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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

'KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

iYaaslenliefde 

OP DE BON. 

�et is vanzelfsprekend iets goeds dat de laat veel zorg besteed aan de- sociale beloeften van de mens. Daarvoor he_eft men ;en ministerie van Sociale Zaken. Er is een ocia1e wetgeving die alles tot in de puntjes /q-Cht te regelen en men is er steeds op uit leze sociale wetten te verbeteren, aan te lullen en waar het nodig is te veranderen. v1en werkt ervoor om een behoorlijke be- . 

voor de dag komen en brengen ons van het goede teveel. Natuurlijk heeft dit voor 'de exploitatie van grote zalen een voordelig saldo, maar men moet bedenken dat een goede exploitatie van een schouwburg of toneelzaal nog niet een culturele vooruitgang met zich meebrengt. Bovendien is het raadzaam even te denken aan zin voor het familieleven, die zeker nîet groeien zal bij talloze avonden, doorgebracht in een toneelzaal. Men kan schrijven en praten over de geestelijke vernieuwing van het gezinsleven zoveel men wil; als men ondertussen doorgaat op allerlei manieren de mensen uit hun gezin te trekken, ook al is de vlag erg cultureel gekleurd, dan is het zeker dat het niet heel veel zal uithalen. �aanszekerheid te verkrijgen voor de oorgslachtoffers uit deze laatste oorlog. HeteJfde tracht men te bereiken voor de ouden •an dagen, waarvoor een goede oude:doms�Fnte gewenst wordt. Kortom men wil geen ikele gelegenheid laten voorbijgaan om les in een wet of regeling te vangen. oe lofwaardig dit streven ook mogen zijn. ' et heeft nochthans een minder goed geolg. Bij een grotere uitbreiding van de pettelijke • rege1ing der economisch zwakke�n is het niet te vermijden dat de zin oor naasteliefde vermindert. Wanneer a1les 
an bovenaf geregeld wordt kan het niet 

Wanneer onze eigen vereenigîngen hun uitvoeringen op een hoog peil gebracht hebben en als we daarnaast enige avonden hebben door grote kunstenaars gegeven" dan hebbe_n wij genoeg te zien en te horen. Het 1s niet nodig iedere avond iets nieuws te bieden. We krijgen van het goede teveel, en wel ten koste van ons gezinsleven. Men moge dit gerust bedenken. 
. _itblijven dat men minder belangstelling aat ko'esteren voor de liefdadigheidszin. * en voelt het niet meer aan als een plicht CY/ • m van de overvloed te geven aan hen die <})rze *J\.Onzngen ehoeftig zijn. 'oe sterker de neiging wor<lt om alles _on- }f •r de sociale zorg van de staat te plaatsen, es te zwakker wordt het plichtsgevoel te- Ze hadden een moeizame .reize volbracht ienover de materieel en geestelijk armen. door eindeloos stille woestijnen

1 � men kan niet zeggen dat dit een winst maar nooit overviel hen zo'n donkere nacht -,etekent. Men kan de verantwoordelijkheid dan toen er geen ·ster meer wou schijnen i egenover zijn evennaasten niet op een re- zij zochten de donkere hemelen af ieringsorgaan schuiven. De plicht van. naas- en stelden Herodes hun vragen, eliefde kan men niet voldoen vanrnt een toen hij de richting naar Bethlehem gaf .entrale kas. Bovendien is het voor een begon het al bijna te dagen. taatsregeling onmogelijk met allerlei peroonlijke omstandigheden rekening te h.ou, en zodat er steeds een tekort aan sociale iek�rheid zal bestaan
{, 

al zal men dit tot het geringste kunnen eperken. Deze tekorten moeten worden aangevuld �oor het persoonlijk initiatief van den enkeling. Wanneer echter de zm voor naaste-
�efde door allerlei sociale inaatregelen sterk ordt verzwakt dan zullen deze sociale ekorten nooit worden aangevuld. �oor dit euvel dienen wij �p onze hoede te zijn, temeer daar we met alleen een plicht b.ebben ten overstaan van de materiele noden onzer medemensen, maar meer -i{ nog ten opzichte van de geestelijke armoede tlie we overal ontmoeten. ' ten wij met onze uitgebreide 'sociale oranisaties er voor zorgen, dat we de naaste·efde niet dood-organiseren. 
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n��mer goed. 
!zelfs van het goede kan men teveel hebben. We hebben het allemaal graag over culturele verheffing. We willen het volk iets goeds 
geven. Dat is een loffelijk streven. We hebben een actie voor de goede film. Ook dat is � ,,,-achtig. Onze toneelverenigingen hebben iet oude systeem van droeve draken veraten en spelen goede stukken. )aarover moeten we ons zeer verheugen. n iedere standsorganisatie vinden we krin·en die het culturele peil willen opstuwen , aar een tot nu toe ongekende hoogte. Dat � jn allemaal verblijdende tekenen. 

-1. ,taar zoals iedere zaak heeft ook deze IJ" .!D keerzijde. Doordat deze ijver zo groJt: " erd, werd ons programma overladen. Er •i! lat bijna geen dag voorbij of er is één van ' ! twee zalen in Boxtel iets te doen. In een tt'
l

-ete stad is het heel normaal dat de avond til !Stemd is voor het uitgaan. Maar van een t, >rp kan men dat niet zeggen. Er zijn nog� tijd een groot aantal mensen die de haard1, -n het lamp licht boven hun eigen tafel , 1 rer beminnen. Zij zullen enkele avonden� ·• de maand uitzien naar een goed toneel-11t-uk of een goed cultureel programma. • �\ .Ju is echter het programma zo zeer overJ�(il Jen, dat er maar zelden voor een uit,,\� èrkochte zaal opgetreden kan worden. Van it, 1 le kanten buiten Boxtel treden gezelschap--!O op met al of niet behoorlijke program•·1a's en proberen wat geld mee te slepen. � :ij bederven hierdoor de kijklust van het 'lra-,ubliek, wanneer onze eigen verenigingen 

Maar op hunne tocht naar Bethlehem's stal blonk zilver in 't daglicht de sterre, drie koningen werden eenvoudig vazal, ontkroonden hun hoofden van verre; zij zijn bij het Kindeke binnengegaan en wisten hun Koning geboren, zij boden hun koningsgeschenken aan en bogen als nimmer te voren, Zij zochten hun koning en vonden Het l<ind Dat iedereen ,zoekt en eindelijk vindt. CATENA 

Plaatselijk nieuws.

Dom. GERARD VAN NlSTELROOIJ. Op 21 December 1946 werd Gerard van Nistelrooij te Oosterhout in de Benedictyner abdij priester gewijd door Mgr. Hopmans. De 5e Januari zal hij in de parochiekerk ' om half elf zijn eerste plechtige H. Mis • celebreren. \Vij wensen, den neomist en zijn gelukkige familie van harte proficiat met deze heugelijke gebeurtenis. 

SOLISTEN CONCOURS Muziekliefhebbers kunnen a.s. Zondag 1 Januari hun hart eens ophalen aan het door de R.K. Cildenbondsharmonie te geven instrumentaal concours. Daar zullen de beste muzikanten hun hoogste prestaties leveren. Het programma vermeldt 42 solisten, 2 duo's en 3 kwartetten. De jury bestaat uit de heren J. J. Hermans, 's Hertogenbosch, H. J. A. van Bokhove, Breda en C. J. van Kessel, Boxtel. Het concours heeft plaats in het St. Paulus Jeugdhuis en vangt aan om 1 uur. R.K. BOERENBOND De R.K. Boerenbond afd. Boxtel is voornemens op Woensdag 8 Januari een algemene Vergadering te houden in de zaal van H. v. Rooy 's avonds om half acht. (zie advertentie in dit blad). De Voorzitter en Secretaris van de R.K. Boerenbond zullen voor opnemen van klachtne en het geven van inlichtingen in allerlei aangelegenheden als mede voor het verstrekken van advies inzake rijwielbandendistributie, zitting houden op Dinsdag 7 Januari 1947 van 9-12 uur v.m. ten kantore van den Secretaris, Molenstraat 14. CULTURELE AVONDEN De voordracht van Dr. Paul Juliën heeft de eerste reeks der door de Kunstcommissie van Herlevend Boxtel georganiseerde culturele avonden van dit seizoen afgesloten. De tweede reeks vangt op Maandag 13 Januari a.s. met de vertoning van de merkwaardige film "De Roverssymphonie". Aan degenen, die het abonnementsgeld voor de tweede reeks nog niet voldeden, zal een dezer dagen de kwitantie worden gepresenteerd. Alleen bij een ruime be1angstel1ing van het Boxtelse publiek zullen ook in de toekomst deze culturele avonden kunnen worden gegeven. "DE RECHTE LIJN" EN BOXTELS TONEEL. "Boxtels Tonee!u dat zo vol bravour het zware toneelwerk van Jan Fabricius op haar reportoire nam, mocht hier tot nu toe niet veel geluk mee beleven. Het werd voor deze club allesbehalve een rechte lijn. Tot drie maal toe moest wegens ziekte en droe\.'e familieomstandigheden de opvoering van dit prachtige stuk worden uitgesteld. Het ligt niet in de aard van Boxtels' Toneel om bij de pakken te gaan neerzitten en ondanks alle tegenslag werd opnieuw energiek aangepakt. Door rolomzetting en hardnekkige studie is deze vereniging thans in staat "De Rechte Lijn" op 7 en 8 Januari a.s. voor het voetJicht te brengen. Jan Fabricius is zeker een van onze grootste dramaturgen, die zijn karakters uit graniet weet te houwen, zijn karakterspel de Rechte Lijn wordt door de deskundigen algemeen als zijn beste toneelwerk gekenmerkt. Verzuim ·deze unieke gelegenheid om dit spel te aanschouwen dus niet. De sympathieke schrijver alsmede de moed van Boxtels' Toneel om ondanks alle tegensla? vol te houden zijn het dubbel en dik w';.ard. Voor nadere bijzonderheden zie de advertentie in dit blad. RIJVERENIGING De leden die op Drekoningen willen deelnemen aan de jachtrit, worden verzocht om één uur op het oefenterrein aanwezig te zijn .• GEMONDE Zaterdag 4 Januari en Zondag 5 Januari a.s. om 6,30 uur zal door de Fanfare , St. Lambertus" in de zaal Verbruggen e1en groot concert ten gehore worden gebracht. Na dit concert zal door het toneelgezelschap "Vriendschap onder Ons" te Esch het toneelspel "een gehavend nest" voor het voetlicht worden opgevoerd. �eze gelegenheden zijn uitsluitend georganiseerd voor Donateurs en Ereleden en wij wensen haar dan ook namens het bestuur uiteraard een gezellige avond. Lennisheuvel. TERUÇBLIK IN 'T AFGELOPEN JAAR Het Jaar 1946 was voor de St. Theresiaparochie een jaar van opbloei en versteviging van de parochiegemeenschap. J\-1edio 1946 werd op advies van den ZeerEerw. Heer Pastoor een K.A. groep opgericht. 

,,Hij ontving de naam Jezus, die d� engel Hem reeds had gegeven, eer hij in de moederschoot was ontvangen". Luc. 2, 21. De eerste Zondag in het nieuwe jaar! Op Nieuwjaarsdag wensen wij elkaar een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. En hoe goed gemeend, hoe hartelijk deze e.erste heil,: wens in het Nieuwe Jaar ook klmken mag, wij zelf zijn niet bij machte om iets bij te dragen tot verwerkelijking van onze wen: sen. De zegen en het geluk, dat wij voor het komende jaar elkander toewensen, kan Hij slechts geven, wiens heilige na�m de�erk schrijft boven de ingang van het nieuwe . jaar. De zoete naam J7zus. . In Zijnen naam het meuwe Jaar begmnen, brengt voor ons de plicht mee, Zijn voetsporen na te volgen. "Wie mijn geboden onderhoudt", zo zegt Hij zelf, ,,hij is het, die Mij lief heeft" . Het zou verkeerd zijn, om alle daden van het voorbije jaar, nog eens te gaan ophalen, maar het zal goed zijn een globale blik te werpen over het geheel, en dan zullen wij, als we eerlijk zijn, de hand in eigen boezem kunnen steken: Vader, ik heb gezondigd. De verbetering van ons leven is alleen· mogelijk met· Zijn hulp in het nieuwe jaar. In de naam van Jezus het nieuwe jaar beginnen betekend ook, dat wij het leven met zijn lasten e2-- ellende uit Zijn hand dU:rve� aannemen. Bij het begin van het nieuwe jaar overvalt ons een zekere angst voor het onbekende, het onzeker�, dat het met zich zal brengen. Het nieuwe jaar ligt vóór ons als een raadsel, dat wij iederen dag opnieuw moeten ontcijferen en waarvan wij de oplossing nooit kunnen achterhalen. Wat er ook gebeuren zal in het nieuwe jaar: Dit weten wij met zekerheid, dat ied�re dag zijn eigen leed zal hebben. En wanneer er in onze huiselijke kring offers zullen gevraagd worden, wanneer onze wensen en verwachtingen ineens worden stukgeslagen1 laten we dan met groot ver-• trouwen opzien naar Hem, die tot Zijn Vader bad in het grootste lijden, Heer Uw Wil geschiede. Zijn H. Wil vervullên in alles, Zie daar het program van ieder katholiek voor 1947, want zoals St. Jan zegt: ,,Wie de wil van God vervult, die blijft in eeuwigheid'1• De kracht hiertoe vinden wij in de aanroeping van Zijn H. Naam, die nooit vergeefs .... zal zijn. 
Onder de stuwende en stimulerende leiding van den WeJEerw. Pater Pancratius Ass. groeide de groep in korten tijd van zes tot twaalf actieve leden. De eerste daad was een goed georganiseerde en stichtende Sacramentsprocessie door de straten; welke dan ook in alie opzichten geslaagd mocht heten, en welke ia de toekomst zeker nog grootser zal worden opgezet. Hierbij was de medewerking van de parochianen volledig en de go,dsvrucht tot het H. Sacrament bleek duidelijk n9g de kracht van de Lennisheuvelse bevolki.ng uit te maken. Na het schitterend gevierde Koninginnefeest waaraan jong en oud hun beste krachten hadden gegeven, konden de leden van de K.A. reeds voelen dat de parochie zich ging ontplooien. De maand October gaf de parochie een jeugdbeweging; één voor de meisjes en ééo voor de jongens. Naast de gepaste ontspanning, wordt hier de jeugd gevormd tot sterke karakters voor de toekomst. De K.A. bewoog zich ook op het cultureel gebied. Een toneelclub werd opgericht en zal hopelijk in het komende jaar van zich laten horen. Last not least zag Lennisheuve1 zijn eigen ,,Katholiek Thuisfront" verrijzen. Er werd reeds contact tot stand gebracht van ouders en familieleden met hun jongens in Indië door overbrenging van groeten, dit in samenwerking met de twee andere parochies van .Boxtel. Noo verschillende andere mogelijkheden heeft het K.T. in petto. Het afgelopen jaar is dus voor Lennisheuvel 
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niet z��der vrucht geweest. Maar daar z;(· 
het niet bij blijven. Het komende jaar zal nog meer van zich laten horen. Plannen zijn er en er wordt hard aangewerkt. Zou het niet noodzakelijk zijn, dat er voor die jeugd, en voor die toneelver
eniging, in één woord, voor heel die bevolking een plaatsruimte beschikbaar was, evenals in andere parochies? Wie weet wat de toekomst ons nog geeft. Het verlangen is er. De plannen zijn er. Maar er moet nog m e e r  zijn, om zulke toekomstbeelden, zulke verlangens te ver-wezenlijken. ' 
Wij wensen· dus aile parochianen van Lennisheuvel een succesvol en Zalig Nieuwjaar. 

MARIACONGREGATIE ST. PETRUS PAROCHIE. 
Op Zondag 29 December werd door de leden van de Mariacongregatie een Kerst
avond gegeven voor de ouders, die tevens 
bedoeld was als propaganda-avond voor deze godsdienstige verenis:ing. Voor een behoorlijk bezette zaal werd op
gevoerd: Het Heilig Kerstgebeuren, waarin de voornaamste gebeurtenissen van het 
Mysterie der Verlossing in taferelen werden-
uitgebeeld, terwijl de toepasselijke liederen werden uitgevoerd door het Mariakoor, on
der leiding van de Heer v. Moorsel. 
De stilte onder het publiek getuigde van de 
belangstelling en het deed de mensen goed, om tussen allerlei vermakelijkheden door, 
eens even de kans te krijgen, zich eens te 
bezinnen op het ontroerend schone van het 
Kerstverhaal. Hier en daar ontstond een hiaat, door dat 
het veranderen van décor nogal wat tijd in beslag nam. 
Bij fwt slotwoord, door den Directeur, Ka
pelaan Damen, werd vooral de ouders om 
medewerking gevraagd om de Mariacongre-
gatie tot bloei te brengen. 
Het is een verschijnsel van onze tijd, dat 
zo goed als ieder meisje lid is van een of ander sport-, muziek- of zangvereniging, of 
deelneemt aan een of andere cursus. 
Geen enkel bezwaarr als dit maar niet gebeurd ten koste van de godsdienstige ver
enigingen. De juiste weg is hier, dat iedere vereniging 
bij het regelen of organiseren van repetities, training enz. zich richte naar de godsdien
stige vereniging. En dit hebben de leden zelf 
in handen. Ieder kent de vele mistoestanden: in ver
kering, op fabrieken, in de trein, enz. enz. 
Hèt middel hiertegen: een strijdbare Mariacongregatie met de geest van apostolaat, 
zoals het de wens is van onze H. Vader 
Paus Pius XII. 
Hierna werd deze avond, die geslaagd mag 
heten, gesloten. 

KAJOTTERS-KERSTVIERING 
Op 2de Kerstdag werd door de Boxtelse Ka
jotters op waardige wijze het Feest van 
Kerstmis gevierd. 
Men, begon met H. Mis, waaronder algemene H. Communie in de kapel van Sta
pelen. 
Om 5 uur n.m. was er in de H. Hartkerk 
een Plechtig H. Lof, waarin 29 katholieke 
arbeiderszonen hun "Trouw aan Christus
KoningJ} beloofden. Na deze insta1Iatie ging men gezamelijk naar Stapelen, waar een 
heerlijke Kerstmaaltijd stond te wachten op 
een gezonde eetlust. (én achteraf bezien 
heeft die maaltijd niet vergeefs gewacht). 
Om en om ·half acht opende_ de voorzitter 
de feestavond, die verzorgd werd door de 
Kajotters zelf. Zang, muziek �n spel - alles 
in de gezellige, intieme Kerstsfeer - vulde 
deze avond. Uit artistiek oogpunt beschouwd 
was a1les misschien niet voor de 100 % 
verantwoord, maar de goede wil, die het ten 
berde gebrachte kenmerkte vulde het andere 
tekort uitstekend. 
Oud-aalmoezenier kapelaan van Heiningen, 
besloot deze avond die een gezellig karak
ter dro'eg, met een actueel en kernachtig slotwoord. 

,,DE WITTE NON" 
Op 2e Kerstdag en Vrijdag 27 December 
gaf Brabants Toneel in De Ark .voor twee 
tjokvolle zalen een, voor amateurs uitstekende vertolking van het toneelspel ,,De 
Witte Non". Deze ,,Witte Non", die door Peter van Rijswijk in een nieuw kleed was 
gestoken, is aanmerkelijk beter te noemen 
dan de bewerking, die Bob Constand ons 
schonk. Van Rijswijk heeft het tragische, soms over
dreven aandoenlijke element in zijn ge
moderniseerde bewerking vervangen door 
een meer indirect plaats vinden van het ro
mantische gebeuren. Het verhaal, dat er in 
:verweefd is, bezit weliswaar minder actie, 
doch is vlotter en natuurlijker dan het verhaal in de bewerking van Constant. 
Hoewel dit toneelspel, bewerkt naar de be
kroonde ltaliaanse roman

1 
weinig door amateurs vertolkt wordt en een flinke dosis fan

tasie vereist van den regisseur, is het Brabants Toneel toch gelukt een boeiende ver:.. 
tolking te geven. De aankleding van het toneel was behoorlijk verzorgd, ondanks de 
moeilijkheden, die bij dit stuk hieraan ver-bonden zijn. 
Als we önze amateurs-toneelkijker op spe� 
Iers en speelsters richten, menen we het 
volgende op te mogen merken: 
Angela: ruim voldoende. Ze mistte de_ permanente levendigheid in haar figuur tijdens 

de eerste drie bedrijven. Slechts bij vlagen maakte ze zich uit een soort ,,beklemming" los. In de twee laatste bedrijven was ze zeer goed te noemen. 
Giovanni: Zeer goed. Uitstekende mimiek naast beheerst spel. De uitspraak van de 
medeklinkers echter was te ver doorgevoerd, waardoor er een weke, haast sentimentele toon in zijn stem kwam te liggen, die niet overeen kwam met zijn officier-zijn. 
Marchesa: Zeer goed. Vlotte en goed doorvoelde vertolking. Madame Bernard: Ruim voldoende. Vertolkster wist het moederlijke en bezorgde goed _uit te beelden. In sommige scenes een 
tikje gekunsteld. Monsignore Saracinesca: Goed. Mooi spel; soms wat te pastoraal. In de kleinere 'rollen 
viel de creatie van Monsieur Durand op. Met zijn luchtige zwier en Franse hoffelijkheid verzorgde hij de vrolijke noot op amusante wijze. De notaris begon zeer zwak, herstelde zich, doch bleef onvoldoende (Regie). Francesco had zijn figuur voor 100 °/o mee en gaf hiernaast goed spel te zien. Prins Chairomonte, Enrico del Frence, Zuster Agnes, 1\ltoeder Overste en de bediende Vittorio toonden zich allen goede, bruikbare krachten voor de toekomst. De regie was in handen van Fr. van Oers uit Boxfel, die voor zijn enigszins moeilijke 
taak berekend scheen, door de talrijke mooie scenes, die hij had weten te scheppen. 
De grime werd verzorgd door Th. v. Lamoen, terwijl de costumes van Ridderikhof 
uit Hoorn waren. 

,,ZWARTE WILLEM"" 
Het nieuwe jaar werd op toneelgebied ingezet door 1 1Leeringhe ende Vermaeck", die 
Zwarte \Villem vertolkte, op Woensdag 1 
Januari in De Ark. Dat deze inzet niet majestueus zou worden wisten we, omdat 
men van een toneelvereniging, die nog zo 
piepjong is, dat niet mag verlangen. Lee
ringhe ende Vermaeck is echter aardig op 
het goede pad1 gezien de goede vertolking, die zij gaf op bovengenoemde datum. Of
schoon deze sociale tragedie zich tamelijk 
gemakkelijk laat spelen en wars is van alle 
hoogdravendheid, dat een drama zo spoedig . ontsiert, is het niet alleen dáár aan te dan
ken, dat er een stijging van het spelpeil te bespeuren valt. Nol van Roessel, de regis
seur, heeft hieraan in niet geringe mate medegewerkt. 
Spel en spelers(sters) '. Moeder was te jong 
in haar gebaren, terwijl haar reactie, evenals 
bij de andere dames bepaald zwak was. Riek 
en Leentje speelden te gekunsteld om hun personen tot een natuurlijk recht te doen komen. Blonde Greet had een juiste op
vatting van haar moeilijke rol en liet goed spel zien. 
De heren waren over het geheel genomen sterker. Zwarte \Vîllem was zeer goed te 
noemen. Hij wist in het begin echter niet 
de juiste toon in zijn stem te leggen. Hij beschikte over een prachtige figuur, die wel 
wat te scherp contrasteerde met die van 
Joep, die ondanks dat gemis goed spel liet 
zien. Hein was in den beginne wat te caricatureel gehouden, waardoor de liefdesscenes 
enigszins uit de toon vielen en werkten op de 
lachspieren van het, toch al rumoerige publiek. Bronk scheen een eigen idee te hebben 
omtrent zijn rol. Plankenkoorts echter reed 
hem bij de uitwerking hiervan danig in de 
wielen. Rien Daelmans was géén student -zonder meer - en bleef beneden peil. 
(Regie!). Deze critische nabeschouwingen 
klinken misschien wel wat bout, maar zijn in 
de goede zin van het woord gezegd. Zij mo
gen en zullen geen afbreuk doen aan het 
geheel, dat in zijn genre meer dan verdienstelijk heette. Het zal eerder een prik
keling zijn om vol te houden en door te 
gaan. De weg is moeilijk, maar niet onbegaanbaar. 
Met nieuwsgierigheid zien we uit naar een volgend optreden. Hopelijk met een blijspel. 

SPREEKUUR 
Men verzoekt Ons mee te delen dat de Wet
houder van Sociale Zaken op Maandag f 
Januari 1947 des avonds geen spreekuur za 
houden. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEr 
van 24 Dec. tot en met 31 Dec: '4 

GEBOREN, Johanna M. dochter van M. H 
Driessen en van M. W. Driessen; Johann: G. M. dochter van Th. van Kempen en va· 
C. ]. van Eindhoven; Johannes A. zoon va· 
H. C. Kreijveld en van Fr. Voets i Anna 1'' 
dochter van J. B. Keurentjes en van H. M 

Huijberts. 
ONDERTROUWD, Johannes Marinu 
Lambertus van den Oetelaar en Maria Ge 
rardina Daniëls. 
GEHUWD, Johannes Hendrikus Jacobus J. Thomassen en Marina Jozina van den Berg; 
Jacobus Johannes Theodorus van de Laar 
en Catharina Johanna Maria van Susan te; Theodorus Pastoor en Bertha Maria van . Esch. 
OVERLEDEN, Maria van de Laar, wed. van 
Theodorus W. van Dongen, oud 73 jaar. 

2375 BABY"S IN 12½ JAAR. 
Een zwaar en verantwoordelijk beroep bij 
dag e·· nacht �edurende een reeks van jaren 
met blijmoedigheid te kunnen uitoefenen 

De Kinderbijslagwet. 
• 

Mededeling. 

Het vervolg van "Noodregeling Oude"r
domsvoorziening" komt te vervallen en 
wordt bewaard tot de volgende keer, wegens de urgentie van het volgende 
schrijven. 

Het' bij de 2e kamer der Staten-Generaal. op 23 September 1946 ingediende Wetsont
werp tot wijziging der Kinderbijslagwet is thans ook door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe regeling gaat 1 October 1946 in. Bij de behandeling werd nog aangedrongen op een kinderbijslag van .f 3160 te beginnen met het 2e kind. Hierop is de Minister niet ingegaan. Wel is hij tegemoet gekomen aan hen die een speciale voorziening voor het grote gezin hebben bepleit. Het bedrag voor de eerste drie kinderen is bepaald op f 0.40 en voor ieder volgend kind tot 16 jaar f 0,50 per kind en per dag. De kinderen, die dagonderwijs vol
gen aan een inrichting voor algemeen vormènd- of vakonderwijs komen in· aanmerking tot en met 20 jaar. Voor deze kinderen 
moet bij de Kinderbijslaglijst een verklaring van het hoofd der inrichting worden over
gelegd. Voor de kinderrijke gezinnen is de nieuwe 
regeling Kinderbijslag m.i. de juiste, nu een algemene loonsverhoging op het ogenblik door den stand der arbeidsproductiviteit niet 
gewettigd is. Kinderbijslag werd- eerst a1leen uitgekeerd voor wettige of gewettigde kinderen van den arbeider of van zijn echtgenote. Thans ko
men ook in aanmerking natuurlijk1 wettiglijk erkende kinderen van den arbeider of van 
zijn echtgenote tevens ook pleegkinderen, die als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed. 
Verder wordt thans ook kinderbijslag over feest- en vacantiedagen gegeven. Voorts vindt thans in verschiliende onder
nemingen een zogenaamde verkorte werk
week toepassing, waardoor op de eerste 
vijf werkdagen der week het normale aan
tal arbeidsuren per week wordt gewerkt en 
de Zaterdag vrij is. Deze Zaterdag wordt als 

moet een heerlijke levensgave zijn. 
Het getuigt van een sterk plichtsbesef om steeds gereed te zijn, bij het eerste woord 
op te staan, zich haastig te kleden en in het holst van de nacht per fiets de donkere pa
den af te rijden naar afgelegen buurtschap
pen, om in weeën zuchtenden te gaan bijstaan. 
Dat heeft mevr. Linsen-v. d. Kerkhof nu reeds 12½ jaar lang gedaan. 
1 Juli 1934 begon zij hare praktijk als gemeente-verloskundige in Boxtel. Haar scho
ne maar moeilijke taak heeft zij met ere ver
vuld; zonder haar plichten als moeder en echtgenote te kort te doen, zich geheel ge
geven. 
De moeders, die in smarten haar kinderen ter wereld moes\en brengen, zullen gaarne 
erkennen, dat zij de ,,zuster", in ongeduld 
gewacht, met dankbaarheid hebben begroet 
als zij binnenkwam om haar hulp te verle
nen. 
Zij begon haar taak in de tijd van crisis en werkloosheid, toen vele gezinnen hulpbe
hoevend waren en stond voor vele moeilijk
heden van sociale en hygiënische aard. De steuntrekkende gezinnen kwamen veel te 
kort, vooral de grote gezinnen. Er moest aangepast en gezorgd worden voor de moe
ders, vóór en tijdens de bevalling. 
Menige moeder deed een beroep op zuster Linsen en· zij op haar beurt riep de hulp 
in van St. Elisabethvereniging en Maatschap
pelijk Hulpbetoon. 
Op gebied van hygiëne had zij als jonge 

een 'arbeidsdag beschouwd, derhalve ook voor kinderbijslag berekend. 
En thans is voor den arbeider van groot belang indien hij meewerkt opdat een tijdige althans zo spoedig mogelijke uitkering van 
de kinderbijslag over het 4e kwartaal 1946 zal kunnen plaats hebben. Door de Raden 
van Arbeid is met de Bedrijfsverenigingen overeengekomen, dat • de uitreiking van de kinderbijslaglijst over het 4e kwartaal 1946 
plaats vind door het uitvoeringsorgaan waar
bij de werkgever is aangesloten, aan den arbeider die op de eerste werkdag ná 10 
October 1946 in' dienst van dien werkgever was. De kinderbijslaglijst 4e kwartaal 1946, welke de arbeider begin 1946 met de lijsten overde eerste drie kwartalen 1946 heeft ontvangen is dus niet geldig. Het komt dus practisch hierop neer: 1. Een arbeider is het gehele jaar 1946 
bij den zelfden werkgever werkzaam ge
weest, dan .heeft hij een nieuw model kinderbijslaglijst 4e kwartaal 1946 ontvangen 
van het uitvoeringsorgaan, waarbij die werkgever voor de kinderbijslagverzekering was aangesloten. Heeft de arbeider dit nieuwe 
model nog niet ontvangen, dan moet hij zo spoedig mogelijk via zijn werkgever aaa 
dat orgaan zulk een nieuw model aanvragen • en ingevuld en door zijn werkgever getekend terugzenden. Heelt hij het oude model 
reeds ingezonden, dan ontvangt hij dit terug met een nieuw model. Dit laatste moet hij dan invullen en terugzenden. ll. Een arbeider, die van werkgever is ver
anderd of pas in het 4e kwartaal is gaan werken moet een nieuw model kinderbijslaglijst· 4e kwartaal 1946 aanvr.agen bij zij11 nieuwen werkgever waar hij op de eerste 
dag ná 10 October 1946 werkzaam was bij het orgaan waarbij die werkgever voor de kinderbijslagverzekering is aangesloten. Na ontvangst van de lijst moet hij deze inge
vuld en door zijn werkgever ondertekeqd 
aan dat zelfde orgaan terugzenden, dus niet aan het orgaan, waarvan hij het 1e, 2e en 
3e kwartaal 1946 de kinderbijslagwet heeft 
ontvangen. H. v. d. K. 

vroedvr·ouw een moeilijke taak, die heel veel 
tijd vergde. Eerstens de praenatale zorg, d.i. de. zorg voor de moeder tijdens de zwangerschap, 
vervolgens de zorg na de geboorte

1 
gedu

rende de dagen van 
11
het kraambed". 

Men kende toen in Boxtel en omgeving nog 
geen gediplomeerde Kraamverzorging tenzij bij de beter gesitueerden-. 
In de arbeidersgezinnen waren het melst oude vrouwen, die zich bakers noemden of 
buurvrouwen

1 
door wie kraamhulp werd ver• 

strekt. 
Dan reikte zuster Linsen de helpende hand, en in vele gezinnen verrichtte zij naast de 
verloskundige hulp ook de kraamverpleging, tweemaal daags. Zij schaamde tijd noch 
werk, waar het gold de gezondheid -van 
moeder en kind. Vooral in armiastig_e gezinnen groeide de waardering en werd graag gevolg gegeven aan haar raad het �onsulta
tatiebureau voor zuigelingen geregeld te be
zoeken. 
Zelf was zuster Linsen daar elke Woensdag 
present om de helpende hand te reiken. Maar de uitbreidende practijk was voor haar 
aanleiding om te zien naar hulp in de 
kraamverpleging. Zo nam zij enkele jonge vrouwen en meisjes onder hare leiding en be
kwaamde ha.ar tot gediplomeerde bakers, 
waa�na zij zich terugtrok uit de kraamver
zorgmg. 
Deze bakers hebben hard gewerkt, vooral 
op hygiënisch gebied, totdat het Wit-Gele 
Kruis een Kraambureau oprichtte. 

De, geschiedenis van Felix Flink. 

23. Opeens straalde de Professor van ge
luk. ,,We hebben cant.ict met de maan'\ 
riep hij 11ze zenden radiopeilingen uit, denk 
er om dat er niets verloren mag gaan. 
Kijk eens recht vooruit," Felix, die met 
strakke ogen zat te staren op de instnfmen
ten, kon van zijn eerste verbazing ni't be
komen, to�n hij plotseling door de v°f>rruit 
de maan in haar ware gedaante voor zich 
zag. Een reusachtige _sikkel. Zo gro1 had 
hij zich de maan nooit kunnen denk�n. 

24. De machine was niet te remmen. Steeds 
anostwekkender werd de vaart en FeliI 
da�ht, dat hun laatste uur geslagen was. 
Vlug" riep de Prof. ,,Steek de stopraketten 

�an a�ders vallen we aanstonds te pletteru. 
Die

1 

raketten werkten uitstekend. De snelt 
heid begon te minderen. Terwijl ze naat 
buiten staardf?n zagen ze een heel kleiil 
vliegtuigje oJ) hen afkomen. ,,De maanpoti
tie'.', seinde men vanaf de maan. ulnstructies 
stipt opvolgen". 



OFFICiëLE BONNENLIJST. 
Van 5 t.m. 18 Januari zijn de vol

geode bonnen geldig: 
llookaarten KA, KB en KC 701. 
(Strook No. 2) 
55-1 Brood, 800 gram brood. 
55-2 Brood, 400 gram brood. 
55-1 Boter 125 gram boter 
55-2 Boter: 125 gram margarine of 100 gram, vet. 
55-3 Boter, 250 gram margarine of 200 gram 

vet. 
55-1 Melk 4 liter melk. 
55-2 en 55-3 Melk, 3 liter melk. 
55-1 Vlees, 100 gram vlees. 
55-2 Vlees, 300 gram vlees. 
55-1 Alg., 200 gram kaas. 
55-2 Al3., 1 ei. 
55.3 alg., 500 gram suiker of boterha'fn-

strooisel of 1000 gr. jam, stroop enz. 
55-IB Reserve, 1600 gram brood. 
55-lC Reserve, 800 gram brood. 
Bonkaarten KD, KE 701 (Strook no. 2) 
56-1 Brood, 800 gram brood. 
56-1 Boter, 250 gram boter. 
56-2 Boter, 125 gram ma�garine of 100 gram 

• vet. 
56-l Melk, 12 liter melk. 
56-1 en 56-2 Vlees, 100 gram vlees 
56-1 Alg., 100 gram kaas. 
56-2 Alg., 1 ei. 
56-3 en 56-4 Alg. 250 gram suiker of boter

hamstrooisel of 500 gr. jam, stroop 
etc. 

56-1 D Reserve 800 gram brood. 
56-1 E Reserve, 600 gram bloem of kinder-

meel (niet uit rijst bereid). 
Tabakskaarten enz. 
T 65, 2 rantsoenen tabaksartikelen 
V 66, 200 gram chocolade en/of suikerwerk. 
X 65, 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X 66, 100 gram chocolade en/of suikerwerk. 
ilookaarten Ma, MB, MC en MD 701. 
55-4 Brood, 800 gram brood. 
55-4 Boter, 250 gram boter. 
55-4 Margarine, 250 gr. margarine of 200 

gram vet. 
55-4 Melk, 5 liter melk. 
55-4, Vlees, 300 gram vlees. 
55-5 Vlees, 100 gram vlees. 
55-4 Kaas, 200 gram kaas. 
55-4 Suiker, 250 gram suiker enz. of 500 

gram jam, enz. 
DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 

De Waarnemend Directeur van de DistrÎ• 
butiekring Boxtel maakt het volgende be
�end: 

Aanvragen rijwielen en/of rijwielbanden 
Van 1 tot 10 Januari 1947 wordt in de Dis
·tributiekring Boxtel wederom gelegenheid 
gegeven tot het aanvragen van rijwielen 
en/of rijwielba1�den. Uitsluitend degenen, 
die volgens de bestaande voorschriften in 
aanme�king komen kun"nen een aanvrage in
dienen. Personen, die reeds eerder een aan• 
vrage indienden, waarop nog geen af- of 
toewijzing is gevolgd behoeven niet op niei.tw 
aan te vragen. 

Scheerzeep voor kappersbedrijven 
Herenkappersbedrijven zullen voor de 1 e, 
1e, 3e en 4e periode 1947 in aanmerking 
komen voor scheerzeep op basis van 20 
rantsoenen per bediende met inbegrip van 
den patroon indien deze medewerkt. Aan
vragen daartoe moeten worden ingediend 
per formulier MD 233-41 gedurende de 
week van 6 tot 11 Januari 1947 tegen over
l�ging van het lidmaatschap van de Vak• 
groep Kappersbedrijven. 'Nadien zullen de 
bedrijven schriftelijk worden op�eroepen 
voor het afhalen van nummer·coupures X 
040. 

De wnd. Directeur voornoemd, 
J. F. A. PARO. 

VOOR-INLEVERINGSBON VOOR 
' SINAASAPPELEN. 

Wederom zullen binnekort voor alle leef
tijdsgroe_pen 500 gram sinaasappelen be• 
schikbaar worJen gesteld. De afwikkeling 
van de nog lopendL· bon z.:d uiteraard eerst 
geschieden, doch tu voorbereiding van �le 
volgende verdeling dient men reeds thans 
een bon bij eerl_detaillist in groente en/of 
fruit in te leveren. 
Het Centraal ·Distributiekantoor heeft daar
voor aangewezen de bonnen 53-7 en 54-8 
Algemeen. De inlevering moet plaats hebben 
vóór 5 Januari 1947. 

Dat ook een uitgebreide correspondentie te 
verwerken is, laat zich begrijpen, men be
hoeft daarbij slechts te denken aan de be
moeiingen ter verkrijgi_ng van distributie
bescheiden voor a.s. Moeders en het gerefd
maken van de vereischte attesten om de voor 
bevalling nodige artikelen te bekomen. 
Voorwaar zuster Linsen heeft in de 12½ 
jaar een zeer werkzaam, doch buitengewoon 
verdienstelijk leven gehad, waarvoor zij de 
hoo?ste dank van Boxtels' bevolking ver-
dien°d heeft. 
Zuster Linsen wij wensen U nog vele jaren 
in goede gezondheid in Uw verheven werk. 
te zien opgaan. 
K.S.V . .,O.D.C." 

O.D.C. aan de kop. 
Voo? de tweede maal in dit seizoen, kregen 
de Haarsteeg-lui van QDC een verdiende 
verpletterende nederlaag te incasseren. Ve�
diend vooral, omdat deze voortkwam uit 
een verkeerde tactische toepassing. 'E_venals 
in Haarsteeg, alles gebasseerd, op het grote 
risico van de buitenspelval. Door deze tac
tiek, trachte Haarsteeg de ODC aanval (het 
sterkste deel van het elftal) aan banden te 
leggen. Zij slaagden daarin in zoverre, dat 
95 % van de aanvallen, door buitenspel ver
loren gingen, doch de overige 5 % voor 
ODC ruim voldoende waren, om acht doel
punten te scoren. Nu kreeg de ODC aan
valslinie telkens vrij spel, met het gevolg 
meer dan een half dozijn doelpunten. 

De wedsirijd. 
De �erste aanvallen zijn voor ODC over 
links en Schalks krijgt reeds in de eerste 
mindten twee pracht kansen, doch zijn harde 
schoten vliegen in het zijnet. Haarsteeg 
dringt reeds nu zeer ver op, en met verre 
trappen wordt <le voorhoed: aan_ het we.�k 
gezet, waain centervoor en lmksbmnen biiJk 
geven het voetballen te verstaan. Een paar 
goed opgezette aanvallen, zo"".el links als 
rechts gaan voor ODC door bmtenspel ver• 
laren. Haarsteeg boekt dan succes door 
de linksbinnen. Prima samenspel tussen een· 
tervoor en linksbinnen, br:engt laatstgenoem• 
de alleen voor v.d. Staak, die keihard wordt 
gepasseerd. ODC laat zich niet ontmoedi
gen, al werden zij door pech achtervolgt, 
toen een hard schot van Bergwerff �egen de 

paal vloog en een zacht rolletje juist langs 
het verlaten doel rolde. Het was dan ook 
ruim verdiend, toen Schalks snel doorbrak, 
en via de doelpaal de stand gelijk maakte. 
Bijna had Haarsteeg weer de leiding geno• 
men, doch v. d. Staak stompte de enorme 
kogel, van Prinsen prachtig uit zijn doel. 
Haarsteeg volhardde in de tactiek van voor 
cfe rust, al bleek reeds direct dat zij uit
houdingsvermogen te kort kwamen. Waren 

• de ODCers doorgebroken, dan kon de ver
dediging niet tijdig meer terug zijn. Het was 
dan ook maar korte tijd na de rust of 
Schalks had de stand opgevoerd tot 3-1. 
Na dien valt er eigenlijk niets meer te ver•, 
tellen. De Haarsteeg-verdediging ging mid
den op het veld staan, werd met tussen• 
pozen gepasseerd en regelmatig werd de 
stand opgevoerd tot 8-1. 
Krachtens haar beter doelgemiddelde en 
mede doordat Z. Bommel-SCB niet door
ging heeft ODC de leiding genomen van 
haar afdeling. Een fraaie prestatie, die nog 
eens overduidelijk bewijst dat zij veel te 
lang in de vierde klasse heeft vertoefd. 
De stand is. 
ODC 14 10 1 3 21 53-22 
SCB 13 10 1 2 21 33-15 
Taxandria 12 6 5 1 17 39-22 
Vl. Boys 15 7 1 7 15 34-30 
St. M. Gestel 13 3 7 3 13 25-22 
B . Vooruit 11 5 2 4 12 17-27 
Haarsteeg 13 3 4 6 10 30-46 
Z. Bommel 14 4 2 8 10 32-46 
OOI 13 3 2 8 8 22-32 
Boxtel 14 0 5 9 5 18-37 
a.s. Zondag moet ODC naar Best Vooruit. 
Een van de moeilijkste uitwedstrijden. Wordt 
deze hindernis met succes genomen, dan 
geloven wij niet dat ODC nog verliespunten 
krijgt. Het program voor de lagere elftallen 
is momenteel nog niet bekend. 

ADV ANCE-TAFEL TENNISTOURNOOI 

Op 2de Kerstdag 1946 organiseerde de 
TTV Advance wederom haar jaarlijkse Box• 
telse tafeltennis•kampioenschappen onder 
auspicien der NTTB. 
Doordat een besproken zaal werd afge• 
zegd, kon met de finales geen beslissing 
worden gebracht op 26 December en werden 
de ontbrekende wedstrijden op, Zondag 29 

Vanwege het Priesterfeest Ïs 
onze zaak 

Te koop twee dragende varkens VDL, 
15 en 16 weken. H. v. d. Pasch, Onrooi 6 
Boxtel. 

vanaf Zaterdag n.m. 2 uur 
gesloten 

tot 'Woensdag 8 Januari. 

Slagerij van Nistelrooij 
Rechterstraat 20, Boxtel. 

Prima geweekte Stokvisch f 1 2 5 p, kilo 
DIRK VOS, Stationstrc:iat 44 

BOXTEL'S TONEEL. 

,,De Rechte Lijn" 
zal eindelijk doorgang vinden. 
Dit prachtstuk van Jan F.sbricius 
wordt opgevoerd op 

Dinsdag 7 en Woensdag 8 Januari 
des avonds om 8 uur in 
Schouwburg "De Ark". 

Regie: P. Prince. Grime: Tb Lamoen. 
Costumes: Fa. Ridderikhof, Hoorn. 
Pracht Indisch decor. 

Plaatsbespreken op Zondag 5, Dinsdag 7 en 
Woen�dag 8 Januari van 12-1 uuraande cassa. 

Prijzen : f 1.50 en f 1.-. 
Toegang boven 18 jaar_. 

In prima Kaas zijn wij de baas 

Te koop een z.g.a.n. donkerblauwe kin
derwagen a.s., f 85, adres Munsel 5. 
Dagmeisje biedt zich aan. Bevragen Mo
lenstraat 19. 

BEKENDMAKING 
Het Bestuur van de Varkensfokvereni
ging V.D.L. zal a.s. Dinsdag 7 Januari 
van 9 tot 12 uur zitting houden in café 
H. van Rooij. 
Leden van genoemde vereniging moeten 
dan opgave doen van hun aanwezig 
fokmateriaal, nummers van zeugen, waar
mee in 1947 gefokt zal worden. 
Contributie à f '2, - per lid, moet wor
den afgedragen. Alle oude kaarten inle
veren. 
Dekgeld zal na 7 Januari bedragen f 3, -
per dekking, nadekking kost f 1, - per 
dekking. 

R. K. BOERENBOND AFD. BOXTEL. 

ALGEMEENE VERGADERING 
op Woensdag 8 Januari 
des avonds half acht. 

in de zaal van H. van Rooij. Spreker de 
Heer V riens over de Vermogensaanwas
belasting. 

ALGEMEENE JAARVERGADERING 

Agenda: 

van de STlERHOUDERIJ op 
Woensdag 8 Januari 1947 om 
6 uur n.m. bij H. van Rooij. 

1. Opening, 2 Notulen, 3 Rekening en 
verantwoording 1946, 4 Jaarverslag, 5 
Bestuursverkiezing (het bestuur treedt in 
ziji;t geheel af en is herkiesbaar, behalve 
P. v. d. Meijden is een vacature), 6 Me
dedeeling, 7 Rondvraag, 8 Sluiting. 

De oorlogsjaren waren voor onze .vroed
vrouw bijzonder zwaar en menigmaal werd 
:zij op haar nachtelijke. tochten ctoor ctc 
moffen opgeschrikt en aangehouden. Vooral 
in de laatste maanden llloest zij onder de 
moeilijkste omstandiglreden hulp verlenen, 
doch als plicht haar riep trotseerde zuster 
Linsen het gevaar. 

DIRK VOS, Stationstraat 44 Het Bestuur. 

Zij heeft iJl alle opzichten het vertrouwe� 
der moeders gewonnen, getuige ook de 
drukte op de spreekuren aan huis voor· de 
praenatale zorg, waar de moeders alle mo
gelijke voorlichting wordt gegeven. 
Maar bovendien wordt het bevestigd door 
het aantal baby's, dat mede met hare ,hu!o. 
ter wereld kwam in Boxtel: 2375 babys 
mocht zij leggen in de armen van de ver
blijde moeders.' 
Behalve de directe verloskundige hulp, wer• 
den door mevr. Linsen tijdens de praenatale 
zorgperiode 15578 bezoeken .afgelegd, na 
de geboorte; • -tijde11s de kraambedtijden, 
38420. • -

RIG • KRA 

December afgewerkt. 
In de eerste klasse hadden ingeschreven 8 
deelnemers, waarvan een in goede vorm 
zijnde F. Leermakers al zijn 7 partijen wist 
te winnen, slechts drie games werden ver• 
toren. In een zeer harden wedstrijd wist hij 
over den oud-kampioen J, Moerdijk te zege
vieren, terwijl hij tegen R. Steinmann in een 
zuiver technisch-gespeelde partij, menig 
schitterend staaltje van tafeltennisJiet zien. 
De strijd om de tweede en derde plaats 
·werden overtuigend gewonnen, resp. door J. 
Moerdijk en R. Steinmann. Jammer dat C. 
Steinmann wegens omstandigheden niet aan 
de Kampioenschappen kon deelnemen. 
In de eerste klasse dubbelspel ging het 
hoofdzakelijk tussen F. Leermakers-R. Stein
mann en J. Moerdijk-]. v. Berkel welke eeist 
na een beslissingswedstrijd dopr eerstge
noemden werden gewonnen. 
In de tweede klasse enkelspel werd hard 
gevochten tussen H. Driessen (oud Advance 
lid) thans militair, J. van Schaaijk en Ad. 
Nestelaar. H. Driessen die de toeschouwers 
liet genieten van zijn prachtig vallend spel

1 

behaalde op overtuigende wijze het kam
pioenschap in de tweede klasse. 
Het dubbelspel tweede klasse werd gewon
nen door H. Driessen--J. van Schaaijk. 
De dames speelde dit jaar een aparte klas• 
se; het kampioenschap werd hier behàald 
door mej. G. Verdook in de finale tegen 
mej. 1. Robben. 
De volledige uitslagen luiden als volgt: 
Eerste klasse: 1 F"Leermakers( kamp. 1947) 
7 gew. 0 ver!.; 2. J. Moerdijk 5 g. 2 v.;· 
3. R. Steinmann 5 g. 2 v.; 4. W. v. Roosma
len 4 g. ·3 v.; 5. C. Robben 3 g. 4 v.; 6. 
H. de Jong 2 g. 5 v.; 7. J. van Berkel 2 g. 
5 v. 
Eerste klasse dubbelspel: 1 F. Leermakers
R. Steinmann (kamp. 1947; 2. J. Moerdijk
]. v. Berkel; 3. C. Robben-W. v. Roosmalen. 
Tweede klasse enkelspel: 1. H. Driessen 
(kam. 1947); 2. G. v. Veghel; 3 J. van 
Shaaijk; 4. Ad. Nestelaar; 5. Ad. Kuenen; 
6. A. v. Berkel; 7. P. Eltink; 8. J. v. Roos-
malen. • 
Tweede klasse dubbelspel: 1 H. Driessen-J. 
van Schaaijk; 2 Ad. Nestelaar-A. Kuenen. 
Damesklasse: 1. Mej. G. Verdenk; 2. Mej. 
1. Robben. 

Ná Nieuwjaars-visite tusschen 12 en
12,30 a.d. Pastorie van het H. Hart werd 
verkeerde heeren-parapluie medegeno
men n.l. een met bruin-zwart gevemisd 
handvat, terwijl een heeren parapluie 
met licht gekleurd handvat' werd achter 
gelaten. Beleefd verzoek te willen ruilen 
Stationstraat 66. 

W. H. v. d. WETERING 
IJzerwaren en Cereeds�happen 
Stationstraat 26, Tel. 273, Boxtel. 

wenscht allen een Zalig Nieuwjaar. 

W .. SPOORMAKERS-v. d. SANDE 
Zalig Nieuwjaar 

Aan Cliëntèle, Vrienden en . Kennissen 
Gelukkig Nieuwjaar 

J. J. SMITS 
Grossier in Chocolade en. Suikerwerken. 

Molenstraat 75, Boxtel. 

HARRIE VAN DEN BROEK 
Staf 111 5 R.I. 

wenscht Familie, Vrienden en Kennissen 
vanuit Soerabaja een Zalig Nieuwjaar. 

Cpl. PIET v. d. BONGAARDT 
05130887 No. I M.R.A. Biak Ned. lndil 

en 
Sld. COR. v. d. BONGAARDT 

1700 N.P. A.A.T. 1107 Neth. G.T. Coy 
B.P.L. Batavia 

wenschen Familie, Vrienden en Kennis
sen een voorspoedig en Zalig Nieuwjaar 

H. M. v. d. BRAAK-NOUWENS 
Bloemenmagazijn ,,'t CENTRUM" 

. wenscht alle Cliëntèle en. bekenden een 
ZaUg Nieuwjaar 

Het Bestuur der R.K. Korfbalvereniging 
"Boxtel" wenscht leden en begunstigers 

. een zalig Nieuwjaar.' 

Bestuur R.K. Boerenbond Boxtel, wenscht 
Geestelijke- en Wereldlijke Overheid, 
Standsorganisaties, hunne. onderafdee
lingen, leden, vrienden en bekenden een 
van harte Zalig Nieuwjaar. 



Bestuur en Leden der 
R.K. Gildenbonds-Harmonie 

wenschen hunne Eere-Ieden, Donateurs en Begunstigers 
een Zalig Nieuwjaar 

C. DE JONG-VAN KEMPÈN van Hornstraat 12 Boxtel Handel in Zuivel- en Kruidenierswaren wenscht alle cliëntèle, vrienden enkennissen een Zalig Nieuwjaar 

Said. HARRIE LIGTENBERG wenscht Familieleden,- Vrienden en Bekenden een Gelukkig Nieuwjaar 
Said. Ligtenberg, H. C. 2-111-2-R. 1. Leger No. 251218117 7 Dec. Div. Veldpostkantoor Batavia. 

C. NOUWENS 
Breukelschestraat 

wenscht zijn klanten een 
Zalig Nieuwjaar 

Nieuwjaar 1947. 
Oud-Consul K.N.V.B. Leeft met de voetballers nog (steeds mee, Wenscht Je eene club kampioen En hoopt dat de andere het beter (moge doen.

J. E. VERDONK 

W. SNELLAARS 
Dames- en Heerenkapper 

Paaphof 9 
wenscht Cliëntèle, Vrienden en Kennissen een Gelukkig Nieuwjaar 

A. VAN LAMOEN 
Vert. der N.V. Verzekeringsbank 

,,VICTORIA" 
wenscht allen een Zalig en Voorspoedig 1947. 

Mevr. v. ROOSMALEN & Zonen 
Julianastraat 29, Boxtel 

wenschen al hun abonné's een 
Zalig Nieuwjaar 

J. v.d. LAAN 
Filiaalhouder 

ALBERT HEIJN N.V. 
Zalig Nieuwjaar 

LEO VAN GEFFEN 
Omm.>i:-chestraat 22 

wenscht Vrienden en Bekenden 
veel Heil en Zegen in 1947. 

Groenten en Fruithandel 
,,HET WESTLAND" Molenstraat 6 

wenscht Cliëntèle, Vrienden en 
Kennissen veel geluk en voor-
spoed in 194�. SCHELLEKENS 

Wed. P.J. C. v.d. VEN-DRIJVERS 
Smederij-Rijwielhandel 

Eindhovenscheweg 9 Boxtel 
Aan Vrienden en Cliëntèle Zalig Nieuwjaar 

C. C. VAN ROOY 
Bosscheweg 49, Boxtel 

Za1ig Nieuwjaar 

CORRY ENTINK 
Hoofdleerares in naaien, knippen 
en stofversieren, wenscht leerlin
gen, oudleerlingen, vrienden en
kennissen een

Gelukkig Nieuwjaar 

JAC. VAN SON 
Lennisheuvel 29, Boxtel 

wenscht zijn• ciiëntèle, vrienden en
kennissen een 

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 

Fa. Wed. A. J. VAN ·LIEMPT 
Aannemersbedrijf, Bouwmaterialen 

Boxtel 
Zali� Nieuwjaar 

r Firma A. }OOSTEN en Zn. 
Prins Hendrikstraat I 

wenscht Cliëntéle, Vrienden en Begunstigers een 

Brood en Banketbakkerij 
,,DE KROON" 

w:enscht Vrienden en Klanten een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. 

De R.K. Vakvereeniging van Schoemakers en Winkeliers van 
BOXTEL, LIEMPDE en ESCH 

Zalig Nieuwjaar 
Fa. GOOSSENS en Zn. Boxtel. 

wenschen allen een voorspoedig 1947 

Wij wenschen U een 
Zalig Nieuwjaar 

Familie VAN KESSEL 
Molenstraat 16 Boxtel 

Sigarenmagazijn 
H. VOETS-DRIESSEN 

Rechterstraat 9 

Het afd. Bestuur van de R.K. Textielarbeidersbond St. ·Lambertus 
wenscht de Geestelijk Adviseur en Leden een Gelukkig en Voor-c spoedig Nieuwjaar. Namens het Bestuur . 

Milt. Th. PERSOONS No. 550395 

wenscht Begunstigers en Vrienden een Gelukkig Nieuwjaar 
TH. CUIJTEN, Voorzitter 
M. VAN RIXTEL, Secretaris ADR. STAMPS, Penningmeester 

24ste A.A.T. Palembang 
wenscht hiermede aan Vrienden en Kennissen een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 

A. VAN DEN NOSTERUM van Osch• en van Leeuwenstr. 53 
Brandstoffenhandel en Expediteur wenscht zijn Cliëntèle een 

Het Bestuur van den R.K. Bouwvakarbeiders Bond afdeeling Boxte!· 
wenscht haar Adviseur en Leden een 

P. SCHOENMAKERS Melkslijter Munsel 7, Boxtel wenscht Klanten en Vrienden een Gelukkig Nieuwjaar 
Fa. J. VERHEIJDEN en Zn. 

Gelukkig Nieuwjaar 

M. OLIEMEULEN 
Drogisterij "DE MOLEN" 

Zalig Nieuwjaar 

Zalig Nieuwjaar 

Stationstraat 91, Boxtel 
Zalig Nieuwjaar 

Aan al onze dierbare familieleden, vrienden en kennissen wenschen wij een Zalig Nieuwjaar. 
Aan al onze klanten, vrienden en kennissen een 

Zalig Nieuwjaar 
J. v. d. BROEK J. BEKKERS C. A. LIGTENBERG 

Agent Coöp. Levensverzekering 
Concordia 

wenscht Cliëntéle een 
Zalig Nieuwjaar· 

Sj. v. d. LAAR 
J. LAUS M. VAN BUSSEL 

Staf Coy M. T. 11-6-R. I Semarang 

Aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers een Zalig Nieuwjaar 
Bazar C. STEINMANN - PECHTOLD 

Rechterstraat 6, • Telefoon 401 

Voor de hartelijke ont
vangst bij mijn terugkeer uit Indië betuig ik aan Familie, Vrienden, Kennissen en Buurtgenooten mijn hartelijken dank, tevens 
wensch ik hen allen en de 
cliëntèle een 

Zalig Nieuwjaar 
M. v. d. MEIJDEN 
Brandstoffenhandel 

Eindhovenscheweg 6 
Wij maken onze klanten 
bekend, dat wij 

vanaf heden, 
tusschen 12 en 1 uur 
GESLOTEN ZIJN 
en G E O P E N D
van 8-12 en 1-6 uur 

C. de Jong-van Kempen
van Hornstraat 12, Boxtel. 

Bij en op de Boterham 

Wij verzoeken Uwe gebeden voor de zielerust van onzen innig geliefden zoon, broeder, behuwdbroerder en oom 
JAQUES VAN VLERKEN 

Soldaat der 7 Dec. Divisie 
overleden te Batavia, op 18 December 1946, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, in den ouderdom van 21 jaar. 
Zijn diepbedroefde familie, 

A. VAN VLERKEN 
H. V'A.N VLERKEN-HORSTEN JO VAN VLERKEN 
TOOS VAN VLERKEN TRUUS WILLEMS-VAN VLERKEN SEF WILLEMS en Kinderen FRANS VAN VLERKEN 
SJERRY VAN VLERKEN-ROMEYNDERS MIA VAN VLERKEN 

BOXTEL, 31 December 1946. 
De Plechtige Uitvaart zal plaats hebben op Zaterdag, 4 Januari 1947, om 10 uur in de parochiekerk van den H. Petrus te Boxtel. 

Opening Kruidenierswinke 
VRIJDAG 3 JANUARI wordt on. 
kruidenierswinkel geopend. J 
We leveren U Ie klas kwaliteiten/ 
hebben een flinke voorraad in � 
looze artikelen. 
Beleefd aanbevelend, 

1 

J' 

L. v.d. WETER IN

1 

VAN SALMSTRAAT 42, BO 

COPIEERWERK 
Met de nieuwste vloeistofduplicator makeµ wij voor U eerste klas COPIEERWERK. 
Alle opdrachten op korten termijn leverbaar in diverse kleuren. Verenig"ingen ge
reduceer4e prijzen. t 

A. J. ROBBEN, Nieuwe Kerkstr. 85 , 

Chemische Wasscherij en Stoomververij "Den 1' Dries" vraagt voor direct 
halen wij bij 

KEES DE JONG 
Melk, Boter, Kaas, Eieren, Vleeschwaren enz. 

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

Kantoorjuffrouw 
Aanbiedingen op de fabriek van 9 - 12 en van 1
14-18 uur. J 

C. de Jong-v. Kempen
van Hornstraat 12, Boxtel 

Rookt 

Verloren linker glacé handschoen. Tegen belooning 
terugbezorgen. Molenstr. 19. 

kwaliteit vol geur en •maak 
en Koopt , 

bil Bert van den Braak■ 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Levert bij ons Uw luierbon in I 
u ontvangt hierop 9 Luiers
Wij leveren hier bij, 

½ kilo mooie BREIWOL 
Eén of meer Onderleggers. 

Verder hebt U . .elf nog keus uit andere 
Baby-artikelen. 

�=;;;:: 
Breukelschestraat 95, Boxtel 

Nog voorradig 
HEEREN COSTUUMS 
zonder punten 

Uw aangewezen adres voor 
Bedrij/skleeding, Pullovers, 
Vesten en Tricotage. 

Dat 't nieuwe jaar een goed mag zijn, 
Met weinig schaarscht' en bonnenhinder. 

U hebt als klant van Albert Heijn, 

Een heel jaar héél wat zorgen minder. 

ALBERT HEIJN heeft de lekkerste kaas1 
no, JJ.{lél:::011 1 D T11::, J:J\.1 nf'\VTCI 

f 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING

\N HET 

verre Oosten 
I.AR HET . ' 

7 nabije Oosten. 

,�s lang voordat er een Comfie Generaal bestond, reeds rdat we van Soekarno en ant voorname heren hoorden, Nederland voor een voldon.;. feit gesteld wat Ned. Oost .i. betreft. Alle besprekingen . ,nen gehouden heeft of nog Jen zal, zijn toch niets anders . ·r dan een minder aangename ijsting van een stukje geschieJ's waar we niets meer aan lnderen kunnen. ·: nuchter oordeelt moet con-ren dat we het zelfs zoverkunnen brengen, dat we noge handelsverdragen kunnen:en met de Repoeblik IndoneDaar zullen de Amerikanen en•eisen wel voor zorgen.
},onze soldaten nu nog in Inoeten doen zal niet iedereen " lijk zijn. We zullen dat maar de verantwoordelijkheid van 
1- regering overlaten. Later zal

< !blijken of ze hierin een goed
fht _hadden of niet.l gaàt ons echter om de connie en de gevolgen die uit hetpa Indonesië voor de Nederjers heeft. Wanneer Indië voor · niets meer te betekenen heefteen rijk waar wij eens een
t rol speelden, dan moeten we p-aar �anvaarden als een vastWd feit. We: hebben ons dan1 neer te leggen bij het gevolgwe onze handelsgeest niet r kunnen richten naar de verre t. ligt dan voor de hand, dat we ! handel naar een ander oordten. En waar k·an dit beter• toe gericht worden dan naarNabije Oosten. Al hebben wezoveel leed en boosheid on-onden van onze Oosterburen,zal het duidelijk zijn.dat ons zich moet instellen op een breide en diepe handelscone met hen, die onze vijanden n. Door een goedgerichteel met Duitsland zullen wij inzijn alles te compenseren,{ te maken, wat we in Indiëmeer kunnen vinden.�n wanneer we zo gauw mo� alles omgooien naar een we economische politiek, die , uitsland gericht is, dan alleen � we een begin gemaakt hebmet het herstel van ons zwaar !richt economisch leven.behoeven niet bang te zijn, 

✓e hierdoor aan onze vadere grootheid en vaderlandse! kort doen. Want de grootschuilt veel meer in vergegezindheid dan in onzinnigeBovendien dienen we het vaid meer met een positievelspolitiek dan met een nee houding van verachtingover een volk dat een grote)eging.·noeten bedenken, dat onsigt in een continentaal ver-dat het evenals de anderen niet onafhankelijk kan zijnt economisch leven betreft. hoog tijd dat we inzien hoe land zal sterven aan bloedde, als het niet spoedig inkeld gaat worden in de ese markt. We behoeven !nkel principe prijs te geven,!leen maar van belang onze�nlijke weerzin op zij te zet�or het algemeen belang. 

MODERNE BEGRIPPEN. 
Het leven neemt andere vormen aan. Het kalme wordt vervangen door het jachtende. Het eenvoudige wordt verdrongen door het wufte en alles wat ook maar een tikje ouderwets heet, moet nu plaats maken voor nieuwe modewetten. We weten nu eenmaal dat men volgens Mevrouw Mode niet langer meer dame is, als men geen Nylonkousen draagt, terwijl men om heer te willen blijven, geen bruine kousen bij een licht costuum mag dragen. Dat vloekt zeggen de marionetten van Hare Hoogheid Mevr. Mode. Folklore vindt men nu een vreselijk stijf woord, dat slechts past in de mond van een kwezel. Dat deze verdwaasde ideeën inderdaad hoogtij vieren hebben we kunnen opmerken op 6 Januari, de dag, die op een nog niet gemoderniseerde kalender staat aangegeven als "Driekoningen". Vroeger trok de jeugd tegen het vallen van de avond met lantaarns en gehuld in wijde "koningsmantels" langs de deuren om er de geschiedenis van de drie wijze te zingen. De geïmproviseerde ster van zilverpapier kon men overal zien schitteren in de deuropeningen, waar de onschuldige kinderstemmen hun verhaal deden aan de mensen, die geamuseerd luisterden. Nu is dat alles vreselijk "engetjes" geworden. De jeugd, waarvan de lekedichter De Gen es tet eens zei: U heb ik lief, mijn blauwgekielde, M_ijn �I�llands fris ontloken jeugd, ' Die H1laebran<ls penseel bezielde, 

Uw fiksen aard, uw ronde deugd! Ik min den blos dier rozenwanaen 
0 ' Ten halve door de zon geschroeid, Geschramd en bont en blauw (gestoeid. Diezelfde jeugd wordt nu aan banden gelegd door deze zucht naar modernisatie. Het gezonde, ontspannende element, dat hen uit oude gebruiken tegenstraalde wordt nu langzaam maar zeker aan de vergetelheid toevertrouwd. Zij worden nu gebonden aan dood speelgoed en muffe kinderkamers. Het spel in de natuur en de oude gebruiken, met hun opvoedende stromingen onder het spel van zon, licht, lucht en wolken, zullen die verdwijnen? Zal er weer een zelf genoegzaamheid dalen over onze jeugd, die de zware taak kregen om vrede te waarborgen. Zullen zij later energie en enthousiasme genoeg hebben om de handen ineen te slaan en zo te werken aan één krachtig volk? Mogen wij voort gaan met te dwepen met deze Jan Salietijd? De jeugd van thans moet vorming krijgen. Mensen uit een stuk zijn er nodig om de stinkende, rottende wonden van de moderne wereld uit te snijden en te helen. O_uders, onderwijzers, opvoeders,leiders van jeugdorganisaties vóóral, kent gij de zware taak, die gij op Uw schouders naamt? Welnu brengt de jeugd dan weer waardering bij voor het oude en goede en roei de moderne, dwaze ideeën met wortel en al uit. 

Plaatselijk nieuws.

EERSTE PLECHTIGE H. MIS 

tste gevolgtrekking die we • • Indonesische geschiedenis 1 maken is: ons van het Oosten af te wenden naar 

Op Zondag 5 Jan. was er in de St. Petrus parochie een eerste H. Mis van Dom. Gerard van Nistelrooij O.S.B. Ondanks de felle koude had de buurt een prachtige
r 

eenvoudige versiering aangebracht. Voorafgegaan door bruidjes trok de Neomist en zijn gelui<kige familie naar onze dierbare parochiekerk. De Verkenners en de Gidsen, die deel. �litmaakten van de stoet, hadden zich voor de ingang .1bije Oosten. 

van de kerk opgesteld, waar de assistenten de nieuwe priester inhaalden. Het koor zette het Veni Creator in en zo trok de pas gewijde priester naar de sacristie. Bij de H. Mis werd hij geassisteerd door den Zeer eerw. Heer Pastoor als presbyterassistent en den Zereerw. Pater J. Schellekens als diaken en den Weleerw. Hè'er H. van Grinsven als subdiaken. Ceremoniarius was de Weleerw. Heer Bless. De feestpredikatie werd gehou den door den Zeereerw. Pater J. Schellekens. Het koor luisterde de plechtigheid op met mooie meerstemmige muziek en Gregoriaans. Na de plechtigheid werd door het koor gezongen de canta�e "Excullate pistè in Domino". Daarna trok de stoet weer naar het ouderlijk huis. Een bruidje uit de buurt verwelkomde de Neomist. Toen kwam de St. Caecilia zangvereniging, gevolgd door de Boxtelse harmonie en het Boxtels Gemengd koor, namens de Boxtelse bevolking, die ondanks de kou, ook nu weer liet zien hoe na de priesters hun aan het hart lig-gen. Het buurtcomité bood een prachtig crucifix met 6 kandelaars aan; de Heer Frits Witteveen hield hierbij een mooie huldigingsspeech. Waarop de Neomist met warme woorden antwoordde. Aan de receptie werd door zeer velen deelgenomen. Daarna bracht de Bondsharmonie een serenade. Om half 4 was het Lof; de Neomist trok weer in stoet naar de kerk. Daarna werd het feest voortgezet in de intieme familiekring. En zo was de koude 5 JanuariZondag voor den Neomist en zijn gelukkige ouders en familie een voor heel Boxtel echt heerlijke dag. CULTURELE AVONDEN Roverssymphonie. Deze film, van Franse herkomst welke Maandag 13 dezer in de Ark wordt vertoond, wijkt zowel door zijn min of meer sprookjesachtigen inhoud als door de rol welke aan de muziek is toebe� deelcl, becluiclencl af van hetgeen gewoonlijk op het witte doek wordt vertoond. Reeds in de originele inleiding heeft de regisseur de sfeer weten te scheppen, welke de gehele film kenmerkt. De muziek in het filmwerk is niet uitsluitend illustratief, doch accentueert, verklaart als het ware de verschillende gebeurtenissen. Telkens wanneer zich een bepaalde situatie herhaalt, hoort men ook in de muziek hetzelfde motief terugkeren, nu eens somber en zwaar dan weer luchthartig en frivool'. Beeld en muziek zijn met elkaar • in volkomen harmonie. Zowel demuziek als het camerawerk zijnvaak zeer origineel, er zijn velemomenten van kostelijke humoren spotternij, het spel is zeer verdi�nstelij½, ondanks de anonymite1t, waann de spelers zich hullen.. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de in dit blad voorkomende advertentie.RUITEN TROEF-ACTIE.Dank zij het aanhouden van hetGemeentebestuur kreeg Boxtelglas uit de gemeente Beesd.Hetgeen de gemeente Beesd voorBoxtel deed moge in Boxtel blijvend in herinnering blijven.FEESTMIDDAG Ol!i.>EN 1�AN DAGENVan•·;ege het g�:'.:itentebestuur (afd. Sociale Zaken) werd op 2 Januari 1947 in het liefaegesticht Duinendaal voor een speciale groep ouden van dagen en invaliden een feestmaaltijd gehouden. De middag werd geopend door den Wethouder van Soc. Zaken, 

die de aanwezigen een gelukkig Nieuwjaar wenste. Hij verheugde zich over het feit, dat deze middag speciaal voor de oude van dagen was georganiseerd, waaruit immers bleek, dat ook deze groep van de bevolking meer in het middelpunt der belangstelling kwam staan. Hij juichte het daarom ook toe, dat van regeringswege werd ingezien, dat deze groep meer belangstelling verdiende en er maatregelen waren aangekondigd die onze ouden van dagen ten goede zouden komen. Hierna gaf hij het woord aan den burgemeester.Deze bracht op de eerste plaats zijn dank aan de initiatiefnemers van deze bijeenkomst. Dat hij deze middag van groot belang achtte bewees het feit, dat hij met het voltallig college van burgemeester en wethouders tegenwoordig was. Ook hij constateerde met vreugde het feit, dat er momenteel van alle zijden meer aandacht besteed werd aan onze ouden van dagen. De m·eesten van hen immers leven in zware moeilijkheden, moeilijkheden die zo teer van aard zijn, dat wij - die midden in het jachtende leven staan - deze soms heel moeilijk kunnen begrijpen. Hij spoorde daarom de aanwezigen aan met al hun moeilijkheden - van welken aard deze ookmochten zijn - zich vol vertrouwen te wenden tot het gemeentebestuur of de vertegenwoordigersdaarvan, die dan zullen trachtendeze moeilijkheden op te lossen,samen met U in de geest vannaastelief de en in de verhoudingvan mens tot mens.Doch niet alleen de ouden van dagen, ook een gemeentebestuurgaat in deze. tijd onder zwaremoeilijkheden gebukt.· Als tegenprestatie voor deze middag verzocht hij de aanwezigen om ookeens tijdens hun afzondering ingebed, aan het gemeentebestuurte willen denken. Hij bracht dankaan allen die hebben meegewerktom deze middag te doen slagen,de eerw. zusters voor het beschikbaar stellen van de zaal en voorde koffie die door hen werd aangebocl�n, de gidsen van de jeugdbewegmg die een kerstspel voor het voetlicht brachten en het koor van de Mariacongregatie die deze middag met zang opluisterden, en d� sociale werkster der gemeente, die de organisatie van deze mid-dag in handen had. Hierna werd door het koor van de Mariacongregatie ...:.... onder leiding van de Heer W. v. Moorsel, een kerstlied ten gehore gebracht. Vervolgens werd door de gidsen van de vrouwelijke jeugdbeweging een kerstspel voor het voetlicht gebracht. Gezien de korte tijd van voorbereiding en de leeftijd der opvoerenden, kan met alle lof hierover gesproken worden. De entourage van het geheel voldeed op bijzondere wijze. Onder de pauze werden de aanwezigen getracteerd op versnaperingen, die door de verschillende winkeliers gratis ter beschikking waren ge-steld. Na op zeer verdienstelijke wijze nogmaals enige kerstliederen te hebben gezongen kwam het einde van de middag in zicht en werd tot slot nog een verloting met aardige prijzen gehouden. Met een dankbetuiging aan het gemeentebestuur en aan allen die deze middag hebben mogelijk gemaakt, werd door de chef van de afd. Sociale Zaken deze genoegelijke middag gesloten, met de belofte om nog eens meer met een dergelijke middag terug te komen.· Een dankbaar applaus bewees dat de opzet in ieder geval geslaagd was. Wel mag nog een afzonderlijk woordje van dank gebracht worden aan de navol_g�nde firma's, 

Zondags ev�nueue.

"Kind waarom hebt ge ons dit aangedaan." Luc. ll. Voor het eerst in haar leven heeft de Moeder van Jezus een diepe pijn gevoeld, toen zij haar Kind tussen de schriftgeleerden zag zitten als leermeester. Wanneer een. moeder ziet dat haar kinderen van haar weggroeien, dan wordt ze opstandig; haar hart kan zich niet gerust voelen bij deze scheiding. "Kind, waarom doet ge mij dat aan?" Hoeveel moeders hebben deze woorden al gesproken, zodra haar kinderen al te zelfstandig worden. De jeugd steigert, stelt zich op zichzelf alleen, de jeugd kent geen medelijden. Dat is de gang van de natuur. En altijd zal het antwoord, dat de moeder ontvangt, klinken als die eenvoudige • woorden: ,,Wist ge dan niet dat ik de dingen van mijn Vader moet behartigen". Iedere ·moeder krijgteen tijd, dat de kinderen haar zullen verlaten en zullen zeggen:,, wist ge dan niet dat het leven zó is". Er komt een dag, dat de moeder haar macht over het kind verliest, omdat het zal gaan leven op eigen krachten. De natuur is nu eenmaal niet anders. Het is dan ook zo mooi, dat het evangelie-verhaal, heel simpel de smart van Maria om deze pijnlijke ervaring neerschrijft in de woorden: ,,en zijne moeder bewaarde deze woorden in haar hart". Maria hield deze harde ervaring voor zichzelf alleen. Zij wist het onvermijJelijke vlak bij. Maar moedig droeg zij dit. Het Evangelie op deze dag van de Heilige Familie heeft voor alle ge. zinnen zoveel betekenis, dat het goed zou zijn heel diep over dit alles na te denken. Jezus, die zijn' lieve moeder en St. Jozef moest pijn doen, omdat het de plicht was van Zijn leven. Maar daarnaast de Moeder, die zichzelf opoffert, haar stil verdriet verzwijgt en al deze woorden voor zichzelf bewaart. Hoevele moeders kunnen hier niet een -voorbeeld vinden? Door zo te handelen zou de �erbittering wi/·ken voor de berusting.Maar ook igt hier het voorbeeld voor de jeugd. Want "hij was hun onderdanig", zolang hij zijn tijd nog niet gekomen achtte om de grote sprong naar het Leven en de Dood te nemen. Mochten alle gezinnen de harmonie vinden, die het Heilig Huisgezin van Nazareth vond in de overgave aan Gods raadsbesluiten. 
die gratis het een en ander beschikbaar stelden n.l. Firma W. v. d. Laar, P. Ghijssens, J. Melis,
J. v. d. Sande, W. v. Griensven,A. v. Duren-Schollen, A. v. d.Meijden en J. de Leijer, ook deFirma H. J. van Susante en H. deLange, die voor een versnapering voor de mannelijke aanwezigen zorgden.UITSLAG SOLISTENCONCOURS 

van Zondag 5 December. Weinig Boxtelse muziekliefhebbers schonken aandacht aan het door de R.K. Gildenbonds Harmonie uitgeschreven Solisten Con. cours. Wel was er veel belangstelling van buiten Boxtel voor deze meting van de beste muzikale krachten uit diverse muziekkorpsen. Bovendien is weg(;ns de lange duur van zulk concours het aantal belangstellenden variabel. Daarom ook had de opening geen officieel karakter. Onze burgemeester bezocht in de avonduren het con-cours. Ook leden van onze plaatselijke c:orosen kwa�rt van tiid tot tif d 
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om de prestaties van hun collega's 
in de kunst te waarderen. 
De uitslagen waren als volgt : 

Ere prijzen 
3e afd. P. Janssen, Tilburg; 2e 
afd. J. ]. v. Houtum, Liempde; l e  
afd. J .  J. Paijmans, Oisterwijk;  
Uitm. afd. J. A. v. d. Acker, Til
burg; Ere afd. A. J. C. v. Rooij, 
Tilburg; Sup. afd. A. Stoop, Til
burg, met lof der Jury. 

In de • derde afdeling 
behaalden de eerste prijs :  M. P. 
Reijs, Oss, 1 24 p.; P. Jansen, Til
burg, 1 25 p.; J. M. Dan.kers, Ois
tenvijk 1 2 1  p. ; G. Ruys, Heesch 
bij Oss, 1 28 p. 

2e prijs 
Ä. C. van Aarle, Liempde 100 p.; 
P. v. Mierlo, Tilburg 102 p.; A. v.
Wijnhoven Oirschot 102 p. Duo
K. Bekkers en W. Verhoeven 96 p.

3de prijs 
M. H. van Houtum, Liempde 83
p.; H.  v. Heumen, Oisterwijk 76 
p.; L. v .  d .  Weydeven, Oisterwijk 
78 p. 
In de tweede afdeling: l ste prijs : 
J. J. v. Houtum, Liempde, 1 27 p. ;
J. M. van Doorn, Orthen 1 20 p.;
P. J. Philippus, Oisterwijk 1 26 p.;
Joh. H. v. Boxtel, St. Oedenrode
1 2 1  p.; B. J. M. v. Wijdeven, St.
Oedenrode 120 p.

2e prijs 
P. H. van Alphen, Liempde 1 08 
p. ;  Schuurmans, Haaren 108 p.; 
l<;wartet W. Seters, M. v. Esch, 
M. de Bont en J. Heerkens 97 p.

· 3e prijs.
M. Scheepens, Maasland, 79 p.;
W. A. Vellekoop, Maasland 75 p.;
W. van Seters, Tilburg 86 p.; H .
Hopmans, Tilburg 76 p . ;  J. A.  ] .
Kepers, Oisterwijk 84  p . ;  W.  Ver-
hoeven, Oistenvijk 76 p. 

In de eerste afdeling, te prijs 
H. Tersteeg, Jutphaas 1 22 p.; J.
J. Paymans, Oisterwijk 1 28 p.

2e prijs 
J. G. Verbruggen, Oss, 1 05 p.; H.  
H. Heesters, Reusel 92 p.; kwartet
M. Albers, L. Boeijen, A. v. d.
Koevering en G. v. d. Berk Oss
95 p.

Afd. Uitmuntendheid, te prijs : 
H. Suijdam, Zaltbommel 1 28 p . ;
J .  A. van Zuijdam, Zaltbommel
1 29 p.; J. A. v. Acker, Tilburg,
1 3  3 p. ; Duo E. C. Philippens en
P. J. Philippens, Oisterwijk 1 26 p.

2e prijs. 
A. J. v. cl. Acker, Tilburg 1 1 2 p . ;  
A. Marcelissen, Oisterwijk 101  p.

Ereafdeling '2e prijs. 
A. J. C. van Rooij, Tilburg 1 09 p.;
P. G. Pennings, Oisterwijk 99 p. 

Superieure afdeling te prijs 
A. Stoop, Tilburg 1 43 p. met lof
der Jury; Engb. Philippus, Oister
wijk 1 3 1  p. ;  Chr. v. d. Kamp,
1:-{eesch, 1 28 p.

2e prijs. 
J. A. v. d. Bemt, Tilburg 1 17 p.;

A. v. Haren, Oisterwijk 95 p .  

ST APELENS TONEEL brengt U 
,,Het Kruis op de Heide" 

De Kerstvacantie is voorbij. De 
studenten van het Missiehuis "St. 
Theresia" zijn weergekeerd, niet 
enkel om hun studies voort te zet
ten, maar traditie getrouw, komen 
zij ook weer voor het voetlicht. 
Moeilijk was de keuze van het to
neelstuk. We mogen echter ge
loven dat de keuze het succes ver
zekert. Eerstens al is het de schrij
ver, die ons die verzekering 
schenkt, Jac. Ballings, een schrij
ver niet onbekend aan het Boxtels 
publiek. Vervolgens het stuk zelf, ' 
,,Het Kruis op de Heide". 
In het kort geven de aanplakbil
jetten U de inhoud. . .  een brok 
harde werkelijkheid waarvan het 
Kruis inzet en zegepraal is. 
Zou ik U ook nog de spelers en 
hun capaciteiten moeten vermel
den ? Jaren lang hebben zij U reeds 
het beste gegeven en als ik de 
niets ontziende moeite van spelers 
en regiseur in ogenschouw neem, 
moet het een daverend succes 
worden. 
Daarbij komt nog dat het stuk de • 
spelers ligt. Zij, die zich voorbe
reiden om, waar ter wereld ook, 
de verdedigers van het Kruis te 
worden, zij zullen met hun jeugdig 
enthousiasme de Zegepraal van 
het Kruis, zoals Jac. Ballings deze 
in zijn stuk uitbeeldt, naar hun 
best vermogen trachten weer te 

geven. 
Dat alles zal eenieder aansporen 
om, zelfs bij de hevigste koude, 
op de aangegeven avonden zijn 
weg te kiezen naar "De Ark": 
Voor nadere bijzonderheden zie 
de aanplakbiljetten en de adver
tentie in dit blad. 

DE RECHTE LIJN

Op Dinsdag 7 en Woensdag 8 Ja
nuari bracht Boxtels Toneel ons 
het karakterstuk van Joh. Fabri
cius, uDe Rechte Lijn". 
"De Rechte Lijn" is een stuk, dat 
hoge eisen stelt aan regie en spe
lers. Boxtels Toneel heeft aan de
ze eisen zeer goed voldaan en zij 
hebben de "grootte" van dit to
neelspel op de juiste waarde we
ten te schatten, door er een uit
stekende vertolking van te geven. 
De regie was in veilige handen 
van den heer P. Prince, terwijl het 
décor opvallend goed verzorgd 
bleek. 
Wilko, de hoofdfiguur, werd door 
regisseur P. Prince uitstekend 
weergegeven. Het karakterspel 
was scherp gelijnd en tiiterst be
heerst. Vooral in zijn talrijke dia
logen was zijn spel meesterlijk. 
Opvallend goede uitspraak. 
Dolly heeft van haar moeilijke rol 
geen natuurlijke figuur weten te 
maken. Zij speelde weliswaar vlot, 
doch een diepe aanvoeling, een 
werkelijke beleving van de weer 
te geven figuur misten we. 
Dieuwke gaf goed spel en was als 
tegenspeelster van Wilko zelfs 
met een "zeer goed" te kwalifi
ceren. 
Mary met haar beperkte naie,·e 
begrippen van wat er rondom hé!.ar 
gebeurde kreeg van haar ver
tolkster een hoge waardering door 
ongekunsteld en doorvoeld spel. 
Hardius was ruim voldoende, hij 
bleek voor zijn lang niet gemak
kelijke taak berekend. Zoals de 
vertolker hem speelde was Mr. 
Hardius inderdaad een scepticus. 
Kraneck hadden we liever minder 
komisch en meer geslepen gezien. 
Zijn spel was vlot en elegant, maar 
lichtelijk overdreven. 
Koert Falk begon zwakjes; werd 
later wat beter, maar bleef on
voldoende. 
Steven Tijsen had de- juiste stijl 
niet geheel te pakken. Een graadje 
rustiger zou zijn figuur zeker ten 
goede gekomen zijn. 
Volders en Van Buren waren 
meester van hun kleine rollen. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 1 Jan. t.m. 6 Jan. 1 947. 

GEBOREN : Theodorus A. J. zoon van
G. A. v. d. Voort en van J. M. v. d.
Brand ; \Voutrina G. J. M. dochter van
·A. S. C. M. Huijgers en van M. J . v. d.
Broek ; Hubertus R. zool) van J. C. 
Rovers en van A. C. v. d. Langenberg ;
Martinus W. A. C. zoon van H. J. Traa
en van E. v. d. Meijden ; Antonius J. K 
M. zoon van K. E. W, Taubert en van
A. H. v. d. Weide ; Antonie L. zoon van 
C. Maas en van M. G. Sonnenberg ;
Adriana P. J. M. dochter van A. J. van 
Kleef en van J M. A. v. d. Broek; An
tonius H. M. z. v. H. C. de Rooy en van
A. A. M. v. Laarhoven ; Wilhelmus A.
z. v. J. H. Bekers en v. L. M. v. Geffen; 
Martina A. G. M. dochter van E. Bevhs

• en van J. v. Meurs; Theodorus W. zoon 
van H. v. d. Plas en van R. A. M. M. 
Trilsbeek ; Wilhelmus M. zoon van M. 
v. d. Yen en van A. v. Grinsven; Maria 
J. J. dochter van A. van Weert en van G. 
van Grinsven; Henricus P. J. zoon van 
A. A. M. Vlaminckx en van M. A. Mols ; 
Maria J dochter van Fr. Vermulst en 
van H. P. van Hal ; Jozina H. P: M. 
dochter van H. J. C. v. d. Burgt en van 
P. H. v. d. Pas. 
ONDERTROUWD : Andreas Cornelis 
van Esch en Cornelia Johanna Michiel
sen. 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

25. D e  maan kwam dichterbij.
Zij konden nu duidelijk zien dat
er veel bergen op waren. ,,Wat is
dat mooi", zei Felix, ,,maar wat

• zijn het eigenaardige bergen".
"Ik zal .het je uitleggen", zei de 
professor. ,,De maan is helemaal 
bedekt met kraters. Heel lang ge
leden zijn dat vuUrspuwende ber
gen geweest en toen die waren 
uitgewerkt, zijn hun toppen inge-

GEHUWD : Johannes Hubertus I-lage• 
meijer en Petronella van den Bogaard ; 
Henricus Amoldus Maria van Liempt 
en Justina Maria Josephina Antonia 
Schippers. 
O'VEKLEDEN : Theodorus Schellekens, 
oud 91 jaren. 

•• 
Contact met I NDIE 

De bijdragen onder deze rubriek 
worden graag gelezen door familie 
en vrienden van "onze jongens" 
die in het verre Indonesië hun va
derlandse dienstplicht vervullen. 
Onze jongens weten dat en daar
om onderhouden zij geregeld 
briefwisseling met onze redactie. 
Bij de laatste correspondentie 
zond Van Bussel ons het Kerst
nummer van het weekblad van de 
Tijgerbrigade waarin onderstaand 
betekenisvol gedicht voorkomt, 
dat wij daarom gaarne overnemen. 
Ik zal er deze keer niet bij zijn .... 

Ik :zal er deze keer niet bij zijn 
Als jullie om de kerstboom staan, 
Maar \k wil toch ook een beetje blij zijn 
Als jullie Kerstfeest vieren gaan. 

Ik weet dat jullie aan me denken, 
Als �alm end zwaar de Kerstklok luidt; 
En straks bij 't geven der geschenken 
Deelt vader ook mijn pakjes uit. 

En als de Kerstzang wordt gezongen 
Door moeder met haar held're stem, 
Dan denken jullie aan je jongen 
E,, neuriën zachtjes mee voor hem. 

Als vader leest .... en d' and'ren luist'ren ... 
Van eng'len, herders en een Kind, 
Dan zal ik zachtjes mede fluist'ren, 
Als ik.... een rustig plekje vind. 

Als jullie dan met schuchter beven 
Naar d' oude stal eerbiedig gaan 
Om wierook, mirr'en goud te geven, 
Ziet God ons saam bij de kribbe staan. 

Sergt. S. DE VRIES, 0-11-6 R.!. 

Voor den Landbouw. 
In ons land is een belangrijke stik
stofindustrie gevestigd, die vóór 
de oorlog rond 1 25.000 ton zuive
re stikstof in meststoffen kon ver
werken. Het stikstofmeststoffen
verbruik bedroeg in het bemes
tingsjaar 1 939- 1 940 rond 1 02.000 
ton zuivere stikstof, zodat de 
eigen industrie ruimschoots in de 
eigen behoefte kon voorzien. Bo
vendien werd er uit handelspoli
tieke en andere overwegingen nog 
ca. 1 /3 deel van het verbruik ge
ïmporteerd. Hiertegenover stond 
evenwel een belangrijke export. 
Om op enigszins bevredigende 
wijze in de behoefte van onze 
land- en tuinbouw te kunnen 
voorzien zou thans 125 á 1 30.000 
ton zuivere 'Stikstof nodig zijn. 
Voor oogst 1 947 is ca. 95.000 ton 
zuivere stikstof aan de verbrui
kers toegewezen. Hiervan is reeds 
ruim de helft n.l .  50.000 ton be
schikbaar. De resterende 45 .000 t. 
zuivere stikstof zal, verdeeld over 
Januari t.m. Juni, uit eigen pro
ductie of ii;nport beschikbaar moe
ten komen. Hieruit volgt, dat een 
gedeelte eerst in Mei en Juni, dus 
na het grootste verbruiksseizoen, 
geleverd kan worden. 
Wanneer zich geen verdere on
voorziene moeilijkheden bij pro
ductie en import voordoen, kan 
worden aangenomen, dat de vijf· 
reeds uitgereikte stikstofbonnen
series alle geldig zullen worden. 
Men zal evenwel - tenzij er on
verwachte meevallers komen -

• niet mogen rekenen op verdere
stikstoftoewijzingen. Dit is vooral
voor de 0raslandbedrijven, die
slechts l O kg zuivere stikstof per
ha kregen toegewezen, wel zeer
te betreuren.

Fosfaatmeststoffen.
Voor de fabricage van superfos-

stort, en dit is nu het vreemde wat 
gij aan de bergen ziet. 
Wat zal ik dat eens""'•iin aan de 
meester op school verteilen, .rfa.�ht 
Felix. 
26. De prof. zat weer achter het
stuur en riep Felix toe goed te let
ten op de alcoholtoevoer van de
voorraketten. Alles. werkte goed.
Felix was nog druk doende toen
plotseling dé prof als een waan-

faat is men geheel aangewezen op 
de import van ruwe fosfaten en 
pyriet voor de zwavelzuurberei
ding. Spoedig na de bevrijding ar
riveerde weer regelmatig ruw fos
faat en pyriet en konden de fabrie
ken de productie hervatten. 
In het belang van de verbruikers 
adviseerde de Heer Boudewijn, 
aan wiens radiolezing wij deze ge
gevens ontlenen, hun zodra moge
lijk het toegewezen superfosfaat 
af te nemen. Behalve- de produc
tie van superfosfaat is thans ook 
weer een beperkte import van 
• fhomasslakkenmeel uit België en
Luxemburg mogelijk.
In de behoefte aan fosfaatmest
stoffen kan thans weer op alles
zins bevredigende wijze worden
voorzien. Alle voor oogst 1947
aan verbruikers uitgereikte fos
foorzuurbonnen zijn reeds geldig
verklaard. De series 4 en 5 wor- •
den op' 20 Februari 1 947 ongeldig.
Het ligt in de bedoeling om, be
houdens onvoorziene omstandig
heden, de distributie-maatregelen
voor fosfaatmeststoffen per 1 Mrt.
1 947 te beëindigen. Alvorens
evenwel tot een definitieve beëin
diging van de fosfaatmeststoffen
distributie wordt overgegaan, zal
iedere verbruiker, mits hij zijn fos
faatbonnen tijdig heeft ingeleverd
in de gelegenheid worden gesteld
hierop de fosfaatmeststof aan te
kopen.

Kalimeststoffen. 
Veel minder gunstig dan de voor
uitzichten voor de stikstof- en fos
faatmeststoffen is het gesteld met 
de kalimeststoffenvoorziening, 
waarvoor wij ook geheer op im
port zijn aangewezen. 
Het staat thans wel vast, dat in 
de kalimeststoffenbehoefte voor 
oogst 1 947 slechts voor de helft 
kan worden voorzien. De verbrui
kers moeten er mede rekenen, dat 
slechts tijdig product beschikbaar 
zal komen om de thans geldig ver
klaarde kalibonnen series 1 ,  2 en 
3 te kunnen honoreren. Verdere 
kalibonnen :z:ullen, naar verwacht 
wordt, eerst geldig verklaard en 
gehonoreerd kunnen worden als 
het verbruiksseizoen reeds voorbij 
is. 
In verband met de geringe hoe
veelheid chloorvrije kalime.1,tstof 
die beschibaar is, werd bepaald, 
dat deze slechts mag worden ver
strekt voor de glascultures en de • 
zeer intensieve tuinbouw. 

Distributie=Nieuws. 

AANVULLING BONNENLIJST 
voor de tweede helft van de 1ste 
periode 1947 (5 t.m. 18 Jan.) 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van :  
Bonkaarten KA, KB, K C  70_1 (strook 2). 
55-4 Algemeen : 100 gr. bloem of J,;inder-

meel (niet uit rijst bereid). 
55-5 Algemeen : 1 kg appels of peren.
55-6 Algemeen : 50 gram cacao.
55-7 Algemeen : 1 2 5  gram koffie.
5 5-8 Algemeen : 50 gram thee.
5 5-9 Algemeen : ± 225 gram huishoud-

zeep of 90 gram toiletzeep. 
Bonkaarten KD, KE 702 (strook no. 2) 
56-5 Al3emeen : 1 kg appels of peren.
56-6 Algemeen : 50 gram cacao.
56-2D Reserve : ± 225 gram huishoud

zeep of 90 gram toiletzeep. 
56-2E : ± 450 gram huishoudzeep of t �•Û

gram toilet::eep. 
56-3D Reserve : 100 gram bloem of kin
. dermeel (niet uit rijst bereid) 

Tabakskaarten: 
T 66 : 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
Op bovenstaande bonnen kan met in
gang van Yrij9ag 10  Januari a.s. worden 
gekocht. De bonnen voor appels of peren 
blijven geldig t.m. 1 Februari a.s. 

zinnige begon te roepen,- ,,Felix, 
Felix, we zijn verloren, we bot-

1" sen . . . . 
Meer kon • hij niet uitbrengen, 
maar sloeg de handen vbor zijn 
ogen �n wachtte de botsing af. 
Een geweldig grote ballon die zij 
niet hadden -�ien aankomen, hing 
voor de Rapid@, .. en omdat hij zo 
groot en dichtbij w�s kon de.prof. 
hem niet meer ontwijkèa...., 

· - Deken de Wijsstraaf.
�YERYOL6)

.jussen was de oude St. Petruskerk !jeeds
�.er tot een bouwval /eworden. Tijdens 
d·,f ranse bezetting wer zij zelfs als mili
taiimagazijn gebruikt. Pastoor de Wijs
begl nu krachtig te ijveren voor den her
bou�an de kerk. In 1819 was door den
archit( G. Heessels een beizroting voor de
herstellR. der kerk opgemaakt, op last van 
het geniûtebestuur. Het middenschip
moest nagenó"l..lgeheel worden her_bouwd,.
Bovendien moest.:., nagenoeg alle daken 
opnieuw worden ge� en . de vloer met
blauwe plavuizen wordêri,1,�d. De kosten 
werden geraamd op ruim ! 33� 
ren, die eigendom van de gemeente was,
bleek er nog vrij goed uit te zien. Ter her
stelling van deze was een som van r.uim
f 800,- voldoende. De werkelijke kosten
zouden no6 veel hoger lopen, want bij de 
bouw kreeg men veel tegenspoed. In de zo
mer van 1823 werd de eerste steen van het 
herstellingswerk gelegd. In het begin vor
derde men goed, maar toen men. de muren
van den middenbeuk tot volle hoogte had
opgetrokken stortte deze tot tweemaal in.
De pilaren bleken te zwak. Nadat men ze
in 1824 versterkt had, kon men de bouw
gelukkig voltooien. Men kan zich .de vreug
de van de Boxtelse katholieken voorstellen 
toen zij in 1827 eindelijk, na bijna 2 eeuwen
de H. Mis in de aloude St. Petruskerk kon
den bijwonen. De 54e verjaardag van pas
toor de Wijs, die in 1 824 ook deken van het 
dekenaat Orthen, waaronder Boxtel toen
resorteerde was geworden, was voorwaar
een grote feestdag voor de gehele Boxtelse
parochie1 toen de 80-jarige vicarius Antonius 
van Alphen de kerk kwam consacreren en
voor 't eerst weer de H. Mis in de St. Pieter 
werd op6edragen. Naar de overlevering ver
i:neldt had de St. Pieter nooit zovele pries
ters binnen haar muren gezien als toen. 
De schuilkerk op den Burgakker, waaraan 
de parochianen in de loop der tijden ook 
hun liefde hadden verpand en die aanlei
ding had gegeven tot vele wederwaar
digheden, werd ·spoedig gedeeltelijk afge•
broken. Den 1 en Mei 1831  stierf Vicarius 
van Alphen, na het bestuur van het diocees 
wederom te hebben overgedragen aan De
ken de Wijs. Dit maal was zijn tussenbestuur 
niet van langen duur. Op 7 Juli d.a.v. werd
Mgr. den Dubbelden tot vicarius benoemd. 
De vox populi had deken de Wijs die waar• 
digheid toebedacht. Het blijkt echter dat de
gebroeders de Wijs : de deken en zijn -broer 
Hein, een der bekende emancipatoren der
katholieken, die in den Bosch woonde, bij de 
regering van Willem I geen personae· gratae 
waren. Omtrent hen werd op 10 Mei 183 1 
aan minister van Maanen gerapporteerd :
,,'t schijnt zeker dat de ouden man (bedoeld
is van .Alphen) casu quo gedelegeerd heeft 
den deken De Wijs, pastoor van Boxtel, 
een Bisschop op zich zelven en van wien 
overzulks, onder leiding van :zijnen broeder 
Henry, dien menner des volks Kerk en
Staat weinig goeds te wachten heeft". 
Daar hij wist, dat een eventuele benoeming
van deken De Wijs . aan de regering niet 
welgevallig zou zijn, had de paaselijke in• 
temuntius Capaccini aan Rome gemeld, dat 
daaruit slechts moeilijkheden zouden leun• 
nen voortkomen. Deken de Wijs was ook de 
eerste deken van het dekenaat Boxtel, daar 
in 1845 de naam van het dekeJlaat Orthen 
werd gewijzigd in Dekenaat' Boxtel en Or
then bij het dekenaat den Bosch werd in
gelijfd. 
Deken de Wijs had ook een werkzaam aan
deel in de stichting van het tegenwoordig 
Groot-Seminarie, welks provisor hij in 1832 •
was geworden. Op 28 Maart 1852 neemt hij 
ontslag, maar hij blijft bij zijn opvolger pas
toor Gerardus Wilmer, uit Boxtel geboortig, 
later deken van 's Hertogenbosch en ver
volgens bisschop van Haarlem, inwonen, tot 
aan zijn dood in het daarop volgend jaar. 
Zijn graf bevindt zich bij de Kerkhofmuur 
langs de f<oppel. Het mooie grafschrift dat 
pastoor Wilmer opstelde luidt vertaald als 
volgt: 

D.O.M.
Hier rust de Z.E. Heer 

Franciscus Antonius de Wijs, 
geb. te 's-Hertogenbosch den 27 Nov. 1773, 

'n man, wiens naam en daad was wijs, 
'n deugdzaam priester, 

die 1 2  jaren als kapelaan, 42 als pastoor, 
29 als deken, ziji:i God behaagde bovenal, 
alsook zijn mede priesters en zorgdroeg 

voor het volk, 
Ook was hij 

tot opvolger van den H.E. Heer van Alphen, 
zowel 

bij diens ballingschap als sterven, 
aangewezen1 ereposten .niet begerend noch ze weigerenel 

om zijn geloof, niet vrezend de bemoeizucht 
der vorsten 

aanvaardde hij met kracht tot tweemaal het. 
bestuur 

van 't Bossche diocees, legde 't tweemaal 
neer, blijde 

en nederig, zich zelven steeds gelijk. 
Daarenboven 

was hij van deze kerk we vrijgevige• herbouwer 
van 't seminarie de provisor, verzorger 

der armen 
naar aller wens vereerd met de orde van 

. den Ned. Leeuw, 
vof van jaren van den arbeid rustend 

sterft hij in den Heer den 7en Sep. 1853 
Hij ruste thans in eeuwige vreê ! . 

van 't moeizaai:n werken. Gij, die l' 
. voorbijgaa .' 

Bid. 
M�t Vicarius Antonius van Alphen en Mgr.' 
Wdmer vonnt deken de Wijs een drietal 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, die 
ten nauwste met Boxtel verbonden hebben. 
mogen samenwerken tot het wel�ijn van 
Kerk en Maatschappij. 

Op Missiereis. 
KAAP VINISTERRE, 26-11-'46 

10 uur 's morgens. 
Dorpsgenoten : 
Vorige keer heb ik u geschreven het af-
scheid van Holland. • 
Thans wil ik u enkele mededelingen doen 
roe het er naar toe gaat op onze boot. 
De Kota lnten is een vrachtboof van on· 
gi:veer 7200 ton met een gemiddelde snel· 
reid van 14 mijl per uur, dus ongeveer 22 



km. Het doet thans dienst als troepenschip 
en heeft 1800 soldaten aan boord en 20 bur
gerpassagiers. 
's Avonds 19 Nov. ongeveer 5 uur voer de 
boot de Nieuwe Waterweg door naar Hoek 
van Holland, het laatste gedeelte van Rot
terdam. Jainmer genoeg was het al gauw 
donker, zodat we dit laatste Hollands plekje 
niet te zien kregen. Om goed acht uur voe
len _we opeens een fli11ke beweging van de 
boot, een duidelijk teken dat we al in volle 
zee zijn en nu juist niet op het rustige 
ogenblik. We maken al gauw kennis met de 
gevreesde en beruchte zeeziekte. Deze be
gint met duizeligheid en een echt beroerd 
gevoel door je hele lichaam, met het gevolg, 
een spoedig hangen over de reeling en het 
voeren van de vissen. 
's Nachts op bed was het juist ofdat we in 
een afgetakelde autobus gezeten waren die 
over kinderkopjes reed. Je weet wel die 
ouderwetse Hollandse keiën die Boxtel nog 
hier en daar heeft liggen. Je ingewanden 
werden doorelkaar gerammeld. Toch was de 
nacht niet al te slecht en we sliepen al gauw 
tot 8 uur 's morgens. 
20 ,Nov. 6 uur en half 7. Twee H.H. Missen 
door onze Paters werd opgedragen in een 
hokje van 1½-2 meter. Een tafel met het 
miskoffer er op moest dienen als altaar. We 
konden er juist met 3 man in. 
Half 8 's morgens zien we de zon opgaan 
hoven Frankrijk en aan de andere kant zien · 
we langzamerhand de Engelse krijtkust. We 
zijn weer een tijdje aan het varen en het 
mooie' eiland Weight komt in het zicht. We 
zijn blij weer wat vasteland te zien. Ge
lukkig wordt ook de zee rustig en we wor
den weer een beetje fit. De Engelse kust is 
prachtig, voorzover wij die gezien hebben 
tot Southampton. Om goed half 4 zijn we 
in de haven en blijven daar liggen tot Za
terdagmiddag. Voor zover wij de stad ge
zien hebben is het niet veel bijzonders. 
Na wat inkopen gedaan te hebben en daar
bij ondervonden te hebben, dat alles vrese
lijk duur is, zijn we weer naar onze boot ge
tippeld. We wisten de weg zo goed terug, 
dat we verkeerd liepen en de weg moesten 
vragen naar de haven. Het viel niet mee 
om ons verstaanbaar te maken, want En
gels leren of spreken dat scheelt nog .wel 
iets. Toch kwamen we juist voor het mid
dagmaal terug. Na de middag gingen we 
weer op stap, en deze keer mocht ik on
danks mijn slecht geheugen voor gids spe
len. De mensen hier zijn erg beleefd en 
voorkomend, ook tegenover ons, met onze 
voor hun oog zeker eigenaardige verschij
ning. Want ik geloof niet, dat ze zulke 
typen in Engeland veel tegenkomen. De 
mensen keken trouwens ook heel goed naar 
onze verschijning. Onze twee Paters kennen 
tamelijk goed Engels en vinden het fijn om 
eens met een echte Engelsman te praten. 
Ik heb een Engelse hoed gekocht, omdat 
mijn hoed in Holland was achtergebleven. 
(natuurlijk per abuis). Voor de boot heb ik 
echter een heerlijk slap hoedje, dat mijn 
Broer mij nog gaf bij de Rotterdamse haven. 
Ze noemen mij : die Broeder met de bur
ger hoed. Dus het schijnt iets aparts te zijn. 
Na onze aankomst op de boot is er al een 
begin gemaakt met de inscheping van troe
pen die ons gezelschap zullen houden op 
onze verdere reis naar Indië. 
De andere dag om 4 uur komt de sleepboot 
om onze boot van wal te trekken, daarna 
nog een eind verder en de boot gaat op 
c,igen kracht de zee in. We hebben een 
mooie toekomst in het zicht, want het weer
bericht luid : Zware storm op alle zeeën. 
Hier over weer een volgende keer. 

Hartelijke groeten. 
Br. SERAPHICUS-v. d. HEUVEL. 

.Noodregeling 

Ouderdomsvoorzieningen. 
De Plaatselijke Commissie van onderzoek 
welke de Raad van Arbeid voorlicht, alvo
rens deze op een aanvraag om ouderdoms
rente een beslissing neemt, wordt door Bur
gemeester en Wethouders gekozen en ge-

• dacht wordt hierbij aan de Districtsraad
voor het Consumenten Crediet, • aangevuld
met een paar ter zake deskundigen, welke
Raad dan reeds over belangrijke gegevens 
de beschikking zal hebben.
Gevraagd werd of personen met enig kapi
taal of eigendommen eveneens in aanmer
king komen. Ja, daar de voorziening een 
wettelijke regeling is en niet een steun be
treft. Wel heet het een Noodregeling, doch
deze zal zodra het definitieve ouderdoms
pensioen geregeld is hierdoor worden ver
vangen. 
Iemand die dus enige spaarpenningen heeft
of onroerende goederen, behoeft deze niet
eerst aan te spreken om in het genot van
ouderdomrente te worden gesteld. De zui
vere opbrengst wordt vanzelfsprekend be
rekend bij de vaststelling van het inkomen
ter bepaling van de schaal waan.aar zal
worden uitgekeerd. 
Heeft hij bijvoorbeeld een rente va:, een ka
pitaaltje, ten bedrage van f 200, dan zal
zijn ouderdomsrente op f 54,50 per maand 
worden vastgesteld ; aangenomen dat hij
geen andere inkomsten heeft en gehuwd is.
(zie vorig nummer).
Hetzelfde geldt als men inkomsten heeft van
onroerend goed b.v. de zuivere opbrengst 
van een paar verhuurde woningen of wel in
het genot is van een pensioen van een of
andere instelling. 
Inkomsten van uitwonende kinderen wette
lijk daartoe verplicht worden evenmin mede
gerekend, als andere steun van kinderen. 
Na de toekenning der ouderdomsrente zal
de steunverplichting zeer zeker vervallen. 
De rente zal ingaan op de eerste dag der 
kalendermaand volgende op de maand waar
in het recht op rente ontstaat.
Op een te laat ingekomen aanvraag kan de
rente op zijn vroegst ingaan de eerste dag
van de kalendermaand voorafgaande aan de
maand waarin de aanvraag geschiedde.
Uit diverse vragen bleek de mening te be
staan, dat alleen zij voor de N?odregelin�in aanmerking komen, die thans m het bezit
zijn van ouderdomsrente. Neen, iedereen
die 65 jaar is of binnen drie jaar wordt, komt 
voor de ouderdomsuitkering in aanmerking,
dus ook de kleine zelfstandigen al zijn zij 
nooit in loondienst geweest of nooit vrij
willig verzekerd.

Deze groep wordt ook in de definitieve 
regeling opgenomen, waarbij zij dan door 
premiebetaling hun rechten doen gelden. 
Bedoeld worden hier personen die voor 
eigen rekening een bedrijf of beroep uit
oefenen en wier inkomsten een bepaald 
bedrag niet te boven gaan. 
De Staatscommissie in 1940 ingesteld 
brachr in 1943 verslag uit en bepaalde 
dit bedrag op f 3000, dus inkomsten uit 
"bedrijf of beroep" andere inkomsten 
tellen hierbij niet. mee. 
Het ligt in de bedoeling dat deze kleine 
zelfstandigen straks, dus wanneer de de
finitieve Ouderdomsregeling tot stand 
komt, eveneens in aanmerking zullen 
komen voor uitkering ingevolge de On
gevalle�wet, Ziektewet, Kinderbijslagwet 
en Invaliditeitswet. 
De politieke molen draait echter niet zo 
heel snel en daarom mogen de oudjes 
kleine zelfstandigen, zich verheugen dat • 
zij thans reeds voor de ouderdomsuit
kering zijn ingeschakeld, tenzij zij uit 
inkomsten van een bedrijf of beroep 
hetwelk nog wordt uitgeoefend in hun 
onderhoud voorzien. H. v.d. K. 

VRAGEN SOCIALE VERZEKERING, 

Vraag 1 .  In het eerste artikel 
noodregeling Ouderdomsvoorzie
ning las ik dat deze van toepassing 
is op 65-jarigen en zij die binnen 3 
jaar 65 jaar worden. Ik ben 62 
jaar en meen nu ook in aanmer
king te komen. Is dat zo? J. S.  
Antwoord : Neen U komt pas in 
aanmerking voor Ouderdomspen
sioen als U 65 jaar wordt doch 
zonder dat U daarvoor premie be
taalt in de 3 volgende jaren. Zij 
<lie over 3 jaar nog jonger clan 
65 jaar zijn komen dan in de pre-

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 12 Jan. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor acht, 9 uur en om 
half 1 1  de Hoogmis. Om half 7 gel. H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie. Om kwart voor 1 2  
Maria-garde. Na de middag om half 4 
H. Familie. Des avonds om 7 uur Lof
met Rozenhoedje.
Vandaag onder alle H.H. Missen op
dracht van de chistelijke huisgezinnen
aan de H. Familie. Vandaag de 2e schaal
voor de bijz. noden van het Episcopaat
welke bijz. in de milddadigheid der ge
lovigen wordt aanbevolen.
Zaterdag 18 Jan. tot en met Zaterdag
25 Jan. wordt over de gehele wereld met
aanbeveling van Z.H. de Paus, de z.g.
Internationale Bidweek gehouden om de
bekering van alle niet christenen en de
vereniging van alle afgescheiden christe
nen in de ene ware Kerk van Christus
af te smeken. 
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 4 uur.
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Johannes Franciscus van Kempen ;
z.a. gel. H. Mis voor Justinus Johannes
v. d. Eerden ; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Henricus Poirters vanwege het
koor ; om half 8 gel. H. Mis voor Mari
nus van Hamond ; z.a. gel. mndst. voor 
Martina Voets Vlamings ; H. Hart altaar
gel. mndst. voor Maria van Nieuw burg ;
om half 9 gel. jrgt. voor Theodorus Pas
toor.
D INSDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Elisabeth van Heesch van d. Bosch ; 
z.a. gel. H. Mis voor Josina van Dam
Verhoeven ; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor ·Marinus v. d. Steen vanwege zijn 
vrienden uit Oberendorff; om half 8 
gel. H. Mis voor Franciscus van Be
souw te Eindhoven over! . ;  z.a. gel. H. 
Mis voor Hendrica,Muselaers van Dru
nen ; 1-1. Hart altaar gel. mndst. voor 
Hendricus v. d. Langen berg ; om half 9 
gel. H. Mis voor Jan v. d. Wee te 
Kaatsheuvel overleden. 
WOENSDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna v. d. Hagen Prin
cée ; z.a. gel. jrgt. voor Hendricus van 
Weert ; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Michael Drijvers te Helvoirt overl. ; om 
half 8 gel. jrgt. voor Marinus Klomp; 
z.a. gel. H. Mis vanwege het "Biddend
Leger''-; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
de Eerw. Zuster Victorina vanwege de
onderwijzeressen ; om half 9 gel. H. Mis
voor Ida Johanna Zevens.
DONDERDAG : om kwart voor 7 gef . .
gez. jrgt. voor Jan v. d. Breekel ; z.a.
gel. mndst. voor Elisabeth Snellaars van
Bers ; H. Hart altaar gel. mndst. voor
Johanna v. d. Hagen Princée ; om half 8
gel. jrgt. voor Johannes v. d. Schoot,
Geertruda de hsvr. en Johannes de zoon ;
z.a. gel. H. Mis voor Johan Pechtold te
Boxmeer over!. ; H. Hart altaar gel.
mndst. voor Jacoba Veendijk Tiddens ;
om half 9 gel. H. Mis voor Johannes
Petrus Tielen.
VRIJDAG : om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Lambertus v. d. Breekel ; z.a.
gel. H. Mis voor . over!. fam. Weijers ; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Wil
helmina van Zogchel vanwege de Bond
van het H. Hart ; om half 8 gel. H. Mis 
voor de over!. leden van de St. Elisabeth
vereniging ; z.a. gel. jrgt. voor Johannes
van Krieken ; H. Hart altaar gel. mndst.
voor Francina Mombers ; om half 9 gel.
H. Mis voor Hendrica v. d. Loo van
Esch.
ZATERDAG : om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Everdina van Mensvoort van Oor
schot ; z.a. gel. mndst. voor Philomena 
Crols ; H. Hart altaar gel. jrgt. voor 
Theodorus Welvaarts ; om half 8 gel. 
H. Mis voor Marinus v. d. Meijden ; z.a.
gel. mndst. voor Hendricus Poirters ; H.
Hart altaar gel. mndst. voor Adrianus
van Grinsven ; om half 9 gez. mndst.
voor Sjaak van Vlerken.

miebetaling der definitieve rege
ling Ouderdomsvoorziening te 
vallen. 
Vraag 2. Hoe wordt de gitke
ring geregeld voor broers en zus
ters 65 jaar zijnde en samen wo
nen? A. P. 
Antw. : Deze vallen in de regeling 
zoals voor ongehuwden is be
paald met dien verstande dat de in
komsten van ieder hunner worden 
nagegaan. Indien zij ieder minder 
dan f 50 per jaar inkomsten heb
ben dan bedraagt de uitkering 
voor ieder f 35 per maand. Heb
ben zij meer dan f 50 per jaar dan 
wordt ongeveer de helft van dat 
meerdere in mindering van de uit
kering gebracht. Zie tabel in vorig 
artikel. 
Vraag 3. Ik ben 72 jaar, heb geen 
inkomsten doch steeds de huis
houding van mijn broers ver
zorgd, waardoor ik mede in mijn 
onderhoud kon voorzien. Kom ik 
ook voor de noodregeling ouder
domsvoorziening in aanmerking? 

A. V. R. 
Antw. : Indien U geen inkomsten 
hebt of niet meer dan f 50 per 
jaar komt U inderdaad in het ge
not van Ouderdomsuitkering. In
komsten van inwonenden hebben 
op Uw uitkering, welke f 35 per 
maand zal bedragen, geen invloed. 
Vraag 4. Komt iedereen in Neder-
land woonachtig voor de -Ouder
domsuitkering in aanmerking?  

P. v .  B .

I n  het Liefdehuis zullen geschieden : 
Maandag gel. H. Mis voor Martina van 
Zeeland ; Dinsdag gel. H. Mis voor Anna 
v. d. Meijden v. d. Ven ; Woensdag gel.
H. Mis voor Wilhelmina van Zogchel ;
Donderdag gel. H. Mis voor Cornelis van
Hal ; Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis tot
bijz. intentie.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen : 
Joannes Jacobus van Weert uit deze pa
rochie en Adriana Wilhelmina van Ger
wen geb. in Engelen en won. in Orthen ;
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt; Cornelis Poirters uit deze paro
chie en Helena Geraedts uit de parochie
van de H, Lambertus te Swalmen ; waar
van heden de 3e afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen waarin niet is
gedispenseerd ten spoedigste aan de pas
toor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

Zondag i.h. Oct. v. Driekoningen 
Zondag der H. Familie, 12 Jan. 

De 1 e schaal is voor de Kerk ; de 2e 
voor de B.N. Vandaag feestdag der H. 
Familie. Tijdens de H. Missen geschiedt 
de opdracht van alle huisgezinnen van 
onze parochie aan het H. Huisgezin 
van Nazareth. De Hoogmis is met volks
zang. Direct na de Hoogmis Santa Tere
sa voor de meisjes. Om kwart voor 12 H. 
Familie voor de jongens ; om half 4 ver
gadering der H. Familie voor mannen. 
Om 7 uur Lof met volkszang en Rozen
krans voor onze Jongens in Indië . 
a.s. Zaterdag begint de Internationale
Bidweek. Het doel daarvan is : de beke
ring van alle niet-christenen en de here
niging van alle afgescheiden Christenen 
tot de ene ware Kerk van Christus af te 
smeken. Na de H. Missen wordt daar
toe een kort gebed gebeden. 
ZONDAG, 12 Jan. : 6 uur Ld. voor de
gel. Zielen ; 7 uur 1.d. voor de Parochie ;
8 uur l.d. voor Adrianus v. Hommel van
wege de Missienaaikring ; kwart over 9
l .d. voor Gerardus Veroude vanwege
Broed. H. Rozenkrans ; half 1 1  de Hoog
mis voor Pauline Verhoeven vanwege
Broederschap H. Rozenkrans. 
MAANDAG, 1 3  Jan. : 7 uur Soli. gef. 
jrgt. voor de Zeereerw. Heer Pastoor de 
Kort, zijn ouders, broers en zusters ; 
l.d. voor Jan v. cl. Meijden ; kwart voor 8
I.m. voor Gertruda Goossens-Hermsen ;
l.d. voor Antoinetta van Keulen van Son ;
half 9 l.j. voor Cornelia Schoenmakers
Voermans.
DINSDAG 14 Jan. : 7 uur: z.m. voor
Jan de Lèyer ; l.d. voor Antoinetta van
Keulen van Son ; kwart voor 8 l.d. voor 
Gertruda v. d. Horst-Libregts ; l.d. voor
Antoon v. d. Eerden vanwege de Buurt;
half 9 l.d. voor den Heer Lambertus
Goossens vanwege de Buurt. . 
WOENSDAG 1 5  Jan. : 7 uur z.d. voor
Paulina Verhoeven vanwege Broers en
Zusters ; l.j. voor Cornelis Slijters ; kwart
voor 8 Ld. voor Antoinetta van Keulen
van Son ; Ld. voor Antoon v. d. Eerden
vanwege de Buurt ; half 9 Ld. voor de
Weled. Heer Theodorus Schots-Schoen
makers. 
DONDERDAG, 16 Jan. : 7 uur z.m. voor
Henricus van Eijk; I.m. voor Adrianus
van Hommel ; kwart voor 8 l.d. voor Nel
ly v. d. Steen ; l.d. voor Antoon v. d.
Eerden \'.anwege de Buurt; half 9 l.d.
voor de Heer Lambertus Goossens en
Dini de dochter.
VRIJDAGr 17 Jan. : 7 uur gef. l .j. voor
de Zeereerw. Heer Pastoor de Kort,
zijn ouders, broer en zuster ; l.d. voor
Wilhelmina van Uden v. d. Bruggen en
Annie de dochter ; kwart voor 8 l.j. voor
Maria van Hal-Dankers ; l.j. voor Petrus
Voets en Elisabeth v. d. Nosterum z.e.
half 9 gef. l.d. voor de Weled. Heer
Lambertus Spierings.
ZATERDAG 1 8  Jan. : 7 uur gef. l.d. voor
mej. Wilhelmina van Oerle en haar afge
storven fam. v. Oerle van Nuenen ; l.d.
voor Johanna de Zeeuw van Maren ;
kwart voor 8 l.d. voor Sjaak van Vler
ken vanwege zijn Vrienden ; l .d. voor 
Martinus van Houtum te Liempde overl. ;
half 9 l.d. uit dankbaarheid.

Neen alleen Nederlanders, waar
bij is vereist dat de belanghebben
de gedurende de laatste 6 jaar hier 
te lande woonplaats heeft gehad. 
Een · uitzondering is hierbij ge
maakt voor hen, die tengevolge 
van de oorlogsomstandigheden in 
het buitenland hebben moeten 
vertoeven. 

Sport nieuws.

MEP HOCKEY-NIEUWS 
De voor onze ,vereniging voor a.s. Zon
dag vastgestelde wedstrijden zullen niet 
doorg,\iln. In verband met de momenteel 
heersende vorst. Mocht de dooi intreden 
dan is het terrein in ieder geval toch 
onbespeelbaar. 
Hierbij volgt nog het standenlijstje voor 
wat betreft de afdeling waarin ons eerste 
Dames-elftal speelt, n.l. : tweede klasse B 
Eindhoven I 6 5 1 0 1 1  42-2 
Eindhoven II • 5 5 0 0 10 1 5-2 
M. E. P. I 7 4 1 2 9 2 1-6 
E. M. H. C. II 5 2 0 3 4 14-5
M. 0. P. II  6 2 0 4 4 17-27
Hopbel 6 2 0 4 4 6-26 
Rapidity 5 1 0 4 2 1-14  
H .  T. C .  C .  II  6 1 0 5 2 6-40 

DAMMEN 

De Eerste Boxtelse Damclub wist met 
een flinke overwinning op de damclub 
E. G. D. uit St. • Michiels-Gestel, het 
nieuwe jaar goed in te zetten. Met niet 
minder dan 14-6 moest Gestel haar 
fraaie 2e plaats op de ranglijst van de 
competitie van de Prov. Noord-Brabant
sche Dambond aan Boxtel overlaten, die 
hiervan in deze sterke afdeling wel ver
zekert zal blijven daar de enige wed
strijd (uit tegen Oisterwijk op 1 1  Jan. 
a.s.). wel gewonnen kan worden, of
schoon men aan remise reeds voldoende

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
lste Zondag na Driekoningen. 

ZONDAG : half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie ; 10 uur H. Mis voor Mar
tina . de Vroom oud-voorzitster Bo'erin
nenbond. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Eerw. 
Zuster Juleana van Doremalen. 
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Antoon van 
Griensven. 
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Johanna 
Maria hsvr. van Antoon van Griensven. 
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Adria
nus van Griensven. 
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Theresia van 
Griensven. 
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor fam. van 
Griensven-de Bever. 
Deze week zullen geschieden : Maandag 
mndst. voor Maria van Kasteren en voor 
An toon van Oorschot ; Dinsdag mndst. 
voor Nicolasena Toelen en voor Adria
nus van Schayk; Woensdag mndst. voor 
Joannes Essens en voor Joannes v. d. 
Langenberg; Donderdag mndst. voor 
Adrianus Corsten en voor Marinus van 
Oorschot; Vrijdag mndst. voor Gerardus 
Raaymakers en voor Mevr. Huberta 
Maas ; Zaterdag mndst. voor Joanna de 
Vroom en· voor Martina de Vroom. 

PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL 
Zondag onder Octaaf van Driekoningen. 
ZONDAG : half 8 jrgt. voor Johanna 
Maria van Nunen v. d. Schoot. Hierbij 
wordt de kerk met een kaars vereerd ; 
9 uur H. Mis v. overleden priesters van 
ons Dekenaat. Half elf de Hoog1,11s voor 
het welzijn van onze paroch ianen. o�

eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de tweede voor B. N. Om half 4 Lof met 
rozenhoedje, om Gods zegeningen over . 
onze huisgezinnen af te smeken. 
MAANDAG : half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie ;  kwart over 8 gez. jrgt. 
voor Hendrica Renders-van Kempen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor mej. 
Wilhelmina v. d. Boom ; kwart over 8 
gez. mndst. voor den jongen heer Francis
cus Schalkx. 
WOENSDAG : half 8 H. Mis vanwege 
Broederschap O.L. Vr. in 't Zand te 
Roermond voor wed. Catharina v. d. 
Meijden-v. d. Heyden ; kwart over 8 H. 
Mis, om Gods zegeningen te verkrijgen 
over een huisgezin. 
DONDERDAG : half 8 H. Mis voor een 
zieke ; kwart over 8 H. Mis tot intentie 
van de leden der Godvruchtige vereni
ging ter ere v. d. H. Theresia van het 
Kindje Jezus. 
VRIJDAG : half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie ; kwart over 8 H. Mis vanwege 
Broederschap 0. L. Vr. v. d. Bosch voor 
de wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. 
Heyden. 
ZATERDAG :  half 8 H. Mis tot ):,ijzon
dere intentie ; kwart over 8 H. Mis tot 
bijzondere intentie. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de wed. Maria Berends-Toonen, 
Geertruida Rooyakkers-Pardoel, Cornelis 
van Hal in de parochie St. Petrus te Box
tel, Adrianus Witlox te Helvoirt en Jac
ques· van Vlerken in Indië overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7. Zes uur Lof met rozen
hoedje, vanwege Maria's Biddend leger, 
om voorlichting van de H. Geest voor 
onze regering, voor het behoud van onze 
jongens en mannen in Indië en voor 
vreedzame verhoudingen. 
ZONDAG, 19 Januari : half 8 H. Mis 
voor Jacques van Vlerken, in Indië over
leden ; 9 uur H. Mis voor bijzondere in
tentie. Hierbij wordt de kerk met een 
kaars vereerd. 

. PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

ZONDAG onder het Octaaf van Drie
koningen, feestdag van de H. Familie : in 
alle H.  Missen hernieuwing der toewij
ding der christelijke huisgezinnen aan 
het 1;:1. Huisgezin van Nazareth : half 7 
l.j. voor Petronella Cornelus van Geffen ;
8 uur I.m. tot welzijn der par.; 10 z.j.
voor Frans v. d. Boer; 3 uur Lot, daarna 
jongens-congregatie . .

punten heeft. 
En . . . . . .  indien Schijndel nog zou verlie
zen in de nog te spelen twee wedstrijden, 
zou men nog gelijk in aantal winstpunten 
kunnen komen. 
De gedetailleerde uitslag werd : 

E.B.D. E.G.D. 
1 .  W. Tijbosch-A. v. Hout 2-'-0 
2. A. Kool-H. v. Berkel 2-0
3. H. Schuurmans-J. v. Hout 2-0
4. J. v. d. Wouw-L. v. Berkel 0-2
5. C. Steinmann-A. Weyts 1-1
6. E .  V .  Roosmalen-J. v .  d. Sande 1-1
7 . C .  Oliemeulen-G. v .  Hout 0....:2 
8. Chr. v. Rooy-H. v. d. Bruggen 2-0
9. F. Leermakers-.A. van Boxtel 2-0
1 0. J. Verhulst-C. v. d. Westelaken 2-Q.

Uitslag 14--"'6 
ADVANCE TAFELTEN1':IS. 

ADVENCE I was j . l .  Zondag de gast 
b ij den ! sten klasser Cor du Buy te 
's<Bosch, welker spannende competitie
wedStrijd in een 8-2 overwin.n·i1lg voor 
de Boxtelnaren eindigden, de N ieuwe. 
Boxtebche kampioen won al zijn par, 
tijen. terwij l  R. Steinmann en C. Robbe_n 
ieder een partij verloren. Het dubbel
spel werd glansrijk door de Boxtelna• 
ren gewonnen. 
Advance 3 leed een 7-3 nederlaag te,
gen Helmond 1 .  
A s  Zaterdag wordt gespeeld Advancè 
3- Helmond 4, Kring 1 ('s,Bosch)
Advance 1 en Zondag a . s .  Advance. 
2-Smash 2 (Eindhoven).

ATTENtIE11  
Wegens het  gastekort ,·oor onze zet,
machine moesten enige stukken onge•
corrigeerd worden opge n omen. 
Ook enige later binnengekomen ver• 
slagjes konden daardoor niet meer 
worden geplaatst. 

AAN ONZE POST•ABONNÉ'a

Wegens de per 1 November verhoogde 
Porto, en I ncasso,kosten worden de
Post,Abonnementen dien overeenkom• 
stig h oger berekend. 

MAÀNDAG: 7 uur z.j. voor Maria 
Frans v. d. Boer; half 8 I.mndst. voor 
Johannes v. d. Biggelaar ; 8 uur l .mndst. 
voor Helena Leonardus van Rooy. 
DINSDAG : 7 uur z.j. voor Christinus 
van Dijk , half 8 z.mndst. voor Cornelia 
Jacobus v. Vlokhoven ; 8 uur l.mndst. 
voor wed. Wilhelmina Jan Vorstenbosch ; 
WOENSDAG : 7 uur z.j. voor Wil
helmina Christina van Dijk ; half 8
z.j. voor Martinus van Kempen en Jor
dina hsvr. ; 8 uur l.mndst. voor wed. 
Johanna Adrianus v. de Koevering. 
DONDERDAG : 7 uur I.m. voor bijz.
noden der parochianen ; half 8 z.j. voor
Frans Appeldoorn en Johanna Maria 
hsvr. ; 8 uur l .mndst. voor Martinus \'..
Houtum. 
VRIJDAG : 7 uur z.j. voor Adrianus van
de Laak ; half 8 z.j. voor Josefus Oerle
mans en Maria hsvr. ; 8 uur l.mndst. voor
Leonardus Welvaarts. 
ZATERDAG : 7 uur z.j. voor Cornelus
van de Laak ; half 8 z.j. voor Maria Hen
dricus v. d. Langenberg ; 8 uur l.j. voor 
Petronella Martinus Quinten.
ZONDAG : half 7 l.j. voor Jan Quinten ;
8 uur l .j . voor Hendricus v. d. Velden ; 
de Hoogmis toT welzijn der par.
a.s. Zaterdag begint de zogenaamde In
ternationale Bidweek.
In de Kapel der Eerw. Zusters : Maan
dag 7 uur I.m. voor Leonardus Wel
vaarts als overleden lid broederschap 
H. Eik ; Dinsdag 7 uur I.m. voor Francis
cus Vissers ; Woensdag 7 u. I.m. Cornelia 
Franciscus Vissers ; Donderdag 7 uur I.m.
voor Cornelus v. Hal overleden te Boxtel 
Vrijdag 7 uur I.m. voor Franciscus van
Kempen overleden te Boxtel. 
Gedoopt : Johannes _Adrianus Maria zoon
van Adrianus van Haaren-Beerens.
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur
algemene H. Communie der kinderen. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Vandaag feestdag van de H. Familie 
J.M.J. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en
10 uur Hoogmis. Onder de H.H. Missen 
acte van toewijding van de huisgezin
nen. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje;  na het Lof een lied. 
Zaterdag begint de internationale bid
week. Gedurende de Internationale bid
week iederen 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 voor de Pa
rochie ; half 9 H. Mis ; 10 uur Hoogmis 
voor bijz. Intentie. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Wilhel- .
mina van Rulo-van Gemert. 
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Adrianus
van Rulo. 
WOENSDAG : half 8 H. Mis voor Ge•
rardus Johannes Rutten.
DONDERDAG : half 8 H. Mis voor Ma0 

ria van de Wiel van Giersbergen te Haa
ren overleden.
VRIJDAG : half 8 H. Mis voor Martina
de Vroom-van der Staak te ' Gemonde
overleden.
ZATERDAG : half 8 mndst. voor Eerw.
Zr. Pascal.
Elders : H. Mis ter ere van den H. An
tonius ; H. Mis mej. Hooymans te Vught 
overleden vanwege Br. H. Antonius,· 
Waalwijk ; 5 H. Missen voor Linderdinà 
Hilgerdenaars een v.w. Br. H. Cornelis 
Bokhoven ; een v.w. Br. H. Antonius, 
Waalwijk ; een v.w. Br. H. Willibrordus, 
Luyssel ; een vanwege R.K. Boerinnen
bond ; een vanwege Ver. ,,Ons Bel;mg" ; 
H. Mis voor Johanna van Zeeland van
wege Br. H. Willibrordus Luyssel; H.
Mis voor Cornelis van den Broek van
wege Proc. Vught-Kevelaar; H. Mis v. 
Willibrordus van den Braak vanwege 
Proc. Vught-Kevelaer; H. Mis voor Jo
hanna van Zeeland vanwege Proc .. 
Vught-Kevelaer; H. Mis Wilhelmina van 
Schijndel v.w. Proc. Vught-Kevelaer ; H.
Mis Hendricus Spooren v.w. Proc.
Vught-Kevelaer ; H. Mis Johanna van
den Bruggen-Dominicus v.w. Proc. 
Vu"ht-Kevelaer; H. Mis Franciscus Leer
makers v.w. Br. H. Cornelis ; H. Mis

. Maria Spooren-van Dorenmalen vanwe•
ge Br. H. Cornelis. 



Te koop een haardkachel. Te Te koop: een kamerkachel, 
bevragen bij L. Knoops, Markt worstmachine, 1 stel Engelsche 
no. 11. banden 26 X ½, Molenstr. 70. 
Te koop versch gekalfde koe, 
keuze uit twee, bij A. Schoen· 
makers, Munsel 25. 
Te ruil: Nieuwe Haardkachel 
tegen i.g.s.z. Haard. Prins Hen
drikstraat 23. 
Gevraagd: Meisje voor heele 
of halve dagen, of werkster. 
Tevens gevraagd huisnaaister. 
Adres Molenstraat 19. 
Te koop een paar rijlaarzen en 
rijbroek. G. van Dun, Klein• 
derliempdscheweg 3. 
Verstelnaaister gevraagd bij L. 
van den Brandt, Bosscheweg 80 

'_ Te koop zoo goed als nieuwe 
schaatsen, merk Nooit Ge
dacht. Bevragen Zandvl. 63. 
Te koop 3000 zware eiken mus
taarts en een partijtje goed 
hooi, bij A. Hezemans, Luisel 
10, Boxtel. 
Net meisje gevraagd, genegen 
voormiddag in huishouding be
hulpzaam te zijn, en namiddag 
leren naaien. Bevr. Molenstraat 
no. 19. 
Te koop twee zware biggen, 
een varken, een maand gedekt, 
en jonge of eenjarige kippen, 
bij M. van Kasteren, Oirschot• 
sche Grindweg 27. 
Verloren een paardenhalster 
op Zondag 5 Jan. gaande van 
af den Engel tot en met A. v. 
Esch, Mijlstraat. Tegen goede 
beloning terug te bezorgen bij 
A. C. Peijnenburg, Lennisheu
vel 62, Boxtel.
Gevraagd een R.K. dienstbode, 
zelfst. kunn. werken. wasch 
buitenshuis, veel vrij. Mevr. 
van Susante v. d. Brekel, Kr. 
Kerkstraat 8, Boxtel. 
Gevraagd: net dagmeisje, 
meerdere hulp aanwezig, adres 
Pr. Bernhardstr. 9, Boxtel. 
Firma VAN HOUT-

VERVERGAARD 
Stationstraat 

wenscht hare cliëntèle een 
Zalig Nieuwjaar 

De Heer en Mevrouw 

Te koop een trap-naaimachine, 
merk Singer, te zien na 7 uur. 
Ook een haan met 10 jonge 
kippen aan hetzelfde adres. 
Bevragen Molenstraat 19. 

Bijzondere 
P.ooilijnvoorschriften. 

Ket Hoofd van het Gemeen
tebestuur van Boxtel, 
gelet op het bepaalde bij ar
tikel 10 der Woningwet, 
brengt ter openbare kennis : 
dat vanaf 10 Januari 1947, ge
durende dertig dagen, op het 
bureau van Gemeentewerken 
voor eenieder ter inzage zijn 
nedergelegd: 
a. het door den Raad dezer
gemeente in ontwerp vastge
stelde besluit ex. art. 2, 2e lid,
der Woningwet, houdende bij
zondere rooilijnvoorschriften,
ter bepaling van de voorgevel
rooilijn van woningen en andere
gebouwen voor de noordelijke
gedeelten van de Rechterstraat,
vanaf het perceel Rechterstraat
no. 5 (woning van den heer
W. Prick) tot aan den Bos
scheweg en vanaf de Rozema
rijnstraat tot aan den Rijksweg;
b. de bij dit ontwerp-besluit
behorende kaarten.
Belanghebbenden kunnen ge
durende bovenvermelden ter
mijn bezwaren indienen bij den 
Gemeenteraad. 
Boxtel, 8 Januari 1947. 

Het Hoofd van het Ge
meentebestuur van Boxtd, 

Drs. M. A. M. v. HELVOORT 

Algemeene 
Vergadering 

van de 
Varkensfokvereen, G. Y. 
bij A. van Heerenbeek, Len
nisheuvel 116, 
OP 14 JANUARI OM 2 UUR 
Ook niet-leden hebben toegang 

Burgemeester VAN HEL VOORT - BOERS 
danken voor de Nieuwjaarswensen, welke zij 
mochten ontvangen; wederkerig wensen zij 
de afzenders van harte een Zalig Nieuwjaar. 

Tot onze diepe droefheid, overleed heden, zacht en 
kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten der Sterven
den, mijn innig geliefde Echtgenoot en onze zorgzame 
Vader, Behuwd- en Grootvader 
JACOBUS HENRICUS MARIA VAN ELK 
in den ouderdom van 82 jaren. 
Wij bevelen de ziel van onzen dierbaren overledene 
in Uwe Godvruchtige gebeden aan. 
Boxtel: 

JOHANNA M. F. W. VAN ELK-MANDERS 
ANTOON J. M. VAN ELK 
CIS H. M. VAN ELK-VAN HEESCH 

Gemonde: 
JAN F. M. VAN ELK 
BERDIEN VAN ELK-MAAS en Kinderen 

Boxtel: 
HENRI H. M. VAN ELK 

Haaren: 
TOOS M. J. J. VAN DEN OEVER-VAN ELK 
WALTHER F. M. VAN DEN OEVER 

en Kinderen 
BOXTEL, 7 Januari 1947. 

Stationstraat 87. 
De plechtige Uitvaartdienst wordt gehouden in de 
Parochiekerk van St. Petrus te Boxtel op Zaterdag 

11 Januari 1947 om 10,30 uur, waarna bijzetting 
in het familiegraf, aldaar. 

Bijeenkomst in het sterfhuis om 10 uur. 

Eenige jongens gevraagd 
om opgeleid te worden als meubelmakers en 
houtdraaiers. 
AD. STEENBAKKERS, Stationstraat 58, Boxtel. 

AMATEUR::TABAKKERS! 
Van de tabakken welke werd ingeleverd ter bewerking bij de 
Firma P. J. M. ALBERS, FERMENTEUR TE DRUTEN 
kunnen de gerede producten worden afgehaald t.m. de num
mers 7650 van de afgegeven ontvangstbewijzen, tegen beta
Ung van de verwerkingskosten, op onderstaande data's, uren 
en plaatsen (bekende inname adressen). 
Ontvangstbewijs moet worden overgelegd:! 
Degenen die niet hun tabaksproducten komen afhalen kunnen 
pas de volgende aflevering hierop aanspraak maken. 
Tevens kan dan voor de laatste maal ruwe tabak in bewer
king worden gegeven Il Geeft U tevens op als lid der Neder
landse Amateur-Tabakkers Vereniging I Dit betekent: ,,Ook 
in 1947 weer volop kunnen roken 1 !" 
Maandag 13 Januari: Boxtel van 2-3 uur. 
A J. C. THOONEN: Consul der N.A.T. v�or Noord-

Brabant, Zeeland en Limburg te Bergen op Zoom. 

Werkster 
• gevraagd.

Hotel T euwkens Boxtel. 

Mondelinge cursussen 

Radiotechnicus 

Radiomonteur 

Chemische WasscheriJ en Stoomvenerij "oen Dries" 
vraagt: 

een kantoorjuffrouw 
en nette meisjes 

voor de Strijkafdeeling. 
Aanmelden dagelijks van 9 - 12 uur en van 14 • 18 uur 

Aanvang 18 Januari a.s. 
Groot levensmiddelenbedrijf alhier vraagt

Mmo. TEcuN. oNo. flinke Kruideniersbediende Besterdstr. 84 • Tilburg. voor de winkel en wijkwerk.

H.H. Pluimveehouders. 
salaris ,. 30•• per week.
Brieven onder no. 4850 bureau van dit blad. 

eiken Dinsdag kunt U weer 
eieren leveren bij verzamelaar 
no. 9172, ook In pluim- en vee
voeder zijn wij ruim gesorteerd 
tegen concurreerende prijzen, 
bij 

Jac. van Son 
LENNISHEUVEL 29 BOXTEL 
Wegens teleurstelling gevraagd 

net Dagmeisje 
Foto-Atelier van Elten 

Stationsstraat 9. 
Tevens aan 't zelfde adres te 
koop 2 pers. eiken ledikant 
met resort. en 2 pers. led'kant 

Grossierderij in Textielwaren zoekt WERKSTER 
Tevens aan privé,adres gevraagd: 

nette dienstbode 
voor dag en nacht. Hoog loon. 
Brieven onder no. 64 bureau van dit blad. 

COPIEERWERK 
Met de nieuwste vloeistofduplicator maken 
wij voor U eerste klas COPIEERWERK. 
Alle opdrachten op korten termijn lever
baar in diverse kleuren. Verenigingen ge• 
reduceerde prijzen. 

A. J. ROBBEN, Nieuwe Kerkstr 85

G ll·gheid kent geen tijd, bijzonder
eze , 

k • k ,jfie 
. bii het genot oan een geurig opJe o 

.. ')e, 

,.:: • t•tJ#i;\!tii4♦. 
r; � 'DE KOFFIE• EN THEEZAAK, 

<�.;!\. 

750 

Openbare aanoesteding. 
Namens zijn opdrachtgever, den Heer L. van der Ven, Selissen 
1 te Boxtel, zal ondergeteekende op Donderdag 23 Januari 
1947 n.m. 3 uur in café v. d. Meijden, Bo55cheweg 225 te 
Boxtel in het openbaar aanbesteden: 

Het herbouwen van een door brand 
vernielde boerderij op een terrein 
Selissen 1 te Boxtel. 

Bestek· en voorwaarden met twee teekeningen zijn vanaf 
Vrijdag 10 Januari 1947 verkrijgbaar ten kantore van den 
architect tegen betaling van f 12.50 per stel of worden 
toegezonden na ontvangst van pos:wissel groot f 12.75. 
Restitutie bij inlevering op den dag der besteding per onge
schonden stel f 10. - . 
Boxtel 10 Januari 1947. F. M. B. MAAS, architect. 

Rookt --
kwaliteit 

en Koopt 
bll Bert

Nieuwe Kerkstraat 73 
Opldding: 

vol geur en smaak 
' 

van den Braak • 
Telefoon 450 

Maandag 13 Januari 

Bijzondere Filmvertooning 

Roverssymphonie 
(Symphonie des Brigands) 

in- De Ark. Toegang f 1.-
Aanvang 8 �ur 

Voor leden ·nn Herlevend Boxtel abonnements• 
kaarten 2e serie geldig. Aan de za.il zijn mede ver, 
krijgba.ir .ibonnementskurten 2e serie culturecle 
avonden à f 4- -. ,,-
Voorverkoop kaarten: Sigarenmagazijn MANDOS 
in de Kerkstr.iat. 

TONEEL STAPELEN 

geeft op Donderdag 16 en Vrijdag 17
Januari 2 uitvoeringen in "De Ark" van 

Het Kruis op de Heide 
van JAC. BALLINGS. 

Spel van droom en waarheid. 
• • • . • een brok harde werkelijkheid
waarvan het Kruis inzet en zegepraal is. 

, Grime: Th. van Lamoen. 
Aanvang 7.30 uur. Entrée f 1.- en f 1.50 

Plaatshespreken op de spe'-"ldagen van 12-1 uur. aan de 
zaal. Voorverkoop aan 't Missiehuis "St. Theresia". 

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. 
e Ook verkrijgbaàr zonder inlevering 

oud goud; met bijbetaling. 
van 

fi. van Vlerken, {Boxtel 
Uurwerken • Goud en Zilver • Optiek 

In fijne KAAS 
is 

VQ s 
de baas.
STATIONSTRAATff 

Zoo juist verschenen en verkrijgbaar in

Boekhandel TIEL EN 
Sationstraat 

door den Priester-Dichter Harry Vencken W.P. 
Prijs gebonden • • • • • •• f 5.90 

Frans van Oldenburg-Ermke schrijft o.m. over dit boek 
als volgt: 

Boeiend als een roman, aangrijpend als een treurspel, is dit werk, gewijd aan het schoonste aller onderwerpen: de komst van Christus onder de mensen. ,,De Martelende Brand" is een van de weinig menselijke heiligenlevens, welke we tot nu toe in onze taal bezaten. Het is spannend en brengt ons in innig contact met een van de schoonste en heerlijkste momenten uit de geschiedenis van Afrika. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noe�en 

Niet 

alle koffie 

smaakt 

hetzelfde! 

Nederlandse 
Engelse 
Duitse 

l Handels•
correspondentie. 

H H• Ge t Pr. Bernhardstraat 13a . . er man, BoxnL

Hebt U soms ook gedacht, dat 
alle koffie op het oogenblik ge
fük is? Wel ... dan i{unnen we 
U aanraden eens bij Edah om 
Keur-koffie te vragen. Als U dié 
proeft, weet U ineens weer hoe 
ouderwetsche koffie smaakt. 
Probéért U het nu eens. Werkelijk, 
Keur-koffie heeft een "duur"
aroma. En een lag en prijs. 

il 
DRUKKERIJ J. P. TIELEN. BOXTEL 

. 
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. 

. 
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:De madelende !P,uuui, 

. 

----
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING

De Internationale Bidweek. 18-25 Jan. 
Eenheidsgedachte. 

Op het bidprentje van een gestor
ven vader vindt men niet zelden 
in de een of andere vorm gego
ten, de volgende gedachte uitge
drukt: ,,Kinderen, weest eensge
zind onder elkander, maakt geen 
ruzie, en...... houdt uw moeder 
in ere". Somtijds heeft die vader 
vóór zijn heengaan nog de tijd ge
had deze woorden als een laatste 
vermaning te richten tot degenen, 
die achterbleven, vaker klinken ze 
als een intens verlangen, een ern
stige waarschuwing, een stil ver
wijt of een dringende smeekbede 
van de andere zijde van het graf. 
Ook Jezus heeft alvorens • deze 
wereld te verlaten zijn geestelijke 
kinderen in ontroerende woorden 
op het hart gedrukt toch eensge
zind te blijven. Op het indrukwek
kend ogènblik, dat Hij in de adem
loze stilte van het Cenakel van 
Jeruzalem het Sacrament der Een
heid, de H. Eucharistie, instelde, 
bad Hij tot Zijn hemelsen Vader 
het heerlijke gebed, dat de H. Jo
hannes ons in zijn Evangelie heeft 
opgetekend. Het is Jezus' testa
ment voor al zijn volgelingen door 
de eeuwen heen. ,,Dat allen één 
wezen, gelijk Gij Vader in Mij 
en Ik in U; dat zij één waren in 
Ons en de wereld gelove, dat Gij 
mij hebt gezonden .... Helaas, wat 
onze Goddelijke Zaligmaker reeds 
vreesde bij het Laatste Avond
maal, is in de loop der tijden een 
droeve werkelijkheid geworden. 
Oneenigheid is er ontstaan tussen 
Zijn kinderen en de Eenheid, 
waarop de Kerk Gods is gebouwd, 
werd verbroken door talrijke af
wijkingen in de leer, die als on
kruid telkens opnieuw opschoten 
te midden van de gouden tarwe 
van het H. Evangelie: hele landen, 
hele volkeren werden erdoor van 
de Eenheid van Jezus' Kerk ver
wijderd, in het Oosten door het 
Nestorianisme (de leer van de 
twee personen in Christus) en het 
Monophysitisme (de leer van de 
ene natuur), in het Westen door 
het Protestantisme en zijn talrijke 
vertakkingen. Ook werd deze 
kostbare en door Jezus gewilde 
Eenheid een geweldigen slag toe
gebracht door de grote Oosterse 
Kerkscheuring (1054), waardoor 
bijna het hele Oosten de Kerk van 
Rome de rug toekeerde en later 
ook de Slavische volkeren, de 
Russen, de Bulgaren en de Ser
viërs van de Eenheid verwijderde. 
Zo staan wij na meer dan 19 eeu
wen van christendom voor het 
voor ons katholieken zo in-droe
vig feit, dat meer dan 300 millioen 
christenen heden ten dage dwalen 
buiten de ware Schaapstal van 
Christus. 
,,Dat allen één zijn", bad Jezus. 
Zo moeten ook wij bidden ge
durende deze Internationale Bid
week. Wij moeten de Hemel ge
weld aandoen, om te verkrijgen, 
dat al die dwalende broeders en 
zusters eindelijk weer mogen te
rugkeren naar het Vaderhuis. De 
meesten dwalen te goeder trouw 
door de schuld van de voorvade
ren, maar zijn daarom niet minder 
ongelukkig. Wat een geestelijke 
armoede inderdaad bij de Protes
tanten, de Anplikanen en de Me
thodisten, die noch bisschoppen, 
noch priesters, noch H. Misoffer, 
noch Biecht en Communie hebben. 
De kostbaarste genademiddelen 
hebben ze op deze wijze prijs ge-

BRABANTS CENTRUM PER 
LUCHTPOST NAAR INDië. 

Nu ons blad vergroot is weegt het 
te zwaar voor het minimum lucht
recht. 
Daarom raden wij allen die aan 
militairen in Indië Brabants Cen-

geven. Van een onfeilbaar leerge
zag, dat als een lichtbaken straalt 
in de duisternis van het leven en 
ons gerustheid schenkt, is bij hen 
geen sprake. Ook de oosterse 
christenen kunnen niet bouwen op 
een onfeilbaar leergezag. 
Ofschoon zij wel echte bisschop
pen en priesters bezitten, het H. 
Misoffer bijwonen in hun kerken 
en naderen tot dezelfde sacramen
ten als wij katholieken, is na een 
scheuring van meer dan 9 eeuwen 
het gebruik dezer genademidde
len ontzettend verslapt. De mees
te hunner priesters zijn onwetend -
en veel van hun bisschoppen heb
ben met hun gelovigen maar wei
nig contact, of zijn zoals bijv. in 
Rusland zuivere staatsambtenaren 
en niet zelden stromannen van de 
regering geworden. 
Wat ons katholieken nog meer 
moet aanzetten meer dan ooit te 
bidden en offers te brengen voor 
de Eenheid, is het verheugend feit, 
dat wij bij de afgescheiden chris
tenen een steeds groeiend verlan
gen naar Eenheid constateren, als 
een heimwee, een i:iostalgie naar 
het Vaderhuis. Zo werd de Inter
nationale Bidweek gesticht door 
een Anglikaans priester, Paul J.
Wattson, later katholiek gewor
den, als eerste vrucht van de boom 
dien hij plantte. Op het wereld
congres in 1920 van alle Protes
tantse en Oosterse Kerkgenoot
schappen over heel de wereld 
werd het houden van deze Bid
week warm aanbevolen. Hele 
groepen af gescheiden christenen 
zijn de laatste jaren teruggekeerd 
naar de Katholieke Kerk, meer 
dan 60 duizend in Voor-Indië, 
ruim 50 duizend in Syrië. In Grie
kenland bestaat er bij veel hoog
geplaatste geestelijken een intens 
verlangen naar Eenheid. Wij kun
nen ook niet aannemen dat al ons 
bidden voor de bekering van Rus
land, dat al het bloed van die dui
zenden, die daar in de afgelopen 
revolutiejaren hun leven gaven 
voor hetgeen zij ook beschouw
den als het kostbaarste dat ze be
zaten op aarde, het aloude geloof 
hunner vaderen, zonder het min
ste resultaat zal blijven. Misschien 
vraagt God nog slechts een iaatste 
offer en een laatste gebed om de 
belofte van 0. L. Vrouw van Fa
tima, dat Rusland bekeren zal, te 
verwezenlijken. 
Daarom laten we gedurende deze • 
Internationale Bidweek vuriger 
bidden dan ooit voor de Eenheid; 
laten we ook het Apostolaat der
Hereniging steunen in zijn st!even 
om de werkers voor de Eenheid in 
de afgescheiden gebieden te hel
pen in hun moeilijk bekerings
werk, en het getal der inlandse 
priesters te vermeerderen. Dan 
vervullen we zeker de hartewens 
van Z. H. den Paus, die in zijn en
cycliek over West-Oekraïne aan 
aldegenen, die de naam van Chris
ten dragen, heeft gevraagd met in
zet van alle krachten mee te wer
ken aan de instandhouding van 
de eenheid onder de christenen. 
,,Voor de vrede over de wereld, 
Voor het welzijn van de Kerk, 
Voor de eenheid van allen. 
Heer erbarm u over ons." 

(Liturgie van Joann Chrys) 
Pater F. WIJNHOVEN 

Nat. Directeur van het Apostolaat 
der Hereniging. 

trum per luchtpost willen verzen
den de witte randjes rondom àf 
te snijden, langs den druk, dus aan 
vier kanten. Dan wegen de twee 
halve bladen, met een dunne en
veloppe nog precies 10 gram en 
behoeft men slechts met 10 cent 
te frankeren. 

GROTERE 

vrijheid. 
Wil men een staat of een land 
gauw ten gronde hebben, dan kan 
men niets beter doen dan alles on
der staatstoezicht brengen. Wan
neer men de handel en het eco
nomisch leven volledig wil ver
nietigen dan behoeft men alleen 
maar te zorgen dat de winsten aan 
de gemeenschap komen, of liever 
dat de belastingen ten goede ko
men aan de ambtenaren en aan de 
officiële instellingen. 
Op het ogenblik is men bezig 
ieder persoonlijk initiatief de kop 
in te drukken. Wanneer men nu 
maar 50 % van de vermogens had 
afgenomen en daarmee basta, dan 
was het nog niet zo heef erg ge
weest. Maar nu men iedere dag in 
het onzekere verkeert of men nog 
wel werkt voor eigen zaak en huis
gezin, loopt alles scheef. Niemand 
is nog overtuigd van de juistheid 

van het financieel beleid dat onze 
regering voert. Wanneer de fiscus 
zelfs bang is dat er spaarbank
boekjes aan de kinderen worden 
gegeven, zonder dat de staat hier
van profiteren kan dan gaat de be
zorgdheid van vadertje staat wel 
iets te ver. 
Zo zoetjesaan heeft de geldzuive
ring toch wel lang genoeg ge
duurd, maar we hebben de in
druk dat de socialistische inslag 
van onze staatslieden te ver ge
vorderd is, omdat ze alles en alles 
willen regelen, wat eigenlijk buiten 
de bevoegdheid valt der regering. 
Bovendien weegt het voordeel van 
deze politiek niet op tegen de vele 
nadelen, die dat alles meebrengt 
voor het zakenleven. Wanneer er 
voor de zakenlieden geen moge
lijkheid meer bestaat om de winst 
voor eigen onderneming te ge
bruiken, dan zullen ze er wel voor 
zorgen niets meer te doen dan 
noodzakelijk is om in hun dage
lijks onderhoud te voorzien. 
Men kan niet genoeg waarschu
wen tegen een al te ver doorge
voerde staatsbemoeiing in het be
drijfsleven. Men moet toegeven, 
dat het gedurende de orrlog 
noodzakelijk was ingrijpende 
maatregelen te nemen om een 
goed economisch leven te ver
krijgen voor ons land. Maar het 
is toch niet teveel gevraagd dat 
men na zoveel jaren bevrijding zo 
zoetjes aan het geheel anders gaat 
richten. Al zal het niet mogelijk 
zijn direct alles weer de vrije loop 
te geven, er moet toch een streven 
zijn naar handelsvrijheid. Dit stre
ven is bij het volk aanwezig, maar 
niet bij de regering. Op allerlei 
manieren wordt getracht het ge
hele bedrijfsleven onder staats
controle te brengen. Dit is geheel 
verkeerd. Is er dikwijls een con
trole noodzakelijk, dan moet dit 
alleen een noodzakelijk kwaad 
zijn, maar niet een vorm van po
litiek die men nastreeft. 
Alleen met de grootst mogelijke 
vrijheid en een zo redelijk moge
lijk belastingsysteem zal ons be
drijfsleven kunnen uitgroeien tot 
een vooroorlogs peil. Een gemeen
schap bloeit niet naarmate de be
lastingen erg hoog zijn, maar naar
mate het bedrijfsleven op een 
h()()g peil staat. 

Juiste normen. 

Al te graag is men in onze tijd ge
neigd om bepaalde afwijkingen, 
om maar geen erger woord te be
zigen, in de schoenen te schuiven 
van de bezittings- en ná-oorlogse 
tijd. 
De baldadigheid der jeugd wordt 
er mee bemanteld. De losbandig
heid veler jongens • en meisjes 

wordt erdoor verontschuldigd. De 
danslust der gehuwde vrouw ziet 
men als een reactie die met de be
vrijding komen moest. 
Zo kan men door gaan. 
Zelfs de zozeer aangetaste· eer
lijkheid, de oneerlijkheid dus, 
wordt vaak als een verlengstuk ge
zien van de houding, die sommi
gen, in de b,ezettingstijd moesten 
aannemen. Die dat moesten, of 
liever die dat durfden, waren er 
altijd toch maar "weinigen", zodat 
de vrijwel algemeen heersende 
kwaal van "oneerlijkheid" daar
mee nimmer goedgepraat kan wor
den. 
Als men zo hoort hoe de mensen 
met de eerlijkheid omspringen, 
dan wordt het heel duidelijk, dat 
het juiste inzicht tussen het "mijn 
en dijn" bij velen zo niet geheel, 
dan toch zeker ver zoek is. 
Zijn zovelen dan geheel losgesla
gen? Hebben zo weinigen dan 
nog het juiste ,begrip voor zede
lijke normen? Hebben tallozen 
dan geen dosis begrip meer van 
opvoeding en fatsoen? Men zou 
het gaan geloven. 
In de avond, op een onbewaakt 
ogenblik, wordt eenvoudig de 
voordeur ener woning geopend en 
verdwijnt, in een wip, uit de gang, 
pardoes een overjas of mantel en 
vaak zelfs beide. 
Op een bepaald ogenblik wordt 
ontdekt dat de handtas van moe
der of dochter op reis is, althans 
zij ligt niet meer op de "vertrouw
de" plaats. Men huivert er voor 
een bepaald persoon, die nog on
langs de woning verliet, onder ver
denking te stellen .. Men kan dat 
van dien persoon niet verander -
s._tellen. Ondertussen was hij toch 
de enige die in huis is geweest 
sinds moeder haar handtas zo ver
trouwd opborg. En ondanks zoe
k�n en nog eens zoeken blijft de 
handtas spoorloos verdwenen. 
Later wordt de handtas terugge
bracht door iemand die haar op 
de weg vond. Het persoonsbewijs 
wees den eigenaar aan. Maar de 
verdere inhoud ontbreekt. En. die 
bestond uit een zilveren rozen
krans!! 
Dat een missaal plotseling ver
dwijnt en onvindbaar blijft be
hoort niet tot de uitzonderingen! 
Dat handschoenen naar elders ver
huizen vindt men al niet erg meer. 
Op onbegrijpelijke wijze krijgt een 
een pakje dat men even naast zich 
neer zet, terwijl men op de trein 
wacht, plotseling benen. Cigaret
ten, die onze jongens uit Indië 
naar huis zenden, komen niet of 
maar half aan. 
Zo kan men doorgaari. 
Is de bezettings- of de naoorlogse 
tijd aan dit alles schuld? Het is 
duidelijk, dat dit niet het geval 
kan zijn. Het juiste begrip van de 
zedelijke normen is bij velen niet 
meer aanwezig. Men drijft er ge
woon de spot mee. Men neemt er 
een loopje mee. 
Wat moet van kinderen terecht 
komen wier ouders met de eer
lijkheid de spot drijven? 
En toch: als een kind iets, al is 
het nog zo gering, op geen vol
komen eerlijke wijze heeft verkre
gen, is het de plicht der ouders 
dat kind daarover ernstig te on
derhouden en zijn zij evenzeer 
verplicht te zorgen dat het oneer
lijk verkregene wordt teruggege�ven. 
En daarom ouders; let op Uw kin-

, deren. Ga Uw kinderen in eerlijk
heid voorbeeldig voor. Uw kin
deren zien dan Uw voorbeeld. 
Woorden wekken ... maar voor
beelden trekken. Uw kinderen 
zullen zich dan aan U spiegelen en 
in Uw voorbeeld een spoorslag 
vinden ottl de deugd der eerlijk
heid, waarin U hen vóór ging, zelf 
nauwgezet te betrachten. 

Plaatselijk nieuws.

RUITEN-TROEF-ACTIE. 
Bij den Burgemeester kwam be
richt binnen, dat in de loop van 
Januari 750 m2 glas ontvangen zal 
worden vanuit den Haag. 
Past hier enerzijds een woord van 
dank voor de activiteit van den 
Burgemeester" anderzijds past een 
woord van grote erkentelijkheid 
jegens de Residentie voor deze 
prachtige geste die Boxtel zich 
qlijvend herinneren zal. 
Het kan niet worden ontkend dat 
Boxtel zeer ernstige glasschade ge
leden heeft door het springen der 
bruggen en het laten springen van 
het spoorwegnet enz. 
Met het glas dat ontvangen zal 
worden kan althans weer een deel 
van de glasnood gelenigd worden. 

GUNNING RIOLERINGS- EN 
BESTRA TINGSWERKEN. 

Burgemeester en Wethouders gun
den behoudens goedkeuring van 
den' Algemeen Gemachtigde voor 
de Wederopbouw, het maken van 
riolerings- en bestratingswerken 
ten dienste van de in aanbouw 
zijnde Maycrete woningen aan de 
Firma A. van Doorn en Zoon te 
Boxtel voor de som van f 21687. 
Ingeschreven was als volgt: 
Firma A. v. Doorn en Zn. Boxtel 
f 21687; fa. Wed. A. J. v. Liempt 
Boxtel f 21900; N.V. Aannemers 
en Wegenbouwmij v.h. fa. J. Heij
mans te Rosmalen f 22470; J. de 
Koning Boxtel f 23100; P. Schel
lekens Vught f 23300. 

OPROEP 
De aannemers, die in onze Zui
delijke provinciën wederopbouw
werkzaamheden uitvoeren, heb
ben over het algemeen te kampen 
met een groot tekort aan geschool
de bouwvakarbeiders, voorname
lijk timmerlieden. 
Daar in het Zuiden de eigen krach
ten reeds lang zijn ingeschakeld, 
zijn de aannemers genoodzaakt 
via de arbeidsbureaux vakkrach
ten vanuit het Noorden aan te 
trekken. 
Het is niet uitgesloten, dat de aan
nemers die in Boxtel en omgeving 
werken uitvoeren, binnenkort 
eveneens genoemde arbeidskrach
ten uit het Noorden in dienst zul
len moeten nemen. 
In verband hiermede is het nood
zakelijk nu reeds na te gaan of 
aan hen huisvesting kan worden 
verleend. Daarom worden dege
nen, die aan hier bedoelden,· kost 
en inwoning , willen verstrekken, 
verzocht zich 70 spoedi� moge.lijk 
in verbinding te stellen met het 
arbeidsbureau, Rechterstraat 80, 
Boxtel, telefoon 459. Voor goed 
begrip wordt er de nadruk op ge
legd, dat het hier dus niet betreft, 
inwoning van gezinnen, doch al
leen dat, wat men verstaat onder 
het houden van kostgangers. 

PERSONALIA. 
Naar wij vernemen is de ·Heer 
Lambert van de Vliert wederom 
benoemd als Jurylid voor de Lan
delijke vakwedstrijd voor Brood-, 
Beschuit en Banket, welke te Hel
den-Panningen wordt gehouden 
op 17 en 18 Februari a.s. 

EMIGRATIE 
Naar wij vernemen worden po
gingen gedaan om boeren en tuin
ders uit Boxtel en omliggende ge
meenten te interesseren voor emi
gratie naar Brazilië. 
Getracht zal worden een groep 
van belangstellenden te vormen 
die de emigratie-mogelijkheden 
zal nagaan en informaties inwin
nen. 
Allen die zich bij de groep willen 
aansluiten, worden verzocht zich 
per brief te wenden tot de admini
stratie van Brabants Centrum Mo
lenstraat 19. 
Te gelegenertijd ontvangen zij dan 
een oproep voor �en eerste bij
eenkomst. 

ent . 



CONSULTATIEBUREAU 
VOOR T.B.C. BESTRIJDING 

Nu het doorlichtingsapparaat her
steld is, kan het Consultatiebureau 
de werkzaamheden hervatten. 
Woensdag 22 Januari zal het bu
reau worden heropend. 

R.K.J.B. - R.K. BOERENBOND

De R.K.J.B. afd. Boxtel is voor
nemens op Donderdag 23 Jan. de 
jaarvergadering te houden waar
aan voorafgaat een lezing door de 
WelEerw. Heer Rector Bekkers 
over het onderwerp Katholieke 
actie in de Org. in de ruimste zin. 
Speciaal voor deze lezing worden 
ook de leden van de Boerenbond 
uitgenodigd. 
(Zie advertentie in dit bladj. 

BOXTEL'S TONEEL 

Traditiegetrouw zal de toneel
groep Boxtel's Toneel ook dit jaar 
weer de carnavalsavonden verzor
gen met een dolzinnige "sotter
nie" onder leiding van den heer 
P. Prince.
Hiervoor hebben zij gekozen "Een
huis vol herrie", een klucht in drie
bedrijven, door Stephens en Lin
ton.
Wij wensen regisseur, spelers en
speelsters met de instudering een
voorspoedig verloop.

INDlë-AVOND 

Naar wij vernemen zal de Katho
lieke Volkspartij afd. Boxtel op 
6 Februari a.s. een grote openbare 
bijeenkomst houden in ,,De Ark''. 
Het bestuur heeft den heer F. Sy
besma, een Indië-deskundige, be
reid gevonden om op die avond 
een lezing te houden over het 
probleem "Indië". Na afloop van 
deze lezing mag iedereen met den 
heer Sybesma in debat treden over 
dit probleem, zodat wij nu reeds 
met recht kunnen zeggen, dat het 
een uiterst leerzame en belang
rijke avond zal worden. 

RK F ABRIEKSARBEIDERSBOND 

De afd. Boxtel van de· R.K. Fa
brieksarbeidersbond heeft woord 
gehouden. In twee maanden tijd 
heeft zij haar ledental weten te 
verdubbelen. Een prachtig resul
taat. Het nieuwe bestuur koestert 
thans de hoop, dat het huidige le
den aantal in de komende twee 
maanden nog eens verdubbeld zal 
worden, want . . . . . .  de inschrijvin-
gen blijven binnenkomen. Wij ho
pen van harte dit nieuwe succes 
spoedig te mogen publiceren. 

BOXTELSE MOTORCLUB RAPIDE 
De Oranje-sterrit naar Baarn. 

Het Oranje-Comité Baarn-Soest, organi
seert in nauwe samenwerking met de 
KNMV een grote sterrit voor motoren, 
ter gelegenheid van de aanstaande blijde 
gebeurtenis in het Prinselijk Gezin. 
Vanuit alle delen van het land zullen op 
de nader per radio mee te delen dag, 
de Nationale feestdag, waarop eenieder 
dus vrij is, de motorrijders zich opmaken 
om in een zeer zeker groot aantal op te 
trekken naar het paleis Soestdijk, aldaar 
de felicitatie-registers te tekenen en een 
herinneringsstempel in ontvangst te ne
men. 
Ook Brabant, ook Boxtel zal in deze niet 
achterblijven! Wij roepen daarom alle 
motorrijders uit Boxtel en omliggende 
plaatsen, ook de niet-leden van de Box
telse Motorclub, op zich ten spoedigste 
voor deze tocht aan te melden. 
Deze aanmelding kan geschieden in het 
clublokaal van Rapide, bij den heer G. 
v. d. Meijden, café Royal, hoek Parallel
weg-Korte van Osch en van Leeuwen
straat. De kosten bedragen f 1.50 met
KNMV-oranje-wimpel en f 1.- zonder
wimpel en behoren bij de aanmelding
voldaan te worden. Op de tocht moet
een oranje-wimpel gevoerd worden van
minstens 25 bij 15 cm, waarvoor even
tueel de KNMV-wimpel kan dienen. Op
de oranje-versiering wordt het herinne
ringsstempel aangebracht. Zowel rijders
als passagiers komen voor dat stempel
in aanmerking.
Verdere inlichtingen worden bij aanmel
ding verstrekt.
Motorrijders, leden der motorclub of
niet, Boxtel rekent op een flinke ver
tegenwoordiging in Soest.
Talmt niet, maar geeft U zo spoedig
mogelijk op. Een organisatie als deze
sterrit eist zeer veel voorbereidend werk
en moet zo spoedig mogelijk geheel ge-
reed zijn. . 

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU 
Stonden eind vorige maand 53 personen 
ingeschreven, gedurende de maand Dec. 
werden 55 nieuwe werkzoekenden inge
schreven, t.w. 53 mannen en 2 vrouwen. 
25 Personen werden geplaatst, waaronder 
10 in eigen rayon en 15 buiten rayon. 
29 Werkzoekenden konden worden af
geschreven, zodat eind December de 
stand was 58 ingeschreven werkzoeken
den, waaronder 52 mannen en 6 vrouwen. 
Tengevolge van de strenge vorst, ge
durende de laatste weken van December, 
waardoor practisch het gehele bouwbe
drijf kwam stil te liggen, meldden zich 
553 vostwerklozen. 
Het tekort aan arbeidskrachten, doet 
zich, voor wat het rayon van het ar
beidsbureau Boxtel betreft, vooral ge
voelen in het Bouwbedrijf, de textiel
industrie, het houtbedrijf en de haishou-

<lelijke beroepen. 
Zo zal het waarschijnlijk zeér binnen
kort nodig zijn, om timmerlieden van 
uit het Noorden hier te werk te stellen. 
Dit laatste is zeer jammer, daar nog vele 
ongeschoolde arbeiders hier ro!)dlopen, 
die via de Rijkswerkplaatsen voor vak
ontwikkeling tot vakbekwame arbeiders 
waren op te leiden. 

,,ROVERSSYMPHONIE" 
In haar "Bont-allerlei-kunstprogramma" 
had de Kunstcommissie van Herlevend 
Boxtel ook een film op.,.enomen en wel 
de Franse "RoverssympÎ10nie", waarvan 
regie, spelers etc. anoniem bleven. Deze 
film vertoont opmerkelijke verschillen 
met de huidige beelden op het witte 
doek. Hoewel verouderd, is de techniek 
toch nog heel behoorlijk en zijn de op
namen opvallend origineel. Actie is er 
slecht in vertegenwoordigd en dit is 
misschien haar enig tekort. 
Wat "geestelijke hygiëne betreft, steekt 
zij bepaald gunstig af hij de hedendaagse 
films. Zij kan bogen op gezonde gees
tige vondsten, die bewijzen, dat de har
likinade ook gediend kan worden, zon
der "laag-bij-de-grond" te worden. De 
muzikale begeleiding is in volkomen har
monie met de min of meer sprookjesach
tige sfeer, waarin de film is gehouden. 
Deze avond was - om maar met den 
heer Doorenbosch te spreken - een wel
kome afwisseling van het normale reper
toire, dat een Kunstkring haar leden 
pleegt te bieden. 
Voor de volgende avond heeft het be
kende cabaretgezelschap "De Vuurpijl" 
haar medewerking toegezegd. Dit gees
tige, cabaretgezelschap met baar koste
lijke en gezonde humor is voor Boxtel, 
sinds haar eerste optreden, geen onbe
kende meer en wij raden het Boxtels 
publiek aan, op 13 Februari a.s. van 
deze uitstekende en beschaafde Klein
kunst te gaan genieten. 

HET KRUIS OP DE HEIDE. 
Stapelen Toneel, dat in Boxtel te goeder 
naam en faam bekend staat, heeft met 
een goed verzorgde weergave van "Het 
Kruis op de Heide" getoond deze popu
lariteit waard te zijn .. 
Hoewel dit spel van Droom en Waar
heid hen niet zo goed lag als stukken, 
zoals Radeske, zijn de studenten van het 
Missiehuis St. Theresia er toch in ge
slaagd er een gave vertolking van te 
geven. 
Wat het stuk zelf betreft, deed de ten
denz van het 1 e bedrijf ons wel wat ge
wild aan en dreigde Ballings in een oud 
thema te vervallen, doch het stuk scheen 
ook zijn sterke zijden te hebben. Het 1e 
tafereel van het 3e bedrijf n.l. was juist 
gezien én door schrijver én in dit ver
band door regisseur Pater Marius, die 
voor de Boxtelse toneelwereld ieen 
vreemde meer is. Hier vooral gat de 
muzikale omlijsting een fraai en juist 
cachet aan deze "tableaux-vivants", die 
mede dank zij het keurig. verzorgde 
costuum-werk, als zodanig uitstekend tot 
hun recht kwamen. 
Lofwaardig werk verrichtten deze avond 
zeker de stille werkers achter de coulis
sen: Grimeur Th. van Lamoen en zijn 
assistent. 
Over het geheel een avond, die wij het 
Boxtels publiek aanraden te gaan zien. 
Hedenavond gaat de laatste opvoering 
van "Het Kruis op de Heide" om half 8 
in Schouwburg "De Ark". 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 7 Jan. t.m. 13 Jan 1947. 

GEBOREN: Johannes M. zoon van J.
•.A. van d. Velden en van A. G. de 

Gier; Martina P. d v. H. M. van Esch 
en van M. A. Tinnenbroek; Maria J.
L. v. d. Laak en van H. v.d. Langenberg;
Gijsbertus J. M. z. v. M. A. v. d. Brand
en van M. J. M. Vlaminckx; Jordina H.
C. d. v. W. Th. A. Pennings en van Th.
van Schijndel.
GEHUWD: Ernest Martindale Godfrey
en Anna Lol Tedde Maas; Johannes
Marinus Lambertus van den 0etelaar en
Maria Gerardina Daniels.
OVERLEDEN: Jacobus Henricus Maria
van Elk, oud 82 jaren; Johannes Marinus
van der Steen, oud 42 jaren; Henriette
Carolina Maria Schöne, oud 64 jaren,
echtgenote van Witteveen Franciscus J.

LIEMPDE. 

In de serie Ontwikkelingsavonden 
organiseerde de Katholieke Arbei
ders Beweging op Donderdag 9 
Januari in het Parochiehuis • een 
oudersavond. De ZeerEerw. Pater 
Reginald Groen, Assumptionist 
hield op de hem eigen pakkende 
wijze een conferentie over het on
derwerp: Gods orde in de familie. 
Het groot getal aanwezigen was 
een blijk van goede samenwerking 
tussen het actieve bestuur en de 
leden. 
Dinsdagavond werd in de Jon
gensschool de vierde les gegeven 
van de Sociale Cursus voor de le
den van de R.K. Jonge Boeren
stand. De Geestelijke Adviseur be
sprak de noodzakelijkheid van de 
Standsorganisatie, ook voor deze· 
tijd. Na afloop werden enkele 
lichtbeelden vertoond over ver
schillende bodemsvormen en land
schappen in en buiten Europa. Er 
werd besloten aan de volgende 
les te doen aansluiten een praat
avond over een actueel onder
werp.· 

GEMONDE 

Op 4 en 5 Jan. l.i. heeft fanfare 
St. Lambertus het nieuwe jaar in
gezet met schitterende muziekuit
voeringen, onder leiding van di
recteur, den heer Jos. v. d. Braak, 
waarbij medewerking werd ver-

!eend door de toneelvereniging
Vriendschap Onder Ons te Esch
in de zaal Verbruggen.
Allereerst werd door den Voor
zitter de Weled. Heer J. v. Elk
een toespraak gehouden tot de
Ereleden en Donateurs en pleitte
o.a. in zijn memorie voor een blij
vende steun voor het voortbestaan 
van fanfari! St. Lambertus. 
Hierna werden diverse schitteren
de muzieknummers uitgevoerd en 
't was voor, menigeen een waar 
genot. 
Na deze werd het toneelsoel Een 
gehavend Nest voor het voetlicht 
gebracht. 
Dat ook het toneel in het bijzon
der de aandacht trok was wel een 
bewijs van de telkens volle zalen. 
De avond werd besloten door den 
Voorzitter der toneelvereniging 
uit Esch, den heer W. v. d. Hei
den, met woorden van dank en 
een ... tot weerziens aan bestuur 
en leden der fanfare St. Lamber
tus voor de gezellige samenwer -
king bij deze ondervonden, alsme
de aan de aanwezige ereleden en 
donateurs. 

Voor de Landbouwers. 
Verplaatsing van jonge boeren in· 
andere landbouwgebieden. 

Er zijn zeer veel jonge hoeren, die reeds 
enkele jaren zoeken naar een geschikt 
bedrijf om zich te vestigen en zo moge
lijk een gezin te stichten. Volgens schat
tingen van deskundigen zou dit aantal 
de 40.000 overschrijden. De kans, dat 
in eigen land in de naaste toekomst zó 
veel bedrijven vrij komen, dat een be
hoorlijk percentage dezer adspirant-boe
ren zou kunnen worden geholpen, moet 
uitgesloten worden geacht. 
Hierbij komt de vraag naar voren of 
voor den jongen boer niet veel meer 
kan worden gedaan dan thans het geval 
is. Hoevelen zijn er niet, die het bedrijf 
in eigen omgeving goed kennen, tevens 
een goede theoretische landbouwoplei
din_g hebben genoten, doch nooit inten
siet in aanmerking kwamen met de land
bouw in andere delen van ons land. Juist 
hier liggen voor den jongen boer zeer 
grote mogelijkheden. 
Verplaatsing van jonge boeren naar bui
ten hun eigenlijke woonplaats betekent 
voor velen de eerste stap om te wennen 
aan een omgeving buiten de geboorte
streek en tevens een mogelijkheid tot het 
opdoen van ervaringen, welke voor een 
deel geheel nieuw en toch uiterst belang
rijk zijn. Het verruimt de blik en zal het 
inzicht brengen, dat de grote verschei
denheid in handgereedschap, arbeidsme
thoden en landbouwwerktuigen, welke in 
ons kleine land worden gebruikt of toe
gepast, lang niet altijd verantwoord zijn. 
De jonge boer uit het weide-gebied krijgt 
hierdoor een prachtige kans zich de 
hoofdzaken van de akkerbouw in Ne
derland eigen te maken. De jonge hoer 
van de lichte-gronden, die v;iak niet de 
gelegenheid krijgt om met grote land
bouwmachines te werken of de ver
edeling van gewassen -in de practijk mee 
te maken, kan zich hierdoor in het mo
derne Nederlandse akkerbouwbedrijf, 
eventueel selectie-bedrijf, verder bekwa
men. 
Het spreekt vanzelf, dat hier naar twee 
kanten moet worden geselecteerd. Ener
zijds dienen de boerenzoons, die voor 
plaatsing in een ander landbouwgebied 
van ons land in aanmerking wensen te 
komen, geschikt te zijn en zich te willen 
verbinden voor een vol seizoen. Ander
zijds moeten waarborgen aanwezig zijn, 
<lat op de bedrijven een zodanige selectie 

.wordt toegepast, dat alleen in aanmer
king komen de boeren, die bereid en in 
staat zijn om deze bij uitstek collegiale 
taak, n.l. het bekwamen van een jongen 
boer voor zijn toekomstige positie, tot 
een goed einde te brengen. 
Het Bureau Oogstvoorziening van het 
Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening heeft met dit werk 
in 1946 een bescheiden begin gemaakt. 
De resultaten, welke hiermee werden be
reikt, zijn vooral kwalitatief zeer goed. 
Het is de bedoeling van dit bureau om 
op korten termijn hiermee verder te 
gaan. Hierover is contact opgenomen 
met de Stichting voor de Landbouw. 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK. 

27. Wat was er gebeurd? Van de maan
waren reeds lang seinen uitgezonden,
die door den prof. niet beantwoord wer
den.
De maanpolitie vermoedde, dat er iets
niet in orde was met dien vreemden be
zoeker, en ging er direct op uit. Nog
een paar maal vroegen zij per radio wat
of wie zij waren. De prof kende echter '
de maancode niet en liet alles onbe
antwoord.

Reeds in Maart a.s. zouden de eerste 
groepen boerenzoons (werkend-volon
tairs) worden geplaats. Allen worden ge
plaatst hij geestverwanten. Zo mogelijk 
komt op elk bedrijf hoogstens één volon
tair, waardoor de hoer, die het meestal 
toch al druk genoeg heeft, niet al te veel 
tijd voor de opleiding van een werkend
volontair beschikbaar hoeft te stellen. De 
werkend-volontair moet bereid zijn alle 
voorkomende werkzaamheden te ver
richten, waarvoor hij een billijke ver
goeding ontvangt. De hoer brengt in 
het werk een zodanige variatie, dat veel 
geleerd kan worden, terwijl ook buiten 
het werk een goed contact dient te be
staan, als gevolg waarvan de werkend
volontair enig inzicht krijgt in de be
drijfsleiding. Uiteraard worden de moge
lijkheden hier te zeerste beïnvloed door 
de capaciteiten van den jongen boer. 
Er liggen grote mogelijkheden voor hen, 
die later boer zullen worden op het be
drijf van hun vader of elders in hun 
geboortestreek. Voor. den adspirant-emi
grant, die vaak eenzijdig opgeleid is en 
bij wien soms een gedegen practische 
landbouwopleiding ten enenmale ont
breekt, is dit een unieke gelegenheid orri 
zîch te bekwamen voor zijn toekomstige 
taak. Voor allen geldt, dat het zeer nut
tig is in een eerste klas akkerbouw
bedrijf gedurende één of meer seizoenen 
flink aan te pakken. De organisaties van 
landbouwers en jonge boeren, alsmede 
de landbouwscholen, worden hierbij in
geschakeld. Daardoor wordt het moge
lijk om bij voldoende deelname in som
mige gebieden groepsgewijze een beperkt 
aantal ontwikkelingsmiddagen en excur
sies te organiseren. Hiervoor zou men 
af en toe een Zaterdagmiddag kunnen 
gebruiken, terwijl ook bij onwerkbaar 
weer hieraan aandacht kan worden· ge
schonken. 
De jongens kunnen deze praktijkschool 
doormaken, zonder dat dit hun of hun 
ouders geld behoeft te kosten. Integen
deel, wanneer zij hun best doen bestaat 
de mogelijkheid

{, 
dat zij aan het seizoen

een belangrijk edrag aan geld hebben 
overgespaard. 
Inlichtingen kunnen worden gevraagd, 
liefst via de organisaties, hij de Inspec
teur voor de Oogst: C. J. van Hoven 
voor Noord-Brabant, Limburg en Zee
land (Inspectie Breda). 

Ratten en muizen kosten Nederland 
ongeveer 20 à 30 millioen gulden per
jaar. 

De schade, die in ons land wordt ver
oorzaakt door ratten en muizen, is veel 
groter dan de meeste mensen wel ver
moeden. Deskundigen schatten deze 
schade op 20 à 30 millioen gulden per 

jaar. Het b���eft daarom geen betoog,
dat de hestriJdmg van ratten en muizen 
niet doeltreffend genoeg kan worden 
aangepakt. 
Dat dit hinderlijk ongedierte een pro
bleem vormt voor dé gehele wereld, mo
ge blijken uit het feit, dat volgens een 
verslag van de Food and Agriculture Or
ganisation of the United Nations (voed
sel- en landbouworganisatie van de Ver
enigde Naties) 4 % van de gehele we
reldvoorraad aàn voedsel door de ratten 
en muizen wordt vernietigd. Millioenen 
kilogrammen waardevol voedsel vallen 
"ten offer aan deze knaagdieren; voedsel, 
waaraan juist in deze tijd in cte meeste 
landen gebrek is. 
De F.A.Q. heeft gewezen op het befar.g 
van de bestrijding van de ratten en mui• 
zen. Ook in Nederland ziet men meer en 
meer in, dat bestrijding van dit onge
dierte noodzakelijk en ook mogelijk is. 
De beste resultaten verkrijgt men, wan
neer acties in groot verband worden ge
organiseerd, b.v. door een ,gemeente of 
polderbestuur. Voor bestrijdingsadviezen ' 
kan men zich te allen tijde wenden tot 
de Afdeling Ratten- en Muizenbestrij
ding van de Plantenziektenkundigen 
Dienst te Wagenipgen. Deze adviezen 
worden gratis verstrekt. 

VRAGEN SOCIALE VERZEKERING. 

Vraag 5. Ik heb een Ouderdomsrente 
van f 190 per jaar en f 95 tijdelijke 
verhoging. Komt deze rente en verho
ging, zodra de noodregeling ouden van 
dagen in werking treedt te vervallen? 

A. J. 
Antwoord. Neen want voor de rente wel
ke U thans geniet wordt door de Rijks
verzekeringsbank het risico gedragen, 
terwijl de voorziening die komt ingevolge 
de noodregeling van Rijkswege wordt be
kostigd. 
Iemand die thans f 190 ouderdomsrente 
per jaar trekt in een kleine gemeente en 
overigens geen inkomsten heeft zal straks 
indien het een gehuwde man betreft 
f 54,50 per maand bij ontvangen en in
dien het een ongehuwde betreft f 28,50 
per maand. 
Wel zal de Rijksverzekeringsbank ook de 
betalingen van de uitkeringen der nood
regeling doen zodat U de ouderdoms
rente en de nooduitkering op een beta
lingsstuk betaalbaar· wordt gesteld. Daar
om krijgt U thans reeds Uw ouderdoms
rente per maand uitgekeerd. Uw tijde
lijke verhoging van f 95 vervalt dan,
daar deze tijdelijk van Rijkswege werd
verstrekt zoals boven uiteengezet. 

Noodregeling 

Ouderdomsvoorziening. 
Slot. 
Het aantal ouden van dagen dat naar 
alle waarschijnlijkheid voor een ouder
domsuitkering in aanmerking zal komen 
wordt door de Regering geschat op 
500.000 terwijl aangenomen wordt dat 
de kosten der regeling niet minder dan 
150 millioen gulden per jaar zullen be
dragen, administratiekosten niet inbegre
pen. Door de noodregeling komen echter 
andere uitgaven te vervallen. 
Een niet onbelangrijke vermindering van 
de uitkeringen aan ouden van dagen 
door de organen van openbare armen
zorg geeft een besparing van ongeveer 
20 millioen gulden per jaar. 
Verder zijn tijdens de bezetting de ren
ten ingevolge <le Invaliditeitswet en 
Ouderdomswet 1919 (kosteloze ouder
domsrente) tijdelijk van Rijkswege met 
een bijzonderen toeslag verhoogd. Van
zelfsprekend komt deze toeslag te ver
vallen voor hen die in het genot van een 
ouderdomsuitkering worden gesteld inge
volge de noodregeling. Het wegvallen 
van deze tijdelijke toeslagen levert rond 
10 millioen gulden per 'jaar op. De reste
rende kosten zouden voor een deel kun
nen worden opgevangen door de op
brengst der vereveningsheffing, die des
tijds in het leven werd geroepen gegrond 
op het feit dat de uitkeringen ingevolge 
de lnvaliditeits- en Ouderdomswet nood
zakelijk moesten worden verhoogd.· De 
vereveningsheffing is echter tot nu toe 
slechts voor een klein deel voor die be
stemming gebruikt. Bij de noodregeling 
zou dat in grotere mate kunnen geschie
den, voor zover het gewezen loonarbei
ders betreft. Voor dit doel is de vereve
ningsheffing dan ook door de vorige Re
gering gehandhaafd. Ze werd echter voor 
andere doeleinden aangewend. 
Thans doet echter het gunstige verloop 

De enorme ballon, die nu vlak voor 
het toestel kwam, had een zuigkracht van 
millioenen atoomkrachten. Met zijn zuig
magneet pakte hij het vliegtuig en voerde 
het mee. 
28. Toen de prof en Felix van de schrik
waren bekomen, bemerkten zij, dat het
toestel heel langzaam voortging. Ze be
grepen er niets van en wachtten maar
af wat er verder zou gebeuren:
Na een kwartier stond het toestel op de

van de opbrengst dier heffing verwach
ten dat ze in 1947 veertig millioen meer 
zal opbrengen dan in 1946. Deze meer
dere opbrengst zou de Regering willen
besteden om de grote kosten der nood
voorziening ouden van dagen gedeelte
lijk op te vangen. 
Voorts zal het aan ouderdomsuitkeringen 
uit te geven bedrag, naar de Regering 
verwacht, langs velerlei omwegen aan de 
opbrengst van allerlei belastingen ten 
goede komen. De opbrengst hierdoor 
wordt op 9 millioen gulden per jaar ge-
schat. 
Wat verder nodig i� om de totale on
kosten der noodregeling te kunnen dek
ken zal worden gevonden uit een voor
gestelde wijziging van de Omzetbelas
ting. 
Reeds eerder heb ik opgemerkt dat de 
voorgestelde nood'regeling een tijdelijk 
karakter draagt en slechts geldt voor 
hen die 65 jaar of ouder zijn of binnen 
drie jaar dezen leeftijd bereiken. 
Dit wil niet zeggen, dat zodra deze drie 
jaren verstreken zijn, de kosten der 
noodvoorziening een einde nemen. Im
mers degenen die in het genot van een 
ouderdomsuitkereing zijn gesteld behou
den die, ook na afloop van die drie jaar. 
Verder zullen degenen die na bedoelde 
drie jaren 65 jaar worden onder de 
overgangsregeling der definitieve voor
ziening komen te vallen, waarbij zeer ze
ker een te betalen premie zal worden 
vastgesteld. Waar van hen die dan dicht 
bij de 65-jarige leeftijd zijn de opbrengst 
niet groot meer kan zijn zal ook de over
gangsregeling die over drie jaar in wer
king zal treden evenals thans de nood
voorziening grote bedragen uit de schat
kist opeisen. Het Nederlandse volk zal 
dan ook nog vele jaren zware offers voor 
de ouden van dagen moeten brengen. 

begane grond. Voorzichtig gingen zij 
naar het venster: Een brok van aan
doening schoot den prof in de keel. Zij 
waren nu op de maan. De maanpolitie 
wachtte hen op toen zij uit het vlieg
tuig sta_pten. 
-De prof stelde zich zelf en Felix voor en
vertelde hoe het hun vergaan was tijdens
de reis. . . • 
De politie verzocht den prof hun te vol
gen naar den Opper Maanmeester.



Sport nieuws.

KSV-ODC 
Na een gedwongen rustperiode van en
kele weken, kunnen we gerust aannemen, 
dat er a.s. Zondag weer zal worden ge
speeld, al zullen er toch nog verschil
lende terreinen zijn, die de geweldige 
dooi niet hebben kunnen verwerken en • 
onbespeelbaar zijn. 
ODC krijgt een der zwaarste uitwed
strijden te verwerken van het gehele 
seizoen. n.l. Best Vooruit. Best Vooruit 
verloor thans nog maar een wedstrijd en 
wel tegen de leiders. Dit zegt voldoende. 
Bovendien zijn de jongens uit Best op 
revanche belust, en de grote nederlaag 
in Boxtel ligt hun zwaar op de maag. 
De ODCers weten derhalve wat hun te 
wachten staat. 
Het tweede en derde elftal spelen thuis 
tegen Avesteijn. Wij vrezen echter, dat 
het ODC terrein niet bespeelbaar zal 
zijn. 

IN MEMORIAM A. VLAMINCKX 
Geheel onverwacht overleed in het Gr. 
Ziekengasthuis te den Bosch, de Heer 
A. Vlaminckx, oud Penningmeester en
Erelid- van ODC. Voor zijn vrouw en 
tien kinderen een smartelijk verlies. Maar 
ook ODC verliest in Janus een harer 
steunpilaren. 
Janus was op en top ODCer. Zo echt
iemand van veertien karaats, waarvan je 
weet wat je er aan hebt. 
Wat ODC voor hem betekende zegt vol
doende uit het feit, dat een zijner laatste 
wensen was, door de ODCers ten grave 
•te worden gedragen. Zijn nagedachtenis
en voorbeeld zal bij de ODCers steeds 
in herinnering blijven, en we kunnen 
zeen betere beloning geven, dan hem in 
onze gebeden te herdenken. 

NED. BILJARTBOND 
CENTRALE COMM. BOXTEL 

De officiële Kampioenschappen 1ste kl. 
klein biljart libre, voor Boxtel, zullen ge· 
.speeld worden in het clublokaal van "De 
Kei" Markt, alhier op 1, 2, 8, 9 en 22, '.B 
en 24 Februari a.s. 
Gespeeld worden partijen van 250 caram
boles. Kampioen vorig jaar is A. Wijde
ven van K.O.T. die zijn titel zal moeten 
verdedigen tegen de beste Boxtelse spe· 
Iers n.l.: 
W. Vorst en G. Kools van Prins-Hen
drik; B. Schalks en D. Sieger van Ama· 
teur; H. Hobbelen en C. de Lange van 
Eureka; P. Geeris van Groene Laken. 
De wedstrijden vangen aan op Zaterdag 
om 4 uur n.m.; Zondags om 3 uur n.m., 
om 4. uur n.m.; Zondags om 3 uur n.m. 
terwijl waarschijnlijk de beslissende wed
strijden zullen gespeeld worden op Maan.dag 24 Februari. 
De zilveren Kampioensmedailje is uitge• 
Joofd door de Nederlandse Biljardbond. 
Waar de sterkte der Kampioens-candièla
ten weinig uiteenloopt, worden zeer 
:spannende wedstrijden verwacht. 

TAFEL TENNISNIEUWS 
Advance I wist het Zondag j.l. tegen 
Kring I uit den Bosch niet verder als een 
gelijk spel te brengen. De vechtlust en de 
concentratie ontbraken, vermoedelijk na 
.de zware inspanning der Boxtelse kam• 
pioenschappen is dit een kleine inzin
king op het wedstrijdspel, wat Advance 
een kostbaar punt kost. 
De Boxtelnaren staan thans drie punten 
onder de leiders, welke Zondag a.s. in 
Boxtel op bezoek komen. Als alles op alles 
gezet wordt kan en moet er gewonnen 
worden wil de kans op het kampioen
schap behouden worden. 
Advance III won met 8-2 van Helmond 
IV. 
Programma voor a.s. Zondag half 3 Ad
vance !-Smash I; Atoom I (Eindhoven) 
-Advance II, Helmond I-Advance lil.

DAMMEN 
De Eerste Boxtelse Damclub speelde j.l. 
Zaterdag haar laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen 1946-1947 voor de 1 c 
kl., afd. 2, van de Pr. N. Br. Dambond 
tegen E.O.0. in Oisterwijk. Ofschoon 
niet alle partijen konden worden be
eindigd, wist men toch met een 10-8 
voorsprong naar Boxtel terug te keren, 
terwijl de afgebroken partij in gunstige 
stand voor de E.B.D. ter arbitrage zal 
worden ingezonden. 
In ieder geval zal remis·e kunnen worden 
bereikt, waardoor • de mooie kans op 
.de bovenste plaats der ranglijst behouden 
blijft. De juiste stand zal nader worden 
bekend gemaakt. De gedetailleerde uit
slag werd: 
E.O.D. Oisterwijk E.B.D. Boxtel 
W. Mols-W. Tijbosch 1-1
H. Biemans-A. Kool 0-2
111. Paans-H. Schuurmans 0-2
W. Looijkens-J. F. v. Wouw 1-1 
Jac. Puts-C. Steinmann (afgebr.)
G. Wenschot-E. v. Roosmalen 2-0
A. v. d. Brekel-A. v. Nistelrooij 2-0
A. Willaert-C. Oliemeulen 0-2
C. Willaert-Chr. van Rooy 0-2
P. Witlox-H. Poulissen 2-0

Voorlopige uitslag 8-10 
en 1 afgebr. partij 

De persoonlijke prestaties der leden wel
ke aan deze competitie hebben deelge• 
nomen zijn van dien aard dat slechts 
twee hunner beneden het gemiddelde 
bleven. 
Schuurmans, H. 
v. d. Wouw J. F.
Kool, A. 
Oliemeulen C. 
W. Tybosch
Chr. v. Rooy 
C. Steinmann

(3) 7 

(4) 7 
(2) 7 

(8) 6 
(1) 7
(9) 7 
(5) 6 

7 - - 14 
4 2 1 10 
3 3 1 9 

3 2 1 8 
3 2 2 8 
3 2 2 8 
2 2 2 6 

en H. 
F. Leermakers (10) 6 2 2 2 6
E. v. Roosmalen (6) 7 1 3 3 5 

A. v. Nistelrooy (7) 3 2 1 4 
J. Verhuist (res) 1 1 2 
H. Poulissen (res.) 5 1 4 2 
Hieruit blijkt de unieke prestatie van 
H. Schuurmans, 3e bordspelr, welke geen
enkel verliespunt kreeg, en alle winst 
voor zijn club opeiste. Proficiat Schuur
mans. 
De tussen haakjes geplaatste cijfers ge
ven het bordnummer aan waarop ge• 
speeld werd door het te tiental. en H
onder de punten is Hangpartij. 

De E.B.D. kan met vertrouwen de ko
mende wedstrijden om het persoonlijk 
kampioenschap tegemoet zien. 

Distributie=Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST

voor het tijdvak van 19 Januari tot
en met 1 Februari 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht 
op het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook 3) 
57-1 Brood: 800 gram brood.
57-2 Brood: 400 gram brood.
57-1 Boter: 125 gram boter.
57-2 Boter. 125 gram margarine of 100

gram vet. 
57.3 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
57-1 Mell<: 4 liter melk.
57-2, 57-3 Melk: 3 liter melk.
57-1 Vlees: 100 gram vlees.
57-2 Vlees: 300 gram vlees.
57 -1 Algemeen : 200 gram kaas.
57-2 Algemeen: 375 gram suiker, boter·

hamstrooisel enz. of 750 gram jam, 
stroop enz. 

57. 1B Reserve: 1600 gram brood. 
57-tC Reserve: 800 gram brood.
57-2B, 57-2C Reserve: 1 blik of pot

appelmoes (voorinlevering) 
57-3B Reserve: 200 gram kaas.
Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 3) 
58-1 Brood: 800 gram brood.
58-1 Boter: 250 gram boter.
58-2 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
58-1 Melk: 12 liter melk.
58-1, 58-2 Vlees: 100 gram vlees.
58-1 Algemeen: 100 gram kaas
58-2 Algemeen: 375 gram suiker, boter·

hamstrooisel enz. of 750 gram jam, 
stroop enz. 

58-1 D Reserve: 800 gram brood.
58-1 E Reserve: 500 gram rijst of kinder

meel (uit rijst bereid) of kinder
biscuits. 

58-2D Reserve: 1 blik of pot appelmoes
( voorinlevering) 

58-2E Reserve: 2 blikken of potten ap·
pelmoes (voorinlevering). 

Tabakskaarten enz. 
T71 : 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 71: 100 gram chocolade en/of suiker·· 

werken 
X 71: 1 rantsoen tabaksartikelen. 
Bonkaarten MA, MB, MC MD 701 
(strook no. 3) 
57-4 Brood: 800 gram brood.
57-4 Boter: 250 gram boter.
57-4 Margarine: 250 gram margarine of

200 gram vet. 
57-4 Melk: 5 liter melk
57-4 Vlees: 300 gram vlees.
57-5 vlees: 100 gram vlees.
57-4 Kaas: 200 gram kaas.
Op 23 Januari zullen nog bonnen wor
den aangewezen voor suiker, versnape• 
ringen en tabak. 
De bonnen 57-2B, 57-2C Reserve en 
58-2D en 58-2E Reserve moeten uiter·
lijk op Zaterdag 25 Januari bij een de
taillist, die appelmoes pleegt te verko
pen worden ingeleverd. De blikken en 
potten hebben een inhoud van één liter. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 17 Januari a.s. worden ge
bruikt, met uitzondering van de bonnen 
voor melk, waarop eerst met ingang van 
Maandag 20 Januari a.s. mag worden 
gekocht. 
De niet aangewezen bonnen van strook
no. 2 kunnen worden vernietigd. 
De waarnemend directeur van de Distri
butiekring Boxtel brengt ter openbare 
kennis: 

Aanvraagmogelijkheid 
van transportrijwielbanden. 

Gedurende het tijdvak van 20 Januari 
tot en met 10 Februari 1947 kunnen de
genen, die een beroep of bedrijf uitoefe
nen waarin noodzakelijkerwijze van een 
transportrijwiel of carrier gebruik moet 
worden gemaakt aanvragen indienen ter 
verkrijging van transportrijwielbanden. 

Uitreiking schoenenbonnen. 
Degenen, wier laatste cijfer van het num
mer van de tweede distributiestamkaart 
het cijfer 5 (vijf) bedraagt kunnen, mits 
zij na 1 Januari 1945 nog geen bon voor 
gewone-, Amerikaanse- of beroepsschoe
nen hebben ontvangen op de volgende 
dagen een schoen bon afhalen: 
BOXTEL: 
20 Jan. 1947 de letters A t.m. F. 
21 Jan. 1947 de letters G t.m. K 
22 Jan. 1947 de letters L t.m. R 
23 Jan. 1947 de letters S t.m. Z. 
LIEMPDE. 
22 Jan. 1947 voor de middag alle letters. 
ESCH. 
22 Jan: 1947 na de middag alle letters. 
Op bovenstaande dagen zullen tevens 
schoenenbonnen worden uitgereikt aan 
kinderen geboren in de maand Januari 
van een der jaren 1932 tot en met 1946, 
indien zij in het bezit zijn van een inleg• 
vel GC, GO of GE 605, waaraan bon 
604, alsmede aan kinderen, die na 1 
Januari 1945 nog geen bon voor schoe
nen hebben ontvangen en inmiddels 10 
maanden oud zijn geworden. 

Wijzigingen 
inleveringsdagen voor detaillisten 

Met ingang van Maandag 20 Januari 
1947 zullen de inleveringsdagen voor de
taillisten in de Distributiekring Boxtel 
voortaan als volgt zijn geregeld: 
BOXTEL en ESCH. 
Bakkers eenmaal per week en wel op 
Dinsdag. Detaillisten in kruidenierswa
ren, welke voorheen op Dinsdag inle• 
verden, moeten dit voortaan op Maan
dag doen. Overige inleveringsdagen blij
ven ongewijzigd. 
SCHIJNDEL. 
Bakkers eenmaal per week en wel op 
Dinsdag. Overigens ongewijzigd. 
BEST. 
Bakkers eenmaal per week en wel op 
Dinsdag. Tabaksdetaillisten voortaan op 
Woensdag in plaats van op Dinsdag. 
Overigens ongewijzigd. 
OIRSCHOT. 
Bakkers eenmaal per week en wel op 
Dinsdag. Tabaksdetaillisten op Woens
dag in plaats van op Dinsdag. 
LIEMPDE. 

' Blijft ongewijzigd, dus alles op Maandag. 
Verder maak ik belanghebbenden er op 
attent, dat industrieële artikelen zoals 

brandstoffen, textiel, enz. slechts een
maal per veertien dagen mogen worden 
ingeleverd en wel op Vrijdag (week naar 
keuze). Ook het artikel eieren mag 
slechts eenmaal per 14 dagen worden 
ingeleverd en wel in de tweede en vier
de week van iedere periode (dag naar 
keuze). Verder wordt verwezen naar 
de bekendmakingen aan de plaatselijke 
kantoren. 

Uitreiking nieuwe bonkaarten 
Gedurende het tijdvak van 22 Januari 
1947 tot en met 15 Feb�uari 1947 zal in 
de Distributiekring Boxtel worden over
gegaan tot het uitreiken van nieuwe le
vensmiddelenbonkaarten voor de 3e en 
4e periode 1947. De volgende bonkaar• 
ten zullen worden uitgereikt: KA t.m. KE 
703 voor niet zelfverzorgers, LA tot en 
met LC 703 voor zelfverzorgers melk en 
vlees, CA tot en met CC 703 voor zelf. 
verzorgers vlees, BA t.m. BC 703 voor 
zelfverzorgers melk, QA 703 tabak QB 
703 Versnapering en QC 703 Tabak/ver• 
snapering. 
Mannelijke personen geboren in 1929 en 
vroeger ontvangen naar keuze een Ta
baks/versnaperin°en- of een gemengde 
kaart; Vrouwelijke personen geboren in 
1929 en vroeger ontvangen naar keuze 
een versnapering/ of een gemengde 
kaart; de overigen hebben uitsluitend 
recht op een versnaperingenkaart. De 
Uitreiking der bovenstaande bonkaarten 
geschiedt overeenkomstig de inname van 
de inwisselbon welke op de oude bon
kaart 701 links boven is bevestigd. Losse 
inwisselingsbonnen worden niet geaccep· 
teerd. Men moet dus het lichaam van de 
oude bonkaart tneebrengen. 
Zelfverzorgers en niet-zelfverzorgers 
worden ditmaal tegelijk geholpen. Per
sonen, die oorspronkelijk zelfverzorger 
waren en thans niet meer, hebben in
middels een oproep ontvangen; dit geldt 
tevens voor hen, die oorspronkelijk nor
maal-verbruiker waren en thans in de 
zelfverzorgingsregeling zijn opgenomen. 
De uitreiking aan zelfverzorgers zowel 
als aan niet zelfverzorgers (normaal ver• 
bruikers) zal plaats hebben op de vol
gende dagen: 
BOXTEL EN SCHIJNDEL 
22 Jan 1947 de letters A C en D 
23 en 24 Jan. de letter B.
25 Jan. 1947 de letters E en F.

27 Jan. 1947 de letters G, I en J 
28 Jan. en 29 Jan. de letter H. 
30 Jan. 1947 de letters K en N 
31 Jan. 1947 de letter L. 
1 Febr. 1947 de letters M 
3 Febr. 1947 de letters O en P 
4 Febr. 1947 de letters Q, R en T 
5 en 6 Febr. 1947 de letter S. 
7 en 8 Febr. 1947 de letters U t. m. Z. 
10 Februari 1947 kloosters en gestichten. 
LENNISHEUVEL en WIJBOSCH 
11 Februari 1947 alle letters. 
LIEMPDE 
10 Febr. 1947 de letters A t.m: G. 
11 Febr. 1947 de letters H t.m. M. 
12 Febr. 1947 de letters N. t.m. R. 
13 Febr. 1947 de letters S t.m. Z. 
ESCH en GEMONDE 
12 Febr. 1947 de letter� A t.m. M. 
13 Febr. 1947 de letters N. tm Z. 

Tafereeltje 
. . .  of hij 't nog 'ns in bedenking 
mocht houden? 

Al meer dan vijftien jaar had hij zijn 
kostje gescharreld voor z'n huishouden. 
's Maandags, dat was vóór de oorlog en 
o_<;>k nog in '43, toen z'n fietske nog be
n1dbaar was, peddelde hij in de omtrek 
de klante_n af om reparatiewerk op te 
halen: Dmsdags ging hij op de werk
stoel tot Zaterdagmiddag. Dan moest het 
gerepar�erde worden thuisbezorgd. 
Soms gmg er nog een klein snoepreisje 
tussendoor om materialen in de stad te 
halen. 
Al met al een mooi zelfstandio bestaantje 
al was het vóór de oorlog w�I 'ns ietwat 
mager vanwege de barre concurrentie 
ook van "goeiekoop nieuw". '
't Was geleidelijk aan beter geworden 
toen de collega's mekaar hadden leren 
begrijpen. Het ging hem zelfs goed tot
dat . . . ja, totdat de daoen van ' het 
tientje" kwamen, toen all/ mensen z�ge
naamd even rijk waren. Die week begon 
het eigenlijk. 
Het was wel aardig "allemaal even rijk", 
maar toen Zaterdags de reparaties wer
den afgeleverd waren hier en daar de 
tientjes op, en moest hij maar even te
goed houden. 
De betaling kwam wel bij de volgende 
aflevering, maar langzamerhand werd 
hier en daar al eens meer overgeslagen. 
Na d_e week van het befaamde tientje
voor-1edereen werd zachtjesaan het leven 
nog duurder, en al werden de lonen ook 
a) wat hoger, de klanten kwamen krap
zitten. 
De gevolgen begon onze kleine zelf
standige al meer te voelen. Z'n vrouw 
maakte ·zich bezorgd en zo tussendoor 
hoorde hij haar soms zuchten: ,,als het 
maar weer geen poffen wordt zoals 
vroeger". Toen was het de week vóór 
kermis of tegen feesten ook dun" met 
betaling bij aflevering. 11 

�� man prak�ez�.erde, 's nachts piekerde 
htJ en kon met slapen. Wat zou hij er 
toch mee doen. Nou werd hem een goed 
weekgeld geboden op de fabriek en daar
bij kwam dan nog de kindertoeslag, die 
ook heel wat bedraagt. Nam hij het ·niet 
aan en zou de tijd nog slechter worden 
dan was alles verkeken. ' 
Hij zou het toch wel op de fabriek wil
len proberen, al voelde hij de pijn van 
het P�!jsgeven zij�er zelfstandigheid. 
Als htJ maar opmeuw voor zichzelf zou 
kunnen beginnen indien het fabrieksle
v�_n hem te _ zwaar valt. Daarover sprak 
h11 met enige collega's-kleine-zelfstan
?igen, en deze voelden met hem de pijn, 
immers wat de een vandaag treft kan 
de ander, morgen overkomen. 
Op de eerstvolgende vergadering op 
korten termijn uitgeschreven be�loten
de �leine zelfstandigen hun c�llega nog 
een Jaar lang het recht van vestiging zou 
behouden. 
En nu .. .. nu gaat de kleine-zelfstandige · 
de fabriekspoort binnen. 't Moet wel een 
harde noot voor hem zijn1 die hij nooit te
kraken zou hebben gel<regen bij een
doorgevoerde contante betaling. 

Op Missiereis. 
Vervolg Reisbeschrijving van 
Br. SERAPHICUS 

24 Nov. Na de middag, ongeveer 5 uur, 
komen we boven aan de Golf van Bis
caye. De zee is nog steeds onrustig. 
's Avonds wordt mijn eten langs onna• 
tuurlijken weg naar zijn eindbestemming 
gebracht. Direct daarna naar bed om 
daar verder de ongemakken van een 
woelige zee te ondervinden.. De wind 
komt nu uit het Zuidwesten en staat dus 
dwars tegen de boot: We krijgen nu 
voor de variatie een andere deining. 
Onze bedden zijn zo gesteld, dat we 
over de breedte van de boot liggen. Met 
deze deining maken we dus een bewe
ging, dat onze voeten eerst de hoogte in 
gaan en wij met onze maag tegen onze 
kin komen te liggen, daarna gaat het 
weer andersom en we liggen in uiterst 
gestrekte houding. Zo gaat het de ge
hele nacht door en 's morgens heb je het 
gevoel, dat je te veel aan gymnastiek 
hebt gedaan. Je staa_t met huikpijn op en 
je zoekt al gauw je troost boven op het 
dek, waar de wind lekker fris waait. 
Maandag 25 Nov. Vandaag geen H. Mis. 
Het is niet te wagen. De deining is nog 
niet verminderd. Te6en de middag word• 
het iets beter. De boot gaat nu ook 
sneller. 
Dinsdag 26 Nov. We passeren 't Noor
den van Spanje, in de vorm van K,1ap 
Finisterre. De zeeziekte begint aardi� 
te verminderen en in de eetzaal wordt 
het weer gezelliger. Er wordt weer volop 
geschreven en gekaart. We zien 's avond·s 
de lichten van Lissabon aan de Portuge
se kust. 
Woensdag 27 Nov. Vanmorgen voereq 
wij langs Kaap Vincent. Deze bestaat 
uit loodrechte rotsen met '·P de 0•1-1: 
daarvan een klooster en een vuurtoren. 
De aanblik, welke deze rotsen, met kloos
ter en vuurtoren ons boden, zullen wij 
niet gauw vergeten. Dit was tevens het 
meest westelijke gedeelte van onze reis. 
Wij varen verder naar het Zuid-Oosten. 
's Avonds passeren wij Ceuta en Gibral
tar en door de Straat van Gibraltar gaan 
wij de Middellandse Zee in. 
Donderdag 28 Nov. Vandaag niet veel 
meer te zien dan lucht en water. De zee 
is zo glad als een spiegel. We genieten 
van het schitterend weer. 's Avonds on
geveer 9 uur passeren wij Algiers. Vroe• 
ger was deze stad berucht om haar zee
roverij. Ook nu nog is het voor blanken 
niet raadzaam, het midden dezer stad, 
die, zoals duidelijk uit de lichten blijkt 
op een heuvel is gebouwd, en waar Ara� 
bieren wonen, te betreden. Vandaar va-' 
ren wij langs de gebergten van • Noord· 
Afrika. 's Avonds werd ·er een film ver
toond. Liefhebbers van kaarten bleven 
binnen . 
Vrijdag 29 Nov. Weinig te zien, dus 
maar geschreven en gekaart, zodat ook 
deze dag weer voorbij gaat zonder ver-
veling. 
�aterdag 30 Nov. Vannacht zijn we Tu
ms gepasseerd en 's middags voeren we 
tussen Malta en Sicilië. De tijd gaat 
snel, want elke nacht gaat de klok een 
half uur of 20 minuten vooruit. Van
middag is er een bridgewedstrijd begon
nen tussen officieren en burgcrpassa• 
giers. De soldaten begonnen een wed
strijd in het klaverjassen. Vanavond heb
ben we ook een bokswedstrijd bijge
woond, louter uit vervelendigheid. Het is 
volgens mij een eigenaardige manier van 
sport. 

(Wordt vervolgd) 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL 
ZONDAG, 19 Januari. De H.H. Missen 
om half 7, kwart voor acht, 9 uur en om 
half 11 de Hoogmis. Om kwart voor 8 
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochie. Vandaag zal 
van 5 tot 7 uur het Allerheiligste ter aan
bidding worden uitgesteld om God te 
bidden voor de landen waar kerkvervol
ging heerst. Om 7 uur Plechtig Lof met 
sluiting. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. no
den van het Episcopaat welke bijz. in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aan· 
bevolen. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro· 
zenhoedje.· 
Vrijdag, 24 Jan. begint de noveen ter 
voorbereiding van het feest van Maria 
Lichtmis. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Hendrika v. d. Ee_rden van 
Deursen; z.a. gel. jrgt. voor Theodora 
v. d. Linden van Kuringen; H. Hart al
taar gel. H. Mis voor Francina Mombers 
vanwege de Bond van het H. Hart; om 
half 8 gel. rondst. voor Cornelis van Hal; 
z.a. gel. rondst. voor Elisabeth van Kleef 
Timmermans; H. Hart altaar gel. mndst.
voor Geertruda Verheijden van Sons
beek; om half 9 gel. jrgt. voor over!. 
fam. Clerx v. d. Ven. 
VRIJDAG: om kwat voor 7 gez. jrgt.
voor Wilhelmus van Kemp·en en Anna 
Maria van Kuringen de hsvr.; z.a. gel. 
H. Mis voor afgestorven fam. Steenbek
kers Rooi jak kers; H. Hart altaar gel. H. 
Mis voor Elisabeth Snellaars van Bers 
vanwege de Bond van het H. Hart; om 
half 8 gel. H. Mis voor Franciscus van 
Besouw te Eindhoven over!.; z.a. gel.. H. 
Mis voor Petronella van -Hal; H. ·Hart
altaar gel. H. Mis voor Marinus v. d. 
Steen vanwege zijn vrienden uit Oberen• 
dorH; om half 9 gel. H. Mis voor Sjaak 
van Vlerken.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
Dienst voor afgestorven fam. van Sum
meren v. d. Laak; z.a. gel. jrgt. voor 
Cornelia van Krieken Verheijen; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Ida Johanna Ze
vens; om half 8 gel. jrgt. voor Gerardus 
van Ham en Catharina van Eijk de hsvr.; 
z.a. gel. H. Mis voor Franciscus v. d.
Wiel vanwege de Retraitepenning; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Hendricus 
Poirters vanwege het Koor; ·om half 9 
gel. jrgt. voor over!. fam. van Petrus 
van Erp. 
In het Liefdehuis zullen geschieden:
Maandag gel. jrgt. voor Arnoldus Peters;
Dinsdag gel. H. Mis voor Martina van 
Zeeland; Woensdag gel. H. Mis voor 
Anna v. d. Meijden v. d. Ven; Donder
dag gel. H. Mis voor Wilhelmina van 
Zogchel; Vrijdag gel. H. Mis tot bijz .. 
intentie; Zaterdag gel. H. Mis voor Cor• 
nelis van Hal. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: 
Sebastianus Eduardus Pieter Roger 
Clercx en Catharina Cornelia v. Griens
ven beiden uit deze parochie; Henricus 
v. d. Langenberg geb. en won. te Ge
monde (St. Oedenrode) en Johanna Ma
ria Adriana van Drunen uit deze paro• 
chie; Gijsbertus Johannes Wilhelmus 
Koenders uit deze parochie en Ida Maria 
Gouders uit Spekholzerheide, waarvan 
heden de 1 e afkondiging geschiedt. De 
gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen waarin niet is gedis
penseerd ten spoedigste aan den pastoor 
bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 
2e Zondag na Driekoningen 19 Jan. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. Onder de Missen van 7 en 
8 uur alg. H. Communie voor de leden 
der H. Familie voor Moeders en Gehuw· 
de Vrouwen. 
Ingevolge het verzoek van onzen Bis
schop, de vorige Zondag bekend ge
maakt van de kansel, zal vandaag het
Allerheiligste om 5 uur namiddags wor
den uitgesteld en worden de gelovigen 
uitgenodigd te komen bidden voor de 
volkeren en landen, waar de Kerk ver· 
volgd wordt. Wij kunnen in onze om
standigheden niets beters doen dan ons 
tot God te wenden door een vurig en 
aanhoudend gebed, opdat Hij de slacht
offers om den gelove sterke in de be
proeving en spoedig uitkomst geve. Deze 
aanbidding wordt gesloten om 7 uur met 
het Lof, waaronder volkszan<> en Rozen· 
hoedje voor dezelfde intentie. 
Zaterdag 18 Januari is de Internationale 
Bidweek begonnen, welke duurt tot en 
met Zaterdag a.s. Na de H. Mis wordt 
het korte gebed voorgebeden voor de· 
terugkeer van alle afgescheiden Christe• 
nen tot de Moederkerk. 
Wij herinneren aan de retraite voor 
meisjes van Boxtel en omgeving, welke 
van 1-4 Februari te Uden wordt ge
houden. 
ZONDAG, 19 Jan.: 6 uur Ld. voor Ge
rardus Veroude vanwege Broed. H. Hart·; 
7 uur l.d. voor de Parochie; 8 uur l.d. 
voor Paulina Verhoeven vanwege de Re
traitepenning; kwart over 9 l.d. voor 
Lambertus Goossens vanwege H. Fam.; 
half 11 de Hoogmis voor Gevallen Vrien
den in N.O. Indië. 
MAANDAG, 20 Jan.: 7 uur gef. l.j. voor 
Wilhelmina Jonkers; 1.d. voor Antoinetta 
van Keulen van Son; kwart over 8 l.d. 
voor overleden familie v. d. Hout-Heer· 
kens; t.d. Gertruda v. d. Horst-Libregts 
vanwege Kleinkinderen; half 9 t.d. voor 
den Heer Roger Clercx. 

Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 ger. gez. 
jrgt. voor Marinus van Laarhoven; z.a. 
gel. H. Mis voor Josina van Dam-Ver• 
hoeven v.w. O.L. Vr. v. d. Bosch; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. 

DINSDAG, 21 Jan.: 7 uur gef. l.j. voor 
Zeereerw. Heer Pastoor de Kort, zijn 
ouders, broer en zuster; Ld. Antoon van 
d. Meyden; kwart voor 8 Ld. voor An
toinetta van Keulen van Son; l.d. voor 
Getruda v. d. Horst-Libregts vanwege 
Kleinkinderen; half 9 l.d. voor den Heer 
Lambertus Goossens vanwege de Buurt. 
WOENSDAG, 22 Jan.: 7 uur z.d. voor 
Paulina Verhoeven vanwege Broers en 
Zusters; l.d. voor Antoinetta van Keulen 
van Son ; kwart voor 8 Ld. voor Weled. 
Heer Theodorus Schots-Schoenmakers; 
l.j. voor Petrus Nicolaas Snijders; half 9 
l.j. voor Thomas de Bie.

d. Loo-van Esch; om half 8 gel. H. Mis
voor Maria van Eindhoven-Schellen; z.a. 
gel. rondst. voor Barbara Mandos-Hazen
berg; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Antonia Slijters-v. d. Langenberg; om 
half 9 gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. 
Brand. 
DINSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Lambertus Spierings en Maria 
van Erven de hsvr.; z.a. gel. mndst. voor 
Marinus v. d. Meijden; H. Hart altaar 
gel. jrgt. voor Jacobus van Rooij; om half 
8 gel. mndst. voor Christiaan Snelders; 
z.a. gel. mndst. voor Josina van Dam•
Verhoeven; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Hendrica v. d. Brand; om half 9 
gel. H. Mis voor Gerardus v. d, Broek 
de Nijs. 
WOENSDAG, om kwart voor 7 gez.
H. Mis voor overl. fam. Alphons v. d.
Eerden Bussing; z.a. gel. H. Mis voor 
Maria Princée te Liempde over!.; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Johannes 
v. d. Langenberg te Gembnde overl.; om
half 8 gel. H. Mis voor Johan Pechtold 
te Boxmeer overl.; z.a. gel. H. Mis v.w. 
het "Biddend Leger"; H. Hart altaar 
gel. H. Mis voor Martinus Hubertus 
Giesbers; om half 9 gel. jrgt. voor Mar
tinus Voets. 

DONDERDAG 23 Jan.: 7 uur gef. l.j.
voor den Zeereerw. Heer Pastoor de 
Kort, zijn ouders, broer en zuster; l.d. 
voor Antoinetta van Keulen van Son)
kwart voor 8 l.d. voor Gertruda v. d. 
Horst-Libregts vanwege Kleinkinderen·; 
l.j. voor Franciscus Wagenaars; half 9 l.j.
voor Johanna de Bie v. d. Nieuwen
huizen. 
VRIJDAG, 24 Jan.: 7 uur gef. l.j. voor
den Zeereerw. Heer Pastoor d. Kort, zijn 
ouders, broer en zuster; Lj. voor Aru,a 
Voets van Esch; kwart voor 8 Ld. voor 
Antonius Wagenaars, echtg. en zonen; 
Ld. voor Jan Verheyden en B�atrix Kla
renbeek z.e.; half. 9 Lj. voor Johanqes v. 
d. Bongaard en Getruda Ras z.e.
ZATERDAG 25 Jan.: 7 uur Ld. voor
Antoinetta van Keulen van Son; I.d voor 
Mej. van Empel in N. Indië overleden; 
kwart voor 8 Lj. voor Johannes v, d. 
Bosch; Ld. voor Willy Derks; half 9 
z.d. uit Dankbaarheid.



ZOOALS VROEGER 
De gescliiedenis herhaalt zicl1: 
Bijna l 50 jaar geleden bevon
den Nederland en Europa zic11 
in een soortgelijken toestand als 
nu. Napoleon was bij \,Yaterloo 
de(initie{ verslagen, de keizerlijke 
adelaar verdween van alle wapen
borden, de trotsclw standaard van 
=ijn imperium werd neergeTiaald.' 
hier en overal. Het geknechte 
Neclc•rlanclsclie volk leef de weer 
op onder liet wijze bestuur der 
Oranies, uit den vreemde weer 
gekeerd na een lange balling
sclrnp. 
Als een terugkee,· naar betere 
lijden was toen de vestiging van 
den eersten De Gruyterswinkel 
in 1818. De Gruyter, die zid1 
toen reeds tot devies koos steeds 
betere waar te leveren en den 
vooruitgang te dienen, vertegen
woordigde de hoop op vrede, rust 
en welvaart. 
Zooals vroeger brengt ook nu De 
Gruyter de eerste teekenen van 
den terugkeer naar den goeden 
ouden tijd. U kunt weer een 
vooroorlogsche sf eer scheppen met 
een kop ko{f ie of the� van De 
Gruyter, cle koffie- en theezaak, 
%0oals vroeger! 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 2e Zondag na Driekoningen. ZONDAG half 8 H. Mis voor welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jan van Rooy. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Francina hsvr. van Jan van Rooy. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Elisabeth Loutermans. WOENSDAG: half 8 jrgt voor Henrica v. d. Schoot.o"ONDERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v. d. Schoot. VRl)DAG half 8 jrgt voor L.ambertus v. d. Schoot.ZATERDAG half 8 jrgt. voor Joanne5 van Berlicum en Francina de hsvr. Deze week zullen geschieden: Zondag H. Mis voor Johanna v. d. Schoot te Schijndel overleden; Maandag H. Mis voor Henrica van Gerwen teBerlicum overleden, H. Mis voor Joannav. d. Schoot, H. Hart; Dinsdag twee H.Missen voor Maria v. d. Heyden teLoosbroek overleden; Woensdag H. Misvoor Martina de Vroom proc. Kevelaer,H. Mis voor Martina de Vroom, H. Theresia; Donderdag H. Mis voor Christiaan van Kempen, H. Hart; H. Mis voorChristiaan van Kempen. Lev. Rozenkr.;Vrijdag H. Mis voor Theodorus Schellekens Lev. Rozenkrans; H. Mis Theodorus Schellekens, proc. Hakendover; Zaterdag H. Mis voor Joanna de Vroom, Gelovige Zielen; H. Mis voor Joanna de Vroom, proc. Kevelaar. H. THERESIA-PAROCHIE BOXTEL2de Zondag na Driekoningen 1947.ZONDAG, 19 Jan.: half 8 H. Mis voor Jacques van Vlerken, in Indië overleden. 9 uur H. Mis voor bijzondere intentie; hierbij wordt de kerk met een kaars vereerd. Half elf de Hoogmis tot welzijn van de parochianen. De eerste schaal is voor onze eigen kerk, de tweede voor Bijzondere Noden. Vanaf de eerste H. Mis tot na de Hoogmis is het uitstelling van het Allerheiligste vanwege onze smeekbede tot het. Goddelijk Hart van Jezus, om ophouden van de Kerkvervolging te verkrijgen. Om half vier Lof met rozenhoedje uit dankbaarheid voor verkregen weldaden. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; kwart over 8 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor den jongeheer Franciscus Schalkx. DINSDAG: half 8 H. Mis voor den heer Jacobus van Elk, in Boxtel over!.; kwart over 8 gez. jrgt. voor Cornelis van Kempen en Geertruda v. d. Ven hsvr. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor den heer Jacobus van Elk in Boxtel overleden; kwart over 8 jrgt. voor Petrus Scha' kenraad. DONDERDAG: half 8 H. Mis voor den h'eer Jacobus van Elk; kwart over 8 H. Mis voor de leden van de Godvruchtige Vereniging ter ere van de H. Theresia van het Kind Jezus. VRIJDAG: half 8 H. Mis voor den heer Jacobus van Elk; kwart over 8 H. Mis voor mej. Wilhelmina van d. Boom. ZATERDAG: half 8 H. Mis als jrgt. voor Maria v. Kuringe-Veroude; kwart over 8 H. Mis voor den heer Jacobus van Elk. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 5 tot half 7. Zes uur Lof met rozenhoedje va_nwege 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 verhoudingen. ZONDAG 26 Jan.: Eén der H. Missen voor Petrus van Beers, en één voor het welzijn van de parochianen en één. voor bijzondere intentie. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor Cornelis van Hal in St. Petrusparochie, Jacques van Vlerken in Indië, de heer Jacobus van Elk in Boxtel, Adrianus Witlox te Helvoirt overleden. Verder voor Gerardus Janssen in Indië en Ardina Petronella Huyberts van Esch alhier bediend. Na de begrafenisplechtigheid v. d. heer Jacobus van Elk is in de familiekring aan huis opgehaald voor het Boxtels MissieComité f 59,-. De Missionarissen van Boxtel brengen bij deze hun dank aan de familie. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING LIEMPDE. 2e Zondag na Driekoningen 19 Jan. ZONDAG: half 7 l.j. voor Jan Quinten; 8 uur l.j. voor Hendricus v. d. Velden; 
10 uur de hoogmis tot welzijn der par.; 
3 uur Lof daarna meisjes-congregatie. MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Martinus van Dijk; half 8 l.j. voor Johanna van Gestel; 8 uur 1. Mis voor Marinus Matheuwsen overleden te Eindhoven. DINSDAG: 7 uur z.j. voor Hendricus van de Keer; half 8 z.mndst. voor Cornelus de Laat; 8 uur l.j. voor Maria van der Velden. WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Maria Hendr. van de Keer; half 8 z.mndst. voor Lambertus van Abeelen; 8 uur l.j. voor Anna Maria v. d. Velden. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden der parochianen; half 8 • z.mndst. voor Wilhelmina Wilhelmus Bax; 8 uur l.j. voor Johannés Smulders.VRIJDAG: 7 uur :z.j. voor Anna Maria van de Keer; half 8 z.mndst. voor Jan van den Langenberg; 8 uur l.j. voor Hendrica Johannes Smulders. ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Theodorus van de Keer; half 8 z.mndst. voor Wilhelmina Arnoldus Vermeer; 8 uur l.j. voor Theodora Marinus Thomassen. ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; 8 uur l.j. voor Adrianus van de Sande-Kuppens; 10 uur z.j. voor Martinus van Kemenade en Barbara hsvr. 30e Mevrouw Henriëtte Witteveen-Schöne overleden te Boxtel; Marinus Matheuwsen overleden te Eindhoven. In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. voor Jacques van Vlerken overleden te Batavia; Dinsdag tot Zondag 7 uur I.m. voor Cornelus van Heerebeek. Van 1 tot 4 Febr. retraite te Uden voor de meisjes onzer parochie. Nog altijd gelegenheid zich op te geven. 

, PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH Tweede Zondag na Driekoningen. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcópaat. Na de H.H. Missen Apostolische zegen voor alle leden van het St. Petrus' Liefdewerk. Vanaf na de Hoogmis tot na het Lof :zal het Allerheiligste uitgesteld blijven vanwege de biddag voor de landen waar kerkvervolgiQg heerst. We vertrouwen dat vele parochianen gedurende deze biduren in de kerk aanwezig zullen· :zijn. Om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied. Deze week iederen avond om 6 uur Lof vanwege de Internationale Bidweek: Dinsdagmiddag om 4 uur moeten de kinderen van het 4de, 5de, 6de, 7de en 8ste leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van half 8 :zullen :ze· gezamelijk communiceren. ZON.DAG: 7 uur H. Mis voor overleden Familie kind van Lambertus van Hommel; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. :'4AA!'JDAG: half 8 H. Mis voor bijz .• mtentte. DINSDAG: half 8 H. Mis voor Wilhelmus van den Langenberg en Cornelia Schuurmans. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Adrianus van Gerven. DONDERDAG: half 8 mndst. voor Mevrouw Jacqueline van Tubergen-Henket. VRIJDAG: half 8 mndst. voor Franciscus Leermakers. ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Familie Langenhuysen. ' Elders: H. Mis voor Johannes van Gemert vanwege Bijenhoudersbond St. Ambrosius; H. Mis lev. en over!. leden Br. tl. Bernardus Ulecoten; H. Mis overl. leden Proc. Tilburg Hakendover; 36 H.H. Missen voor de Heer en Mevrouw Dankers-van Liempt; H. Mis voor- Frans Leermakers vanwege Br. H. Antonius; H. Mis voor Frans Leermakers vanwegeBr. H. Willibrordus Luyssel.
l••���•;e�;��•;;;�:;••••i J. C. Kerssemakers !en ! 1 Adr. van Nistelrooij ! hopen Zaterdag 25 Januari ! 

Tot onze diepe droefheid overleed heden, na een kortstondig lijden, met gehele onderwerping aan Gods H. Wil, voorzien van de laatste H. Sacramenten in hetGroot-Ziekengasthuis te 's Bosch, mijn innig geliefdeEchtgenoot en zorgzame Vader
Rookt 

kwaliteit vol geur en ■maak 

� Koopt 1 
blJ Bert van den Braak • 

Grossierderij in Textielwaren zoekt WERKSTER. Tevens aan privé-adres gevraagd: 
nettè dienstbode 

hun. 25-jarig huwelijksfeest 1te vieren. •1 Wij hopen dat God hen 
1nog vele jaren voor ons be-houde. Hunne dankbare kinderen ! i JO, JOS, i ,

1 
DORA en Echtgenoot. : NELLIE, CORRIE, ! SJAANTJE. 1Selissenwal 13. •

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

1 Op 19 Januari a.s. hopen !onze dierbare ouders Wilhelmus Johannes Schalkx 
1 Petronel�� Schalkx 1 v. d. Oetelaart den dag van hun _25-jarig
I• huwelijksfeest te vieren. Dat God hen nog lang moge sparen is de wens van • hunne dankbare kinderen.t BETSIE en Verloofde 
t ANTOON 
! ANNY en Verloofde Ît NELLIE, WIM, Î : GERRIE, JAN, : ! -BENNIE, SJAANTJE. !
! Van Salmstraat 60, • !
! BOXTEL 1
.....................................Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden tijdens de ziekte en bij het overlijden van ons onvergetelijk zoontje en broertje Wim, betuigen we onze hartelijke dank. J. DE KONJNG-SMEETSen Kinderen 
K.R.O. Zij die in aanmerking wensen te komen voor de K.R.O.-Gids gelieven zich ten spoedigste op' te geven bij H. v. Roosmalen, Julianastraat 29. Naaister heeft nog enige dagen vrij om uit naaien te gaan. Ook thuiswerk is welkom. Te bevr. Molenstraat 19. Te koop, gekruist Duitsch Mechels herder, oud 14 maanden, hoogte 64 ém. Goed voor dresseur. Tevens een goed onderhouden Bral5antsche Kachel. Bij H. Vorstenbosch, Zandvliet 19 Boxtel. Te koop of te ruil ± 5 m3 brandhout, kachelblokken. Na 6 uur of Zaterdagsnamiddag. A. C. de Bresser, N.we Kerkstraat 101Te koop 2 Heerenfietsen, als nieuw, zonder banden, 1 wringer, Nieuwstraat 32. ·' Knecht gevraagd. Tegen goed loon en eventueel provisie. Niet beneden zestien jaar. Liefst met paard kunnende omgaan. Groentehandel Barten, Breukelschestraat 110. Voor direct gevraagd, 
leerling schoenmaker Bovendeert, Boxtel. 

de Heer ADRIANUS JOHANNES VLAMINCKX Echtgenoot van Gerardina Petronella Belt in de ouderdom van 49 jaren. Wij bevelen de ziel van onzen dierbaren overledene in Uwe Godvruchtige gebeden aan. Boxtel: G. P. VLAMINCKX-BEL T ANTONY J. M. VLAMINCKX • PIET L. A. VLAMINCKXMARTIEN J. M. VLAMINCKXJOSEPHUS J. VLAMINCKXCATHARINA M. VLAMINCKXJOHANNES J. VLAMINCKXMARTINA E. J. VLAMINCKXADRIANA P. J. VLAMINCKXGERARDUS J. M. VLAMINCKXMARIA J. A. VLAMINCKXBOXTEL, 14 Januari 1947. Merheimstraat 43. De plechtige H. Requiem-Mis wordt gehouden in de Parochiekerk van het H. Hart te Boxtel op Zaterdag 18 Januari 1947 om 9,15 uur. 
Heden overleed zacht en kalm, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten der' Stervenden, in den ouderdom van 41 jaar, onze innig geliefde Echtgenote en· der kinderen zorgzame Moeder Mevrouw HENDRIKA ELISABETH VAN STEKELENBURG geb. Van Duren Wij bevelen onze dierbare overledene in Uwe godvruchtige gebeden aan. Boxtel: B. VAN STEKELENBURG ALBERT, RIET, BEPPIE, BASJE, SJEFFIE BOXTEL, 14 Januari 1947. Molenstraat 65 Rozenkransgebed 's avonds om 7,30 in de Parochiekerk van het H. Hart. De Solemnele uitvaart zal plaats hebben Zaterdag 18 Januari, te 10 uur in de Parochiekerk van het H. Hart te Boxtel. 

Te koop een best maalkalf Gevraagd voor Station Boxtel R.B. - A. Banen, Bosscheweg 203. Radiotoestel, Telefunken, gelijkstroom te koop. Stationsstraat 60 Te koop een gekruiste Duitsche Herder oud 9 maanden bij J. J. van Hamond, Nieuwstraat 190 F Boxtel. Wegens overcompleet te koop een in goeden staat zijnde fornuiskachel, Bevr. Nieuw-straat 53. 
R.K.J.B.- R.K. Boerenbond 

Op Donderdag 23 Jan. 
des avonds zeven uur wordt in de zaal van H. v. Rooij een lezing gehouden. Spreker de W elEerw. Heer 
Rector Bekkers over het onderwerp: Katholieke actie in de Organisatie in de ruimste zin. Voor deze avond worden ook de leden van de Boerenbond uitgenoodigd. Daarna Jaarvergadering voor de R.K.J.B. 

nette werkvrouw Goed loon, Zaterdagmiddag vrij Aanmelden bij Stationschef. 

PENS.ION. Aangeboden op goede stand Pension voor heer alleen. Brieven onder No. 44, Bureau van dit blad. 

Nieuwe Kerkslraat 73 Telefoon 450 

GELDBELEGGING. 
Te koop te Boxtel Twee goed onderhouden burgerwoonhui:zen, waarvan een voormalig winkelpand, beide met flinke tuin, samen groot ruim 10 aren. Huur respectievelijk f 4,00 en f 3,50 per week. Brieven onder no. 56, Molenstraat 19. Gevraagd voor direct 
Mannelijk Persoon Voor KANTOOR en EXPEDITIEWERK leeftijd 20- 25 jaar. M.U.L.O. diploma gewenst. Brieven onder no. 50 Molenstraat 19. 

Fabrieksarbeiders en 
Fabrieksarbeidsters 

Weet gij bij wie gij U als lid van de R.K. 
Fabrieksarbeiders bond kunt laten inschrijven? 
Hier is het bestuur. Ieder van hen neemt U 
gaarne als lid aan! W. Snellaers, Breukelschestr. 140, voorzitterH. Schellekens, Molenstraat 68, secretaris.W. Wagenaars, Nw. Kerkstr. 52, penningm.A. van Eijndhoven, Markt 22, vice-voorzitterA. Verhoeven, Tongerên 54, 2e secretaris.
Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Boekhandel TIELEN 
Stationstraat. 

Van Zaterdag 18 t/m Zaterdag 
25 Januari 

Opruiming van een grote 
sortering Boekwerken 

op velerlei gebied. Ziet onze étalage 

, ' 

De strijd tegen de duurte!! 
Cijfers die spreken. 
• 

Roomboter (Prllsklasse 
1) 123Verse per I/2 kg van 130 voor et. 

Sperciebonen per u::�bl�� 
voor 85 e�-

Bessensap (Nieuwe Oogst) per fles 149 Rode van 750 cl van 165 voor et. 

Soepgroenten per 11!a
�li�i

e 

voor 1 9 et. 

Geldig van 16 tot 25 Jan. 

Vergelijk de prijzen en U zult beslui
ten in AVEHA-WINKELS te .koopen. 

André van Hilst 
Boxtel. Stationstraat 13-15 

voor dag en nacht. Hoog loon. Brieven onder no. 64 bureau van dit blad. 

�r) ==----✓ 

Een jeep zonder wielen 
Een kous zonder hielen 
Een fieh zonder banden 
Een tandarts zonder tande 
Een flesch zonder kurk 
Een cel zonder schurk 
Is lang niet zoo bar 

Is de huisvrouw zonder Spa 

DESPAR 
ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE l(RUIOENIERS 

rgAP.v.J.OOOM[N-ll[SINI< 

��. 
s 

STATIONSTQMT 

43 ï"-E:L.... 3 7S>E3c:>X .-EL , 
WIJ leveren U uit voor• raad: 
Éen- en twee-persoons 
Ledikanten 
Divanbeddon 
Spiraalmatrassen 
Kapok-, 
Binnenveer• en 
Wol matrassen 
A·lleen verkoop 
Orig. ,,Pullmann" 

Bedatellen 
.DEZE WEEK 

� 
In onze iitalages 

:> � Huiskamers 

� 
- .- 322.- 460.

: . 

• .. �

·In fijne KAAS
is VOS de baas

. 

--

" 
• 

Ook steeds voorradig Geweekte Stokvisch 
• Wekelijks Versche Visch

Voor 

K 1• • 

-
f 

Wa 1te1ts I drukwerk I • 

* 
Drukkerij 

Boek.binderij 

Boek- en 

Kantoorboekhandel 

Firma J: p. Tielen 
BOXm STA�tCSJRAAT 29, Tn.EFOON Il 4106•317, GIIIO ..... 

• 

,. 

1 
i 
! 
• i 
i 
! 
• i 

~ 1 , ~ 1 
,!Á~ a ~ ,,.,.AA,/J,•~·~ 1 ~ ",_., , 1 
~ 1 ~ Natuurlijk_ lang spa- 1 
~ ren heeft zijn bezwa- ~ 
~ ren. Indien U thans ~ 
~ tot de BENEX t ~ 
~ treedt, hebt u re;;; • ~ ~ in enke:e jaren zoo- ~ 1 

~ veel bij elkaar, dat ~ 
~ U Uw bouwplannen ~ 1 ku.nt verwezenlijken. ~ 
~ Wilt U inlichtingen ~ 
~ over het __ --::-i.~ 
~ 8 EN EX. 11ou'll1tAS ~ 
~ systeem, ~ 
~ vul dan t."· 
~ de bon in! 1~1\ 
1 i------~~-

Verzoeke grat • t 1 
1 van uw ï is oezendinn 

"Met Bou~~ voerig . boekje 

1 
eigen dak". as Benex onder 1 

Naam I Straat ........................................ . 
1 Plaats ............................ No ........ I 

1 r::~ bon inze'l'!den aan·B~;-;;;~ I 
Am t

enex,Keizersgracht399 1 L s erdam. , 

- - - - - - - J· DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 
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, 

nts entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN

De eerste 
• 

eis 
Er zijn mensen die nergens anders 
op uit zijn dan de nodige schan� 
daaltjes of slechte nieuwtjes te 
verzamelen en deze met de 
nodige geheimzinnigheid rond te 
zaaien. Hoe meer daarbij de na
druk wordt gelegd op het ver
trouwelijk en het strikt geheime 
van de mededeling, hoe sneller dat 
alles rond is. Het schijnt nu een
maal aardig te zijn iets kwaads 
van een ander te kunnen vertellen, 
alsof daardoor de voortreffelijk
heid van de spreker zelf groter 
wordt. Ondertussen denkt nie
mand eraan dat hij, die de teer
kwast hanteert, zelf niet lang zon
der zwarte handen zal blijven. Het 
zou interessant zijn om na te gaan 
hoe gauw de fouten en misstap
pen van iemand overal bekend 
zijn en hoe lang het duurt eer men 
in de goede kwaliteiten van z'n 
evenmens gelooft. Ook is het 
merkwaardig dat men de slechte 
hoedanigheden of minder goede 
daden langer zal onthouden dan 't 
goede, ·dat iemand deed. Wanneer 
men daar nog bij voegt dat zelfs 
het goede nog verkeerd wordt uit
gelegd, dan heeft men wel het 
beeld' van een complete roddel
gemeenschap. En men moet toch 
toegeven, dat dit niet zelden voor
komt. 
Het is juist één van de sociale on
deugden van onze tijd, dat men 
niet meer vertrouwt in de goede 
bedoelingen van de evenmens. 
Zolang de persoonlijke tegenstel
lingen zo scherp blijven en deze 
niet worden weggenomen door 
een eerlijk begrip van elkaar's po
sitie en moeilijkheden, voordelen 
en belangen, zal het ook niet mo
gelijk zijn de grotere verschillen in 
een gemeenschap op te lossen. 
Als we reeds zo'n grote ophef 
maken van ons kleine alledaagse 
leven, met zijn persoonlijke rivali
teiten, hoe kan men dan gevoege
lijk komen tot een begrip-van één
heid in de standen, politieke par
tijen en economische organisaties? 

SPORT 

en karakter. 

Het is een vaststaand feit, dat 
heel veel mensen de jeugd van 
vandaag niet meer begrijpen. Heel 
veel mensen, niet eens de ouder
wetse mensén, vinden bij de jeugd 
een al te grote liefde voor de 
sport. Ze kunnen· zich maar niet 
indenken wat voor nut of genot 
er in verscholen ligt met 22 men
sen achter een bal te hollen; er 
zijn zoveel vreemde namen bij al 
die sportieve vermakelijkheden, 
dat ze er niets van begrijpen en bij 
voorbaat alles maar afkeuren en 
heel vroom -over Zondagsheiliging 
gaarl praten. 
Ondertussen is het echter van be
lang te weten, dat de karaktervor
ming van de hedendaagse jeugd 
voor een groot deel afhankelijk is 
van een goede opvatting en be
oefening van sport. Wa,nneer men 
excessen buiten beschouwing laat, 
moet men toch toegeven, dat er 
voor een jongernan een grote do
sis zelfbeheersing nodig is, eer dat 
hij sportief geworden is. En een 
echte sportieve kerel heeft toch 
een aantal karaktertrekken ver
worven, die iets te betekenen heb
ben. 
Wanneer we over sport een op
vatting hebben, die aangepast is 
aan een gezonde realiteit, de juiste 
maat kennen en het juiste doel 
steeds voor ogen houden, dan 
mag men niet zomaar afwijzend 
staan tegenover alle uitingen van 
sport. Natuurlijk zullen de meeste 
sportgebeurtenissen op Zondag 
vallen, - men kan toch kwalijk het 
werk er voor laten staan - maar 

De harmonie tussen verschillende 
landen en volken of tussen we
relddelen zal dan helemaal een 
sprookje blijven, dat nooit werke
lijkheid zal worden. 
E'en wereldgemeenschap die er 
niet op gericht is alles met de 
beste wil naar het algemeen wel
zijn te leiden, gaat verbrokkeld 
worden in ál te persoonlijke of al 
te nationaal ingestelde delen. Nie
mand nu kan enig heil verwachten 
van een verbrokkelde en uit elkaar 
gegroeide mensheid. De eenheid 
van levensrichting, de gerichtheid 
op een wereldvrede en op een al
gemeen welzijn, is een primitieve 
eis, die allereerst moet ingewilligd 
worden, wil men niet van het ene 
probleem in het andere vallen. 
Bijna ieder probleem of menings
verschil vindt zijn oplossing in de 
harmonische ontwikkeling der ver
schilpunten naar het middelpunt, 
dat steeds het algemeen belang 
raakt. Een orkest is slechts dan 
waarderend te beluisteren wan
neer iedere speler zich richt naar 
de harmonische directie, die elk 
afzonderlijk instn:ment leidt naar 
een schoon geheel. 
Wanneer reeds in een kleine ge
meenschap van mensen het per
soonlijke belang of de persoon
lijke liefhebberij de enige leid
draad is, dan behoeft men op een 
harmonische aaneensluiting van 
grotere communiteiten niet eens 
meer te rekenen. 
De waardering van ieders rechten 
en kwaliteiten de bereidheid tot 
het offer van vele kleine minder
waardige persoonlijke dingen, zal 
het begin kunnen zijn van een 
harmonisch geheel. En alleen in 
de hi!rmonie van alle belangen 
ligt de oplossing van het wereld
probleem. ,Dit is ee11 simpele 
waarheid die niet genoeg herhaald 
kan worden. Daarom werd het 
nog maar eens opnieuw gezegd. 

H. v. cl. M.
G 

wanneer men de juiste opvatting 
heeft, dan zal men rekening hou
den met de Zondagsplichten en 
verder kan men bedenken, dat 
O.L. Heer de mense_!l even graag 
achter een bal ziet hollen als met 
de beugelbal gooien of achter de 
kachel potuilen. 
Goed opgevat kan de beoefening 
van alle edele sport bijdragen tot 
karaktervorming. Van deze kant 
uit bekeken verdient deze wijze 
van opvoeden toch iets meer be
langstelling bij de velen, 8ie hoofd
schuddend toekijken of hun 
schouders ervoor ophalen. 
Men mag bovendien bedenken 
dat Sint Paulus niet alleen de pa
troon is van de hardlopers, maar 
van alle sportvrienden. En hij had 
de goed strijd met succes gestre-
den. 

OUDE 

grootheid. 
Er is een tijd geweest, waarin men 
in grote burchten uit grote horens 
en bekers de oude wijn dronk, 
de degens kruiste om de eer van 
zijn geliefde te verdedigen en met 
hoorngeschal in prachtige jacht
stoet de wouden bestormende. 
Nu zijn de meeste burchten ver
dwenen. De wijn is verlaagd tot 
de drank voor enkele zMirtrok
ken, _soms trekt men nog wel eens 
het mes bij een kermis om een 
straatmeid te verdedigen of te be
vredigen, een enkele jager sluipt 
nog door het veld om een haas te 
snappen, maar het grootse, het 
ridderlijke is verdwenen. Natuur
lijk was niet alles in de hoofse 

riddertijd even groots en goed, 
maar de geest van ridderlijkheid 
was aanwezig. 
Deze geest van edelmoedigheid, 
van trouw en eer, is iets wat men 
in onze tijd niet eens meer kent. 
Het evangelie van onze tijd pre
dikt het egoïsme, de trouweloos
heid en de vrijheid van leven en 
levensopvatting. Wij zijn te nuch
ter voor de grote en goede eigen
schappen der ridderromantiek. 
Wij hebben niets meer over van 
de oude gemeenschapsgeest der 
Middeleeuwers. In zijn hart was 
iedere Middeleeuwer een dichter, 
die de karaktertrekken van groot
moedigheid en trouw bezat, en 
wie dit niet was, was een boos
doener. 
Thans is iedere moderne mens een 
egoïst, en de enkelen die het niet 
zijn worden voor idealist of gek 
uitgescholden. Dit is dus een om
verwerping van alle waarden. (Die 
Umwertüng aller Werten). Het is 
voor de meeste mensen een grote 
stommiteit edelmoedig te zijn . in 
het gemeenschapsleven. De vrouw 
heeft alleen nog maar waarde in 
zover zij het leven kan bevredi
gen. Eer en deugd zijn woorden 

• die op de preekstoel thuishoren of
in een Zondagsblaadje van de H. 
Familie. 
Het gehele menselijke leven- is te
ruggelopen naar de kleine kring 
van het egoïsme. Al heeft heel de 
techniek de wereld overvleugeld, 
al is de handel internationaal, het 
verkeer zo groots en zoveelom
vattend dat men e,en heel wegen
net in de lucht gaat ontwerpen -
toch heeft onze samenleving niet 
meer de trek van grootheid en rid
derlijkheid, die onze verre voor
ouders bezaten. 
Alleen daar waar onze boosheid 
vrij rege.ren kan kennen wij nog 
iets van grootheid. De oorlogen 
die wij voerden waren groot en 
geweldig - maar zij waren niet 
groots, niet ridderlijk. 
Wij missen de grote gedachte die 
ons één maakt, wij missen de on
eincligheiclsgeclachte, wij hebben 
niet meer het verlangen naar de 
waarden, die hoger liggen dan ons 
materieel bestaan. Zelfs goede 
christenen kunnen dikwijls niet 
verder komen clan het welzijn van 
hun alledaagse leven en dat van 
hun gezin. 
Ons leven is niet meer gericht 
naar het einddoel van alles. 
Jn de tijd toen de ridders op hun 
Jachthoorn bliezen of zich in het 
harnas staken om het Heilige 
Land te gaan veroveren op vreem
de overheersers, waren er ook 
grote fouten en misdaden begaan 
maar men wist dat het fouten wa� 
ren en het grote streven bleef ge
richt op grotere waarden. Men 
wist dat het lev�n niet eincliode 
met een dodelijke slag van het 
zwaard of een juistgerichte steek 
van hun lans. 
Nu Ie_�en de_ mensen en werken zij 
als bIJen, die eeuwig' hier zullen 
leven, terwijl zij slechts een kleine 
tijd ter beschikking kregen om ho-

. nmg te verzamelen voor het naoe
slacht. De eeuwigheidsgedachte 
beheerst niet meer de daden der 
gemeenschap noch die van het in
dividu. 

' Wanneer onze tijd wee/ die oude 
grootsheid wil krijgen, die een ka
raktertrek was van de Middel
eeuwen, dan is het zaak ons mens
dom weer het bewustzijn bij te 
brengen, dat onze daden alleen 
zoveel ::7aarde. . bezitten als zij 
waard ZIJn gezien vanuit de eeu
wigheidsgedachte. 
Zeg niet dat de Middeleeuwen 
donker waretl. Dat sprookje is te 
oud, clan dat wij het nog zouden 
geloven. De somberste Middel
eeuwer heeft nog iets in zich ge
had van de grote g,�meenschaps
gedachte, die onze tijd ten enen
male mist. 
Mocht de drang naar grootsheid, 

naar riclderlijkheicl ons wat dichter 
brengen bij de goclsgedachte, bij 
de idee, die een eeuwigheid kan 
doorstaan. Misschien zouden wij 
dan ook een gemeenschap kunnen 
bouwen, waarin het waard is om 
te leven. 

Moderne· 

BEGRIPPEN. 
Het is inderdaad een niet te loo
chenen feit, dat het leven nieuwe 
vormen aan neemt. Maar niet al
tijd vindt de onweerstaanbaar 
voortschrijdende geschiedenis de 
mens bereid om zich aan de nieu
we vormen en opgaven aan te 
passen, de problemen van den 
eigen tijd te overmeesteren en hen 
door de gloed van zijn geest te 
leiden tot het heerlijke doel van 
de schepping: schoon te zijn in
God's ogen. 
Tot de velen, die ZQ door hun af
wijzende houding zich feitelijk 
onttrekken aan een taak, die hen 
in dit leven is opgedragen behoren 
ook zij, die altijd dan de loftrom
pet steken over de oude tijd en 
redeneren alsof 11oud" hetzelfde 
betekent als 11goed" en 11modern" 
gevoeglijk vervangen kan worden 
door 11heidens". Het is werkelijk 
de vraag of deze mensen wel b-e
grijpen wat zij zeggen, of wat nog 
erger zou zijn, wel menen, wat 
zij zeggen. Immers ieder mens 
houdt van het leven, waarin hij is 
geplaatst, en heeft het lief, zoals 
hij erin is geplaatst. Het is voor 
eenieder onmogelijk dit leven en 
zijn problemen los te denken van 
tijd en omgeving, waarin het zich 
afspeelt en welke mede inhoud oe
ven aan zijn bestaan. En· zoals 

0

de 
mens zichzelf lief heeft, bemint hij 
de wereld, die hem omringt. 
Iedere houding, die de schijn wekt 
dat n:en zich losmaakt van de tijd 
waann men leeft en zijn bestaan 
inricht volgens opvattinoen die 
. b t 

m een vroegere periode gangbaar 
waren, moet noodzakelijk ófwel 
schijn blijven ófwel duiden op een 
geheel verkeerde tegennatuurlijke 
instelling tegenover het leven en 
h�ar heilige - want door God ge
wilde - raadsels. Nooit echter 
zal een dergelijke blik op het leveïi 
- zoals die helaas maar al te
veel voorkomt - ooit tot een re
sultaat leiden, zij is vals en leidt 
tot een verstarring en geestelijke 
onvruchtbaarheid. 
Als de mens dus 11ja" moet zeggen 
t?t plaats en tijd, waarin zijn leven 
zich ·ontplooit, dan volgt daaruit 
dat hij niet moet praten of zich 
gedragen alsof deze moderne 
maatschappij "heidens", de heden
daagse mens 11slecht" en vooral 
al het vroegere 11goed en edel" is. 
En clan nog dit alles beslissende 
argument: deze wereld is God's 
schepping en Hij wilde dat wij er
in zouden leven en haar maken 
tot iets goeds. En daarom is het 
heel gewoon, dat onze vrouwen 
en meisjes met haar tijd meeoaan 
Nylon kousen dragen en Ka°nin-

• M d "  1 
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_gm o e vo gen - ook goede 
• smaak is een. geschenk Gods. En 

wat onze kinderen betreft laten 
wij niet de lof zingen van de bra
ve kinderen van vroeger jaren -
wier goede gedrag orotendeels 
slechts in onze verbe;lcling be
staat - maar laten wij kijken in 
de grote onschuld-o0en van onze 
k_leinsten met de eet�wige s·chitte
nng van God's Liefde erin en ons 
van onze heilige verplichting be
wust maken: hen de kans te geven 
op een evenwichtige ontwikkeling 
tot goede bewoners van een uit
liefde geschapen wereld. 
Wanneer wij zo eerlijk en vol 
dankbaarheid voor de genade van 
het bestaan deze moderne wereld 
tegemoet treden, dan hebben wij 
geen reden terug te verlangen naar 
de "goede ouäe tijd", deze is 
voorbij. Wij houden van deze tijd 

OMGEVING 

Zondags ev,mgelie.·

Ga, vertoon u aan den priester. 
Matth. 8, 4, 

Het Evangelie toont ons een me
laatse. 
Melaatsheid brengt. twee dingen 
mee: 
1 e. Iemand, die aan deze ziekte 
lijdt is ten dode opgeschreven. 
2e. Zo iemand wordt, zo gauw 
deze ziekte zich openbaart, uit de 
samenleving verbannen. 
Vandaag zo'n melaatse voor 
Jezus voeten, die ... van zijn kwaal
genezen wordt. 
Een soortgefijk geval: een mens 
in staat van doodzonde. 
Doodzonde betekent: te de dood 
der ziel; 2e dat men geen deel 
meer heeft aan het leven der ge
nade. 
Nog vreselijker is' deze toestand, 
dan die der mebatsheid. 
Zo'n mens aan de voeten van de 
priester, die... in naam• van den 
Allerhoogste dezen tobberd van 
z;jn zonde ontslaat door de woor
d,,·n van de absolutie. 
Laten we naar aanleiding van dit 
Evangelie eens even nadenken, 
wat ons gebracht wordt door het 
Sacrament der Biecht. 
Vooreerst het brui! oftskleed der 
heiligmakende .genade, het bewijs 
van ons Kindschap Gods. Het 
kleed, dat ons toegang moet geven
tot de hemel. 
Al onze verloren verdiensten krij
gen we weer terug: Bekeert u tot 
Mij", zegt God bij den Profeet 
Joël (2,25) én Ik zal u de jaren 
terug geven, d.w.z. de verdiensten 
van alle goede werken, die gij in 
staat van genade verworven hebt. 
Steun en kracht ontvangen wij; 
om nu voortaan sterk te staan be
koringen te overwinnen en i� het 
goede te volharden. En dan wat 
lang niét cl� minste weldaad van 
, een goede biecht is: de vrede en 
de rust van de ziel. Wat baat het 
. de mens, heel de wereld te win
nen, als hij dat alles moet kopen 
n;et de rust van zijn geweten? 
Vergeet toch niet die geweldige 
tegenstelling: Tijd - Eeuwioheid. 
Vij��ig, zestig jaar, het ma; lang 
sch11nen op zich, maar als die
voorbij zijn, volgt de eeuwioheid 
d ., 

b / 

at w1 zeggen: Geen tijd meer of 
wat ge misschien beter verstaat:
Altijd. 
Moeten wij ons met deze verae
lijking voor ogen nog bedenk�n. 
Het schijnt van wel. Het is een 
droevig maar waar verschijnsel 
van onze �ate�ialistische tijd, dat 
het godsdienstige de mens niet 
meer bekoren kan. 
En toch, jongens en meisjes, die u
zo zwak voelt tegen het vuur van 
de hartstocht. 
Gij, Gehuwden, die Gods gebo
den te zwaar vindt. 
Gij, vaders en moeders, dlê het 
werk van de opvoeding zo zwaar 
valt in deze tijd. 
Gaat, vertoont u aan de priester 
en haal dáár bij de hemelse ge
neesheer de kracht, om uw leven 
temidden van deze materiële we
reld te blijven richten naar Chris
tus onzen Heer. 

- God wilde het zo -. Welnu
wij zullen de problemen, die deze
tijd ons stelt, naar best vermogen
oi:lossen met eigen tijdse hulp-; 
middelen. Alleen in deze geestes
houding kan iets positiefs bereikt 
worden. Alleen zó kan het kwaad 
dat in deze tijd - zoals vroege; 
en in de toekomst - de grond 
onder de voeten der mensen om
woelt en hen zo dikwijls de kracht 
ontneemt en de strijdgeest ver
lamt, alleen dan kan dit kwaad 
met J kans op succes be-· 
streden worden. En dan zal voor 
onze kinderen de wereld van mor-, 
gen er een zijn, waarin zij gaarne 
zullen leven en welke schoon is 
in God's oog. M. v.d. Dungen. 

.. 



LECTUUR 
Het kan en het zal ook zeker zijn 
nut hebben nog eens op de trom 
te slaan met betrekkin� tot de lec
tuur. 
Na de bevrijding van Nederland 
verschijnen de dagbladen weer en 
worden er weder boeken gedrukt 
en te verkoop aangeboden. 
Laten wij er ons toch goed van 
doordringen dat een 11krant" een 
dagelijkse gast is in ons huis. De 
11krant" is onmisbaar in ons leven 
en wij voeden er ons dagelijks 
geestelijk mede. 
En ou gaat het met een 11krant" 
juist zoals met ons eteh. Hoe de
gelijker het eten is hoe minder 
wij er van nodig hebben en hoe 
beter wij er van groeien. Dat geldt 
voor groot en klein. 
Als wij ons daarom een 11krant" 
aanschaffen dan moeten wij er uit
drukkelijk en nadrukkelijk op let
ten, dat de kost die hij biedt dege
lijk is. Dus goed voor ons geeste
lijk leven. 
Wordt daaraan wel voldoende ge
dacht? De vraag stellen is haar 
ook hier feitelijk beantwoorden. 
Heel vaak komt het voor, dat men 
zich onvoldoende rekenschap 
geeft van wat men zich zelf en zijn 
huisgenoten te lezen voorzet via 
de 11krant". 
Wij behoeven hier geen reclame 
te maken voor een bepaalde 
,;krant". Wij wensen dat zelfs bij 
voorbaat niet te doen. Ieder wel
denkende weet wat wij hier be
doelen. çen goede verstaander 
heeft ook hier maar een half 
woord nodig. Men zij zich op dit 
punt van zijn verantwoordelijk
heid bewust en neme die liever 
niet te licht. Men abonnere zich 
dus op een goede "krant" en ge
niete daarvan. Men bedenke daar
bij steeds, dat er ook kinderen in 
huis zijn. Kleine potjes hebben 
goede oren. En kleine oogjes zien 
snel en onverbiddelijk. 
Naast de "krant" is een boek een 
vaak geziene gast in een gezin. 
Wat voor de 11krant" geldt, geldt 
öok voor het boek. Men leze 
slechts goede boeken. 
Kijk vooral goed uit wat de klei
neren en kleintjes onder het oog 
krijgen, want die zijn nog al op 
sensatie belust! Haal Uw boeken 

Plaatselijk nieuws.

Op de in Juni gehouden Nationale 
Tentoonstelling van het Neder
landse Trekpaard en de daaraan 
verbonden wedstrijd in Hoefbe
slag, werd onze dorpsgenoot 
Ed. v. cl. Brand, Leraar hoefsmid 
bekroond en ontving dezer dagen 
de uitgereikte medaille. 

HERSTELLING WEGEN 
BOXTEL - ESCH. 

Dezer dagen wordt begonnen met 
de verbetering van de weg Boxtel 
Esch. 
Ten gerieve van de fietsers zijn de 
gemeentearbeiders bezig het fiets
pad Boxtel-Esch langs de renbaan 
te herstellen. 
De zandbaan van deze weg is 
vroeger door Duw-arbeiders reeds 
opgehoogd. Alzo zal het rijverkeer 
gedurende de herstelwerkzaamhe
den van eerstgenoemden weg 
geen belemmering ondervinden. 

KATH. ARB. BEWEGING 
BOXTEL. 

De populaire verbondssecretaris 
Dré de Wolf, uit Utrecht, belicht
te op Dinsdagavond 21 Januari j.l. 
het actuele probleem 11Onze taak 
ten opzichte van de jeugd" op in
teressante wijze. En met dezen en
thousiasten radiospreker moeten 
wij de matige opkomst van de le
den betreuren. Deze leerzame 
ontwikkelingsavond had niemand 
mogen missen. In zijn 11Ten Ge
leide" prees voorzitter Valks het 
beleidvolle bestuur van de Ne
derlandse Kath. Arb. Beweging en 
spoorde hij de aanwezigen aan in 
1947 hun zware taak te verlichten, 
door zich 100 procent lid te tonen . 
De arbeidersbeweging boekte wel
iswaar terreinwinst, doch het uiter
ste was nog niet bereikt, aldus de 
voorzitter. 
Vervolgens weerde zich het dap
pere KAJ-koor onder leiding van 
den Heer van Grinsven kordaat, 
doch het scheen gehandicapt door 
de kleine bezetting. 
Hierna verleende de voorzitter het 

daarom op de eerste plaats slechts 
bij zeer vertrouwde bibliotheken. 
Men zij daarop liever niet al te 

1 gerust. 
Boeken lezen is een tere zaak. 
En tere zaken moet men altijd 
omzichtig behandelen. Streng 
voorbehouden lectuur were men 
positief. Laat het lezen daarvan 
• liever over aan volkomen bevoeg
den die hunne verantwoordelijk�
heid op dit punt uitdrukkelijk ken
nen. Laat U bij het kopen van
boeken voorlichten. De geestelijk
heid en het onderwijzend perso
neel willen U daarbij graag de hel
pende hand bieden wanneer dat
wordt gevraagd. Dat is geen be
wijs van zwakte als men dat doet.
Maar eerder een bewijs van inner-
lijke grootheid.
Waak zorgvuldig voor de kinder
lectuur.
Een goed boek is een goede
vriend: Maar een slecht boek is
even erg als een slechte makker.
En U wilt voor Uw kinderen toch
het beste. Daarom hier geen non
chalante houding maar een zeer
.resolute.
Als men zo in trein of autobus ziet
wat er zoal niet verslonden wordt
aan lectuur, hetzij in de vorm van
boeken, hetzij in de vorm van pe
riodieken en evenzeer in de vorm
van dagbladen, dan houdt men
zijn hart vast. Jongens en meisjes
komen van het werk, springen in
trein of autobus, kruipen in een
hoek en meteen zijn zij verzonken
in lectuur, vaak van het soort, dat
hun het rood naar de wangen
moest doen stijgen. Dikwijls ziet
men hoe zij zich vergapen aan fo_
to's die voor ieder die het wel
meent met zich zelf ergerlijk zijn.
Ouders: Let op Uw taak ook in
dit opzicht. En die is niet gering.
En daarom ook weer hier zoals
elders..... geef Uw kinderen het
juiste voorbeeld door omzichtig
Uw lectuur te kiezen.
\Veet het wel, dat U zelf de ver
antwoordelijkheid draagt voor al
het slechte en schunnige dat met
Uw kinderen in de vorm van lec
tuur of plaatwerk Uwe woning
binnentreedt. En daarom als gij
het ontdekt ...... eruit ermee: 

woord aan den spreker vah de 
avond, Dré de Wolf. 
In zijn inleidend woord hekelde 
deze in. felle bewoordingen, de 
slechte opkomst bij de behande
ling van een onderwerp, dat toch 
zeker een overdonderende belang
stelling verdiende. Spreker be
treurde het feit, dat zich weer 
kentekenen yoordeden, die er op 
wezen, dat men wederom de weg 
van voor de oorlog op ging. 
Daarop behandelde hij op boeien
de en pakkende wijze bovenge
noemd onderwerp. Hij schilderde 
de taak als een moeilijke, maar 
dankbare opgave, terwijl hij wees 
op de belangrijkheid van de Jeugd
organisatie in een tijd, die feitelijk 
een overgangsperiode is tussen 
oorlog en vredei de vrede, die 
onze arbeidersjeugd, aldus spre
ker, moet bewerkstelligen en ver
wezenlijken. De ouderen wees hij 
op de vorming van de jongeren, 
die straks toch hun werk zouden 
moeten overnemen. 
De geestdriftige ovatie, die hij na 
zijn causerie aan het publiek ont
lokte, was volkomen verdiend. De 
pauze werd door het KAJ-koor 
verdienstelijk gevuld met zang. 
Na de pauze werd er gelegenheid 
gegeven tot het stellen van vra
gen, die door den Heer Wolf dui
delijk beantwoord en uiteengezet 
werden. 

NED. KATH. BOND VAN 
WERKMEESTERS, 
Kring Boxtel. 

De vakbond van de Ned. Kath. 
Bond van Werkmeesters hield op 
l.i. Zaterdag 18 Jan. haar jaar
vergadering in café H. v. Rooy.
Na het openingswoord van den
voorzitter werd tot de behande-

. \ ling van de agenda overgegaan. 
De aftredende bestuursleden C. d. 
Brouwer, voorzitter, A. de Nijs, 
penningmeester, J. v. d. Pas, com
missaris werden bij acclamatie 
herkozen. De heer C. de Brouwer 
werd met' grote meerderheid van 
stemmen tot voorzitter herkozen. 
Na de rondvraag werden nog en
kele uurtjes in gezellig samenzijn 
doorgebracht. 

LOTERIJ HERWONNEN 
LEVENSKRACHT. 

Herwonnen Levenskracht heeft 
toestemming bekomen voor een 
gróte nationale loterij ten bate van 
de uitzending van t.b.c.-patiënten 
naar sanatoria. 
De loterij bestaat uit 4 series van 
30.000 loten. De trekking heeft in 
ieder geval plaats vóór 1 Juli 1947. 

• De prijzen vertegenwoordigen een
waarde van 16050 gulden.
De bekende liefdadigheidszin van
onze bevolking in aanmerking ne
mende, mag worden verwacht dat
onze ingezetenen bij aanbieding
van de loten graag het prac_htige
sociale doel zullen steunen door
één of meer loten te kopen. Ook
zijn loten verkrijgbaar bij den
secretaris van het comité H. L.:
Jan v. cl. Plas, Markt 2.
De kans op een der vele prachtige
prijzen, waaronder 1:adiotoestel
len, stofzuigers en waardebonnen
tot bedragen van 100 gulden komt
als doel voor deelneming natuur
lijk op de tweede plaats.
Niemand verzuime middels deze
loterij zijn door de gevreesde t.b.c.
getroffen evenaaste te helpen op
de weg van herstel in de sanatoria.

ZITDAG D.B.V.O. VERVALLEN

Met ingang van 1 Januari j.l. is de voor
deze gemeente bepaalde zitdag van het
District-Bureau Verzorging Oorlogs
slachtoffers, Havensingel 8, den Bosch
vervallen.

BURGERLIJKEN STAND BOXTEL 

van 14 Januari t.m. 20 Januari 1947. 
GEBOREN: Johannes E. J. zoon van 
A. J. de Leijer en van M. A. Kurstjens; 
Maria C. J. P. dochter van A. Vorsten
bosch en van C. C. Kerkhofs; Wilhel
mina H. E. dochter van A. J. H. Barten 
en van J. ván Aarle; Godelieve M. J. 
dochter van P. Th. A. Dorenbosch en 
van Th. C. C. J. Meijer; Jan H. zoon van 
J. H. de Ruiter en van J. P. van Lieven
oogen; Maria H. J. dochter van J. v. d. 
Westelaken en van H. v. d. Muggen
heuvel; Wilhelmus J. Th. zoon van W. 
van Roosmalen en van M. \V. Jonkers; 
Alphonsus M. J. zoon van J. J. Schelle
kens en van A. P. A. Driessen; Josephus 
W. M. zoon van M. \V. de Kort en van
Th. C. v. d. Hout; Adrianus H. M.
zoon van H. Wijgergangs en van M.
J e L. van der Schoot; Wilhelmina P. M. 
dochter van J. M. Blummel en van M. 
Rijkers. 
ONDERTROUWD: Antonius Johannes 
Dankers en \Vilhelmina Maria Hees
been; Henricus van de Langen.berg en 
Johanna Maria Adriana van Drunen; 
Johannes Wilhelmus Jesephus Melis en 
Martina Maria Roovers; \Voutherus Ar
noldus Josephus van M_oorsel �!1 He!1rica 
Maria Johanna van N1stelro011; Wilhel
mus van der Kaay en Adriana Maria 
van Schaik. 
GEHU\X'D: Andreas Cornelis van Esch 
·en Cornelia Johanna Michielsen.
OVERLEDEN: Ardina Petronella v. Esch
oud 46 jaren, echtgenote van W. 1-luij
berts; Johanna van Engeland, echtge
note van J. Bosch, oud 57 jaren; Gerar
dus van der Ven, oud 80 jaren; Maria 
Hose.wol, oud 64 jaren, echtgenote van 
H. v. d. Langen berg; Albertus van Ber
kel, oud 79 jaren, echtgenote van J. J.
M. van Roosmalen.
Liempde. Dinsdagavond hield de 
R.K. Jonge Boerenstànd een aan
gename en leerzame bijeenkomst. 
Er was een zeer gevarieerd pro
gramma. De sociale cursus werd 
voortgezet met een les over be
clrijfsorganisa tie in het algemeen. 
De geestelijke adviseur behandel
de het ideaal van Paus Pius XI, 
neergelegd in zijn grote encyclie
ken, Quadragesima Anno en Di
vimi Redemptoris, inzake de orga
nisatie der Christelijke maatschap
pij in 11beroepsstanden" of "be
drijfsschappen". Hierna werd in 
het kort het Kerkelijk Jaar bespro
gen en geillustreer<l met lichtbeel
den, duidelijk aangetoond, hoe de 
Persoon en het Leven van Jezus 
het middelpunt vormen van alle 
hoogfeesten.'t Bijzondere van deze 
avond was gelegen in de onderlin-

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

29. De Opper Maanmeester was een al
ler vriendelijkst kereltje. Hij stelde zich
voor als Bartje, en zei, dat hij niet 
in alle opzichten geleek op de mensen 
van de aarde, het verschil was wel te 
zien. Dat vonden de Prof. en Felix ook.
Horen, zei Bartje, doen wij met die
hoorn boven op onze helm, wij zien 
door een lens, en om te praten hebben
wij nog een kleine opening, die jullie 
mond noemen. 
De Prof en Felix moesten na deze uitleg
even lachen; Bartje !achtte hartelijk mee, 

ge bespreking van het actuële on
derwerp "Indië". Een der be
stuursleden opende het debat met 
een korte inleiding, waarop de 
stemmen loskwamen. Voor velen 
was het een openbaring eens ken
nis te nemen van de verschillende 
opinies, die in pers en radio over 
dit ingewikkelde onderwerp naar 
vóren gebracht werden. 
Liempde. Zaterdagmiddag had de 
eerste selectie-bijeenkomst plaats 
van de pas opgerichte verkenners
groep "St. Aegidius". Na opening 
op het hoofdkwartier, dat nog niet 
geheel en al klaar is, werden ver
schillende buitenspelen gedaan, 
waardoor begrip �n karakter ge
test konden worden. Deze proef 
zal moeten beslissen welke jon
gens de eerste patrouilles zullen 
vormen, waarmee voorlopig de St. 
Aegidius-groep zijn plaats zal 
trachten te veroveren in on:z.e 
dorpsgem�nschap. 
Liempde. Dezer dagen ontvingen 
de leerlingen van de 8ste klas der 

• meisjesschool een eigenhandig
schrijven van Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Juliana, waarin
Zij haar oprechte dank betuigde
voor de haar geschonken baby
kleertjes, die door de leerlingen
zelf waren gereed gemaakt. De
meisjes hadden ook ieder aan Ha
re Hoogheid een brief je gesèhre
ven, waarin zij de Prinses geluk

Voor de Landbouwers.
De voeding 
van het pluimvee. 

Uit de Radio�ede. van den Heer 
Ir. J. J. Jansen, Rijkspluimveeteelt
consulent te Venlo, op Vrijdag 17 
Januari 1947 gehouden. 

Het tekort aan voeder i� één van de 
voornaamste hinderpalen voor de uit
breiding van de pluimveestapel. Naar 

• schatting zijn er in ons land 9 millioen
kippen, die méér clan 400 millioen kg_voe
<ler nodig hebben. Zo'n kwantum 1s er 
eenvoudig niet. Buiten de erkende fok
en vermeerderingsbedrijven, ontvingen 
de meeste kippenhouders in 1946 ge�n 
of te weinig voeder voor een volledig 
rantsoen. • De vooruitzichten zijn nog 
niet van die aard, dat wij er dit jaar 
veel beter zullen voorstaan. Het beschik
bare voer zal met gunstiger resultaten 
kunnen worden aangevuld, wanneer men 
zich voor ogen blijft houpen, wat met de 
voeding wordt nagestreefd. 
De voedino van het pluimvee heeft ten 
doel de opbouw van het hoenderlichaam, 
het mogelijk maken van de versd1illende 
levensverrichtingen en de opbouw van 
eieren. De benodigde voedende bestand
delen moeten in het voedsel worden toe
"evoerd. De. meeste zijn niet direct ge-

• • �chikt voor· opname door het lichaam, 
doch moeten eerst •in het spijsverterings
kanaal worden verteerd en tot eenvoudi
ger verbindingen worden afgebroken. 
Deze komen door de <larmwan·d in de 
bloedbaan terecht. Van de door de li
chaamscellen' opgenomen •voedingsstof
fen, wordt een gedeelte verbrand voor de 
vorming van de nodige lichaamswarmte 
en voor het verkrijgen van energie voor 
het verrichten van arbeid. Een ander 
gedeelte wordt verbruikt voor vervan
ging van hetgeen ten gevolge van l�
vensverrichtingen is verloren gegaan. Dit 
deel van het voeder wordt onderhouds
voer genoemd. Het voeder, bestemd voor 
de groei van het lichaam en d·e vorn)ing 
van eieren, is het productievoer. Voor 
den kipperhouder is het van belang een 
gunstige verhouding te scheppen tus
sen onderhouds- en productievoer; het 
eerste betekent immers een belangrijke 
uitgave voor het bedrijf, het tweede le
vert de, inkomsten van het pluimvee. * * 
Een pluim�ehouder, die niet genoeg 
voeder voàr zijn kippen krijgt toegewe: 
zen, zal het tekort uit producten van 
eigen bedrijf of anderszins moeten aan
vullen. Hij kan zijn voordeel doen met 
de volgende algemene richtlijnen. Van 
een goed meelvoer mag gerust de helft 
bestaan uit granen en bijproducten. Hier
van moeten er enkele genomen worden, 
b.v. maismeel, havermeel en tarwezeme-

wat Felix deed opmerken "ik hoor Bartje 
wel lachen, maar ik kan het niet aan 
hem --zien", wat inderdaad ook het ge
val was, want de maanbewoners waren 
van alluminium en hadden geen gelaats
uitdrukking. 
30. ,,Neemt U plaats", zei Bartje "en
vertel nu eens wat het doel vait uw
reis is0

. 

,,Het doel vim mijn reis is atoomstudie",
zei de Prof. 
,,Dan zal ik je maar meteen laten weten,
ctat je daar niets van te weten komt", 

wensten in haar Blijde Verwach
ting. Men kan begrijpen hoe ge
lukkig de meisjés waren met dit 
blijk van waardering. 
Liempde. Maandagavond hield de 
Boerenbond een algemene verga
dering in het Parochiehuis. Er wasi 
een zeer groot aantal leden tegens 
woordig. De heer Sanders besprak 
de teelt van suikerbieten op de 
zandgrond. Een onderwerp, dat 
van groot belang is voor de kleine 
bedrijven, die hier over het alge- ' 
meen gevonqen worden. Er 
werd besloten tot gezamelijkë 
viering met Boerinnenbond en 
Jonge Boeren van het vijftig-jarig 
bestaan van de N.C.B. 
Gemonde. Op de Dinsdag 14 Ja
nuari gehouden jaarvergadering 
van de R.K.JB. werd na afhande
ling van de jaarverslagen van 
secretaris en penningmeester en -

• de periodieke bestuursverkiezfng,
medegedeeld, dat Pater Ferdinan
dus 30 Januari een lezing 111et film
zal geven over de Agrarische Jaar
beurs en begin Februari zal de
toneelafdeling een uitvoering ge
ven. Ook de sociale cursus zal

• binnenkort beginnen.
Een aantal leden gaf zich op voor
de cursus Landbouwboekhouden:
Na de rondvraag hield d� heer
Nabuurs een lezing over Emigra
tie, waarover' een drukke tledach-=
tenwisseling plaats voPcl.

!en. Van de eiwitrijke bestahddelèn nfoe.t
er zeker één van dierlijken oorsprong 
zijn. In normale omstandigheden was er
keuze genoeg tussen diermeél, vismeel, .
melkproducten, waarvan soms 20 . pct. 
en meer in het meelvoer kwam. Het zal
ook wel minder kunnen en dat moet 
ook, want er is niet genoeg. , , 
Vele bedrijven zullen over ondermelk
beschikken, een dierlijk eiwitrijk pro
duct bij uitnemendheid. Hiemiede -za1 ze
ker een gedeelte van de behoefte kunnen
worden gedekt. Verder horen in een
mengvoeder één of meer plantaardige 
eiwitrijke producten thuis, zoals erwten
meel, maisglutenmeel en soyameel. Hier
van J,11ag een 25 _ pct. genomen worden. 
De verschillende grondstoffen bevatten 
minerale bestanddelen, echter niet vol
doende en niet in de gewenste verhou
ding. Extra toevoeging is noodzakelijk 
voor de opbouw van het geraamte, de 
afzet in de eieren, voor het verdwijnen 
uit het ·lichaam met de urine. Voor een
tekort hoeft niet gevreesd te worden; 
wanneer naast toevoeging van 2¼ 0/o
mineralemengsel voor pluimvee s'teeds
voor voldoende schelpengrit wordt ge
zorgd. Voor het geval weinig of geen 
gro,envoer aanwezig is, moet vooral on
der, opfokvoer en foktoomvoer 1 % Ie- •
vertraan gemengd worden.
Wat het gemengd graan' betreft. komt 
men met m·ais en haver al een heel eind
terwijl aardappelen een mooie aanvul
ling geven. * * 
Bij de voeding va11 de jongste kuikens 
bedenke men, dat deze als regel nuch
ter op ·het bedrijf komen en dan ge
middeld t½ dag oud zijn. De kort voor 
de geboorte door het lichaam opgenomen 
dooierrest vormt echter een zekere re
serve. Het geven van voeder is dan ook 
meer gewenst om te voorkomen, dat de 
.kuikens onverteerbare dingen,uit het hok 
opnemen, waarvan dikwijls ernstige te
genslagen het gevolg zijn. In plaats van 
boekweitgrutjes kan fijngewreven hayer
mout op papier rond de kunstmoeder 
worden gestrooid. De eerste dag heb
ben de dieren hieraan genoeg en verder · 
kunt u het gerust een week lang met 
kuikenzaad vermengd geven. Daarnaast 
is de gehele dag eiwitrijk meelvoer be
schikbaar. Het zetmeelrijke graan wordt 
minstens tot aan de leg twe�maal per 
dao verstrekt 
Hè� opvokvo�r moet uit gemakkelijk OP" 

neembare en licht verteerbare bestand
delen bestaan. D� ruwe celstof wordt 
door het pluimvee slechts voor een klein 
gedeelte verteerd. Toch is de ruwe cel
stof een noodzakelijk bestanddeel van 
het voeder; zij zorgt voor de nodige 
ballast in het darmkanaal, waardoor de 
vertering van de andere voederbestand
delen beter verloopt. Men vennijde ech
ter in het meelvoer voor volwassen hoen
ders een hoger gehalte dan 7 %. 

(wordt vervolgd) 

zei Bartje. ,,Als de aardebewoners fat
soenlijke mensen waren, dan kon je_met 
plezier alle geheimen van ons over .krij
gen, maar' het is jullie te doen om ver
nietigingsmiddelen te maken om ze dan 
in een oorlog toe te passen. Waarom 
kunnen jullie niet in vrede leven? Al 
onze buurplaneten kunnen het wel en 
daarmede onderhouden wij de hartelijk
ste betrekkingen. Alleen !llet de aarde 
willeh wij niets te maken hebben." 
Dat was kras gesproken van Bartje. 
Felix zat er beduusd bij te kijken. 



Distributie111Nieuws. 

OFFIClëLE BONNENLi}ST. 
voor het tijdvak van 26 Januari 
tot en met B Februari 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook 3) 
57.3 Algemeén : 375 gram zachte zeep. 
57-4 algemeen : 2 eieren.
57-5 algemeen : 500 gram sinaasappelen.
57-6 algemeel\l ,00 gram suiker, boter-

hamstrooisel of 1000 gram jam, 
stroop enz. 

Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 3) 
58-3 algemeen : 375 gram zachte zeep.
58-3E reserve : 375 gram zachte zeep.
58-4 algemeen : 2 eieren.
58-5 algemeen : 1000 gram sinaasappelen
58-6, 58-7 algemeen : 250 gram sui_ker,

boterhamstrooisel of 500 gr. 1am, 
stroop enz. 

Bonkaarten MA, MD 701 (strook no. 3) 
,7-4 suiker : 375 gram suiker, boterham

strooisel of 750 gram jam, stroop 
enz. 

Tabakskaarten enz. 
T 67 : 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
V 68 200 . gram chocolade en/of sui

kerwerken. 
X 67 : 2 rantsoeneh tabaksartikelen. 
X 68 : 1 50 gram chocolade en/of suiker-

werk. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 24 Januari worden gebruikt. 
Eieren. Wanneer op de voor 2 eieren 
aangewezen bonnen 57-4 en 58-4 Alge
meen niet onmiddellijk kan worden af
geleverd, dient het publiek deze bonnen 
bij zijn handelaar vóór in te leveren, 
waarna aflevering zo spoedig mogelijk 
zal plaats hebben. 
Sinaasappelen. De bonnen 57-5 en 58-5 
.Algemeen voor sinaasappelen moeten 
uiterlijk 29 Januari a.s. door het publiek 
bij een handelaar in groenten en/of 
fruit worden ingeleverd, waarna afle
vering zal geschieden naar mate de aan
voer plaats heeft. 
Tabak. Van de tabakskaart is thans nog 
1 bon voor 2 rantsoenen aangewezen. 
Op 30 Januari a.s. zal nogmaals een bon 
voor 2 rantsoenen worden bekend ge
maakt. 
Suiker en v'ersnaperingen._ De volgende 
bonaanwijzing voor suiker en versnape• 
ringen zal op Donderdag 6 Februari 
plaats vinden. 

Ingezonden stukken. 
Ceachte redactie. 
In Uw weekblad Brabant's Centrum van 
3 Januari 1 947 las ik vol belangstelling, 
verbazing en teleurstelling het artikel 
"Naasteliefde op de bon", hetwelk op 
mij zodanig inwerkte, dat ik meen hier
tegen enige critiek te moeten brengen. 
Als critisch lezer voel ik zeer goed de 
strekking van het gebodene, doch in het 
algemeen belang had ik l iever deze vorm 
niet gezien. De schrijver van genoemd 
ar�ikel is een fijngevoelig mens, doch 
geen practicus. 
Wat betreft de staatsbemoeiingen ten 
opzichte van sociale wetten is dit toch 
wel logisch ; de voorbereiding is het werk 
van vrije stands- en vakorganisaties en 
niet te vergeten van onze Katholieke 
Volkspartij. '  
W.anneer wij als uitgangspunt. nemen _ de
wetten welke thans gereed of m wording 
-zijn (kinderbijslagwet en ouderdoms
voorziening) is het aardig vergelijkingen 
te maken. 
De toestand· tot nu toe was zo, dat de 
Kinderbijslag zo geregeld was, dat dit 
voor middelgrote gezinnen practisch 
niets betekende. 
Thans brengt de nieuwe- regeling een 
beduidende verlichting, het is alleen jam
mer, dat het prógressieve karakter ver
dedigd door de K.V.P. niet in zijn geheel 
is aanvaard. 
De ouderdomsvoorziening is mogelijk de 
aanloop om te komen tot een redelijk 
pensioen in de toekomst voor ieder wer
kend mens. Tot nu toe was het zo, dat 

- de meeste mensen met angst uitzagen
naar hun 65e jaar, dit betekende zeer 
vaak het begin van armoede en dan 
na een werkzaam leven. Het idee is te 
opperen dat de mensen moeten sparen, 
maar de practijk was en is dat men zich 
�erst moet wennen om beslist gierig te 
leven om een bescheiden bezit te ver
werven uit eerlijke arbeid. 
Als deze wetten echter •:z:ïjn uitgevoerd 
krijgt ieder werkend mens, door de fi
nantiële steun tevens een morele steun 
ten opzichte. van zijn levensavond. De 
angst voor later is weggenomen, men 
kan zich -ruimer ontplooien. Nu is het 
voor niemand meer enig bezwaar zich 
aan te sluiten bij zijn vak- en standsorga
nisatie, zijn steun te verlenen aan bijv. 
de Katholieke Radio Omroep, de K.V.P. 
enz. 
Hiernaast kan een beroep worden ge
daan op ieders offerzin ter behoeve van 
R.K Universiteit, Priesterstudie en meer
dere echt katholieke instellingen.
Naast deze is er nog bar veel vernield in
ons land, dat de liefdadigheidszin zich
ten volle kan uitleven.
Ten slotte zal er nog steeds een leger
van mensen zijn die finantiële en morele
steun behÓeven, dat het beroep om steun
voor de evenmens nog zeer luid · om
steun zal kunnen klinken en het resultaat
moge dan groter iijn dan ooit.

A. v. d. B.

Naschrift. 
De strekking van het artikel "Naasten
llefde op de bon,, ,vas : te waarschuwen 
voor het gevaar dat men àlles gaarne 
door de Staat geregeld zie�, waardoor 
de zin voor een praktische beoefening 
van de naastenl iefde stilletjes aan ver
dwijnt. Juist omdat men ziet dat alles kan 
geregeld worden door sociale wetten, 
gaat men van het standpunt uit dat er 
dan ook niets meer mag overblij'len voor 
de praktische beoefening van de deugd 
van haastenliefde. 

Voor de HUISVROUW 
Alles wat dienstig kan zijn o m  de 
voedselpositie • van ops volk te 
verbeteren heeft de aandacht van 

• het Voorlichtingsbureau van de
Voedin gsraad.
Het stelt zich op het standpunt,
dat alles wat enige voedingswaar
de heeft moet worden benut en

, geeft daarvoor de bereidingswijze
aan de pers door.
Nu zijn sinaasappelen en citroe
nen aangevoerd, en wetende dat
de schillen van deze vrpchten
door vele huisvrouwen voorheen
als waardelozen afval werden
weggeworpen, tràcht de voedings
raad dit te voorkomen hierbij wij
zende op de bruikbaarheid van
.wat anders met de keukenafval
verdwijnt. 
Gaarne verlenen wij van tijd tot 
tijd onze medewerking ter voor
lichting van het publiek en geven 
bij deze de recepten · voor het be
nutten van de sd1illen der sinaas
appelen en citroenen. 

Het confijten en drogen van 
sinaasappel- en citroen
schillen. 

We krijgen weer sinaasappelen en 
citroenen, dat heerlijke vitamine 
C-rijke frLW ! Maar wist U, dat U
niet alleen het vruchtvlees maar
ook de schillen gebruiken kunt? 
Wanneer de. vruchten al lang op 
zijn, kunnen wij met de geconfijte 
of gedroogde schillen aan puddin
gen, vla's, gebak en andere -nage
rechten nog een pittig sinaasappel
of citroensmaakje geven. Ook kan 
er jam van de schillen worden ge
maakt. 

Het confijten van sinaasappel
of dtroenschillen. 

Methode I. Met een scherp mesje 
de witte velletjes van de schillen 
verwijderen of wat nog handiger 
is slechts het oranje deel van de 
sinaasappel afschillen en vervol
gens het witte. Het oranje deel 

Men gaat veronderstf!llen dat ook de' 
andere instellingen vanuit de Staat mo�
ten geregeld worden, zoals Radio, Uni
versiteit. 
In genoemd artikel lag niet in het minst 
de bedoeling aanmerking te maken op 
de vooruit-strevende maatschappij. Inte
gendeel verheugen wij ons daarover. 
Er werd alleen gewezen op het gevaar 
dat niet denkbeeldig is : de vermindering 
der naJstenliefde. 
Voor dit gevaar moet de sociale wet
geving niet wijken. -Zij moet toch door 
doorgevoerd worden. Maar op dit ver
schijnsel te wijzen is het goed recht Vln 
iemand die gaarne alle kanten van het 
leven beziet. Redactie. 

Op Missiereis. 
Zondag 1 Dec. Vandaag een gezongen 
H. Mis op het <lek. Een korte preek
volgde. Verder merk je al heel weinig 
van de Zondag. De was hangt zoals el
ken dag te wapperen in zon en wind. De

bridgewedstrijd liep weer vanmiddag en 
de einduitslag was,· dat de Capucijner
club als winnaars van de verliezersronde 
uitkwamen. 
Maandag 2 Dec. Weinig' verandering. 
Reuze weer. Eiken dag warmer. Je voelt 
Indië dichte,rbij komen. 's Avonds weer 
film gehad. 
Dinsdag 3 Dec. Vanmorgen al vroeg uit 
de veren, omdat we klaar wilden zijn, 
om het binnengaan in de haven van Port
Saï<l niet te missen. We hadden de tijd, 
want eerst om 7 uur kwam de loods aan 
boord en tegen 8 uur voeren we de ha
ven binnen. Het is een interessant ge
zicht, al de vissersschuiten gereed om te 
vertrekken of terug van de vangst. Een 
groot standbeeld van Ferdinand de Les
sepse, die de leiding heeft gehad bij het 
graven van het Suez-kanaal ( 1956-'69), 
staat op het Westelijk havenhoofd. Na
dat we aan de kade gemeerd lagen, kwa
men talrijke handelsbootjes langs onze 
boot manoeuvreren en probeerden hun 
waren aan den man· te brengen. Wij 
mochten niet aan de wal om inkopen te 
doen en slechts één handelaar mocht 
aan boord komen· om handel te drijven. 
Wel kwam er ook een goochelaar, die 
in zijn gebroken Hollands en Engels dns 
vermaakte met zijn sterke toertjes. D it 
was werkelijk interessant en het is de 
moeite waard, om hem eens naar Hol
land uit te nodigen, om daar zi/'n kuns
tjes te vertonen. Wat die hande sbootjes 
betreft, deze bleven heel de dag in de 
buurt, om diegene, die iets wilde kopen, 
te voorzien. Alles was even duur, maar 
als je bleef aanhouden, kreeg je het dik
wijls voor de helft goedkoper. Die lui 
hebben toch goed zaken gemaakt, on
danks dat de legerleiding zo slim was 
g�weest, om geen soldij uit te betalen, 
voor we in het Suez-kanaal waren. 
's Avonds om 7 uur voeren we de haven 
van Port-Saïd uit en het Suez-kanaal 
door. We hoopten Suez in de vroege 
morgen te bereiken. In het Suez-kanaal 
moesten we nogal eens stil liggen, want 
als er twee boten elkaar passeerden, . 
moest diegene, d ie naar Indië voer, wach
ten eri-opzij gaan in een daarvoor aan
gewezen uitbouw van het kanaal. 
Woensdag 4 Dec. Wij zijn het Menzaleh
meer gepasseerd met enige eilandjes en 
dwars ging het door de woestijn, tot we 
het Via-Ballah-meer bereikten met de 

van de schil in dunne reepjes snij
den. In een jampotjè een laagjè 
suiker van plm. ½ cm dikte doen, 
hierop een dun laagje gesnipperde 
schiHen leggen en daarop weer 
een ½ cin suiker. Op die manier 
de gehele pot vullen, zó, dat een 
laag suiker bovenop komt. Qe pot 
met een deksel afsluiten. Zowel 
de suiker als de schilletjes kunnen 
in gerechten worden verwerkt. 
Gebruikt men alleen de suiker; 
dan de pot weer bijvullen met ver-
se suiker. 
Methode II. Het oranje deel van 
de schil (zie Methode 1) in dunne 
reepjes snijden. Deze 1 0  minuten 
in water en suiker (per schil van 
één vrucht ½ dl. water en 4 eet
lepels suiker). De schilletjes in een 
jampot bewaren. 

Het drogen van sinaasappel
of citroenschillen. 

Het oranje deel van de schil (zie 
Methode I)._ in een matig warmen 
oven, waarvan de-dèur plm: 1 5  cm 
open_ staat, of bij de kachel zacht4 

jes drogen. Men dient de gedroog
de schillen zó, of tot poeder ge
malen, in een gesloten trommel of 
pot te bewaren. 

Jam van sinaasappel- of 
citroenschillen, (houdb) . 

De schillen van 4 sinaasappelen of 
citroenen, 4 dl. (bijna 3 kopjes), 
2 à 3 theelepels citroenpoeder, 
suiker. 
De schillen met een aardappelmes
je van het wit ontdoen. Ze met 
het water zachtjes koken tot zij 
zacht zijn en ze dan zeer fijn hak
ken. Schillen en vocht wegen en 
¾ van dit gewicht aan suiker toe
voegen. Het mengsel weer aan de 
kook brengen en inkoken, totdat 
een druppel, die U op een koud 
bord laat \'.allen, enigszins stijf 
wordt. Het citroenpoeder goed 
door deze massa mengen. De jam 
in potjes overdoen en deze sluiten. 

stad van diezelfde naam. Tussen dit 
meer en het Tensahmee'r, aan welks 
oever Jsmaila l igt, voeren wij nog voorbij 
El Terdane, Tousoilm en Le Deversoir. 
Deze stad vormt het begin van het 
Grote en Kleine Bittermeer. De afschéi
ding tussen deze twee ligt bij de· op de 
landtong in het meer gebouwde stad 
Kabret, terwijl het einde ervan gevormd 
wordt door Geneffe. 
Donderdag 5 Dec. Via Chalouk en Suez 
bereiken wij dan bij de haven van de 
stad Port Theroyik het einde van dit 160 
kilometer lange kanaal. Alle steden op 
één na liggen rechts van het kanaal en 
tevens bevindt zich aan deze kant de 
spoorweg. Evenwijdig daaraan loopt het 
zoetwaterkanaal, dat zorgt voor de zoet
watervoorziening in deze woestijngebie
den. De eerste 25 km van het Suez
kanaal vormen het mooiste gedeelte. De 
rest geeft ons niets dan woestijn te zien, 
voor een nieuweling in 't reizen wel 
interessant, maar je raakt er gauw op 
uitgekeken. In de haven van Port-The
royik hebben we ongeveer een uur stil 
gelegen en hadden we gelegenheid, de 
talrijke grote vissen te zien, die zich in 
<le buurt van onze boot bevonden. Vol
gens zogenaamde deskundigen op dit ge
bied zouden het dolfijnen zijn geweest. 
Om goed half twaalf voeren we weet 
verder door de Golf van Suez. Aan 
het einde daarvan zien wij aan bakboord
zijde de uit de Bijbelse Geschiedenis be
kende gebergten Sinaï en Horeb. Een 
indrukwekkende omgeving, waar je ge
dachten gaan naar het Oude Testament 
met de gebeurtenissen van dien tijd. Wij 
komen via · Newport Rock met zijn dik
ken toren voorbij de Sadwan Eilanden 
en varen door de Straat Jubal de Rode 
Zee in. De Rode Zee vormt, rechts be
grensd door Egypte en links door Arabië, 
de bakermat van de zeevaart. Hier voor
al speelden zich de grote gebeurtenissen 
af, uit de Egyptische en Joodse geschie
denis. In de Rode Zee passeren wij de 
Eilanden : ,,De Brothers" en ongeveer 
'200 km verder de koraalplaat Deadalus
Rif. Het was vandaag ook de traditionele 
surprise-avond. De-kapitein van de boot 
bezorgde alle passagiers een klein sur
prise in de vorm van twee taaimannen 
en een borstplaat hart. 's Avonds haddeA 
de soldaten voor een keurig St. Nico
laasprogramma gezorgd. Muziek en zang, • 
met als middelpunt van het feest St. 
Nicolaas in eigen persoon, omringd door 
zijn staf van Zwarte Pieten, vrolijkte 
heel het reisgezelschap aardig op. 
Vrijdag 6 December gaan aller gedach
ten naar huis, waar velen rondom de 
kachel zitten te genieten van de surpri-
ses, door St. Nicolaas bezorgd. 
Zaterdag 7 December. Vandaag heerlijk 
weer' en als e� geen wind zou zijn, zou • 
het aardig warm wezen. Nu is het in de 
schaduw heerlijk zitten op een stoel of 
aardappelkist, welke laatste wel het 
meest bekende meubelstuk is, om even 
uit te blazen. We passeren de eilanden
groep "De Twaald Apostelen" · genoemd. 
Het zijn er juist twaalf en ieder eilandje 
heet naar één dier Apostelen. Om goed 
elf uur vanavond varen we de Rode Zee 
uit en komen in de straat Bab-El-Man
deb. 
Zondag 8 December. Vandaag Feestdag 
van Maria, de Sterre der Zee. We heb
ben om half tien een gezongen H. Mis 
op het dek gehad en daarna het lied : 
"Wees gegroet, o Sterre". We varen 
door de straat Bab-El-Mandeb en komen • 
in de Golf van Aden. 

. . _ ÖEST VOdRtiiT ".'. ODC Ó "". d 
Dat ODC het niét gefuakkelijlé :,;oQ hé\1-
b�n in Best, wás te voor-zien, doch dat de' _ 
BVèn ió ván zich zouden afbijten ovèr• 
trof de verwachting. Zij hebben dit ech
ter gedaan op een sportieve en . faire 
manier. Zij hadden de opdracht, alles in 
eens te $pè�n en dè tegenyartij geen 
ogenblik kans te gé:ven haar gewone spel 
te ontplooien en deze opdracht hebben 
zij met succes uitgevoerá. Met welk een 
elan de BV-ers zich in de strijd•wierpeo, 
moge · blijken uit het feit, dat de ODC
voorhoede geen enkele behoorlijke schie_t
kans heeft gekregen. Zij pasten hierbij de 
buitenspel val toe, en geholpen door den 
scheidsrechter{ bleek dit eveneens een
succes midde . Met deze spelregel lag
de scheidsrechter nogal eens · overhoop 
en zonder aan de prestaties van BV iets 
te kort te doen, geloven wij toch zeker, 
dat dit <le grote oorzaak was, dat de 
wedstrijd eindigde zoals hij begonnen 
was. Een resultaat wat de verhouding 
goed weergeeft, al zal ODC ongetwijfeld 
de tevredenste partij zijn geweest. Best 
Vooruit kreeg althans twee serieuze kan
sen de leiding te nemen. Dat twee straf
schoppen onbenut worden gelaten, komt 
niet veel voor en pleit niet voor de 

·schotvaardigheid van hen die de von
nissen moesten voltrekken. Nu kan men
na-delibreren en zeggen dat de scheids
rechter aan de ene kant met kwistige
hand penaltys uitdeelde en aan de an
dere zijde dezelfde overtredingen ne
geerde. Het feit blijft dat, BV ze toe
gewezen kreeg en zouden wij er een
van hebben benut, de kans op redding 1
voor ODC zeer klein zou zijn geweest,
tegen een zo spelend elftal. De ODCers
hebben stuk voor stuk hard ge•
werkt om de overwinning uit het vuur
te slepen. Vooral de verdediging met 
v. d. Staak aan het hoofd heeft bergen
werk verzet. Voor v. d. Staak zal het
ongetwijfeld . een voldoening zijn, dat hij
zijn elftal voor de kleinst mogelijke ne
derlaag ' heeft behoed, doór de laatste
strafschop schitterend uit zijn doel te
ranselen. De enigste fout was o.i ., dat
de voorhoe�e nooit in zijn geheel ten
aanval trok, en de linkervleugel niet in
het spel werd betrokken.
ODC-Zalt-Bommel, aanvang half 3. 
De wedstrijd voor a.s. Zondag tegen 
Zalt-Bommel staat nog n iet officieel vast. 
Voor enkele weken geleden hebben wij 
in verband met de motorwedstrijden, die 
aanvankelijk zouden plaats hebben op 
26 Januari uitstel gevraagd en gekregen. 
Nu deze wedstrijden niet doorgaan, heb
ben wij alles in het werk gesteld om 
bovengenoemde wedstrijd doorgang te 
doen vinden. De uitslag hiervan is mo
menteel nog n,et bekend. Men raad
plege dus de raambiljetten. Mocht de 
wedstrijd doorgaan dan zal het aan span
ning n iet ontbreken, temeer daar Zalt 
Bommel de laatste wedstrijden sprekende 
resultaten heeft geboekt en ODC haar 
theoretische kans op de bovenste plaats 
zeker niet zomaar zal prijsgeven. 

ODC, afd. Korfbal. 
Na enkele weken . van gedwongen rust, 
zette ons 2e twaalffal Zondag j.l . de com
petitie wederom voort tegen de Bossche 
ploeg DOTB ll. , 
De thuisclub moest d itmaM met een 5-0 

•nederlaag het onderspit delven. De we
�enlange onderbreking schijnt geen na
äelige invloed te hebben gehad op de 
DOTB-spelers. Hun spel was snel en be
weeglijk en hun worpen doeltreffend. 
Bij 't in;?aan van de rust was de stand 1 -0 
voor DOTB. Ook na de rust bleef de 
Bossche ploeg sterker in de aanval. Nog 
4 mooie kansen wisten zij in goals om te

zetten. 
ODC II heeft hard geploeterd zonder 
echter veel succes te behalen. DOTB II 
ging met een verdiende overwinning naar 
hu�. 

,Ons 3de twaalftal gaf het beter-af tegen 
OEC uit Helmond. Reeds in de eerste 
helft zagen zij kans twee maal te scoren. 
In de tweede helft kwam geen verande
ring in de stand, zodat met 2-0 overwin• 
ning deze wedstrijd een einde nam. 
Bravo recruten ! ' 
Programma a.s. Zondag : ODC 11-KCT 
Il, 2 uur. 

RKSV "BOXTEL" Afd. Korfbal 
Na enkele weken gedwon·gen rust ver
scheen Boxtel in het veld tegen Pieus m
te Eindhoven en wist <laar in een sportie
ve en spannende wedstrijd een 5-1 over
winning te behalen. 
Bij het beginsignaal was Pieus al spoedig 
in de aanval. Zij bleef dit enige tijd, doch 
Boxtel wist zich los te spelen en nam 
met een goed schot de leiding. 0- 1 .  Pieus 
gaf zich echter zo gemakkelijk niet ge
w_onnen en scoorde de gelijkmaker. Op
nteuw werd door beide partijen hard ge
werkt 'om de leid ing te nemen, doch 
de rust ging in met 1 - 1 .  
N a  d e  rust ontstonden er spannende 
momenten rond beide korven, doch zo, 
wel de Boxtel als Pieus verded iging wa
ren paraat. Na onbeveer 20 m in.- moest 
Pieus toch toezien, dat Boxtel opnieuw 
de leiding nam 1 -2. Pieus probeerde nu 
al het mogelijke om gelijk te maken 
doch �a�k zij het goede samenspel e� 
verded1gmg van Boxtel, slaagde zij er 
n iet in de gelijkmaker te scoren. Het 
succes kwam echter aan de andere kant. 
Met een fraai schot bracht Boxtel de 
stand op 1-3. De Pieus aanvallen ver
zwakten, waardoor Boxtel het wat kal
mer aan kon doen. Voordat de scheids
rechter echter het einde floot, had Boxtel 
toch nog kans gezien de stand op 1 -5 
te brengen. Door deze overwinning heeft 
Boxtel zich met Eindhoven III op de-2e 
plaats gewerkt. 

MEP HOCKEY-NIEUWS 
Het eerste heren-elftal slaagde er j.l. 
Zondag in om zijn competitie-uitwed
strijd tegen_ Jutop met 2- 1 ·te winnen. 
Hiermede is wederom ee'h lastige klip 
omzeild geworden en raken • we weer ' 
dichter .bij het door ons begeerde kam
pioenschap. Ofschoon Jutop er in slaag
de het eerst een doelpunt te scoren, 
zag MEP hierin aanleiding om er nog 

èens extra zijn &êst te doen. Reedi In 
de eerste helft slaagden wij l!t däri OQk 
in de stand gelijk te jnaken en rià dt 
rust maaktèii we het wiMende doelpunt. 
Hadden • we wat meer geluk gehad met 
onze aanvallen, zeer zèke; zoo de sèórt 
nog groter zijn gèwordl!n. Maar wij 
zijn met dit resultaat tevreden. Ontè 
dames speelden vriendschappelijk tegèrl 
de Jutop-dames en .,haalden een roirne 6-2 overwinning. 'é..oed samenspel be• zorgde ons de overwinning en geeft· ort; goede hoop voor de toekomst. Het tweede • heren-elftal speelde tegen Hopbel il en verloor op het nippertje met 3-2.Evenwel zal spoedig hieraan een eindekomen. Tenslotte hebben we · tot op hl!den bijna nog steeds uitwedstrijden moe'• ten spelen en zullen we1 nu de thuiswedstrijden afkomen, wel betere resultaten ·kunnen bereiken. . Voor a.s. Zondag staat ons een uitgè-. breid programma -te wachten, indien de weersomstandigheden dit althans zullen toelaten. 
Het tweede heren-elftal speelt om twaalfuur tegen Tilburg IV. 
Het eerste dämes-elftal speelt óm half l ·tegen Hopbel { uit Schijndel. Het eerste heren-elftal speelt te 3 uul'tegen HUAC III uit Helmond.Goed succes ! ! !  

ADV ANCE T AFä TENNIS-NIEUWS 
Het Eindhovense SMASH wist het j.L 
Zondag in Boxtel tot een gelijk spel te 
brengen. De mooiste partij _was ongehyij
feld R. Steinmann-R. Seltenreich, welke 
na een zeer spannend verloop in de derde 
set met 25-23 in het voordeel van dt:n 
EindhQvenaar eindigde. 1-:fet Boxtelse 
dubbel F. Leermakers en R. Steinmann 
moest in het dubbelspel zijn meerdere 
erkennen waardoor het fraaie record van 
ongesla6en te zijn werd gebroken. De
Eindhovena'ren hadden vrouwe fortuna 
wel meegebracht naar Boxtel en het 
zat de Boxtelse spelers dan ook niets 
mee in deze �vedstrijd, getuige Je uit
slagen van de 5 gewonnen partijen, waar
van er. 4 in twee sets gewonnen, terw,il 
daarentegen de 5 verloren partijen alle in 
3 sets werden verloren, meestal boven dé 
20 op het eind. Smash behoud nu de 
eerste flaats en zal  · deze . nu vermoede
lijk we niet meer afstaan. 
Advance Il wist van het sterke Atooin f 
uit Eindhoven met 6-4 te winnen. Zon
dag a.s. Helmond-Advance III, de an
dere teams zijn vrij. 

D.V.G. Il - RHODE lil 4 - 0.
Zondag j.l. heeft DVG Il haar positie 
op de eerst_e plaats nog verbeterd door 
met 4-0 op eigen terrein van Rhode 111 
uit St. Oedenrode te winnen. 
Direct na de aftrap is DVG in de aanval 
en al spoedi6 geeft de linksbuiten met 
een goed schot DVG de leiding 1 -0. 
Nog voor de rust brengen l inksbuiten en 
rechtsbuiten de stand op 3-0. Waäma 
na de rust de DVG rechtsbinnen voór 
alle zekerheid er 4-0 van maakte. 
De wedstrijd DV6 1-Rhode Il ging niet 
door, daar scheidsrechter D. S iegers uit 
Boxtel niet was opgekomen. 
Hier volgen de standenlijsten : 
DVG I 8 7 1 0 1 5  44...a..1  t 
Schijndel 1 1 1  7 5 1 1 1 1  • 2 1- 9 
Boxtel Il 8 5 1 2 1 1  32-U 
ODC Il 10 4 1 5 9 .29-'26 Rhode I l  9 3 2 5 • 8 16-2j BMC 1 7 3 o 4 6 16-'--19 
Boskant 1 1 0  3 0 7 6 28-28 
Avesteyn 1 8 2 1 5 5 15-28 
RKSVA Il 9 2 1 6 6 1 4-52 
DVG Il IO  6 2 2 14 26-1 5  
Schijndel I V  9 5 2 2 12  37-18  
Boskant Il 9 4 1 1 4 9 27-25 
BMC II 6 3 1 2 7 20- 13  
ODC III 6 3 . 1 2 7 14-16 
Boxtel 1 1 1  6 4 0 2 6 •21 �it 
RKSVA 1 1 1  7 2 1 . 4 5 19-20 
Rhode 1 1 1  8 2 0 6 4 1 2-19  
Avesteyn I l  5 0 0 5 0 7-33 
* twee winstpunten in mindering.

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL. 
ZONDAG, 26 Jan. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half t 1 
de Hoogmis. Om 9 uur gel. H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochie. Om kwart voor twaalf Marla
garde. Om half 4 H. Familie. Des avonds 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. 
noden van -het Episcopaat welke bijz. 
in de milddadigheid der gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 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 uár. 
MAANDAG : om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Martina van Zeeland, z.a. 
gel. mndst. voor Johanna Boga.ers v. d. 
Meerendonk ;  H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Marinus v. d. Steen vanwege %ijn 
vrienden uit Oberendorff; om half 8 
gel. H. Mis voor Cornelis van Hal ; 
z.a. gel. H. Mis voor Hendrica Musel;ers
van Drunen ; om half 9 gel. H. Mis voor
de Eerw. Patèr Robertus van Wahnem
Diaken der Benedictijnen te Oosterhout.
DINSDAG : om kwarr"'fbor 7 gez. mndst.
voor Wilhelmina van Zogchel ; z.a. gel.
mndst. voor Hendricus van Woensel ;
H. Hact altaar gel H. Mis tot bijz. in
tentie ; om half 8 gel. mndst. voor Hen•
drica, Muselaers van Drunen ; , z.a. gel.
H. Mis voor Hendricus Schalkx en Ever
dina van Heesch de hsvr. ; om half 9 gel.
H. Mis voor Henricus Poiters vihwcge
het koor.
WOENSDAG : om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Albertus Welling ; z.a. gel.
H. Mis voor Gijsbertus Looijmans ; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Anna v. d
Steen v. d. Brand; om half 8 gel. H. Mis 
voor Maria van Dongen v. d. Laar1 z.a.
gel. H. Mis vanwege het "Biddend L�
ger" ; om half 9 gel. jrgt. voor Maria
Wilhelmina Hoek Janssen. 
DONDERDAG : om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Lambertas v. d. Besselaar en
Johanna Dankers de hsvr. ; z.a. gel. H. 
Mis voor Hendrica v. d. J_oo van �ch; 
H. Hart altaar· gel. iµ.ndst. ·voor Peter
Karel van Rooij ; om half 8 get. jrgt.

Sport nieuw-. • • 



voor Cornelis Peijnenburg; z.a. gel. H. M;s voor Hendrina Wijdeven Kempkens; om half 9 gel. l;I. Mis voor Sjaak van Vlerken. VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Mgr. Gerardus Wilmer; z.a. gel. mndst. voor Hendrica v. d. Loo van Esch; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Josina van Dam Verhoeven vanwege O.L. Vr. v. d. Bosch; om half 8 gel. H.Mis voor Henriëtte Witteveen Schöne;z.a. gel. H. Mis vdor Jacque van Elkvanwege de biljartclub; om half 9 gel.H. Mis voor Geertruda Verheijden vanSonsbeek vanwege de Bond van het H.Hart.ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Maria van Dongen v. d.Laar; z.a. gel. jrgt. voor Franciscus vanKempen; H. Hart altaar gel. jrgt. voorJohannes van Erp en Elisabeth van Rooijde hsvr.; om half 8 gel. jrgt. voor over!.fam. van Petrus van Erp; z.a. gel. H.Mis voor over!. fam. Jacobs Nelissen;om half 9 gel. H. Mis voor Petronellavan Hal; om half 10 gez. Dienst tot bijz.intentie.In het Liefdehuis zullen geschieden:Maandag: gel. H. Mis voor Wilhelminavan Zogchel; Dinsdag gel. H. Mis voorCornelis van Hal; Woensdag gel. H.Mis voor Anna v. d. Meijden v.d. Ven;Donderdag gel. H. Mis voor Martinavan Zeeland; Vrijdag en Zaterdag gel.H. Mis tot bijz. intentie.
Het"i-1. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Sebastianus Eduardus Pieter Roger Clercx en .Çatharina Cornelia. van Griensven, beiden uit deze parochie; Henricus v. d. Langenberg geb. en won. te Gemonde (St. Oedenrode) en Johanna Maria Adriana van Drunen uit deze parochie; Gijsbertus Johannes Wilhelmus Koenders uit deze paroèbie en Ida Maria Gouders uit Spekholzerheide; Henricus Petrus Ludovicus Bechtold uit deze parochie en Maria Adriana de Leeuw wed. van Norbertus Adrianus Wilhelmus van Son uit de parochie van de H. Nicolaas te Helvoirt; waarvan hedende 2e afkondiging geschiedt. De gelovigen worden verzocht de hun bekendehuwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste aan denpastoor bekend te maken.PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 3e Zondag na Driekoningen, 26-1-'47. Vandaag zal de Z.E. Heer Josè v. d. Boomen van geboorte een parochiaan van het H. Hart en werkzaam in Brazilië, onder de H.H. Missen preken. De collecte zal besteed worden voor een klein ziekenhuis, <lat hij in zijn arme missiestatie wil bouwen. De 2e collecte is voor de B.N. De Hoogmis is met volkszang. Om half 12 Santa Teresa v. de meisjes; om kwart voor 12 H. Familie voor de jongens; om half 4 H. Familie voor de mannen. 's Avonds om 7 uur Lof met volkszang en rozenhoedje voor onze Militairen in Indië. Er is nog gelegenheid zich aan te melden voor de meisjes-retraite te Uden, welke gegeven wordt van 1 tot 4 Febr. 

A.s. Zondag 2 Februari feestdag vanMaria Lichtmis. Voor de mis van 7 uurworden de kaarsen gewijd.ZONDAG 26 Jan.: 6 uur l.d. voor Gertruda v. d. 1 -Iorst-Libregts vanwege Broederschap H. Rozenkrans; 7 uur l.d. voorde parochie; 8 uur l.d. voor Paulina Verhoeven vanwege de Elisabethvereniging;kwart over 9 l.d. voor Lambertus Goossens vanwege Broederschap H. Hart; half11 de Hoogmis voor Adrianus van Ruremonde vanwege Broed. H. Bloed.MAANDAG 27 Jan.: 7 uur gel. zevendevoor Henrica van Stekelenburg van Duren; I.m. voor Johannes Verhoeven; kw.voor 8 l.d. voor Wilhelmina van Udenv. d. Bruggen en Anna de dochter; l.d.voor Henrica v. Stekelenöurg van Duren

Josephus van Grins�en; 9 uur gez. H. Mis voor bijzondere intentie. Deze week zullen geschieden: Zondag H. Mis voor Adrianus Corsten; Maandag H. Mis voor Marinus Verhoeven teSt. Michiels Gr!Stel overleden; I-1. Misvoor Gertruda v. cl. Staak te Esch over!.Dinsdag H. Mis voor Maria van Kasteren; Woensdag twee H. Missen voor Johanna v. d. Bosch-van Engeland te Lennisheuvel overleden; Donderdag H. Mis.voor Martina de Vroom- O.L. Vr. vanLourdes en 1 vanwege proc. Roermond;Vrijdag H.. Mis voor Christiaan vanKempen proc. Hakendover en 1 vanwege H. Rochus; Zaterdag H. Mis voorTheodorus Schellekens vanwege H. Theresia.vanwege de Buurt; half 9 Ld. voor Adria- PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL nus Vlaminckx vanwege de Gofilex. 3de Zondag na Driekoningen 1947. DINSDAG 28 Jan.: 7 uur gel. zevendevoor Henrica van Stekelenburg van Du-- ZONDAG 26 Jan.: half 8 H. Mis voor ren; l.d. voor Antonietta van Keulen van Petrus van Beers; 9 uur H. Mis tot bij-Son; kwart voor 8 'l.d. voor Mevr. Eli- zondere intentie; half 11 Hoogmis voor sabeth v. Iersel-Soms te Sparbroel< over- het welzijn v. d. parochianen. De eerste leden; I.d.° voor Adrianus Vlaminckx van- schaal is voor onze eigen kerk, de 2de wege Personeel en Bedienden Ark; half voor B.N. Half vier Lof met rozenhoedje 9 Ld. voor den Heer Lambertus Goos- tot voorbèreiding van den Priester-Zater-sens vanwege de Buurt. dag. WOENSDAG 29 Jan.: 7 uur z.d. Paulina MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon-Verhoeven vanwege Broers en Zusters; dere intentie; kwart over 8 gez. mndst. Ld. voor Frederica v. d. Bruggen-Smul- voor <le wed. Catharina v. d� Meyden v. ders te Vught overleden; kwart voor 8 d. Heijden.lez. zevende voor Henrica van Stekelen- DINSDAG: half 8 mndst. voor de wed. burg van Duren; l.d. voor den Heer Maria Berends-Toonen; kwart over 8 Eduard van Helmond; half 9 z.j. voor gez. H. Mis voor Hendrica Elisabeth van Leonardus v. d. Langenberg. Stekelenburg van Duren. DONDERDAG 30 Jan.: 7 uur z.j. voor' WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Jo-Piet Bergman; l.d. voor Antoinetta van hannes van Kasteren; kwart over 8 H. Keulen van Son; kwart voor 8 lez. zeven- Mis voor den Heer -Jacobus van Elk. de voor Henrica van Stekelenburg van DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in-Dureri; I.d. uit Dankbaarheid; half 9 z.d. ten tie voor de leden der Godvruchtige uit Dankbaarheid vanwege de Boerenb. Vereniging ter ere· van de I-1. Theresia; VRIJDAG 31 Jan.: 7 uur gel. zevende kwart over 8 plechtig jrgt. voor Petrus k I van Beers. • voor Henrica v. Ste e enburg van Duren; J.j. voor Martina van Meurs v. d. Besse- VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Hendrikuslaar; kwart voor 8 l.d. voor Adrianus Veroude en Johanna Catharina de doch-Vlaminckx vanwege de Gofilex; l.d. voor ter; kwart over 8 jrgt. voor Gijsberdina k f van Eert-van d. Loo. den Heer Henricus Be kers; hal 9 Ld. ZATERDAG: half 8 H. Mis. voor denvoor Piet v. d. Kruys. ZATERDAG 1 Febr.: 7 uur gel. zevende heer Adrianus v. d. Breekel; kwart over 8 voor Henrica van Stekelenburg van Du- H. Mis vanwege de buurt voor Johanna1 Bosch-van Engeland. ren; l.d. voor Antonietta van Keu en Biechthoren van half 3 tot 4 uur en vanvan Son; kwart voor 8 l.j. voor Hendrica 5 uur tot half 7. Zes uur Lof met rozen-van Eindhoven-Bekkers; I.m. voor Ge-rardus van Erp-Smulders; half 9 I.m. voor hoedje vanwege Maria's biddend Leger, voor behouden terugkeer van onze man-Johannes Driessen. d nen en jongens in In ië, voor vreedzame PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 3de Zondag na Driekoningen. ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn der parochie; 10 uur H. Mis voor bijz. intentie. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Gerárdus Geerts. • DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adriana hsvr. van Gerardus Geerts; half 10 gez. huwelijksmis. WOENSDAG: half jrgt. voor Cornelis van Turnhout. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna hsvr. van Cornelis van Turnhout. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Renier van Grinsven en Helena de hsvr. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 

verhoudingen en om voorlichting van den I-1. Geest voor onze regering.ZONDAG: ·2 Febr.: half 8 H. Mis vanwege-�de kinderen voor Johanna Boschvan Engeland.Het H. Sacrament des Huwelijks wensente ontvangen Wilhelmus v. d. Kaay uitde parochie. Broekhoven I te Tilburg enAdriana Maria van Schayk, waarvan heden de tweede afkondiging geschiedt.30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Cornelis van Hal, de heer Jacobusvan Elk in Boxtel, Hendrica ElisabethStekelenburg van Duren in den Bosch,Adrianus Witlox re Helvoirt, Jacques vanVlerken in Indië, Johanna Bosch-van Engeland en Ardina Huyberts-van Esch alhier overleden.
Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden tijdens de ziekt� en bij het overlijden van mijn dierbaren Echtgenöot en der kinderen zorgzamen vader 

Zaterdag 8 Februari a.s. hopen onze geliefde ouders 
Johannes Peijnenburg en 

Hendrika Boleij 

Havermout, Gortmout, Gort, bij A. M. van Nistelrooij, enz - Alle soorten smak n Rechterstraat 20 Pudding vanaf 8 et p. pakje. 

Tenslotte Gerardus Jansen in Indië bediend. Bij uitvaart en begrafenis van Johan.'la Bosch-van Engeland opgehaald door Jana . van de pastorie voor de Missie van Zuster Johannes Kantius uit deze· parochie 
f 23. Moge deze Zuster in Indië veler.. tot het ware geloof brengen. Opgehaald voor Boxtels Missie-Comitè bij uitvaart en begrafenis van Ardina Petronella Huyberts-van Esch f 6,50. De zelatricen van het Apostolaat des Gebeds kunnen de maandbriefjes in de sacristie afhalen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
3e Zondag na Driekoningen, 26-1-'47. ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; 8 uur l.j. voor Adrianus van de Sande-Kuppens; 10 z.j. Martinus van Kemenacle en Barbara hsvr.; 3 uur Lof daarna jongens-congregatie. MAANDAG: 7 uur z.j. voor Laurentius v. ·d. Velden; half 8 z.j. voor Laur.s. Josefus v. d. Biggelaar; 8 uur I.m. voor

AnRa Maria Antonius Verdonk overledente Schijndel.DINSDAG: 7 uur z.j. voor MechlinaLaur.s. Josefus v. d. Biggelaar; half 8 z.j.voor Johannes van Kempen; 8 uur l.j.voor Johannes van Kasteren. ,WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Christinusvan Gestel; half 8 z.j. voor Johannes vanRulo; 8 uur l.j. voor Fiendricus v. Over-beek. -i ,DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.noden der parochianen; half i z.j. voorLamberdina Christinus van Gestel; 8 uurl.j. voor Eerw. Zr. Balbina de Laat.VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Catharina van Gestel; half 8 z.j. voor Maria Johannes van Rulo; 8 uur l.j. voor Michiel van Brunschot. ZATERDAG: 7 uur z.j. vlor Johannes Schellekens; half 8 z.j. voor Marinus 
Bax; 8 uur l.j. voor Johanna Michiel van Brunschot. ZONDAG: half 7 l.j. voor Maria van Brunschot; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur z.j. voor Antonius Schoenmakers. Gedoopt: Maria Josephina dochter van Johannes Domensino-Glaudemans; Johannes Martinus Adriahus zoon van Johannes Ketelaars van d. Heuvel; Stephania Cornelia Adriana Maria dochtèr van Theodorus Sleutjes-van Aarle. 30e Anna Maria Antonius Verdonk overleden te Schijn_del. PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH. Derde Zondag na Driekoningen. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijzondere Noden Episcopaat. Na d middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof ee1, l.cJ. Dinsdagmiddag moeten de kinderen van het 2de en 3de leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamelijk communiceren. Zondag a.s. zullen voor de Hoogmis de kaarsen gewijd worden. 

J. van der Steénbetuigen wij aan Dr. C. Hoek, de Eerw. Heren Geestelijken, Familie, Kennissen, Buurtbewoners en de Voetbalvereniging BOC onzen hartelijken dank. 

t hun _Gouden Huwelijksfeest • te vieren.
! Wij hopen hen nog lang in •
! ons midden te mogen be- !
! houden. ! 
! Hunne dankbare· Kinderen ! 
! en Kleinkinderen. ! 

Ook 't adres voor Melk, Roter, Margarine. (zeer fij"e Kaas) alles volvet. f 
Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht f ;. 

Wed. C. v. d. STEEN-DAMEN. ! v. Salmstraat 18. ! • •, ........................... � ...... .. 

G. de Jong-v, KempenVan Hornstraat 12, Boxtel. 
Pootaardappelen 

District St. Oedenrode � maakt bekend, dat diegenen, die nog in het bezit zijn van l 

ZONI.JAG: 7 uur mn�st. ve r ·�·;;J,,:.;mus van de Langenberg; half 9 H. Mi.s, 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 inndst. voor Linderdina Hilgerdenaars. DINSDAG: half 8 mndst. voor ,Maria Anna Brox. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Jo� hannes Konings. DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de Familie van Gerven. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martinus Welvaerts. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna Maria Welvaerts-van d. Bersselaar. Elders: H. Mis voor Joha&na v. d. Bruggen vanwege Br. O.L. Vr. van Lourdes, 3 vanwege R.K. Boerinnenbond, 2 van-. wege de Missienaaikring, 1 vanwege Br; H. Cornelis, Bokhoven, 1 vanwege deApostol. Hereniging; H. Mis ter ere vanO.L.Vr. uit dankbaarheid; H. Mis voorde bekering der zondaars ter ere vanhet Onbevl. Hart van Maria; H. Mis voor Adrianus van Gerven vanwege Br/H. Cornelis; H. Mis voor Adrianus vanGerven vanwege Proc. Tilburg-Hakendover; l-1. Mis levende leden Br. H.Cornelis; H. Mis voor overleden ledenBr. H. Cornelis.Missienaaikring Esch: opgehaald bij uit-.vaart Gertruda van der Staak-Konings
f 13.94½ .. Opgehaald, bij gelegenheidvan een zilveren Huwelijksfeest f l8,37.

100 JAAR GELEDEN. / 00 jaar geleden zag de we
reld er ànders uil dan nu. & 
waren geen auto's, geen {iel• 
sen, geen radio en geen tele

✓(oon. Maar kranten waren er 
reeds lang; kranten, die ver-. 
haalden van gebeurtenissen 
dicl1tbij en veraf, die schreuen 
ouer ' nieuwe uituindingen en 
11ooruilgang. 
Toen reeds greep de heer P. de 
Gruyter actief in in den opbloel 
uan een nieuwe welvaart door 
ûjn mededeelingen in de cou
ranten, die de aandacht trokken 
uan gemeenteraden en stadsbe
·sturen. Hij werd uilgenoodigd 
zijn zienswijze in lezingen uil• 
een te zetten en verwierf een 
bestuurszetel in de Noord-Bra
bantsche Mij. lol beuordering 
der Nijverheid. 
Zooals uroeger kent De Gruyler 
slechts één doel, sfeeds weer het

artikel 
I 

uerbeteren, terwijl dtt
groole omzei en eigen_ fabricali� 
een besparing opleverl, die als /0 % korting aan de klanten .
ten goede komt. Speciaal ook
voor koffie en thee naar De 
Gruyter. de koffie- e11 lheezaai 
Znoal� vroeger! 

1 
DIN!, FRANS, NELLIE en JANTJE. 

I 
Nieuwstraat H, 

....................................... 
1 Op Zaterdag 25 Januari! hopen onze geliefde ouders
! W. L. LAEIJENDECKER

Gevraagd net dagmeisje (of werkster) wegens huwelijk der tegenwoordige, A. van Ri.el, Bosscheweg 55. 
Te koop. Jongensfiets, leeftijd 12 tot 14 jaar en kunstrijschaatsen. Bevr. Molenstr. 19. 

in div._erse soorten en maten 

rekeningen voor herstel van geleden oorlogsschade aan gebouwen, waarvan de totale herstelkosten minder dan f 3000 bedragen, worden <1lsnog in de gelegenheid ge�teltl deze in te dienen ten gemeentehuize op Dinsdag 4 Februari a.s., des voormiddags van 10 tot 1 uur en des namiddags van 2 tot 4 uur. , De Burgemeester van Liempde, P. H. v. d. WIEL l.b. op voorjaarslevering. . 1 Zij die verzekerd willen zijn :------------------------, hun pootgoed tijdig te ontvan-gen stellen niet uit hun bestellingen vroegtijdig op te geven. In fijne K A A S 
is VOS de baas. 

Een kachel zonder kolen 
Een sç:hoen zonder zolen 
Een smid zonder hamer 
Een huis zonder kamer ... 
Een land zonder goud 
Een ei zonder zout • en

! M. BEENING1 hun _25-jarig Huwelijksfeest te vieren. t Dat God hen nog lang ! moge sparen is de wenscht van
j Hunne dankbare Kinderen.
i Prins Hendrikstraat 76. ...................................... .., , .... ...., ..................................... . • • • ! Op Zaterdag 1 Februari it hopen onze geliefde ouders i

Biedt zich aan, naaimeisje voor hele of halve dagen, goed op de hoogte met naaien. Bevr. Molenstraat 19. 
Te koop: een handwagen op veren. Fr. v. d. Steen, Zandvliet 61. 
Gevonden. Portemonnaie met Bonnen, tegen advertentiekosten terug te bekomen bij Manufacturenhuis de Magneet, Breukelschestraat 95. 

C. J. van RumundMUNSEL 9, BOXTEL. Wekelijks VERS CHE VIS C H. 

Notaris P. MERTEN� Nette meisjes en jongens! 
te Boxtel, gevraagd zal op Dinsdag 2s Januari t947 b •• S h •• D SI • 'd " B t I voorm. 10 uur te Li!!mpde A IJ toomwassc ertJ " e utswe1 e , ox e • 

55 voor den Edelachtb. Heer Persoonlijk aanmelden Molenpad 1. J. E. v. d. Bosch, om contant geld, publiek verkopen: Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak f Petrus Martinus Voets ! t en t Gevraagd een 

-! Johanna Cerdina Voets- i

Tafels, stoelen, linnenkast, spiegels, waschtafel, wieg, kinderledikant, fornuis, kachel, haard, keukengerief, betonnen broeikast, kippen- annex hondenkooi en wat verder te koop 1 
en Koopt 9 

bil Bert van den Braak• 

1 
v. d. Heijden i• den dag te herdenken dat•

, zij vi.or 25-jaar in 't Huwe-lijk traden.Dat God hen nog lang mage sparen is de "IS ... r.s van

Werkster voor één dag <lf middag in de wordt aangeboden.week. Mevr. van der W eijst van Susante, Raaphof 14. Bezichtiging een uur voor het begin der verkooping. koop gevraagd. 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Als het gaat over Zaden. of Bloemen 
s·teeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

! hunne dankbare kinderen. Te 
1 · 

TIES en Verloofde. TOON 
i PIET (Belawan Indië) Weegschaal Woensdag 29 Januari in De Ark

Is lang niet zoo bar 

,öDl!SPAR 
ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS ·--.�.-�·".'�=·-·-

Accountantskantoor H. CUPPEN 
Lid van het Nationaal Ge�ootscbap van Accountants Lid. van den Bood van B�lastio�consulenteo Van Noremborghstraat 74, Telef. 8010, 's,Hertogenbosch bericht de vestiging van: 
Bijkantoor BOXTEL 
Prins Bernhardstraat 32 onder dagelijksche leiding van zijn assistent A. M. CUPPEN Jzn. 

i 
IDA, NELLIE, met of zonder gewicht, JAN, TIN!, wegende van 1 tot 5 kg. 

1 GERARD, ADRI. t Fa. A. J. M. van Elk, Leder en • Ten Brinkstraat 7. ! Lederwarenfabriek, Burgakker
Gevarieerd Programma door de 1. J. Witteuun-

!-.-••••••••••--••! 16, Boxtel. 1 
Gedipl. Kraamverzorgster, opleiding Moederheil, 

M. A. VAN KASTEREN
deelt U mede, dat zij na 1 Febr. niet meer bij 
h.et W.G.K. is aangesloten, maar 

• weer particulier gaat werken·,
zooals voorheen. 

Bespreking bij mij aan huis Breukelschestraat 31 

Accordeon:= Vereeniging 
,,Crescendo" uit Eindhoven. 

Aanvang 8 uur. 

De geheelen avond wordt verzorgd door 
Conferencier VAN DER LEEGTE. 30 accordeonisten Cowboy-Songs en 20 Zuidzee-Meisjes met Hawaii Hawaiï-Band. ENTREE f 1.50 voor alle rangen. Bespreek tijdig uw plaatsen a.s. Woensdag tusschen 12 en 1 nur aan de zaal.

nPI 11<1(!=1)11 1 P T\!=I l=N R()XTFI 

woninginrichting 

RECHTERSTRAA T 22 - B O X T E L 
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C nts entëum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD\ VOOR BOXTEL EN OMGEVING

1 Maria-Lichtmis (3 Februari.) Maria-Lichtmis. 
Zondags ev�ngelie�

Gods Kerk is zo rijk in de variatie, 
die ons in haar liturgisch leven ge-
boden worden. 
En �t kan ons alleen maar ten 
goede komen, als we die H. Li
turgie meer en meer gaan begrij
pen. 
Het feest van Maria Lichtmis is in 
dit opzicht van geheel bijzondere 
betekeni5;-Het brengt ons het ein
de van de Kersttijd en tevens be
eindigt God's Kerk hier haar be
schouwingen over Maria als Op
voedster van het Goddelijk Kind. 
Maria Lichtmis betekent dus het 
afsluiten van de Kersttijd, doch te
vens wordt ons aangekondigd het 
begin van den grote tijd van boete 
en gebed, ter voorbereiding op de 
viering van het H. Lijden. 
Maria Lichtmis is op de eerste 
plaats een Mariafeest en van de 
andere kant is het· dit ook niet. 
Oorspronkelijk was ditît-feest een 
feest des Heren: de opdracht van 
Jezus in de tempel. 
Later kreeg het meer het karak
ter van de feestdag van Maria 
die op •dien dag haar armenoff e;-
bracht in de tempel. • 
Het 1eest begint met de kaars
wijding en de uitdeling der kaar
sen. Dit alles gebeurt in het paarse 
gewaad van de boete. 
De H. Mis daarentegen, in de wit
te __ kleur, spreekt van . ..vreugde en
blijdschap. Het best kunnen we dit 
begrijpen, als we bedenken, dat 
de _kaarswijding• en de processie 
oorspronkelijk twee gescheiden 
plechtigheden waren. 
In het begin van Februari werden 

• er vroeger in het heidense Rome
gi:9te processies gehouden ter ere
vari de afgoden. Mef veel lawaai
trokken deze door de stad, • en
behalve door hun luidruchtigheid
waren deze heideqse processie�
ook nog stotend door de vlakweg
onzedelijke en gemene handelin
gen die ermee gepaard gingen.
E� wanneer ze het eindpunt be
reikt hadden begon het lieve le
ventje vocir goed.
H�èl de dag werd vervolgens ge
Wijd aan alle mogelijke uitspat
tingen: drinkpartijen en zinnelijk-
heid. -
Om God voor deze gruwekn, ter
ère van de goden der vruchtbaar
heid, eerherstel te bieden, schreef
-de .Paus een plechtige boetepro.:
cessie uit, zoals later tegen de uit
spattingen van het wereldse Car
naval het veertigurengebed werd
ingesteld. Het moest een echte
boeteprocessie zijn. En , om dit
duidelijk te maken, trok de Paus
zelf biootvoets in die processie

" mee. Men deed dit alles op de 
grote feestdag van Februari, het 
feest van Jezus opdracht in de 
tempel. 
Vandaar, dat voor deze_processie, 
zoals voor alle boeteplechtighe
den, de paarse klèur gekozen 
werd. 

'Wë1riqeer de stoet dan eindelijk, 
na het trekken door de stad, de 
Mariakerk bereikte, werd in de 
plechtige H. Mis de witte kleur 
gebruikt, als meer passend bij de 

, feestelijkheid. 

Plaats�lijk - nieuws.

HEROPRICHTING 
,,BOND VOOR HET GEZIN". 

Dinsdag 4 Februari zal des avonds 
om half 8 een vergadering worden 
gehouden in de Ark om te komen 
tç,t _de heroprichting van een af
deling van de Bond voor het gezin. 
Alle gezinshoofden worden tot. 
d�ze bijeenkomst uitgenodigd. 

• •. . : . _ _ J . LINGGADJATI 

�ij. attenderen _onze lezers op de.
m dit blad opgenomen advertentie, 
waarin het optreden wordt aan
g�ko�digd van den heer F. Sybés- •

... 

Gedurende de processie werden 
lichten, voornamelijk kaarslichten 
meegedragen. Dit was nodig, om
dat deze processie gebeurde in alle 
vroegte van de nog donkere mor-

• gen. In latere eeuwen werd aan
deze eigenaardige processie, die _
in een gloed van licht - onder
grote belangstelling van de be
volking - voorbijtrok, ee� zinne
beeldige betekenis gegeven.
Dat licht zag men toen als een
symbool van Christus, het Licht
der wereld.
Vooral omdat in het Evangelie
van de feestdag door •den grijzen
Simeon gesproken wordt over
Christus als "het Licht ter ver
lichting van de heidenen".
Aan deze gedachte ontlenen ook
de prachtige gezangen en gebeden
van deze dag hun oorsprong.
En in die gezangen wordt de pro
cessie uitgebeeld, als een volledige
gelijkenis van ons eigen leven.
Ons leven moet doorstraalt wor
den door het Licht bij uitstek:
Jezus Christus, zoals ook de pro
cessie in gloed gezet wordt dàor
de brandende kaarslichten.
En omdat de mensen nu in de
kaarsen, de genadeinvloed van
Christus wilden zien, begon men
grote waarde te hechten aan de
kaarsen, die bij deze gelegenheid
waren gewijd.
In de Middeleeuwen werden deze
kaarsen bij alle noodgevallen aan
gestoken; men bewaarde ze het
hele jaar.
Dit vroom gebruik, waaruit sprak
het medeleven van de gelovigen
met de H. Kerk,'- treft men !!Og
slechts sporadisch aan.
Velen onzer weten nog hoe moe
der bij onweer, bij ziekte, bij het
naderen van de dood, uit het oude
kabinet de gewijde kaars te voor
schijn haalde, om bij het ontsto
ken licht gezamelijk met de huis
genoten, neer te knielen in geheel.
Tijdens de oorlog - waarin het
godsdienstige in de mens weer
extra bovenkwam - steeg_ook de
vraag naar gewijde kaarsen.
Jammer, dat ook dit vroom ge
bruik weer gaat verdwijnen uit
onze Brabantse traditie.

* * 

�a de p ·rocessie volgt de H. Mis,
die geheel vervuld is van de bo
vennatuurlijke gedachten aan Je
zus offer in de tempel en aan de
smart van Maria, wier ziel met een
zwaard zou worden doorboord.
Zo is deze feestdag een mengeling
van paars en wit, van smart en
vreugde.
En als wij, als echte ernsti<•e
christenen deze feestdag meem�
ken, worden wij vanzelf een stuk
rijker aan kênnis van de uodde-
,lijke dingen. '<» 

" 

Zien.wij de smarten in ons leven
als een kostbare' gelijkenis met de
Moeder van Smarten en de lijden-
de Christus. • \ . 
En blijde zingend zullen we als 
blijde chistenen voortschrijden in 
de processie van ons leven zoals 
Maria, omweven door de godde
lijke lichtglans van het Licht dat 
Christus is. 

ma, oud-lid van den Ned. Incl. 
Volksraad en lid van het Dag. Be
stuur der Katholieke Volkspartij. 
Zouden er leden van de KV.P. 
zijn, die nog geeh gelegenheid 
hebben gehad hun contributie te 
betalen dan kan dit nog geschie
den vóór die vergadering in de 
Ark. 

RUITEN-TROEF-ACTIE 

De Burgemeester mocht Maandag 
van _inwoners uit de - gemeente 
Nibixwoud een partij glas in ont
vangst nemen. Deze nobele geste 
stelde hij op zéér hogen prijs. 
Het • glas werd door een comité 

·vanuit Nibbixwoud naar Boxtel

Sint Jozef droeg het vogelpaar, 
Maria droeg het Kind 
en Simeon werd blij gewaar 
waar men' de Liefde vindt: 
Hij wist zich toen voor goed verloren 
in 't witte lied der eng'lenkoren. 
De wereld draagt de offers zwaar 
en zucht om zoveel leed, -
maar niemand wordt er nog gewaar 
wat immer .,_iefde heet 
op deze dag van licht en leven . _ 

·toen zij hun tortels kwamen geven.
Nu bid ik voor- de mensen, Heer
die niet verstaan uw heilig woord: 
spreid over hen de liefde neer 
die Haar heeft toebehoord 
en wil door onze offergaven 
hun harten aan uw liefde laven. 

9 

gebracht. De Burgemeester ,ont- • 
ving het comité en bood he? een 
lunch aan. 
Na een rit van· 160 km was die 
uiteraard welkom. 
Dank zij de gulheid van de firma 
van Susante kon ieder der leden 
een sigaar worden geoffreerd. Het 
Hoofd van Dienst van Gemeente
werken beluisterde-dat in Nibbix
woud behoefte was aan klompen. 
Door zijn tussenkomst kon ieder 
der leden zich in het b6zit van een 
paar klompen stellen. Voldaan 
aanvaardden daarna de heren de 
terugtocht naar Nibbixwoud. 
Nibbixwvud: Iloxtd dankt U op. 
recht. 

.. ' VLIEGRAMP 
BIJ KOPENHAGEN. 

Een verwrongen massa sta:al en 
ijzer was het droeve overschot 
van de K.L.M. vogel: het Dakota
toestel PH-TCR, dat op het vlieg
veld Kastrup bij Kopenhagen te 
pletter viel. 
En bij de doden die deze vlieg
ramp voor zich opeiste willen wij 
een enkel woord wij'i!en aan onze 
dorpsgenoot, Simon Pijnenburg, 
beter bekend onder de naam Dick, 
die als le Telegrafist deel uit
maakte van de bemanning. 
Het was zeker niet de eerste keer, 
dat Dick in levensgevaar verkeer
de. Om dit te begrijpen, een enkel 
woord speciaal over zijn laatste 
levensjaren. . , 
Reeds in 't begin van de oorlog 
was hij aangesloten bij een groep 
ondergrondse werkers, die .per ra
dio contact hielden met Engeland. 
Samen met Broeder Klingen, van 
de Broeders der Christelijke scho
len te Heemstede, die eigenhandig 
een ontvang- en zendapparaat had 
gebouwd, werd het contact met
Engeland gelegd. · • 
Toen dit uitlekte werden o.a. 
Broeder Klingen en Dick beiden 
ter dood veroordeeld. Terwijl 
Broeder Klingen werd gefusi
leerd,. kwam Dick er genadig af 
met- 10 jaar gevangenisstraf, dat 
hem eerst een half jaar in Sche
veningen deed slijten in gezel
schap van drie andere onder
grondse, om daarna te worden 
overgebracht naar de beruchte 
Zwanentoren in Kleef, waar hij 
een maand lang werd opgesloten 
en uit zijn correspondentie blijkt 
dat dit voor Dick een van de 
zwaarste periodes van zijn gevan
genisleven geweest is. Maar on
danks dat stond het steeds bij hem 
vast, dat hij de tien iaren niet zou 
uitzitten. Vanuit Kieef ging het 
naar de gevangenis te Luttringhau
sen, waar hij drie jaar cel kreeg. 
En to.en 9e Duitsen, de transpor
teerwoede weer in 't hoofd sloeg. 
was ook Dick weer van de partij. 
In een transport van twee hon� 
derd medegevangei;ien m9es� �iJ 

CATENA.-

- ruim 200 km te voet afleggen van
Luttringhausen naar het concen
tratiekamp Brennsaue in de omge
ving van Berlijn onder welke tocht
er ruim • honderd bezweken.
Dit zou zijn laatste periode zijn,
en na een • half jaar kwamen ,de
Amerikaanse legers hier de he
vrijding en de redding brengen.
Op eigen gelegenheid ging Dick
op weg naar huis, waar hij 15 Mei
bij zijn gelukkige familie arriveer
de. Maar de moffen hebben zijn
stoute dapperheid niet kunnen
breken en nu "ZOU hij zich ten
volle gaan geven aan zijn ideaal:
Pilo0t hij de K.L.M.
In September 1945 trad füj voor
lopig hier in dienst en in Februari
van 1946 volgde zijn vaste aan-·
stelling als telegrafist.
Aanvankelijk bleven • zijn reizen
beperkt tot onze eigen vliegvel
den, maar al spoedig volgden ver
schillende reizen boven Europa._ 

Bij de eerste proefvlucht naar Cu
raçao met het doel een nieuwe
vaste vliegroute op kaart te bren
gen, werd Dick uitgekozen als 1 e
telegrafist.
Het lag inzijn bedoeling, zoals hij
bij zijn laatste weekend in Boxtel
vertelde, studie te gaan maken
voor de hogere functies in het
vliegwezen. ,
Met deze plannen is deze jonge
man van huis gegaan ...... om hiet
meer terug te keren.
En even mysterieus als de oorzaak
van deze vliegramp, blijft ook de
vraag, waarom dit jonge ·leven,
dat tijdens de bezetting gespaard

·bleef, nu plotseling en droevig
werd afgebroken.
Hij rus!e in vrede!

NIEUWE SCHOENFABRIEK.

Na·ar vernomen wordt zal de heer
Dijkmans uit Vlaardingen te Box
tel een schoenfabriek in bedrijf
stellen.
Hij zou zich daartoe de eigendom
verworven hebben van het pand
Kloosterdwarsstraat 3.

KUNSTAVOND;

Blijkens de. in dit blad voorko
mende advertentie zullen de ge
zamelijke zangverenigingen St.
Cecilia en St. Petrus met Boxtel's
Harmonie een concert geven op
Maandag 3 Febr. a.s. om half 8
in de Ark. Uitgevoerd zullen wor
d�n Vocale en Instrumentale
Duo's, Koorwerken met begelei
ding van Harmonie, enz.
Na afloop der uitvoering wordt
een verloting gehouden, waarvoor
prachtige prijzen beschikbaar zijn.·
Al met_ al belooft het een genot
volle en gezellige avond te wor-
den. • • 
Steuh de bovengenoemde vereni
gingen door een bezoek aan deze
avond .

"Dezen, die het laatst gekomen 
zijn, hebben slechts één uur gear
beid, en gij stelt hen gelijk met 
ons, die de last en dé hitte van de 
dag gedragen hebben". 
De taal der af gunst, die spreekt 
uit de mond van deze arbeiders. 
Ze ontvingen het tevoren-over
eengekomen loon, en toch zijn ze 
niet tevreden? Wat is de hele 
kwestie: ze gunnen hun medear
beiders, die korter gewerkt heb" 
ben, niet hetzelfde loon. 
En wat bereikten zij? Luistèrt naa( 

0 Christus antwoord: ,,,Vriend, ik 
doe u geen onrecht; zijt gij niet. 
voor een tienling met mij over".' 
eengekomen? ...... of staat het mij 
niet vrij, met het mijne te doen, 
wat ik verkies? Of is U\A.T oog boos,
omdat ik goed ben?" • • 
In verband met dit Evangelie iets 
over de jalouzie. 
Jaloers worden is diep menselijk; 
jaloers blijven is ónchristelijk. 
Iemand, die jaloers, is, die afgun
stig is, beschouwt het geluk vart 
zijn evennaaste als zijn eigen on. 
geluk. 
Een gevoel van jaloersheid in zidl 
ontwaren blijft iets menselijks; 
maar wannéer wij dat gevoel niet 
onderdrukken komen we . direct 
terecht op de bascule, met als ge" 
,volg dat wij zelf omhoog moeten 
en anderen, koste wat het wil, om
laag, en we zijn verders tot alles' 
wat minder edel is, in staat. 
Wan neer een ander chiquer ge.,' 
kleed gaat: Waar halen ze in 
Godsna�m het geld vandaan? . 
Ge begrijpt n1et waar ze 't van. 
doen! 
Wanneer de zaak van een collega' 
beter draait dan de onze: Geen-·� 
wonder l Alle waren, die hij pre1 
senteert, zijn .derde rangs en van 
minder kwaliteit. 
Wanneer iemand te goeder trouw 
en uit overtuiging een keer meer 
naar de kerk gaat, dan gebeurt dit, 
als hij of zij rijk is, om in een goei 
blaadje te komen op de pastorie; 
als hij of zij arm is, om een keer 
meer in aanmerking te komen bij 
een of andere bedeling door Vin-· 
centius of Elisabeth. 
Zo zouden we nog met alle mo. 
gelijke en werkelijke uitlatingen 
kunnen doorgaan. En het ergste is 
maar, dat het niet blijft bij ge: 
uitlatingen, maar dat deze meestal • zijn het begin van laster en kwaad
spreken. , .. 
lJoor de meesten wordt het onheil 
en het leed, op deze manier de· 
medemens· aangedaan, over het 
hoofd gezien en toch is het goed, 
ons eens even hierop te bezinnen' 
en de vraag te stellen: Hoe denkt 
God hierover? 
Weest ervan overtuigd, dat Hif 
die Liefde is, deze afgunst niet on
gestraft zal laten. • 
Heeft Kain die uit jaloezie zijn 
eigen broeder doodsloeg met een 
knuppel, niet als een gevloekte 
over de aarde moeten rondzwer-: 
ven? 
Heeft God in de H. Schrift niet 
gedreigd: ,,Wie zich verblijdt over" 
de ramp van een ander, zal niet 
ongestraft blijven." (Prov. 17.5),: 
Wat was de oorzaak van de ver-
schrikkelijke àorlog, die we heb-· 
ben meegemaakt. 
Kwam hij niet voort uiteindelijk 
uit afgunst, waardoor het ene volk
het andere ging vermoorden. 
Wat is de oorzaak van iedere 
Kerkvervolging: Jaloezie op de 
eenheid en · de onverwoestbare 
kracht der Katholieke Kerk. 
Als ieder mens zijn uiter.ste best 
deed om gevoelens van af gunst 
en nijd door een tevredènheid des 
harten te onderdrukken. Als iede
re mens alvast het zóver bracht 
dat hij zijn jaloezie niet in �oor
den uitte, dan zou er een stukje 
van 't paradijs op aarde terugke-' 
ren v.aarvan we nu alleen onze 
tranen als herinnering bew,iren. 

.-
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KATHOLIEK 
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Het Gouden Paar 

• Zaterdag 8 Februari zullen J. Peijnenburg en zijne ,echt�
genote Hendrika Boleij hun 50-jarig huwelijksfeest vie
ren. De buurtbewoners van de Van Salmstraat berei
den zich voor om dien dag hulde te brengen aan een
ouderpaar, dat gedurende 50 jaren in zijn levenshouding
heeft getoond hoe een oprecht huwelijksleven tot geluk

• van velen strekt. 0 
Het gouden paar heeft zeven kinderen, die allen zijn
gehuwd, 32 kleinkinderen maken op hun beurt ':'Veer het
gelukkig bezit uit van die zeven gezinnen.

··Allen beijveren zich om het gouden paar op dien
dag van hun dankbàarheid te kunnen doe� blijken.·
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Spreekuur • • . . 
'

1 

• Wethouder van Sociale Zaken

Men verzóekt ons mee te delen, 
dat de Wethouder van Sociale Za
ken op Maandag 3 Febr. a.s. geen 
spreekuur heeft. 
\ . 

R.K. GILDENBONDSHARMONIE 
Dinsdagavond 28 Januari is voor "De 
Gildenbonds" geen avond gewee5t, die 
tne_t_ gouden letters iri hun 6eschiedenis 
gegrift zal blijven. 
1-;iet is ,voor leden, donateurs, beigunsti
ters, genodigden en _verdere belangstel
lenden, die met honderden gekomen wa
ren '.om van hun vertrouwen. in de R.K. 
Cildenbondsharmonie te komen getui
gen, een zware tegenvaller geweest. Ach
ter .deze stoute conclusie moeten wij 0,1· 
ini.ddellijk zeggen, dat. dit fiasco niet 
!;tet gevolg is geweest van het concert, 
çlat voor de pauze ten gehore werd ge
bracht: Integendeel; het gedeelte na de 
pauze; dat eigenlijk een kat in de zak 
was, gboide roet in het eten. Waren de 
�erechten, die Hermans c.s. opdienden 
welriekend en smaakvol bereid, de Huts
pot, die Cresendo ons bracht, verdreef 
de geurige aroma van "De Cildenbonds" 
totaal. 
J;)e .noodzakelijkste ingrediënten, n.l. 

-gèestige zetten, humoristische· vondsten
en pittige muzikale illustraties, die waren 
in d.ez.e "Hutspot" niet verwerkt. Het 
,vas_ in het kort gezegd "Een goedkoop
geval". Dè wrange nasmaak van dit 
J;:ii:idhovens gerecht zal het bestuur van 
de R.K. Gildenbondsharmonie nog lang 
bij blijven en deprimerend blijven wer
�en op het publiek, dat zich - tot eer 
yan hen gesproken • - fatsoenlijk bleef 
gedragen, hoewel de pitloze sfeer on• 
dragelijk was geworden.· 
Ries Bouwmeester, die een kort slot
woord sprak en de "artistieke" leiding 
in handen had, moet zich wel realiseren, 
dat zijn uitgesproken hoop om een 2de 
keer in Boxtel te komen, niet gewenst
is; want dat lijkt ons te kostbaar, èn ma
terieel �n moreel. 
Het eerste gedeelte va_p de avoncl he""�
figde. goede naam en faam van "De Gil
denbönds''. 
Het programma was juist gekozen en de
t;iitvoer_ing er van was eminent. De nieu
we mars "Wellfum Koningskind" van S. 
Spiero bleek een goede aanwinst voor 
hun programma, gezien de uitstekende 
uitvoering hiervan. 
J;:en speciaal woord van lof aan den kras
sen, ruim tachtigjarigen dirigent Hermans 
toonkunstenaar in Den Bosch; ondanks 
zijn hoge leeftijd is het nog steeds een 
waar genóegen te zien, hoe bekwaam 
deze populaire dirigent zijn dirigeerstok 
hánteert. Het hartelijk applaus, dat. hij 
áan het publiek ontlokte was dan ook 
zeer zeker· op de juiste plaats en zeer 
verdiend.· 
]Nogmaals duizend keer jammer, dat deze
pittige muziekklanken overstemd werden 
door het gedaas van na de pauze. 
Een avond, waaruit veel re leren viel aan
beide zijden. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEh 
van 21 Jan. t.m. 27 Jan. 1947." 

GEBOREN: Barbara C� J. d.v. J. H. 
Veroude e.v. M. A. v. d. Bosch; Henriet
te C. A. d.v. J. P. J. M. Tielen e.v. A. 
13. M. v.d. Laar; Cornelia M. H. d. v. C.
A. van Ruremonde e.v. H. H. v. d. Boom, 
Maria 0. M. d.v. H. J. C. van Santen 
e.v. H. M. de Jong; Petrus A. Fr. z. v.
A. C. van Giersbergen e.v. M. H. v. d.
Weide; Cornelius A. M. z.v. J. van Ant· 
werpen e.v. A. C. Vissers; Adriana J. E.
M. d. • v. J. C. Schuiler e.v. M. J. v. d.
Langenberg; Augustinus H. Th. St. El
tink e.v. G. J. P. van.Breugel. 
ONDERTROUWD: Marinus Joseph 
Vervoort en Maria Johanna Boeren; Wil
helmus Hendrikus Adrianus Snellaars en 
Theodora Driessen. 
OVERLEDEN: Adriana den Dekker, oud 
66 jaren; Johanna Maria de Bresser, oud 
�7 jaar. 

Esch - Op Zondag 2 en 9 Febr. 
1947 zal door de toneelgroep van 
de R.K.A.B. de tweede winteruit
voeri1,1g worden gegeven, voor Ie-

. den, huisgenoten en verder pu
bliek. Uitgevoerd zal worden: De-

raillement, toneelstuk in 3 bedrij
ven door W. van den Berg en de 
truc van Jim, blijspel in 2 bedrij
ven door Jac. Braun. De voorstel
lingen beginnen 7 uur. Op 1 Febr. 
zal een generale repetitie worden 
gegeven, tevens toegang voor de 
schoolgaande kinderen. 
Liempde. Dinsdag 28 Januari vier
de de R.K. Boerinnenbond St. An
na haar tweede lustrurri met een 
feestvergadering in het Parochie
hu_is. Na opening der vergadering 
met lied ter ere van St. Ann;:i en 
jaarverslagen door secretaresse 
kreeg he_t woord de Heer Evert 
van Eyndhoven. Op zeer aange
name wijze onderhield hij de ver
gadering over het onderwerp: 
"Leerzame ontspanning door 
voordracht en declamatie" door 
zijn betoog toe te lichten met het 
declameren van verschillende po
pulaire verzen. Hierna werd aan 
de leden mededeling gedaan van' 
verschillende plannen, o.a. aan
gaande buThrthulp, volksdansen; 
Nog had bestuursverkiez. plaats. 
Onze aftredende voorzitster stel
de zich niet herkiesbaar. Uit dank
baarheid werd namens de vereni
ging een mooie schilderij aange
boden. Tot lid van het bestuur 
werd nu gekozen Bertha v. cl .. 
Meerendonk. Na de pauze, waar
onder een koffiemaaltijd werd 
aangeboden, brachten enige leden 
een paar kluchtjes ten tonele. 
Hiermee werd deze aangename 
middag besloten. 
Liempde. Donderdagavond hield 
de K.A.B. weer een bijeenkomst in 
het kader van bet Winterprogram
ma. Weer was P. Reginald de spr. 
Zij� onderwerp voor deze avond 
was: ,,De verhouding van ouders 
tot kinderen". Ondanks de felle 
koude was de belangstelling toch 
ruim voldoende te noemen. 
Liempde. Ook de R.K.JB. hield 
traditie-getrouw op Dinsdagavond 
telkens haar bijeenkomst waarin 
de C.A. behandelde de Bedrijfs-· 

• organisatie in de landbouw en het
doel en de werkwijze van de R.K.
Jongeboerenstand. Er werd ook
een praatavond gehouden over de
NCB en haar instellingen. Reeds 7
lessén werden gegeven. Voortaan
zal slechts om de veertien dagen
de sociale les gegeven worden.

Voor de· Landbouwers.
De voeding 
van het ·pluimvee. 

Vervolg. 
De eiwitvoorziening vraagt uw bijzon
dere aandacht. De behoefte aan eiwit 
is bij groeiende kuikens groter dan bij 
oudere dieren. Voor de groei, vervanging 
van versleten lichaamsdelen en de pro• 
ductie van eieren zijn heel wat eiwit
achtige stoffen in het voeder nodig. Deze 
moeten eerst tot eenvoudiger verbin
dingen, aminozuren, worden afgebroken, 
de bouwstenen voor· het eigen lichaams
eiwit, dat voor elk wezen verschillend 
van samenstelling is. Het is de kunst een 
zodanig mengsel van eiwitachtige stof
fen te krijgen, dat bij afbraak voldoende 
bouwstenen en in de gewenste verhou
ding beschikbaar komen. Een gedeelte 
kan bestaan uit goedkoper graaneiwit, 
aangevuld met eiwitrijke plantaardige en 
dierlijke producten. Aangenomen wordt, 

dat van het 'voedereiwit minstens 1{4 
van dierlijken oorsprong moet zijn. Dit 
heeft een hogere biologische waarde, 
omdat cie �amenstelling ervan die van 
het op te bouwen lichaamseiwit dichter 
benadert. Voor aanvulling van een drei• 
gend tekort aan voedereiwit zullen ve
len wel beschikken over ondermelk. Ook 
keukenafval met vlees- en visresten mag 
niet vergeten worden. Waar niet vol
doende aan gedacht wordt is,. dat groen
voeder, vooral jong gras, een goede ei
witbron vormt. 
Wij hebben in de oorlog proeven ge• 
nomen met kuikens, die deels tot de 
leeftijd van 18 weken een rantsoen ont
vingen, dat voor 45 % van het gewicht 
uit maismeel en voor 55 % uit fijn ge• 
sneden jong gras bestond. Na 8 weken 
werden de jonge dieren in een grasren 
gelaten. Het resultaat was uiteindelijk 
een flink percentage jonge hennen met 
naderhand een zeer bevredigende pro
ductie. Voor de vitamine-A-voorziening 
heeft groenvoer zeer veel betekenis. De 
vitaminen A, B2 en D zijn voor het 
pluimvee van het meeste belang; de 
voornaamste bronnen hiervoor zijn 
groenvoeder·, gele mais en rode worte
len: gist en melkproducten: levertraan en 
direct zonlicht. 
In het meelvoer voor leggende hennen 
is minder eiwit nodig dan in dat voor 
groeiende kuikens. Bij een gelijke gift 
meelvoe_r en graanvoer zou het totale 
rantsoen zeker 13 % eiwit moeten be
vatten. Velen zijn de mening toegedaan, 
dat het eiwitgehalte van het pluimvee
voed�in het a)�'.emeen aan de hoge kanl 
is. Vl!'!'laging zal echter niet eerder ge
wenst zijn dan nadat door serieuze proe
ven het overtuigende bewijs ervoor ge• 
Jeverd is. 
Bij het verstrekken van meelvoer wordt 
de droogvoedermethode nog vrij alge
meen toegepast. Het rullig aanmaken 
bevordert de voederopname. Ook van 
kunstkorrel-ochtendvoer nemen de dieren 
iets meer op; het voederverlies is voor
al bij gebruik van ondoelmatige voer
bakken minder, terwijl men in de zomer 
weinig of geen last heeft van mijt. 
Als regel verdient het aanbeveling zowd 
het meel- als het graanvoer niet te ro
yaal, doch in afgepaste hoeveelheden be
schikbaar te •stel�n. Het wat ho11gerig 
houden van de dieren zal het nuttig 
effect van het voedsel verhogen. De ver
houd-gen tussen het eiwitrijke ·meelvoer 
en zctmeelrijke graanvoer moet zódanig 
zijn, dat de hennen op tijd aan de leg 
gaan en dan tevens volgroeid ziin. Voor 
de lichtere rassen moet dat zijn op een 
leeftijd van 5½ maand, voor de zwaar
dere rassen enkele weken later. Te vèèl 
eiwit drijft in de richting van vervroeg
de productie en niet volledig uitgegroeid 
zijn. De gevolgen hiervan zijn te lan& 
kleine eieren, kans op vervroegden rui 
ën vroeg verslijten van de hennen. Over
dadige graanvoederirig vertraagt de li
chaamsontwikkeling te sterk. Het gevaar 

"'voor fouten wordt minder wanneer U 
het er op a�nlegt eerder iets meer graan· 
voer dan meelvoer te geven. 
Tenslotte is het water een voedingsstof, 
dit! voor het leven van het pluimvee 
noodzakelijk is. Het lichaam en de eieren 
bestaan voor het grootste gedeelte uit 
water; bij de vertertng van het voedsel 
doet het water dienst als oplosmiddel. De 
dieren moeten steeds voldoende zuiver, 
fris drinkwater ter beschikking hebben. 
Voor 100 kippen moet gerekend worde_n 
op 12½ liter, wat in de zomer meer dan 
het dubbele kan zijn. 

Op Missiereis. 
Vervolg. 

Maandao 9 December. Vanmorgen half 
twaalf v�eren wij de Golf van Aden uit 
én de Indische Oceaan door. Dit is het 
laatste maar ook het meest saaie ge
deelte' van on e reis, omdat wij voor 
Dinsdag 8 dagen niets dan lucht en wa
ter zullen zien. 's Avonds zagen we een 
mooie film ter afwisseling in ons enigs
zins eentonig leven op de boot. 
Dinsdag 10 December. Weinig nieuws. 
Het weer is goed, niet te warm. De dag 
gaat voorbij met lezen, schrijven, een 
potje schaken of kaarten. Onze twee Pa
ters zijn begonnen met een beetje Ma
leis te leren aan de soldaten. Het valt 
echter niet mee, hen in zo'n korte tijd 
op dreef te helpen; het is dan ook een 

-spoed-cursus. Iedere afdeling krijgt twee
lessen, om de noodzakelijke beginselen 
te leren: Ook zijn er een paar burger
passagiers, die bereid zijn enige inlich
tingen te verstrekken over olie en rub
ber. Het is vooral, om de soldaten wat 
afleiding te geven. 's-Avonds op het 
dek was 't hersengymnastiek. Dit be
stond uit raadsels oplossen, een movi 
tijdverdrijf. 
Woensdag 11 December.: We komen 
steeds .dichter bij de Evenaar. Het weer is 
schitterend. Weinig variatie, maar Ba-
tavia is in zicht, dus ...... brieven schrij-

ven. 
Donderdag 12 December. Vanmorgen 
waren onze Paters juist klaar met de H. 
Mis te lezen, toen er een flinke bui 
kwam opzetten. Na een half uur malse 
regen, kwam de zon weer te voorschijn 
en liet al spoedig merken, dat zij de 
baas was. 
Vrijdag 13 December. Geen stof voor 
schrijven. Het wordt steeds warmer en 
het schrijven valt niet mee. Je zoekt het 
beetje wind op, dat er vandaag is. 
Zaterdag 14 December. Buitengewoon 
warm. Om 7 uur was de-zon al zo sterk, 
dat we dekking moesten zoeken in het 
beetje schaduw, dat er is. We onder
vinden, dat we op de Evenaar zijn. De 
soldaten hebben weinig fut, om wat va
riatie te brengen. 's Avonds hebben we 
een bridge-wedstrijd gehad, welke menig 
zweetdruppeltje opleverde. 
Zondag 15 December. Weer een gezon• 
gen H. Mis met een opwekkend woord 
van den aalmoezenier De Leeuw voor de 
soldaten, die nu spoedig hun arbeidsveld 
zullen betreden. Na de middag had er 
een mooi feest phats. Vandaag immer� 
zou Neptunus "de God der Zee" aan 
boord komen. Een oud gebruik bij het 
passeren van de Evenaar. Om goed 2 uur 
kwam hij, ditmaal vergezeld . van zijn 
vrouw Venus, en een grote staf aan 
boord. Dit feest bestaat grotendeels uit 
het dopen van die�nen, die nog nooit 
i.n deze zee hebben gevaren. Sommige
dopelingen, waaronder ook officieren, 
werden flink met witte of groene pap in
gesmeerd en zogenaamd geschoren, daar
na kregen zij een emmer water over het 
hoofd of in enkele gevallen werden ze 
afgespoeld met de brandslang. Toen deze 
plechtigheid was afgelopen en er door 
Neptunus een mooie rede was gehouden, 
werden alle sl!ngen ingeschakeld en heel 
de menigte flink natgespoten. Wie • er 
gee11 • deel aan nam, werd door de staf 
uit zijn hut gehaald en onderging ook 
de waterdoop. Gelukkig was de zon 
lekker en was 't om die reden wel fijn 
om even afgespoten te worden. Ons 
zestal hadden ze om bijzondere reden 
gespaard van deze doop. Een mooie her
innering aan het passeren van de Eve
naar. 
Maandag 16 December. Vandaag naar
oewoonte weer flink zomer. We lezen 
het bootsbericht, dat meldt: In Holland 
7 tot 10 graden onder nul", dus de 
schaatsen onder. Wat 'n verschil met 
hier. We moeten zoeken naar een plaats
je, dat wat verfrissing brengt. 
tv\aandag 16 Dec. Het is 3 uur namiddag
en de temperatuur is 34 graden. Er 
wordt gezegd, dat het de heetste dag is, 
die we tot nu toe gehad hebben. 
Scheepsnieuws is er momenteel niet.
Dinsdag 17 Dec. Wederom heerlijk weer
met zo nu en dan een malse regenbui, 
een voorproef van de regen, waarmee we 
in Indië zullen kennismaken. Het is bui
ten al even benauwd als binnen en je 
weet niet, welk schaduwplekje het beste 
is. De dag vliegt voorbij met schrijven, 
want Donderdag hopen we 't vasteland 
te bereiken en dan moet de post. klaar 
zijn. Toch ben ik er al vroeg mee klaar 
gekomen en neem ik me voor de pen 
niet meer te gebruiken voor wij in Bor
neo zijn geland. Toch vrees ik, mijn 
woord niet te kunnen houden. Ik heb aan 
schrijven geen broertje dood en veron
derstel, dat 'anderen even graag wat post 
ontvangen als ik. 
Woensdag 18 Dec. Vandaag in 't geheel
geen nieuws. Natuurlijk weer geweldig 
warm, maar hoe weinig ik er ook van 
hou, toch wen _t 't al een beetje. 't Is 
jammer genoe�, dat pe koelins•allaties 
niet goed werken, want zodoende heb
b<"n wij geen fris water in ons hr-p·k_
We rekenen uit, wanneer we eindelijk
eens in Batavia zullen zijn. Vermoed 
wordt op 19 December a.s. in de na• 
middag. · (wordt vervnlg 1) 

VRAnEN SOCIALE VERZEKERING, 
VRAGEN SOCIALE VERZEKERING 
Vraag 1 : Ik ben 62 jaar en voor mijn 
werk afgekeurd en geniet thans pensioen, 
wat vanzelf minder is dan dat ik mijn 
volle pensioen had kunnen halen. 
a. kan ik nu in aanmerking komen voor
ouderdomsvoorziening of moet ik wach
ten tot ik 65 jaar ben? 
b. indien ik thans niet voor verhoging
in aanmerking kom moet ik dan de ko
mende drie jaar nog doorbetalen om dat 
wel te bereiken? J. R. 
Antwoord: U kunt thans niet in aanmer
king komen voor de "' noodregeling 
Ouderdomsvoorzieninr, daar deze pas 
bij het bereiken van den M jarigen leef
tijd ingaat. 
b. U behoeft de komende drie jaar niet·
door te betalen. U krijgt op uw 65-
jarigen leeftijd toch de rechten, _we!ke 
aan de regeling Ouderdomsvoorz1enmg 
kunnen worden ontleend, waarbij U bo
vendien de helh, van het thans lopende 
pensioen eveneens behoudt. 

Vraag 2. Wanneer de echtgenoten niet 
• s'amenleven en de man komt in de nood
regeling Ouderdomsvoorziening te vallen 
wat gebeurt er dan met de uitkering? 

P. v. B.
Antwoord: In dit geval kan door de Raad 
van Arbeid, die met het onderzoek is 
belast aan het Bestuur der Rijksv.erzeke
ringsbank worden voorgesteld de aan 
den man toegekende Ouderdomsuitke
ring voor ten hoogste de helft aan de 
vrouw betaalbaar te stelltn. 
Vraag 3. Ontvangt· iemand die in een 
gesticht wordt verpleegd de ouderdoms
uitkering geheel of gedeeltelijk zelf? A.S. 
Antwoord 3. Wanneer de kosten van 
verzorging of verpleging geheel of ge
deeltelijk ten laste komen van een open
baar lichaam of een, injtelling van wel-. 
dadigheid.·door het openbaar gezag 1r
kend wordt op verzoek van het desbe
treffende orgaan de ·ouderdomsuitke
ring aan dit orgaan gedaan met dien ver
stande evenwel dat: aan dat orgaan in 
elk geval niet meer wordt betaald dan 
de te zijnen laste komende kosten van 
verzorging of verpleging bedragen. Is de-. 
gene die verpleegd wordt gehuwd, ook 
al zijn de verplegingskosten hog�, kan 
\1et orgaan nooit meer dan de helft van 
de ouderdomsuitkering opeisen. 
Worden de kosten van verpleging of ver• 
zorging door den verpleegde zelf b_etaald 
dan ontvangt hij vanzelfsprekend de 
ouderdomsuitkering tot het volle bedrag. 

H. v. d. K.

Distributie= Nieuws. 
OFFICiëLE BQNNENLIJST. 
voor het tijdvak van 2 to; en met. 
15 Februari 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 701 (strook 4) 
59-1 brood: 800 gram brood
59-2 brood: 400 gram brood.
59-1 boter, 59-2 boter: 125 gram marga•'
; . • rine of 100 gram vet. • . -.
59-3 boter: 250 gram margarine of 200• gram v,:J:. 
59-1 melk: 4 liter melk.
59-2, 59-3 melk: 3 liter melk.
59-1 vlees: 100 gram vlees.
�9-2 vlees: 400 gram vlees. 
59-2 algemeen: 200 gram kaas.
59-3 algemeen: t25 gram koffie.
59-4 algemeen: 50 gram thee.
59-5 a,lgemeen: 100 gram bloem.
�9-1B reserve: 1600 gram brood. 
59-1 C reserve: 800 gram brood.

• Bonkaarten KD, KE 701 (strook no. 4). 
60-1 brood: 800 gram brood. • 
60-1 boter: 250 gram boter.
60-2 boter: 125 gram margarine of fOO

gram vet._ 
60-1 melk: 12 liter melk.
60-1, 60-2 vlees: 100 gram vlees.
60-2 algemeen: 100 gram kaas.
60-1 D reserve: 800 gram brood.
60-1 E reserve: 600 gram bloem of kin, ·• dermeel (niet uit rijst bereid). 
60-2D reserve: '100 gram bloem of kin•

dermeel (niet uit rijst bereid)'. 

Tab.a"'skaarten·: 
. T 68: 2 rantsoenen tabaksartikelen (gel-· 

dig t.m. 8 Februari). 
Bón.kaarten MA, MB, MC, MD (str. 4); 
59-4 brood: 800 gram brood.
59-4 boter: 250 gram boter.
59-4 margarine: 250 gram margarine of

200 gram vet. 
59-4 melk: 5 liter melk.
59-4 vlees: 300 gram vlees.
59-5'vlees: 100 gram vlees.
59-4 kaas: 200 gram kaas.
Op 6 Februari zullen nog bonnen worden 
aangewezen voor sajker, versnaperingen 
en tabak. 
Bovengenoemde bonnen kunnen n;eds • op 
Vrijdag 31 Januari a.s. worden gebruikt, 
met uitzondering van de bonnen voor 
melk, waarop eerst met ingang van 
Maandag 3 Februari a.s. mag worden 
gekocht. De bonnen T 68 voor tabak 
zijn slechts geldig t.m. 8 Februari a.s. 
De niet aangewezen bonnen van strook 
no. 3 kunnen worden vernietigd. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
De wnd. Directeur van den Distributie
kring BOXTEL maakt het volgende be
kend: 

Aanvrage rijwielen en of rijwielbanden 
Van 1 tot 10 Februari 1947 kunnen we
derom aanvragen �worden ingediend ter 
verkrijging van rijwielen en of rijwiel- . 
banden. Om in aanmerking te komen 
moet men echter in ieder geval voldoen 
aan de normen, welke door het Centraal 
Distributiekantoor worden voorgeschre- · 
ven. Degenen, die nog een aanvrage in 
behandeling hebben en daarop nog geen· 
af- of toewijzing ontvingen kunnen niet 
aanvragen. 
De wnd._ Directeur voorn. J. F. A. PARO 
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De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

31 ;-- ,,Wij zullen eerst eens over eten 
gaan praten", zei Bartje op vriendelijken 
toon, ,,want na zo'n tochtje hebben jullie 
gewis wel trek in eten. Kom maar mee 
naar het andere vertrek. Wij eten hier 
uitsluitend maanmos". 
"Dat begrijp ik niet", zei de Prof., ,,dat 
kunt u toch niet door dat kleine mondje 
heen krijgen". 
"Dat doen we ook niet", zei Bartje. ,,Wij 
hebben een deurtje in onze borstkast en 
doen daar het mos in en .hebben hier 
vier en twintig uur genoeg aan". 
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,,Dus U legt het meteen in de maag", 
zei de Prof. 
De Prof en Felix hadden er plezier in en 
èn vonden het vermakelijk en naar hun 
begrippen kras. 
"Voor jullie", zei Bartje "heb ik soep 
van maanmos laten klaarmaken en ik 
hoop, dat die jullie lekker zal smaken. 
32. De Prof. en Felix waren benieuwd
wat het voor een di11er iou zijn. Zij 
zetten zich aan tafel en wachtten af wat 
er zou worden opgediend . 

Toen de soep werd opgediend moesten 
zij eerst eens kijken en ruiken. De geur 
..yas heerlijk. 
,,Die zal wel smaken", zei Felix. 
Zij schepten hun borden vol en begon
nen te eten en werkelijk, de smaak was 
voortreffelijk. Felix had nauwelijks eni
ge lepels gegeten of het lee_k den Prof. 
dat hij groter werd. 
"Ho, ho", riep- de Prof. ,,je gooit de tafel 
cim, blijf een beetje rustig, je doet z.o. 
gek". 

\ 
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'._· Sportnieuws. ADV ANCE. Tafeltennisnieuws. : Helmond I wist j.l. Zondag niet 8-2 over i' Advance III te zegevieren in de d�rde 
klas Kring Eindhoven, zodat zij de. beste papieren behouden in �eze klässe. A. Nestelaar wist de 2 voor Boxtel gewonnen partijen te winnen. . .Advance 111-Smash III welke a.s. Zondag ; in E_indhoven gespeeld wordt zijn beiden , kan�loos voor het kampioenschap, zodat ' een vreedzan)e strijd verwacht kan wor-; den. Advance I welke te Tilburg tegen :. lréne I geli* speelde kan thuis winnen, : wat ook abs·otuut nodig is wil de kleine ; kampioenskans behouden blijven. Advan-' ce 2-E.T.C. I wordt: een kampioenswed-' strijd, daar Advance Il leidt in de 2de '-klasse. kring Eindhoven met4'een gelijk : aantal gespeelde partijen en 2 verlies-: punten, terwijl E.T.C. er drie heeft, zou ; Advance Il bij (,en' event'lleel , gelijkspêl ; zonder verdere verrassingen in de ver-! dere competitie het kampioeilsëhap veiligf kunnen stellen. lri Eindhoven werd echter:-verloren met 7-3 zodat flink• zal moeten·• worden aangepakt.. Advance 1-Jrène I half 3.; Advance 11-�.T.f}' _11 5 uur. 19 het Ad-• vance clubhms, cafe val! Breugel, Bos•scheweg. 

1 De Sociale Verzekering ; Verhoging van de lóongrens. : Bij Koninklijke boodschap ·van 14 Maart · ; 1946 werd een wetsontwerp ingediend, . ·, dat ten doel had de loongrens in de ver� schillende . Sociale Verzekeringswetten t� . : verhogen. Deze wetten bevatten zoals •; bekend verschillende regelingen, welke :· een loongrens inhielden. Met ingang van 1 Januari 1947 is de : loongrens van sommigé· wet:ten '_die nog ·_ een bedrag van Y- 3000 kenden, verhoogd.'· tot f 3750 per jaar. Tevens wordt het'. maximum dagloon waarnaar d'! prc1niën . en uitkeringen worden berekend vanaf , dezelfde datum gewijzigd van f 8 in ;J 10. 

de bijz. n�den van het Episcopaat welke bijz. in de milddadigheid der gelovigen wordt aanbevolen. Maandagavond om half 8 Congregatie. Op Maandag, 3 Febr. wordt na de H.H. Missen de Blasius zegen gegeven. Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof biechthoren tot 8 tmr. 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 n-it 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. Deze week begint de voorbereiding voor de plechtige H. Communie op Passie- • • Zondag. Toegelaten worden de leerlingen van de zevende klas en zij, die voor 1 Mei 1947 13 jaar worden .. Het Catechismus onderricht wordt" gegeven voor de jongens Maanda� en Woensdag in de -school op de Burgakker en voor demeisjes Dinsdag en Donderdag op Duinendaal telkens om half -9. De' oudersworden verzocht ·er voor te zorgen, dathun kinderen trouw komen. • : MAANDAG, om kwart voor 7 gez. H.Mis voor Hendricus Poirters; z.a. gel. mndst. voor Antpnia Slijters v. d. Langenberg; H. Hart altaar gel. mndst. voor Petronella Johann:i van Hal; om half 8 gel. mndst. voor Martinus v. d. Steen; z.a. gel. jrgt. voor Jacobus van Rooij; omhalf 9 gel. jrgt. voor Marinus van Erp. DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez . jrgt. voor Vaientii:ius van Doesburg; z.a. gel. H. Mis voor Martina van Zeeland vanwege de Borid van het H. Hart; H. Hart .altaar gel·. H. Mis tot-.bijz. intentie; om hàlf ·g .gel. H. Mis voor ·Jacobus Cox; z.a. gel. jrgt. voor Arnoldus Olieslagers;om half 9 P.el. H. Mis voor HenrietteWitteveen Schöne; om half 10 gez. H.Mis tot bijz. intentie; om 10 uur· gez.H. Mis tot bijz. intentie.

ZONDAG 2 Febr.: 6 -l>Jlr l.d. voor het geestel. en tijdel. welz1Jn der Parochie; 7 uur 1.d. voor Paulina Verhoeven v.w. Broed. H. Rozenkrans; 8 uur Ld. voor Lambertus Goossens v.w. Ap. des Gebeds; 9.15 uur Ld.; half 11 de Hoogmis voor Johanna Potters v.w. Broed. H. Rozenkrans. MAANDAG 3 Febr.: 7 uur gel. zevende voor Henrica v. Stekelenburg; Ld. voor Antoon v. d. Meyden; 7.45 uur Ld. voor den Heer Jos. van Susante; 1.d. voor Antoinnetta v. Keulen-v. Son; half 9 Ld. voor den Weled. Heer Theodorus Schots Schoenmakers. DINSDAG 4 Febr. 7 uur gef. z.j. voor Johanna Maria Maas; I.m. voor Wilhelmina Pijnenburg-Roosenboom; kwart v. 8 Ld. voor Adrianus Vlaminckx vanwege personeel en bedienden Ark; Ld. voor Henrica van Stekelenburg vanwege de buurt; half 9 Ld. voor den Heer Lambertus Goossens vanwege de buurt. WOENSDAG 5 Febr.: 7 uur z.d. voor Paulina Verhoeven. vanwege Broers en Zusters; 01.j. voor Johannes de Bever; kwart voor 8 l.j. voor Johanna de Zeeuw van Maren; I.m. voor Jo van Zeeland: half 9 1.d. voor Josina v. d. Akker-Gevers. DONDERDAG 6 Febr.: 7 uur z.m. voor Elisabeth Pennings; I.m. voor Jacoba v.d. Horst-Rademakers; kwart voor 8 Ld.voor Wilhelmus v. d. Louw; 1.d. voorJan Verheyden en Beatrix Klarenbeekz�e.; half 9 l.<l. voor Piet v. d. Kruys.VRIJDAG 7 Febr.: kwart voor 7 Pl.z.d. voor de leden van • de ·Broed. H.Hart; I.m. voor Gertruda v. d. HorstLibregts; kwart voor 8 . l.j. voor Francisca de Bie 0Pijnenburg; half 9 Ld. uitdankbaarheid; 9 uur Pl. z.d. uit Dankbaarheid.ZATERDAG 8 Febr. 7 uur I.m. voorAntonius v. d. Eerden; I.m. voor G'!rardus Veroude; kwart voor 8 l.d. voör.'den Heer Wilhelm en Mej. Oda v.inEupen; half 9 z.d. uit, DankbaarheiJ;9 uur Pl. z.d. uit Dankba.irheid ..
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE Zondag Septuagesima. ZONDAG half 8 H. Mis voor welzijn 

onze eigen kerk, de tweede voor B.N. Heden vergadering van de St. Vincentius-vereniging. Half vier Lof met rozenhoedje ter ere van. O.L. Vrouw Lichtmis, om de zegening) van de moeders over de huisgezinnen te verkrijgen. MAANDAG: half 8 wegens het feest van O.L. Vr. Lichtmis op heden te vieren, zullen vóór de eerste H. Mis de kaarsen gewijd worden; kwart over 8 H. Mis voor de weel. Catharina v. d.Meyden-v. d. Heijden. Om 7 uur vergadering van St. Elisabeth-stichting oppastorie.DINSDAG: half 8 H. Mis voor een zieke; kwart over 8 jrgt. voor Leonardusv. d. Heyden en Henrica v. d. Wijst hsvr.WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Christiaan Pijnen burg; kwart over 8 H. Mis-als jrgt. waarbij de kerk met e.en kaarswordt vereerd voor Adrianus Schelle.DONDERDAG: half 8 H. Mis uitvriendschap voor Johanna Bosch-van Engeland; Hierbij wordt de kerk met eenkaars vereerd.; kwart over 8 H. Mistot intentie van de leden der Godvruchtige Vereniging ter ere v. d. H. Theresia van het Kind Jezus.VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege een. familielid voor Ardina Petronella Huyberts-van Esch; kwaTt over 8 gez. mndst.voor mej. Wilhelmina v. d. Boom; opdeze dag is het wegens de eerste Vrijdagvan de maand feest ter ere v. h. Goddelijk Hart van Jezus. Vragen we door• de H. Mis en de H. Communie vandaagom vele en waardige priesters vooralvoor ons bisdom. 't Is ook de beste voor-• bereiding tot de dag van morgen. •·ZATERDAG: -Priester-Zaterdag; half 8jrgt., waarbij de ker-k met een kaarswordt vereerd, vo_or Adrianus Schelle.kwart over 8 geen H. Mis; half 10 gez.Huwelijksmis.Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van 5

DINSDAG: 7 uur z.j. voor Martinus v .. de Meerakker; 8 uur l.j. voor Antonius Bax ·Maria hsvr. en Cornelius de zoon. WOENSDAG 7 uur z.j. voor Michiel van Brunschot; 8 uur l.j. voor Petrus v. de Broek. DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der parochianen; 8 uur 1.j. voor Anna -Maria Petrus v. d. Broek. VRIJDAG: Ie Vrijdag der maand -daarom ook Donderdag biechthoren als. op Zaterdagen. Half 7 en 7 uur I.m. voor bijz. noden der parochianen; half 8 z. mndst voor overleden familie van Boe-_ . ckel van Rumpt; deze H. Mis met uitstelling van het Allerheiligste én Acte van Ereboete· aan het Godd .. Hart. ZATERDAG: 7 uur z :j. voor Hendrica Michiel van Brunschat; 8 uur l.j. voor Theodorus v. d. Broek;. ZONDAG half 7 I.m. voor Wilhelmina . Appeldoorn als overleden lid der Congregatie van O.L.· Vrouw; 8 uur I.m. voor overleden familie van het Kind van Leonardus Spierings. Zij die een stoel of plaats in bank gepa�ht hebben, worden verzocht het zitgeld te komen voldoen vóór a.s. Vrijdag 12 uur, en wel in de sacristie: 7e Wilhelmina Appeldoorn overleden te Liempde. . Gedoopt: Leonardus Cornelis zoón van Leonardus Spierings-Veroude; Johannes Marinus Hendricus zoon van Johannes Habraken-v. d. Langenberg. PAROCHIE .ST. WILLIBORDUS ESCH , • Septuagesiéia. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Voo, • de Hoogmis zullen de kaarsen gewijd worden. Tweede _schaalcollecte xoor . Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uµr Lof met Rozenhoedje; na he� Lof een lied. Donderdag gelegenheid om te biechten van 3-4 uu, en van 6 tot half 8. Om 6 uur oefening van het H. Uur. Vrijdag eerste Vrijdag der maand toe-gewijd aan het H. Hart van Jesus, Om . • half 7 uitstelling van het Allerheiligste loe redenen welke. tot deze wijzi5ing hebben geleid, liggen voor de hand. De stijging van de lonen gedurende de oorlog en na de bevrijding had er toe geleid, dat/ vele arbeiders, die voorheen onder de Ziektewet en Invaliditeitswet vielen niet meer verzekerd waren, omdat hun l0011 de wettelijke grens overschreed. De per1 1 Januari 1947 ingegane wijziging heeft ten doel deze arbeiders wederom onder de verzekering te doen vallen. Ee11 onvermijdelijk gevolg van de wijziging is dat arbeiders die vroeger nog niet onder de ziektewet vielen, omdat hun loon juist bovetl de f 3000 bedroeg er· thans wel onder vallen. Een nadeel is dit 'niet. Ieder arbeider wiens loon minder dan_ f 3750 per jaar bedraagt valt vanaf 1 Januari 1947 onder de Ziektewet, ongeacht of hij vóór deze datum wel dan niet . ingevolge de ,Ziektewet verzekerµ is geweest. 

_WOENSDAG, om kwart voor 7 . gez. mndst. voor Anna v. d. Meijden v. d. ,Ven; z.a. gel. H. Mis v.oor Petronella van Hal; H. Hart altaar· gel. jrgt. vopr Catharina van Krieken; om half 8 gel. H: 
·, der parochie; 10 uur jrgt. voor • Helenaden Otter.

. tot half 7. 6 uur Lof met rozenhoedjevanwege Maria's biddend leger, om voorlichting van den· H. Geest aan onze regering, voor behouden terugkeer vari onzemannen en jongens uit Indië en voor •vreedzame verhoudingen.Het H. Sacrament des huwelijks wensen te ontvangen: Wilhelmus v. d. Kraayuit de parochie Brnekhoven I te Tilburgen Adria Maria van Schayk, waarvanhe.den de derde afkondiging geschiedt. Johannes M·artinus v. d. Nieuwenhuizen 
en Communie uitreiken. Om half 8 Pl. gez. H. Mis met uitstelling, waarna U, .. tanie 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. 

Deze wijziging heeft lang op zich doen waçhten omdat zij tot gevolg zou hebben datiook de gewijzigde loongrens van toepassi�g zo_u zijn op het Ziekenfondsenbes)mt. Hiertegen waren van medische .zijde vele bezwaren en m.i. 'zeer tei:ec�t. Het· ware dan clok b.etèr geweest om •van deze gelegenheid gebruik te ma
ken: artikel 50 van de Ziektewet, hetwelk bij Duits voorschrift werd gewijzigdwederom in zijn oqrspr.onkelijke redactiete herstellen n.l. ,,dat men verplicht verzekerd is bij een Ziekenfonds, tenzij men kan: aantooen geneeskundige hulp te kunnen krijgen" .. De practijk heeft aange-, toond dat het wegvallen van de oor• spronkelijke bepaling tot moeilijkheden , aanleiding heeft gegeven. Tevens had men een bezwaar kunnen voorkomen, : dat een groep personen gedwongen zou • worden zich bij een ziekenfonds aan te; sluiten die_ liever als particuliere patiëntwordt behandeld. ,,� Tegenover de bezwaren stonden ook devoordelen, welke de verhoging tot f 3750ook voor, het Ziekenfondsenbesluit zouden . meebrengen voor dé administratie;juist in deze tijd, waarin vereenvoudiging in de uitvoering der wetgevingnoodzakelijk -is. Vermoedelijk hebben devoordelen meer gewicht in de schaal geworpen dan de bezwaren en zo \lallendan ook alle arbeiders die een jaarloonverdienen tot f 3750 van 1 Januari 1947eveneens onder het Ziekenfondsenbesluit, dat wil dus zeggen, dat zij voor fover zij dit nog niet hebben gedaan �ich ten spoedigste bij een Ziekenfonds hunner " keuze als .verplicht verzekerd .moeten melden. Wat de Invaliditeitswet betreft betekent de wijziging, dat de1 arbeiders· die niet meer verplicht verzeke1d waren omdat hun loon boven f 3000 per jaar bedroeg dus voor wie geen rent.!· zegels meer op de rentekaarten werden geplakt aan de Raad van Arbeid van welke zij de' laatste rentekaart hebben gehad wederom een kaart moeten aanrragen en deze aan den werkgever bij. Wie zij in dienst zijn moeten afgeven. .0ok de arbeiders die zelf met het plak•ken van rentezegels zijn doorgegaanmoeten de in hun bezit zijnde kaart aanden werkgever afgeven, daar op dezepe verplichting tot het plakken:van· renstezeg�ls berust. Zoals boven reeds gezegd 1s, het dagloon per 1 Januari 1947waarnaar de uitkering zal worélen be�rekend voor de Ziekte- en Ongevallenwet gewijzigd van f 8 in f 10 . . •be maximumuitkering per dag: bedraagtdus vanaf genoemde datum f . 8.• H .. v. d. K. 
Parochie�Agenda-. PAROCHIE H. PETRUS TE BOXTEL ZONDAG, 2 Febr. Feestdag van Maria Lichtmis. De H.H. Missen om half 7 kwart voor 8, 9 uur en. om half 11 d� Hoogmis. De Hoogmis zal worden op-\ gedr�_gen voor het _ geestelijk en tijdelijk welz11n der parochie. Voor de Hoogmis worden de kaarsen gewijd ter .ere van O.L. Vr. Des avonds om 7 uur Lof metRozenhoedje. Vandaag de 2e schaal v.

Mis voor Jacques Vers.churen; z.a. gel. H. Mis vanwege hét "Biddend Leger";om half· 9 gel. H. Mis voor HendricaMuselaers van Drunen.·DONDERDAG, om kwart voor 7 gef.gez. jrgt. voor Petrus, v. d. Vliert enJacobina van Moogstraten de hsvr.; z.a.gel. H. Mis voor Maria van Dong.env.· d. Laar; H. Hart altaar· gel. mndst.voor Jan van Empel; om half 8 gel. .mnd.
voo_r, Marinus v. d. Steen vanwege hetThuisfront;' z.a. gel: jrgt .. voor Wilhelmina Olislagers v. d. �Aker; om half 9gel. H Mis voor Sjaak van.Vlerken.VRIJDAG, om kwart voor 7 gez. mndst.voor Jacobus van Elk; z.a. gel. -H. Misvoor Elisabeth van Heesch v. d. Bosch;H. Hart altaar gel. H. Mis voor Hendricus Poirters vanwege het Koor; om half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v. d. PlasDirks; om half 9 gel. jrgt. voor Adrianav. d. Steen v. d. Oetelaar .ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor de ZeerEerw. Heer Alóysiûsv. d. Eerden; z.a. gel. mndst. voor Jaco-.bus van Elk; H. Hart altaar gel. mndst.voor Paulina Voets; om half 8 gel. H.Mis voor over!. familie; z.a. gel. H. Mis ,ter ere van het . Onbevlekte Har.t van Maria tot bekering der -zondaars; om half 9 gel. jrgt. voor Elisabeth van Erp v. d. Biggelaar.
In het liefdehuis zullen geschieden:Maandag gel. H. Mis voor 'Martina vanZeeland; Dinsdag gel. H. Mis voor Cornelis van Hal; Woensdag gel. H. Mis v.Wilhelmina van Zogchel; Donderdag gel.H. Mis tot bijz. intentie; Vrijdag gel.mndst. voor Antonius van Kerkoerle;Zaterdag gel. H. Mis tot bijz. intentie . .Het H. Sacrament des H{iwelijks wensente ontvangen: Marinus Joseph \l ervo0rtgeh. _en won. te Olland (St. Oedenrode) en Maria Johanna Boeren uit deze parochie, waarvan heden de 2e afkondii;mg 'geschiedt; Sebastianus Eduardus Pieter . Roger Clercx en Catharina Cornelia van Griensven beiden uit deze parochie; Henricus v. d. Langenberg geb. en won. te Gemonde (St. Oedenrode) en Johanna Maria Adriana van Drunen uit deze parochie; Gijsbertus Johannes Wilhelmus Koenders uit de� parochie en Ida Maria Gouders uit Spekholzerheide; Henricus Petrus Ludovicus Bechtold uit deze parochie en Maria Adriana de Leeuw wed. van Norbertus Adrianus. Wilhelmus van! Son uit de parochie van den H. Nicolaas te Helvoirt; waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste aan den pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
Zondag Septuagesima, 2 Febr. '47 Vandaag voor .de H. Mis van 7 uur wor• den de kaarsen gewijd vanwege de feestdag van Maria Lichtmis. Liturgisch wordt dit feest gevierd op Maandag 3 Febr. • De te- schaal is voor 'de KerK;- de 2é· vooç de B.N. Om 7 u,ur Lof met vol.ksozang en Rozenhoedje voor onze Militairen in Indië.Maandag, feestdag v. d. H. 'Blasius, bi5'•schóp én martelaar, patroon tegen keelziekten; na de H. Missen is er gelegen•'.heid de Blasius-zegen te· ontvangen.Maandagavond 8 uur KA. voor mannenin de Ark·Dinsdagavond 8 �'ar KA. .;oor �rouwenin de Ark; deze laatste bijeenkomst voor, -vrouwen, moe�t .worden· uitgesteld. • Donderdag om 3 uur Vergadering der' H. Familie voor Moeders en Gehuwde Vrouwen. Na de oefening is er gelegen-heid tot Biechten. Vrijdag,. de _te Vrijdag der maand toegewijd aan het H. Hart van Jezus; 'savonds om half 8 Lof. Zaterdag, Priester-Zaterdag. Na de H. Missen wordt het gebed voor de pries-- ters gebeden.. Biechturen: Donderdag van 6-7 uurZaterdag van 3 tot 4 uur en van o-6 uur.

MAANDAG half 8 jrgt. voor Jacobus v. Dinther. Zaterdag Priester-Zaterdag. • ., DINSDAG half 8 jrgt. voor Petrus ,van 'uit deze parochie en Cornelia Johanna Chr_istiana van Gurp uit de parochie v. h. H. Hart in Boxtel, waarvan heden detweede afkondiging geschiedt. • • 30 dagen worden de gebeden ,v,erzochtvoor Jacques 'van Vlerken in Indië, dèheer Jacobus van Elk in Boxtel, JohannaBosch-van Engeland alhier, Ardina Petronella Huyberts-van Esch alhier, Adrianade Dekker, alhier overleden voor wieook · he( zevende wordt gehouden enHenrica Elisabeth Stekelenburg van Duren in den Bosch overleden en MevrouwWittèveen Schöne in de Parochie H.Petrus overledén.

Zondag a.s. tweede schaalcollecte -<Voor ,,Onze arme Kerken". . • _ Eindhoven. • . WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus van Eindhoven. ;'. -DONDERDAG: half '8 jrgt. voor Theodora Appeldo'orn.' VRIJDAG: hálf 8 jrgt. �or Bernardus van Osch. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Hubertus van Osch. . 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Geertruda van dèr Staak-Konings; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Par:,MAANDAG: half 8 mndst. voor Johannes Wilhelmus van Exsel.DINSDAG: half 8 H. Mis voor Gerardus van de Ven te Boxtel overl.WOENSDAG: half 8 mndst. voor Annavan de·r Bruggen. • .DONDERDAG: half 8 H. Mis voorGerardus Johannes Rutten.Deze week zullen geschieden: Zondag H. Mis voor Ar<lina Hu.ybers te Lennis-'heuvel ove.rleden; Maandag twee • H. Missen voor den Weled. Heer Jacobus van Elk te Bo�tel overleden-; Dinsdag, twee H. Missen voor Bijzondere intentie; Woensdag mndst. voor Theodorus van Kuringen en mndst. voor Adrianus van Eindhoven; Donderdag mndst. voor Ma-' ria van Kasteren; mndst. voor An toon' van Oorschot; Vrijdag: mndst. voor Nicolarina Toelen en mndst. voor Adrianus van Schayk; Zaterdag mndst. voor Joan-· nes Essens en mndst. voor Joannes v. d.' 

• Tenslotte Gerardus J��ssen in Indië be- VRIJDAG: half 8 gez. jrgt. voor deZeereerw. Heer Pastoor Sprengers: � ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Maria 

Langen berg. 

• diend.
PAR .. ST. JAN'S ONJ'HOOFDINGLIEMPDE. • • 

Zondag Septuagesima, 2 Febr. 1947. 

Kramer-v. d. -Akker. " a· ..., 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL ZONDAG Septuagesima, 2 Febr.: 7 uur H. Mis v.w. de kinderen v. JqhannaBosch v. Engeland; half 9 H. Mis v. Maria Johanna van Nunen-v. d. Schoot; 10uur Hoogmis voor het welzijn v. d.parochianen. De eerste schaal . is voor .

ZONDAG: feestdag van O.L. Vr. Lichtmis: vóór de hoogmis wijding der kaarsen; half 7 l.j. voor tytaria van Brunschot; 8 uur I.m. tot welzijn der par.; · 10 uur z./·. voor Antonius Schoenmakers;3 uur Lo , daarna meisjes-congregatie. 
MAANDAG-S uur z.j. voor TheodoraAntonius Schoenmakers.Maandag tot Donderdag en Zaterdaghalf 8 z. 7e voor Wilhelmina AppeldoornMAANDAG: 8 uur l.j. voor Johanna vande Wiel.

Elders: 8 H.H. Missen voor Henricus Johannes Fick; 4 H.H. M.i6sen voor Wimke van Schijndel vanwege de scho.olkinderen; H. Mis voor Wilhelmus van· • Schijndel en 1. voor Wimke van Schijndel; 4 voor Catharina . van Schijndel Sol en Jan van Schijndel i een voor de overleden ledep der Proc. Tilburg· ' Hakendover; een voor Jan van Exsel · vanwege Br. H. Bloed, een . vanwege Br. H. Cornelis, Bokhoven; een vanwegeProc. Tilburg-Hakendover; een v.w. B_r.H. Antonius, Waalwijk; een vanwegeBr. H. Willibrordus, Luyssel; een v.w.Br. H. ·Bei-nardus, Ulecoten;. een v.w.Br. O.L. Vr. van Lourdes .
Eindelijk schonk God ons den tienden Zoon en Broertje die de namen ontving van 
AU�USTINUS HENRICUS 

THOODORUS TH. ELTINK T F.T TINK v. BREUGEL HARRY, PIET, WIM, 1 rlt:U, JAN, JOS, FRANS. Tijdelijk ·st. -Lidwina Ziekenhuis, Kamer 4·_ 
t Door het noodlottig vliegongeluk op Zondag 26 Januari overleed, tot ons diep leedwezen, onze dierbare Zoon, Broeder en .Oom de Heer 

DICK PE(JNENBURG Ie Telegrafist bij de KLM in den· ouderdom van 31 jaar. Wij bevelen de ziel van den overledene in uwe godvruchtige gebeden aan. Uit aller naam, Familie PE(JNENBURG Molenstraat 88. 
Voor de deelneming ondervonden bij het overlijden en begrafenis van onzen dierbaren Echtgenoot en Vader den Heer 
ALBERTUS- v. BERKEL betuigen wij onzen hartelijken dank. Breukelschestraat 36. Wed. J. J. M. v. BERKELv. ROOSMALEN. ALBERT A.W .. v. BERKEL • Breukelschestraat 36.

:Voor de hartelijke deelneming ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare Echtgenoote en der kinderen zorgzame Moeder Mevrouw 
HENDRIKA El:ISABETH VAN STEKELENBURG • geb. Van Duren betuigen wij aan Vrienden, zen oprechten dank. �eimissen en Buurtgenooten on-
� BOXTEL, 31 Januari 1947 • Molenstra� 65. 

.---·----· ... ·---· - • -�i 
i Op Dinsdag 4 Februari i 
i hopen onze geliefde i t • Ouders i 

I• C. BEKERS t 
' A� VAN EERDEN !

• •. hun 40-jarig huwelijksfeest i. 
i te herdenken. Dat God, hen i
i nog l;mg moge sparen is i 
i de wens van ,· 
t Hunne dankbare i • K•-,c1<'ren en • 
! Kleinkinderen. !
1 Langenberg 19. !
...................... ._.. .................

TOOS·VAN GRIENSVEN en 
BAS CLERCX geven hiermede namens wederzijdsche familie kennis van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de Kerkelijke inzegening ·zal plaats vinden op 12 Februari a.s. des v.m. 10.30 uur in de Parochiekerk te Hatert (Nijmegen). Toekomstig adres: Bosscheweg 51, Boxtel. 

Te koop zwart mantelpak z.g. a.n. maat 42, petroleum kachel,petroleum vergasser en een p.hoge leren rijglaarzen, m. 43,Schoenmakers, Nieuwstr. 190c.

B. VAN STEKELENBURGALBERT, RIET, BEPPIE,BASJE, SJEFFIE.
Te koop: Prima keuken. Kolenfornuis met ingebouwd koperen warmwater reservoir, afmeting 1,30 bij 0,80, groote Maat, Bosscheweg. 51. 
Huwelijk. R.K. Weduwnaar, ruim 50 jaar, zoekt langs dezen weg in kennis te komen met R.K. Weduwe (met kinderen geen bezwaar) of jongedochter van 45 tot 55· jaar. Liefst uit den werken�n stand om na wederzijds ·goedvinden een huwelijk aan te gaan. Br. onder nr. 70 aan Brabants Centrum, Molenstraat 19 . 
Te koop: bij C. G. Vorstenbosch, Boxtel, Tongeren 87 A, 2 vette geiten. 
Te koop: een nieuwe bruine winterjas, goede kwaliteit. Lengte 115 cm. Prijs f 40. Stationstraat 77. T� koop een Brabantsche- en een fornuiskachel, 'Zandvliet 8 Boxtel. Voor Heer, zit- en slaapkamer aangeboden, met pension, adr. ·Molenstraat 30.Te koop, Een dekrijp varken G. Y. bij J. Schoenmakers, Roond 2, Boxtel. 

Te koop: twee driftvarkel)s, Wed. v. d. Sande, Onrooi .9. Te koop: 11 hennen Rhode . · .• Islands broed -1946 tegen de leg met haan f 8,- per stuk. ', Bevr. H. v. Breugel, Tçmgeren 
54, Boxtel. 1 i. t l, Te koop een z.g.a.n. Kinder• ; . , wagen en een sportfiets, zon- ;: der banden, geheel nikkel. Pa- .: rallelweg Z 9, Boxtel. , ':•• 'Wie wil bruine schoenen, slee hak, ruilen voor schoenbon, , maat 38. Bevr. Molenstraat 19. 
VERHUISD: 

A:' VERSPAANbONK Maatkleermakerij van Rijksweg 4 
naar RECHTERSTR.1 7. i Van 1 tot 11 Febr. gesloten 

Bespaar me�r gel4 l 
Belgische Kl,iltkalk in huis en op a.tal 
BeJg;sche Kluitkalk ,ov!ral 1 : Diegenen welke nog , ! 

KLUITKALi willen bestellen kunnen, dit nog doen. Ook voor ,· MEEL- en MENGVOEDER het adres 
A. W: .v. KempenLENNISHEUVEL An6Ons huishouden vraagt • dringend om een goede • . i . • 

NAAISTER voor werk aan htiis. Te bêvr. W.]. A. vän Vlerk�n, Onderwijzer, Boxtel, Bossche-weg 38. 
Het -vertrouwdste adr·es voor' iedereen, ■ 
IS ·en blijft steèds WIT'TEV EEN.. •, 



M. HOY·NG Bijzondere.aanbièdingl! Zaterdag 1 .Februad.
VOETZAKKEN speelt in . • .

TA1'DARTS 
Dina�ag 4 Fe},ruari 
Woensdag 5 Februari 8,95 in Kunstl eder 5,95 

c f, D s t 1· d" 7 95 en S1ofui1voering 4.95 a e n e por were .

-AFWEZIG. 6.9� geheel bontgevoerd 3.95 

Dul,en- en HJnden-Llefhebbers. Wagenvachten Weder"m alle soorten 7.95 

' Bogena-Producten Woninginrichting
V�aagt prijscou_rant. 1. J. WiUelJ.een
Fa. Gebr. v. Oers Rechterstraat 22Breukelstbest�aat 112 • Boxief -----· ------

• Neemt goeden raad Notaris P. MERTENS 
en gebruikt Van Oers zaadte Boxtel za1 op Dinsdag 4 Februari 1947 roorm. 10 uur voor en ten woonhuize van Mej. de Wed. J. van Empel-Jacobs, Stationstraat 75 te Boxlel om contant geld 

·publiek verkoopen:

Algemeene Vergadering van de 
Veeverzekering op Woensdag 5 Febr. 1947 bij H. v. RüOIJ om 2 uur Notulen - Rekening en Verantwoording over 1946 - Bestuursverkiezing - Mededeeling - Rondvraag en Sluiting. Secretaris, P. J. SCHAPENDÖNK. 

De reus van Amerika 
Aanbevel end, Joh. van Run, Stationstraat 94 

KUNSTAVOND 
te geven door de Zangvereenigingen 

ST. CECILIA 

ST� PETRUS en BOXTELS' HARMO"JIE 
op �aandag 3 Februari te 7.30 in De Ark. 

Entr_eeprijs f 0.75 Balcon f t.-Plaatsbc<preken op den dag der uitvoering aan de zaal à 10 cent. Zie bericht in dit blad en de aanplakbiljetten,

De Indiëspecialist. 

. de Heer Sybesma 

Stoelen, tafels, kasten, schilderijen, kachels, gordijnen, roeden, ledikanten, bed, dekens, beelden onder stolp, dekenkist, klok, kapstok, spiegels, lampen, glas. en aardewerk, pannen, emmers, matten, gangloper, vloerkleed, trapleeren, waschketel, teil, tuingereedschap, handwagen en wat verder te koop wordt aangeboden. Bezichtiging een uur voor -het begin der verkooping. 

Munsel 13 • Oud-lid van de Ned. In. Volksraad 
A�gemeene Jaarvergadering komt spreken over 

Paardenvër�ekering ·Het verdrag van Linggadjati 
op Vrijdag 6 Februari om 7.30 in De Ark 

Boekhandel Tie Ie ri STATIONSTRAAT, BOXTEL Agenda: 
op Woensdag 5 Febr 1947, des n.m. om 3 uur bij H. v. ROOIJ Leden van de K.V.P. hebben toegang op vert�on van Con-tributiekaart tegen bijbetaling. van f 0,25. 1 Opening, 2 Notulen, 3 Jaar-Wenscht U nog een z.g. verslag, Rekening en Verant-woording, 4 Bestuursverkiezing 

Sch�urkalender ? --aftr. M. Habraken, herkiesb.,• 5 Presentielijst, 6 Benoeming Wij hebben er nog van H. kascontrole, 7 mededeelingen,Maagd Maria, St. Joseph, St. 8 Rondvraag en slui.ing.Franciscus, Euch. kalender en ook nog enkele Lit. Kalender�. De leden zijn verplicht opboete van 50 cent dezé verOok kunnen wij U nog helpen gadering bij te wonen. aan �en Secr. Penningmeester, 
. KANTOORAGENDA M. J. v. d. SANDE,I ' Zeer geschikt voor winkelboek Tongeren 47, Boxtel. 
·Mevrouw CROLS•KEUNEN

vràagt Jachtrust, Boxtel
1

_flinke dienstbode.

T� k.o()p gevraagd 

_ . ·Huis met magazijn 
of bouwplaats daarvoor in 'tcentrum van Boxtel 

·Brieven Molenstrdat 19
Accountantskantoor A. J. Robben 

vraagt_ een 

energiëken eers_ten assistent met plichtsbetrachting. Leeftijd niet ho.ven 25 jaar. Uitvoerige sollicitatie met opleiding en tegenwoordige werkkring te richtei, vóór· 7 Februari a.s., uitsluitend schriftelijk aaq A. J. Robhen, .Nieuwe J(erkstraat 8�, .Boxtel. 
• Heeft V een horloge-vergunning)

.. - -

• Dan hebben wij een zeer uitgebreide
keuze in

• ' 

eerste klas horlog�s. -,

Caarne g�ven wij LI inlichtingen. hoé ,. U een vergunning kunt krijgen. 
,v4._. 1)an Vl2rken, ;Boxtel 

'l 1urwerken - Goud en Zilver - Optiek 

Niet-leden toegang f 0,75. 

vormt een kop pittige. geurige 
Douwe Egberts Koffie de behaag
lijkste belooning van' de dagtaak! 

• ·z·.. • • t. t h "' . oo Ju1s on van�en .... 

: QrooJe .sorteçring MEUBELEN 
Huiskamers, siaapkamer,., salons, • 

• ·los!!>e th·eemoubelen, dresso•r,., enz 

Huiskamers •. ; vanaf f 250.
Salons • . . . vanaf f �40.-

_weer leverbaar prirlia Keukenlornui�en f 110.-
_Bel4ftd eanbev11lond, 

Velo-Waschmachine M�N.v. 
Markt 19 - Boxtel. 

\ 
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Een agent zonder pet . 
Een" bril zonder glazen 
Een net -zonder mazen 
Is lang niet zoo bar 

-i,DËSPAR
,.)'.;i\io/ ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS· 

In fijne KA AS 
is VOS de baas� 

Wekelijks VERSCHE VTSCH. 

Als het gaat over Z,aden of Bloemen Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

A.s. Vrijdag en Zaterdag
0 

GROOTE 

·z-DAAGSCHE

RECLAME 
Bij aankoop vaii 400 .,gram h�êrlijke 
Albert Heijn's k�as een rol beschuit 

(à 9 stuks) gratis! 

Maakt gebruik van deze speciale 
aanbieding: �ordt vaste klant bij 

-

ALBERT HEIJN 
VOOR KWALITEIT 

Stationsstraat 48-50, Tel. 331, Boxtel 

�-
, ' 

1 -��'A&""" � 
;���1 � AAA4/J••;,/Jf 1 

r � AP.v.d.000M[N-Jl[SINI< 
STATION STRAAT � '"r- ,, ,,� 1 � Natuurlijk• lang spa- 1 l!:::::t.,_ � ren heeft zijn bezwa- �� ren. Indien U thana 1

� to: de .BENEX toe• 1 
i �::7!�{ee)�::��:�;; 1� U llw bouwp annen l§!1 kunt verwezen ij!:en. � � Wilt U in lc.1\lnaen "'' 
'�� over  het� ... ENEX.� systeem, � VUi dan � de bon in! 
: �� r- - - - - - - -

Verzoel:e gratis toezendinR_ I 
1 'Van Uw i,itvoerig boe?;3e 1

"Elet Bouwkas Bene:,; onder 1 eigen dak", 1 
1 �t:::i .:::::::::::::::::::::::::::·.ii�:::::::: 11 Plaats ......................................... 1 

Deze bon inzenden aan Bouw-
1 1'as llene:z:, 1,eizersgracht 399, 1

L
Amsterdam. 1
- - - - - -- - -

()_ 

:Jl.:K. fan&uw.us. ! Voor Uw veestapel 

in prijzen van : 

28S • 3 2., 345., 550., 
�07 • 679,, 790.• 89S.• 
995 • 1015 • 11 n .. 1395., 
Met priina Stoffe" in 
eig�n atelier 1ite�toff'eerd 

• ,,. p9ievaa
l"' •••••
1 1 1 . 

Rookt 

� 

� 

kwaliteit vol geur en smaak 

, 

B0GENA-PRODUCTEN 

Fa. Gebr. v. Oers• 
•" Koopt '.· bll Bert van den Braak • 

• 

Nieuwe Kerkstraat 73 

Voor hen, die bijzonder verzot op kof-· 
fie zijn, is er bij Edah nu wat ouder
wetsche Keur-koffie te krijgen. Zeer 
geurige, krachtige koffie, met zorg ge
brand. Dat is koffie, die men eigenlijk 
alleen voor den Zaterdag en Zond�Hl 
moet bewaren, maar .... waarvan geen 
fijnproever kan afblijven; 

' . 
3 Melanges. 3 Prijzen: 19-27-30 cent per ons 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN) BOXTEL

... 

,,. 

0 nog e e j'n be5le 
o z11n er L (1 men u,eer z J k ffie 

onlnaa k PJ·e o Daarom geurig 0 

vrïende een 

K 

0 

,n 

,,1 

43, 
,--E L.: 3 79 
ao><.-EL 

Wij -.ragen Uw aan, 
dacht voor onze ape~i•I• 
aanbieding 

HUISKAMER~ 
F.en aorteeriog van pl.m 
30 kamers. 
Uitgevoerd in 

e Eiken QAbeltst 
• BI■ k eiken 
• O•d•f.nlsh 
• Gothlsch 
e Mahonie e Perenhout 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT

�-KATHOLIEK- .WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING

Een modern 

Huwelijk. 
Als jongelui trouwplannen hebben 

en ze komen daarmee bij oudere 

mensen aandragen, dan is de eer-
ste vraag meestal "Kan hij de kost 
verdienen?" of "heeft ze wat mee 

te brengen?" Ook zal men nogal 
eens de opmerking horen "dat is 
geen stand voor je". 
Jonge mensen zullen ovei :1e::t jlÎ
gemeen vragen "is ze knap?" of 
,,is hij sportief?" 
Van het antwoord op deze vragen 
hangt het dan meestal af, of je 
voor vol wordt aangezien of niet. 
Vreemd dat de belangrijkste vra
gen pas op het laatst of in het ge
heel niet gesteld worden. Vragen 
als "is hij godsdienstig, houdt ze· 
van hem, houden ze van kinderen, 
begrijpen ze iets van het leven" -
dat schijnt allemaal van minder 
belang te zijn. 
Wanneer ze maar 'n bestaan heb
beri, 'n huisje met wat meubelen, 
sportief of knap zijn, de juiste 

standing bezitten - qan behoe
ven ze alleen maar een klein exa
men af te lèggen bij mijnheer 
pastoor en ze kunnen vooruit. 
De meeste ouders zijn al tevreden 
als hun kinderen er straks behoor
lijk kunnen komen, als ze hun 

stand ophouden, behoorlijk geld 
verdienen en nu en dan nog eens 
op bezoek komen. 

• Of de lief de sterk genoeg was
voor een huwelijk, of hun geloof 
hard genoeg is voor komende te
get1slagen, o{ . ze -· !1u11 kinderen 
voor God k.�mnen grootbrengen
daarover wordt niet zo erg nage
dacht. Maar dat zijn dan• ook 

maar zaken, die kwezels raken. 
Eventueel kunnen we onze kin
deren nog wel even sturen naar 
een cursus voor het volle leven 
of een huishoudcursus van enkele 
wieken - maar och dat is niet zo 
voornaam. 
Nimmer vraagt men zich af of 

Plaatselijk ·nieuws.'

DICK PIJNENBURG 
Onder overgrote belangstelling 
werd Woensdagmorgen Dick Pij
nenburg, na de plechtige Requiem
Mis in de kerk van St. Petrus,,ten 
r,rave g�dragen. r-
Vele vrienden, deputaties van GO 

iemand een goed vader of een . 
goede moeder zal kunnen zijn. 
Ook weet men meestal niet of hij 
een goed echtgenoot zal worden 
en of zij de taak van een vrouw 
verstaat. 
De lichtzinnigheid waarmede men 

een-huwelijk goedkeurt of de bur
gelijke motieven waarom men het 
verkeerd vindt, heeft er toe ge
leid dat er zovele huwelijken ont
sporen. 
Terwijl onze godsdienstzin ver
zwakt, onze liefde oppervlakkiger 
wordt naarmate men meer öp 
uiterlijkheden let, gaat men maar 
steeds voort op de weg van con
ventie, menselijk opzicht, stands
inzichten en andere onbelangrijke 

dingen. Dit alles geschiedt ten 

koste van het geluk en ten koste 

van de waardigheid van het hu
welijk. 
Het is vanzelfsprekend dat er aan. 
zekere eisen voldaan moet wor
den. Een zigeunerslief zal andere 

• eisen stellen dan het lief van 'n 
ambtenaar. Maar men zal toch 
moeten toegeven dat er een aan
tal eisen van hoger belang zijn 
dan de problemen rond bestaan 

en stand. Het klinkt in deze mo
derne wereld erg naïef als men 
beweert, dat de grondslag van 

ieder huwelijk de liefde moet zijn. 
Nog meer wereldvreemd klinkt 
het als men een godsdienstig leven 

vraagt. Nochtans zijn dit de eerste 

beginselen, vanwaaruit de huwe
lijksreis moet beginnen. 
Een m.odern huwelijk is gebouwd 
op de wankele fundamenten van 
genot, stand en uiterlijk vertoon. 
Vandaar dat zo'n- huwelijk het 
begin is van echtscheiding, ont_/ 
wichting van huisgezin en maat
schappij. Dat zulk een begin erg 
hoopvol is, kan men niet beweren. 
Misschien was het goed iets van 

de Zuidelijke landen te leren, 
waar men van de ene dag in de 

andere leeft, maar waar leven lief
de is: een geschenk van God, zo 
maar in je schoot geworpen. 

H. v.d. M.

spoorde de leden aan tot het lid
maatschap van de H. Familie en 
trouw bezoek. 
De vergadering had een vlot ver
loop en na afhandeling van de 

agenda sprak de heer J. v. Jial een 
dankwoord tot den afgetreden

voorzitter voor de vele werk
zaamheden door hem verricht 
voor de R.K.JB. 

IW en Boxtels-Marinent<oor en af- Feestelijkheden bij de te ver-gevaardigde!l van de KLM verge- wachten blijde gebeurtenis in 
zelden de bëdroefde familie op de het Prinselijk Gezin. weg naar het Kerkhof, waar Dick 
zijn laatste rustplaats heeft. Bestuur Boxtel Vooruit deelt het 
Aan het graf memoreerde de ver- volgende mede:
te3r nwoordiger van de KLM de Indien de geboorte van een Prins 
bekwaamheden van Dick, die hem of Prinsesje bekend wordt onder 
spoedig het vertrouwen had doen schooltijd, dan begeven zich alle 

w: men van de directie, zodat de- schoolkinderen direct naar de 

ze Jiem 'zelfs de meest vr�ant- markt. Komt -het heuglijke bericht 
wo,...rdelijke opdrachten mee toe- tussen schooltijd - dus van 12 
vert10u¼Je. Ook als vriend karak- tot half 2 dan komen de kinderen 

teric-eerde hij hem met enkek fijne om 2 uur op de markt. En komt 

trekkt n. het bericht na schooltijd (dus na 
Namens de familie dankte een 4 uur) dan worden de kinderen 
br?er voor de betoonde belang- de -volgende morgen om 10 uur 
stelling. . op de markt verwacht. ' Daar zullen door de kinderen eni-

Jaarvergadering R.K.J,B. ge nationale liedjes gezongen wor-
Op de 23 Januari gehouden alg. den en (zo mogelijk met begelei
Jaarvergadering van de R.K.].13. ding van muziek) zullen een 
afd. Boxtel werd de heer J. v, Hal groot aantal kanonslagen worden 
tot voorzitter gekozen in plaats uitgevoerd (indien Boxtel Voor
van den heer W. Megens, die zich uit in de levering daarvan althans 
niet meer herkiesbaar had np,;tPld. niet wordt teleurgesteld). Verder 
Verder werd F. v. d. Pasch herko- is een kindertrc1ctatie in voorberei-
zen en bij tweede stemming C. ding. 
Vogels. Des avonds om + half 9 ( op de 
Aan C. v. d. Pasch, Kleinderliemp- nationale feestdag) zal door beide 

de werd de eerste prijs uitgereikt Harmonieën een muzikale wande
voor de gewassenwedstrijd. 17 Ie- ling worden gehouden. Boxtel 
den gaven zich op voor de gewas- Vooruit zal zorg dragen dat de 

senwedstrijd 1947. Harmonieën omgeven worden 
De Z�ereerw. fieer Dr. Bekkers, door fakkeldragers en verder kan 
behandelde het onderwerp Katho- iedereen aan deze rondwandeling 
lieke Actie in de organisatie. De deelnemen zo mogelijk met fak-

. Geest. Adv. Kap. Verbruggen - , kellampion of anderszins. 

Gepromoveerd .. 
De eerste Hoofdredacteur van 

"Brabant's Centrum", de Heer Jan 
van Susante, heeft op 30 Januari
j.l. te Nijmegen aan de R.K. Uni
versiteit met goed gevolg het äoc
toraal examen in de empirische 

psychologie afgelegd. Wij, en ge
heel Boxtel met ons, wensen hem
succes met zijn belangrijke arbeid
ten dienste der gemeenschap.
Drs. Jan van Susante zal zich 1
Maart te Utrecht vestigen, in 

dienst der Nederlandse Spoorwe
gen" die hem een belangrijke post
op het hoofdbureau hebben toe
vertrouwd.

GOUDEN H L1WELIJKSFEEST 
J. PEYNENBURG-BOLEIJ.

In ons bericht onder de foto van 

het gouden paar noemden wij het 
buurtcomité van Salmstraat, doch 
bij nadere informatie blijkt dat 
ook de bewoners van de Mijl
straat en de Brugstraat tot het 
feestcomité behoren. 
De Brugstraat-bewoners wilden 

aan het organiseren van het feest 
meewerken omdat het paar zovele 

jaren in de Brugstraat heeft ge
woond. 
Als het winterweer geen beletsel 
is zal buiten het buurtschap blij
ken hoe het comité heeft gewerkt 
om aan de feestviering kleur en 
vorm te geven. 

Oorlogsherinneringskruis. 

Degenen, die in de oorlogsdagen 

van Mei 1940 als militair der Ko
ninklijke Landmacht feitelijk aan 
de strijd teg<!n den aanvaller heb-_ 
ben deelgenomen, met andere 
woorden daadwerkelijk in gevecht 
zijn geweest, en overigens aan ze
kere eisen voldoen, kunnen, voor 
zover zij tot nu toe niet voor het 
Oorlogsherinneringskruis c.q. met 

gespen, in aanmerking kwamen, 
thans een aanvrage •indienen voor 
een machtiging tot het dragen van 
het Oorlogsherinneringskruis met 
de gesp Nederland Mei 1940.

Voor thans in werkelijken dienst 
zijnde militairen geeft Legerorder 
1946 No. 297 nadere aanwijzin
gen ter zake. 

Zij• die niet in werkelijken dienst 

zijn, kunnen zich voor het beno
digde aanvraagformulier wenden 

tot den naastbijzijnden Garni
zoenscommandant of rechtstreeks 
tot het 'Ministerie van Oorlog, Af
deling AI. 
De voJ.ledig ingevulde formulieren 

moeten bij het Ministerie van 
Oorlog, Afd. I, worden ingediend. 
Er wordt nadrukkelijk op' gewe
zen, dat behoudens bovenvermeld 
Oorlogsherinneringskruis m. gesp 
Nederland Mei 1940 nog geen 
medaille, kruis of ander teken be
staat ter herinnering aan mobilisa
tie en/ of oorlog 1939-1940. ';) 

LOTERIJ 
,,Herwonnen Levenskracht". 

Zoals in het bericht in ons blad 
van 24 Januari werd medegedeeld 
worden de loten door het Comité 
huis aan huis ten verkoop aange
boden. 

Zij zijn ook verkrijgbaar bij den 

sigarenwinkelier H. Voets, Rech
terstraat 9 en bij den secretaris 
van het comité J. v.d. Plas, Markt 
2. 

50-jarig bestaan der
Fà. J. Verheyden & Zoon.

Gouden jubilea zijn zeldzaam en 

mogen niet ongemerkt voorbij
gaan. 

Zo denken de tegenwoordige fir-
manten van het schildersbedrijf J. 
Verheyd,n & Zn., Stationstraat, er 
ook over, en daarom zullen zij 

Zaterdag 15 Februari op beschei
den, doch enigszins feestelijke wij
ze, de dag herdenken waarop hun . 
vader de sd1.ilderszaak is begon
nen. Belangstellenden zijn die dag 
van 1 tot 2 uur welkom. 

MIDDENSTANDERS 11 

Zondags ev�ngélie.Waarschijnlijk zullen verschillen
de Middenstanders zich nog her
inneren, hoe de Bonte Avond in-
het Winterprogram van het vorig Het zaad is het woord Gods. 

jaar, bij gebrek aan eigen krach- Luc. 8, 11 
ten, moest verzorgd worden door Zondag na Zondag, iedere week
d. M V , d opnieuw wordt in onze Katho

e KJ. • • uit Eersei, ie onS, lieke kerken het zaad van God'szij het niet op toneel gebied, in 

alle geval een Jés gaven, hoe dit woord overvloedig uitgestrooid.
ook met eigen krachten te berei- lederen Zondag opnieuw onder
ken zou zijn. gaan duizenden Katholieken in 

Dit was misschien harde taal voor ons land de zegenrijke invloed der
d k I M V d prediking van God's woord. e en e e K.]. • .erS, ie toen En het resultaat? Heeft die herverspreid in de zaal zaten, maar 
het strekt tot hun eer, dat zij zich haalde prediking een zichtbaar
direct gingen organiseren en dank 

succes? 
zij de enthousiaste leiding van Pa- Een oogopslag in de hedendaagse
ter Maximiliaan van Eyk, kwamen samenleving, een enkel buur
zij OJJ 't goede spoor. , praatje, ze zijn voldoende om het 
En in het winterseizoen volgden 

tegendeel te bewijze,p.
weken lang repetitie op repetitie, Waar .ligt de oorzaak? 
en -toen alles voor • mekaar was Christus geeft het antwoord in 

ging de eerste propaganda-Bonte 
,_ Zijn Evangelie : Een gedeelte van

avond op de planken op Woens- het zaad valt langs de \veg en
dag 29 Januari in de zaal van het wordt vertreden. 
Jeugdhuis. _ � Dat zijn de mensen, die het woord
N k I d d I Gods een halt toeroep.en, wan-

a en e e goe e ec amaties neer het wil binnen tred't!n in hun volgde het toneelstuk "Storm op hart.het Kanaal", naar het Franse stuk 
"Tempête sur Ja Manche" van 

. En over dit soort mensen wil ik
Marcel Dubois. eens nader uitweiden. • 
Wat zij ten beste. gaven, was ama- Hun zondig leven vormt een be
teurswerk. Natuurlijk, want be- letsel, dat Gods woord vrucht
halve Maltier had nog niemand draagt in hun hart. 
van de spelers ooit op de planken Ze hebben één voornemen, 001

dát niet te veranderen. gestaan. 
Er waren hier en daar tekortko- Wát er gepreekt wordt, laat hun
mingen, er werd eens wat te vlug koud en onverschillig. Ze zetten 
gespeeld, er waren enkele hape- hun zondige practijken rustig
ringen in het samenspel. Maar wat voort. Ze plegen bedrog in han
de jongens presteerden geeft ver" del en bedrijf, en benadelen daar
wachtingen voor de toekomst. door hun medemensen. Ze lezen 
Maar ai • zijn we uiterst tèvrt:den 

gerege\d hun neutraal �agblad1 pi- • 
over de gang van zaken op de kante romannetjes en periodieken. 
planken, in de zaal was het aller- Zij laten zich immers door de
droevigst. Alle middenstanders Kerk de wet niet vóórschrijven.
waren uitgenodigd. We telden zo Daarvoor hebben ze zelf het no
ongeveer 70 hele mensen, waar- dige inzicht! 
onder voor het grootste gedeelte 

Ze hebben gemengde verkering.
jongelui. Met de grootst mogelijke nadruk 
Middenstanders: wilt gij, dat de -..... v�nweg� de rijke doch. droeve
R.K. JM.V.ers bestemd zijn voór ervaring, die de H. Kerk m deze 
uw gelederen. Dikwijls werd er � opdeed - .:ordt er

0

gewezen op 
onder middenstanders gemopperd de rampzahoe �evoloen van een
dat die jongelui niets presteren. gemengd huw�hJk. .. 
En de allereerste keer dat ze iets Maar nauwelIJks hebbe!1 ZIJ de
en da'n ook iets goeds presteren 

eerste woorden O\�r dit onde _r- �
blijft ge lekker bij de kachel. ' werp gehoord, of ZIJ verstarren !n 
Het is bedroevend en hier is maar h�� voornem:n: Ze maken het m
een klein lichtpuntje, dat de jon- ge,en geval UI�: W�t _denken ze
gens van de K.J.M.V. door deze d"el, waar moeien ze zICh_ mee, e!1
opkomst niet waren neergeslagen 

ze vergeten, dat ook die pred1-
doch ten volle zich gegeven heb- kan

! 
t kan m

d
eepra

k
te

b
n:. oh

�er de ge
ben. En één geluk, dat de advi- vo gen om �� oo IJ em, na ge
seur, die ziek was, thuis moest trouwd te ZIJn, v_elen hun troost 
blijven, want dit _is zeker: áls hij k

Z
w

k

amen

G 
z
d
oeken I

t
n hun o�?e
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gekomen was, was hij nóg zieker _e -er o vraag soms p1Jn IJ e
geworden. dmgen van ons, harde zelfverloo

chening. Maar nooit vraagt Hij

.KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ ze van ons, zó pijnlijk en heldhaf-
tig als Hij ze zelf heeft doorge

Onder auspiciën van het bestuur -maakt. 
der KVP, afd. Boxtel, vergaderden Sinds Hij, de Godmens om onze 
Vrijdag 31 Januari een zeker aan- zonde aan de kruisbalk werd ge
tal uitgenodigde jongelui, uit alle 

nageld, sindsdien mogen wij kruis 
standsorganisaties om te ko'men en verloochening in óns leven niet 
tot een jongerenafdeling van de ontvluchten. En dát is het juistKVP in Boxtel. wat deze mensen ontbreekt. Dit initiatief kunnen wij respecte- Ze menen flink te zijn en zelfstan-. ren, wanneer wij bedenken, dat de dig en hebben daarom de raad jeugdvorming in deze moeilijke van anderen _ de H. Kerk inbetijd zo vele zorgen baart, die grepen _ niet nodig. Maar inslechts door, of onder goede lei- tussen zijn ze-laf en missen ze de ding succes kan hebben. kracht om op· te treden tegen hun De vergadering vond plaats in Ho- eigen drift. 
tel Theuwkens en alles ging in in- Mochten zij hun hart eens opentieme sfeer onder de voorzitters- stellen voor Gods woord en dán hamer door. Il zu en ze verkrijgen de vrijheid Beide sprekers van deze avond, d , b d h d d 

' 
e onge on en ei en aardoor 

èn drs. v. Helvoort, burgemeester de blijheid van de wafe Christen. 
alhier èn drs. van Uden wezen op 
het belang en noodzakelijkheid 
van een jongerenorganisatie. De 

terugstelling van Brabant bij het 
Noorden was volgens drs. Van 
Helvoort te wijten aan schuchter
heid op politiek terrein, hetgeen 

een uitvloeisel is van het karakter 
van den Brabander. Deze terug
houdendheid, naar de woorden 
van spr., was reeds een overleve
ringsproces van eeuwen, dat men 

nu moet laten vare·n om werkelijk 
in cle maatschappij mee te tellen. 
Beide sprekers behandelden op 

vlotte wijze onderwerp en doel 
van deze avond en na afloop van 
hun voordrachten had elke aan
wezige jongeman een model voor 
ogen, waarnaar zij hun levenswerk 
konden bouwen en voltooien. 
15 Personen gaven zich als lid op 
waaruit een besjuur werd geko
zen en wel H. v. d. Laar, Peynen
burg en C. Vogels, respectievelijk 
als voorzitter, secretaris en pen
ningmeester . 
Beslotèn werd nog om in enkele 



vergaderingen gezamenlijk het 
' lêerzame werkje "Onze Staatsin
richting" door te nemen. De heer 
v. d. Broek beloofde de leiding
op zich te nemen, hetgeen in goe
de aarde scheen te vallen.
Hierna sloot de plaatselijke voor
zitter, de heer Geertman de ver
gadering.
Wij wensen de._nieuwe, organisatie
een succesvol arbeidsperiode en
een geweldige oogst. Succes!
DE NCB IN HET GOUD 

Ik heb U lief, mijn akkerland, 
Tuin en erf en wei; 
'k Heb U lief, mijn gouden haard, 
Koning maakt gij mij! 
Zwoegen wil ik, off ren 't zweet, 
Voor der vad'ren grond! 
Trouw 't Kruis en trouw de ploeg. 
Leev' de Boerenbond. 

Boer zijn is schoon, maar boer zijn 
is moeilijk. "En als • we het "Boek 
der Vergetelheid': eens doorblade
�en, dan zien wij leken pas, hoe 
onze boeren hebben moeten 
zwoegen en ploeteren om aan de 
�mtzaggelijk moeilijke tijden het 
hoof cl te bieden. Maar deze zonen 
der natuur hebben juist in die bar
re tijden hun kracht gestaald om 
!e worden, wat zij geworden zijn:
Een volk, dat niet gemist kan wor
den en een volk, dat fier en trots
kan zijn op z'n bezittingen en
landerijen, die in de contreien ver
spreid liggen in luisterrijke pracht
en praal, dank zij hun taaie culti
vators. De ö'oeren zijn uitgegroeid
tot een massale standsorganisatie,
die een fiere zelfbewustheid ademt
en die het noodzakelijk gevolg is
geweest van een rechtvaardig stre
ven der ·boeren. -
�ij hebben hun organisatiewezen
gekregen7 dank zij hun pionier Pa
ter v. d. Elzen, die voor zijn en
hun ideaal dagen en nacht_en, ja
jaren heeft, opgeofferd.
�n nu na vijftig jaren organisatie
werk zullen onze boeren voort
moeten gaan met Kruis en Ploeg
te strijden tegen de nieuwe beJa-,.
gers van onze Christelijke princi
pes:
Op Donderdag 30 Januari j.l. her
dacht de N.C.B., afdeling Boxtel 
haar 50-jarig bestaan. De dag 
werd begonnen met een druk be
zochte H. Mis, waaronder Alge-

styleerde causerie, waarin de bóe
ren de fouten van zichzelf en hun 
voorgeslacht hadden kunnen op
merken, werd er een film ge
draaid, die de juiste sfeer bevor
derde en een imposant beeld gaf 
van de energieke boeren, hier te 
lande. 
Tot slot van deze Feestvergade
ringen bewees de jongere genera
tie eens te meer, dat een zoon of 
dochter van het land geen mens 
behoeft te zijn zonder fut, doch 
dat zij evengoed een plaats waard 
zijn in de rij van de Kath. Jonge
ren, als wie ook en dat zij een 
hoopvolle toekomst beloven. 
Jubilerende veren1gmg, boeren, 
boerinnen, jong en oud: 

,,Ad multos annos". 
• R.K. BOND VOOR HET CEZI�

Dinsdagavond werd in een geanimeerde 
vergadering in De Ark de Bond voor 
R.K. Gezinnen opnieuw tot het leven 
terugg,eroepefl. 
Na de opening voerde de Heer Robben 
uit Helmond het woord over de ver
houding van ouders en kinderen, in de· 
tegenwoordige tijd. Met redenaarstalen
ten schilderde spr. bovenstaande ver
houding, die verre van rooskleurig is, 
niet alleen in Nederland, maar ook bui-
ten onze landsgrenzen. 
Laten wij Brabanders, aldus spr., ons van 
onze beste zijde laten zien door kroost• 
rijke gezinnen, die èn materieel èn mo
reel, welvaart voor het land en geluk 
voor de gezinnen, met zich mee brengen. 
Hij besloot met de wens, dat Boxtel 
haar afdeling zou laten bloeien onder 
een gezond contact tussen de gezinnen 
en de geestelijke en wereldlijke over
heid de gezinsbelangen zullen dienen. 
De scheidende voorzitter, de Heer Sèhel
lekens, bedankte spr. voor zijn gewaar
deerde woorden, terwijl hij, de hoop uit
sprak, dat het nieuwe bestuur uit de 
jongere generatie zou komen, omdat zij 
meer enthousiasme en meer werkkracht 
aan de dag kunnen leggen dan de oude
ren. Rector Dr. Smulders, de huidige na
tionale adviseur richtte hierna nog even 
het woord tot de aanwezigen en spoorde 
deze aan de tanden op elkaar te klem
men en Boxtel tot voorbeeld te stellen 
voor andere afdelingen. 
Staande de vergadering werden hierna de 
nieuwe leden. ingeschreven en uit deze 
68 in getal, werd e enbestuur gekozen 
door de vergadering. De stemming wees 
de volgende personen aan : Megen 49 
stemmen, B. v. d. Weyst 47, Vlaminkx 46, 
Ph. v. d. Bogaerdt 36 en van Geel 30. 
Rector Smulders, dankte tot slot de Heer 
Schellekens en alle anderen, die zoveel 
voor de bond hadden gedaan, terwijl hij 
ook de propagandisten Pater Fenantius 
en Pater Atanasius dank overbracht, na
mens de gehele vergadering. 

., 

N.I.W.I.N. COLLECTE.
~ -- - mene H. Communie, in de Paro

chiekerk van het H. Hart. Na deze 
dankzegging was er een l8karaats Namens onze jongens in Indiê 
Brabantse koffietafel, welke zich hartelijk dank aan alle goede ge-
goed liet smaken. vers. 
Om half 11 v.m. vond er verval- De collecte bracht op f 347,82½. 
gens een huldiging plaats van twee 
jubilarissen en de oprichters van CORRESPONDENTIE. 
de afd. Boxtel in de zaal van D� Wegens gebrek aan l?lailtsruimte in onze 
A k 

krant moesten verschillende verslagen totr • ' onze grote spijt achterwege blijven. 
In het verdere verloop van de dag ,:, 
werden er nog twee -Feestverga- UITSLAG AANBESTEDING 
<leringen gehouden,· ee.n om 1 uur Uitslag aanbesteding gehouden op 5 Fe-

bruari 1947 voor de bouw van 2 nood én een om half 7, respectievelijk woningen bij boerderijen onder de ge-" voor de vrouwen van de le·len en meenten Boxtel en Liempde, resp. voor 
de -leden zelf. Op de Feestverga- de bedrijven van P. van Eindhoven te 
..1 • 

h Jf 7 f k B Gemonde en L. Schoenmakers te Liempuenn g· van a • ga· 00 urge- de. Opdrachtgever directeur Wederop-1 meester drs. Van Helvoort. naast bouw Boerderij-en te Zwolle ten deze de besturen van verschillencle1JI' handelende namens het Rijk. 
standsorganisaties "acte de pré- Architect F. M. B. Maas te Boxtel. 
sence". ' J. H. v. Vught, Boxtel f 14150, 7750, 
Na een inleidend woord van den 6400; Fr. de Koning & Zn, Boxtel:

f 15442, 8694, 6748; Fa. W. v. d. Laar, plaatselijken voorzitter hield de Boxtel f 16222, 8990, 7232; P. v. d.
Hoogedelgestr. Heer v. d. Zande Velden, Liempde /17900, 9600, 8300; 
uit Eersel zijn feestrede. Hierin G. Verdonk Boxtel f 18000, 9650, 8350.

h h Het eerste bedrag is de gezamenlijke se etste • ij de "ups ·-and downs" prijs, het tweede voor de woning te Ge-
van de boerenorganisatie en hij. monde en het derde voor de woning te 
deed dit in vlotte, gees 1:ige trant. Liempde. 
Uit de aard van zijn beroep he- Uitslag aanbesteding bouw boerderij kelde hij de botte en domme over- voor den Heer L. van der Ven, Se-
levering van onpractische gebrui- lissen 1 te Boxtel. 
ken, die als het ware van geslacht H. v. d. Boogaard, Veghel f 39750,-
óp geslacht angstvallig in ere ge- J. Mouriks, Schijndel " 38950,-
h d d ··J k d M. Kleingeld, Waalwijk ,; 38682,-ou en wer en, terWIJ oo e 'A. Kleingeld, Loon or Zand " 38300,-scholing van de jonge boeren zijn w. v. d. Laar, Boxte " 37400,
volle belangstelling wegdroeg. Hij Gebr. Lamers, den Dungen • ,, 33652,-
keurde het beleid af van vele ou- C. A. Liket, Vught " 31770,-
ders, die een tikje argwanend te- P. L. v

0�u��;��t & Zn.
,, 294771_ genover de scholen. stonden en Joh. de Koning, Boxtel " 26200,-

hun zonen beletten een bloeien- /\.lb. v. Pinxten, St. M. Gest. ,, 26115,
de, economische toestand in de Fr. d. Koning & Zn. Boxtel " 26922,
boerenbedrii·ven te scherpen. De Fa. Wed. A. v. Liempt Boxtel " 25900,-

J. H. v. Vught, Boxtel " 25800,-volksmond zou deze terughou- Gebr. v. Hout, St. M. Gestel " 23958,
dendheid typeren met de uitdruk- G. Verdonk, Boxtel " 23400,
king: ,,Wat een �oer nier kent, Het werk is aan den laagsten inschrijver 
dat lust hij niet". Vervo!::,c:r.s her- opgedragen. 
dacht hij de vele boeren, die in BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
de 50 jaren organisatie waren van 28 Jan. tot en met 3 Jan. 1947. 
heengegaan en met eerbiedige GEBOREN: Johannes A. M. z. v. C. 

v. d. Bersselaar en van C. J. E. Melis;woorden schetste hij de grote ver- Franciscus J. zoon van H. A. V. d. Wiel diensten van Pater v. d. Elzen, en van A. J. Vermijmeren; Anna W. J. 
qie voor de Boerenorganisatie dochter van H. v. d. Ven en van A. C. 
steeds een rots in de branding was Obbens; Franciscus A. zoon van J. 

Meeuwsen en van G. J. van Remunt; gew�est en die met schier onuit- Anna M. w. dochter van c. J. Voets puttelijke energie gewerkt had aan en van G. H. C. Brekefri1ans; Allegonda 
de N.C.B. A. R. M. dochter van M. v. d. Aa en 
In zijn slotwoord bracht hij. zii"n van C. Verbruggen; Maria H. J. Fr. 

dochter van A. Verhoeven en van M. P. gelukwensen over aan de jubile- Nouwens; Adriana c. P. B. dochter van rende afdeling, hun oprichters en P. van Weert en van J. v. d. Heijden; 
4e twee jubilarissen, waarvan de Johanna C. M. dochter van H. de Jong 
Heer Maas helaas niet a.-nwezig én van C. W. v. d. Pasch; Theodora G. 

E. dochter van C. Homan en van G. in kon zijn. 't Veld; Hendrika J. M. dochter van J. 
Na deze leerzame en, keurig ge- B. Derks en van H. J. Leijten; Leonardus 

Th. H. zoon van Th. van Krieken en 
van H. Schoonens. 
GEHUWD: Woutherus Arnoldus Josephus van Moorsel en Henrica Maria Johanna van Nistelrooij. 
OVERLEDEN: Huberdina ván Beljouw, oud 57 jaar; Maria Clasina van Roessel, oud 82 jaar; Maria Johanna van der Meijden, oud 75 jaren-; Elisabeth Wilhelmina Leijtert� oud 85 jaren, weduwe van Antonius van Kerkoerle. 

UTCHTVAART 
TENTOONSTELLING 

Van 16 tot 22 April zal in Den 
Haag de 3de Internationale Lucht
vàart Tentoonstelling worden ge
houden. 
Het tentoonstellingsbestuur heeft 
ook besloten tot het houden van 
een Internationale Ballon-race op 
Zaterdag 19 April. 
Voor deze race worden uitgeno
digd de Gordon-Bennet vaarders 
Dr. Tilgenkamp uit Zwitserland, 
de Fransen Ch. Dollfus en P. Jac
quet, de Belg Jean de Vogelaar, 
de Brit Lord Ventry en de wereld
kampioen Janusz uit Polen. 
Van Nederlandse zijde nemen een 
of twee ballons deel. 

Gunstige 

Wisselwerking. 
Iedereen, die in de vreemde ver
blijven moest, ondervond v·aak in 
zijn leven hoeveel aangenaams er 
besloten ligt in een bericht, dat 
ontvangen werd zij, het ook van 
een verre vriend. 
Ook al komt men wekelijks b.v.' 
op Zaterdagmiddag thuis om 
Maandag daarop, in de vroege 
morgen, weer te vertrekken, doet 
het goed in de loop der week een 
bekend handschrift 1e lezen. Een 
brief breekt de week, geeft gees
telijke verfrissing en roept blijde 
herinneringen op dié men zo no
dig heeft. 
Een• brief van thuis geeft zelfs 
nieuwen levensmoed als men die 
·ooit nodig heeft. En heeft men die
niet nodig dan geeft die brief le
vensblijheid en levensvreugde.

_ Als het zó gesteld is met hen die
nog het voordeel hebben weke
lijks huiswaarts te keren dan is
het duidelijk, dat een regelmatig,
hartelijk contact met hen, die ver
van het ouderlijk huis, ver van het
. vaderland zelfs, moeten verblij
. ven onontbeerlijk is.
Dit is het geval met onze jongens
in Indië. Onze jongens in de tro
pen kunnen het contact dat in een 
regelmatige briefwisseling beslo
ten ligt eenvoudig niet missen. 
Hoe reikhalzend en hunkerend 
zien die jongens uit naar een be
richt van thuis of van een vriend. 
Een brief van een zeer verre ken
nis is hun zelfs zeer welkom. 
Onze jongens worden ermee weer 
eens verplaatst naar het vertrouw
de en zo bekende millieu. Een 
brief -roept bij hen weer eens 
jeugdherinneringen op. Hij werkt 
op onze jongens als een verfris
send bad. Hij geeft hun weer eens 
nieuwe schone gedachten waar zij 
zich zo vertrouwd mee gevoelen. 
Een brief kan zó intens mild in
werken op hun inwendige en ge
steltenis dat deze afstraalt van hun 
blij gezicht! 
Al te weinig wordt hieraan ge
dacht. Al te weinig is men zich 
bewust hoeveel vreugde onze 
jongens in Indië wordt bereid 
door een eenvoudige brief. 
De moeite die men zich daarvoor 
ge�n moet staat in geen enkele 
verhouding tot de vreugde die 
men er hen mee bereidt. Men be
denke wel, dat onze jongens in 
Indië. intens met ons meeleven. 
Het kleinste gebeuren hier heeft 
voor hen daar de allergrootste be
tekenis. -Hun gedachten dwalen bij eiken 
brief terug'naar het goede vader
land, hun geliefde geboorteplaats 
en het zo vertrouwde ouderlijk 
tehuis. Zij treden, bij elke brief, 
in hun verbeelding daar weder 
binnen en vinden daar alles weer 
zo vertrouwd terug. 
In gedachten klampen zij zich aan 
dat tehuis vast en elke brief zet 
onze jongens weer aan tot con
centratie van al hun krachten ten 
goede, oûk in het geestelijke. 
Het is met het oog op dit alles, 
dat het nuttig werd gec�cht nog 
eens extra de aandacht te vragen 
voor de gunstige wisselwerking 
die een prettige, blijde briefwisse
ling uitwerkt. 
Laten wij dit, vooral in onze tijd, 
nooit vergeten en er naar hande
len. Wij zijn dat aan onze jongens 
in Indië verplicht. 

Electriciteitsbedrijf Box tel. 
Zoals velen onzer lezers wel bekend zal 
zijn, is het Electriciteitsbedrijf Boxtel met 
ingang van 1 Januari 1947 . door de 
PNEM overgenomen. 
Wij hebben omtrent de ombouw van het 
electriciteitsnet • in • onze gemeente in
lichtingen gevraagd bij de Technische 
Dienst der N.V. PNEM, die ons het vol
gende meedeelde. 
Het electrisch sterkstroomnet met de 
centrale Boxtel is een van de oudste 
van ons land, zodat het bedrijf pioniers
arbeid heeft verricht op het terrein der 
stroomvoorziening. Aan hen die het ini
tiat1et hiertoe hebben genomen en de 
moed hebben gehad om tot electrificatie 
te besluiten, moet alle hulde worden ge-
bracht. 
De electriciteitsvoorziening heeft de laat
ste 30 jaren een geweldigen vooruitgang 
gemaakt, waardoor het bedrijf te Boxtel 
(gelijksrroomsysteem) thans niet meer 
aan alle geldende moderne eisen vol
doet. Dit is niet te wij:en aan kortzich
tigheid van de oprichters, want na de 
oprichting van de centrale te Boxtel heb
ben de gemeenten Rotterdam, Utrecht 
enz. eveneens een gelijkstroombedr.!Jf in 
werking gesteld. Het gelijkstroomsy�eem 
biedt op zich zelf verschillende voorde
len, maar voor het leveren van grotere 
vermogens over enigszins langere af
standen is het draaistroomsysteem (tot 
nu toe) beter geschikt. 
De centrale te Boxtel is thans veel te 
klein en kan niet verder worden .uitge
breid, terwijl het gelijkstroomsysteem uit
breiding en vooral vestiging van nieuwe 
industrieën totaal belemmert, omdat de 
industrie tegenwoordig voornamelijk ge
bruik maakt van grote .draaistroommo
toren. . Het Gemeentebestuur stond voor een 
moeilijke keuze. Er moest' een besluit 
genoni'en worden, hetgeen than.s zeker zo 
moeilijk was als indertijd in het jaar 
i8991oen tot de stichting van het bedrijf 
concessie werd verleend. Zoals het nu 

_ was kon het ook niet langer biijven. De 
verder afgelegen woningen, zoats die in 
Gemonde, Lennisheuvel, St. Charles enz. 
hebben onvoldoende voeding en levering 
van krachtstroom was op deze afstanden 
niet mogelijk. Er moest. iets anders ko
men overeenkomende met de tegenwoor:
dige stand der techniek. • 
Na overleg en onderhandelingen met de 
Directie van de N.V. PNEM werd over-
eenstemming verkregen. 
De PNEM zal een geheel ondergronds 
kabelnet voor draaistroomspanning in 
Boxtel monteren en wel voor een be
drijfsspanning van 380/220 Volt, zodat 
het bovengronds net met masten eIJ ge
leidingen geheel komt te vervallen. Ook 
de tijdens de oorlog gebouwde prqviso
rische noodnetten zullen door de PNEM 
door ondergrondse kabels worden ver
vangen.
Op 9 i,laatsen wordt een transformator
huisje gebouwd, waarin de electriciteit 
van 10.000 Volt op 380/220 Volt wordt 
omgezet; 380 VQlt voor motoren (kracht
stroom) en 220 Volt voor licht en huis-
houdelijke doeleinden. 
Jn een groot aantal. straten zullen langs 
beide zijden laagspanningskabels worden 
gelegd, terwijl op 16 plaatsen een kabel
verdeelkast zal worden gemonteerd. 
ln de gemeente Boxtel zal verder een 
hoogspann1ngskabel voor 10.000 Volt be
drijfsspanning worden gelegd, waarop de 
thans reeds gevestigde en de nog te 

, \lestigen (naar wij hopen) industrieën 
kunnen worden aangesloten. 

Boxtel krijgt een moderne straatverlich- _, 
ting, bestaande uit minstens I YU straat
lampen, welke zullen worden verdeeld 
over 40 à 50 groepen. 
De verbruiksapparaten, die door veran-. 
<lering van gelijkstroom door draaistroom 

• niet meer kunnen worden gebruikt, zul
len door de PNEM vervangen worden. 
Het model dezer apparaten, alsook de 
grootte enz. daarvan, zal dikwijls enigs
zins anders zijn dan het oude en zoals 
door de verbruikers wordt gewenst, maar 
dit zal men moeten aanvaarden. 
Door de PNEM worden alleen die mo
toren en apparaten vervangen, .welke bij 
de opening in Maart 1 Y4b aanwezig en 
in gebruik waren. . t.el De lichtinstallaties, welke • zonder meer· 
op de spanning 2'.lü Volt moeten worden 
overgeschakeld, zullen moeten voldoen 
aan <le daarvoor geldende voorschriften 
voor sterkstroominstall11ties, we1ke reeds 
25 jaar en langer aan dergelijke installa
ties zijn gesteld. Het _in orde brengen 
hiervan komt voor rekening van de ver
bruikers. Het is daarom in het belang 
der verbruikers zelf om reeds nu de licht
installaties met toebehoren door ·een bij 
<le PNEM ingeschreven erkend installa
teur te laten nazien en, zo nodig, in orde 
te laten brengen, opdat bij omschakeling 
op het nieuwe net zich . geen moeilijk
heden zullen voordoen. Hier is het 
spreekwoord van toepassing "beter voor
komen dan genezen·'. Alle installaties 
zullen vóór de aansluiting op net nieuwe 
net door de PNl::M worden gekeurd. De 
ondergrondse kabelaansluitingen komen 
vanzelfsprekend niet op de plaats waar 
thans de bovengrondse aansluitingen zijn 
gemonteerd. Hierdoor zal het dikwijls 
voorkomen, dat de nieuw aan te bren
gen kWh-meters op een andere pla,ats
moeten worden gemonteerd, hetgeen 
echter altijd in overleg met den verbrui
ker geschiedt. 
Tijdens de duur van het werk (± 2 jaar) 
zal er twee dagen per week gelegenheid 
gegeven worden om persoo111ijk vragen 
te stellen, wensen kenbaar te maken of 
klachten in te dienen. De juiste dagen 
én uren, alsmede he( adres waar men 
zich kan vervoegen, zullen nog nader 
bekend gemaakt worden. 
Alle kabels met toebehoren zijn reeds 
aanwezig. 
Het monteren van het hoog-. en laag
spanningsnet is opgedragen aan het 
Technisch Installatiebureau J. B. C. Nolte 
te Eindhoven. 
In totaal moeten ± 160.000 meter kabel 
gelegd worden. 
Dat het bestaande gelijkstroomsysteem 
niet meer aan de thans aan een moderne 
electriciteitsvoorziening te stellen eisen 
voldoet mag niet worden opgevat als 
kritiek op de bedrijfsvoering. De PNEM 
was vol . lof over de inrichting en het 
onderhoud der centrale en sprak haar 
waardering uit over de wijze waarop 
de heer van der Meer, directeur, met het 
onder hem ressorterend personeel het 
bedrijf al die jaren heeft gaande gehou
den, waarbij zeer veel moeilijkheden te . 
overwinnen waren, zowel technische als 
Wat onderhoud betreft. De heer van der 
Meer heeft een groot gedeelte van zijn 
leven �n kunnen aan het electriciteitsbr
drijf gegeven, waar hij met recht en ere 
trots op kan zijn. 
Wij hopen tijdens de werkzaamheden in 
overleg met de Directie van de PNEM 
omtrent de voortgang van het werk onze 
lezers nog nader in te lichten. 

Hemelhuis. De vrouw alleen kán 't niet, de 
Iedereen streeft ernaar, een hemel man móet meewerken. 
op aarde te bezitten. Nu, de hemel Maar al moet de man meewerken, 
krijgen we natuurlijk nooit hier van het huis een hemelhuis te ma
op aard, maar er is toch weP een ken is toch hoofdzakelijk het leven 
mogelijkheid, om een aards he- van de vrouw.·· Het is immers 
meltje te scheppen. - voornamelijk de vrouw, die haar 
Maar, wat de fout is? Deze hemel stempel drukt op het huisgezin. 
wordt'maar al te dikwijls gezocht Zoals het werk den meester looft, 
op plaatsen, waar hij niet te vin- zo looft de gezellige huiskamer de 
den is. goede huisvrouw. • 
We zoeken verkeerd, als we die Onder de grootste fouten van on
hemel zoeken in café, schouw- ze tijd noemt men ook de uithui
burg, cabaret, bioscoop, club of zigheid. Allerlei verenigingen, al
dansavond. Die hemel moeten we lerlei avonden en voorstellingen 
zoeken thuis. Dat heeft de dichter waarmee we worden doodge
goed gezongen: Wee·s mijn he- gooid, dringen aan op uithuizig-
mei, huis . . . . heid. 
En dit moet niet alleen de droom Men zegt, dat dit nodig is, om op 
zijn van de jongelui die vóór het de hoogte te blijven, om van zijn 
huwelijk staan, maar ook voor de tijd te zijn. En met deze en andere 
gehuwden: van hun huis een he- slagzinnen wordt het huiselijk ver
mei te maken. keer ten enemale onmogelijk ge
't Is zo moeilijk te zeggen, wat maakt. 
dat woordje, ,,thuis" precies in- Onze jeugdherinneringen, de 
houd. . m0oiste tenminste, gaan niet terug 
Dat het iets heel gelukkigs kan naar een of ander cabaret, maar 
zijn, blijkt wel uit het spreek- naar huiselijker kring. 
woord: Oost-West, thuis best. Ik heb wel eens vrouwen untrncet, 
"Thuis" dat is niet: vier muren die klaagden over de uithu1:::igh�1d 
met een dak erop; die vindt men van mannen en grote jongens, 
ook in een hotel. 't Is zo'n eigen maar toen ik kennis maakte met 
plekje een heiligdommetje, waar het huishouden� stond ik hier niets 
men zo echt koning is, waaruit verwonderd over.. 
elke vreemdeling geweerd kan Bah, wat 'n onopgeruimde rom
worden. mei! Om de mannen op 'n an
Dichters en zangers hebben ge- der te sturen, zo zag het eruit. En 
tracht de heerlijkheid en 't geluk of men er 's morgens komt of 
van dit kleine plekje grond te be- 's avonds, men moet steeds ho
zingen en nog steeds zijn hun fen: U treft 't slecht, Eerwaarde, 
inspiraties hierover niet uitgeput ik ben juist àan de schoonmaak. 
De meesten weten pas wat het is• . 't Staat wel wat overhoop. Zal

en waarderen het eerst d:in. wan• ik even 'n stoel voor u leegmaken! 
neer ze het moeten missen, wa11- De echt-katholieke vrouw be
neer ze hun thuis verloren heb- - schouwt orde en netheid ook als 
ben. Het is iets, wat we begri:ren echt-christelijke deugden, van 
als we noodgedwongen in de haar huis 'n hemelhuis te maken 
vreemde zijn. . als christenplicht. . 
Zoals de vogeltjes '� zomers hun Als alle vrouwen hier naai;: streef
nestje bouwen, moeten ook man den zou _'t �t�I uithuizi�_en en 't 
en vrouw samen bouwen aan hun aantal ongeftlkk1ge huwel11ken ze-
hemelhuis. _ ker dalen. 

) • 

' 
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-Distribufie=Nieuws. 
De credieten zullen in beginsel in 2 jaar
moeten worden terugbetaald. De afbe-

OFFICiëLE BONNENLIJST. taling bedraagt f 1 per f 100 crediet
bedrag, doch zoals reeds gezegd kan voor het tijdvak van 9 tot en gehele. of gedeelteliJ·ke kwiJ"tschelding ge-

met 22 Februari 1947. schieden. Dit neemt echter niet weg, Elk der volgende bonnen geeft recht op dat de voorziening een credietverlening het kopen van: blijft, wat wil zeg6en, wanneer in de 2 Bonkaarten KA KB KC 70l (strook 4) credietjaren de financiële toestand van 59-6 Algemeen: 750 gram suiker, boter- den credietnemer zich in voor hem gun-hamstrooisel enz. of 1500 gram stige richting beweegt de verleende ge-jam, stroop enz. of 750 gram cho- makkelijke afbetaling wordt herzien zo colade of suikerwerk. nodig dient te vervallen. 
59-7 Algemeen: 1 ei. De regeling voor het sparen en afbeta-
59-8 Algemeen: 500 gram sinaasappelen. !en berust bij den werkgever. Deze
_Bonkaarten KD KE 701 (strook no. 4). houdt op het loon de vastgeslelde afbe-
60-3, 60-4, Algemeen: 250 gram suiker, talingsbedragen in en plakt daarvoor ze-

' boterhamstrooisel enz. of 500 gr. gels op een daarvoor bestemde kaart. De 
jam, stroop enz. of 250 gram cho- ingehouden bedragen worden aan de 
colade of suikerwerk. staat afgedra3en. 

60-5 Aloemeen: 1 ei. De toezegging der credieten geschiedt
60-6 Algemeen, 1000 gram sinaasappelen. door de �istrictsraad ter_ plaatse, die te-
Bonkaarten MA MD 701 (strook no. 4). ,... vens beslist over de w1Jze waarop het
59-4 Suiker: 250 gram suiker, boterham- b_e_drag afbetaald moet worden. .. strooisel enz. of 500 grao1 jam, Uit he� groot aantal bezoekers te I111Jne!1 

stroop enz of 250 gram chocolade huize m de laatste weken naar aanle1 -
of suikerw

.
erk. ding \(an mijn beschouwingen over de 

T b k k Wet Noodvoorziening "Ouden van da a a s aarten enz. " J b ·k J· k cl T .. 69 T 70. 2 rantsoenen tabaksartikelen g
d

en 
I 

ie .1. ,unnen_ opma en at e
1 
r on-

V 70' 200 _ I I d / f "k er 1en z1Jn voor wie een steun ver enmg , gram c _wco a e en ° sm e�w. geen overbodige luxe is. of 200 gram suiker, b?terhamstrooisel Mocht de aanhef van dit artikel niet of 200 aram smker boterham- ··k d 1 · ·· · t · I "' f 40ó • verwezenltJ t wor en en c e mschnJvmgs-s rooise s. enz. 0 gram iam, mogelijkheid voor het crediet niet wor-stroop enz. den heropend, zo .adviseer ik de Oudjes X 69, 2 rantsoenen tabaksartikelen. 
X 70, 100 gram chocolade en/of suikerw. zich tot Maatschappelijk Hulpbetoon 

f (Bestuur· Burgemeester en Wethouders)o 100 gram suiker, boterham-
f hier ter plaatse te wenden, dat zal na-strooisel enz. 0 200 gram jam, gaan of u voor een uitkerin6 in aanmer-stroop enz. king komt. Het is niet nodig dat een lk,vengenoemde bonnen kunnen reeds bepaalde groep personen van onze be-op Vrtjdag 7 Februari worden gebruikt. . volking, die hun gehele leven hebben ge-Op de ,suikerbonnen is voortaan naar werkt hun laatste levensdagen moeten keuze ook chocolade of suikerwerk ver- rondspringen met inkomens waarmee zij.• krijgbaar. Op de bonnen voor versnape- onmogelijk in hun allernoodzakelijkste . ringen kan men desgewenst ook suiker of levensonderhoud kunnen voorzien te jam kopen. meer niet nu binnen e1:kele maanden 

De volgende bonaanwijzing voor süik�r door de staat met de Noodvoorziening en versnaperingen zal op Donderdag 20 aan deze ondragelijke toestand een einde Februari plaats vinden. . . • , zal worden gemaakt, waarbij dan de uit-De bonnen voor sinaasappelen mo�ten keringen van Maats,happe'lijk Hulpbe-uiterlijk op \X' oensdag 12 Februari a.s. toon onmiddellijk kunnen worden stop-ing<,leverd worden bij een handelaar in gezet. H. v. d. K.·groeriten en/of fruit.
Kunstmest voor particulieren. 

In de maand Februari zal. - evenals het 
: vorig jaar - aan partic-uJieren, die min
der dan 10 are cultuurgrond in gebruik 
h_ebben voor de teelt van voedingsge
wassen een bescheiden hoeveelheid 
kunstmeststoffen bonloos ter beschikking 
gesteld kunnen worden. De detaillisten 
dienen de hun voor dit doel v�rstrekte 
toewijzing zo goed mogelijk onder hun 
afnemers te verdelen naar rato van de 
in gebruik zijnde oppervlakte grond. 

. Belanghebbenden, d.w.z. zij, die een par
, ticulieren tuin· hebben, dienen zich zo 
spoedig mogelijk bij hun handelaar te 
laten . inschrijven. Volkstuincomplexen 
vallen buiten deze regeling. 

Het Gonsumentencrediet, 
Waar 'de mogelijkheid niet is �itge�loten, 
<lat zodra blijkt het door de Regering 
beschikbaar gestelde bedrag bij lange 
niet wordt benaderd, alsnog een laatste 
kans zal worden gegeven om in aan, 
merking te komen voor het crediet lijkt 
het mij gewen� een korte uiteenzetting 
omtrent het dojJ der Wet en de gevolgen 
van een aanvraag te geven. 
De voorschotgedachte is in de Wet op
genomen met het oog op de omstandig
heid, dat de gelegenheid tot het kopen 
van de nodige goederen zou kunnen ont
staan vóórdat het vereiste bedrag door 
voorafga;md sparen was bijeengebracht, 
een sparen wat bovendien, gezien de 
loonstop voor den arbeider met een nor
maal gemiddeld weekloon, absoluut on
mogelijk is. 
De spaargedachte is in zoverre -aanwezig, 
dat indien iemand als deelnemer aan het 

. consümentencrediet wordt aanvaard, Tiij
onmitldellijk met sparen dient te be

. �innen met het oog op de latere afbe
: taling van het hem verleende crediet. 
. Verzachtend werkt daarbij de mogelijk-
• heid, dat het verleende crediet in be-
• paalde gevallen niet of niet geheel be

. hoeft te worden terugbetaald en waar 
• het mij in mijn werkdistrict bekend is,
dat het terugbetalen van het gehele ere-

• <liet tot de uitzonderingen behoort, dan 
volgt hieruit dat het bovenaangehaalde 
bijna onmogelijke sparen slechts op zeer 
bescheiden schaal behoeft te geschieden. 
De hoofdinhoud van de Wet komt op 

• het volgende neer: 
• Er worden loongrenzen vastgesteld die
.· er op gericht zijn zoveel mogelijk te 

waarborgen, dat de credieten alleen wor
den/ verleend waar en voor zover daar
aan geacht mag worden behoefte te, be
staan. Te dien einde zal, alvorens een 
�rediet wordt toegezegd of verl.eend, 
een onderzoek worden ingesteld naar de 
financiële draagkracht van den crediet
aanvrager. 
Uitgangspunt is hierbij gezins�rootte,
gezinsinkomen en vermogenspositie van 
den credietnemer. Voldoet de aanvrager 
aan de gestelde normen dan komt hij in 
aanmerking voor een crediet dat ten 
hoogste zal bedragen f 100 per persoon 
vermeerderd met f 100 voor het gezin, 
terwijl voor gezinnen met meer dan 4 
leden het bedrag voor elk gezinslid bo
ven de 4 met f 25 wÓrdt verhoogd. 
Teneinde te voorkomen dat er geld in
omloop wordt gebracht, terwijl er geen 
goederen zouden zijn, hetgeen het infla
tie_gevaar zou verhogen, worden de ere
dieten verstrekt in de vorm van waar
debonnen, die eerst zullen worden uit
gegeven telkens wanneer en naarmate er 
goederen voor aankoop beschikbaar ko
men. Deze regeling brengt tevens de ga
rantie mee, dat de credieten inderdaad 
worden gebruikt in overeenstemming met 
het doel, waartoe zij zijn verleend n.l. 
het aanschaffen van-onmisbàre duurzame 
goederen zoals kleding, schoeisel en som-

• mige b11ishoudelijke artikelen. Bij de aan
koop der goederen worden de waarde
bonnen bij den • winkelier gebracht die 
ze op zijn beurt door de staat vergoed 
krijgt. De winkelier behoeft dus geen
kladboek voor zijn patiënt aan te leggen.

Soort nieuws.

. ADV ANCE TAFEL TENNISNIEUWS
Advance fII wist het in Eindhoven met 
2 spelers tot een 4-3 voorsprong te 
brengen, maar moest dan toch met een 
6.--4 n�erlaag genoegen nemen. Ad
vance 1rnam op prachtige wijze revance 

. van de enigste nederlaag ·welke zij in 
de competitie incasseerde, en won ver-· 
verdiend met 7-3 van het zeer goed 
spelende E.T.C. I zodat zij thans prac
tisch Jcampioen zijn in de tweede klasse 
(kring Eindhoven) daar zij 3 punten voor 
staan op nummer twee· van de ranglijst 
met nog twee_ te spelen wedstrijden. Ad
vance I bracht het eveneens tot een over
winning tegen Irene I uit Tilburg en wel 
met 8-2, zodat de kleine kampioenkans 
behouden blijft. Met deze overwinning 
werd het gelijke spel in het slechte speel
lokaal te Tilburg volkomen gerehabili
teerd. Zondag gaat Advance I op bezoek 
bij Breda, waartegen thuis gelijk spel 
werd behaald. Advance twee speelt Za
terdag om 6 uur thuis tegen 'E.T.C. II 

! uit Eindhoven en a.s. Zondag thuis tegen
Smash II uit Eindhoven welker wedstrij
den uit met grote cijfers zijn gewonnen, 
zodat ook nu gewonnen kan en moet 
worden. 

GRATIS ODC-FEEST. 
Op Zaterdagavond 15 Februari a.s. geeft 
ODC een gratis feestavond in de zaal 
van den heer Paashuis, standplaats Sta
tionstraat, achter café Jos. van Berkel. 
Leden en Donateurs van alle afdelingen 
hebben gratis toegang met introductie 
van een Dame (Dames-leden met intro
ductie van een Heer) op vertoon van 
hun lidmaatschap-, terrein-, of donateur
kaart. Opening 7 uur, sluiting 11 uur. 

Voor de Landbouwers . 
De 

van 
vervolg. 

voeding 
het pluimvee. 

Bij de komende kuikentoewijzing zal on
getwijfeld rekening worden gehouden 
met voeder van eigen bedrijf. Voor het 
opfokken van jonge W.L.-hennen tot 7 
weken kan per kuiken volstaan worden 

. met 1 kg voeder, wanneer de kenbare 
haantjes spoedig verwijderd worden. Een 
haantje van 4 weken heeft zeker een 
pond voeder nodig. Hieruit blijkt het 
grote voordeel van het kuikensexen met 
het oog op besparing van voeder. Tot 
25 weken heeft een jonge W.L. ruim 11 
kg voeder nodig, een jonge R.I.R. bijna 
14½ kg. Afhankelijk van de kwaliteit 
neemt een hen in een vol legjaar 40-
45 kg voer op. Met het opfokken mee 
heeft een kip meer dan 50 kg voer no
dig. Voor 100 hennen moet de pluim
veehouder dus rekenen op een 5000 kg. 
Een flinke uitloop goed grasland, boeren
kool, mergkool en rode wo'rtelen in de 
herfst en winter kunnen wellicht een be
sparing op het voeder geven van 5-I0'J/0. 

Met afval uit de keuken en anderszins, 
is al gauw het voeder voor enkele dieren 
gewonnen. Van meer belang nog zijn de 
aardappelen. Op het Rijksinstituut voor 
Pluimveeteelt te Beekbergen werden gun
stige resultaten bereikt met een rantsoen, 
dat per dag en per dier 75 gram ge-· 
stoomde aardappelen bevatte. Dit komt 
overeen met 100 gram rauwe aardappe
len en zal gelijk te stellen zijn met 25 
gram graan, misschien iets minder. Op 
het Centraal Fokstation voor Pluimvee
teelt der C.R.E. te Horst heeft men bij 
voederproeven voor sommige koppels 
hennen, de gift gestoomde aardappelen 
enigen tijd verhoogd tot 200-250 gram 
per dag met bevredigende resultaten. 
Wanneer dit product ook tijdens de op
fokperiode wordt gegeven - hetgeen u 
zonder bezwaar kunt doen - mag een 

bedrijf met 100 kippen gerust 5000 kg 
aardappelen reserveren. 
Aardappelen moeten gekookt of ge
stoomd worden. Er zijn echter geen sto
mers genoeg, vooral voor het tijdig ver
werken van voor de consumptie afge
keurde aardappelen. Met het oog op 
hetgeen daardoor aan voedingsstoffen 
kan verloren gaan, zijn de kosten van 
nieuwe stomers en het toewijzen van 
materiaal voor herstel volkomen verant-
woord. 
Een prima pluimveevoeder, waarvan de 
teelt in Limburg méér dan elders is in
geburgerd, is mais. Het moet in vele 
gevallen toch mogelijk zijn hiervan ± 
1000 kg te winnen. Zowel voor kuikens 
als jonge hennen en legdieren is mais bij 
uitstek geschikt. Ook de teelt van ha
ver, die op de meeste zandgronden een 
behoorlijke opbrengst kan geven, is voor 
den pluimveehouder in deze tijd een uit
komst. Het is een best kippenvoer, zoals 
blijkt uit ervaringen piet voederrantsoe
nen, waarvan haver voor 40 % deel uit
maakte. Voor 100 hennen zouden clan 
2000 kg nodig zijn. Tarwe en gerst 
zullen voor andere doeleinden moeten 
gebruikt worden. Er zal echter allicht iets 
van kunnen worden gereserveerd, dat in
gebroken toestand prachtig is voor 
menging onder kuikengraan. 
DE VERDELING VAN DE KUIKENS. 
OVER DE KLEINE BEDRIJVEN. 
Werd bij de verdeling van de kuikens in
het vorige broedseizoen er naar gestreefd 
eiken boer weer in het bezit te stellen 
van kippen, dit ·jaar zal de verdeling zo 
worden ingericht, dat de kippen� in 
hoofdz.9ak komen op die kleine bedrij
ven, waar voor de oorlog reeds het hou
den van kippen een belangrijke bron van 
de inkomsten was. 
De voederpositie maakt het echter nood
zakelijk, dat als eis gesteld moet worden, 
dat de bedrijven, welke kuikens toege
wezen krijgen, in staat zijn uit eigen 
productie de uit deze kuikens opgroeien
de kippen te voeden. 
De verdeling van de kuikens zal geschie•
den door de Plaatselijke Bureauhouders 
in samenwerking met de Stichting voor 
de Landbouw, die de Pluimveehouders in 
de gelegenheid zullen stellen een aantal 
kuikens te betrekken. Toewijzing zal uit
sluitend geschieden aan hen, van wie kan 
worden aangenomen, dat zij over vol
doende vakkennis, beschikken en over 
een behoorlijke huisvestingsmogelijkheid 
voor de kuikens en de daar uit op
groeiende dieren. 
De vaststelling van de grootte der kui
kentoewijzing zal mede afhankelijk zijn 
van de grootte en het type van het be
drijf, de vooroorlogse hoenderstapel van 
den aanvrager, en de behoefte tot ver
jonging van de huidige stapel van den 
aanvrager. 
De Plaatselijke Bureauhouders zullen na
der bekend maken, waar en wanneer for
mulieren voor het . aanvragen van kui
kens verkregen kunnen worden. 
Zonder dat men aan de hierboven ge
noemde voorwaarden kan voldoen, heeft 
het geen zin een aanvraag in te dienen. 
Tezamen met de kuikenbon zal voor de 
opfok gedurende de eerste 13 weken een 
toewijzing voor opfokvoer en kuiken-· zaad worden uitgereikt. Voor zover de 
voederpositie dit toelaat, 'zal ook voor 
de uit de kuikens opgroeiende kippen, 
naast het voeder, dat uit eigen bedrijf 
beschikbaar komt, nog voor een aan
vulling met kernvoeder worden gezorgd. 
Een ieder, die kuikens ontvangt, is ver
plicht deze zelf op te fokken uitgezon
derd bedrijven met een toewijzing van 
·minder dan 200 kuiken's. Deze mogen
gezamelijk opfokken met een anderen 
boerenpluimveehouder, mits het gezame
lijk aantal niet boven 300 komt. Aan deze 
bepaling zal strikt de hand worden ge
houden. 
Het is noodzakelijk, dat de voederbon. 
onmiddellijk bij den voederleverancier 
wordt ingeleverd, teneinde er zeker van 
te zijn, dat het nodige opvokvoer tijdig 
in het bezit van den pluimveehouder is . 
De leverancier wordt namelijk alleen be
voorraad op éle door hem ingeleverde 
voederbonnen. 
Wegens de nog zeer slechte positie van 
de vaste brandstoffen moet voor de op
fok van de toegewezen kuikens zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt worden van 
electriciteit. Bij de electriciteisbedrijven 
kunnen verzoeke11 wprden ingediend om 
verhoging van de hoeveelheid toegewe
zen electrische stroom. Zij die geen ge-· 
bruik van electriciteit kunnen maken. 
kunnen een aanvraag voor vaste brand
stoffen van het Rijkskolenbureau in hun, 
provincie. 

Op_ IV1 issiereis. 
(vervolg) 

Donderdag 19 Dec. Vanmorgen_ een paar 
prachtige bergen .· gepasseerd. Aan de 
kant van Sumatra passeren we ook een 
groep bergen, waarvan de middelste een 
vuurspuwende berg is. Er stijgt een lichte 
rookwolk uit op. Er zijn bergen bij, waar 
je de top niet van kunt zien, omdat er 
een grote zwarte wolk boven hangt. Ook 
de Lampongbaai zijn we gepasseerd aan 
dezelfde kant. Om kwart vóór drie lig
gen we voor de haven van Priok en we 
zitten of staan te staren naar den loods, 
die ons de haven zal binnenbrengen. 
Vanuit de haven wordt evenwel geseind, 
dat we buiten moeten blijven tot 20 
December, 6 uur in de morgen. Natuur
lijk een flinke tegenvaller voor alle pas-! 
sagiers, maar na een half uur komt de 
post aan boord en nu waren ze weer 
tevreden. -fr was ontzettend veel post 
gekomen. Eén van de soldaten ontving 
80 stuks brieven. Dit was het record en 
voorlopig was hij stil. De burgerpassa
giers ontvingen geen post, omdat zij een 
vast adres hadden opgegeven in Batavia. 
Wij evenzo. Toch was er gelukkig nog 
een brief voor mij bij, die de reis _over 
Singapore had gemaakt en tussen de mi
litaire post was gekomen. De avond ver
liep nu goed. De" stemming onder de 
soldaten was er veel beter op geworden. 
Vrijdag 20 Dec. Om goed half zeven 
komt de loods aan boord, eJ1 om kwart 
over zeven liggen we aan de kade van 

Priok: We werden venvelkomd door een 
muziekcorps der militairen, die met hun 
instrumenten een prachtig stukje mltziek 
ten gehore brachten. Wat heerlijk klonk 
het lied: ,,Waar de blanke top der dui
nen!" Ze bleven wel een kwartier lang 
ons gezelschap houden met hun heer
lijke muziek. Om goed acht uur begint 
de ontscheping der soldaten, Hier aan 
de kade zagen we ,ook voor het eerst 
verschillende Jappen, die gebruikt wer
den, om 't schip te lossen. Ze zagen er 
goed en stevig uit. Om 9 uur mochten 
wij na controle en de uitreiking van een 
ontschepingsbewijs de boot verlaten, 
maar er was helaas niemand aanwezig 
om ons af te halen. We konden met 
onze koffers al moeilijk te voet naar 
Batavia en na lang wachten charterden 
wij een militaire auto, welke ons naar 
Kramat ,67 te Batavia vervoerde. We 
kwamen natuurlijk onverwacht en onze 
gastheer stond verrast te kijken, toen er 
juist tegen etenstijd 6 Capucijnen met 
een tamelijk lege maag voor de deur 
stonden. De bediende werd gewaar
schuwd en toen de kennismaking voorbij· 
was, konden wij voor de eerste maal ken
nis maken met de Indische rijsttafel, 
welke ons heel goed beviel. 
Zë1terclag 21 Dec. Na voor 't eerst onder 
een klamboe (een bed met rondom an
derhalve meter hoge gaas voor de mus
kieten, welke hier al aardig kunnen ste
ken) geslapen te hebben, zijn we in de 
voormiddag de stad in geweest, hebben 
wat gewinkeld en verdere zaken afge
wikkeld, onder andere de reis naar Bor
neo geregeld. We zullen vermoedelijk op 
2 Januari vertrekken. Onze twee Paters, 
die naar • Medan gaan, kunnen 27 De
cember al weg, 

(Wordt vervolgd). 

Parochie-Agenda 

beletsèlen watirin niet is gèdispènseerd 
ten spoedigste aan den pastoor bekend 
te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
Zondag Sexagesima, 9 Febr. 1947 

De 1 e schaal is voor "Onze Arme Ker
ken"; de 2e schaal is voor de- B.N. De 
Hoogmis' is vandaag met volkszang. Di
rect na de Hoogmis Santa Teresa voor 
de meisjes. Om kwart voor 12 H. Fam. 
voor de jongens; om half 4 H. Fam. 
v. cl. mann�n. Om 7 uur Lof met volksz;
en Rozenhoedje voor onze Militairen in 
Indië. 
Dinsdag is het de feestdag van O.L. Vr.
van Lourdes. 
ZONDAG, 9 Febr.: 6 uur 1.d.,uit Dank
baarheid; 7 uur'I.d. voor het geestelijk .en 
tijdelijk welzijn der parochie; 8 uur l.d. 
voor den Heer Lambertµs Goossens van
wege Broed. H. Bloed; kwart over 9 I.d. 
voor Henricus van Stiphout vanwege H. 
Familie; half 11 de Hoogmis voor mej. 
Elisabeth Mandos vanwege Broed. O.L. 
Vr. in 't Zand. "· 
MAANDAG, 10 Febr.: 7 uur pl. z.j.
voor Mevr. Elisabeth van Haeren·Spie
rings; I.d. voor Piet Bergman; k-.xart voor 
8 I.d. voor Henrica van Stekelenburg 
vanwege de Buurt; l.d. voor Petronella 
de Bie-Schoon es; half 9 l.j. voor Jan 
Johannes van Eindhoven.
DINSDAG 11 Febr.: 7 uur z.d. voor
Petronella de Bie-Schoon es; I.d. voor Bij
zondere Intentie; kwart over 8 ter ere 
van O.L. Vr. van Lourdes et1 Benardette; 
1.d. voor den Heer Lambertus Goossens
vanwege de Buurt; half 9 I.d. voor Bij
zondere Intentie; 10 uur Solemnele Hu
welijksmis. 
WOENSDAG 12 Febr.: 7 uur z.d. voor 
Paulina Verhoeven vanwege Broers en 
Zusters; l.d. overleden familie v.d. Nieu
wen huizen van Gurp; kwart over 8 l.d. 
voor Adrianus Vlaminckx vanwege Per- • 
soneel en Bedienden van "de Ark"; half 
9 I.d. ter ere van den H. Gerardus Ma-PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL jella uitdankbaarheid, half 10 gez. Hu-

ZONDAG, 9 Febr. De J-1.H. Missen om welijksmis. 
half 7 kwart voor 8, 9 uur en om half DONDERDAG 13 Febr.: 7 uur z.d. Jo-
11 de' Hoogmis. Om half 7 gel. H. Mis hanna van Schijndel-Zwanenberg; l.i. v. 
voor het geestelijk en tiJde!ijk welzijn der Adriana Potters-Kemps; kwart voor 8 
parochie. Om kwart voor twaalf Maria-- .l.j. voor Johannes v. d. Steen en Catha-
garde. Om half 4 H. Familie. Des avonds rina Bekers z.e.; half 9 l.d. voor Wilhel-
0111 7 uur Lof met Rozenhoedje. Maan- mina van Oirschot v. d. Sloot; half 10 
dagavond om half 8 Congregatie. Gez. Huwelijksmis. 
Vandaag collecte voor onze arme kerken. VRIJDAG 14 Febr. 7 uur z.m. voor Hen-
De 2e scha� voor de bijz. noden van ricus van Eyk; l.d. voor Anna Doeven-
het Episcopaat. Beide collecten worden 111 dans v. Grinsven; kw. v. 8 l.d. v. Corne-
de milddadigheid der gelovigen aanbe- lis Strijbos en echtgenote; 1.m. voor 
volen. 1 Adrianus Vlaminckx; half 9 z.m. • voor 
Dinsdag 11 .Febr. feestdag van O.L. Vr. Theodorus Hendriks. "· 
van Lourdes. ZATERDAG 15 Febr. 7 uur I.m. voor • 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro- Paulina Verhoeven; I.m. Adrianus· van 
zenhoedje. Hommel; kwart voor 8 l.d. voor Jacoba 
Zaterdagavond om 7 uur I..of met Ro- van der Horst Rademakers; half 9 Pl.z.d • 
zenhoedje en "Veni Creator" tot opening voor Bijzondere intentie; half· 10 Gez. 
van het 40-uren gebed. Huwelijksmis. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE uur en van 6 uur tot half 8. • 

Zondag Sexagesima. Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel-N.B. Maandag en Woensdag om half 9 zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jose-Catechismusonderricht voor de jongens d d B kk D. d D phus v. . Steen. . . ·op en urga er en. ms ag en on, MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel-. derdag voor de meisjes op Duinendaal mus ·Verhoeven.om half 9. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adri,ma MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. hsvr. van Wilhelmus Verhoeven. jrgt. voor 1-Ieiuicus v. d. Eerden; z • .a. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Helena gel. H. Mis voor Maria van Dongen v. Verhoeven. d. Laar; H. Hart altaar gel. mndst. voor DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mari-Maria van Nieuw burg; om half 8 gel. nus S�iellekens. mndst. voor Johannes v. d. Steen; z.a. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus gel. H. Mis tot bijz. intentie; om half 9 Schellekens en Maria de hsvr. gel. jrgt. voor August v. d. Ven. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Hendri-DINSDAG, om kwart voor 7 gez. mndSt• cus van Grinsven en Catharina de hsvr. voor Henriëtte Witteveen Schöne; z.a. Deze week zullen geschieden: gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Loo Zondag H. Mis voor Maria v. cl, Oete-van Esch; H. Hart altaar gel. mndst. voor laar, broederschap H. Hart; •MaandagAdrianus Schellekens; om half 8 gel. mndst. voor Adreanus Corsten; mndst.jrgt. voor Wilhelmus v. d. Pas; z.a. gel. Marinus van Oorschot; Dinsdag mnclst.H. Mis voor Petrus de Visser en Louisa voor Gerardus Raaymakers en voor Me-de Visser Freije; om half 9 gel. jrgt. vrouw Hub,erta Maas; Woensdag mn�st. voor Aj,legonda van Breugel van Nistel- voor Joanna de Vroom en voor Martina rooij. de Vroom; Donderdag mndst. v. Chris-WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. tiaan van Kempen en voor Theodorus gez. jrgt. voor over!. fam. de Jong van Schelle'kens; Vrijdag twee H. Missen v. Beugen; z.a. gel. mndSt. voor Martina Christiaan van Kempen broederschap 0. Voets Vlamings; H. Hart altaar gel. L. Vr. v. d. Bosch; Zaterdag H. Mis voormndst: voor Hendricus v. d. Langenberg; Martina de Vroom, proc. Hakendover; om half 8 gel. H. Mis voor Dick Peijnen- H. Mis voor Martina de Vroom, broeder-burg v.w. de buurt; z.a. gel. H. Mis v.w. schap H. Rochus. het "Biddend Leger"; om lt.ilf 9 gel. H. 
Mis voor Martinus Hubertus Giesbers. PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. • Zondag Sexagesima 1947. 
jrgt. voor Adrianus v. d. Sande; z.a. gel. ZONDAG 7 uur jrgt. voor Martinus H Mis voor Marinus v. d. Steen v.w. Witlox en Johanna van Kasteren hsvr.; ziin _vrienden uit Oberendorff; H. Hart half 9 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw, altaar gel. jrgt. voor Johannes van Erp Sterre der Zee; 10 uur Hoogmis voor en Elisabeth van Rooij de hsvr.; om half het welzijn v. d. Parochianen. De eerste 8 gel. H. Mis voor Cornelia Zoetekauw; schaal is voor de arme kerken van ons z.a. gel. I-1. Mis voor Gijsbertus van Bisdom. De tweede voor B.N.: Half 4Weert en Martina van ·Houtum de hsvr.; Lof met rozenhoedie met Maria's bid-om half 9 gel. I-1. Mis voor Sjaak van · dend leger om voorlichting v. d. H.VYerken; om half 10 Huwelijksmis; om Géest aan onze regering, voor behouden kwart over 10 Huwelijksmis. / terugkeer van onze mannen en jongens VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. in Indië en voor vreedzanie verhoudingen 
voor Adrianus Schellekens; z.a. gel. MAANDAG: half 8 H. Mis voor bij-
mndst. -voor Johanna v. d. Hagen'Prin- zondere intentie; kwart over 8 gez. jrgt.· 
cée; H. Hart altaar gel. jrgt. voor Fran- voor de familie van Stiphout v. Happen. 
cisca Peijnenburg van Rulo; om half 8 DINSDAG: half 8 H. Mis v.w. E.R.K. 
gel. jrgt. voor over!. fam. van Petrus van Levensverzekering voor wed. Maria Be-
Erp; z.a. gel. H. Mis voor Maria Adriana rends-Toonen; kwart over 8 mndst. v.d. 
Ghijssens van Son; om half 9 gel. jrgt. jongenheer, Franciscus Schalkx, in Duits-
voor Emilius Bogaerts. land overleden .. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor mej. 
mnclst. voor Johanna v. cl. Hagen Prin- \X'ilhelmina v. d. Boom; kwart over 8 ge-
cée; z.a. gel. 1-1. Mis voor Everdina van fund. lg. voor familie Servaàs v. d. Bree-
Mensvoort van Oorschot; I-1. Hart altaar kei. 
gel. H. Mis voor over!. fam. van Tits; DONDERDAG: half 8 1-1. Mis voor wed. 
om half 8 gel. jrgt. voor Valentius van Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden; 
Doesburg; z.a. gel. jrgt. voor Martina kwart over 8 1-1. Mis tot intentie v. d. 
van Schijndel van Houtum; om half 9 leden der Godvruchtige vereniging ter 
gel. mnclst. voor Henriëtte Witteveen- ere v. d. H. Theresia. 
Schöne; om half 10 gez. Dienst tot bijz. VRIJDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie. intentie; kwart over 8 H. Mis voor Dick 
In het Liefde huis zullen geschieden: Pijnen burg, te Kopenhagen overleden. 
Maandag gel. I-1. Mis voor Wilhelmina ZATERDAG: half 8·mndst; voor Johan-
van Zogchel; Dinsdag gel. H. Mis voor na Bosch-van Engeland; kwart over 8 
Cornelis van Hal; Woensdag gel. I-1. Mis mndst. voor Geertruda Rooyakkers-Par-
voor Martina van Zeeland ;' Donderdag, doel. 
Vrijdag en Zaterdag: gel. H. Mis tot Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
bijz. intentie. 5 tot half 7. Zes uur Lof met rozen-
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen hoedje tot voorbereiding van het 40-uren 
te ontvangen: Marinus Joseph Vervoort gebed. 
geb. en won. te Olland (St. Oedenrode) 30 dagen worden de gebeden verzocht 
en Maria Johanna Boeren uit deze paro- voor den heer Jacobus van Elk in Boxtel 
chie; Antonius van Kempen uit_ deze pa- Johanna Bosch-van Engeland alhier, Ar-
rochie en Anna Christina Adriana v. d. dina Petronella Huyberts-van Esch alhier, 
Mugheuvel uit de parochi� van den 1-1. Adriana de Dekker alhier, ,Henrica Elisa-
Martinus te Olland, waarvan heden de beth van Stekelenburg van Duren in den 
3e afkondiging geschiedt. De gelovigen Bosch en Mevrouw Henriëtte Witteveen-
zijn verplicht de hun bekende huwelijks- Schöne in de par. v. d. H. Petrus en Dick 

. .. 



Pijnenburg in Kopenhagen overleden en 
Wilhelmina Vermulst-Rijnen, bediend. 
Het Sacrament des huwelijks wensen te 
ontvangen Johannes Martinus v. d. Nieu
wenhuizen uit deze parochie en Cornelia 
Johanna Christina van Gurp uit de pa
rochie van het H. Hart te Boxtel, waar
van hedè'n de derd·e afkondiging ge
schiedt. 
ZONDAG 16 Febr. : 7 uur H. Mis voor 
Petrus van Beers en Maria de dochter; 
half 9 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw, 
Sterre der Zee. 
Bij de · -zilveren bruiloft van de familie 
Adrianus Verhoeven-de Werdt is opge
haald door den jongenheer Adrianus 
Verhoeven f 48 ; vier en twintig gulden 
voor Boxtel's Missie-Co11Jité en vier en 
twintig gulden voor Katholiek thuisfront. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

Zondag Sexagesima, 9 Febr. 1947. 
ZONDAG : half 7 I.m. Wilhelmina Ap
peldoorn als overleden l id der Congre
gatie van O.L. Vrouw ; 8 uur I.m. over
leden familie van het Kind van Leonai-
dus Spierings ; de hoogmis te 10 uur 
tot welzijn der parQchie; 3 uur Lof, daar
na jóngensconcregatic. In alle H. Missen 
de 1 e schaal voor de Arme Kerken in 
ons Bisdom. 
MAANDAG 7 uur z. 7e voor Wilhel
mina Appeldoorn ; Maandag tot Zaterdag 
half 8 z. 7e voor Petrus v. d. Berk. 
8 uur I. m. voor Johanna Maria Wilhel-

' 

mus v. d. Oetelaar overleden te Ge
monde. 
DINSDAG : 7 uur z.m. voor de leden 
der proc. van Kevelaar; 8 uur I.m. voor 
Cornelia v. d. Biggelaar als overleden l id 
der Congregatie van O.L. Vrouw. 
WOENSDAG : 7 uur z. 7e voor Wil
helmina Appeldoorn ; 8 uur I.m . . voor 
Cornelia v. d. Biggelaar als overleden 
weldoenster der Armen. 
DONDERDAG : 7 uur I.m. voor bijz. no
den der parochianen ; 8 uur. I.m. tot bijz. 
intentie. 
VRIJDAG : 7 uur z. 7e voor Wilhelmina 

"Appeldoorn ; _8 uur l.j. voor Wilhelmus 
van Dijk. 
ZATERDAG : 7 uur z. 7e voor Cornelia 
v. d. Biggelaar; 8 uur l.j. voor Johannes
Koppens en Henrica hsvr.
ZONDAG : half 7 I.m. tot welzijn der
par. ; 8 uur l . ;  10 z. 7e voor Cornelia v.
d. Biggelaar.
Zaterdagavond half 7 plechtig Lof met
.,,Veni Creator" tot opening van het 40-
uren-gebed.
Zaterdagnamiddag biechthoren van 2 tot
4 uur en van half 5 tot half 7.
Zondagmorgen uitstelling van het Aller•
heiligste, om 6 uur.
In de Kapel der Eerw. Zusters.
Zondag tot Zondag 7 uur I.m. voor Wil
he-lmina Appeldoorn : Zondag als over
leden l id van de Retraitepenning ; Maan
dag idem der Proc van Kevelaar ;  Dins
dag idem der Boerenleenb<!nk ; Woensdag
idem proc. van Roermond;  Donderdag :

idem der proc. van Hakendover ; Vrij
dag idem der proc. van Bokhov_en ; Za
terdag idem der broederschap van den 
H. Willibrord ; Zondag idem hr.schap v.
O.L. Vrouw van den H. Eik.
30e Johanna Maria Wilhelmus v. d.
Oetelaar overleden te Gemonde.
7e : Wilhelmina Appeldoorn en Petrus
v. d. Berk overleden te Liempde ; Corne
lia v. d. Biggelaar overleden te St.
Oedenrode.
Gedoopt : Cornelis Marinus Johannes z.
van · Frans van Laarhoven-van Hal ;  Jo
hannes Arnoldus Petrus Maria z.  van
Marinus v. d. Wiel-van Kemenade ; Wil
helmus Franciscus zoon van Antonius
Schelle-Kuppens.
PAR. ST. WILLIBRORDUS TE ESCH 

� Sexagesima. 
H.H. Missen om 7 uur half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 2de schaal
collecte voor "Onze arme Kerken" ; 3de 
voor Bijzondere Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lot met Rozen
hoedje ; na het Lof een lied. 
Zaterdagavond om half 7 Pl. Lof met 
Veni Creator tot opening van het 40-
uren gebed. Zondagmorgen om half 7 
zal het Allerheiligste worden uitgesteld. 
De lijsten der aanbiddingsuren zullen 
achter in de kerk worden onnehangen. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
versiermg en licht ter ere van ne, H. �a
crament bij gelegenheid van het- 40-uren 
gebed. 

ZONDAG : 7 uur mndst. voor de Eerw. 
Zr. Pascal ; half 9 H. Mis ; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG : half 8 mndst. voor Corne
lia Doggen-Traas. 
DINSDAG : half 8 mndst. voor Geertru-
da van der Staak-Konings ; 9 uur gez. 
H. Mis voor lev. en over!. leden van den
Boerinnenbond.
WOENSDAG : half 8 mndst. voor Adria
nus van Gerven. 
DONDERDAé : half 8 mndst. v. Mevr. 
Jacqueline van Tubergen-Henket. 
VRIJDAG : half 8 mndst. voor Fran
ciscus Leermakers. 
ZATERDAG : half 8 H. Mis voor Jo• 
hannes Konings (v. B.). 
Elders : H. Mis voor Wilhelmus van 
Schijndel ; H. Mis voor Wimke van 
Schijndel ; H. Mis voor Johannes Konings 
(v. B.) vanwege Br. H. Antonius Waal
wijk ;  2 H.H. Missen voor Johannes 
Konings vanwege Br. Zoete L. Vr. v. d. 
Bosch ; H. Mis Johannes Konings van
wege Br. H. Willibrordus Luyssel ; idem 
v.w. Proc. Tilburg-Hakendover; idem
v.w. Par. Zangkoor ;  idem v.w. Br. O.L.
Vr. ter Eik; idem V.W. Br . .}-1. Ant. Waal
wijk; idem v.w. Br. H. Cornelis, Bokho
ven ;' idem v.w. Br. H. Bloed ; idem v.w.
Br. H. Bernardus Nieuwkuyk; idem v.w.
Retraitepenning ; idem v.w. Br. H. Ber•
nardus Ulecoten ; idem v.w. Br. 0. L. Vr.
in 't Zand. Jrgt. voor Johanna van Beers
v. d. Meyden.

; vAN VADER OP ZOON�
Vroeger had het Winkelen een 
aparte bekoring. Als moeder 
riaar den kr-...idenier ging was 
dat steeds een blij weerzien van 
oude, vertrouwde dingen. Reeds 

• bij clèn ingang van het gezellige 
,straatje zag zij het uithangbord 
met den bekenden naam, die on

· verm;iderd bleef van vader op 
zoon. Wan neer men de deur 
openstiel ging er een vroo/ijk 
bellet;e over en uil den winkel
kwam U die heerl;:ke geur
tegemoet van alle goede dingen
der aarde. van speceriJen uil 

verre landen. van verschgebrande 
kolf ie en geurige thee.
Zooals vroeger vindt U de kwa•
liteitsartikelen in een verlrouwdé 
s,1eer bij De Gruy:er, dte reeèlJ
view geslachten lang van vader 
op zoon zich beiiverl steeds weer 
opnieuw hel beste aan zijn klan
ten te bieden. Reeds grootmoe

der kende de groote koffiebussen 
in de winkels van De Gruyter, 
de kof/ie- en theezaak Zooals 
vro!!ger! . 

Gevraagd nette werkster. 
Te koop 2 pers. ledikant, villa 
Catharina, Boxtel. 

Een partij Roggestroo te koop 
bij H. van de Loo, Nieuw
straat 7 1 .  

Gemeentewerken Boxtel Algemene Vergadering R. K .J , B. Afd. Boxtel , GEVRAAGD OP SCHOENFABRIEK TE OISTERWIJK :  

Jongste Kanta.orjuffrouw, Te koop aangeboden z.g.a.n. 
kinderwagen, Bevragen Molen
straat 19. 
Te koop op zaaibon, prima 
Gouden Regen haver, 2e na
bouw, te velde gekeurd, ras
zuiver en onkruid vrij. H .. v. d. 
Pasch, Onrooi 6, Boxtel. 
Te koop Driftvarkens V.D.L. 
bij J. v. d. Heuvel, Kinder
bosch 88, Boxtel. 
Te koop een z.g.a.n. als nieu
we plattebuiskachel bij Harrie 
van Oorschot, Dorpstraat B 38 
Gemonde. 
Gevraagd : Hulp in de huis
houding voor dag of dag en 
nacht. Hoog loon. Mevr. Maas 
Bosscheweg 69, Boxtel. 
Hij èlie Zondag aan de ijsbaan 

' op Baarsven mijn jas met hor
loge wegnam, heeft mij zeer 
gedupeerd en wordt verzoctlt 
tenminste het horloge te wil
len terugbezorgen bij Brabant's 
Centrum, Molenstraat 19. 
Te koop : zwart kolenfornuis, 
waschfornuis met koperen bin
nenketel, mantelkachel, teeken
plank met teekenhaken. Te be-

�vragen Bosscheweg 57.
Witte Waschmanden in prijs 
verlaagd. Van f 6,- nu f 4, - . 
L. ·van Hapereri Parallelweg 35
Petroleumkachel, liefst blauw
brander, te koop gevraagd. 
Aanbieding Molenstraat 19. 
Gevraagd- nette R.K. Dienst
bode voor dag en nacht. Goe
de behandeling, goed loon en 
huiselijk verkeer. Adres L. 
Zweerts v. 4: Wetering, 
Schoenmagazijn Kerkstraat 1 
Oisterwijk. 
Te koop twee zwarte fornuis
kachels merk Dinsing, grote 
maten, te bevragen L1mnisheu
vel 4, Boxtel. 

Gevraagd net R.K. dagmeisje. 
A. v. Helmond, Hoofd der St.
Paulusschool Nieuwstraat 1 28,
Boxtel.

Te Koop : 2 Heerenfietsen als 
nieuw, zonder banden. Groote 
Linnenkast, kroonlamp, Cylin
der --bureau. Nieuwstraat 32, 
Boxtel. 

Te koop : Keuken kolenfornuis, 
afmeting 1 ,30 bij 0.80 met in
gebouwde koperen warmwater
reservoir, Bosscheweg 5 1 .  

Verloren : Donderdag 3 0  Jan. 
om 19 uur, gaande van Rech
terstraat 8 naar Bosscheweg 5 1  
1 8  geborduurde kleedjes met 
theemuts. Tegen belooning te
rug te bezorgen, van Griens
ven, Rechterstraat 8. 

Verloren : onderdeel ijzeren 
schaats, op Baarsven. Jerug 
bezorgen tegen belooning, 
Merheimstraat 8. 

Aan allen die iets te vorderen 
hebben van of verschuldigd 
zijn aan de nalatenschap van 
den Weled. Heer 

P. H. VELSEN, 
laatst gewoond hebbende te 
Boxtel, Stationsplein 2, wordt 
verzoch: hiervan opgave te 
doen ten kantore van Notaris 
P. Mertens te Boxtel.

Hondenbrood 
weer voorradig.

Îa. Gebr. v. Oers 
Breukel,cbestr. 1 12 • Boxtel 

.................... � ............... i
i Op t 5 Februari a.s. hopen i

onze geliefde Ouders i 

biedt te koop aa� Varke.ns{Ûkv�
.:

reen ig i«g 
twee drijfassen, diameter
50 m_m, respectievelijk
lang 6.85 m. en 3 , 10  m.,
met 6 stuks gegoten ijze
ren drijfasstoelen en . la
gers. 

Op Donderdag 13 Februari te 

7 uur 

W. OSSENBLOK-SEGERS i
Hun 40-jarige Echtvereeni- ! 
ging te herdenken. Dat t
God he� nog lang moge ! 
sparen, 1s de wensch van ! 
hun dankbare i 
Kinderen en Kleinkinderen. i 

! BOXTEL, Tongeren 23. !' . .......................... �� ....
Br. aan het Bureau van Ge
meentewerken te Boxtel. In
lichtingen bij dit Bureau, ge
opend eiken werkdag, van des 
v.m. 9 tot 10.30 uur.

t Héden overleed tot onze diepe droefheid, zacht 
en kalm, na een langdurig en g�duldig gedragen 

lijden, meermalen gesterkt door de laa·tste H.H. Sacra
menten, onze geliefde Zuster, Behuwdzuster, Tante en 
Oud-Tante 

MARIA JOHANNA VAN DER MEIJDEN. 

in den ouderdom van 75 jaar. 
Overtuigd van Uw deelneming bevelen wij de dierbare 
overledene in Uw godvruchtig aandenken. 

Boxtel : E. M. VAN DER MEIJDEN 
Th. J. M. VAN DER MEIJDEN 
J. VAN DER MEIJDEN-HEESTERMANS

Kinderen en Kleinkind 
Rosmalen : H. J. A. VAN DER MEIJDEN, Pastoor 

Tilburg : Fam . . NAAIJKENS-VAN DER MEIJDEN 
BOXTEL, 1 Februari 1 947, Markt 16. 

Eenige en algemeene kennisgeving. 

t Heden overleed tot onze diepe droefheid, tijdig 
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der 

Stervenden, in den ouderdom van ruim 79 jaar, onze 
.jnnig geliefde vader, behuwd- en grootvader 

ADRIANUS VAN COOL 
Weduwnaar van 

JOANNA CHRISTINA NEGGERS 
Wij bevelen de ziel van den overledene in Uwe 
Godvruchtige gebeden aan. 

Alkmaar : Anna Rosier-vàn Gooi 
Wim Rosier en Kinderen 

Boxtel : Nelly v. d. Laar-van Gooi 
Harry v. d. Laar en Kinderen 

A1T1,sterdam : Wout van Cool e 

Ton van Gooi-Timmermans en Kinderen. 
Èindhoven : Lies Drinken burg-van Cool 

Albert Drinkenburg en Kinderen 
Utrecht : An toon van Gooi 

Anna van Gool-Quinten en Kinderen. 
Eindhoven : Jos vàn Gooi 

Anna van Gool-de Koning 
Jan van Gooi 
Truus vat/ Gool-Verheyden en Kinderen 

Boxtel : Paul van Gooi 
Betsy van Gool-Mansveld en Kind 

_.,, Woerden : Mien van Gooi. 
BOXTEL, 4 Februari 1 947. 
De H. Requiem-Mis, waarbij U beleefd wordt uitge
noodigd, zal worden opgedragen in de Parochiekerk 
van St. Petrus te Boxtèl op Zaterdag 8 Februari a.s. 

te 9,30 uur. 

Heden overleed tot mijn 
groot leedwezen, tijdig 
voorzien van <le ,laatste H. 
Sacramenten der Sterven
den, .  in den ouderdom van 
ruim 79 jaar, mijn Hoogge
achte Patroon 

Adrianus van Cool
Wedn. van 

Joanna Christina Neggers 
Zijn nagedachtenis zal bij 
mij in hoge eere blijven. 

Francisca Dekkers. 

Hierbij betuigen wij onze har
telijke dank aan : Sportvereni
ging O.D.C., Personeel van de 
Ark, Buurt en Buurtvereniging 
, ,Merheimstraat", Div. Toneel
gezelschappen, Coöp. Zuivel
fabriek "De Hoop" en verder 
alle vrienden en kennissen, 
voor hun grote blijk van deel
neming bij ziekte en overlijden 
van mijn dierbare Echtgenoot 
en onze zorgzame Vader. 

G. P. VLAMINCKX-BEL T 
en Kinderen._ 

Merheimstraat 43. 

De ontroerende bewijzen van deelneming, die wij van 
U mochten ontvangen, bij het verlies van onzen lieven 
zoon, broeder, behuwd-broeder en oom 

JAéQUES VAN VLERKEN 
zijn ons in deze dagen tot veel troost geweest en 
wij danken U hiervoor hartelijk. 

Familie A. VAN VLERKEN-HORSTEN 
BOXTEL, Februari 1947. 

op 1 1  Februari te 7 uur
n.m. bij H� van Rooij. Algemeene Vergadering 
Agenda : Opening - Notulen 
- Rekening en verantwoor
ding - Bestuursverkiezing; af
tredend A. v. d. Sande en F.
Helmer, beiden herkiesbaar -
Voorstel aanbesteden dekbeer

in de Landbouwschool. Bespre
king feestelijkheden aangaande 
het 25-jarig beö'.aan. Verder 
belangrijke agenda. 

Ad verteert in
!Bca&mts' Ûntcum

- Mededeeling - Rondvraag
- Sluiting.

Vrijdag 14 Februari 
des avonds om 8 uur in ,,De Ark"

/ 

Een (harmante avond van 

zang, spel en humor 
door het Cabaret "De Vuurpgl', 

TOEGANG f I ,50, belas'ting inbt>grepen. 

Voor le den van H.:rlevend Boxtel v r ij  t o e g a n g  op 
op vertoon der abon, ementskaart 2e serie. 

Voorverkoop van kaarten : Sigarenmagazijn  MAN DOS, 
Kerkstraat. Pla,_.:itsbesprc:ken op d.:n dag d.:r uitvoering 
van 1 2- 1  uur aan de zaal .  

-

- Rookt
kwaliteit 

en Koopt 
bil Bert 

Nieuwe Kerkstraat 73 

vol geur en aniaak 

' 
va n den Braak • 

Telefoon 4 5 0  

�" -
¼ 

� 

CHOCOLADEHAGEL 
PER 1 00 GR. 

, � VAN 20 CT. f 
VOOR C ,, 

ALBERT HEIJN 
VOOR KWALITEIT 

Als het gaat over Z aden of B loemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

voor opleiding in de ADMINISTRATIE 
Kennis van typen, mulo-onderwijs enz. strekt tot aanbeveling. 
Eigenhandig geschreven brieven worden ingewacht onder Nr. 
4 1  bureau van dit blad. 

�-
--

- -

Een poord zonder hoeven 
Een sch ip zonder schroeven 
Een leeroor zonder scho°öl 
Een · maalti jd zonder kool 
Een park zonder bonk 
Een piano zonder klonk 
Is long niet zoo bar 
Als de huisvrouw zonder Spar. 

• O DE SPAR
ORGANISATIE VAN ZELfST ANOIG� KRUIDENIERS 

In . fijne 
is VOS 

K A A S
de baas.� 

Prima geweekte STOKVI S C H. 
Wekelijks V E R S C H E V T  S C  H. 

Geen Groenten, te ch Groenten 
SLECHTS ééN WEEK PRIJSVERLAGING 

dus naar K E E S  D E  J Q N G
Grote blikken SNIJBONEN van 1 ,55 nu 1 .48 
Grote pakken GROENTESOEPEN " o 43 " 0.38 
Pakjes GROENTESOEP, zeer fijn " 0,2 1 " 0. 1 8  
Blikjes GROENTESOEP, zeer fijn " 0.23 " 0.20 
Blikjes TOMATENPURéE, zeer fijn 11 0.48 0.44 
PUDDING, vanillesmaak " 0,08 " 0 07 
Pakken STIJFSEL • 0 . 17  0. 14 
Flesjes PUDDINGSMAKEN " 0, 1 5  11  O.OS 
Flessen pikante SAUS met TOMATEN " 1 ,03 ,, ,  0.75

Pikante SAUS voor bereiding van Jus " 1 .36 " 1 .00 
TOMATEN KITCHUP " 1 .03 " 0.75 
Ook fijne KAAS, alle volvet - Prima PAP-producten en alle 
soorten BLIKGROENTEN. 

C. DE J O N G-VAN KEM P � N,
VAN HORNSTRAAT 1:1, BOXTEL 

• 

De

M E T A V E H A • 

d u u rte ! strijd tegen d e  

H A R I N G  i n  Tom atensa u s
por groot ovaal b l ik  van 1 4 0  voor 

H AR , N G F ILETS i n  Mayo n n a i se 
_per  groot bl ik van 1 4 5  voor 

S P I N ti. ZI E 

C H OC O LA D E  PASTA' 

per liter b l i k  van 80 voor 

BOEREN KOOL

H U TS POT 

per pot van 450 gram van 63 voor 

voldoe ndo voor 4 personen van 35 voor

voldoendo voor 4 personen van 58 voor 

Geldig van 6 tot 16 Februari.  

1 20 et. 

1 25 et. 

7 0  et.

56 ·et .

- -30 et. 

49 et. 

Bij Witteveen. gekocht ? 
U-w voordeel gezocht ! 

Vergelij k  de prijzen en U zul t  besl u iten i n  AVEHA WINKELS TE KOOPEN !
, ,,. 

AN D R E  VAN H I LST 
BOXTEL

STAT IONSTRAAT 13-15 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 

" 
tl " 
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W
anneer een missie-pater 

maar 
eens flink hard op de preekstoel 
slaat, 

geweldig uithaalt over de 
boosheid van deze wereld en en
kele pikante gezichtspunten 

van 
het moderne leven de 

beminde 
gelovigen voor de voeten werpt, 
dan gaat men tevreden naar huis 
onder de woorden: ,,Hij heeft het 
weer eens goed gezegd." 
N

a 'n uur zitten diezelfde vrome 
gelovigen achter de kachel 

alle 
mogelijke en onmogelijke praatjes 
over andere mensen op te halen, 
grote en kleine fouten te memo
reren en de meest 

elementaire 
naasteliefde te verkrachten. 

, 
Door allerlei gegrijns tegen fouten 
eh verkeerde hoedanigheden ran
den zij dan het leven aan en ont
luisteren zij de schoonheid ervan. 
M

en schijnt veel liever de donker
ste kanten van het leven bloot te 
leggen dan een klein beetje aan
dacht te schenken aan het licht, 
dat allerwege straalt. 
Schoonheid, waarheid, goedheid, 
geloof, liefde; rechtvaardigheid -
dat zijn toch allemaal wel dingen 
waarover men heel gerust 

kan 
praten, waar men ook is. 

Plaatselijk 
n

it:
U

W
S

.

Parochie van St. Petrus. 
Op 7 Febr. j.l. werd in de Zusters
school van Duinendaal een druk 
bezochte, vergadering gehouden 
ter voorbereiding van het zilveren 
priesterfeest van den Zeer Eerw. 
Heer Pastoor van Besouw. 

. De Eerw. Heer Bless uitte zijn vol
doening over de zeer goede op
komst en deelde mede, dat met 
goedvinden van de aanwezigen, 
getracht zal worden, den Pastoor 
bij zijn zilveren feest op 10 Juni 
a.s. een passend geschenk aan te 
bieden. 
In verband hiermede had 

het 
kerkbestuur gedacht aan nieuwe 
kerkklokken, wat den jubilaris en 
met hem de gehele parochie zeker 
aangenaam zal zijn en dan ook de, 
instemming der vergadering kon 
wegdragen. 
Hierna gaf hij de leiding der ver
gadering over aan den voorzitter 

W
e, behoeven om interessant te 

zijn, toch niet altijd de negatieve 
werkelijkheid van deze tijd van 
dit léven te belichten. W

a�neer 
wij de vriendschap en de goed- · 
heid plaatsen tegenover de wan
staltige gedaante der eeuwige on.: 
tevredenheill, het geluk tegenover 
d

e_ onverschillighe.id- ""-'· · clair moet · 
aa:t .voor ons toch een grotere vol
doening zijn dan immer te blijven 
hameren op alles wat verkeerd îs. 
Niet door te kankeren op wat ver
keerd is bereiken wij iets beters, 
maar door voor al dat negatieve 
iets in de plaats te stellen dat ge
�ien mag worden. Dit zou een 
gezond idealisme zijn, dat een we
reld van grote werkelijkheid kon
openleggen. 

• 

� van het feestcomité, den heer F. 
'·W

itteveen. Dit comité had de pa
rochie in wijken verdeeld, waar 
wekelijks gecollecteerd zou wor
den. De dames en heren, die ge
vraagd werden, dit regelmatig te 
doen, zegden volle medewerking 
toe. Nadat de voorzitter op enige 
punten nog opheldering gegeven 
had, werd de bijeenkomst geslo
ten. 

Het moest eigenlijk een gewone 
zaak zijn, dat wij over allerlei 
!iChone en goede dingen kunnen 
praten, zonder aan kracht of in
teresse te verliezen wat we aan 
inhoud winnen. 

W
e moeten iq 

ieder milieu, in elk huis weer kun
nen praten over God en geloof, 
over alle mogelijke problemen van 
geestelijke aard, zonder voor kwe
zels te worden aangezien. 
Het moet mogelijk worden, dat 
we weer iets kunnen lezen dat 
boven het scheld-niveau der' mo
derne ontevredenheid ligt. 

Ons 
àor moet ook eens gewend raken 
aan fijnere ·geluiden dan donder
preken over dood en hel. 
Zeker de toon van het gevecht 
en de pikante stijl der hekelae. 
dichten bekoort het volk wel. Ge
dachten over levensdurf, dans
woede en Amerikaanse genoeoens 

• zijn dikwijls al te vroom geim�or
teerd om indruk te maken op de
menigte -

maar men moet zich
niet angstig terugtrekken, als men
maar denkt 

dat iets naar het
klooster riekt.
De � rees voor het goede, de af
schrik voor het geestelijke is een
even grote fout als de vrees voor
een bad na een lange stoffige ar
beid.
Een mens die wil leren zwemmen
moet niet bang zijn voor het wa-

. ter: evenmin moet iemand, die wil 
léven, bang zijn van iets, wat het 

· eeuwig leven raakt.
Is_ hij dit wel dan ontluistert hij 
dit leven, berooft hij het van zijn 
sc�oonheid, want '.Zonder eeuwig
heid, want zond

er eeuwioheids
waarde is het leven niet ve;I meer 
dan 'n schaterlach. 

H. v.d. M
. 

Oud Grafschrift: 
H:,er is Toon te rust gegaan 

Die nooit iets anders heeft gedaan 

25-JARIG JUBILEUM
. 

Op 20 Februari a.s. hoopt onze 
plaatsgenoot, de heer C. v. Oers, 
de dag herdenken dat hij voor 25 
jaar in dienst trad bij de Electri
sche Centrale te Boxtel. Na eerst 
10 jaren als machinist werkzaam 
geweest te zijn, ging hij over in de 

• buitendienst, in welke functie hij
gedurende 

3 
jaren 

werkzaam
bleef. De laatste 12 jaren van zijn
kwart eeuw trouwe dienst was hij
bij de incasso-dienst van de Elec
triscbe Centrale. 

Dit ambtsjubi
leum is echter niet het enige feit,
dat herdacht wordt. Voor 25 jaar
trad onze plaatsgenoot eveneens
toe tot de Nederlandse Katholieke
Arbeidersbeweging, toen nog ge
naamd het R.K. W

erkliedenver-'
bond in Nederland. Dit feit alleen
is reeds een felicitatie waard doch
gedurende 

bijna 
deze 

gehele
kwart eeuw vervulde hij ook een
bestuursfunctie in de beweging.
In Augustus 19'.2'.2 reeds werd hij
bestuurslid van de R.K. M

etaalbe
werkersbond St. Eloy afd. Boxtel
en tevens lid van· de bestuursraad
van de plaatselijke afdeling van
het R.K. W

erkliedenverbond. In
October 19'.23 werd hij tot voor
zitter van de R.K. M

etaalbewer
kersbond 

gekozen en iedereen,
maar speciaal de georganiseerde
metaalbewerkers, weten wat hij
voor die vakbond betekend heeft.

-T
ot aan de gewelclaclige onder

J!ang in 1941 bleef hij op zijn
moeiHjke post, werkend 

v
o

o
r het

. belang der metaalbewerkers. Na
de bevrijding was het weer C. van 
Oers, die de R.K. M

etaalbe�er
kersbond in Boxtel nieuw leven 
inblies en. bijstond in de uiterst 
moeilijke tijd van heroprichting: 
Eerst toen een nieuw, degelijk be
stuur zijn taak kon overnemen, 

• ging hij over naar de. R.K. Bond

van Overheidspersoneel "St. Pau
lus". Rust werd hem echter nog 
niet gegund, want na tot bestuurs
lid van de afdeling Boxtel van de 
Ned. 

Kath. 
Arbeidersbeweging 

gekozen te zijn, werd hij in M
aart 

1946 
tot 

penningmeester 
be

noemd, in welke functie hij thans 
nog werkzaam is. 

, Vanaf de oprichting van "Ons 
Ziekenfonds" was hij ook lid van 
deze sociale instelling, en werd 
na de overgang van het Centraal 
Ziekenfonds bestuurslid van 

de 
Boxtelse af deling van dit fonds. 
Vanaf Juni 1936 tot op heden ver
vult tij een functie in het dagelijks 
bestuur van_ het Centraal Zieken
fonds. 
Voorwaar, deze jubilaris kan op 
een werkzaam en vruchtbaar tijd
perk terugzien. M

oge hij een lich
tend voorbeeld zijn, voor hen die 
ná h�m komen! M

oge het deze 
onvermoeide werker gegeven zijn 
zich nog jaren te kunnen geven 
voor zijn gezin, çle maatschappij 
maar vooral voor de Katholieke 
Organisatie. 
Algemene Jaarv�rgadering N

.C
.B

.
Op Vrijdag '.21 Februari houdt de 

• afd. Boxtel van pen N.C.B. haar
algemene jaarvergadering 

in de
zaal van H. van Rooij, des n.m.

- om 2 uur. Spreker de Heer Vriens
o

v
e

r de Vermogensaanwasbelas
ting. 's M

orgens om acht uur in
de Kapel van Stapelen 

H. M
is

voor de levende en overleden le
den van de Boerenbond, waarbij
alle leden worden verwacht.

_ T
uinbouw

vereni ging N
.C

.B
.

De--.fuinders in Boxtel 
hebben

zich thans verenigd in een orga
nisatie in N,C.B. verband. 

. 
· · 

Het nut,· 
doel en streven zal ·

M
aandag 17 Febr. op een in Café

Van Rooij, Nieuwe Kerkstraat te
houden 

bijeenkomst 
door 

Ir.
Stadhouders, 

nader 
uiteengezet

worden. De belanghebbende zul
len deze avond een nuttig uurtje
kunnen hebben.Stille Omgang 

1
9

4
7

Boxtel, Esch en Gemonde zal 23
M

aart a.s., bijzondere omstandig
. heden voorbehouden, optrekken
naar Amsterdam om deel te ne
men aart de Stillen Omgang al
daar.
Indie� de brug bij Hedel berijd
baar 1s vertrekken de pelgrims uit
Boxtel om 22,'.2'.2 om in Boxtel
terug te keren om 8.43.
Indien de brug bij Hedel 

n i e t
berijdbaar is, wordt vertrold--:cn
om 20.'.28 en teruggekeerd 

om
10,21 in Boxtel. In Amsterdam is
de aankomst om 0.36. Kosten per
persoon f

 5, 10.
5
 M

aart (W
oensdag) wordt om

8 uur des avonds in "De Ark" een
vergadering belegd. SlaanJe die
vergadering kan het spoorkaartje
tegen betaling in ontvangst geno
men worden.
Om zeker tijdig opgegeven te zijn
melde men zich nu reeds aan bij
den heer F. J

. de Rooij, hoofd der
St. Franciscusschoól aan de Ons
Dàelstraat.

VOLKSM
UZIEKSCHOOL 

Naar wij vernemen is de oprich
ting van een volksmuziekschool 
ter plaatse in een ver gevorderd 
stadium van voorbereiding. Bin
nenkort wordt een openbare ver
gadering gehouden, waar nadere 
mededelingen zullen worden ge
daan. 
Het is de bedoeling dat alle groe
peringen der bevolking van de 
aanwezigheid- dezer volksmuziek
school zullen kunnen profiteren. 

D
e M

otor-T
erreinrit op 

T
w

eede Pinksterda g. 
In de Zaterdagavond gehouden 
algemene vergadering der Boxtel
se M

otorclub "Rapide" kon het 
bestuur de verblijdende medede
ling doen, dat de KNM

V definitief 
toestemming had verleend tot het 
doen verrijden van een motor-ter
reinrit te Boxtel op T

weede Pink
sterdag. 
Omtrent de categoriën welke kun
nen starten wordt nog met de KN 
M

Y-sportcommissie 
onderhan

deld, terwijl aangaande het terrein 
nog overleg wordt gepleegd met 
het Gemeentebestuur. 
W

'ij komen op een en ander te 
zijner tijd nader terug in meer uit
voerigen zin, 

doch 
constateren 

reeds thans met genoegen, 
dat 

Boxtel binnenkort een belangri1 k 
sportevenement rijker zal zijn. 
Dat het evenement gehouden zal 
worden op dezelfde dag, dat door 
Boxtel's Harmonie 

een festival 
, wordt gehouden, behoeft geen en
kel bezwaar te zijn, doch kan bei
de. gebeurtenissen in gunstigen zi

n
hem vloeden. • •. . • . . 

· . 
-

----'-
-- -D

� K.V.P. en Lingadjati. 
Op Donderdag 

6. Februari j.l. 
werd 

d
o

o
r de plaatselijke afdeling 

van de Kath. Volkspartij een gro
te ontwikkelingsvergadering 

ge
houden, waarbij nota bene slechts 
150 aanwezigen van hun belang� 
stelling getuigden. 
De heer Sybesma, oud-lid van de 
Ned. Incl. Volksraad hield in deze 
vergadering een voordracht over 
het Verdrag van Lingadjati, terwijl 
Des. van· Uden, hieraan .vooraf, . 
een uiteenzetting �af in het kader 
van de organisatie n

n de Kath. 
Volkspartij. Hij spoorde de leden 
aan trouwe en actieve leden te 
zijn en een einde te. maken aan 
de zelfgenoegzaamheid, doch een 
zelfbewust lid te worden van de 
K.V.P. 
De clou van de avond w�rJ hierna 
v�rzorgd door de heer S�-l ,esma, 
die ?at deed in de hein ei;;Ln po
pulatre en· onbevangen tl ant. 
Hij sc.hetste in uitvofrigc bewoor
dingen de vrijheidszin van de In
donesische volkeren en de manier 
w�arop het Japanse leger het vrij� 
he,dsvuur, dat in hen bra.îdde, 
had aangewakkerd. H;j besprak de 
Koninklijke Boodschan v :ll1 1J42 
en de rea;:tie daarop ·v.in de , er- ->

 

schillende regeringen en volkeren. 
, Vervolgens hekelde hij de manier, 
. waarop voor de oorlog met de be
langen van het Indonesische volk 
werd omgesprongen en schilderde 
de ten hemel schreidende armoe
de van het arbeidende gedeelte 

BOXT
ELS TONEEL 

der bevolking. 
De Koninklijke 

Boodschap van 
194'.2 beloofde 

Niemand minder clan 
Horatius 

hieraan een einde te zullen maken 
durfde te beweren: 

,,Dulce est 
en de na- oorlogse consequentie 

d�si p_ere in loco" het is goed op 
�an die Koninklijke Boodsc .hap is 

Ztjn tijd eens dwaas te zijn. 
m het Verdrag van Lingadjati ve

r

Boxtels T
oneel is dezelfde mening 

va� . 
W

ie toen . de Koninklijke 
toegedaan en traditie getrouw zal 

Boodschap 
heeft 

aangenomen, 
ze Boxtel met de Carnavalsdagen 

neemt nu het Verdrag van Lin
een daverende klucht bieden. Zij 

gadj�_ti aan, concludeerde spr. An
koos hiervoor "E�n huis vol her-

derLtjds beklemtoonde hij de fou
rie" door Stephens en Linton. 

tiviteit van de geruchten, dat het 
W

ie deze klucht kent, zal toege-
recht der Nederlanden door Lin

ven dat de keus geen slechte is. 
gadjati met voeten getreden zou· • 

W
ij durven dan ook ieder, die een 

worden. 
De Nederlandse leger

van de Carnavalsavonden in ge-
troepen in. Indië kunnen hiervoor 

paste doch uitbur-idige vreugd, wil 
borq, blijven, aldus de heer Sybes

doorbrengen, 
aanraden een van 

ma. N
a nog een zeer interessant 

deze voorstellingen te gaan bij - -
debat werd deze leerzame avond 

wonen. 
gesloten door de heer Geertman 

Voor naderè bijzonderheden zie 
v oorzitter van de plaatselijke af� 

de advertentie in dit blad. 
• deling der K.V.P.

Zondags 
ev,m

g
eli�.

En zi j verstonden niet, w
at 

er geze gd w
erd. L

uc. 18.34 
Christus ging zijn Apostelen voor
bereiden op de tragiek van Zijn 
lijden en dood. 
Hij voorspelde hen het verraad 
dat gepleegd ·· zou worden. 

H
iJ 

voorspelde zijn geseling, ''Zijn be.i. 
spatting, lijden en dood. M

aar dát
konden deT

waalf zich niet inden
ken. Dát zouden ze pas gaan aan;. 
voelen, als het werkelijkheid werd� 
Ligt hier niet een prachtige ver.;. 
gelijking opgesloten met de ge
dachtengang van onze tijd. 
Jarenlang werden wij voorbereid 
op de verschrikkingen van de oor
log. Jarenlang zagen wij de rot
heid van de wereld aangroeien als 
een gezwel, maar we wilden het 
niet geloven vóórdat het werke
lijkheid werd. En toen hief de 
mensreid, in grote nood, de ge.:. 
vouwen handen ten hemel om ge
spaard te blijven, en om uitkomst; 
T

hans is de oorlog op onze vader
landse bodem uitger;:iasd. 
M

aar ver . . .... in het Oosten han
gen weer diezelfde donkere wol
ken, die nóg onheilspellender ko
men opzetten. 
Van alle kanten. klinkt Gods stem· 
die ons wil voorbereiden op dat 
gevaar, dat werkelijkheid zal wor
den. M

aar met bezorgdheid vra
gen wij ook nu onszelf af. Be:. 
grijpen de mensen, wat hun ge
zegd wordt? Of zullen zij ook 
thans pas bidden gaal'. aJ5 de nood 
hun deel is geworden. . · -. • . . ·,, 
Het enige middel om aan dit_.g!'!� _, 
vaar te ontkomen is: een biddende • 
mensheid. W

ilt 6 ij niet �ièn, dat
straks uw kerke:-i,_ ll\.

\'. 
, 1'.', J uizen

in vlammen opgaan, • ·terwijl gij 
machteloos :Zult moeten toezien 
vult dan i:iu uw kerken, en bidt 
God om mkeer. De tiiJ van de 
Vasten nadert, dè tijd hij Jitstek 
voor gebeJ en boett: Bidt met de 
kerk in deze dagen de. bede van 
het Introïtus "Esto mihi in Deum 
protectorem: W

ees Gij o God on-
ze besch<:'rmingJJ 

. 
Dan zulc gij straks, ais de strijd 
zal los breken; sterk . staan, sterk 
door uw geloof r-n uw vertrouweri 
in God, die Zijn volk nimmer zal 
verlaten. 

Als elk zijn eigen dorpel schuurt 
Dan blijft de vrede in de buurt. 

FELICITATIEREGISTER. 
� p de dag der blijde gebeurtenis 
m het Prinselijk gezin zal in het 
raadhuis 

een 
felicitatieregister 

worden neergelegd, waarin een; 
ieder zijn handtekening kan ko
men zetten, welk register daarna 
aan het Prinseiijk Paar zal wc,rden 
aangeboden. 
Bij het plaatsen van de handtcke
ni� g in het register zal gelegen� • 
h�1� wor� en gegeven om een vrij
w1ll1ge bijdrage te storten in een 
daarbij te plaatsen collectebus ten 
behoeve van de Stichting 1940-45. 
M

et de neerlegging van het feli
citatieregister heeft niet sle:hts 
iedere 

gemeentenaar 
de 

o
n

a
e

.
zachte gelegenheid om op een �e
makkelijke wijze zijn gelukwensen 
aan het Prinselijk Paar aan te bie
den, doch ook om dan -

geheel 
in' �Ie gee� t va� ons 

Koninklijk 
Hms -

mt dankbaarheid een of
fertje te brengen voor de slacht
offer� van het verzet. 

Rentebij:;chrijving Spaarbank 
boekjes . 

In het tijdvak -10-
20 Februari a.s. 

kunnen inleggers wier naam (voor 
gehuwden inlegsters: eigen naan1 
of naam van den e:htgenoot) met 
A aanvangt, hun boekje inzenden 
mits uitgegeven voor 

l Januari 
1946. Voor boekjes van . Vereni
gingen wordt t.z.t. een afzonder-
lijke oproep _ged

;:i an. 

1 . 

:1 
,i 

~ 



\1n deie tijd va'n Wederopbouw .... 
was het zeer juist gehandeld van 
het bestu'lr der K.AB., een ver
gadering uit te schrijven, waarin 
het onderwerp "Bouwkunst en 
Cultuur" belicht zou worden. 
De opkomst, die nièt bepaald 
overdonderend was, beu,ees weèr 
eens te meer, dat de "Spelen- en 
Broodtijd", nog in volle omvang 
voort duurt. De aanwezigen heb
ben op Woensdagavond j.l. een 
causerie gehoord, gehouden door 
architect J. Donders, uit Tilburg. 
De spreker zette uiteen, hoe 
Bouwkunst en Cultuur elkaar no
dig hebben en onder elkanders 
invloed staan, en. verklaarde hoe 
niet alleen de materiële, doch ook 
de geestelijke stromingen op de 
architectuur inwerken. Hij maan-

• de tot voorzichtigheid, wat de
modeme opvattingen • over het 
bouwprobleem betrof en zei, dat 
alleen de "cultus" doordrenkt van 
liefde, de enige stramien is, waat
op men kan verder borduren. 
De He�r Donders gaf voorts nog 
een duidelijke ontvouwing, om
trent het woord en wezen "Cul� 
tuur", en toonde het karakteris
tieke verband aan tussen leven en 
bouwkunst. 
Na deze leerzame voordracht was 
er de kans om vragen te stellen, 

• aangaande het belichte onderwerp.
• Hiervan profiteerden velen om
een klein debat aan te gaan, dat

- door den spreker naar eigen op
vatting geleid werd, zodat in som
mige kwesties en discussies geen
bevredigend slot kwam, hoe de
heer Donders ook argumenteerde.

• .Voorzitter Valks dankte hierna
spreker en aanwezigen en sloot
zoals gebruikelijk.

Gemeenteraadsvergadering 

De Raad onzer gemeente zal 
W oènsdag 19 Februari des na
middags om 7 uur ene openbare 
vergadering houden. 
Op de agenda komen onder an
dere voor, voorstellen tot verbete
ring van de financiële positie van 
het gemeentepersoneel; tot het 
verlenen van medewerking voor 
de böuw ener nieuwe school te 
Gemonde; tot wijziging van• de 
verordening öp de heffing van ene 
belasting op ton�elvertoningen en 
andere vermakelijkheden; en tot 
vaststelling ener nieuwe verorde
ning op de heffing ener honden
belasting. 

• 
ERE-COM!Té TENTOONSTELLING 
,,NEDERLAND IN OORLOGSTIJD'.' 

Voor de tentoonstelling "Nederland in ' 
oorlogstijd", welke op 22 Februari a.s. 
in 's-Hertogenbosch • wordt geopend, 
heeft zich het hieronder volgende "Ere· 
Comité" samengesteld: 
Prof. Dr. J. E. de Quay te 's-Hertogen
bosch, Commissaris der Koningin, Voor
zitter; Mgr. W. Mutsaers, Bisschop van 
's Hertogenbosch; Mr. H. Loeff, Burge
meester van 's Hertogenbosch; Mr. H. 
Kolfschoten, Burgemeester van Eindho
ven; Mr. E. L. M. H. Baron van Speyart 
van Woerden, Voorzitter Prov. Genoot
schap 's-Hertoger.bosch; Lt. Kol. van En• 
gelenburg, Garnizoenscommandant den 
Bosch; Ir. F. Philips, Directeur Philips 
Gloeilampenfabrieken te Eindhoven; Mr. 
R. van Zinnicq-Bergmann te Vught,
Agent Ned. Bank te 's-Hertogenbosch.

Geslaagd. 
Als keurmeester voor Postduiven slaa�de 
op het gehouden examen van de Neder• 
landse Tentoonstelling club "De Post
duif'' afd. ,,Groep van Keurmeesters" ge
vestigd te Rotterdag dhr. Hub. Poulissen 
alhier. 

BURGERLIJKEN STAND BOXTEL 
van 4 Februari t.m. 10 Februari 1947 

GEBOREN: Wilhelmus A. J. z.v. A. J. 
Toelen en van D. C. Boeren; Petronella
W. A. d.v. J. Santegoeds e.v. C. P. van
Oorschot; Johanna W. A. d.v. W. de 
Hommel en van B. C. Schalkx; Alle
gonda Th. d.v. J. A. v. d. Nieuwenhuij• 
zen e.v. H. W. van Boxtel; Johannes H. 
M. z.v. C. P. van Griensven en van J.
L. A. M. v. d. Eerden; Allegonda G. G.
M. d.v. L. A. J. M. Spierings en van
W G. C. Cornuit; Johannes Th. P. z.v.
P. J. v. d. Loo e. v. M. C. van den Aker;
Petrus H. C. z.v. P. H. Boleij en van
H. M. Baai jens; Petrus J. zoon van A. J.
Robben en van J. L. van Nieuwkuijk en
van P. M. A. van der Linden; Adrianus
M. C. zoon van H. A. v. d. Pas en van
W. J. van Dinther.
ONDERTROUWD: Johannes Hubertus
van Schaaijk en Wilhelmina Martina
Verstra I en.
GEHUWD: Sebastiaan Eduard Pieter
Roger Clercx en Catharina Cornelia van
Griensven; Wilhelmus vJn der K;1aij
en Adriana Maria van Schaijk.
OVERLEDEN: Wilhelmus Johannes Ar
noldus Slijters, oud 4 maanden; Hendri
ka Theodora Polman, weduwe van Th.
H. Weijers, 84 jaar; Adrianus van Gooi
79 jaar; Adrianus van de Loo, 71 iaar, 
echtgenoot van Johanna M. Heesakkers. 

De Vereniging ter Veredeling 
van het Ambacht. 

De Vereniging ter Veredeling van 
het Ambacht zal dit jaar in de pe
riode van 28 Juli-9 Augustus a.s. 

te Utrecht, te Assen en te Sittard 
gelegenheid geven tot het afleg -
gen van .de examens ter verkrij
ging van de graden van "gezel" en 
"meester" in de onderscheidene 

: ambachten, en wel: timmeren,
' meubelmaken, huisschilderen, met
selen, plaat- en smidsbankwerken, 
vuurwerken, constructiebankwer
ken, machinebankwerken, machi
nedraaien, lood- en zinkwerken, 
koperbewerken, modelniaken en 
steenhouwen: 
Inlichtingen en inschrijvingsfor
mulieren zijn kosteloos verkrijg
baar bij het Secretariaat der Ver
enioino ter Veredeling van 1· et 
Am

0

ba�ht, Raadhuis, kamer 19 i, 
Amsterdam C. De inschrijving 
moet vóór 15 April a.s. geschie
den. • 

De Vuurpijl is op komst. 
Het optreden van het cabaret de 
Vuurpijl het vorig jaar heeft niet 
nagelaten prèl tige herinneringen 
na te laten. De Kunstcommissie 
van Herlevend Boxtel heeft niet 
geaarzeld dit gezelschap uit te no
dioen om ten tweede male naar 
Ba°xtel te komen. Op Vrijdag 14 
Februari a.s. des avonds om 8 uur 
zal de Vuurpijl de Ark bespelen. 
Uit zijn rijk, zuiver Nederlands 
repertoire,· zal de .Vuurpijl thans 
nieuwe volksliedjes, uit alle histo
rische perioden en uit alle delen 
van ons land dramatiseren, zin
oen spelen en dansen in het cos
tuum en het décor van hun tijd. 
Niemand die de Vuurpijl nooit 
eerder heeft gezien, zou vermoe
den dat onze volksliedjes zóveel 
cha;me bezitten, dat ze zich zó 
goed lenen om te worden opge
voerd qls miniatuur-operettes, met 
allerlei grappi�e verrassingen. 
De voorstellingen van de Vuur
pijl, onder leiding van Luc Wil
link, zijn enig in hun soort, zij zijn 
even beschaafd als geestig. 
Voor nadere bijzonderheden 
wordt verwezen naar de in dit 
blad voorkomende advertentie. 
Wegens ruimtetekort kon onderstaand 
verslag niet in ons vorig nummer worden 
opgenomen. 

KUNSTAVOND. 

Dé Dameszangvercniging St. Cecilia, dè 
zangvereniging St. Petrus en Boxte_lse
Harmonie kwamen op het lofwaardige 
idee om op Maandag 3 Februari j.l. een 
Kunstavond te geven, waarbij de entreé
prijzen zo laag mogelijk gehouden waren 
om iedereen in de gelegenheid te stellen 
van de uitvoering te k1,mnen genieten. 
Achteraf bezien was het een opvallend 
gebeuren, dat hoewel de koren, volgens 
de bezetting twee derde van de avond 
moesten vuilen, slechts twee werken uit
voerden met volle bezetting. 
HPt irlee van de avond was groots, ter
wijl de afwerking, als experiment be• 
schouwd zeer goed voldeed, ondanks 
het geringe accomodatievermogen van 
het toneel. Wanneer de koren optraden 
met medewerking van de harmonie, v•as 
het geluid van de laatste te hard. Ec'.1 harmonie kunnen wij met de be,te wil 
van de wereld geen begeleiding, bij uit
stek, noemen. De geluidsvoortplanti,1g in 
de Ark, is daar niet op ingesteld, waar
door de geluiden onmogelijk kunnen har
moniëren. Niettemin waren wij getuige 

, van zeer sterke vertolkingen. Vooral de 
solisten mej. M. v. Breugel en de heer 
J. Peynenburg traden deze avond op de
voorgrond met "Duet Pamina en Papa
geno", van Mozart, terwijl de heer, Pey
nenburg op zijn best was in "In deze
heilige Halle", uit de opera "La Flute
Enchanté", evePeel'S van Mozart. Onte
genzeggelijk was deze uitvoering het
beste van de gehele avond, o_fschoon de
harmonie en de koren op de achtergrond
niet effecterend werkten.
Het openingsnummer was in alle opzich
ten schitterend en het was juist gehan
deld om , The Red Line Mars" voor de
opening t

1

e houden. ,,Concertino", van
H. Hermans werd goed uitgevoerd door
liet duo v. d. Braak-v. d. Ven, hoewel
de laatste niet vol genoeg was en e_en
tikje contrasteerde met zijn tegenspeler.
Zenuwen?
In "Duet I' Angelus de la mer" bereikte
het duo inej. van Breugel en de heer J.
Pijnenburg niet de hoogte van voor
noemde uitvoering, waarmede niet ge
zegd mag worden, dat zij in "Duet !'An
gelus de la mer" zwak waren, want
dat waren zij volstrekt niet. De overige
nummers werden allen zeer verdienste
lijk vertolkt, doch men bleef gehandicapt
door de bekerde moeilijkheden.
Met deze avond hebben de executanten
zich op een nieuwe· weg begeven ·en de
eerste ervaring zal hen een morele steun
zijn, want routine is een voorname eigen
schap bij dergelijke uitvoeringen. Wij ho
pen hen spoedig eens weer· te zien, nuar
waarschuwen hen voor dreigende ver
waarlozing van Mannenkoor. 'Een bezet
ting van 25 personen is nu eenmaal arm
zalig en zal zeker uitgebreid moeten wor
den, wil men de oude hoogte, waarop
de Manner koren van Boxtel eens ston
den, weer bereiken. Gemengd is goed,
maar op de allereerste plaJts individueel
sterk. Met een goede uitvoering en er
varing achter de rug, zal het volgende
optreden zeer zeker aan onze ver�ach
tingen voldoen, hoewel die hoog gespan
nen staan.

Al zijn uw plichten nog zo klein 
Ze kunnen hoogst verdienstelijk 

zijn! 

VOLKSZANG 
in het uiterste Zuiden. 

In de duidelijkste tegenspraak met 
all€ krantenberichten zet de afde
ling Volkscultuur van het Natio
naal Instituut, Heerengracht 499, 
Amsterdam C., tel. nr. 41114, zijn 
actie onverminderd voort. 
Nadat in 194.6 gedurende de grote 
vacantie te Maastricht een volledig 
bezette cursus werd gegeven voor 
Eerwaarde Zusters, die bij het on
derwijs betrokken zijn, wordt 
thans van 24 Februari tot 1 Maart 
te Vaals een volkszangcursus ge
geven voor onderwijzers en on
derwij-zeressen, jeugdleiders en 
allen, die zich voor volkszang in
teresseren. De cursus staat onder 
leiding van Dr. Jap Pollman en 
Piet Tiggers en de dames Dien 
Kes en Marie Veldhuyze1>- De mi
nister van 0. K. en W. heeft ver
klaard, dat zijnerzijds geen be
zwaar bestaat, indien de school
besturen, doordrongen van het 
grote belang dat het onderwijs 
heeft bij een verbeterde vorm van 
zangonderricht, aan de leerkrach
ten een week vacantie geven. Van 
vacantie in de eigenlijke zin van 
het woord zal trouwens geen spra
ke zijn, daar gedurende een hele 
week van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat hard gewerkt zal 
worden. 
Ambtenaren, die jeugdleider zijn, 
kunnen, indien hun aanvrage daar
toe voorzien is van een -gunstig ad
vies van de afdeling Vorming Bui
ten Schoolverband, eveneens ver
lof bekomen. 

Voor de Landbouwers. 
ONKRUIDBESTRIJDING IN GRANEN 

De Plantenziektenkundige Dienst te Wa-
geningen schrijft ons: 
Onkruiden in granen kunnen behalve ' 
door schoffelen, wieden, eggen enz. in 
bepaalde gevallen ook zeer goed met 
verschillende chemische middelen bestre
den worden. Voor dit doel zijn than's 
kalkstikstof en D.N.C. houdende midde
len (Kleurstoffen) in voldoende mate 
verkrijgbaar. 

Kalkstikstof. 
De behandeling van wintergranen kari 
het beste in Februari-Maart uitgevoerd 
worden. De kalkstikstof dient dan in een 
hoeveelheid van 250-300 kg/ha op het 
dauwnatte gewas uitgestrooid te worden, 
in de vroege ochtend van een dag waar-
op zonneschijn te verwachten is. 
Voor aanwending in zomergranen is het 
uitstrooien van de kalkstikstof ongeveer 
14 dagen vóór het zaaien op de zaai
klaar liggende akker de beste methode. 
Deze werkwijze kan ook voor hakvruch
ten gevolgd worden . 
Zomergranen kunnen ook behandeld 
worden,· als het gewas een handbreed 
hoog staat en de onkruiden 2-6 blaadjes 
hebben. 
Kalkstikstof kan ook toegepast worden 
door per ha 50 kg "opgelost" in 800 1 
water over het gewas te- verspuiten. Hoe
wel de resultaten van deze methode zeer 
goed zijn, geeft het bij de gewone spuit
machines gemakkelijk aanleiding tot ver
stopping, omdat kalkstikstof niet oplost, 
maar in de vorm van kleine deeltjes in de 
vloeistof blijft zweven. 

D.N.C. bevattende middelen.
De laatste jaren is het gebruik van de 
kleurstoffen als onkruidbestrijdingsmiddel 
sterk toegenomen. Het is zeer duidelijk 
gebleken, dat alleen van een bespuiting 
van jonge• onkruiden goede resultaten 
verkregen worden. 
In wintergranen dient men daarom de 
bespuiting in Februari-Maart uit te voe
ren, terwijl de zomergranen behandeld 
moeten worden als het gewas 8-10 cm 
groot i� en de onkruiden 2 tot 6 blaadjes 
hebben. Als de onkruiden groter zijn, 
kan de concentratie iets hoger genomen 
worden dan aangegeven is. 
De bespuiting kan zowel op een droog 
gewas bij zonnig weer, als op een iets 
vochtig (dauwnat) gewas uitgevoerd wor
den. Indien bij zonnig weer gespoten 
wordt is de schade aan het gewas gro
ter; onder die omstandigheden moet 
daarom een lagere concentratie gebruikt 
worden. 
Met behulp van kleurstoffen worden niet 
alle onkruiden even 9oed bestreden. Het
meest gevoêlig voor een bespuiting zijn 
de jonge zaadonkruiden, die een groot 
bladoppervlak hebben. Onkruiden, die 

De Geschiedenis 

van 

FELIX� FLINK 

33. MaJr ook <le Prof deed vreemd
en zweefde boven de tafel en kwam met
zijn hoofd tegen het plafond. Felix wàs
daar reeds aangeland. Met angstogen
keek hij naar den Prof. en greep zijn
han<l.
Het maanmos had in hun magen zo 'n
gas gevormd, dat zij er bolrond van
werden. Als balonnen gingen zij om
hoog en zweefden hulpeloos rond. Daar
snap ik niets van, zei de Prof. 't Is hier

over een krachtig wortelstelsel beschik-' 
ken of die zich vermeerderen met wor� 
telstokken en ondergrondse uitlopers, 
sterven aanvankelijk wel af, maar groeien 
spoedig vanuit het vegetatie-punt door of 
komen in de vorm . van jonge planten 
weer te voorschijn. Met nadruk. zij er .op 
gewezen, dat een hoeveelheid vloeistof 
van minstens SOU 1 /ha verspoten moet 

• worden. Bij gebruik van minder vloeistof
zijn de resultaten niet zo goed.
In dit overzicht zijn alleen producten op
genomen waarmee de . Plantenziektenkun
dige Dienst goede ervaringen heeft opge
daan en die in voldoende mate verkrijg
baar zijn.

Op M issi ere is.
Zondag 22 Dec. Vanmorgen zijn we naar
de Parochiekerk geweest, waar de Paters
Franciscanen voor de geestelijke bedie
ning staan. Het is 'n mooie kerk, niet
groot, maar devoot. We waren gesticht
door de houding der Katholieken. Alles
ging er even kalm en rustig naar toe .
De Misgezangen wer.den verzorgd door
een dameskoor. De preek was in het
Hollands, wat hier heel veel gesproken
wordt, Na de H. Mis ontmoetten wij
een soldaat, die wij in Holland ook al
eens gezie'} hadden en die twee maanden
vóór ons naar Indië was gegaan. Wat de
Zondag zelf betreft, je kunt er niets van
merken. Alles gaat zijn gewone gang.
De P;1sar ·cmarkt) gaat door en er wordt
gesjouwd als alle dagen. De meesten
kennen nog geen Zondagsrust.
Kerstmis• 1946. Vannacht zijn we om
twaalf uur naar de Nachtmis geweest bij
de Zusters Theresianen van het Eva
cuatiekamp. In de kerken was geen
plaats, tenzij je een kaart had gehaald.
Met Kerstmis gaan alle Katholieken en
ook vele andersdenkenden naar de
Nachtmissen. Zodoende waren wij té laat
met aanvragen. De Zusters hadden een
mooie' kapel gemaakt van de galerij.
Een mooie Kerststal was met primitieve
middelen in elkaar gezet en de Zusters
zongen meerstemmige Mis. Toch heb je
in Indië geen Kerstmis als in Holland.
Wel is 't nog flink warm. Een groot ver
schil met Holland, waar men 't met zulke
dagen al flink koud kan hebben. Ook
overdag gaat het niet als in Holland./
Er wordt weer gewoon gewerkt. en ge
sjouwd. Alleen de Katholieke kantoren
houden Kerstmis. Nee hoor, geef mij
maar een Hollandse Kerstmis met wat
kou, maar veel devotie.
Vrijdag 27 December. Vandaag om 4
uur in de morgen zijn. onze twee Paters ,
gehaald, om naar Priok gebracht te wor
den, waar 't vliegtuig gereed staat, om
hen naar Medan te brengen. Ze waren
natuurlijk blij, dat zij hun bestemming
spoedig zouden bereiken. Zo is ons
clubje er eentje geworden van ·4 en dit
blijft tot Borneo, waar we na enige dagen .
wel van elkaar zullen gaan. We weten
nog niet precies waar naar toe, maar vol
gende keer kan ik het U mededelen,
naar ik hoop.
Over de toestand. op Java valt moeilijk
te schrijven, maar wel weet ik, dat de
bevolking, voor zover ze bevrijd is, veel
met de soldaten op heeft. Jammer genoeg
is er op het ogenblik voor de soldaten
weinig te doen, zodat er bii ziin, die
zich wel eens afvragen, wat ze eigenlijk
hier moeten komen doen. Toch zal het
hen spoedig duidelijk zijn, Hier liggen
ook veel' Ambonnezen als soldaat. Deze
zijn erg vurig en moeilijk te temperen.
Ze zijn e� Hollands gezind. Er wordt
verteld, dat het eigenlijk de beste Hol
landers zijn. Ze hebben ook vc:"el van den
Jap ondervonden, vandaar hun strijd
lustigheid.

Het Consumentencrediet. 
In verband met de uiteenzetting over de
Wet in Brabant's Centrum van vorige
week Vrijdag ontving ik een brief van
M. J. H. Boxtel met enkele opmerkingen
over onjuist toegewezen bedragen. Ik 
kan hierop tot mijn spijt niet ingaan,
daar de toezegging van credieten ge
schiedt door districtsraden. Waar U reeds
een bedrag is toegewezen zult U zeer
zeker al kennis gemaakt hebben met de
districtsraad hier ter plaatse en ik ben
er zeker van, dat deze niet over één
nacht ijs zal gaan en haar moeilijke taak
zo goed mogelijk zal vervullen. Deze
raa<l is echter gebonden aan richtlijnen
en voorschriften van Regeringswege
verstrekt. Ik kan U dan ook niet beter
adviseren als het contact met deze Raad
wederom op te nemen en de door U op
gesomde gevallen kenbaar te maken. Ik 
twijfel er niet aJn of de Raad zal in
dien hij dit nodig oordeelt de genomen
beslissing herzien. . 
Eén bezwaar door U naar voren gebracht
wil ik echter wel belichten en dat be
treft het meetellen van Uw kinderbijslag.
Met 10 kinderen beneden 16 jaar is deze
sedert 1 Oct. 1946 aanmerkelijk ver-

een gekke boel, we zullen ·hier nog aan 
veel dingen moeten wennen. Maar dit 
grapje is me toch wel te bar. De Prof 
riep het mannetje, dat hen had bediend. 
34. Dit kwam toegelopen en wist niet
wat hij zJg. ,,Wat bennen jullie van 
plan", vroeg hij. 
,,Wij zijn niets van plan", zei de prof. 
"maar ik weet niet wat er met ons is 
gebeurd". ,,Ik zal gauw naar onzen dok
ter lopen", zei he! mannetje. Deze kwam 

hoogd en nu doet het inderdaad v�e�md 
aan, dat deze verhoging welke door de 
Regering zo. dringend nodig werd ge
acht' in verband met de noodtoestand der 
grote gezinnen •wordt medegerekend bij 
de vaststelling van het door U weke
lijks :fyrug te betalen bedrag. . 
De districtsraad heeft zich zoals reeds 

, gezegd aan de ge�even voorschriften te 
houden. De mogelijkheid bestaat echter 
- en dat zou U dan vanzelfsprekend
ook in gunstiger omstandigheden bren
gen - dat alsnog te opzichte van de ver
hoogde kinderbijslag een soepeler re-·
geling komt. De Raad van Vakcentrales
heeft telegrafisch den Minister van Fi
nanciën verzocht de na 1 October 1946
ingevoerde verbetering van de kinder
bijsla� en eve11tuecl andere na die datum
aangebrachte loon verbeteringen buiten
beschouwing te laten en ik geloof zeker
dat dit billijke verzoek een behoorlijke
kans van slagen heeft.
Nogmaals geachte schrijver met de an
dere bezwaren moet U te bevoegde
plaatse zijn boven aangegeven. H.v.d.K.

/ 

VRAGEN SOClALE VERZEKERING, 
Vraag 1. Ik heb 20 December 1946 een 
ongeval gehad in een verzekeringsplichtig 
bedrijf. Ik heb steeds uitkering ontvan
gen f 6.40 per dag ook na 1 Januari 
1947 toen de verhoogde uitkering van 
f 8 per dï1g is �gegaan. Is dit wel 
juist? P. v. D. 
An·woord: Inderdaad, dit is juist, aan
gezien de verhoogde loongrens en de 
verhoogde uitkering per dag eer:st toe
passing vond op· ongevallen die_ ná 1
Januari 1947 plaats hadden. 
Ik moge hierbij nog opmrken dat ook na 
1 Januari 1947 al hebt gij een hoger loon 
dan f 8 per dag gekregen d� uitkering 
toch niet verhoogt. in die gevallen vran
neer het verhoogde loon boven het "of
ficiële loon" uitgaat. 
Vraag II. Voor mij is regelmatig ge
plakt op mijn rentekaarten, terwijl ik 
toch maar f 4,50 per week ouderdoms
rente trek. Is dit mogelijk? Mij zijn ge
vallen bekend, waarbij de renten aanmer
kelijk hoger zijn. B. v. d. A. 
Antwoord: Indien voor U steeds de 
premie voor de lnvaliditeits- en Ouder
domswet is betaald en U is nog niet 
lang rentetrekker (des te� meer is er 
betaald) dan moet Uw rente hoger zijn. 
Er zijn nu twee mogelijkheden, of U 
bent al een oude rentetrekker, zodat 
U geen berekende rente toekwam, ook 
al was geregeld geplakt omdat gij het 
minimum aantal zegels van 1248 niet 
had of wel er is niet zo geregeld geplakt 
als U wel meent. Dit laatste kan ik aan 
de betrokken Raad van Arbeid opvragen, 
indien U mij daarvoor de· nodige ge
gevens verstrekt. • H.v.d.K. 

Sport-nieuws. 
ODC NIEUWS. 

Zoals U de vorige week reeds heeft kun-· 
nen lezen houdt ODC morr.�navond 
weer feest. Jullie weten allen wat dat 
zeggen wil. Een fèest "ODC waardig". 
Wij Ve(Wijzen onze leden, donateur� -en 
houders van terreinkaarten naar de ad
vertentie in dit ·blad. 
Denk eraan, uitsluitend toegang op ver
toon van lidmaatschap·-, donateurs- of 
terreinkaart. Men verzuime dus ni•:t èeze 
mee te brengen, ook de dame or heer 
natuurlijk niet vergeten, want hiervoor 
heeft U introductie. 
"Veul lol" wordt U toegewenst door· Je 
Feestcommissie. 

ADV ANCE TAFEL TENNISNIEUWS 

Advance II �ist j.l. Zaterdag, alhoewel 
met een invaller uitkomend, het kam
pioenschap te behalen in de 2e klasse 
kring Eindhov,en, door een 6-4 over
winning op E.T.C

;,. 
Il. Het team bestond 

uit de Heren C. �teinmann, H, de Jong 
en W. van Roosmalen. Van de 9 ge
speelde wedstrijden werden 8 gewonnen 
en 1 verloren, zodat zij thans met 16 
punten· onbereikbaar zijn voor no. 2 
E.T.C. I uit Eindhoven welke 15 punten 
behaalde in 10 wedstrijden. Een aardige 
sportieve geste was, dat E.T.C. elk der 
spelers een bouquet bloemen aanbood . 
met het behaalde kampioenschap. Heren 
proficiat. 
Advance I welke eveneens met een in
valler uitkwam won na een zeer zware 
strijd met 7-3 in Breda. 
Zondag a.s. speelt Advance I thuis om 
2,30 uur tegen Visa-Versa uit 's Bosch, 
welke wedstrijd uit met 9-1 overwin
ning van een verzwakt team werd ge
wonnen, nu Visa-Versa echter compleet 
en versterkt uitkomt zal er harder om 
gevochten moeten worden. 
Advance 3 speelt thuis tegen Atoom III 
om 4,30 uur wat wel een kalme spor
tieve strijd zal worden tussen onze zwak
kere broeders. 
Advance II speelt hun laatste wedstrijd 
van de competitie en wel tegen Smash II 
welker uitslag van geen belang meer 
is voor de Kampioenstitel. 

dadelijk, maar sto�d hier ook voor een 
eiger,aardig geval. Zoiets had hij in zijn 
praktijk nooit meegemaakt, bovendien 
kon hij met zijn engelse sleutel ·aan de 
aardbewoners niets doen. Dat instrument 
kon hij alleen maar gebruiken bij de 
maanbewoners. 
"We zullen ze op een brancard binden 
en maar rustig laten liggen''., zei de d1ók
ter.,

• 



WINTERFESTIJN. 

Bestaat' er een schoner natuurfeest, dan 
het winterfestijn van Koning Winter, dat 
elk jaar weerom keert en altijd weer even 
enthousiast door de jeugd _gevieTd wordt? 
Daarvoor behoeven nog geen berijpte 

•' bomen, besneeuwde daken en zilverom-. _ 
lijnde kerktorentjes, �Is pitoreske achter
grond te dienen. 
Het is de jeugd zelf, die een panorama, 
zonder weerga schildert, door op sleekes 
en schaatsen, op ijs en in sneeuw, op 
straat en op banen, haar opgetogenheid 
bot te vieren. 
Terwijl de ouderen de winter slechts zien 
als de voorbode van armoe en de bren
ger 1✓.an kou, voelt de jeugd zich rijk 
en bruist het jonge bloed in de aderen, 
als zij rollen in ongerepte sne�uw en 
licht en luchtig over de gladde ijsvelden 
zwieren. • 
Vindt U het geen nobele sport? Is het 
voor U geen zinvol genot, het kleine 
grut op hun sleekes over het sleetse win
terkleed tè zien schuiven? Ziet gij ze ra
votten in de "hemelbloem"? Denkt ge 
dan niet onwillekeurig terug aan Uw 
jong-zijn van vroeger? Och wel ja, dan 
wordt de armste sloeber nog rijk en het 
koudste hart nog warm. 
Verleden Zondag heeft men op de gladde 
wegen weer kunnen genieten van de win-_ 
tersport bij uitnemendheid: ,,Het_ edele 

BILJARTEN. 
Onder zeer grote belangstelling worden 
de wedstrijden, om het Kampioenschap 
biljarten, in Hotel "De Kei" gespeeld. 
17 wedstrijden zijn reeds gespeeld, en de 
stand is thans: 

gesp. gew. h. gem. 
L Schalks 4 4 6.75 

• P. Geeris 5 4 7.35 
• W. v. d. Vorst 4 3 6.41 
C. de Lange 5 3 6.1 1 

'L. Weijdeven 4 t½ 6.75 
D. Sieger 3 1 7.35 
G. Kools 4 ½ 5.15 

, H. Hobbelen 5 • O 5 .28 
De hoogste serie tot heden werd ge
speeld door P. Geeris met een pracht 
serie van 68. In verband met de carnaval 
worden de wedstrijden verder gespeeld 
op Zaterdag 22 Febr. a.s. 
De voorwedstrijden voor het Kampioen
schap 3e klasse zijn begonnen op 12 
Febr. in de clublokalen van -,,Amateur" 
en Groene Laken" en worden op Woens
dag en Donderdag gespeeld tot en met 
Donderdag 5 Maart. 

Distribufie=Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 16 Februari 
tot .1 Maart 1947. 

Bonkaarten KA, KB, KC 703 l5trook t) 
• 61-1 Brood: 800 gram brood.
. 61-2 Brood: 400 gram brood. 

61-1 Boter: 125 ,gram boter.
• 61:2 .Boter: 125 gram•margarine of 100

gram vet. 
• �1-3 Boter: 250 gram margarine of 200

-. • gram vet.
61-1,Melk: 4 liter mèlk
61-2, 61-3 Melk: 7 liter melk
61-1 Vlees: 100 gram vlees.
61-2, Vlees: 400 gram vlees.
61-1 Algemeen: 250 gram kaas.
61-2 Algemeen: 2 eieren.
61-D Reserve: 1600 gram brood.
61-E Reserve: 200 gram kaas.
61-K Reserve: 800 gram brood.
Bonkaarten KD, KE 703 (s'.rook no. 1)
62-1 Brood: 800 gram brood.
62-1 Boter: 250 gram boter.
62-2 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
62-2, 62-3 Melk: 12 liter melk
62-1, 62-2 Vlees: 100 gram vlees.
62-1 Algemeen: 100 gram_ kaas.
62-2 Algemeen: 2 eieren.
62-R Reserve: 800 gram brood
62-U Reserve: 500 gram rijst of kinder

meel (uit rijst bereid) of kinder
biscuits. 

Bonkaarten MA, MB, MC, ME, MF, 
MG 703 (strook no. 1)
61-4 Brood: 800 gram brood.
61-4 Boter: 250 gram boter.
61-4 Margarine: 250 gram margarine of

200 gram vet. 
61-4 Melk: 5 liter melk

• 61-4 Vlees: �00 gram vlees.
61-5 Vlees: 100 gram vlees.
61-4 Kaas: 200 gram kaas.
61-4 Eieren: 5 eieren.
Op 20 Februari zullen bonnen worden
aangewezen voor suiker, versnaperingen·
en tabak 
De niet aangewezen bonnen van de bon
kaarten 701 kunnen worden vernietigd. 
Geldig blijven slechts bon 59-1 en 60-1 
Algemeen voor petroleum. 

Uitreiking bonkaarten bij slach•ing: 
Op 14 en 15 Februari a.s. zullen dege
nen, die nog geen nieuwe bonkaart heb
ben ontvangen en sedert- de vorige bon
kaarten uitreiking in de zelfverzorgings
rlgeling zijn opgenomen, doord,lt zij ge
slacht hebben, hun nieuwe bonkaarkn 
703 kunnen afhalen en wel op de volgrn: 
de plaatsefl: 
Boxtel, Schijndel en Oirschot op 14 Fe-
bruari 1947. 
Best op i 5 Februari 1947 en Liempde, 
Esch en Gemonde te Boxtel eveneens op 
15 Februari 1947. 

Na-uitreiking bonkaarten. 
De ná-uitreiking der bonkaarten 703 zal 
op _de volgende dagen en plaatsen ge
schieden: Boxtel en Schijndel op 17 en 
18 februari 1947; Oirschot op 17 Fe
bruari 1947 en Best op 18 Februari 1947. 
Personen uit Liempde, Gemonde en Esch 
moeten voor de ná-uitreiking naar Boxtel 
komen. • 

Sluiting Distributiedienst op Zaterdag 
• De waarnemend Directeur van· de Dis-
• tributiekring Boxtel maakt bekend dat
ter besparing van brandstoffen alle dis
tributiekantoren, behorende tot zijn 
Kring tot nader aankondiging des Zater
dags voor het publiek gesloten zullen
:zijn.
In verband hierme_de zullen degenen - in
Oirschot, Wijbosch en Boxtel, die in
middels een oproep ontvangen hebber. 
voor het afhalen van distributiebeschei
den op a.s. Zaterdag 15 Februari 1947, 

spel der schaverdijnders", zou Gezelle 
z·eggen. 
Mijn warme huiskamer was te eng voor de 
begeerte, de jeugd te zien genieten. Drie-· 
maal achtereen heb ik voorzichtig, als 
een oud besje over de bevroren sneeuw 
geschuifeld, terwijl stevige boys, met 
koude neuzen, maar met popelend hart" 
met forse slagen door de s:ra:en joe
gen, bochten namen met een rap "been
tje-over" en op de Rijksweg hun virtuosi-
teit pas ten volle ontplooiden. 
Gelukkige jeugd en gelukkige ouderen, 
die het schoon vinden. Zalige sport! 
Geen rivaliteit en geen listigheidjes om 
elkaar de loef af te steken, doch slechts 
een uitings<lrang van onbewuste liefde 
voor het heerlijke winterfestijn en een 
kleine sportmanifestatie in onbezoedelde 
trant. 
Onze jeugd "sportte om de sport", zon
der enige pretentie en zonder egoïstische 
nevenbedoelingen. 
Desondanks zag men toch geen fotopers
vertegenwoordigers en bützlampen om de 
vreugdeuitingen op de gevoelige plaat 
vast te leggen. Bij verjaardagpartijtjes 
van "hoge omes", interlandwedstrijden, 
U.N.O., cabaret of filmvoorstellingen 
breekt men de hals over die "journalis
tic feeling men". 
Waarom? Omdat de meesten onder hen 
de heerlijkheid niet zien, die uit zo'n on
bedorven ijs-show straalt. 

bericht ontvangen, dat zij op a.s. Dins
dag 18 Februari 1947 moeten komen. 
De uitreiking van Bonkaarten aan de
genen, die inmiddels nog geslacht heb
ben - in de gemeenten Boxtel, Liemp
de, Esch en Gemonde - zal in verband 
met bovenstaande, plaats hebben op 
Maandag 17 Februari 1947. Voor de 
gemeente Best wordt deze uitreiking ver
schoven naar 18 Februari_ 1947 . ., 

Rijwielbanden voor bedrijven met 
10 of meer arbeiders. 

De Waarnemend Directeur van· de Dis
tributiekring Boxtel maakt bekend, dat 
voor arbeiders, werkzaam in bedrijven 
met to of meer ·arbeiders door de Direc
tie of den bedrijfsleider collectief rijwiel
banden kunnen worden aangevraagd in 
het tijdvak van 17 tot en met 22 Februari 
1947. Deze aanvragen dienen te ge
schieden op de daarvoor speciaal be
stemde formulieren, welke in genoemd 
tijdvak verkrijgbaar zijn. De formuliei:en 
dienen in hetzelfde tijdvak volledig in
gevuld en ondertekend bij de Distributie
dienst te worden ingeleverd. Voor het 
gehele personeel, hetwelk aan de vast
gestelde normen voldoet, kan op deze 
wijze collectief worden aangevraagd. De 
bedoelde normen zijn op het desbetref
fende formulier aangegeven. 

De distributie en de aanstaande 
blijde gebeurtenis. 

Op de dag, welke als officiële Nationale 
Feestdag zal gelden zullen alle plaat
selijke distributiekantoren voor het pu
bliek gesloten zijn. 
Alle uitreikingen in de gemeente Boxtel en 
Schijndel, die op de dag, waarop de kan
toren gesloten zijn, hadden _moeten 
plaats hebben, zullen alsdan de volgende 
dag geschieden (mits deze dag geen 
Zondag is)! 
Voor de gemeenten Oirschot, Best, 
Liempde en Esch zal de uitreiking van 
bescheiden verschoven worden naar de 
eerstvolgende dag, waarop in de desbe
treffende gemeente zitting wordt gehou
den. Voor de winkeliers in Best en Oir
schot is dit dus reeds de dag volgende op 
de Nationale Feestdag; voor de overigen 
is dit 2 dagen ná de Nationale Feestdag. 

Voor onze moeders. 

Voorkom scheurbuik bij kinderen. 
Het blijkt, dat de gevallen van kinder
scheurbuik, die in de kinderziekenhuizen 
ter behandeling komen, toenemen. Dit is 
een ziekte, die vooral bij zuigelingen 
ontstaat, wanneer zij eenzijdig gevoed 
worden. Het vitamine C ontbreekt hier
bij in de -voeding. 
Melk bevat hiervan maar zeer weinig; 
op d«'; consultatiebureaux voor zuigelin
_gen worden dan ook spoedig vrucliten
sappen of tomatensap voorgeschreven. 
Sinaasappelsap en goed tomatensap be
vat een voldoende hoeveelheid vitamine 
C om kinderscheurbuik met zekerheid 
te voorkomen. Aardappelen bevatten ook 
vitamine C, doch het gehalte hiervan 
loopt in het voorjaar achteruit, terwijl 
ook de bereiding van puree voor het 
vitamine C nadelig is. 
Volwassenen krijgen voldoende aardap
pelen om geen gevaar van een vitamine 
C-gebrek te. lopen. Geef' Uw jonge kin°
deren het hun toekomende sinaasappel
sap en tomatensap! Houdt U aan het 
voorschrift van Uw arts! 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 
ZONDAG, 16 Febr. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 
1 t de Hoogmis. Om kwart voor acht 
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochie. Het Allerhei
ligste zal voor de H. Mis van half 7 ·ter 
áanbidding worden uitgesteld. Vandaag 
de 2e schaal voor de bijz. noden van het 
Episcopaat welke bijz. in de milddadig
heid der gelovigen wordt aanbevolen. 
Des avonds om 6 uur en Maandag en 
Dinsdagavond om 7 uur Lof met preek. 
Dinsdagavond "Te Deum" tot sluiting 
van het 40-urengebed. 
Na de middag om 3 uur romt de gr. 
Congregatie en om half 4 de Maria-garde 
het H. Sacrament gez. aanbidden. 
Om het 40-urergebed zo goed mogelijk 
te doen slagen en te zorgen dat er voort
durend mer.§'en in de kerk aanwezig zijn 
hebben wij voor de parochie de volgen
de biduren vastgesteld: 
7-8 Onrooy, Onrooijsestraat, Munsel;
8-9 Nieuwstraat; 9-10 Langenberg,
Gemondseweg; t 0-t I Stationstraat; t 1 
tot 12 Kasteellaan, Ten Brinkstraat, Frans 
Staelstraat, v. Coothstraat, Parallelweg 
Z.; 12-1 Rechterstraat; t-2 Burgakker, 
Raaphof, Markt, Rozemarijnstraat; 2-3 
Prins Hendrikstraat, Mole1.straat; 3-4 
Eindhovenseweg; 4-5 Kleinderliempde 

en Kleinderliempdse weg; 5-6 Bossche
weg, Selissen, Selissenwal, Hult; 6-7. 
Duinendaal, Kerkstraat, Koppel, Vicarius 
van Alphenlaan, Deken Spieringssti-aat, 
Dr. Hoekstraat, Mgr. Wilmerstraat, Mo
lenpad en Molenwijk. 
Woensdag zal de as gewijd worden voor 
de H. Mis van kwart voor 7. Op die dag 
zal de H. • Communie worden uitgereikt 
uitsluitend onder de H.H. Missen. Voor 
en na de H.H. Missen zal de ·gewijde 
as worden uitgedeeld. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. Vrijdagavond om 7 uur 
Kruisweg en verering van de relikwie 
van het H. Kruis. 
Zaterdags biechthoren van half 3 to: 4 
uur en ·van 6 tot half 8. 
Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Johanna van Lieshout Saat; z.a. gel. 
jrgt. voor Elisabeth v. tl. Besselaar v. d. 
Dungen; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Mar'tina van Zeeland vanwege de Bond 
van het I-1. Hart; om half 8 gel. jrg�. 
voor overl. fam. van Petrus van Erp; z.a. 
gel. H. Mis tot bijz. intentie; om half 9 
gel. mndst. voor Jacoba Veendijk Tid
dens; om half 10 gez.• Dienst tot bijz. 
intent ie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. 
Dienst voor Marinus Verhoeven te St. 
Michiels-Gestel over!.; z.a. gel. mndst. 
voor Hendricus Poirters; H. Hart altaar 
gel. jrgt. voor Johannes v. d. Biggelaar; 
om half 8 gel. mndst. voor Marinus van 
Grinsven; z.a. gel. H. Mis voor Henriët
te Witteveen Schönc vanwege het per
soneel; om half 9 gel. mndst. voor Fran
cina Mombers. 
WOENSDAG: on1 kwart voor 7 • gef. 
gez. jrgt. voor Johannes v. ·d. Eerden; 
z,a, gel. mndst. voor Elisabeth Snellaars 
van Bers; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Josina van Dam Verhoeven; om 
half 8 gel. mn<lst. voor Maria v. d. 
Langen berg Hosewol; z.a. gel. H. Mis 
vanwege het "Biddend Leger"; om half 
9 gel. mndst. voor Barbara Mandos Ha
zer bero. 

• DONDERDAG:. om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Johèfnna v. d. Eerden de 
Visser; z.a. gel. mndst. voor Marinus v.' 
d. Meijden; H. Hart altaar gel. jrgt. voor
Hendricus Laus, Antonia Ulijn de hsvr.
en Henr_icus den zoon; om half 8 gel.
H. Mis voor Franciscus van Besouw v.w.
de KA.; z.a. gel. mndst. voor Philomena 
Crols; om half 9 gez. mndst. voor Sjaak
van Vferken.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H. fvli-; 
voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. mndst. 
voor Hendrica v. d. Brand; H. Hart al
taar gel. mndst. voor Antonia Slijters v. 
de Langen berg; om half 8 gel. H. Mis
vo_or Sjaak van \(!erken vanwege zijn
vrienden; z.a. gel. jrgt. voor Theodora
van Zogchel Oliemeulen; om half 9 gel.
H. Mis voor Maria .van Dongen v. d.
Laar.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gcf. 
gez. jrgt. voor Joannes Santegoets; z.a.
�l. mndst. voor Christiaan Snelders; H. 
Hart altaar gel. mndst. voor Geertruda
Verheijden van Sonsbeek; om half 8 gel. 
jrgt. voor Antonius v. d. Sande; z.a. 
gel. mndst. vóór Elisabeth van Kleef
Timmermans; om half 9 gêl. H. Mis
voor Cornelis Pechthold.
In het Liefdehuis zullen geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Wilhelmina 
van Zogchel; Dinsdag gel. H. Mis voor
Mattina van Zeeland; Woensdag gel. 
H. Mis voor Cornelis van Hal; Donder
dag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis
tot bijz. intentie. 
N.B. Voor de Missie vanwege het 40-
jarig Huwelijksfeest van W. Jonkers v.
d. Steen: f 13,26½.

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL
Zondag Quinquagesima, 16 Febr. '47

De 1e s<ihaal is voor de Kerk, de 2e voor 
de B.N. Vandaag begint het Veertiguren
gebed. Mogen het dagen zijn van eer
herstel en van vernieuwing onzer devotie 
tot het Aanbiddelijk Sacrament. Wij no
digen U allen uit iederen dag aan de 
Aanbidding te komen deelnemen en daar
bij zoveel mogelijk deze orde in acht te 
nemen: 
7 uur Luissel en Roond; 8 uur de wijk 
Tongeren; 9 uur alle overige straten ten 
Westen der beide Spoorlijnen; 10 uur 
Molenwijk, Zandvliet, Merheimstraat, v. 
Hornstraat; 11 uur de schooljongens; 
12 uur de dichtst bij de Kerk gelegen 
straten: N. Kerkstraat, Korte Kerkstr., 
v. Ranststraat, Tongersestraat, Brugstr.;
t uur de Breukelsestraat; 2 uur Station
straat, Osch van Leeuwenstraat, Parallel
weg; 3 uur Bijeenkomst van Vrouwen 
en meisjes; 4 uur schoolgaande Meisjes; 
5 uur alle overige straten. half zes Gid
,sen en Verkenners. Ook de Welpen met 
hun leidsters zijn present. 
lederen avond wordt om half 7 de aan
biddingsdag besloten met een Lof, waar
onder Predikatie; parochiebundel mee
brengen. De leden 'der Altaarwacht wor
den herinnerd aan het voor hen vast
gestelde Biduur. 
Woensdag, Aswoensdag, geboden vasten
en onthoudingsdag. Men mag dan geen 
vlees of jus· uit vlees gebruiken. Voor 
hen, die niet wettig ontslagen zijn, is 
het ook Vastendag, d.w.z. dat men slechts
één volle maaltijd mag gebruiken.
Op deze dag wordt het Askruisje "ege
ven, Dit betekent, dat men het �oor
nemen maakt de Vastentijd in de geest 
der H. Kerk door te brengen, d.w.z. in 
onthouding van wereldsen zin en in zelf-

. heiliging. 
\-1 de Vastentijd herleve ook het schone 
gebruik van het dagelijks bijwonen der 
H. Mis.
Biechturen: Zaterdag van 3 tot 4 uur en
van 6 tot 8 uur. •1 Doopuur iederen dag van half 3 - 3 uur. 
Zondag onder de Missen van 7 en 8 uur 
alg. H. Communie voor Moeders en 
Geh. vrouwen. 
Van 25-28 Febr. wordt te Uden een 
Retraite gegeven voor Verloofden. Deel
neemsters kunnen zich melden op de 
Pastorie. 
ZONDAG 16 Febr. 6 uur Ld. voor Ger
dina v. Beljouw vanwege Broederschap 
H. Bloed; 7 uur l.d. voor de Parochie;
8 uur l.d. voor Mathilde Schepers als 
over!. lid der H. Familie; kwart over 9 
Ld. voor Adrianus Vlaminckx vanwege 

Retraitepenning; half t 1 ·de·· Hoogmis.
voor het welzijn van alle Jongens in Indië 
MAANDAG. 17 Febr. 7 uur Ld. voor 
Zeereerw. Pater Louis Hclmer; l.d. voor 
Antoon v. d. Meyden; kwart voor 8 l.d. 
voor Henrica v. Stekelenburg vanwege 
de buurt; l.d. voor Bijz. Intentie; half 9 
z.d. voor Petrus v. d. lerk te Liempde
ovPr-lP,-lr.,_
DINSDAG 18 Febr. 7 uur l.d. voor
Adrianus Vlaminckx vanwege Boxtels
Toneel; lel. voor Lambertus Goossens
vanwege de Buurt; kwart voor 8 l.d. voor 
Maria van RoPssel, half 9 z.d. voor
Petrus v. d. Berk te Liempde 'overleden; 
half 10 �ez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG 19 Febr. 7 uur 1.d. voor
Adrianus Vlaminckx vanwege Personeel 
en Bedienden Ark; l.d. voor Johannes 
Hendriks en Francina Kusters z.e.; kw. 
voor 8 l.d. voor Bijz. lntenti_e; l.d. voor
M:ithilde Sc:f,,.pers vanwe<?e Buurtvereni
iiing; half 9 Pl. z.j. Weled. Heer W. van
OP•lt> 
DONDERDAG: 20 Febr. 7 uur z.m.
Henricus van Eijk; I.m. voor Gertruda 
Goossens-Hermsen; kwart voor 8 Id.
voor Maria van Roessel; !.cl. voor Riet 
v. d. K•uys; half 9 z.d. voor Bijz. Int. 
VRIIDAG 21 Fehr.: 7 uur z.i. v. Adria
nus Kemps en Adriana van Gerven z.e.; 
Ld. lev. 1. Broed. St. Willibrordus, kwart
voor 8 I.m. voor Michiel v. cl. Heyden; 
Lel voor Antoinetta van KeuJ,,., van Son.
half 9 1 cl. voor Maria van Roessel. 
ZATERDAG 22 Febr.: 7 uur z.j. voor
Wilhelmina van Laarhoven-Kuypers; I.m.
voor Lambertus Goossens; kwart voor 8 
Pl. I.m. voor Henri ra van Stekelenbur'?;
l.j. voor Anna van Beljouw v. d. Struik;
half 9 l.d. voor Piet v. d. Kruys vanwege 
Buurtvereniging. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Zondag Quinquagesima 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Pe
tronella Traa. 
MAANDAG: half 8 H ��'s voor \..<iz. 
intentie. 9 uur voor Wilhelmus Traa 
Anna Maria de hsvr. en Gerdin:i Traa. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Vervoort Joanna de hsvr. en Christiaan 
de zoon; 9 uur Adrianus Voets, Anna 
Maria de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
van Houtum. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ardina 
hsvr. van Petrus van Houtum. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
van Houtum en Maria de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
Vérhagen. 
Deze week zullen geschieden: Zondag 
H. .Mis voor Christiaan van Kempen,
hr.schap OL Vr. v. Lourdes; Maandag 
H. Mis voor Theodorus Schellekens hr.
schap O.L. Vr. v. Lourdes; Dinsdag H:
Mis voor Maria v. d. Oetelaar hr. schap
O.L.Vr. v. Lourdes; Woensdag twee H. 
Missen Christiaan van Kempen vanwege

• de kinderen; Donderdag twee H. Mis
sen voor Christiaan van Kempen van
wege de kinderen; Vrijdag twee M. Mis
sen voor Theodorus Schellekens van
wege nèven en nichten; Zaterdag twee 
H. Missen voor Maria v. d. Oetelaar
vanwege kinderen en kleinkinderen.

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. 
• Zondag Quinquagesima 1947.

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de
kerk met een kaars wordt vereerd voor
Petrus van Beers en Maria de doch ter;
half 9 H. Mis ter ere van O.L. Vr .. , Ster
re der Zee. Tien uur Hoogmis voor het
welzijn van de parochianen. De eerste
schaal is voor onze eigen kerk, de tweede
voor Bissch. noden. Na de Hoogmis ver
gadering van de St. Vincentiusvereniging.
Zes uur Lof met rozenhoedje, om Gods 
zegeningen te verkrijgen over de pries
terroepingen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; to uur g�;.onge� H. 1\tlis
voor Mevrouw Henriette Witteveen
Schöne. De eerste schaal is voor onze
eigen kerk, de tweede voor de arme ker
ken van ons Bisdom. Om zes uur Lof
met rozenhoedje om Gods zegeningen 
over de priesterroepingen te verkrijgen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis tot oijzonderc 
intentie; tien . uur gez. jrgt. voor Gt'
rardus v. d. Heijden en Elisabeth Steen
bakkers hsvr.; Hendrikus Klomp en Ida
v. d. Schoot hsvr.; Zes uur Lof met Ro
zenhoedje uit dankbaarheid voor de ver
kregen weldaden tijdens het 40 uren
gebed in deze drie bovenstaande dagen. 
WOENSDAG, Aswoensdag: kwart over
7 wijding van de as uit de palm van 
Palm-Zondag; half 8 H. Mis voor Pe
trus van Bovendeerd te Utrecht over
leden; kwart over 8 gez. H. Mis tot bij
zondere intentie; 's avonds om zes u·.11' 
plechtige Kruisweg. 
DONDERDAG: 7,30 uur H. Mis voor
Wede. Catharina v .d. Meyden-v. d. 
Heyden; 8, 15 uur gez. mndst. voor Ardi
na Petronella Huyberts-v. Esch.
VRIJDAG: 7,30 uur mndst. "voor de
Wed. Maria Berends-Toonen; 8,15 uur 
jg. voor Antonius Adrianus v. Eert en 
Petronella v. Hal hsvr. 
ZATERDAG: 7,30 uur H. Mis v.· Adria
nus v. d. Loo; 8, 15 uur H. Mis v. Mej. 
Wilhelmina v. Boom. 
Biechthoren: van 2,30 tot 4 en van 5 tot 
6,30 uur. 6 uur Lof met Rozenhoedje
met Maria's biddend leger, om voorlich
ting v. d. Geest voor onze Regering, voor 
behouden terugkeer van onze jongens 
en mannen uit Indië en voor vreedzame 
verhoudingen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor den heer Jacobus v. Elk te Boxtel 
Adriana de Dekker alhier, Henrica Elis/ 
beth v. Stekelenburg-v.. Duren in den 
Bosch, Mevrouw Henriëtte Witteveen
Schöne, in de parochie St. Petrus, Dick 
Pijnenburg in Kopenhagen en Petrus Bo
vendeerd in Utrecht overleden, en Wil
helmina Vermulst-Rijnen, alhier bediend. 
ZONDAG Quadragesima, 7 uur H. Mis 
voor den heer Jacobus van Elk; half 9 
H. Mis ter ere van O.L. Vr., Sterre der
Zee.
Aanbiddingsdagen veertigurengebed 1947
Half 8 Martina v. d. Meijden half 9 
Jan Maas-v. d. Langenberg; 9 uur A. 
Verhoeven en H. v. d. Loo; half 10 S. 
v. d. Breekel en Willem v. d. Pas-v. d.
Bree kei en J. Brands; t 1 uur J. de Pun
der en D. v. Helvoirt; half 12 J. v. d. 

Pas uit d·e Vorst en P. Kruysse�. Pzn.;. '. 
12 uur W. Kruyssen, M. Peynenburg en_:' 
J. Leyten; half 1 • P. Kruyssen Wzn., •
weduwe Schalkx en H. V. Kasteren (Gr.
Vorst); 1 uur G. Venmans, M. · v. ,d .• �
Bosch en J. Renders; half- 2 J. Kurstjens
en P. v. Houtem; 2 uur wed. Vissers,·.
Jan Bosch (van Engeland); half 3 A. v.
Esch en A. Sloots, Mijlstraat; 3 uur A.
van Hal; half 4 P. Hazen berg en A. v. d.
Bosch; 4 J. v. d. Loo en G. Eykemans; 
half 5 A. v. d. Loo, W. Dekkers Kinder
bosch en J. Vermulst; 5 uur A. Pijnen
burg en L. v. d. Loo.
PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ESCH

Zondag Quinquagesima. 
Vandaag om half 7 Uitstelling van het 
Allerheiligste. H.H. Missen om 7 uur, 
half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Paro
chie. Tweede schaalcollecte voor ver
siering en licht ter ere van het H. Sacra
ment; derde voor Bijz. Noden Episco
paat. �a de middag om 3 uur oefening 
van het H. Uur; om 6 uur Pl. Lof met 
preek over het H. Sacrament. 
Maandag en Dinsdag om half 7 uitstel
ling van het Allerheiligste en Communie 
uitreiken, H.H. Missen om half 8 en om 
9 uur gez. H. Mis. Na de mïddag om 
3 uur oefening van ·het H. Uur; 's avonds 
om half 7 Lof met Preek. 
\'v'oensdag, Aswoensdag, geboden vasten
en onthoudingsdag, zal voor de H. Mis 
van half 8 de as gewijd worden en daar
na voortdurend worden uitgedeeld. 
Gedurende de vasten iederen Vrijdag
avond om half 7 oefening van den H. 
Kruisweg. 
ZONDAG a.s. tweede schaal voor Dio-
ces. Kath. Actie. , 
ZONDAG: 7 uur H, Mis voor Adriana 
van Bel jouw te Boxtel overleden; half 9 
H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de. Par. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus v. d. Besselaar te Vught overleden; 
9 uur gez. jrgt. voor Maria van Rulo
van Dongen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus Vugs te Oisterwijk overleden; 9 uur 
gez. gef. j_rgt. voor Mej. Dymphna Spren-
gen. • 
WOENSDAG: half 8 H. Mis Cornelia 
Vugs Verschuren te Oisterwijk overl.; 

Q 8 uur H. Mis vpor leden van de R.K. 
Boerenbond. 
DONDERPAG: half 8 H. Mis voo1 Jo
hannes Konings (v. B.). 
VRIJDAG: half 8 H. Mis ov•;r'.. familie 
v. d. Hoogen-Hartjes.
ZATERDAG: half . 8 jrgt. voor Antonius
v. d. Bruggen.
Elders: H. Mis voor Geertruda v. d.
Staak-Konings vanwege Br. H. Bloed, v.w. 
Br. H. Cornelis, v.w. Br. H. Ant. \'v'aal
wijk, Br. H. Bernardus Nieuwkuyk, v.w. 
Br. Gel. Zielen, v.w. Retraite penning, 
v.w. O,L. Vr. v. Goeden Raad, 2 H. Mis
sen v.w: Br. Zoete L.Vr. v. d. Bosch, v.w.
Proc, Tilburg-Hakendover, v.w. Br. H. 
Willibrordus Luyssel, v.w. O.L.Vr. in het
Zand; v.w. Br. H. Bernardus. Ulecoten.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE; 
Zondag Quinquagesima, 15 Febr. '47. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur I.m. voor Petrus v. d. Berk •als overleden lid der Co·ngreg. van O.L. 
Vrouw; 10 z. 7e voor Cornelia v. d. 
Biggelaar; na de middag biechthoren van 
2 tot 3 uur en van 6 tot 7 "uur. 
7 uur plechtig Lof. Tevens Maandag 7 
uur plechtig Lof. Dinsdagavond echter 
om half 7, met "Te Deum". 
MAANDAG: half 7 I.m. voor Henricus 
Allemans overleden te Oirschot; 8 uur 
I.m. voor Wilhelmina Appeldoom als
overleden weldoenster der armen; half
10 z. 7e voor Cornelia v. d. Biggelaar.
DINSDAG: half 7 I.m. voor Adrianus
v. d. N os trum over! eden te Esch ; 8 uur
Lin. voor Wilhelmina Appeldoorn als 
overleden weldoenster van het Wit-Gele 
Kruis; half 10 z. 7e voor Cornelia v. d. • 
Biggelaar. 
WOENSDAG: Aswoensdag, geboden 
vasten- en onthoudingsdag; voor de H. 
Mis van half 7 wijding der as; half 7 I.m. 
voor August Suetens overleden te Best; 
half 8 I.m. voor Wilhelmina van Appel
doom als overleden weldoenster der ar
men; half 9 z. 7e. voor Cornelia v. d. 
Biggelaar. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; half 8 z. 7e voor 
Comelia v. d. Biggelaar; 8 uur I.m. voor 
Petrus v. d. 4Jlerk als overleden weldoe
ner der armen. 
VRIJDAG: 7 uur z. 7e. voor Cornelia 
v. d. Biggelaar; half 8 z.m. voor Wilhel
mina Appeldoorn als overleden weldoen
ster van Kerk en Liefdegesticht; 8 uur 
I.m. voor Petrus v. d. Berk als overleden
weldoener van het Wit-Gele Kruis. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor Mevr.
Witteveen overleden te Boxtel; half 8 
z.m. voor den Zeergel. Heer Dr. H. Lo
bach overleden te Oirschot; 8 uur I.m. 
voor Petrus v. d. Berk als overleden 
weldoener der armen. 
ZONDAG: half 7 I.m. voor Cornelia v. 
d. Biggelaar als overleden weldoenster
der armen; 8 uur I.m. tot welzijn der 
par.; 10 uur z.m. voor Adrianus v. d. 
Besselaar overleden te Vught.
In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Zondag 7 uui- I.m. voor Wilhelmina Ap
peldoorn als overleden lid der broeder
schap van O.L. Vrouw van den H. Eik. 
Maandag tot Zondag v. Petrus van den 
Berk n.l. als overleden lid der broeder
schap van Moeder_ van Goeden Raad; 
Dinsdag als overleden lid der Boeren
leenbank; Woensdag idem der Broeder
schap H. Pastoor van Ars; Donderdag 
idem der Proc. van Kevelaar; Vrijdag 
idem van de Retraitepenning; Zaterdao 
idem der broederschap H. Willibrord� 
Zondag idem der proc. van Bokhoven. 
30e Petrus v. d. Berk en Wilhelmina Ap
pel<loorn overleden te Liempde; Johanna 
Maria Wilhelmus v. d. Oetelaar over
leden te Gemonde; Cornelia v. d. Bigge
laar overleden te St. Oedenrode; Hen
ricus Allemans en Zeergel. Dr. H. Lo
bach overleden te Oirschot; Adrianus v. 
d. Besselaar overleden te Vught; August
Suetens overleden te Best; Adrianus v. 
d. Nostrum overleden te Esch.
Gedoopt: Johanna Maria d. v. Christi
nus v. d. Heyden v. d. Meyden; Hen
drica Maria éornelia d. v. Hendricus 
v. d. Velden-v. cl. Ven.



Gevraagd net R.K. meisje voordag of dag en nacht. Mevr.Vekemans v. d. Heijden, Stationstraat 39, Boxtel. 
Te koop een toom beste Biggenbij Th. van den Aker, CaféNieuwstraat- 180 B. 
Voor· Heer net pension aangeboden, adres Molenstraat 19. 
Te koop een roodbonte Kalfkoe, bijna aan tellin6, H. vande Loo, Nieuwstraat 71. 
Voor direct gevraagd een flinke Werkster, liefst voor 2 à 3dagen per week. J. A. Gemen,Stationstraat 17, Boxtel. 
Trekharmonika 3-rijer, 12 bassen, met koffer te koop bij G.Schalks, Nieuwstraat 64. 
Te koop twee dekrijpe G.Y.zeugjes bij P. v. d. Boer Eindhov. weg 47. 
Te koop 3 konijnen, 2 voedsters en ram, zeven marmotten en een partij hooi. Bevragen Mole1:straat 19. 

---Verloren: Maandagmiddaggaande van Pr. Bernhardstraatnaar, bakkerij "Nova", wollenkindermutsje, grijs met blauw,rood en geel, behoort bij slobpak. Tegen belooning terug bezorgen Pr. Bernhardstr. 13. 
De Heer en Mevrouw A. ]. ROBBEN-ACKERMAN geven met groote vreugde endankbaarheid kennis van degeboorte van hun_ zoon PIET die bij het H. Doopsel de namen ontving: Petrus, Johannes. BOXTEL, 8 Februari 1947.Nieuwe Kerkstraat 87 Tijdelijk adres: St. Lidwinaziek�nhuis Kamer 4. 
Notaris P. MERTENS 

te Boxtel 
zal op Dinsdag 18 Februari1947 voorm. 10 uur te BoxtelRozemarijnstraat 3 voor denHeer J. P. van Boxtel, om contant geld, publiek verkoopen: Kasten, stoelen, spiegels, tafels,klok, keukengerief, potten, pannen, kruiwagen· en een trapen wat verder te koop wordtaangeboden. Bezichtiging eenuur voor het begin der verkooping. 

Algemeene 
Jaarvergadering• van den 
; Boerenbond 

op VRIJDAG '21 FEBRUARI des n.m. om 2 uur in de zaal• van H. VAN ROOI]. Agenda: Opening, Notulen,Jaarverslag, J{ekening en Verantwoording, Bestuursverkiezing, Benoeming Kascommissie,Spreekbeurt door den Heer Vriens over de Vermogensaanwasbelasting. Mededeeling,Rondvraag en Sluiting. 

Daar het ons oiet mogelijk isallen afzonderlijk te bedanker.betuigen wij hierbij aan alle1 onzen oprechten dank voor devele blijken van belangstellingondervonden bij ons 25-jarighuwelijksfeest. 
P. M. VOETS, J. G. VOETS-v. d. HEl]DEN

Ten Brinks_traat 7, Boxtel. 
Op Maandag 17 febr. a.s. !hopen onze geliefde .:iuders !Cornelis Bertens 1 en • Gijsberdina Kluijtmans !hun 25-jari6e echtvereni- !ging te herdenken. ! Dat God hen nog lang mo- !ge sparen is de wens van ihunne dierbare kinderen en i kleinkind. iKasteellaan 4, Boxtel. j 

i Op Donderdag 20 Februari 
i a.s. hoopt onze lieve Man 
! en Vader 
!

C. VAN OERS
den dag te herdenken dat hij voor 25 jaar in diensttrad bij de Electrische Centrale Boxtel. .Zijne dankbare ;-• Echtgenoote en Kinderen !Gelegenheid tot feliciteren !van 1 tot 2 uur. !1 

Voor de hartelijke deelneming die wij ondervondenbij het smartelijk verliesvan onzen dierbaren ZoonBroeder, Behuwdbroeder enOom 
DICK PIJNENBURGbetuigen wij onzen dankaan H.H. Geestelijken,Vrienden, Buurtgenooten, G.O.1.W., Boxtels Mannenkoor, Vereeniging St. Crispijn en anderen. 

Uit aller naam: Familie Pl]NENBURG, ADA DE WIT, Verloofde 
R. K. Botrinnenbond. 

Algemeène 
Leden vergadering 

op Donderdag 20 Febr. 
om 2 uur, bij H. v. Rooij.
Spreker de Heer Ganzeboomuit Nijmegen die een lezingzal houden over ,,Ons Roomsch Brabant"Verder zal nog gesproken worden over het geven van eenontwikkelingscursus, welke bijvoldoende deelname zal gegeven worden door een leerares van de huishoudschool. Men kan zich voor deze cursusna.de vergadering opgeven bijhet Bestuur. 

Bij mijn vertrek naar Brazilië is het mij een behoefteaan allen, die door hun milde bijdragen de oprichtingvan een ziekenhuis in mijn parochie hebben mogelijkgemaakt, mijn groo:e dankbaarheid uit te spreken.
JOSé VAN DEN BOOMENNorte de Minas Brasil Pastoor te Rubin, 

Voor Uw hartelijke deelneming en Uw gebed bij heroverlijden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder,Behuwd en Grootmoeder, 
Mevrouw 

H. C. M. WITTEVEEN geb. Schöne 
betuigen wij U onzen oprechten dank. 

BOXTEL, Februari 1947. 
Hiermede betuigen wij onzenhartelijken dank voor de bewijzen van medeleven op denden dag van ons 50-jarig Huwelijksfeest en voor de hulp om het feest te doen• slagen.Vooral de bewoners -van deMijlstraat, Brugstraat, VanSalmstraat en de Feestcom,missie, die geen moeite gespaardhebben om het .zoo goed mogelijk te maken, waarover wij bijzonder zijn voldaan. Ook danken wij de H.Eerw.Heer Deken en Kapelaans, de_çd. Achtb. Heer Burgemeesteren Mevrouw voor hun ·geëerdbezoek. J. PEIJNENBURG-BOLEIJVan Salmstraat 18. 

Uit aller naam F. J. WITTEVEEN

Aangeboden BERGMAN-BERLIN gelijk-• stroommotor, 2,5 pk 1360t., 440 V. Eck gelijkstroommotor 4,5 pk, 1050 t.; 440V. f 170, - te samen. Inprima staat .. Br. opder nr.17 Brabants Centrum. 
In fijnè KA'A� 
is Vos de baas. 
Ver�che l · 
Geroo� te Bokking
Gestoomde 

Versche Visch 
Geweekte Stokvisch, enz 

Betere. Bedstellen • • • • • • 

Il! 

G·oedkooper 
2 parsoons met binnenvering_ en k3pok kussens 

Damast overtrek 
Tarpauling overtrek 

1 72. 50 

13:J. 50 . 

2 persoons met kernvulling en gevulde kussens 
98. 50 89. 50 

74. 50 - 59.50 - 49.50 

Damast overtrek 
Jute overtrek 

2- persoons LeC,ikanten
Soliede uitvoering 57.50 • 52.50 • 47. so 

fZ J.·w• WONINGINRICHTING
J • • ittetJ.eeff.- Rechterstraat 22 - Boxtel

i�ot 

Neen, mannen en jongens in Indië, Boxtelvergeet jullie niet. Daarom zal de 
Kerkcol!ecte op Zondag a.s. 16 Febr. 

voor iedereen een gelegenheid zijn om 't 
Kath. Thuisfront van de St. Patru-;-p1roahie 

in haar werk voor jullie bijzonder te s:eunen. 
Pater MAURITIUS 
Voorzitter Kath. Thuisfront. 

1 J. Wittween
1

s 
MANUFACTUREN & CONFECTIEBEDRIJF 

zoekt voor hare boekhouding 
een nette juffrouw_ 

Zij die een goede vlotte hand van schrijven hebbenen in het bezit zijn van Diploma Boekhoqden enTypen genieten de voorkeur. Eigenhandig geschreven brieven met opgave van verlangd salaris, waarna oproep volgt, worden ingewachtaan het adres: RECHTERSTRAAT 18 TE BOXTEL.

CARNAVAL BOXTEL 
naar het �erbouwde Café "De Sportwereld" 
Heerlijk zitje. Stemming en Gezelligheid. 

Muziek van Philips Pallard 
• en Grand Mortier d' An vers:

Oranje Bitter verkrij 4baar. 

Aanbevelend, JOH. VAN RUN, Boxtel 

Een zilveren rozenkrans 
is het mooiste cadeau voor 
de Plechtige H. Communie. 

Wilt U een avond van uitbundige vrolijkheid èn humor??? 
dan naar "DE ARK" 

\ 

BOXTELS' TONEEL 
presenteert U daar op Maandag 
en Dinsdag 17 en 18 Februari 

,,Een huis vol herrie" 
klucht in drie bedrijven. 

Dat wordt een "ARK" vol herrie. Besprek daaromtijdig Uw plaatsen. PLAATSBESPREKEN: Zondag, Dat wordt een "ARK" vol herrie. Bespreek daarom 
AANV ANC 8 UUR PRIJZEN f 1.50 èn f t. �. 

Kath. Sportvereniging O.D.C. 
ZATERDAG 15 FEBRUARI 

Gratis Feestavond 
in de zaal van den Heer A. Paashuis, Statlqnstr. 
Alleen toegéjnkelijk voor leden en donateurs vanalle afdelingen van O.D.C. op vertoon. vanlidmaatschap-, donateurs- of terreinkaart. 
Heren-leden met recht van introduc:ie van eendame, Damesleden met recht van introductievan .een heer. 

OPENING HALF ACHT. 
Enige en algemene kennisgeving. Persoonlijkeuitnodigingen zijn niet verzonden. De Feestcommissie.

Amerikaansche Schoenen 
HOE STAAT HET MET uwmet rubber onderwerk en ZONDER BON. 
GARD ER Q BE

J. A. GEMEN 
ST ATIONSTRAAT 14, BOXTEL, Tel 296. 

Uw adres voor beter maatwerk 

f i1 m 1 M. Corvers &, F. Verhagen 
Kerk.straat 69 • 's-Hertogenbosch 

Adres voor Boxtel: 
Breukelschestraat 30. 

Oranje Boven ! ! 
Oranje corsages 
Oranje cocardes 
Oranje lint per meter 

J; J. Witteveen 

. 75 - 35 et. 
29 et. 
15 et. 

MANUFACTUREN & CONFECTIEBEDRIJF 

RECHTERSTRAAT 0 18 BOXTEL 

Opgelet l In verband met de a.s. blijde• • ge beu. (enis in ons v' o. ,tenhu:s,
1 s,elJcn wij een paar kinderschoenen in de Nationalekleuren beschikbaar voor de ee.st geborene (aangif.e gemeentehuis) na-'de bekendmaking. 
Z I E  O NZE E T A L A G E

MlJLSTRAAT 41 

Prijsverlaging geldig tot 19 Febr. 
Gepofte gort van 16 voor 14 cent per 100 gram Gortgrics van 31 voor 27 per 500 g�am Bessensap van 65 voor 56 een:Vruchtensap van f 1,15 voor 95 cer:t UI ra zoet van 17 voor 15 cent 

Volop zakjes PUDD:NG van 50 gram. voor 25 cent. 
OHUKKERIJ J. P; TIELEN, BOXTEL 

Het voorjaar is weer In aantocht. Natuu�lijk wiltU er netjes uitzien. Laat daaro:n Uw kledingstuk-' ken chemisêh reinigen. Zij worden dan weer alsnieuw. Doe het echter nu, wacht niet tot· de gro:e drukte er weer is. Wij kunnen U vlug helpen. Nàkennisgeving worden de goederen direct opgehaald,en spoedig terug bezorgd. 
Spoedgoederen in een dag thuis. 
Goederen kunnen desgewenst bij ons depotFa. v. HOUT-VERVERGAARD ingeleverd_ worden.. 

CHEM'SCHE WASSCHEIUJ EN STOOM\'ERV.!:.RIJ 

,,DEN DRIES" == BOXTEL 1��-

Rookt 
kwaliteit vol geur en . smaak 

en Koopt t 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Teteloun 450 

ldt ook ooord d gedaan. ge k ff'e Jong geleer ou rig kopje o 1 •een geu J hel zetten oan d kende als kin 
Reed� moe er 
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Weer verkrijgbaar in diverse maten. ✓ 
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Nieuws ~~tze Kleinv akafdeling. 

1 
De navolgende onmisbare artikelen voör Uw huishouden 
kunnen wij U ~eer aanbieden: 

=------------------= - Haaknaalden Mantelknopen 
-------------------- Breinaalden Jasknopen 

en to·ch 

Stopnaalden Costuumknopen 
Naainaalden Vestknopen 
Vingerhoeden Broekknopen 
Centimeters Parelmoeren knopen 
Veiligheidsspelden Linner.knopen 
Branctebours / Garneerknopen 
Sous-bras Pic-pac knopen 

F. J. Witteveen's 
MANUFACTUREN & CONFECTIEBEDRIJF 

SPLITERWTEN ... p. 500 gr. 24 et 
GROENE ERWTEN . p. 500 gr. 19 et 
CHOCOLADEHAGEL p. 100 gr. 20 et. 
BRUINE SUIKER .. p. 500 gr. 26 et 

. TOMATENPUREE .. p. blik Ja 471 /2 et. 

RECHTERSTRAAT !B - BOXTEL _ Wordt vaste klant bij 

Met Uw Aangiftebiljet voor de . ALBER.J HEIJN , _ -. 
naar Vermogensaanwasbelasting . . . . = 
Accountantskantoor A. J. R O 8 BEN VOOR KWALITEIT • ~: 

i;:~t:m~:~k8
s~

1
;::;g;;nsulent Boxtel ~lllffillllllllllllllllllll[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1~ .. ;r1illlllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllmm1F· 

Here·n 1 Wilt U met deze GLADHEID veilig· lopen, 1 Als het gaat over Zaden of Bloemen 
• koopt dan een paar • • 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen. 

--
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOL-IEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Eeh nieuwe· 

Oranjetelg. 
Na de onvergetelijke September
dagen van 1936 toen Prinses Ju
linana de Bruid werd, is er een tijd 
gekomen, waarin voor ons Vor
stenhuis het geluk afwisselde met 
donkere dagen van dreiging en 
ballin�schap .. 
Hoe kwam er een oprechte, heer
lijke vreugde over het Nederland
se volk toen het prinselijk gezin 
weer op vaderlandsen bodem was 
gekomen, intussen uitgebreid tot 
een edel vijftal. En weer is in 1946 
het zachte geheimzinnige gefluis
ter g�komen over een nieuw Vor
stenkind aldra bevestigd en uit
lopende in een grote spanning, 
waarmede ieder Nederlander de 
grote blijde gebeurtenis tegemoet 
zag. 
Tot in de vroege11 morgen van 18 
Februari het lang verwachte be-

• richt door de aether binnendrong
in de huizen van de millioenen
Nederlanders. Een Prinses gebo
ren!
Welkom Vorstenkind,. welkom in
r.et Nederlandse huishouden!
Ook Boxtel heeft spontaan deel
genomen aan de slgemene feest
vreugde eri opnieuw de gelegen
heid aangegrepen blijk te geven
van trouw en aanhankelijkheid
aan ons Vorstenhuis, van dank
baarheid voor de zegeningen, wel-

. ke de Oranjevorsten over ons va
derland brachten.
Hoe stemt het tot verheugenis, dat
dit kind, na een gedwongen afwe
:zigheid der Koninklijke familie
vari vijf jaren, op vaderland"en
bodem is geboren, temidden van
het eigen Nederlandse volk.
Veel is er gesproken en geschre
ven in verband met de geboorte
van het vierde prinsesje in het
gez:n van Prins Bernhard en Prin
�es Juliana; moeilijk schijnt het
ci;iaraan nog iets nieuws toe te
'-'oegen. Toc.h wilde ik een poging
in die richting wagen door er op
te wijzen, dat het Prinselijk gezin
met vier kinderen blijk geeft van
Christelijke instelling; het Konink
lijk voorbeeld is voor ons volk
vim· grote en diepe betekenis.
Voer al de vaderlanders, wier
christelijke levensbeschouwing
vóór alles gaat en wier leven daar-
0p is gebaseerd, - en dit zijn er

. gelukkig nog velen - is het Prin
selijk gezin een steun om weer
!:tand te bieden aan de heidense
�tromingen, welke vooral het fa
milieleven willen aantasten.
Onze prinsesjes verkeren in de
gt·lukkige omstandigheid, dat H.K.
H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins
Bernhard de opvoeding hunner
kinderen persoonlijk kunnen ter
Larte nemen. Zoals wij telkens
vernemen worden zij niet geïso
leer<l, doch genieten zij onderwijs
op een. gewone school zoals an
dere kinderen. Zij leren als vor
sten kinderen zodoende reeds on
gedwongen omgaan met het volk,
temidden waarvan zij worden
groot gebracht.
Moge de jongst� telg uit het Huis
Oranje-Nassau een heerlijke jeugd
tegemoet gaan !

18 Februari. 
H.K.H. Prinses Juliana heeft het 
leven geschonken aan een doch
ter. Prinses Beatrix, Irene en Mar
griet hebben een zusje gekregen. 
De kanonnen bulderen; de vlag
gen met de Nederlandse driekleur 
slaan wiekend open; herauten stij
gen te paard; beiaardiers klimmen 
in de torens en laten de carillons 
zingen over het besneeuwde land 
en door de aether klinken de 

'plechtstatige tonen van het "Wil
helnms". 
,,Er is een prinses geboren". Ge
vleugelde woorden, die de harten 

Voor Prinses Maria C·hristina. 

De morgen lag in droom verloren 
toen een klaroen de droom verbrak 
en een heraut de gouden sporen 
zijn paard in huid en flanken stak; 

Zij brachten bloemen en gezangen 
en zwaaiden naar het groot paleis, 
hun liedje vol van blij verlangen 
was. ons een welbekende wijs: 

dat paard sprong recht en schoot vooruit, 
liep briezend langs de wegen ; 

't Wilhelmus en Wien Neêrlands Bloed 
uit zoveel kindermonden 

en de heraut klaroende 'luid· 
· zijn vreugdelied ons tGgen. 

in~ deze lange, blijde stoet 
heeft nooit zo'n vuur gevonden: 

Toen heeft een man 'n vlag genomen 
en stak die door zijn venster uit, _,--
en waar de boodschap werd vernomen 
heeft men de torer.klok geluid; 

In Neerlands grote, rijke steden 
klonk vroeg en blij het carillon; 

er kwamen kinderen gezongen 

waar eens de oorlog heeft gestreden 
blinkt nu de ijle voorjaarszon 
op puin en _ruw vernielde toren: -
maar daarop stak de driekleur hoog 
en uit de diepe oorlogsvoren 

met vlagjes in hun kleine hand, 
die brachten al hun witte vreugde 
door heel ons dierbaar Nederland. zong plots een vogel zich omhoog. 

der Nederlanders in beroering 
brengen,· omdat ieder Nederlan
der, te land, op zee, of waar ook 
ter wereld meeleeft met de pas
geborene en de vorstelijke moe
der. 
De Nederlanders hebben een vor
stenkind gekregen. De Nederland
se kinderen hebben een zusje ge
kregen. Dat ze het fijn vonden 
bleek wel, toen om 10 uur 's mor
gens het marktplein omzoomd 
was door een kindermassa, die 
zich versierd had met oranje en 
rood-wit-blauw, zodat het een 
feestelijke kleurenverzamel1ng 
was, gevormd door hoedjes en 
petjes, strikskes en lintjes, sjerpen 
en vlagskes. . Onder aanvoering 
van tambours, uit eigen..gelederen 
defileerden de schoolkinderen 
voor het Gemeentehuis en toen 
ze aan beide kanten waren op
gesteld, hoorde men hierna 51 ka
nonslagen door de stilte donde
ren. Daarna hebben ze gezongen 
uit volle borst, om uiting te geven 
aan de opgekropte vreugde om 
het nieuwe prinsesje. 
En wie heeft de ogen van de jon
gens niet zien schitteren, toen de 
Burgemeester hen vro�g, allen 
trouw te blijven aan het vorsten
huis en als het nodig was voor het 
nieuwe prinsesje te vedlten? Ze 
hebben het "Wilhelmus" gezon
gen, met het hoofd fier omhoog, 
recht tegen de stijve Oostenwind 
in. 

Die zong zijn lied door deze morgen 
en nam ons êlanklied naar omhoog 
voor Hem, die 't leven houdt 'geborgen 
zo dicht bij ons, zo ver en hoog; -
Toen ging hij in het licht verloren 
wij hoorden er.kei nog zijn lied: 
maar ons werd weer een kind geboren 
en verder, vrienden, deert het niet. 

Febr. 1947 
CATENA 

De gehechtheid aan de geboorte
grond heeft zich speciaal nu doen 
gelden. In alle lagen der bevolking 
was men trots op het nieuwe prin
sesje. En het was niet zo zeer van
wege de traditie, dan wel vanwege 
de vaderlandsliefde, dat de stu
denten van Stapelen, feestelijk uit
gedost, door Boxtels strater. naar 
het marktplein trokken, waar hun 
prins het heuglijke nieuws nog 
eens bekend maakte. Zo wilde 
ieder op eigen manier lucht geven 
aan de innerlijke gevoelens. Voor 
velen is het feJicitatie-register 
daartoe een middel geweest. Dat 
felicitatieregister stond tot inteke
ning open, vanaf kwart over vier, 
toen men in Boxtel het bericht 
ontving van de blijde gebeurtenis. 
En hiervan werd een druk gebruik 
gemaakt. 

Nooit werd een jaar zo vorstelijk 
begonnen. 

De winternacht heeft zijn dun tijp 
gespunnen, 

.de hemel- fonkelt van het sterrengruis 
en ergens hier in Holland staat ecu Huis, 
waar zich· voor 't eerst een kleine kreet 

laat horen. 
- 0 land, mijn land, daar is een Kind

geboren! -
0. CAMPERT)

Blijdschap overal. 

Als de uitgelaten vreugde om de 
geboorte van ons Prinse3je is ver
stild zal er nog een golf van blijd-

s�hap overslaan in de gezinnen 
die dezer dagen werden gezegend 
. met de geboorte van een lieve
lingske. 
Het is immers niet te schatten 
voor hoevelen de geboorte van 
ons Prinsesje een aanleiding is ge
weest ook nog geschenken dispo
nibel te stellen, naast die welke 
door H.K.H. Prinses Juliana zijn 
aangenomen om andere gelukkige 
moeders ermee te verblijden. 
Zo zagen we reeds vorige week 
in de etalage der firma Bovendeert 
een paar allerliefste schoentjes in 
de nationale kleuren, bestemd 
voor de eerst ingeschreven baby 
na de geboorte van het Prinsesje. 
Ook de firma Boomen-Reesink 
etaleerde een fraaie wieg. Het bo
relingske, dat 't korst voor of na 
de Prinses het levenslicht zou zien 
zal er z'n eerste maandefr heerlijk 
in kunnen sluimeren. Volgens de 
?e,.,.ev0..,ç van cle Burgerlijke Stand 
zijn beide geschenken toegewezen 
aun 1v1. 1v1usmk, Nieuwstraat 50. 

Burgerlijke Stand Boxtel 

Op 18 Februari 1947 zijn te Box
tel geen kinderen geboren. Tot op 
heden werd het dichtst bij het 
tijdstip van de geboorte van de 
prinses te Boxtel geboren: 
Cornelis Wilhelmus Maria; zoon 
van Martinus Mosink en Maria 
Martina van der Staak, wónende 

OMGEVING 
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Een oud_Oranjelied 
Tot achtienhondertien ! 
Was Frankrijk hier de baas 
De Nederlanders gooiden 
De Fransen in de Maas. 
Van Hoogendorp was de eerste 
Die Frankrijk tarten dorst_ 
Hij deed - wat niemand waagde -
Oranje o� zijn borst. 
fytcn jubele het uit! 
En iedereen zong luid: 
Karel! Heb jij je Oranje strikje om? 
Karel! Wat ben je nou van plan? 
Roep jij: ,,Oranje boven!" 
Wij doen het na! Hiep, hiep, hoera! 

Oom Janus was aan 'tfuiven 
En zwierde door de stad, 
'k Denk, dat hij al vóór twaalven, 
Tien slokjes binnen had. 
Toen 't feest was afgelopen 
Reeds lang na middernacht 
Werd Janus door de politie, 
Stomdronken thuis gebracht 
De hele straat liep uit 
En iedereen zong luid: 
Janus! Heb jij je oranjestrikje an? 
Janus! Wat ben je nou van plan 
Roep jij: ,,Oranje boven!" 
Wij doen het na! Hiep, hiep, hoera. 

Laatst stond er eens een meester 
Heel netjes voor zijn klas 
Hij wilde het lied niet zingen, 
Omdat 't Wilhelmus was. 
Toen vroeg de burgemeester, 
Wat of dat wel beduidt? 
Wil jij dat lied niet zingen? 
Dan hoepel je er maar uit! 
Maar toen het feest er was 
Droeg hij een Oranje das! 
Meester! heb jij je Oranje dasje an? 
Meester! nou ben je eens een man, 
Roep jij: ,,Oranje boven!" 
Wij doen het na! Hiep, hiep, hoera! 

Toen Troelstra naar het Loo ging, 
Stond iedereen verbluft, 
Wat zou er nu gebeureni 
Men was totaal versuft! 
In Apeldoorn gekomen, 
Met rok en hoge hoed, 
Klom hij in 't vorstelijk rijtuig, 
Dat stond hem o zo goed! 
Heel Apeldoorn liep uit, 
En iedereen· zong luid: 
Troelstra, heb jij je Oranje op? 
Troelstra, wat ben je nou van plan? 
Roep jij: ,,Oranje boven!" 
Wij roepen het na! Hiep, hiep, hoera. 
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te Boxtel, Nieuwstraat 50. 
Dit kind werd geboren op 17 Fe: 
bruari 1947 om veertien u. dertig. 

Felicitatie-register. 

Door ongeveer 400 ingezetenen 
werd gebruik gemaakt van de ge" 
legenheid op de Nationale Feest
dag het te gemeentehuize neerge
legde felicitatie-register te teke
nen. 
Ten behoeve van de Stichting 
1940-'45 werd in totaal een be
drag van f 245 geofferd. 
Voor hen, die op de Nationale 
Feestdag niet in de mogelijkheid 
verkeerden te tekenen, wordt nog 
tot en met Vrijdag aanstaande de 
gelegenheid geboden. 
Het register ligt ter tekening op de 
gemeentesecretarie, afd. financiën 
en algemene zaken, van 9 tot 12 
en van 2 tot 5 uur. Ook voor het 
storten van een vrijwillige bijdra
ge voor de Stichting 1940-' 45

wordt • dan nog gelegenheid ge-
boden. • 

Zij, die wegens hogen leeftijd of 
ernstige ziekte niet naar het ge
meentehuis kunnen komen, zul
len, indien daartoe tijdig een ver
zoek wordt gedaan, het register 
thuis kunnen tekenen: 

a 
: :fil'fr:JR.~~-~15H JX1f¼55t •. •. 
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De .Heilige Vastentijd. 
Met Aswoensdag heeft de H. 
Kerk een nieuw tijdperk aange• 
sneden in haar liturgï'sch jaar : De 
H. Vastentijd, een tijd van boete
en gebed.
We zouden 't erg vreemd vinden,
dat kinderen niet weten, wat er in

• e igen huis gebeurt. En toch, wij
Katholieken, die ons moeten thuis
voelen bij onze Moeder de H .
Kerk, wij weten dikwijls zo  wei
nig, wij begrijpen zo weinig haar
overrijke liturgie.
Nu we staan aan het begin van de
Veertigdaagse Vasten, is het mis
schieri wel zeer geschikt, iets te
schrijven over de betekenis van
die heilige tijd.
Bij de Profeet Joël (2, 1 2) in het

. Oud Verbond lezen we deze op
roep : ,,Nu dan, zegt de Heer, be
keert u tot Mij met heel uw hart,
in vasten en wenen en weeklagen.
En verscheurt uw harten, niet uw
kleren. En bekeert u tot l1en Heer
uw God.
Het Oud Testament kende ver
s chillende boetedagen. Als 't volk
in nood was; als God Zijn vuisl
ophief om hun zonden. Dan riep
men de mensen op tot vas\en.
De Wet van Mozes kende één
bepaalde vastendag, de Grote
Verzoendag. Later kwamen er
versohillende nieuwe bij.
Deze Vasten was zéér streng. Tol:
zonsondergang werd er niets ge
bruikt. Zo was het ook vroeger bij
de eerste christenen.
Hoe is nu ónze veertigdaagse
Vasten ontstaan ? Het Paasfeest is

. het middelpunt van alle kerkelijke
'feesten : De bekroning van Jezus
leven, lijden en sterven. 
,,Als Christus niet verrezen was, 
was ons geloof ijdel" (1 Cor. 1 5, 
1 4) Maar nu Christus verrezen is, 
zullen ook wij verrijzen. 
Welnu, de viering van het Paas
feest is langzamerhand uit het 
christenvolk gegroeid, als . een 
e igen christelijke folklore zouden 
we haast kunnen zeggen. 
In de oude Kerk was de voorbe. 
reidingstijd op Pasen nog niet zo 
juist omschreven. 
Maar toch vinden we reeds in de 
vierde en derde eeuw sporen van 
een veertigdaagse voorbereiding. 
Eens vroegen de leerlingen van 
Johannes den Doper aan Christus :  
Waarom vasten wij en de Fari• 
zeën zoveel, en uw leerlingen 
niet ?" 
Toen heeft Christus hun geant• 
woord : ,,Kirn:1en de vrienden van 
den bruidegom treuren, zolang de 
bruidegom bij hen i s?  Daar zul
len echter dagen komen, dat hti 
van hen wordt weggenomen. Dán 
zullen ze vasten". (Matth. 9, 1 4) 
Deze woorden brachten de eerste 

't Gaat goed met de col lecte. 
Ja, inderèlaad ! 't Gaat zeer goed. 
Bij hun eerste rondgang langs de 
ongeveer duizend huizen van on
ze parochie, mochten de collec
tanten een bedrag inzamelen van 
circa 3 .000. Is dat geen éclatant 
resultaat? Omgeslagen over de 
duizend huizen komen we aan 
een gemiddelde van ongeveer een 
rijksdaalder per gezin. Het feest
comité heeft alle redenen tot gro
te dankbaarheid. Geconstateerd 
mag worden, dat de gehele paro
chie in al zijn geledingen instemt 
met het doel van deze collecte. 
Het is ons bekend, dat de pastoor 
't liefst zou zien, als zijn feest on
gemerkt voorbij ging. Het ligt hem 
niet, dat roncl ,._ ijn persoon zo
veel drukte gemaakt wordt. Nu 
zijn wij allen zeer volgzame paro
chianen en we zullen ons steeds 
haasten om den pastoor op zijn 
wenken te gehoorzamen. Maar 
deze colle:te, dat is nu eens iets, 
waar onze Pastoor buiten wordt 
gehouden. Dat knappen wij op 
,,voor" hem, maar "zonder" hem. 
Op 10 Juni a.s. horen we den 
voorzitter van het feestcomité al 
zeggen : PastoQr, bij gelegenheid 
van uw zilveren priesterfeest bie
den ál Uwe parochianen U als 
feestgeschenk aan de nieuwe kerk
klokken, ter vervanging van die, 
welke U op zo onrechtvaardige 
wijze werden ontnomen" . . . . . .  
Nu moeten we geen verkeèrde 

-conclusies gaan trekken. Op het
eerste gezicht zou men aldus kun
nen redeneren : - De eerste col
le:te heeft opgebracht -+- f 3 .000.
Er zijn 16 collecten. Dat wordt
dus in totaal een bedrag van 1 6
maal f 3000,-. Maar zo i� het

/ 

christenen ertoe, heel in het be. 
gin, zich op Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag te onthouden. Dan 
immers herdachten ze dat Chris
tus wég was, dat Hij gestorven 
was. 
En later, naar Christus eigen voor
beeld in de woestijn, werd deze 
vasten over 40 dagen uitgebreid, 
vanwaar ook de naam Quadrage
sima ( = de Veertigste Dag). 
Later werden hier nog aan toege• 
voegd de drie weken van de 
Vóórvasten, die begînt op Zondag 
Septuagesima ( = de Zeventigste 
dag), ter herinnering aan de 70-
jarige gevangenschap van het 
Joodse volk in Babylon. 
In de Vas"tentijd verstomt het Al. 
leluia en bij de H. Mis draagt de 
priester de paarse boetekleur. 
In de Middeleeuwen bestond zelfs 
de begrafenis van het alleluia als 
een aparte plech :igheid. 
Zo werd b v. in de Kathedraal van 
Toul, in Frankrijk, na de kerke
lijke gebeden, een beeld, dat het 
alleluia voorstelde, 'de kerk uitge
dragen en in de kruisgang begra-
ven. '- . , 
Wat is nu de geest van de H.  Vas
tentijd ?  Twee hoofdgedachten be
heersen voornamelijk deze perio
de van het Kerkelijk Jaar. De Vas
tentijd was de voorbereiding op 
Pasen. Maar op Pasen werden de 
bekeerlingen gedoopt. Zo waren 
deze weken een voorbereiding op 
het Doopsel. •• 
Mannen en vrouwen, die gedoopt 
zouden worden, moesten los zijn 
van het kwaad. Vandaar : boete, 
vasten. 
De tweede hoofdgedachte is het 
H . . Lijden van Christus. Zo wer
den · in de oude tijden de open
bare zondaars met as bestrooid en 
daarn� de kerk uitgedreven : een 
overblijfsel hiervan : het Askruisje. 
Dat askruisje is een les voor ons : 
Alles is vergankelijk. Alles gaat 
voorbij ? 
Met de gedachte aan ''t verganke
lijk karakter van al het stoffelijke 
beginneri wij de vastentijd, om 
ons des te meer vast te klampen 
aan de eeuwige waarheden . van 
ons H. Geloof. , . 
Als we · zo de · Vastênfijd bezien, 
begrijpen· we ook hoe we die tijd 
moeten doorbrengen. Wij moeten 
in die tijd worden : Nieuwe men
sen, dankbaar gedenkend en over
wegend het grote - mysterie van 
Christus Lijden en Sterven. 
Vernieuwing van ons leven : da
gelijks naar de H. Mis in de Vas
tentijd. Dank voor Christus Lij
den : door het bijwonen van de 
Lijdensmeditaties, die in onze pa• 
rochiekerken worden gehouden. 

niet in werkelijkheid. De zaak 
staat enigs,:ins anders. Bij de eer
ste collecte hebben ' verschillende 
parochianen een bedrag ineens ge
schonken, geldend voor de gehele 
peïiode van 1 6  weken. Bij deze 
schenkers komen de collectanten 
niet meer terug. En vanzelfspre
kend zal het resultaat van de vol
gende rondgangen dus belangrijk 
minder zijn. Maar ook mèt deze 
overweging blijft er plaats voor 
een gezond optimisme. Dus is ver
zocht geen namen van straten te 
noemen. Maar dit mogen wij U 
toch wel verklappen : n.l. de wijk 
van onze paro:hie, waar onge
twijfeld de meeste behoeftige 
mensen wonen, heeft opgebracht 
een gemiddelde van één gulden 
per huisgezin . Hulde ! 
Weet U nog, dat onze goede pas
toor nu drie jaar geleden op 1 O 
Februari van huis werd ontvoerd ? 
En dat hij 98 dagen later, dus rond 
de datum van zijn feest, uit zijn 
lijden verlost werd ? Als we toen 
eens de vrije hand gehad hadden ! 
Wat zouden we den pastoor op 
grootse wijze hebben ingehaald 
en gehulcligd ! u� llete jJ<.!J Udlle

zou op stelten hebben gestaan. 
Vlaggen, versieringen, serenades, 
klokkengelui ! Wat toen verbo
den was, is nu mogel ijk. Nu is 
Nederland vrij ! En 't zal gebeuren 
ook. Muziek zal er zijn. De klok
ken zullen luiden ! We gaan den 
pastoor opnieuw inhalen. We 
gaan den pastoor huldigen voor 
zijn fiere en manhaftige houding 
tijdens de bezetting. 
Ere, wien ere toekomt. 
Af gesproken ? Accoord ! 
a.s .  Zaterdag komen de collectan
ten. Parochianen, het woord is aan 
U ! Het feestcomité. 

Men moet van ziJn tijd .zijn. 
Natuurlijk. We zouden er niet meer aan 
der.ken in onze tijd van snelverkeer, het 
moderne vervoermiddel ongeb.-u,k: te 
laten . Want het tempo van onze tijd is 
ook binnengedrongen in ons leven. 
Het zou bovendien geld- en tijdverlies 
betekenen . Inderdaad, we moeten met de 

tijd mee. W/e zijn mensen van de 20ste 

eeuw. Of dacht u, dat wij, katholieken, 
zo bekrompen zijn , dat we de voordelen, 
door techniek en wetenschap gebracht, 
niet naar waarde weten te schatten . 
Maar de Katholieke Kerk gaat alléén
mee met de gezonde gedachten van onze 

tijd, en ziet bezorgd naar de excessen 
die het moderne leven van de wereld 

invoert op alle gebied . 
Immer, altijd, dus ook in de t_wintigste
eeuw blijft de zedenwet haar eisen s:el
lrn . Wat zonde was vóór 50 jaar, is het 
nu nog .  Wat diefstal was v.óór de oor-
log, blijft het ook vandaag. . . .. 
Enioe voorbeelden zullell dit dmdehik 
mal�en . Het ouderlijk gezag blijft nog 
steeds gelden. Vader e� Moeder_ kreg��
van God opdracht de kmderen, �;e ,;'1- I IJ hun gaf op te leiden volgens "Z11n wet
ten en ,:voor Hem". 
Aan Hem zijn zij rekenschap en ver
antwoordino verschuldigd. Het kind be
hoort aan Hém en dus niet aan zekere 
wereldse machten. Zelfs de mode,  die 
dikwijls sterker is dan iedere georgani
seerde -macht, mag er beslag op · leggen.
Ook tegen de dictatuur van_ de mode
moeten de ouders opkomen m het be
lang van hun kinderen: . En de verkering?
Ook deze is nog al !Jd gebonden aan 

de normen van dé zedenwet. Het "ge
flirt" van soinmige jongelui is nog altijd 

spotten met heilige zaken. . .  
De verkering is immers nog alt1Jd de
voorbe·eiding op  he t  Sacrament van het 
huwelijk. Als er iets onder Gods oc;en 

en met Gods Zegen moet geschie�en , 
dan is het wel de tijd van de verkering. 
Denkt nu n iet dat wij, katholieken , alle 
·levensvreugde� willen vernietigen. \Ve
willen ze alleen maar veredelen en ver
veelvoudigen. 
En daarom willen we ze gezond houden !
In een woord : we willen de bittere na
smaak van de zondige vreugde v�r
bannen . Als men tenminste van "zond1�c
vreugde" spreken mag. Vloeken d!e .
woorden niet met elkaar? Zou "zondig 
genot" niet juister zijn ? Als we ee1- s  
zuiver zeggen waar he t  op staat :  We 

:ii)n banger en laffer gew_orden dan onze 
voorouders. Bang voor wie? 
Bang voor hetgeen "ze" zullen zeggen,
voor hetgeen "men" denken zal .  
Wie zijn die "ze",  \Vie is die "me�"?
Ze ! dat is d ie  buurman, die vlak b1J _u 
zit in de kerk, en die u te �ommume
ziet gaan . Dat is de, soldaat, die � voor 
het eten in de kazerne een krmsteken 

ziet maken ! De student, die u bespot, 
omdat ge niet durft �1ee te doen met een 
niets betekenende "flirt". De buurvrouw, 
d ie haar neus optrekt voor uw steeds 
groeiend gezin. . . 

•. Men" dat is de openbare opm1e, de 
. koningin van de dag. En "m:n" tel t  
millioenen aanhangers, die mt  angst 
·�chter haar aanlopen, als slaven zonder
ruggegraat. Is de praat van . vele jonge
lui niet veel vuiler dan hun ziel ? Ze wal
gen er dikwijls zelf van, maar ze do�n 
mee om van hun tijd te zijn, en met 
op t'e vallen . Ze zijn ?ang om eerlijk te 

zijn. Vooral voor geestigheden, voo� ?ub
belzinnioheid steken velen hun heiligste 
overtuiging op zak. En dit alles ge-

. schiedt om van zijn tijd te zijn. 
Zou d� .Kerk dan in het jaar twee dui
zend moeten getuigen , dat ze in 01'15 land 
steeds terrein verloor, omdat de jeugd 
haar in de . steek liet, omdat de jeugd 
van haar tijd wil zijn. De enige stem 

van onze tijd, waarnaar wij te luisteren • 
hebben, is de stem van God. 
Vox temporis, vox Dei : Oaze tijd heeft 
honger naar gebed en naar God. . . 
Alleen dege1 ,en, die God vrezen, z11n
niet bang voor de mer.sen, en vrij en 
zelfstandig zullen zij hun plicht doen , 
ongeacht de publieke opinie. 
En dit is zeker, dat alleen deze laatsten 
de bitterheid van het leven met Roomse 
Blijdschap in vreugde omzetten. 

Stuit in 't begin 
Uw kwade zin. 

Niet allen die dansen zijn verblijd 
. Men lacht wel, als het harte 

schreit. 

Dat vordert goed 
Wat men gaarne doet. 
't Vlot nooit of nimmer goed, 
Wat men ongaarne doet. 

De Geschieden is 

van 

FELIX FL INK 
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35. De volgende dag waren ze weer ge
wone mensen. Bartje had het toch wel 
benauwd gehad, maar was nu weer ge- •
rust. Hij kwam de gasten bevrijden en ze 
moesten met hem mee, omdat de maan
harmonie in aantocht was, om hun een 
serenade te brengen. Ze hoorden• buiten 
een eigenaardig geluid, dat veel op mu
ziek geleek en waren benieuwd wat ze 
nu te - zien zouden k:ijgen. Ja ! Daar wa
ren ze ! Een hele troep muzikanten ! Met 
hele ra ·e instrumei - te11 en hele rare, maar 
toch hele mooie muziek ook voor aardse 
ouren. Na de serenade door de m':lan-

Plaatse l ij k nieuws.

Rentebijschrijving. 
De termijn van in _ending vour 
rentebijschrijving van Spaarbank
boekjes van inleggers, wier fami
lienaam met A aanvangt, is ver
lengt tot 1 Maart a .s .  Tot deze 
datum kunnen ook inleggers, wier 
familienaam met E aanvangt, hun 
spaarbankboekje voor rentebij
schrijving_ inzenden. 

BOXTELS TONEEL. 

Het wordt langzamrhand een traditie, 
dat Boxtels Toneel op de c:irnavalsavon
den de pet ecrs  scheef zet, zich steekt 
in het maskeradepak en zich de mom
bakkes voordoet. Dit iaar hebbf>•, ze het 
gedaan met een kost�lijke vert?lking van 

Een Huis vol Herne , dat zich r ntste
kend leent tot carnavalsnummer. Het is 
een sotternie, die gebaseerd is op dwaas
heid en nonsens, totaa l zonder strekking 
en zonder ruggegraat, maar . . . . . .  twee 

maal zot . 
Boxtels Toneel mocht zich verheugen in 
het feit, dat ze tweemaal hebben ge
speeld voor een stampvolle zaal met 
mensen, die getuigen zijn geweest van 
een zeer goede weergave van een stuk, 
met kramplachgevolgen . 
Speciaal de giftige Asabella was een 

schitterende creatie , terwijl <le heer des 
huizes, die slechts een pantoffelheld was, 
een moo ie spotprent-type geleek, dank 
z ijn keurig spel. De anderen waren allen 
goed in hun rollen geplaatst, beha)ve de 
schrans- en sjacherzieke doctor, d!e een 

slordige articula tie had, .waardoor veel 
verloren ging, terwijl de al te grote l_e
vendigheid hier misplaatst was. Een "rnt
gekookte" figuur zou beter aanvaard
baar geweest zijn bij het karakter-van 
de doctor. De persoon in kwestie zal 
z ich moeten troosten met de woorden : 
Niet de mate, waarin men te kort schiet 
bepaalt de waarde, doch de mate, waar
in men weet uit te stijgen boven de te• 
korten . Dan was de vertolking zeker vol
doerde. De regie was in handen van 
P. Prince en was uitstekend verzorgd. 
Het sublieme spel was hiervan een steek•
houdend bewijs. En Boxtels Toneel zal 
onder z ijn bezielende leiding het B.oxtels '
publiek nog dikwijls van hoogstaande 

avonden laten gen ieten .
,,DE VUURPIJL"

In de nu lopende serie abonnementsvoor: 
stellingen van Herleverd Boxtel was ook 
ditmaal "De Vuu�pijl" aangezocht het 
Boxtels publiek te vergasten op een pro
gramma van gedramatiseerde Nederla1_1.�:se volksliedjes. Cabaret "De Vuurpijl 
voerde ze uit in een fris aandoende stijl. 
De schitterende costumes gavén het ge-

- heel weer een grotesk cachet, terwijl de 
puntige conferences van Luc Willinck
het programma een vloeiend en vlot ·ka-
rakter verschaften. • , 

De Vuurpijl" hèeft het klaargespeeld 
�m een twintigtal s impele volkswijsjes
(die door velen reeds aftands genoemd 
werden) de mers te -leren, _dat gezonde 
humor een kostbaar volksbezit is.
, ,De Vuurpijl" was Vrijdagavond 14 Fe
bruari  in feite een goed afgevuurde vuur
pijl, die het hart van alle hypermoderne• 
importcultuur versplinterde. En me�. voo_r
zitter P. Doorerbosch wersen WIJ Luc. 
Willinck en zijn staf . een voorspoedig
tournee, doorspekt met succes, want ze 
zijn het waard . 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL
van 1 1  Februari t.m. 17 Febr. 1947. 

Geboren : Maria J. W. Th. d.v. J. A. van 
Uitert en van P. W. van Doorn ; Mar
t ina H. M. dochter van W. Th. G. 
Barten en van J. van Meurs ; Maria 

C. J. G. d.v. H. C. van Breugel en van 
P. M. Moonen ; Hennca C. G. d.v. H.Th van K!ePf en van G. va'1 Griens\ en ; 
Johanna A. C. d.v. L. J. Schelle en van 
G. A. van Beers ; Henricus Th. W. z.v.
H. W. v. d. Meijden en van M. J. Bar
ten ; Arnoldus D. J . zoon van J. Smoo
renburg en van A. G. Daniels ; Arnolda
H. C. dochter van H. Venmans en van 
H. A. Leijten, Liempde ; Anna M. d.v.
M. Heesakkers en van A. M. Kuijpers ;
Cornelis W. M. zoon van M. Mosink 
en van M. M. v. d. Staak; Adrianus · H. 
z.v. H. Bieren en van M. van Doornik.
ONDERTROUWD : Martinus Jacobus 
Trum en Wilhelmina Antonia Timmer
mans . 
GEHUWD : Johannes Wilhelmus Jose
phus Melis en Martina Maria Roovers ; 

- Marinus Joseph Vervoort en Maria Jo
hanna Boeren ; Henricus van de Lan
gen berg en Johanna Maria Adriana van 
Drunen.  
OVERLEDEN : Lamberdien van der 
Meijden, echtgenote van J. van der Gee-

• ren, oud 67 jaar; Johannes van de Plas,
oud 89 jaar. 

harmonie zei Bartj e :  Nou, gaan we van
avond naar het concert, want het is eer
ste kwartier. En, altijd bij het eerste en 

het laatste kwartier hebben wij hier een 
feestavond. 
"Die kwartieren heb ik nooit kunnen 
onthouden",  zei Felix. 
36. ,,Dan kom maar eens mee", zei
Bartje, ,,dan nl ik ie dat eens voor eens 
en voor altijd leren". 
"Kijk ee1 .s gued naar die kaart ! Ik zal 
het je uitleggen. Het eers:e kwartier noe
men wij altijd Pietje. De maan maakt dan 

\ 

GEMEENTERAAD 
Op Woensdag 1 9  Febr. j.l. kwam 
de Raad van Boxtel in vergadering 
bijeen, onder voorzittersrhap van 
Burgemeester drs. Van Helvoort. 
De Voorzitter opende deze 1 e ge-

.,, meenteraa<lsvergadering in 1 947 
en verwelkomde de aanwezigen, 
waarna hij het feli-::itatie-telegram 
voorlas, dat met instemming van 
alle leden nog die\zelfde avond 
verzonden zou worden aan het 
adres van het Prinselijk Gezin , dat 
nog in het teken van vreugde leef
de om het borelings,ke. 
Zijn ternghJik in 1 946 was in feite 
een orikkeling voor de GemeP11te:. 
raad om in 1 947 nog meer hun 
bec;t te doen . de welvaartc;helan
p-en v;:,n de r.er-ieente te rli0n"'n. 
Hi i  g;if in dit kader nog enkele sta
tic;tis�he i:regevPns Pn weec; op de 
heerc;Pnde toest:>nden , waarin ver
;,ndering gehrarht diPncle te wor� 
den. Soeciaal rle indnstrie en }pt 

. woninrvraagstuk eic;te de volle 
aandacht. terwiil ook het nnrleri. 
wij5 in alle p-el�clingen hulnhehoe� 
vend was, aldus <le voorzitter. 
Vervolgens werden de notulen 
van de openbare eri geheime ver
gadering vastgesteld en aangeno� 
men. 
V oorc;tel . aanPilande verbetering 
van de finan�iële positie van ge
meentepersoneel werd aangeno-
men. 
Besloten werd de gemeentelijke 
arbeidsovereenkomstverordening . 
aan te vtrllen, innke verlening van .
terugwerken<le kracht, omtrent 
het gelijkti jdig genot van burger
lijke en militaire beloningen. 
De rekening-courant overe"n� 
komsten voor 1 947 droeg aller 
goedkeuring weg. Het vo,orstel tot 
wijziging van het raadsbec;Juit van 
23 December 1 946, tot het aafü 
gaan ván kasgeldlenin�en werd 
aanvaard. Naar aanleiding van een 
voorstel werd besloten de R.K. 
Jongensschool te Gemonde van 3 
nieuwe schoolborden, niet bord
ezel en een nieuwe kachel te voor
zien. De bouw van een nieuwe 
R.K.  Meisjesschool, te Gemonde 
werd door Voorzitter noodzake
lijk geacht, gezien de slechte outi.l" 
lage van het bestaande gebouw, In 

- geval van nieuwbouw zou het nor
:màalónderwifs . , plus , ·  'htiis·hoûd
sèhool en bewaarschool verbete.:.
ring ondergaan. Na tegenwerpin�
van Raadslid de Visser en uiteen
zetting van Voorzitter, werd be
sloten het voorstel goed te keuren
en in handen van W efleropbouw
te leggen.
Verlening van vrijstelling van 20%
belasting voor vermakelijkheids.
instellingen werd voor plaatselijke
verenigingen doorgevoerd, mits
deze (al dan niet bona-fide) ver
enigingen een cultureel doel na
streefden.
Per leerling van G.L.O., V.G.L.O.
en U .L.O. zal in 1 947 respectie
velijk een tegemoetkoming wor
den betaald van f 1 4,03, f 1 4,78
en f 20) 1 .  ' 
Bij wijziging van verordening hori-
denbelasting stelde Raadslid de 
Visser voor de betalingstermijn 
op 12 weken te zetten, inplaats 
van de huidige 8 weken om tege
moet te komen aan moeilijkheden 
der hondenfokkers. 
Het voorstel tot nadere vaststel
ling der gemeentebegroting, aan
gaande de begrotingen van het 
Gem. Electr.-, Gas- en Waterlei
dingsbedrijf werd aangenomen. 
Daaraanvolgend werd door B. én 
W. de gemeentebegroting . 1 947
aan de Vergadering aangeboden,
met een memorie van antwoord.

l})ielje 
riekske 

een boog zoals de P van Pietje . Het laat
ste kwartier heet bij ons D:iekske , om• 
dat de Maan hier een boog maakt, zoals 
de D van Driekske". 
, ,Dat is duidelijk", fiep Felix1 ,',dat ver
geet ik n_ooit meer. De Prot heeft ' het 
me ook wel uitgelegd, maar die gebruikte 
daar zulke geleerde woorden bij, dat ik  
er niks van snapte". 
,,Ja", zei Bartje' ,,Professoren zijn dik
wijls heel geleerd, maar ze zijn niet 
altijd duidelijk. Maar, kom mee, want 

. anders komen we te laat bij het concert". 

• 



Na een behandeling die bijna 3 
uur in beslag nam, werd de be
groting zonder hoofdelijke stem
ming aangenomen. 
Enkele wetenswaardige behandel� 
:de artikels waren : 
Tegengaan van woonwagenvesti
ging; begroting welstandsvoorzie
ning in Boxtel en Gemonde, res
pectievelijk f- 500 en f 1 00; ver
betering fietspaden ; �ubsidie van 
f 50 aan Boxtels Orkest; salarië
. ring van sociaal werkster; aan
schaffing trekker voor brandweer; 
bestrating van Ons Doelstraat. 
Na de •astlegging van de begro
ting van 1 947 on de wij -e, waarin 
ze werd voorgelegd ging men over 
tot de rondvraag, waarin vooral 
d&nood geklaagd werd over wo
ningtoestanden en bestrating, naast 
enkele vragen, omtrent Commis
sie van Maatsrh. Hulpbetoon en 
gunning riolering gasfabriek, die 
nog niet is ontvangen. 

Liempde. 

Bij gelegerheid van de geboorte van ons 
vierde prinsesje wist ook Liempde zich 
op gepaste \',·ijze te mengen in.de feest
vreugde. 
Allerwegen wapperde de nationale drie
kleur en b·acht een leverdige afwisseling 
in het strakke win•erbeeld. In de namid
dag werden de kinderen 'op de beide 
scholen getracteerd op warme chocolade 
melk en andere versnaperin�en, nadat 
eerst een korte hulde was gebracht aan 
):iet prinsesje voor het raadhuis. De heren 
van het Algemeen Kindercomité zorgden 
voor eM vlot verloop van de middag. 
Om ·vijf uur-'deed het mannenkoor "Ons 
Genoe�en" een ronde door het dorp, 
waarbij ze hier en daar op verdienstelijke 
wijze meèrstemmige liederen ten gehore 
brachten. 
Zeer velen maakten gebruik van de gele
genheid om het felicitatie-register te 
tekenen. 

R.K. BOER'NNENBOND. 
Or, Woensdag 1 2  Februari werd een aan-

. vang gemaakt met de godsdienstcursus 
.voor de lede'.l van de Boerinnenbond. De 
opkomst was zeer goed te noemen. Na 
.de les over "Gods wezen" werd een serie 

• lichtbeelden vertoond over de voornaam
.ste ui•ing van den ,.,Godsdienst", de Hei
lige Mis. 

· In het programma van eiken avond zal
' ook een zang-oefening worden opgeno

�en ,. in ha kader van de plannen van de 
N.C.B.

Liempde. 

As. Zo�dag na _de HC>_ogmis g�legenheid 
·om zk.h aan te melden voo.r deelnai;11e 
:,aan: de Stille Omgarig te Amsterdam� die 
:-�oqr de, · ;afdèling •�: H.ertoge!lbosch .1 ge-

' Jiol\cl�_tr lVordt in ··de nad:it vàn 1 5  ·op 16 
_Maart,. De prijs der plaatslçaarten voor 
de eictra-trein vanaf déri Bosch zal ! 4.70
,oedragèn. - • • • • 
Tevers gelegerheict om · de contributie 
.o.ver het jaar 1947 voor het lidmaatschap 
:_van het Gezelschap te betalen. Dit be-
·draaP.'t vijftig cer>t.
'De Broedermeeste·s zullen zitting hou
de" in de �nngertsschool en enkele mede
,deling�n doen 

De Kinderbijslagwet. 
Artikel 24 bêpaalt dat onder kind in 
_deze wet wordt verstaan een wettijJ of 
gewettigd kind van den arbeider of van 
de(n) echtgenoot(e) van den arbeider 
alsmede ee1i pleegkind van den arbeider, 
dat door hem als een eigen kind wordt 
onderhouden en opgevoed. Natuurlijk 
wettiglijk erkende kinderen van den ar-

. beider of van zijn echtgenoot(e) die als 
eigen kinderen worden onderhouden en 
opgevoed en die de minister gaarne on
der de Wet had willen brengen komen 
derhalve niet voor toeslag ' 111 aam,1er
king en vanzelf dan niet de natuurlijk 
wettiglijk n i e t  erkende kinderen. Voor 
wat de 2 laatste groepen betreft zullen er 
zich vele moeilijkheden voordoen, daar 
uitgemaakt zal moeten worden of het 
begrip "pleegkind" ten aanzien van hen 
wel dan niet toepasseHjk is. 
Gezien de grote nood, waarin de kinder
rijke gezinnen verkeerden werd aan de 
gewijzigde kinderbijslagwet terugwe,-ken
de kracht tot 1 October 19�6 verleend. 
In verband hiermede zijn er in deze nog 
geen uitspraken van, den beroepsrechter. 
Men der ke hierbij o.a. nog aan de be
staande opvatting, dat aangenomen moet 
worden, dat een kind zowel telt in het 
gezin van den wettigen vader of moeder 
als in het gezin van een· derde die zich 
als pleegvader of pkegmoeder voordoet, 
verder aan kinderen die uit de ouderlijke 
macht zijn ontheven of ontzet terwijl de 
.kinderen niet meer in hun gezin vertoe
ven, verder of aan personen die onwet
tig samenwonen en kinderen hebben, een 
gezin ·vormen en vele andere gevallen. 
Waar . voor vele uitvoeringsorganen tijd 
en gelege1· heid ontbreken 0111 alle zich
voordoende verschillende ,.,,,valk- •p n'l
derzoeken zal indien uit het aanvraag
formulier. voor ee,1 kmde, o.js".l6u""",e 
blijkt, dat men met bovengenoemde groe
pen kinderen te doen heeft dan wel met 
kinderen, waarbij een nader onderzoek 
moet plaats hebben om te kunnen beoor
delen of de bijslag wettelijk gemotiveerd 
is, aan den aanvrager een vragenlijst 
worden toegezonden welke nauwkeurig 
beantwoord dient te worden. Onvolledige 
antwoorden geven aanleiding tot on
nodige door U zelf veroorzaakte vertra
ging in de uitkering. 
Artikel. 25 luidt : ,,De kinderbijslag wordt_ 
uitgekeerd over iederen dag, waarop de 
arbeider heeft gewerkt of waarover hij 
zondêr te hebben gewerkt in geld vast
gesteld loon, dan wel een vergoeding 
door inwisseling van vacantiebonnen 
heeft ontvangen. Indien .in een onder
neming een verkorte werkweek toepas
sing vindt, waardoor op Zaterdag niet 
wordt gewerkt wordt de Zaterdag niette
min a,s arbeidsdag beschouwd. Echter 
wordt over een kalenderweekkwartaal 
over ten h�ogste zoveel dage·, kinder
bijslag ui�gekeerd als het beqrag van 
f 4 ten volle is begrepen in het door den 
arbeider in dat kwartaal aan loon ont
vangen bedrag en nooit meer dan over 
'78 dagen. :Voor- de toepassing ,van dit 
, arti�eLto�den , 1.1itkering�J) .kra,cq��os -��n 

. cler O11gevallenwetten of de _ Z1elétewet 
·ials • loon beschouwer. . . 
Toelichting. Vóór 1 October 1946 ·wer4 
de vacantiebon ingevolge jurisprudentie 
van den Centralèn Raad van beroep loon 
geacht over de week waarin deze werd 
ontvangen. Dit bracht mede, dat arbei
ders, die over feest- en vacantiedagen 
een vergoeding ,door inwisseling van va
cantiebonnen ontvingen, over deze dagen 
geen kinderbijslag konden ontvangen. 
Deze dagen gelden derhalve volgens het 
gewijzigde artikel vanaf 1 Oct. 1 946 wel 
mede. 
Wat de verkorte werkweek betreft, gaat 

OFFIC!ëLE BONNENLIJST het er niet om de Zaterdag mede te re-
voor he! tijdvak van 23 Februari kenen als werkdag indien in de andere 

, to� en .riet 8 Maart 1947. 5 dagen 48 uur of langer wordt ge� 
Elk der volgende bonnen geeft recht op werkt of waarin in 5 dagen belangrijk 

, het kopen van : - minder aantal uren wordt gewerkt doch
. Bonkaarten KA, KB, KC 703 (strook 1)  bedoeld zijn de gevallen waarin de nor
· 6 1 -4 Alg�meen : 250 gram waspoeder en •male wekel:jkse werktijd welke door-
': 1 25 gram soda. gaans 48 uur, doch bijv. voor . steenhou-
6 1 -5 Algemeen : 3 eieren. wers, stukadoors e.a

...._ 
45 uur bedraagt 

61 -6 Algemeen : 700 gram suiker, boter- over 5 dagen inplaats van over 6 wordt
hamstrooisel erz. of 1 500 gram jam, verdeeld.• stroop enz. of 750 gram chocolade Het bedrag van f 4 in het artikel ge-
of suikerwerk. noemd kwam eveneens 1 October 1 946 • 

·Bonkaarten KD, KE 703 (strook 1) in de Wet. Van toepassing is dit o.a. op 
62-4 Algemee•- : '.YO gram waspoeder en arbeiders die korten tijd per dag werken

. t 25 gram soda. �n overigens zelfstandigen arbeid ver-
62-5 Algemeen : 3 eieren. richten. Bedraagt het genoten loon over
62-6, 62-7. 62-8 Algemeen 250 gram sui- een kwartaal b.v. f 1 00, dan komen er
•• . ker, boterhamstrc;ioisel enz. of 500 1 00 : 4 1 = 25 dagen voor berekening

wam jam, stroop erz. of 250 gram kinderbijslag in aanmerking. 
chocolade of suikerwerk. Het slot van dit artikel doelt op uitkerin-

••• Bonkaarten MA, MD 703 (strook 1) gen en rer ten ingevolge de Ongevallen-
.6 1 -4 Suiker : 250 gram suiker, boter- wetten, indien een arbeidsongeschiktheid 

, hamstrooisel en. of 500 gram jam, / , van 70 % bestaat of indien Ziekengeld
stroop, enz. of 250 gram chocolade wordt uitgekeerd.· Over deze uitkerings-
of su:kerwerk. dagen wordt ook Kinderbijslag genoten. 

Tabakskaarten, enz. QA, QB, QC 703 H. v. d. K.
. 6 1 � 1 ,  62-2, 6 1 -3 Tabak : 2 rantsoenen ta

baksartikelen. 
61 - 1  Versnaperingen : 200 gram chocola-: de en of suikerwerk of '.200 gram 

suiker, boterhamstrooisel of 400 gr. 
•. jam, stroop, enz. 

, 61-3 Versnape:ingen : 1 00 gram chocola
de en of suikerwerk of 200 gram 
jam, stroop, enz. of 100 gram suiker, 
bote:hamstrooisel enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 21  Februari worden gebruikt. 
Op de bonnen 6 1 -4 en 62-4 is 250 gram -
waspoeder benevens 1 25 gram soda ver-
krijgbaar. 
De bonnen 6 1 - 1  en 6 1 -2 Tabak komen 
voor op de tabakskaart Q \ 703, de bon 
6 1 -3, Tabak op de gecombineerde kaart 
QC 703. 
De volgende bcmaanwijzing voor suiker, 
versnaperingen en · tabak zal op Don
derdag 6 Maart plaats vinden. 

ll,it n:ets wordt niets, 
: , . , onthoud . het goed 

Als er uit u iets groeien moet 1 

• îevreden zijn op ouden dag,
_ _ • • dat mag ! 
, · Doch zo ge jong tevreden zijt, 

'k, B�n zeker 4at op later tijd
Gij · niets dan onrust hebt en spijt 1 

Op Missiereis. 
JANUARI 1947. 

Dorpsgenoten. 
Zoals U zich nog wel herinnert, waren 
wij op 20 December in Batavia gearri
veerd. We waren met z n zessen : .1, Pa
ters en 4 Broeders, maar al gauw werd 
de club kleiner omdat onze twee Paters 
die bestemd waren voor Medan,' op 2'7 
December naar hun standplaats vertrok
ken. Ons 4 tal was toegezegd dat wij op 
l ste Kerstdag _per watervliegtuig naar 
Borneo zouden kunnen, maar de onder
vinding had ons al geleerd niet te vast 
daarop te rekenen. Het was natuurlijk _ 
ook niet waar, maar we zouden toch 
op 2 Januari absoluut vertrekken. Juist 
op Nieuwjaar kregen we weer bericht 
dat er slechts twee personen mee konden. 
Toen zijn dan de twee jongsten vertrok
ken en \vij zouden wachten tot .8 Januari. 
Op 3 Januari komt er weer bericht, dat 
we 4 Jan;;;'s morgens 4 uur klaar moeten 
staan, dan werden we afgehaald en naar 
Priok gebracht waar het watervliegtuig 
zou vertrekken. 
Zo kwamen we dan op 4 Jan. na 3½ uur 
vliegen in Pontianak aan, waa,r ons twee 
Paters aan de kade verwelkomden. Na de 
gebruike'l ijke formaliteiten reden wij pe1 
jeep naar de Pastorie. Stuersweg, waar 

Contact met I N D I Ë
De Fransman zegt : partir, c'est 
moerir un peu. Het afscheid is ook 
een weinig • Sterven. Wij hebben 
er niet zulke mooie woorden voor. 
En de solda_at, die zwerver langs 
het onbekende pad, zegt helemaal 
niets. Die denkt alleen met spijt 
,aan al het goede wat hij achter 
moet laten en waar hijzelf aan 
heeft meegewerkt. En da11 tilt hij 
het klussie op de schouders en 
sjouwt weer verder. 

En zo zijn wij verder 
·gezworven . .  : . . .

. .  . .  . . en hier terecht gekomen in 
ri,,. P0,...·vir11< ,  bii kampong Djem
ber. Wij, het derde peloton van 
l,c eer�.c \,_,omp1e 1 - 4 R.I .  
Wij hebben geweldig moeten 
ploeteren en zwoegen om ervan 
te m,;1ken, wat het nu is : de eerste 
standplaats, wa�r het werkelijk 
rustig is. Voor zo lang het duurt. 
Maar het werd ook wel hoog tijd 
dat wij eindelijk eens een rustig 
bivak kregen, wij hebben er al 
veertien of vijftien achter de rug, 
wij nemen het niet meer zo nauw 
mèt het aantal. 
Daar had je bijvoorbeeld Pasit 
Nangka, wij zouden de nieuwe 
post betrekken en wij waren er 
pas op weg naar toe toen het di
rect al .schieten was. Dat zat , zo. 
De truck zou ons wegbrengen zo- -
ver het kon, maar je begrijpt, zo
als dat altijd is, dat was helemaal 
niet zo ver. De rest moesten wij 
lopen en dat viel niet mee met het 
hele zwikkie op de rug en dan in 
de warme Juli maand. Wij waren 
nauwelijks tien minuten aan het 
sjouwen, toen de eerste schoten 
al vielen. ·Nu zijn we al lang ge
wend aan zulke klusjes, dus gauw 
bepakking van de schouders en 
het zijterrein in. Maar zoals het 
altijd met zoiéts is : er was niets 
meer te zien. De Luit zei toen : 
,,Derde sectie naar voren, zien jul- . 
Jie de plaats te bereiken". Dat luk
te en zonder dat er een schot viel. 
Toen kwam de rest van het pelo
ton en om twee uur waren wij er 
allemaal. Maar toen· moesten · we 
weer terug om eten te halen en 
dat moest natuurlijk weer de 
derde sectie doeJJ; v,,e • hebben 
:er_ een tijdje g�wacht tn eindelijk 
kwam de - wagen opdagen · en 
moesten -we maar zien, hoe we 
met al d,ie rommel thuiskwamen. 
Benzinelampen, keukengerei en al 
die spullen meer. Het viel dan ook 
niet mee, maar op ,de heenweg 
hadden we ergens een wagentje 

wij hartelijk werden verwelkomd door 
Mgr. van Valenberg, den Apostilicus 
Vicarius van Ned. West Borneo. 

• De dag daarna kregen wij onzè bestem
. ming waar wij zolang naar uitgezien had
den. De oudste. van ons viertal Br. Tru
do, met een leeftijd van 62 jaar en reeds 
27 jaren trouwen dienst in Borneo, ging 
weer naar zijn oude standplaats Sinka
wang, welke hij in 1 939 had verlaten om 
een jaartje rust te gaan genieten in 
Holland. Dat één jaar is er zeven ge
worden, maar ondanks zijn leeftijd heeft 
hij ook zeven jaar gewacht op deze dag, 
dat hij weer terug mag naar de ambachts
school en zijn dierbare Melaatsen, waar 
hij de financiële zorg over had. 
Ik kreeg als bestemming, Past,orie Stuers
weg Pontianak en hoefde dus niet de 
biezen te pakken. 
Br. Menardus werd geplaatst, Pastorie 
Kapoeasweg ook te Pontianak om daar 
Br. Cosmas, die heel onze ambachts
school in handen heeft bij te staan. 
Onze jongste : Br. Edwinus ging het verst 
weg, naar Sangau Kapoeas en kwam ook 
het dichtst bij de Rimboe of Oeloe te 
zitten, om Br. Ivo te vervangen die na 
jaren gevangenisleven (kampleven) toch 
nog een jaar zijn krachten heeft gege
ven en nu op het punt staat naar Hol• 
land te vertrekken. 
Wat mijn werk betreft. Ik moet Br. Vi
talis helpen en daarna vervangen tijdens 
ziin verlof in Holland. 
Ik krijg dan de zorg voor de ontvangst 
van de goedereri die de M:ssienaaikrin
gen, welke werken voor onze Missie, 
ons toesturen. Na aankomst van die goe
deren wordt alles genoteerd en gesar• 
teerd en klaargelegd voor aanvragen van 
alle staties van onze Missie. 
Het is een mooi werk met veel ·vol
doening, al die kisten met kleren en an
dere artikelen uit te pakken, omd;it wij 
weten dat daar 1'net zoveel toewijding en 
Missieliefde ïn Holland aan gew.erk: is. 
Bij dit werk komt ook nog het ambt van 
Koster, waar tevens in opgesloten ligt 
kaarsen maken en hosties maken voor al 
onze staties. Dus U ziet wel hier in 
de Missie volop werk hebben en dat liet 
geen wonder is, dat Mgr. al zolang heeft 

• uitgezien naar. nieuwe krachten om de
Priester bij te staan· in het Missiewerk. 
Wat het klimaat in Pontianak betreft. 
We zijn gelukkig in.de regenperiode aan
gekomen dus de ergste warmte onder
vinden we nog niet. Toch kan ,het al 
knap . heet zijn, heter da11 in Holland 
zomers. Maar in deze tijd regent het , 
ontzettend veel, en altijd na de middag. 
's Nachts is het· nog tamelijk koel, 'maar 
over een paar maandjes komt de droge 
tijd en dan zullen we er van lusten. Wa-

zien staan, dat hebben we gehaald 
en alles er boven op, nou en · toen 
ging het weer. 
De jongens, die het karretje had
den opgehaald, kwamen met niei 
al te prettige berichten terug. Ons 
huis; waar al onze bullen in lagen, 
was tot de grond toe afgebranJ 
terwijl we weg waren, dat b niet 
prettig. 
Voor de dienstbullen was het niet 
zo heel erg, die kregen we toch wel 
terug, al duurt het soms wat lang. 
Maar het ergste is toch wel . dat 
van je privé-spullen. Ik zelf heb 
gelukkig niets verloren, maar er 
zijn jongens die alles kwijt zijn. 
Zo bijvoorbeeld een dagboek, 
waar onze maat al een half jaar 
lang in had zitten zweten, en dan 
nog familiefoto's, geld en . . . . . .  ga 
maar door. Dat is het soldatenle
ven. Het lijkt natuurlijk niet zo 
erg. En zo ging de eerste avond in, 
natuurlijk was er een sterke wacht 
.11itgezet. M aar er gebeurde niets. 
De volgende dag ging er tegelijk 
e..:n patrnuille op mt en ontdekten 
ze een pracht van een kampong. 
Maar bijna helemaal verlaten, dus -
wisten wij tegelijk wat onze taak 
daar was. Nu, na vier dagen kwa
men de mensen . al terug en nog 
tien dagen later was alles alweer 
zo'n beetje bewoond. Wel werd 
er af en toe nog een peloppor 
weggehaald, maar verder was alles 
rustig. Elke makker van me zal 't 
met me eens zijn, dat het daar de 
fijnste ligging is , geweest, zo be
roerd als we er eerst tegen aan
keken, zo fijn hebben wij het daar 
gehad. Iedèreen had er kennissen, 
ikzelf ook. Ik at maar zelden in 
het kamp, zo waren er velen, je 
kreeg er van alles en ze hielden je 
te eten en waren zo gastvrij en 
vriendelijk. En zo schoten we al 
aardig op naar 3 1  Augustus, Ko
ninginnefeest en de bevolking was 
al druk in de weer om ons een 
prachtdag te bezorgen. Maar wat 
gebeurde er, toen plotseling? We 
kregen berichten, dat we op 3.0 
Augustus weer zouden vertrek
ken. Dat was voor · ons allemaal 
een strop. 
En zo _zijn wij weer weggegaan 
van de kampbng die we nooit zul
len · vergeten, het was de . Christen-

. kampong Palàlangon. Daar is ook 
één ,van onze kathefäden • óp":T'1 
Aug. gesneuveld op patrouille. 
Wij gingen met tegenzin weg en 
wij dachten : waar zullen we nu 
weer terechtkomen ?  

Sld. C. v. d. PLAS 
1 - 4 R.I .  

terleiding is  h ier niet èn daarom staan 
er bij ieder huis een paar grote tonnen 
om het regenwater op te vangen voor· 
de droge tijd. Pontianak is een echt 
watergat. Alle huizen zijn gebouwd op 
pálen en zo dat je er van alle kanten 
�nder door kunt. We zitten tegen zee 
aan, zodat wanneer het vloed is, half 
Pontianak onder water staat. De inwo
ners van deze stad zifn veelal Chinezen 
en Maleiers. Onder de eerste werken 
onze Paters. Dat het niet gemakkelijk 
gaat bewijst wel dat na 30 jaren missie
arbeid, in deze stad van de 67000 in
woners er slechts 1 000 katholiek zijn. 
De laatste tijd gaat het beter, maar het 
beste missieterrein is wel onder de Da
jaks in het binnenland. 
Een grote steun voor onze Missie zijn 
-de Zusters van Vechel en van -�sten, 
welke beide, grote ziekenhuizen hebben 
en scholen in de voornaamste staties. 
Ook de Broeders van Huibergen geven 
hun beste krachten aan het onderwijs in
onze Missie. 
Dorpsgenoten ; na deze eerste indrukken 
over onze Missie op Ned. West Borneo, 
wil ik eindigen, Ik hoef U niet te vragen 
onze Missie te gedenken in Uw gebeden. 
Alsook de missiearbeid van ons nieuw 
aangekomenen opdat ons werken hier 
vruchtbaar moge zijn. 
Na hartelijke groeten 

Br. SERAPHICUS (v. d. Heuvel) 
Capucijn- Missionaris. 

Sport-nieuws. 
DAMMEN. 

Bij bèslissing van d.e arbitrage-commissie 
van de Prov. Nr.-Brabantse Dambond 
werd de partij tussen de heren J. Puts 
van EOD Oisterwijk en C. Steinmann 
van de EBD Boxtel, welke voor de com
petitie-wedstrijd tussen beide tientallen 
werd afgebroken, door deze commissie 
tot remise verklaard, waardoor de eind
stand van deze wedstrijd met 9-1 t door 
de Boxtelse club gewonnen werd. In het 
eindklassement voor de competitie van 
de te klasse bezet. de EBD definitief de 
2è plaats� met 6 gewonnen en een ver
loren partij uit zevt'n weds•rijden. Voor 
het 1 e tiental een behoorlijk resultaat, 
in deze zèèr sterke afdeling, waarin het 
Schijndelse · DVS , kampioen werd. 
Proficiat Heren ! 
Met veel animo werd begonnen aan de 
wedstrijden voor het onderlinge kam
pioe1-schap der vereniging, waarvan in 
de ahelopen week de zesde ronde werd 
verspeeld. 

w,. T:;l-,nsch-H. Schuurmans 
N. Walrave-A. Kool
J. v. d. Wouw-Chr. van Rooy
H. Schuurmans-W. Tijbosch
A. Kool-J. v. d. Wouw
De stand is thans : 

0-2
0-2
1 - 1
2.....:0 
1 - t  

H .  Schuurmans 1 8  punten 9 partijen 
J. v. d. Wouw · 1 5 1 2 . 
A. Kool 1 3  9 
C. Oliemeulen 8 9 
Ch� � Rooy 7 9 
E_ v. Roosmalen 5 7 
W. Tybosch 4 6 
N. Walrave 1 4 1 2  
C .  Steinmann 3 3 
F. Lee·rmakers 2 1 
A. v. Nistelroóy 2 2 
H. Poulissen 1 3 . 
In totaal moet ieder lid 28 partijen spe
len . . a.s. Dinsdag worden de wedstrijden 
voortgezet in het clublokaal van Hotel 
Theeuwkens. Aanvang 8 uur . 

Paroch i e-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 23 Febr. De H.H. Misse11 
om half 7, kwart voor 8, 9 uur en 0111 
half 1 1  de Hoogmis, waaronrle· l .i jdens
meditatie. Om 9 uur gel. · H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der ra
rochie. Om kwart voor 1 2  Maria-garde. 
Om half 4 H. Familie. Des avonds om 
7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Vandaag collecte voor de Katholieke 
Actié. De 2e schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat. Beide collecten wor� 
den ten zeerste in de milddadigheid der 
gelovigen aanbevolen. '. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Vrijdagavond om 7_ uur Lof met Rozen
hoedje en gebed tot den H. Joseph tot 
opening van -de maand Maart. Geduren, 
de deze maand elke Woensdag om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje en gebed tot den 
H. Joseph.
Zondag a.s. collecte voor het Seminarie, 
waarvan de opbrengst moet dienen öm 
te helpen voorzien in het voortbestaan 
van . het Semiharie van ons Bisdom en 
in dé studiekosten van begaafde candi� 
daten voor het H. Priesterschap. Deze 
wordt op verzoek van den Bisschop teh 
dringenste in de . milddadigheid der ge,� 
lovigen aanbevolen. Z. H. Exc. vraagt 
tevens hun gebed, opdat het God behage 
vele en waardige priesters aan ons dier
baar bisdom te schenken. 
Maandag en Woensdag om half 9 Ca'
thechismusonderricht voor de jongens eri 
Dinsdag en Donderdag voor de meisjes 
ter voorbereiding van de plechtige H. 
Communie. 
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 Martina van Zeeland ; .z.a.
·gel. H., Mis ·voor: .Lambertus v._ d;,Sand(};
H. Hart-altaar gel. jrgt. voor ,Sebastianm� 
vàn Duren ; . om half · 8 gel. jrgt. voot.
Johannes van Hal ; z.a. gel. H. Mi� voor
Petrus Muselaers en Henrica van Dru, 
nen de hsvr. ; om half 9 geL mndst. voor
Cornelis van H9I. 
DINSDAG : om kwart voor 7 gez. mn.dst. . 
voor Wilhelmina van Zogchel ; i.a. gel. 
H. Mis voor Michael v. d. Meijden en
Anna v. d. Ven de hsvr. ; H. Hart-altaar
gel. jrgt. voor over!. ouders ; om half 8 
gel. jrgt. voor Marie Kruisen ; z.a. gel.
H. Mis voor Petrus Wilhelmus v. d.
Kruijs ;  om half 9 gel. H. Mis voor Adr_i
anus van Gooi. 
WOENSDAG : om kwart · voor 7 jrgt. 
voor Andries van Rulo 'en Hendrica Rulo 
Klomp de hsvr. ; z.a. gel. H. Mis tot bijz. 
intentie ; H. Hart-alta.ar gèl. jrgt. voor 
Elisabeth v. d, Steen-Kampert ; om half 
8 gel. mndst. voor Hendricus van Woep.
sel ; z.a. gel. H. Mis v.w. het ,,�iddend 
Leger" ; om half 9 gel. H. Mis voor Mar• 
tinus Hubertus Giesbers. 
DONDERDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria van Dongen v. d. 
Laar; z.a. gel. mndst. voor Johanna Bo
gaers v. d. Meerendonk ; H. Hart altaar 
gel. H. Mis• voor Marinus van Laarhov�n 
vanwege de H. Familie ; om half 8 gel. 
mndst. voor Hendrica Muselaers van 
Drunen ; z.a. gel. jrgt. voor Marinus van 
Uden en Cornelia Schoonens de hsvr. ; 
om half 9 gel. H. Mis voor Henriëtte 
Witteveen Schöne. 
VRIJDAG : om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Albertus Welling ; z.a. gel. H. Mis 
voor Gijsbertus Looijmans ; H. Hart al
taar gel. mndst. voor Peter Karel van 
Rooij ; om hälf 8 gel. mndst. voor Anna 
v. d. Steen v. d. Brand ; z.a. gel. H. Mis
voor Louisa Spiecker ; om half 9 gel. 
H. Mis voor Petronella van Hal vanwege
de Bond van het H. Hart.
ZATERDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Diék Pijnenburg ; z.a. gel. 
mndst. voor Hendrica v. d. Loo van 
Esch ; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Martinus v. d. Steen ; om half 8 gel. H. 
Mis voor Johannes Franciscus van Kem
pen ; z.a. gel. H. Mis voor Henricus Poir
ters vanwege het Koor ; om half 9 gel. H. 
Mis voor Sjaak van Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen geschieden : 
Maandag gel. H. Mis voor Wilhelmina 
van Zogchel ; Dinsdag gel. H. Mis voor 
Cornelis van Hal ; Woer·sdag gel. H. Mis 
voor Martina van Zeeland ; Donderdag, 
Vrijdag en Zaterdag : gel. H. Mis tot 
bijz. intentie. 

PAROCljlE H. HART BOXTEL 
Zondag Quadragesima, 23 Febr. '47 

De t e  schaal is voor de Katholieke Actie 
in ons B:sdom de 2e voor de B.N. Zon
dag a.s. is de t e  schaal voor de Semina
ria van ons Bisdom. De Hoogmis is van
daag met volkszang, na de, Hoogmis Te 
Deum vanwe�e de blijde gebeurtenis in 
het Koninklijke Gezin. Direct na het Te 
Deum Santa îeresa voör de meisjes. Om 
kwart voor 12 H. Familie voor de jon-

.. 

• /Distrihufie=Nieuivs~ 



gens ; om half - 4 K Familie voor de" mannen. Om kwart voor· 7· wordt het Rozenhoedje . voorgebeden voor onze Jongens in . Indië-. Om 7 uur Lof met volkszang waaronder Lijdensmeditatie. Tot na het Lof kan men zich nog melden voor .de Verloofden retraite te Uden van 25-28 Februari. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag Quatertemperdagen, dagen van gebed en boete. De oude Kerk bad dan speciaal voor haar pr-iesters. Op deze dagen mag men geen vlees of jus uit vlees gebruiken. Zaterdag begint de maand Maart, toegewijd aan St. Jozef. Daarom Vrijdagavond openings-Lof, waarin de hymne v. d. H. Jozef zal worden gezongen en hetgebed tot St. Jozef zal worden gebeden.ZONDAG, 23 Febr. : 6 uur Ld. voorAdrianus Vlaminckx vanwege Broed. H.Hart ; 7 uur 1.d. voor de Parochie ; 8 uurl.d. voor Bijz. Intentie ; kwart over 9 l.d.Bijz. Intentie uit dankbaarheid ; half 1 1de Hoogmis uit Dankbaarheid voor genezing van een zieke in Batavia.MAANDAG, 24 Febr. : 7 uur z.m. voor den Heer Jan de Leyer; 1.d. voor Clathilde Btommaart-Hageman ; kwart voor 8 Ld. voor Henrica-van S:ekelenburg vanwege Buurt ; l.d. voor Gerardus Veroude ; half 9 Ld. voor Cornelis Baayens. DINSDAG 25 Febr. : 7 uur I.m. voor Piet v. d. Kruys ; Ld. voor Mathilde Scheepens-Hoenselaars ; kwart voor 8 l.d. voorAdrianus 'v laminckx vanwege BoxtelsToneel ; l.d. voor Lambertus Baayens ;half 9 1.d. voor de Heer LambertusGoossens · vanw�ge de Buurt.WOENSDAG, 26 Febr. : 7 uur I.m. voor A1bertus van Berkel ; i.m. voor Gerdina.. van Bel jouw ; kwart voor 8 1.d. voor Adrianus Vlaminckx vanwege Personeel en Bedienden Ark ; l.d. voor Francyna v. d. Loo-Kluytmans vanwege de Kleinkinderen ; half 9 Ld. voor Getruda Damen v. d. Aa.DONDERDAG, 27 Febr. 7 uur l.j." voor Henricus van Gurp ; l.d. voor Piet v. d. Kruys ; kwart voor 8 I.m. voor 1-1.mon,us Wagenaars ; l.d. voor Mevr. Johanna de Rooy-Sleegers ; half 9 Ld. voor Willy Derks. VR1JDAG
1 

28 Febr. 7 uur l.j. voor Petrus v. d. Hurk en Cornelia Heibloem 
z.e. ; Ld. voor Marinus v. d .  Ven ; kwartvoor 8 l.d. voor Franciscus Mandos enElisabeth Vloedgraven z.e. ; 1.d. voorJacoba v. d. Horst-Rademakers ; half 9l.d. voor. Hendrica Swinkels te Goirleover!. Vanavond half 8 Lof tot openingvan de maand Maart, toegewijd aan St.Jozef.

ZATERDAG, t · Maart : 7 '  uur z:m. voor Elisabeth Pennings ; i.m. voor Maria van Roessel ; kwart voor 8 l .d. voor Henrica van Stekelenburg vanwege de Buurt ; I.m. voor Adrianus Vlaminckx ; half 9 l.j . voor Jan Johannes van Eindhoven. 
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 

Eerste Zondag in de Vasten. 
ZONDAG : half 8 H. Mis voor het Welzijn der parochie ; 10 uur jrgt. voor Jan Cornelis Timmermans. MAANDAG : half 8 jrgt. voor JoannesTimmermans. '-
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Laurentius Timmermans en Elisabeth de hsvr. WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Petrus Schellekens en Hendrica de hsvr. DONDERDAG half 8 jrgt. voor Maria Schellekens. VRIJDAG : half 8 jrgt . . voor Joannes Schellekens. ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Jan Cornelis Schellekens. - Deze week zullen geschieden : ZondagH. Mis voor Maria Schellekens-Hazen-1::erg te Oirschot overleden. Maandag 2H. Missen voor Maria Schellekens Hazenberg te Oirschot overleden. Dinsdag2 H.H. Missen voor Adrianus van deVen te Vorstenbosch over!. Woensdag2 HH. Missen voor Mevr. Witteveen teBoxtel overleden. Donderdag H. Misvoor Johanna de Vroom ; en H. Misvoor Christiaan van Kempen vanwegefamilielid ; Vrijdag 2 H. Missen voorChristiaan van Kempen vanwege kleinkinderen. Zaterdag twee HH. M:ssenvoor Theodorus Schellekens vanwege neven en nichten.
PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL. Eerste Zondag van de Vasten 1947. 
ZONDAG. Heden collecte aan de ingang van de kerk voor katholiek thuisfrónt ; 7 uur H. Mis voor den heer Jacobus van Elk ; half 9 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw, Sterre der Zee ; 10 uur Hoogmis voor h'et welzijn van de parochianen. De eerste schaal is voor de Katholieke Actie, de tweede voor B.N. Half 4 Lof met rozenhoedje, om den Goeden God te bedanken voor de ontvangen weldaden. MAANDAG half 8 H. Mis tot bijzondere intentie ; kwart over 8 gez. mndst. voor wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. Heijden. DINSDAG : half 8 mndst. voor Adriana de Dekker ; kwart over 8 H. Mis waarbij de kerk met een -kaars wordt vereerd 

l•-�;•-�:n:;•;;-;::;j a.s. hopen onze geliefde iOuders i 
t . MART. HU(JBERTS Î 

Door de overweldigende blijken van belangstelling, welke wij bij gelegenheid van ons gouden zakenjubilé mochten ondervinden, is het ons niet mogelijk ieder afzonderlijk te danken. 
i en i 
i HENRICA HOEZEN i 

Wij moeten er daarom mede vols'.aan, om allen die ons in eenigerlei vorm van hun medeleven deden blijken, langs dezen weg hiervoor onzen welgemeenden dank te betuigen. 

vóor mevr. :Henriette Witteveen-Schöne, in St. Petrus parochie overleden. WOENSDAG : half 8 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd, voor mej. Isabella Johanna van Hal ; kwart over 8 H.  Mis voor den heer Petrus van Bovendeerd te Utrecht overleden. DONDERDAG : half 8 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd, voor Cornelia van Oers van d. Braak te Esch overleden ; kwart over 8 H. Mis 
tot intentie van de leden der Godsvruchtige vereniging ter ere van de H. Theresia van het Kind Jezus. VRIJDAG : half 8 H. Mis voor Adrianus Kub te Eindhoven overleden ; kwart over 8 jrgt. voor Elisabeth Kurstjens-Reuten. ZATERDAG half 8 jrgt. voor Petrus Kruijssen en Theodora van Strijp hsvr. ; kwart over 8 H. Mis vanwege Broederschap Het H. Bloed te Boxtel voor Johanna Bosch-van Engeland. Biechthoren half 3 tot 4 uur en van 5 tot 6 uur. Zes uur Lof met rozenhoedje, om Gods zegeningen over priesterroepingen te verkrijgen. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor Mevrouw Henriëtte WitteveenSchöne in de parochie van den H. Petrus Dick Pijnenburg te Kopenhagen, Petrus van Bovendeerd te Utrecht, Cornelia van Oers-v. d. Braak te Esch, Hendrikus v. d. Hoogen te Langenboom, Lamberdina v. Geeris-v. d, Meyden, in St. Petrus parochie overleden ; verder aanbevolen een noveen ter ere v. d. H. Antonius en Christianus Christina van Roosmalen te • 's Hertogenbosch bediend. ZONDAG 2 Maart : 7 uur H. Mis voor zieken ; half 9 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw, Sterre der Zee. Laten wij ons thans voorbereiden totdeelname aan het Apostolaat tot hulp aan de stervenden van iedere dag. Zijne Hoogwaardige Excellentie, Monseigneur W. Mutsaerts heeft goedgekeurd de. actievan de Eerw. Paters Maristen, om successievelijk heel ons Bisdom c;leel te doennemen in dit Apostolaat, hetwelk onderde bescherming van den H. Jozef staat,den patroon van de Stervenden van iederen dag.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

te Zondag van de Vas!en 23 Febr. 1947. 
ZONDAG : half 7 I.mndst. voor Johannes v. d. Biggelaar; 8 uur I.m. tot welzijn der par. ; 10 uur z.m. voor Adrianus v. d. Besselaar overleden . te Vught ;  na de hoogmis "Te Deum" wegens de geboorte 

der princes ; 3 uur Lof d·aarna jongenscongregatie. De -t e schaal voor de Kath. Actie. 
MAANDAG : 7 uur z.mndst. voor Martinus van Dijk, _half 8 voor Cornlis de Laat ; 8 uur l.mndst. voor Helena Leonardus van Rooy. DINSDAG : 7 uur z.mndst. vdor Lambertus van Abeel en ; half 8 z.mndst. voor Wilhelmina Wilhelmus Bax ; 8 uur I .mndst. voor Wed. Wilhelmina Jan Vorstenbosch. WOENSDAG : 7 uur z.mndst. voor Wilhelmina Arnoldus Vermeer ; half 8 z. mndst. voor Cornelia Jacobus van Vlokhoven ; 8 uur l.mndst. voor Wed. Johanna Adrianus v. d. Koevering. DONDERDAG : 7 uur I.m. bijz. noden der parochianen ; half 8 z.mndst. voor Helena Wilhelmina Appeldoorn ; 8 uur l.mndst. voor Martinus van Houtum.VRIJDAG : 7 uur z.m. voor Wilhelmina Appeldoorn als overleden weldoenster van Kerk en Liefdegesticht, half 8 z.m. v. Petrus v. d. Berk ais overleden weldoener van Kerk en Liefdegesticht ; 8 uur 1. mndst. voor Leonardus Welvaarts. ZATERDAG 7 uur z.m. voor Wilhelmina Appeldoorn als overleden lid broederschap der H. Theresia ; half 8 z.m. voor Petrus v. d. Berk als overleden weldoener van Kerk en Liefdegesticht ;  8 uur I.m. voor Cornelia v. d. Biggelaar alsoverleden weldoenster der armen.ZONDAG : half 7 I.m. tot welzijn derparochie;- 8 uur I.m. voor Adri-anus v. d.Loö overleden te Boxtel ; 10 uur z.m.voor Cornelia v. d. Biggelaar als overleden weldoenster van Kerk en LiefdegeSticht.
In de Kf1pel der Eerw. Zusters : 
Zondag 7 I.m. voor Petrus v. d. Berk als overleden lid proc. van Bokhoven ; Maandag 7 uur idem broederschap der H.  Cunera ;. Dinsdag 7 uur idem broederschap O.L. Vrouw van den H. Eik. Woensdagen Donderdag 7 uur I.m. voor MevrouwH. Witteveen-Schöne overleden te Box
tel ; Vrijdag 7 uur I.m. voor Johannesvan Kempen ; Zaterdag 7 uur I.m. voor_ _ Cornelia v. d. Biggelaar als overleden lidaer Boerenleenbank. Zondag 7 uur I .m.idem broederschap der H. Moeder Anna.Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn hetquatertemperdagen ; op die dagen verboden vlees te gebruiken.30e Adrianus v. d. Loo overleden teBoxtel.Zaterdagavond half 7 plechtig Lof totopening der maand Maart, toe.gewijd aan

Stoomwasscherg "De Sluisweide'' 
vraagt voor direct of later een bekw.ame 

BOORDEN
°

S TIJKSTER al,  mede eenigc nette 

de verering van St. •Joseph. Gedurel}d_e, • die maand iederen Woensdag-avond 7uur Lof. • . ;Gedoopt : Cornelis Henricus Franciscu_�zoon van Petrus v. d. Velden v. d. Langenberg.
PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH Eerste Zondag van de Vas:en. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en - 1 0  uur'. Hoogmis voor de Parochie. T:,veede schaalcollecte voor de Kath. Actie in ons Bisdom ; Derde voor Bijz. Noden Epis-. .copaat. Na de middag om 3 uur Lof, waaronder Lijdensmeditatie. We verwachten, dat de Parochianen trouw deze Lijdensmeditaties zullen bijwonen. 
Woertsdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het Quatertemperdagen, geboden vasten- en onthoudingsdagen. In de vasten is gedispenseerd, niet in de onthouding. Dinsdagmiddag moeten de kinderen van het 4de, 5de, 6de, ?de en 8ste leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamelijk communiceren. Vrijdagavond om half 7 oefening van de H. Kruisweg.Zondag a.s. - tweede schaalcollecte voorhet Seminarie.ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Gerdina van Beljouw te Boxtel overleden ; half 9 H. Mis ; 1 0  uur Hoogmis voor de Parochie.MAANDAG : half 8 H. Mis voor Hendricus v. d. Hoogen te Langenberg overleden. D INSDAG : half 8 mndst. voor Johannes Konings. WOENSDAG : half 8 jrgt. voor de Eerw. Zuster Pascal. DONDERDAG : half 8 mndst. v. Wilhelmus v. d. Langenberg. VRIJDAG : half 8 mndst. voor Maria Anna Brox. ZATERDAG : half 8 H. Mis voor overleden Familie v. d. Hoogen-Hartjes. Elders : H. Mis voor Gerdina v. d. Pasvan Son vanwege Spoorwegpersoneel ; H. Mis voor Cornelis Doggen-Traas vanwege spoorw. pers., St. Raphaël en Br. H.Willibrordus Luyssel en 4 H . . Missenvanwege E.R.K. H. Mis voor Geertrudav. d. Staak-Konings ; 4 HH. Missen voorAdrianus v. d. Nosterum vanwege Br. H.Adrianus v. d. Noserum vanwege Br. H.Bloed 1 v.w. Br. H. Cornelis, Bokhoven,t v.w. Proc. Tilburg, Hakendover, 1 v.w.H. Willibrordus, Luyssel ; 4 H.H. Missenvoor Mevr. Witteveen-Schöne.

! hunne 25-jarige Echtvereni-i ging te vieren.· Dat God 1 hen nog lang moge sparen i is de wensch van -hunne ; 
f dankbare kinderen. i 

Met versterkt vertrouwen vangen wij de tweede halve eeuw aan en zullen ons blijven beijveren het vertrouwen onzer cliëntèle waardig te blijven en vriendschappelijke- _ én :zakenrelaties te bestendigen. 

M ANGELMEISJES en een JO NGEN. • Persoonljik aanmelden Molenrad 1, Bnxtel A N  IJ S H A G E L
200 GRAM 
VAN 36 CT. 2:5 

1
. MARTIN en Echtgenoote i TONY, JO, RINUS en i Echtgenç,o,,te, HARRIE, g MARTHA, WIM, , ANNIE, ALBERT, ADRI, !

! M 1EP. ! 
! BOXTEi.., Tongeren 99. ! • . t ........ .-. .... --��----.............. . Te -koop beste Kalfkoe, tweede kalf, bijna aan telling, keuze uit twee, P. Schoenmakers, Munsel 7, Boxtel. 
W_egens verhuizing te koop pnma notenhouten ledikant 1 00. cm, plus ressort, waschfäfel, nachtkastje met marmeren bladen en stoel. Prijs compleet 160 gld. Bevragen Moler:straat 19. 
Wi� heeft op zolder nog kinderschaatskes liggen en wil er een kleine jongen een plezier mee doen. Aanbieding Molen-

Fa. J. VERHE(JDEN & Zn. Stationstraat 9 1 ,  Boxtel. 
Gevraagd voor schoenenzaak te Vught ,-., .-..-. .... t&t, ,-., ..... ,-., .-. 

Ook voor VISCH 
nette W inkel j u ffro uw naar vos aan te melden Breukelschestraat 63 Bevroren Kabeljauwfi' ets. 

Dames, wij hebben weer Gerookte Verschc ! Visch en 
-Bruine lederen ljei;toomdc Bokking 

8 d h 
Zure Haring 

00 SC aptassen Geweekte Stokvisch, enz"'"'1et ritsslui ing geheel gevoerd geheel lederen 1{E.STASSEN 
f 1 8•58 Stationstraat · 4 4
f 2) .50 wwwwwwW:ww 

H E  IJ M A N S Notaris Mertens 
BREUKELSCHESTRAAT te Boxtd 

straat 19. Deze week wederom zal op Dinsdag 25 Februar' 1947 voorm. 10 uur voor er ten huize van Mej. de Wed 
J. van der Meijden, Tongeren77 om contant geld

Droog gekloofd Brandhout te 3warte lederen klompsokken ! 
koop, B. v.d. Heyden, Langenberg 26. 
Een dagmeisje biedt zich aan Adres : Kleinderliempde 7. 
Te koop een Boekenkast me· 80 boeken, H. Opheij, Breukel schestraat 95, Boxtel. 
Hij die Dinsdagavond in de danstent op de markt een ve keerde jas heeft aan6etrokken gelieve zijn adres op te geve Molenstraat 1 9. Eigen jas is disponibel. 
Te koop beste zware dragende koe, 6 maanden drachtig, me 8 liter melk Ook een parti; drieshooi en haverstroo bij J van Kueringen, Munsel 29. 
Te koop of te ruil z.g.a.n haardkachel. adres bevr. Molenstraat 19. 
Te koop een kal fvaars, a;1n k l l ,ng 8 Ma�rt. h1j P. v.rn L�.1rhnven, E indhovemche, weg 61, Hoxtd 
.Mevr. v. d. Boomen Stationstraat 13  
·vraagt :
n_ette Dienstbode.
Voor dir�cc gevraagd : 
net dagmeisje 

Onze rwm 67 jarige 
l!rvaring zegt reeds genoeg ! (Opgericht in 1880) 

' .t  �-( 

t�r. 1

t.,.,P .... ■\':f 
11 . ✓ 

p ·

Prima Sfoffen 

publiek verkoopen : 2 Merriepaarden, waarvan eer drachtig, twee dorschkasten dorschmachine met manege, hooiharkmachine, wagen or luchtbanden, zelfbinder me: motor compleet, benzinemoto: rij;uig, treinmolen, mallejan m ketting, 2 hoo:;karren, aardkar ploegen (Rutsack, Melotte'. kleine ploegen, paardetuig, bakfiets, tien ganzen, land bouwgereedschappen en al hetgeen wat verder te koop wordt aangeboden. 
Bezichtiging Maandag 24 Febr a.s. van 2 - 5 - uur en een u'ur

Uitsluitend 1 eKlas voor het begin der verkooping 
Maatwerk Gemeente Boxtel 
W. P. Biemans biedt te koop aan :
Stationstra · t  52  • Rox ·el 

257 Popu l i e re n  I n  fij ne  K A A S
is Vos d e  Baas 

Paa rdtnverzekeri ng 
van den N.C.B. 

Het bestuur maakt bekend, dat tot en met 25 Februari bij den sec:-e:aris M. v. d. Sande, Tongeren 47, men zich kan opgeven voor de 
VEULENVERZEKERING 

s ·aande lan2s ,clen Schijndclscheweg onder de gcmcei:te Boxtel. Voor aankoop komen uitsluitend in aanmerking houthandelaren of industriën, die in het bezit zijn van een door het Rijksbureau voor hout afgegeven aankoopvergunning. 

bij A. M. van N istelrooij, en meteen de premie betalen. Rcch,erstraat 20. Het Bestuur. 

Alle verdere inlichtingen worden verstrekt op het Bureau van Gemeentewerken, gevestigd ten , gemeentehuize van Boxtel. 

Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK, Stationstraat 43 vraagt voor direct een flinke 
LOOPJONGEN 

Tevens goede gelegenheid om in het stoffeerdersvak te worden opgeleid. 
• ••••••••••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••
. . 

i Zonder inlevering i • •• • 
: ver krijg baar voegJoos :• •
: 14  kr gouden H.D.Z. : • .  . 

! verlovings en trouwringen ! • •• • 

i F. P. V. Langen, Stationstr. 62 î 
: Horlogerie ' - Optiek Goud en Zilver : • • 
. .......... .................. .................. ......... 

Voo,. 
Kwa liteits f drukwerk I f 

* 
Orukhrlj 
Boekbinderij 

Boek- en 

_ Kantoorboekhandel 

Firma J. P. Tielen 
BOXTEL STATIOHSTR.AAT 28 .  liLEFOOH K "4106.317, GIRO 66169 

Als het gaat over Zaden of B loemen 

Steed� hoort ge dan_ v. Zogchel noemen 

Met Uw aangiftebiljet voor de 

naar Vermogensaanwasbelasting 
Accountantskantoor A. J. R O B B E N

h 

Gediplomeerd Bd.istingconsulent 
N ieuwe Kerkstraat 85 Boxtel 

Voorde Plechtige H. Communie 
Aparte nieuwe modellen in : 

Gouden en l 
Zilveren � 

Ringen, Oorbel letjes, Ar1 1 1 banden, Coll iers, Kruisjes en Medailles, Broches, Manc hetknoopen, Dashouders. 
Zilveren Rozenkransen vanaf 5.75 

fi. van Vlerken ;Boxtel 
Uurwerken Goud en Zi lver Optiek 

DRUKKERIJ J.  P. TIELEN, BOXTEL 

VOOR CT 

ALBERT HEIJN 
VOOR KWALITEIT 

Consumenten:::lrediet 
Ten gerieve van houders van een Voorschotboekje-Consomenten-Crediet vestigen wij er de aandacht op dat per 

1 7  Febru a ri de bonnen 02 

t/m 06 zij n  geld igverklaard. 
Deze bonne� n�men wij graag als betaling voor onze ar-tikelen aan. 

ltlll&I. 
Rookt 

kwaliteit vol {,leur en smaak 

en Koopt ' 
bll Bert van den Braak • �:. , ,.,_,_ . Ker-·k-..tr-a�t 73  Telefonn  450

•• 
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ants entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

HET RECHT VAN DE LIEFDE 
1. Inleiding: nodige leiding - hetzij uit angst

Wat wil eigenlijk zeggen: ,,elkaar voor verantwoordelijkheid, hetzij 
liefhebben"? Over dit punt uit onverschilligheid - op een 
heersen op dit ogenblik de meest ogenblik dat de opgroeiende jon
uiteenlopende opvattingen, van- gen of het meisje een dergelijke 
daar ook,· dat vele bezorgde vaste en liefdevolle leiding meer 
ouders hun hart vasthouden - en dan broodnodig hebben. En om
dit niet zo heel ten onrechte - gekeerd voelen vele ouders en an
áls zij me·rken, dat hun zoon of dere in overheid aangestelde per
dochter langzamerhand open sonen het dikwijls absoluut nood
groeit voor de omringende we- zakelijk om de volledig voltooide 

reld. Het is onze bedoeling in een opvoeding nog een tijdje voort te 
korte serie schetsen de betekenis zetten, als of zij aan hun eigen 

van liefde en huwelijk van per- resultaten twijfelden, maar in wer
sonen en gemeenschap uiteen te kelijkheicl meer om hun machts
zetten en zo enkele wereldse op- positie tegenover den jongen 
vattingen, die omtrent dit pro- mens te handhaven. Een derge
bleem heersen, zowel bij ouderen lijke strijd om de macht komt veel 
als jongeren, zoveel mogelijk recht meer voor clan u wellicht denkt, 
te zetten. Dit is te noodzakelijker, Vele ouders en opvoeders hebben

omdat van de juiste oplossing van niet voldoende besef, dat hun 

dit vraagstuk, voor een groot deel mooie taak op de eerste plaats 
het herstel en de vernièuwing van een dienst is, en dat juist dèze 
het mensdom zal afhangen. dienst aan het Leven de hoge 

Vanaf het ogenblik, dat het jonge waarde van deze opdracht ten 
mensenkind ter wereld komt; be- volle in het licht stelt. 
gint een lange en zware periode Wij hebben nu in het kort het 
van ontwikkeling, welke pas na doel en de betekenis uiteengezet 
ongeveer twintig jaar haar voor- van de groei van het jonge rnen
lopige afsluiting vindt; wij zeggen senkind: alles streeft naar zelfont
voorlopige afsluiting, omdat de _ wikkeling, naar een vrijstaan 

ontwikkeling voor-tgaat, maar in tegenover de anderen, naar een 

geheel andere richting dan te vo- bepalen van eigen lot in vrijheid 
ren. Immers de gehele groei van (dit laatste wil natuurlijk niet zeg
de jonge mens is gericht op de gen, dat men kan doen en laten, 
ontplooiing van eigen zelfstandig- wat men wil, zonder op de anderen 

heid; wanneer u bij uzelf nagaat, te letten - de plaats van de mens 
zal u tot de ontdekking komen, is temidden van anderen - maar 
dat uw herinnering teruggaat tot dat_ aan de grorid van het mensen
een bepaalde periode van uw Je- leven ligt een diepe vrijheid en 

\'.�tlf d,aarvóór kan u .sle�hts en- de :omgeving inoet die eerbiedi-
'Kèl��elderr-heroproepen en d_an • • gen). ·Eeri va,n de meest belárîg:: 
ilpg;�iaág als e,en slecht be!i�hte rijke irîtingeri van die verworven' 
fcfro: Maar naarmate u ouder vrijheid en zelfstandigheid nu is 
werd, werd alles duidelijKer, de keuze van een levensgezel. 
scherper afgelijnd en getekend; u Hier uit zich de mens geheel, zo
herinnert zich veel meer van uw als hij is; hier qoet hij bewust een 

16e jaar dan van uw 8e. En zo keuze tussen de mogelijkheden, 
ging het niet alleen met uw ge- om diegene te kiezen, welke hem 
heugen, ook uw kennis werd gro- het best zal kunnen helpen bij de 
ter, langzamerhand begon u te uitvoering van zijn verdere levens
weten wat u wilde en wat u niet taak, die hij in volle verantwoor
wilde en zo werd het langzamer- delijkheid ten uitvoer zal moeten 

hand helder rond u en klaar in u. brengen. Zo begrijpen wij ook, 
Heel deze gang van zaken nqemt dat de jonge mens deze keuze niet 

_ men de ontwikkeling tot persóon- doet los van alle overwegingen, 
lijkheid, tot een persoonlijke Ie- die hem zouden kunnen verhin-

• venshouding. Meent u niet, dat deren de juiste te vinden. In deze
dit altijd zo eenvoudig gaat, als aangelegenheid verdraagt men zo 
het hier geschilderd werd. Grote slecht de goed gemeende raad van 

moeilijkheden en gevaren qedrei- ouders en opvoeders, maar laten 

gen de groei van het kind en de wij niet vergeten, dat het een

jonge mens; het stormt dikwijls strikt persoonlijke zaak is en ook 
hevig in een kinderleven ! Maar moet blijven en dat de mens -
de geheel en al - dus ook gees- ondanks alle andere opvattingen

telijk - gezonde mens zal ten-. - toch in het merendeel van de
slotte komen tot een - zij het gevallen zelf het best weet, wat 
meer of minder - volwaardige Ie- goed voor hem is. 
venshouding d.w.z. een persoon- Volgende week zullen wij de 
lijke kijk op zichzelf en de hem plaats van twee jonge mensen, 
omringende wereld. De jonge die elkaar "gevonden" hebben in 

mens wordt zelfstandig. de gemeenschap, die hen omringt, 
·Het eist een ongelofelijke men- en de houding van de leden dier
senkennis en vooral een grote gemeenschap tegenover hen nader 
liefde van de opvoeder om op het beschouwen en tegelijk enkele al
juiste ogenblik zichzelf terug te gemene wenken geven met be
trekken en het stuur van het schip, trekking tot de verhouding van 

waarvoor hij zolang mede verant- jongens tegenover meisjes in het 
woordelijk was, prijs te geven en algemeen en van het standpunt, 
thans geheel over te dragen aan dat de ouders en opvoeders daar
den eigenlijken stuurman. Maar al tegenover moeten innemen. 
te dikwijls komt het voor, dat een 
opvoeder zich onthoudt van de 

Plaatselijk ��� � 
nieuws. 

SCHOOLARTSENDIENST 
district Boxtel. 

De schoolartsendienst, district 
Boxtel is een feit. Hij strekt zich 
uit over de gemeenten Boxtel, 
Esch, Haaren, Liempde, St: 

Oedenrode, Oirschot, Oisterwijk 
en Moergestel. 
De behartiging van het gemee:1. 
schappelijk belang is in handen 

gelegd van een Commissie van 
, Beheer die bestaat uit de Burgl!

meesters der aangesloten ge
meenten. 

M. v. d. DUNGEN

Tot Voorzitter dier Commissie i•. 
benÓemd Drs. M. A. M. van Hel
voort, Burgemeester van Boxtel. 
Tot Secretaris is aangewezen de 
Burgemeester van Oirschot. Als 
Schoolarts is benoemd: de heer 
J. B. Deelen, Geneesheer-Direc
teur van het St. Franciscus-Gast
huis te Rotterdam. Dr. Deelen zal 
zich metterwoon te Boxtel vesti
gen. De bekende, gewezen arts 
uit Vught, zal zich gaan wijden 
aan de opbouw en de uitbouw 
van de Schoolartsendienst Boxtel 
en omgeving, en zal et zeker zijn 

beste krachten aan geven. 
Boxtel en omgeving roept dezen 
bekenden medicus, publicist, spre-

ker en sociaal werker het welkom 
toe in Brabant._ 
Moge cleze principiële lrntho1iek 
in zijn nieuv,•c functie veel voor 
het goede, hem zo bekende Bra
bantse volk kunnen doen. 
De Schoolartsendienst, district 
Boxtel, moge het zich tot een eer 
rekenen op een dergelijk kracht 
beslag te hebben kunnen leggen. 
Een we;-kelijk voortreffelijke keu
ze, die alle beloften voor de toe
komst inhoudt. 

Rentebijschrijving 
Spaarbankboekjes. 

Thans kunnen de boekjes voor • 
rentebijschrijving worden inge
zonden van inle!!aerc; wier familie
naam met een klinker aanvangt, 
dus met A, E. 1, 0, U, Y. 
In de eerste helft van Maart zijn 
de inleggers B tot en met Boonstra 
aan de beurt; in de tweede helft 
van Maart de rest van letter B. 

Officiële Mededeling. 
Burgemeester en W/ ethouders van 
Boxtel vestigen er de aandacht op 
dat ingevolge het bepaalde in de 
verordening op de hondenbelas
ting, de aangifte van honden ook 
moet geschieden wanneer geen 
aangiftebiljet v.-erd ontvangen. 
Aangifte kan geschieden tot 15 
Maart a.s. ç,p het gemeentehuis. 
Daarna zal worden gecontroleerd. 

KLOKKENROOF. 

Klokkenspijs moest de overwin
ning van Hitler en de zijnen ver
zekeren. De gewone man dacht 
er het zijne van en rond de jaar
wisseling 1942-1943 werd de oude 
volkswijsheid: 

- � ,. - Klokken uit- d� "toren ,,.
oorlog verloren ! 

ef'nieder in het oor gefluisterd. 
De parochianen van St. Petrus 
herinneren zich nog de donkere 
Kerst�cht van 1942, toen de gro
te torenklokken, ondanks dat het 
op dit vroege uur verboden was 
klokken te luiden, de gelovigen 
naar de Nachtmis riepen en met 

I" ' 

Wegens de straffe handhaving 
van de gasafg:fte is de tijd bin-
1v:n welke de tekst voor ons 
blad moet ,vorden gezet zeer 
beperkt. 
Daarom verzoeken wij inzen
ders van cop:e hiermede reke
ning te houden en zo vroeg 
mogelijk in te zenden. 

REDACTIE. 
'------·------J 

clriks vanwege zijn ·functie als ge-
we::;telijk leider en M. v. d. Brand 
\•1egens ti jclge brek. 
Door de stemming 1�•,vamen nu 
,1an- het roer: J. Elisscn, A. Pas
toor, J. v. Nunen, Th. Pie+:ermans, 
en J. Clement. 
We hopen, dat zij zon�'.èr dralen 

l,oers zullen zetten naar de heer
lijke idealen van elk Kajotter, bij
gestaan door de scheepsaa lmoe
zeniers, de Weleerw. Heren van 

Gorp en P. Atanasius, maar voor
al ter zijde gestaan door de be
manning zelf, die wij zouden wil
len waarschuwen voor muiterij. 
Mannen, blijft uw schip trouw, 
verlaat het nooit, leeft de wetten 
na, bat U niet afschrikken door 
storm, orL1an of vij,rndeli;Ic:: sche
pen. Alle hens aan dek en alle zei
len bijzetten, dan zult gij zeker 
in veilige haven aan de kade kun
nen meren. 

GESLAAGD. 
Bij de te 's-Hertogenbosch gehouden
examens op 24 Februari slaagde de vol
gende dames voor coupeuse:
Cisca Bekers, Boxtel; Anny Neggers,
Boxtel; Netty v. d. Weideven, Liempde.
-Voor custumière: - t
,Corry Jkkers,. Buxtel ;. Marietje Bressers,
Gemonde; Marie v. Doremalcn, Boxtel;
Marie v. Hal, Boxtel; Clasien v. d. Heij
den, Gemonde; Sjaan v. Kasteren, Liemp
de; Anny v. d. Langenberg, Gemonde;
Ida Smulders, Liempde; Marie Troeyen,
Boxtel; Zus Vervoort, Gemonde.
Zij genoten hun opleiding bij mej. M. J. J. Nistelrooy, lerares-coupeuse, Reçhter
straat 20, Boxtel.

BOXTELSE ORCHEST 
VERENIGING. 

hun plechtig gebeier voor hét Een dezer dagen h.ielden de leden der 
laatst de lucht vervulden als met Boxtelse Orchest Vereniging hun jaar
hemelse muziek. lijkse vergadering. Alle'n waren aanwe-

, zig. Dat er in de gelederen van het BoxHet vonnis over de klokken was telse Orchest niet wordt stilgezeten be
toen al geveld, de galgen waren wijst wel het feit dat deze nog jeugdige 
als het ware reeds opgericht en de vereniging zich steeds meer en actiever 
beulen ter plaatse aangekomen. ontplooit. Het bestuur moest worden 

1 uitgebreid met twee leden n.l. mej. Fr.A s  een Mane Tekel zagen de Jansen en de heer A. v. d. Hagen. kerkgangers in het kerkportaal de De moeilijkheden, die te overwinnen zijn 
afgenomen Angelusklok staan. om in onze gemeente te komen tot een 
De rovers hebben daarna hun . si- goed orchest, zijn groot en niet weinig. 

k d 
Maar de medewerking, die het Orchest 

nister wer ge aan en enige dàgen geniet van gemeentewege zowel als van stonden de klokken op een rijtje particulieren, doen bestuur en leden met 
aan de voet van de toren. Een nieuwen ijver aan de slag gaan. Vooral 
verdoken camera heeft ze daar ge- de fi11antiële moeilijkheden zijn groot, 
f f d zodat de geste van Burgemeester en Geotogra eer , zoals ook de tronies meentebestuur, die aan het Orchest een der klokkenrovers werden vast- vaste subsidie toekenden, zeer te waar
gelegd op een smalfilm, die tij- deren valt. 
dens de klokkenroof biJ. de Breu- Zeer onlangs werd het Orchest uitge-
k 1 k k · breid"met een prachtige contrabas. Elke se er werd opgenomen. muziekkenner weet dat een dergeiijk in-Een ieder heeft toen gevoeld dat strument het geheel zeer ten goede komt. 
iets dierbaars van hem werd weg-_ Een Boxtelse firma, die onbekend wenst 
genomen en men heeft het vast te blijven, schonk aan de vereniging het 
b I b 

complete benodigde meubilair, bestaande es oten en ver eten tegen elka..tr uit een twintigtal geheel verstelbare mugezegd: De klokken moeten..te- zieklessenaars, muziekkast, directielesse
rug ! _ naar enz. Een woord van oprechten dank
De klokken komen terug! Zij zul- is hier zeker op zijn plaats. Moge het 
len aan de St. Pieter haar stein te- een aanleiding zijn tot medewerk,ng en 

steun voor hen, die daartoe in de ge-ruggeven. Zij zullen schoner klin- legenheid zijn. Het is immers geen over
ken - als ooit te voren en Boxtel bodige luxe wanneer in een plaats als 
zal wederom ZiJ·n vreugde en zi1·n 

Boxtel een goed Orchest • kan bestaan, 
dat kan meewerken aan de culturele leed af meten aan de klanken die bloei der gemeente op muzikaal gebied. uit de oude toren tot in de bin- Verschillende malen werkte het Orchest 

nenkamer dringen. in en buiten Boxtel mee aan propaganda
De pastoor der St. Pietersparochie avonden.voor de KRO, die zo goed ver-
h f 1 

liepen, dat een optreden voor de micro-ee t geen persoon ijk geschenk foon van de KRO in het vooruitzicht verlangd; zijn verlangen is dat van werd gesteld. Er zal hard worden ge
alle parochieanen: de klokken werkt om dit vooruitzicht te verwezen
weer in de toren. lijken en dank zij de kundige en bezie-

lende leiding van de directeur, de heer Geeft, parochianen, met milde c. Bevers, zal ook deze mogelijkheidhand Ofl1 dit schone doel te ver- weldra werkelijkheid worden. 
wezenli jken ! Alle aandacht wordt besteed aan uit-

breiding. En daarom doet de Boxtelse 
K.A.J. Orchest Vereniging nogmaals een be

Woensdagavond, 19 Febr. werden roep op de dames en heren, die zich als 
de manschappen uit hun kooien violist of cellist bij het orchest zouden 

willen aansluiten. Uw aanmelding bij de getrommeld om te komen verga- heer c_ Bevers, Molenstraat 8, is zeer
deren in "De Kajuit", waar en- welkom, Er zitten in Boxtel nog muzikale 
kele nieuwe gezagvoerders geko- krachten. Hier hebben ze een gelegen
zen werden, gezien het feit, dat heid om hun liefhebberij en kunst ten 
P. Hendrl.ks en M. v. d. Brand de volle te ontplooien en deze tevens nog

dienstbaar te maken aan een culturele commandobrug verlieten. P. Hen- taak. 

OMGEVING 

Zondags evDngelie.

Dit is tr\ijn beminde Zoon, 
in Wien Ik mijn welbeha
gen vind. - Mt. 17, 5

's Mensen leven is als een medita
tie op het leven van Christus, of 
wilt ge het anders noemen, een 
reproductie van dat leven. 
Er zijn mensen, wier woning niet 
groter is, niet geriefelijker, dan de 
stal van Bethlehem. Er zijn men
�P'l. klein f''l ongeletterd, . met 
Christus verborgen in het huisje 
va11 , --iazarecn. er zijn mensen, die 

-zo dikwijls voelen de scherpe pun.
ten van Christus doornenkroon, 
of gebukt gaan onder het zware 
kruis des levens. 
Ja, bijna heel het leven van Chris-

• tus vinden wij terug in het leven
van de mensen. 
Zo lezen we in 't Zondagsevange.; 
lie: de verheerlijking van Chris
tus door -Zijn hemelse Vader op 
de Thaborberg. • 
De Thabor in het leven van de 
mensen kan en mag niet anders 
zijn, dan de Thabor in•Christus 
leven: een verheerlijking door 
God, onze Vader. 
Welke mens wil niet verheerlijkt 
worden? Is het niet één van zijn 
grootste driften, verlangen om 
verheerlijkt te worden? 
De artist, de kunstenaar, de spe-' 
Ier, de schrijver, wat geeft hij om 
moeite en arbeid, dai: werken dag 
en nacht, hij telt het niet, als zijn 
v.:erk maar slaagt, als zijn schep"pmg hem verheerlijken zaL 
De fabrikant, die zijn zaak steeds uitbrei1t, _de· nieuwst� .1pacl,iiri� plaatst en dat aHes vruc�t v�n- iijij doorzicht en zijn energie: verhéer�lijking! 
De arbeider, die vóór hij naar huis gaat, nog even naar 't werk kijkt door hem tot stand gekomen. _ ', De gastvrouw en de keukenprinses, die na de zorg van voorbe" reiding, de lof der gasten incasse.: • ren mag!
Het doet de mens zo goed, gepre.: z�n te worden door zijn omgev�ng. Ieder mens wil zich in zijn eigen wereldje een Thabor bouwen: een berg, die hem verheerlijken zal. Maar gij hebt ooit gehoord, hoe in de eerste eeuwen van de ges(.hiedenis van 't mensdom, men bouwen wilde een Ba-: beltoren, die ten allen tijd verheerlijken zou de bouwkunst van die oude meesters, maar hoe ditpogen jammerlijk mislukte. zo· zullen ook wij vergeefs bouwen aan de Thabor van onze verheerlijking, zolang Gods stem tot ons niet k1inkt: lJeze is mijn welbeminder :Zoon in Wien 1k welbehagen vind. 
Immers niet de verheerlijking door de mensen, maar de verheerlijking door God, dat geeft de ware glans aan het christen leven, Bouwt daarom in uw leven aan die ware Thabor doordat uw daden Gods heerlijkheid bezingen. Enals uw leven dan ten einde is en als ge aankomt bij hét huis uws· vaders, dan zal Hij u tegemoet k�m.en met open armê-n, omdat gi) 
ZIJ t "Zijn kind in Wien Hij wel-behagen heeft gevonden. 

, 
VOOR DE MISSIE. 

Op de Uitvaart van den overleden heer 
Van Gooi werd opgehaald f 5,57. 
Op het 40-jarig Huwelijksfeest van K, 
Bekers-v. d. Eerden f 4,)5. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 18 Februari t.m. 24 Febr. 1947 

GEBOREN: Johannes H. M. zoon vanJ. A. Brussel ers en van L. A. Reijners,
Johanna M. dochter van J. M. v. d.
Brand en van A. G. van Maurik; Clasina 
Th. J. C. dochter van J. C. van Veld
hoven en van P. M. Voets; Johannes C. 
M. zoon van J. Schilder en van G. Tuijp;
Johannes A. C. zoon van C. v. d. N,eu
wenhuijzen en van Th. A. Rooijakkers; 
Clara J. M. dochter van M. J. J. van 
Dinther en van A. J. van Schaijk; Lam
berta J. J. dochter van G. H. Verkuijlen
en van M. v. d. Velden; Antonius P. 
M. zoon van P. L. Strik en van M. v. d.
Sloot; Gerardus W. G. P. zoon van P.
W. v. d. Broek en van Fr. v.d. Oetelaar.

' 

• 



St ]ozef ·_. 
't Is met St. Jozef een eigenaar
dig geval : Een grote Heilige, 
waarvan we bijna niet<; weten. 
Nog eigenaardiger : Wanneer de 
H. Kerk, die voortdurend met
nieuwe moeilijkheden te kampen
heeft, een patroon zoekt, clan kiest
ze nie't Sint Petrus of St. Paulus;
dan gaat ze niet zoeken onder de
heldhaftigste martelaarsfiguren
van de eerste christ�ntijcl ; dan
denkt ze niet aan de strijdende
zwoegers St. Bernardus of Anto
nius. Nee, clan kiest ze den -
door zijn groten eenvoud - be
scheiden St. Jozef. St. Jozef, de
Patroon van de Strijdende Kerk.
Hij .  die nooit écht heeft moeten
vechten voor zijn overtuiging ;  die
hooit geen zware debatten heeft
gehouden met geloofsvijanden ;
die nooit rondreizende propagan
da heeft gedaan ; maar, die dage
lijks ·in de krullen stond door en
door vroom.
Is St. Jozef clan wel de aangewe
zen patroon van de strijdende
kerk?.
Er zijn er, al zeggen ze 't mis
schien niet hardop, die St. Jozef
te bleu vinden. Iemand, waar zo.
weinig van uit gaat !
Ik geloof zeker, dat, wanneer in
St. Jozefs tijd het moderne orga
nisatieleven had bestaan, hij geen
;voorzitter of secretaris geweest
zou zijn. Hij had zi �h zéker niet
voor de propagandacommissie ter
beschikking gesteld.
Hij zou misschien op een vergade
ring zelfs geen deel gen0men heb
ben aan de rondvraag. En toch . . .
de Kerk, die scherp ziet, wat no
dig is vf'Jor de zielen, kiest juist 
hém als patroon. 
Zegt u dat niets? 
·Laten we die lès, die de Kerk
r;eeft, eens goed begrijpen !
Er zijn er nog ál te veel, die de
bedoeling van ons Katholiek orga
nisatieleven nooit hebben begre
pen. \X!anneer ik soms eens infor�
meer of een öf andere vereniging

Liempde - Donderdag 20 Februari hield
de R.K.J.B. haar jaarvergadering. Uit het 
jaarverslag van de Secretaris bleek de 
grote activiteit" die door de Jonge Boe
ren 'in 1946 aan de dag gelegd was. 
We vermelden o.a. het optrden van de 
toneelclub, dat een groot . succes ge,vor-

• den was onder de leiding van de tech
�ische adviseur mijnheer van Schijndel. 
Ze brachten ten tonele "Het Vierde ge-

• bod". Verder werd een excursie gemaakt 
naar de Noord-Oost-Polder. Gezamen
lijk werd een bedevaart gedaan naar 0. 
L. Vrouw van de H. Ek. In het najaar 
ván 1 946 kon eerst het normale cursus
werk een aanvang nemen o.a. een sociale 
èursus, bijen-cursus, cursus in veeverlos
kunde. Beide laatste in samenwerk met 
de Boerenbond. Het Regionaal grond
onderzoek vormde het onderwerp van 
�en lezing. Een tiental leden gingen ter 
retraite. Drie leden volgen de Boeren
leergang van de N.C�B. Het oprichten 
van een gymnastiek-club voor de Jonge 
Boeren onder leiding van de heer J. v. 
Schijndel. 
tn Octciber werd aan den technischen
adviseur, bij zijn zilveren jubilé als 
Hoofd der School, een feestavond aan
geboden: Dit zijn er k�l grepen uit het 
keurige en uitgebreide jaarverslag van 
den Secretaris. De Penningmeester kon 
áan de vereniging een groot batig saldo 
ë1,anbieden. Hierna volgde bestuursverkie
�ing. In de vacature van de penningmees
ter H. Quinten werd gekozen Antoon 
"1àn Giersbergen. Bespreking van proef
veld en gewassenwedstrijden. 
Afscheid van de oud-adviseur kapelaan J.
Vogels, die in hartelijke woorden de R.K. 
J .B.ers bedankte voor de samenwerking, 
vooral tijdens de moeilijke oorlogsjaren 
en na de bevrijding ondervonden. 
Liempde. - Donderdag 20 Febr. sprak
de heer Paagman uit Vught voor de le
den van de K.A.B. in het Parochiehuis 
Óver het onderwerp "Arbeiders, wat nu?" 
Hij besprak de verzetshouding van de 
KA.B. onder de oorlog. De �rbeider 
moet nu zijn zich daardoor veroverde 
�chting in den lande waardig tonen. 
Woersdag 19 Febr. vergaderde de R.K.
MiddenstandsvereniginP, in café C. van 
der Velden. Aan de orde waren Bestuurs
vè:-kiezing. Gekozen werd als lid, C. van 
der Velden. Bespreking van het deelne
inen aan het reclamefonds. Een 1 5-tal 
leden gaven zich op. 
Na afloop van de soc;ale cursus Ll.
Maandag voor de R.KJ B .  h ield de heer 
Nabuurs een korte inleiding over de 
Commissie Oogst-voorziening, om volori
tai·s te we-ven, die hun kennis zouden
y"i]!en verrijken in de aardappelselectie 
door enige tijd te gaan werken in derge� 
l i jke bedrijven in de Wieringermeer-pol
�ler of in Groningen. Tot slot werden 
lich'beelden vertoond over een reis naar 
I.ndië.

.... 

Beoordeel steeds de mensen : 
Eerst n1ar hun doen en laten, 
Vervohens mar hun denken, 
�n eindelijk naar hun praten ! 

Als gramschap stijgt 
Zie, dat ge zwijgt ! 

bloeit, dan wijst de secretaris mij 
met zekere trots op een ellenlange 
ledenlijst, terwijl de penningmees
ter constateert, dat het aantal 
achterstallige contributies nooit 
zó laag was.' 
De financien floreren, de presen
tielijst getuigt van drukbezochte 
vergaderingen, terwijl de nodige 
excursies en demonstraties van 't 
afgelopen jaar, getuigen van de 
geest die de organisatie groot 
maakt. 
Begrijpen zij de bedoeling van het 
organisatie leven ? Totaal niet ! 
Want al hun verslagen etl statis
tieken getui"(en slechts van 't ma
teriële �n uiterlijke in hun organi
satie, terwijl 't geestelijke en in
nerlijke w,ordt over 't hoofd ge
zien. 
Op . dezelfde resultaten kunnen 
ook de neutralen groot gaan. Ge
looft me, al is dan ook uitwendig 
alles in de puntjes, zolang er leden 
zijn, die 's Zondags uit gemak
zucht wel eens overslaan, mag 
geen enkele bestuurder tevreden 
zijn. 
Katholiciteit is geen partij-lid
maatschap, maar een geest, die 
de mens bezielen moet. De echte 
Roomse geest die onze aderen 
doorstromen moet en onze daden 
doordesemt ! 
Dat moet zijn de kracht, die de 
Roomse mens voor niemand wij
ken doet, • die spotters de mond 
zal snoeren, en slappe leden aan 
zal vuren. Zo was St. Jozef, de 
stille bescheiden arbeider. Met 
heel zijn ziel hing hij aan God. · 
En al wie met hem sprak ging als 
een beter mens van hem weg. 
Begrijpt ge nu, waarom de strij
dende Kerk juist St. Jozef koos als 
haar Patroon. Hij is de mens van 
het volmaakte inwendige leven, 
dat grondslag moet zijn van elk 
apostolaat., 
Bidden we in de maand Maart, 
aan St. Jozef toegewijd, tot deze · 
grote heilige om deze geest van 
apostolaat, waar aan iedere katho
liek nog zoveel behoefte heeft. 

,,NEDERLAND IN OORLOGSTIJD." 
Tentoonstelling, die buitengewoon 
leerzaam vis. 

De tentoonstelling nNederland in oor
logstijd", die . tot en met 9 Maart in het 
gebouw van het Provinciaal Genootschap 
aan de Bethaniestraat te 's-Hertogen
bosch wordt gehouden, geeft een chro
nologisch, · zeer duidelijk en ontroerend 
beeld van af het begin van de oorlog tot 
en met de feestelijke dagen van de Be
vrijding. Men leert er, in een pakkend 
overzicht, zonder enige sensatie, tot welk 
een prachtige deugden ons lieve Neder
land kan opbloeien. 
Men kan in deze na-oorlogse tijden soms 
met heimwee terug verlangen naar die 
opoffering, die edele gezindheid, die 

• prachtige gemeenschapszin, die stille da
den van echten heldenmoed. Boeiend 
worden op deze tentoonstelling de con
trasten getekend ! Men ziet er in talloos 
vele affiches en zwaar geladen volzinnen 
barbaarse nonsens ; men ziet de zwaar 
wichtïge gelaarsde grootheden in hun 
demónische kracht, ook de Lilliput-imi
tators, die zich tot devies gekozen had
den "Pan-Europa onder Germaanse su
pervisie" en die men later aantreft onder
de velen die op de puinhopen staan van 
,,Europa-In de Pan". Men wordt getrof
fen en ontroerd door de eenvoud waar
mee de mensen werkten in het verzet. 
De boerenfamilie in de Peel, de een
voudige jonger;s langs de lijnen, de goed
hartige kerels die hun God en vaderland 
dienden in weergaloze zelfopoffering ! 
Men kan hier ook wat opsteken uit die 
veel geprezen, maar soms zo weinig goed 
begrepen romantiek ! 
En dan !ere men er sympathie ! Sympa
thie, d.i. letterlijk vertaald, mede-lijden : 
mede-gevoel, de basis voor alle naasten
liefde, de basis voor ware gemeenschaps
zin. Deert het u niet dat er millioenen 
oo onmenselijke wijze zijn omgekomen? 
Deert het u niet dat mannen naakt in de 
motregen, voor hun eigen landgenoten, 
moeten draven terwijl ze rilden van 
kou en schaamte ! Deert u 't niet, dat u 
op een grote kaart de concentratiekam
pen ziet, dat u slachtoffers ziet voor wie 
letterl i jk niets meer gebleven was dan 
hun blik naar den Vader in de Hemel ! 
Waarom ik de'ze tentoonstelling zo uiter-
111;:ite belangrijk vind? Wel, om het ver
gt'ten uit onze hoofden en harte!\ te 
slaan. Soms krijg ik de indruk dat voor 
velen, met het vertrek van de Duitsers 
alles weer in het reine is gekorflen. 
Bezo�kt de tentoonstelling "Nederland 
in oorlogstijd" en leert beseffen, dat wij 
leven in een kenterend getij. 

D1 . \V. THEUNISSEN 

De Ziektewet. 
Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van 
ziekte moet de arbeider die in een on
derneming in loondier· st werkzaam is en 
niet meer da,n f 3750 per jaar verdient 
binnen 24 uur nadat de- ongeschilcheid 
rc.t werken is ontsta:m aangifte hiervan 
doen bij de Ziekenkas, waarbij zijn 
wnkgever is ;:iangesloten. Indien hij hier
toe niet in staat is mag een ander dit 
n�,:nc:1s hem doen: 
Het gebeurt dikwijls dat de verzekerde 
n iet weet bij welk o:g;:ian zijn werkgever 
is aangesloten, vooral komt dit voor bij 

arbeiders werkzaam in kleine bedrijven. 
Dit komt omdat de werkgever dan niet 
voldaan heeft aan de verplichting hem bij 
art 17  der Ziektewet opgelegd n.l. dat in 
zij� 011de-neming op ee1_1_ plaats! die vrij 
toegankelijk is voor al z11n arbeiders een 
kaart wordt en blijft opgehangen op zo
danige wijze dat van het�een daarop ver
meld staat gemakkelijk kan worden ken
nis genomen en aangevende naam e� 
adres van het uitvoeringsorgaan, waarbrJ 
hij is aangesloten en de arbeider zich . 
dus moet melden wi l  hij aanspraak op 
ziekengeld maken. 
Ook kàn het voorkomen dat het bedrijf 
noa maar kort bestaat en door den werk
ge�er nog geen aangifte hiervan voo_� de 
diverse sociale verzekeringswetten b11 de 
Raad van Arbeid in wiens gebied zijn 
onderneming is gevestigd i s  gedaan. De 
arbeider àldaar werkzaam is dan echter 
toch voor alle sociale wetten verzekerd. 
Wo-dt hij ziek dan dient hij �en ten 
postkantore verkrijgbare ziekmeldmg, me
de door den behandelend geneesheer on
dertekend, in bij de Raad van Arbeid 
in wiens gebied de werkgever de zetel 
zijner onderneming heeft. . Bijvoorbeeld. Een Boxtels arbeider werkt
te Eindhoven bij een nog niet ingeschre
ven werkgever. Wordt hij ziek, dan 
zendt hij zi jn ziekmelding naar de Raad 
van Arbeid Eindhoven, deze bezoekt den 
werkgever, wijst dezen op zij_1: verpl_ich
tinaen bevordert een bedr1Jfsaang1fte, 
ne:mt'  het loon van den zieken arbeider 
op en zendt de ziekmelding met loonge
gevens door naar de Raad van Arbeid 
's-Hertogenbosch, waartoe Boxtel be
hoort. Deze Raad neemt dan den pa
tiënt in de geneeskundige controle op en 
zorgt voor de uitkering. . Op gelijke wijze handelt men m het ge
val men niet weet bij welk orgaan, de 
werkgever die wel zijn_ verplicl�tingen 
is nagekomen, voor de Ziektewet rs aan
gesloten en men moeilijk kans ziet, wat 
ook al door huiselijke omstandigheden 
voor kan komen, daai- met spoed achter 
te komen. Ook in dit geval zendt men de 
ziekmelding in bij de Raad van Arbeid, 
waar werkgevers onderneming zet�lt. 
Deze Raad zorgt dan voor doorzendmg 
naar het orgaan waar de werkgever js 
aanoesloten voor de Ziektewet, welk or
gaa; het ziektegeval dan in behandeling 
neemt. 
Het komt voor dat de ziekmelding wordt 
inoezonden bij den werkgever of bij de
ze�1 mededeling van de ziekte wordt ge
daan die belooft er wel verder voor te 
zulle;1 zorgen. Dit laatste wordt nog wel 
eens vergeten tot nadeel van den zieken 
arbeider daar de uitkering zoveel later 
ii1gaat als de ziekmelding te laat bij _het 
uitkerend orgaan binnen komt. De Ziek
tewet bepaalt nu eenmaal dat de aan
gifte der ziekte door den verzekerde of 
namens hem moet worden gedaan. De 
werkgever ka·n derhalve niet \ �rantwoor
delijk worden gesteld. 
Het is dus zaak te zorgen da:· uw ziek
melding zo snel mqgelijk dt.s langs ·de 
kortste weg de betrokken ziekenkas be
reikt. 
Dit kan alleen als men, ook al is men 
niet ziek zich op de hoogte stelt waar • 

• de werkgever voor de Ziektewet is aan
gesloten. Is dit de Raad van Arbeid 

dan haalt men een ziekmeldingsformulier 
ten postkantore, is het een andere zie
ker kas, dan kan men bij zijn werkgever 
zulk een formnl'Pr krij<>en. Zou deze ze 
niet in bezit hebben ,  dan kan men een 
voorlopige schriftelijkP kennisgeving der 
ziek·e aan het betrokken orgaan dnen 
on1er mededeling dat de ziekmelding 
volgt. 
Het gaat er de organen n 1. om de pa
tië>1ten zo spoedig mogeliik in de con
trole op te nemen <'" in dit geval gaat 
onk de uitker;ng tijdig in. 
Het ziekP•1'!eld worrlt uit0ekeerd over 
elke werkdag, dat de ziek·e duurt te 
beginnen r>1et de 3de rla<> na dien . waar
on de arbeidsongeschik·heid intrad. 
Wordt iema>1d b v. op Dinsdag vóór of 
tiirlens cl e dagtaak 7:ek, dan gaat het 
ziekengeld va>1af Vrijda0 in. 
Het is vanzelfsprekend dat in een onder
neming een gunstiger regeling mag gel
den. dan wettelijk is voorgeschreven en 
dit komt, voor wat het aantal wacht
dagen en het percentage van uitkering 
betreft. in grote bedrijven veel voor. 
De u;tkering ziekergeld Pesrhiedt over
26 w"k,..., en bPrlraagt 80 % van het 
gemidnelde weekloon over de laatste 
1 � wel«•n.  
Bi i  de bPhande!inQ van de he"roting vonr 
Snri;ile Z;,ken in de Tweecle Kamer heeft 
Minister Drees een verlenging van de 
uit-keringsrluur in°Pv"1"e r1" 7:iektewet 
tot 52 weken in uitzi5ht gesteld. 
Moge de7e verlenging spoediq in de 
Wet worden opP,enomen, welke we's
wijziging. zPer zeker met g•nte vre11orl e 
door de arbeiders zal worden begroet. 

H. v. d. K. 

Voor de Landbouwers. 
KAPVERBOD VAN BOMEN 

De rl ;rectenr van het S'aatsbosbeheer, 
hoofd van het Staatstoezicht op de Bos
sen, schrijft ons : 
Voor bossen, andere houtopstanden en 
afzonderlijke bomen geldt nog s·eeds een 
algemeen kapverbod. Het blijkt steeds 
weer, dat dit verbod wordt overtreden. 
Daarom is het nodig, dat de in ons land 
aanwezige houtvoorraden zeer gering 
zijn, terwijl er aan de andere kant een 
zeer grote behoefte aan alle soorten hout 
bestaat, vooral voor de wederopbouw en 
de industrie. 
Het is ieders plicht, er toe mede te wer
ken, dat het in ons land aanwezige hout 
een in het algemeen belang verantwoorde 
bestemming vinde. De nood in de ge- . 
teisterde gebieden, waar men veelal we-

. gens gebrek aan materialen niet de hoog 
nodige reparaties kan uitvoeren, bewijst 
dit duidelijk. Voorts zou een tekort aan 
mijnhout inkrimping van de kolenproduc
tie betekenen. 
Het behoort niet meer voor te kom'en, 
dat voor werkhout geschikte bomen clan
destien worden geveld, om het afkomen- , 
de hout voor brandhout, of zwarten han
del te bestemmen, terwijl elders aan het . 
hout een dringende behoefte bestaat. Het 
'is dan ook licht te begrijpen, dat de 
Overheid in deze crisistijden maatregelen 

·Liefde en Dood·
Brord was iemand van de oude stempel ; 
'n echte boer, die van kunstmest niet 
veel wilde weten en niets zozeer liefhad 
dan z'n eigen boerderij, z'n vee en z'n 
vrouw. Toen andere mel'Sen al lang met 
de trein naar de veemarkt gingen in de 
grote stad, was Brord nog gewoon met 
z'n stokske als reisgezel de reis te voet 
te maken. Er werd van hem verteld dat 
hij op 'ne keer naar het station was ge
gaan en 'n kaartje vroeg aan het loket. 
Maar toen ze hem vroegen "waar wilde 
naar toe, Brord", toen moet hij gezegd 
hebben "daor heelde niks mee te make '. 
En hij stapte maar weer te voet naar de 
stad. 
Niemand uit de omtrek kon zo goed lo
pen, als Brord ; maar niemand had ook 
zulke lange benen en zo'n grote voeten 
als hij .  
Men beweert zelfs dat hij zo'n grote 
maat van schoenen had, dat ze veel 
duurder moesten kosten dan die van 
andere mensen en dat hij ze uit moest 
trekken als hij op 'n scherpe hoek of 
bocht kwam, want anders kon hij de 
draai niet krijgen. Ook heeft men van 
hem verteld dat hij na z'n zalig afster
ven, bij zijn binnenkomen in de .hemel, 
al direct een nest jonge engeltjes dood
trapte. Maar dat zijn allemaal laster
praatjes, veronderstel ik. 
Wai'ineer ge met aandacht de geschiede
nis van Brord en zijn dochter zult lezen, 
zoals ik ze vertellen zal, dan zult ge 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK

37. De prof. en Felix hadden een ere
plaats bij het concert. Bartje zat bij hen 
en gaf van een en ander uitleg. De 
muziek en zang die ten geboren werden 
gebracht klonken verrukkelijk. 
,;Zulke concerten moest je een paar maal 
per week geven, het zou het cultureel
peil verhogen", zei de prof. 
"Over cultuur praten we hier niet", zei
Bartje een beetje bits : ,,Als wij een paar 
maal per week van zulke concerten ge
ven heeft op de duur daar niemand nog 
enige waardering voor want dan begint 

er van overtuigd raken dat hij met gro
ten smaak geleefd heeft en dat de Hei
lige lsidoor heel trots is geweest op de
zen voorbeeldigen boer, al was hij nog 
zo ouderwets van opvatting. 
Brord van Drieken woonde op een kleine 
boerderij ergens in een verloren stuk 
heide van Brabant ;  een boerderij met 
een acht bunder land er bij, waarop hij 
z'n kost zowat kon scharrelen. Al vroeg
had Brord z'n vrouw verloren, maar 
omdat z'n dochter erg flink was voor
haar jaren, had hij nooit zonder huis
houdster gezeten. Nergens behoefde hij 
zich om te bekommeren dan om z'n land 
en z'n vee. Het ontbrak hem aan niets 
en zelfs het verdriet om 't verlies van 
z'n vrouw was hij vergeten ; wanneer hij 
na 't  werk z'n pijpke stopte in de- hoek 
van 't vuur, , dan kende hij geen groter 
genot dan in de vlammen te s·are11, ter
wijl z'n dochter onder de petroleumlamp 
wat wasgoed verstelde. 
Maar vele avonden werden er doorge
bracht met enkele buren, die graag eers 
aanliepen om bij Brord in de vuurhoek 
wat te kletsen over ' t  weer, het vee en 
den ouden tijd. 
Brord praatte nooit veel, luisterde graag 
en knikte eens met zijnen kop. Alleen 
reeds door zijn a;:inwezigheid bracht hij 
rust en gemoedelijkheid aan het gesprek. 
Wanneer hij iets zei, dan was het een 
oud gezegde of een spreekwoord, dat al 
bijna vergeten was bij de jonge boeren 
van tegenwoordig. En niemand lachte 

het spoedig te vervelen. 
.Om beurten worden nu de concerten ge
geven, je krijgt dan geen flauwe critiek 
als er eens een toontje te hoog of te 
laag gezongen of geblazen wordt, want 
ieder denkt er aan dat hij het volgende 
keer zelf doen moet en zeggen en doen 
zijn twee din'gen", aldus Bartje. 
, ,Dat is nog niet zo gek geredeneerd", 
dacht de prof. 
38. Na afloop van het concert werd er
liandbalspel gespeeld. Het ging er vro
lijk naar toe, echt vriendschappelijk. Er 

neemt om het productie-vermogen van
de Nederlandse bossen in stand te hou
c'en en een zo economisch mogelijke ver
t,eling van het hout, dat kan worden 
�:cveld, te verzekeren. Zij eist daarom 
het _aanvragen van een kapvergunning, 
trnemde op deze wijze de bestemming 
\ �-n h:t. ge, Lloe hül!': te kunnen bepalen. 
B!J verl111g zonder vergunning stelt men 
zich bloot aan strafvervolging, terwijl 
het zonder vergunning gevelde hout in 
beslag kan worden genomen. 
Deze vergunning dient men aan te vra
gen Bij den directeur van het S:aa'.sbos
beheer, Museumlaan 2, te Utrecht, op 
daartoe bt>stemde formulieren. Voor het 
vellen of rooien van knotwilgen en 
, ruchtbomen, met uitzondering van no
te?omen, alsmede voor het kappen van 
gnenc!�out en het opperhout of z.g. 
, .h:rar van knotwilgen, geldt thans een 
alµemene kapvergunning. Voor alle ove
rige bomen geldt dus nog steeds een al
gemeen kapverbod. Om te voorkomen 
dat een eigenaar van bomen die zelf 
dringend behoefte heeft aan 1hout, b.v. 
wegens reparaties, dit hout aan een hout
handelaar zou moeten verkopen, kan in 
de aanvrage worden verzocht hout voor 
eigen gebruik te mogen bestemmen. In 
de kapvergunning kan hiermede clan tot 
een maximale hoeveelheid ·van 3 m3 re, 
kening worden . gehouden. 

N'.EUWE PACHTWET IN HET
VOORUITZICHT GESTELD. 
Geldigheidsduur bes · aande Pacht
regeling 1945 met drie jaar ver
Verlenging geldigheidsduur. 

De Pachtregeling van 1 7  November 1945 
bevatte naast wijzigingen en aanvullin, 
gen van overwegend technischen aard 
slechts een verlenging van de geldigheids�· 
duur van het Pachtbesluit tot 1 April 
1 ?47, daar van de veronderstelling was 
mtgegaan, dat tegen die datum een nieu
we Pachtwet zou zijn ingevoerd. Deze 
termijn blijkt echter te kort te zijn ge-· 
steld, reden waarom de Ministers van 
Justitie en van Landbouw, Viss_erij en 
Voedselvoorziening thans een wetsont• 
werp bij de Staten-Generaal hebben in
gediend, • waarbij de beperking in tijdsc 
duur komt te vervallen en de geldigheids
duur wordt verlengd tot 1 April 1 950.
Daarnaast wordt een aanvullende voor
ziening voor de verpachting van water
staatsgrond gegeven. Regering en Volks
vertegenwoordiging zullen door verlen
ging van de geldigheidsduur aan het 
pachtvraagstuk zonder overijling de· aan� 
dacht kunnen wili!en, die het toekomt 
gezien de grote b�langen, welke er med� 
gemoeid zijn. Een nieuwe pachtwetge, 
ving kan dan binnen 3 jaar worden te
gemoet gezien. 
Hoewel ook de regering de m�ning is 
toegedaan, dat de regeling van het. 
Pachtbesluit • op verscheidene punten 
v?or verbetering vatbaar is, acht zij het·
met gewenst thans partiële wijzigingen 
in het Pachtbesluit, zoals dit door de 
Pachtregeling 1945 gewijzigd gehand:· 
haafd werd, aan te brengen. , . 
Op één punt meent de regerin'g, .èchter/." · 
dat een voorziening op korten termijn 
gewe1:st is, en wel ten aanzien van · de 
verpachting van waterstaatsgrond . 

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

daarmee, want Brord zei. die -dingen zo 
simpel voor z'n neus weg, alsof ze van-. 
zelfsprekend waren. 
Wanneer er wat veel jongelui rond het·
vuur zaten en 't gesprek ging over de 

durskes van deze tijd, die geen kousen 
meer dragen en sigaretjes roken, dan zei 
Brord : ,,ge moet oew vrouw zuken on- · 
der de rook van oew huis" 
En wanneer de schrale oo

.
ost van een 

boer uit de omtrek besmaaJd werd dan 
zei Brord, ,,bidden en het laand mesten • 
da kunde nie genoo doen". ' 
En die korte gezegden van Brord werden · 
zo n soort spreekwoorden, waarvoor een 
zekere eerbied bestaat omdat ze van 
oude degelijkheid spreken. 
Op zulke avonden, als de stemmen rond 
het vuur de gemoedelijke sfeer scheppen 
van een Brabantse boerenherd dan zat 
Hanne ijverig met de naald t� werken 
terwijl ze luisterde naar al die bekend� 
stemmen. Het gebeurde maar zelden dat 
ze wat _zei. Maar haar rustige ijver met 
het breiwerk of verstelgoed paste geheel · 
bij de sfeer van het laaggezolderde huis 
op zulke avonden. Een er .kele keer keek 
ze van haar werk op en zocht de ogen 
van haar vader, die haar dan toeknikte· 
of om 'n bakske koffie vroeg. Nooit 
zou het in uw hoofd kunnen opkomen 
om te twijfelen aan de vrede van deze 
kleine boerderij, waar Brord en z'n doch
ter leefden van hun eigen werk en hun · 
onderlinge goedheid. 

(Wordt· vervolgd) 

werd niet ruw geduwd of stiekum getrapt. 
Felix vond het vermakelijk zo vlug en 
handig de kereltjes te werk gingen. Ze 
l iepen wel eer·. s  tegen elkaar wat dan een 
geluid gaf of ze tegen een leeg conserven
bl:k schopten maar alles verliep goed. 
't Was echt spel. Opeer·s werd het spel 
onderbroken, er was blijkbaar iets niet 
in orde. De Prof en Felix konden niet 
goed zien wat het was. De mannekes 
groepten bij elkaar en ze meenden dat er 
iemand van het veld werd gedragen. 

--



Manifest 
KAMPIOENSCHAP VAN BOXTEL 
Klein biljart libre. 

Maandag 24 Febr. werden de laatste be

Het behoud van het Christelijk  gezin. 
slissende wedstrijden voor de hoogste 
titel gespeeld in het clublokaal van de 
biljartvereniging "De Kei" alhier. 

Nederland heeft ·vele plaatselijke afde
lingen van bovengenoemde Bond gekend. 
De wrede overweldiger heeft met ijze
ren vuist zijn werk vernield, omdat hij 
de Bond een bolwerk wist van zedelijke 
en materiële kracht van 'ons volk. 
Na de oorlog is de Kath. Bond "Voor 

het Gezin" zijn werk weer aanstonds 
begol)nen, onder hoge bescherming van 
ons Doorluchtig Episcopaat. 
Onze beminde Aartsbisschop schreef in 
het eerste nummer van ,,Het Gezin" -
het orgaan van de Bond : 
"Het verheugt Ons van U te mogen 
vernemen, dat de Kath. Bond "Voor 
het Gezin" zijn activiteit opnieuw zal 
kunnen ontplooien . . . .  

• Van ganser harte wensen Wij Uw Bond
een zegenrijke toekomst toe en ver
lenen Uw Bond als onde-pand daarvan
gaarne Onze Bisschoppelijke Zegen".
Opnieuw telt de Bond weer tienduizen
den leden. Toch is dit slechts een onbe
duidend getal op het aantal christelijke
families in ons land.
Waarom zo weinig? Omdat men de
iaak, waarover het hier gaat, niet kent.
Ook omdat men zeer ten onrechte
meent, dat andere organisaties geroepen
zijn om de gezinsbelangen te behartigen.
·Maar ook omdat er vooroordelen zijn.
Men meent - en dit blijkt uit tal van
gesprekken die we gevoerd hebben, -
dat deze bond, de bond is voor de grote
gezinnen. En een groot gezin is uit de
tijd, een mentali•eit intussen, die niet .
.deugt. In we-kelijkheid is het met de7e
Bond voor HET GEZIN anders gesteld.
-Het grote oorlogsconflict, waarin ons
dierbaar Vaderland gewikkeld is g�weest,
vraagt van ons allen bezinning op de
vraag, in hoeverre de zedelijke verwor
ding schuldig is geweest aan de catestro
phe, die we thans • hebben. De vraag

. dient gesteld mef welke middelen er 
gèstreefd moet worden naar het herstel 
van de zedelijke en daardoor ook van 
de màteriële' krachten van het volk. 
Het voortbestaan en de bloei van een 
volk wordt in de eerste plaats gecon
ditioneerd door ee" gezond en vrucht
baar GEZINSLEVEN. 
Waar echtelijke trouw, kinderzegen en 
operbare eerbaarheid niet meer geëerd 
worden, gaan de volkeren ondanks tijde
lijke ecoriomische welstand op de duur 
ten gronde, 
De onttrekking van het meisie en de 
• vrouw van haar wezelijke taak als op
voedster . en verzorgster, het verdringen 
:Van den Jongen man en den man van uit
gebreide terreinen van de arhe;dsmarkt
ontnemen aan velen de mogelijkheid tot
het stichten van een gezin en bereiden

• de vrouw steeds slechter voor tot haar
eigenlijke taak.
Het is daarom noodzakelijk, dat .een

De stand aan de kop was : P. Geeris 1 0  grotere actie ontplooid wordt, zowel tot punten met een algemeen gemiddelde opheffing der zeden, als tot verbetering van 5.85, terwijl B. Schalks eveneens 1 0  van de . economische toestand der gezin- punten had, met een algemeen gemid-nen. Hiervoor !<amen de volgende pun- ., delde van 5 .76. P. Geeris moest nog een ten in aanmerk111g : \p�!·tij spelen tegen W. v. d. Vorst, ter-
! .  Herstel van de Christelijke opvoeding WtJI B. Schalks nog een zware partij te 
en deugdelijke voorbereiding van de · wachten stond tegen de kampioen A.
jeugd voor de verantwoordelijke taak Weijdeven. 
van het Ouderschap. • Als eerste partij werd gespeeld : P. Geeris 
2. Herstel der openbare zedelijkheid. W. v. d. Vorst, welke door P. Geeris ge-
3. Bevordering van zeden-sterkende lee- wonnen werd in 36 beurten, zodat het
tuur en ontspanning. algemeen gemiddelde van P. Geer,s steeg
4. Bevordering van het gezinsleven : tot 5.99. Waar bij gelijke stand van pun-
a.  door goede huisvestingspolitiek, waar- ten het hoogste gemiddelde beslissend is 
onder mede verstaan wordt het verschaf- voor het Kampioenschap, moest dus B. 
fen van speeltuinen in de onmiddellijke Schalks zijn partij tegen de kampioen 
omgeving van de 'IVOonwijke·'. A. Weijdeveen winnen in hoogstens 3 1
b. door uitbreiding van de kinderbijsla- beurten. Werkelijk een zware opgaaf
gen voor alle zelfstandigen. voor B. Schalks. 
c. door een billijke en rechtmatige verde- Onder, voor Boxtel ongekende orote he-
ling van de belastingdruk. Ia_ngstelling, werd deze partij gespeeld, 
d. door toepassing van de behoefte en met alleen was een record aantal b.!jart-
draagkrachtprincipen bij de vaststelling liefhebbers aanwezig, doch ook de tele-
der tarieven van de Overheidsbedrijven. fonische aanvrage, hoe de stand was 
e. door opheffing van de vrouwenarbeid liep in de tientallen. ' 
pp fabrieken en' kantoren. Noch Weijáeveen noch Schalks waren 
f. door bevordering van het huishoud- in vorm. Het eerst herstelde zich B.
en nijverhe;dsonder\vijs. Schall,s, doch ook deze was niet zeker 
g. door billijke schoolgeldregelingen·. v,., zijn snel Met e"" QOed gesperlrle 
h. door wettelijk verbod van Nieuw- serie van 20, rlie <loer ketsrn een ontijdig 
Malth. propaganda. e 111de n� 1n,1!'1 S ·h, k, ·1 vn -,rsp 'l lllt' 
De Kath. Bond voor het Gezin vraagt tot een flinke serie echter brachten gee� 
bescherming onzer kinderen tegen de ge- der spele:s : , t-t. In de dertigste beurt was 
varen van de zedeloze tijd. De Bönd de stand : B Schalks 1 97 en A. Weijde-
werkt voor het geluk uwer kinde-en . ven 1 33, zodat B. Schalks een serie van 
De Bond groeit. · Elke da'( neemt het Ie- 53 zou moeten spelen om het Kampioen-
dental toe.• Er zijn plaatsen in ons land schap alsnog te l0111nen winnen. Dit lukte 
met el'"' !'eweldig aantal leden, zoals niet, en nog 6 beurten, waaronder een 
HELMOND met 2500 gezinshoofden, serie van 28, waren nodig om de partij 
Heerlen, Sittard, het kleine SOMEREN . te beëindigen. A. Weijdeven haalde 172 
waar alle gezinsvaders - 800 in ge'al - caramboles. 
zijn aangeslote.,_ Het overwegend Pro- De uitslag is : 
tf'st;i.,•se HENGEi .0, met 1 0�5 leden. De cijfers achter de namen betekenen 
EINDHOVEN heeft een geweldige actie resp. gew., remise, verloren, hoogste serie 
in°e7f't. waarbij in alle parochies een on- en gemiddelde. 
derafdeling van de Bond komt. Kampioen P. Geeris 6 0 t 68 5.99 
\\:ilàrom achterblijven? Neen, ook gij 2. B .  Schalks 6 0 t 35  5.90 
wilt onze gelederen sluiten. Er moet 3. W. v. d. Vorst 4 0 3 37 4.83
weer een krachtipe omanisatie voor het 4. A. \'v"eijdeven 3 1 3 36 5 .06
ge;dn ontst:1_,in. Be�rijp de ernst van 5. G. Kools 3 1 3 33 4.45 
deze tijd. We kunnen niet langer een 6. <.. elp Lange 3 0 4 30 4.86 
afwachter>de houding aannemen. We 7. D. Sieger 2 0 5 46 4.58 
moeten de striid aanbinden tegen het 8. H. l'tobbelen 0 0 7 30 4.67 
modern· heiderdom en het gezin redden. Door de voorzitter van de Centrale 
O0k on'èehuwden kunnen lid worclen Commissie Boxtel, werden de prijzen 
ook ouden van dagen, ook andersden� uitgereikt, De kampioensmedaille was 
kenden, mits zij mee wePsen te strijden uitgeloofd door de Ned. Biljart Bond te 
aan het herstel en de hloei van het chris- Amsterdam. 
te1 i jk faP1ilieleven. Blijft niet achter ! De prijzen voor hoogste gemiddelde 
N'1g is het niet te laat ! evenals die voor de hoogste serie werden 
Alleen bij gezonde gezinnen knnnen wij eveneens door P. Geeris gewonnen. 
een krachtig volk verwachten. Alleen een 
volk, dat leeft, kan een toekomst bou
wen. 
W ereldhers•el door 2ezinsherstel. 

Kath. Bond 11VOOR HET GEZIN" 
Afd. BOXTEL 

Distributie= Nieuws. 
• , OFFICiëLE BONNENLIJST

voor het tijdvak van 2 tot en met 
15 Maart 1947. 

Wij. citeren enige typische passages
van de

Brief uit Amerika 

door HENRY F. PERRY, 7-2-'47. 

Twee kleine steden op het platte land 
. in Zuid Californië zijn door de Senaats
commissie voor Kleine Bedrijven als voor
beeld gesteld welke soort van platte
landsgemeenten Amerika wel en welke 
het niet moet steunen. De ene is Arvin, 
welke hoofdzakelijk steunt op grote 
boerderijen, en de andere is Dinuba, een 
stadje dat vrijwel in alle opzichten is te 
vergelijken, behalve dan dat het steunt 
op kleine eengezinsboerderijen. 

,.. dat de nationale kracht in de toekomst 
everals in het verleden zal komen van 
den·kleinen, onafhankelijken boer en za
kenman onder de prikkel van vrije on
derneming. Een paar dagen na het publi
ceren van Senator Murray's . .  rapport 
werd de Senaatscommissie voor de Kl. 
Bedrijven' gereorganiseerd en gemachtigd 
haar studies voort te zetten. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op
hèt ·kopen ·van : ' • ., . • - • 
Bonkaar:en KA, KB, �C 703 (strook 2) 
63- 1  Brnod : 800 gram brood. 
63-2 Brood : 400 gram brood.
63- t Boter : 250 gram boter.
63-2 Boter : 250 gram margarine of 200

gram vet.
63- t Melk : 4 liter melk.
63-2, 63-3 Melk : 7 liter melk.
63- 1  Vlees : 1 00 gram vlees.
63-2 Vlees : 400 gram vlees.
63- 1  Algemeen : 250 gram kaas.
63-2 Algemeen : t ei.

. Beide steden zijn gelegen in de grote 
centrale vallei van Californië. Het land 
was dor en werd verdeeld ten behoeve 

· van grote veebedrijven toen het voor
.het eerst werd gekoloniseerd, doch door
bevloeiing door middel van het oppom
pen van water uit de bronnen� werden
beide gemeenten geschikt gemaakt voor
een intensief boerenbedrijf. De veehou
ders in Dinuba verkochten hun land aan
kleine -l,oeren, die, aangemoedigd door
de Fed�rale Regering, het Alta Bevloei-

• ings District schiepen en het bevloeiings
systeem in 1 888 aankochten. In Arvin
echter bleven land ·en water in handen
van eigenaars van grote uitgestrekthedefl
die hun werk tegen loon Ia·en verrichten
door landbouwarbeiders. Enige van de
ontstáne verschillen welke in de studie
zijn omschreven, zijn :
De gemeenten van kleine boerderijen als
waarop Dinuba steunt, onderhoudt on
geveer 20 procent meer mersen per dol
.lar waarde van de landbouwproductie
dan een gebied dat steunt op grote boe
renbedrijven. 
Niettegenstaande hun grotere aantallen,
hebben de mensen in de gemeente geba
seerd op het klein-boerenbedrijf een be
teren gemiddelden leversstandaard dan
die in een gemeente, gebaseerd op het
groot-boeren bedrijf.
De materiële faciliteiten voor het leven
in de gemeente - geplaveide straten,
trottoirs, reinigingsdienst, riolering en an
dere openbare diensten - zijn veel gro
ter in de gemeente gebaseerd op het
klein-bedrijf. ·' 
De klein-bedrijfgemeente heeft twee keer
zoveel organisaties voor ontwikkeling en
sociale ontspanning dan haar tegenhan
ger gebaseerd op grootbedrijf.
De gemeente gebaseerd op kleinbedrijf
·onderhoudt twee couranten, die elk een
'Veel groter aan_tal p�ina's nieuws bren
gen dan de e1· kele courant van de ge
meente met het geindustrialiseerde boe
renbedrijf.
Deze conclusies voeren de moderne ge
neratie 200 jaar terug tot Thomas Jef
ferson, den derden President en een van
de grondleggers van het land, die een
natie voorstond gebaseerd op eigenaars
.'van gezinsboerderijen. Het standpunt van
Jefferson wordt heden ten dage gesteund
door vele sociologen, schrijvers, publicis
ten en leden van het Congres, die zich
verenigd hebben de neiging tot centrali
,satie, tot wat de Washington Post "Big
Business, Big Government and Big La
'bor" noemt, te bestrijden. Zij geloven

Sport nieuws.

TAFEL TENNIS-NIEUWS 
Een onzer Boxtelse jongens wist in Ba
tavia een zeer sterk bezet tafeltennis
tournooi te winnen, en wel Willy van 
Opstal welke een vijftal jaren lid was van 
Advance en nu als dienstplichtig mili
tair in Indië vertoeft. Hij speelde een 
drietal jaren in het tweede tea"' van Ad
vance in de eerste klas, in welker jaren 
hij ook in deze klas in de competitie 
deelnam. 
Met een Amsterdamse militair wist hij 
ook het dubbelspel te winnen, na zeer 
zware strijd, in dit groot tournooi een 
prarht prestatie. Van te voren was be
paald dat de winnaar van het tournooi 
een wedstrijd zou spelen tegen de Ne
derlandse beste tafeltennisspeler Cor du 
Buy. Jammer genoeg (of misschien wel 
gelukkig voor hem) was <leze daags te 
vore.,, 25 Januari naar Nederland ver
trokken om mede het Nederlandse team 
te vertegenwoordigen op de Wereld
kampioenschanpen te P;irijs. Na teru'è
keer van du Buv in Indië zal deze wed
striid echter alsnog worden gesneeld. 
Willy, van je vrienden en al de tafelten
niskennissen hier in Holland een ge
lukwens riet je succes. 
Advance IJl VPrloor Zondag met 7-� van 
Atoom TIJ welke tha'ls zo 0oed als karri
pioen zijn in de derde klas tegen Be
Ouick in den Bosch. De wedstrijd in
Boxtel is  geëindi<!d in een gelijk spel zo
dat alle zeilen bijgezet moeten worden, 
daar geen erkel punt meer verloren mag 
ga;in. Advance Il die reecls kampioen is 
speelt haar laatste wedstrijd te!'en Smash 
II  uit Eindh0ven welke de beide nunten 
no<? wel in Rnvtel 7.ullen laten. Advance 
JII gaat bij ETC. IV op bezoek waarbij 
e,.., punt,..,verdeling wel het waarschijn
lijks geacht mag worden. 

O.Q.C..NIEUWS 
Bij de gehouden verloting tijders onze 
fees•avond op 1 5  Februari i 1 .  we·rlen de 
navol'èende pri jz,,,, ";"t ;if�eba, 1 ,1 , 
Nr. 241 geel : t doos boenwas ; 237 rood 
1 Mud kolen ; 60 rood t doos boenwas ; 

. 241 p:iars 1 doos hoen was ; 84 naars 1 fl. 
eau de cologne;  232 paars 1 doosje bril
lantine ; 261 wit 1 fles ra"ia ; 1 C)C) wit t 
doos siqaren ; 46 wit 1 pakje koffie ; 1 84 
wit 1 fles b-illantine : 1 82 wit 1 clnos hul
zen met appàraat ; 60 groen 1 hlik lever
pastei ; 1 2  groen 1 flesje bee--bruin. 
Belanghehbe"den kunnen deze prijzen 
alsno"! afhalen bij W. Lavenrlecker, Pr. 
Hendrikstraat op a.s. Zaterdag tussen 
2 en 4 uur. 

63-3 Algemeen : 500 gram sinaasappelen
( vóórinlevering).

63-4 Algemeen : 1 00 gram bloem of kin-
dermeel (niet uit rijst bereid).

63-5 Algemeen : 1 25 gram koffie.
63-6 Algemeen : 50 gram thee.
63-D Reserve 1 600 gram brood.
6::l-K Reserve · 800 gram brood. 
Bonkaarten KD, KE, 703 (strook 2)
64- 1  Brood : 800 gram brood.
64- t Boter : 250 gram boter.
64-2 Boter : t 25 gram margarine of 1 00

gram vet.
64-2, 64-3 Melk : 1 2  liter melk.
64- 1 ,  64-2 Vlees : 1 00 gram vlees.
64-· 1  Algemeen : t 00 _gram kaas.
64-2 Algemeen : 1 ei.
64-3 Algemeen : t kg sinaasappelen

(vóórinlevering).
64-R Reserve : 8C0 gram brood.
64-S Reserve : t 00 gram bloem of kin

dermeel (niet uit rijst bereid).
64-U Reserve : 600 gram bloem of kin-

• dermeel (niet uit rijst bereid).
64-V Reserve : ± 90 gram Deense toilet-

zeep ( vóórinlevering).
Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG, 703 (strook 2). 
63-4 Brood : 800 gram brood.
63-4 Boter : 250 gram boter.
63-4 Margarine : 250 gram margarine

of 200 gram vet.
63-4 Melk : 5 liter melk
63-4 Vlees : 300 gram vl�es.
63-5 Vlees : 1 00 gram vlees.
63-4 Kaas : 200 gram kaas.
63-4 Eieren : 5 eieren.
Op 6 Maart zullen bonnen worden aan
gewezen voor cacao, suiker versnape-
ringen en tabak.

1 

De bonnen 63-3 en 64-3 Algemeen voor
sinaasappelen moeten uiterlijk op
Woensdag 5 Maart a.s. bij een hande
laar in groente en of fruit worden inge
leverd.
Bon 64-V Reserve voor Deense toilet
zeep moet uiterlijk op 8 Maart a.s. bij
een detailist in zeep worden ingeleverd.
AHevering van de zeep zal zo spoedig
mogelijk plaats vinden.
De niet-aangewezen bonnen van strook
no. t kunnen worden vernietigd.

D:STRIBUTIEKRING BOXTEL 
De Waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring Boxtel brengt het volgende 
ter openbare kennis : 

Uitreiking van schoenenbonnen 
Van 3 tot en met 7 Maart 1947, worden 
in alle tot de Dis,ributiekring Boxtel 
behorende gemeenten aan de volgende 
categoriëen schoenenbonnen uitgereikt. 
L Voor de z.g. Overgangsregeling '47" 
aan personen, die nog in het bezit zijn 

• 

van de inlegvelbo� 614, en wier laatste 
cijfer . van de Tweede Distributiestam: 
kaart een 3, 6 of 9 is. • 
2. De Verjaringsbonnen aan kinderen,
in het bezit van een inlegvel CC, GO of
GE en derhalve geboren in de maand
Februari van een der jaren t 9J2 tot en
met 1 946. Zij moeten aan hun inlegvel
de bon 604 nog hebben.
3 . Aan kinderen, die de leeftijd van
1 0  maanden hebben bereikt. Voor .  alle
gevallen dient de Tweede Distributie
stamkaart met het daarbij behorende in
legvel te worden medegebracht.
De uitreiking geschiedt op de volgende
dagen en plaatsen :
BOXTEL : 
3 Maart de letters A tot en met F.
4 Maart de letters G tot en met L.
6 Maart de letters M tot en met R.
7 Maart de letters S tot en met Z.
BEST:
3 Maart de letters A tot en met H.
5 Maart de letters I tot en met R.
7 Maart de letters S tot en met Z.
LIEMPDE : 
5 Maart voor de middag alle letters.
ESCH : 
na de middag alle letters.

Spreekuur Directeur distributiekring 
Boxtel. 

Tot nadere aankondiging zal de wrnd, 
Directeur in de verschillende buitenge
meenten geen spreekuur houden. Voor
Innig dus alleen te Boxtel op iederen 
Woensdag van t 0 tot 1 2  uur. 

Ltttreiking nieuwe bonkaàrten en 
textielkaarten. 

Gedurende het tijdvak van 2 Maart tot 
en met 1 1  April 1 947 zullen in alle tot 
de Distributiekring Boxtel behorende ge
meenten, de vel�ende nieuwe Bonkaarten 
worden uitgereiKt. 
Bonkaarten KA t.m. KE voor Niet-Zelf

ve :zorgers. 
La, LB en LC voor Zelfverzorgers Melk 

en Vlees. 
OA, OB en OC 705 voor Zelfverzorgers 

vlees. 
PA, • PB en PC 705 voor Zelfverzorgers 

Melk. 
Textielkaart VA 705 voor A 1 1  e leef-

tijden. 
Tevens zal aan ieder (plaatsvervanoend) 
gezinshoofd een aanvraagformulier" MD 
325- 1 5  worden uitgereikt, hetwelk dient
te worden ingevuld en op een nog nader 
te bepalen datum worden ingeleverd. Dit 
formulier heeft betrekking op de nieuwe 
brandstoffenkaart voor het volgende sei
zoen. 
Voor iedere uit te reiken Bonkaart , 4 
Textielkaart zal door de ambtenarea de 
bon "Bonkaart 703" worden ingenomen. 
Deze bon bevindt zich op de thans in 
gebruik zijnde bonkaart 703 en dient 
zorgvuldig vast aan het lichaam van deze 
kaart bewaard te worden. Losse bonnen 
kunnen in geen geval worden geaccep
teerd. De uitreiking geschiedt als volgt : 
De zelfverzorgers zullen eerst allen 
schriftelijk worden opgeroepen, waarna 
door publicatie de niet-zelfverzorgers per 
letter worden opgeroepen. Deze letter
indeling zal te zijner tijd worden bekend 
gemaakt. De zelfverzorgers komen aan 
de beurt tussen 2 en 22 Maart de • niet
zelfverzorgers tussen 22 Maart en t t 
April. 
Boxtel, den 25en Februari 1 947 

De wnd. Directeur vo�rnoemd, 
J. F. A. P ARO. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 
ZONDAG 2 Maart. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor acht, 9 uur en om 
half t t de Hoogmis, waaronder Lijdens
meditatie. De Hoogmis zal worden opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
weizijn der parochie. Des avonds om 7 
uur Lof met Rozenhoedje en Te Deum" 
vanwege de verjaardag der" Pauskeuze 
van Z.H. den Paus. 
Vandaag collecte voor het Seminarie, 
waarvan de opbrengst moet dienen om te 
helpen voorzien in het voortbestaan van 
het Seminarie van ons bisdom en in de 
studiekosten van begaafde candidaten 
voor het ft.. Priesterschap. Deze wordt 
op verzoek van den Bisschop ten drin
genste in de milddadigheid der gelovigen 
aanbevolen. Z.H. Exc. vraagt tevens hun 
gebed, opdat het God behage vele en 
.waardige priesters aan ons dierbaar bis
dom te schenken. De 2e schaal voor de 
bijz. noden van het Episcopaat. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. 
Woensdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje en gebed tot den H. Jozef 
vanwege de maand Maart. Donderdag
avond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
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 Zaterda_g der maand en
tevens Priester-Zaterdag.
Maandag en Woensdao om half 9 Cathe
ch_ismusonderricht vair de jonger s en.
Dmsdag en �<;>nderdag voor de meisjes 
ter voor?ere1dmg van de plechtige H. 
Commu111e. 
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 Anna v. d. Meijden v. d. 
Ven ; z.a. gel. H.  Mis voor Petronella 
v. d. St_een van Griensven ; H. Hart al
taar gel. mndst. voor Petronella van Hal -
om half 8 gel. jrgt. voor Elisabeth Pel'.
ders ; z.a. gel. jrgt. voor Edua�d van
Griensven ; om half 9 gel. I-1. Mis voor
Henriëtte \v'itterveen Schöne.
DINSDAG : om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Maria v. cl. Meijden ; z.a. gel.
mndst. voor Elisabeth , Leij,en ; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Hendrica Polman •
om half 8 gel. H. Mis voor Franciscu�
van Besouw vanwege de K.A. ; z.a. gel.
H. Mis voor Lamberdina v. d. Geeren
v. d. Meijden vamyege St. Will ibrordus ;
om half 9 gel. H. M;s voor Petrus Muse
laers en Hendrica van Drunen de hsvr.
WOENSDAG, om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria Santegoets ; z.a. gel.
H. Mis tot bijz. intentie ;  H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Marinus v. d. Meijdeil

en Martina 1-iensen de hsvr. ; om half 8 
gel. I-1. Mis voor Henricus Poirters van
wege het Koor; z .a .  gel. H. M:s van
wege het "Biddend Leger" ; om half 9 
gel. I-1. Mis voor Anna v. d. Steen v. d. 
Brand vanwege de Bond van het H. Hart. 
DONDERDAG : om kwart voor 7 gef. 
gez. j rgt. voor Adrianus Verheijden - z.a. 
gel. jrgt. voor Johannes Schoenmakers ; 
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Maria
van Roessel par. H.  Hart over! . ;  om, half
8 gel. mndst. voor Jacobus van Elk ; z.a.
gel. mndst. voor Marinus v. d .  S'.een van
wege het Thuisfront ; om half 9 gel. H.
Mis voor Sjaak van Vlerken.
VRIJDAG : om kwar.t voor 7 gez. mndst.
voor Jacobus van Elk ; z.a. gel. H. Mis
voor Elisabeth van Heesch v. d. Bosch ;
H. Hart altaar gel. mndst. voor Jan van
Empel ; om half 8 gel. H. Mis ter ere van
het H. Hart ; z.a. gel. H. Mis voor Hen
rica v. d. Plas Dirks ; om half 9 gel. 
mmlst. voor Adrianus van Gooi. 
ZATERDAÇ : om kwart.voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Henrica Verhe1jden Roefs ; z.a. 
gel. jrgt. voor Anna Maria van Weert 
van Kessel te Gemonde over! . ; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Paulina Voets ; 
om half 8 gel. H. Mis voor Petrus Jo
hannes Tielen ; z.a. gel. H. M's ter ere 
van het Onbevl. Hart van Maria tot be
kering der zondaars ; om half 9 gel. jrgt. 
voor Hendrica v. -d..1Plas Dirks 
In het Liefdehuis zó

llen geschieden : 
Maandag gel. H. Mis voor Wilhelmina 
van Zogchel ; Dinsdag gel. H. Mis voor 
Martina van Zeeland ; Woensdag gel. 
H. Mis voor Cornelis van Hal ; Donder
dag en Vrijdag gel. H. M's tot bijz. in
tentie ; Zaterdag gel. rondst. voor An
tonius van Kerkoerle. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 
2e Zondag van de Vasten, 2 Mrt. '47 

De 1 e schaal is om de Seminaria van ons 
B'sdom ; de 2e voor de B.N. Vandaag is 
het de verjaard. van de Pauskeuze van 
Paus Pius de XII , Vergeten wij niet te • 
bidden voor onzen Heiligen Vader, op-
dat de H. Geest Hem bijsta in het be- '-
stuur der Kerk. Na de Hoogmis zal het 
Te Deum gezongen worden. 
Vanavond kwart voor 7 zal het Rozen
hoedje gebeden worden voor onze Jon
gens in Indië. 

• Om 7 uur Lof met volkszang en 2e Lij
densmeditatie.
Woensdagavond half acht Lof ter ere
van St. Jozef.
Donderdagmiddag 3 uur H. Familie voor
Moeders en Geh. Vrouwen.

- Donderdag wordt biechtgehoord van 6
tot 7 uur. . . 
Vrijdag, de · eerste Vrijdag der maand
to,.,.,ewijd aan het H. Hart ; 's avonds om
half 8 Lof.
Zaterdag Priesterzaterdag. Na de H.
Missen wordt het gebed voor de Pries
ters gebeden.
ZONDAG, 2 Maart : 6 uur l.d. voor het •
Geestelijk en tijdelijk welzijn der Para•
chie ; 7 uur Ld. voor Gerdina v. Beljouw
vanwege Broederschap H. Hart ; 8 uur· :
Ld. voor Mathilde Schepens vanwege Ap, • • 
des Gebeds ; kwart voor· 9 Ld. voor
Adrianus v. d. Loo vanwegè Bro!!d, H. -
Rozenkrans ;  half t t de Hoogm_is , voor

, Gertruda • v. d. Staak-Konings te Esch · f 
overleden. • 
MAANDAG · 3 Maart : 7 uur Ld. voor 
Petronella de Bie-Schoönes ; Ld. voor 
Harry van Veghel ; kwart voor 8 l .d. 
voor Jos van Susan te ; l.d. voor Henrica 
van Stekelenburg v. Duuren vanwege de 
Buurt ; half 9 l.j . v. Marinus v. Hemmen. 
DINSDAG, 4 Maart : 7 uur z.d. voor 
Johanna v. d. Pasch-Pi_inenburg ; l.j. voor 
Franciscus Boley ; kwart voor 8 l.j . voor 
Adrianus van Meersbergen en Antonètta 
v. d. Wiel z.e. ; l .j .  voor Wilhelmus Le
maire en Getruda Bakkers z.e. ; half 9
gef. pl.z.j. voor Thomas van Alphen en
Johanna Schellen z.e.
WOENSDAG 5 Maart : I.m.- voor Ge
rardus v. Erp-Smulders ; I .m. voor Johan
nes Driessen ; kwart over 8 1 .d. voor Ca
tharina Baavens v. Strijthoven ; I.d. voor
Adrianus Vlaminckx vanwege de Ark;
half 9 z.j. voor den Heer Henricus Bek
kers.
DONDERDAG, 6 Maart : 7 uur gef.
pi z.j. voor Willem Bosch ; I.m. voor Wil
helmina Pijnenburg-Roosenboom ; hvart
voor 8 I.m. voor Jo van Zeeland ; I .m.
voor Jacoba v. d. Horst-Rademakers ;
half 9 z.d. voor Marinus v. Breugel.
VRIJDAG, 7 Maart : kwart voor 7 pl.
z cl. voor de leden van de füoed. H. Hart
l .d. voor Willy. Derks ; kwart voor 8 l.j.
voor \'v"illem Voets, Antonius de zoon en
Helena de dochter; l .j .  voor Antoon van
Handel en echtg. ; half 9 z.j. voor Jo
hanna van Schijndel-Zwanenburg.
ZATERDAG 8 Maàrt : 7 uur gef. z.j.

. voor Piet Maas ; 1.d. voor Willy Derks ; .
kwart voor 8 l.j . voor Johanna van Haa
re,,·Schoenmakers ; 1.d. voor Antonius
\'Vagenaars en echtgenote en zonen ; half
9 l .j . voor Anna van Beljouw v. d. Struik.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
2de Zondag van de Vas · en. 

ZONDAG half 8 voor het welzijn der 
parochie ; 10 uur jrgt. voor Wilhelmina 
Schellekens. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Engel- .
bertus v. d. Linden en Hendrina de hsvr. 
DINSDAG half 8 jrgt. voor Theodorus 
v. Kuringen.
\V/OENSDAG half 8 jrgt. voor Henricus 
Klor1p_ 
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Ida 
hsvr. v. Henricus Klomp. 
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Gerardus en 
M:iria de hsvr. 
ZATERDAG half 8 jrgt. voor Adrianus 
van Eindhoven. 
Deze week zullen geschieden : 
Zondag H. Mis voor Theodorus Schel
lekens vanwege neven en nichten ; Maan
dag 2 H. Missen voor Maria v. d .  Oete
laar vanwege de kinderen en kleinkin
deren ; Dinsdag H. Mis voor Maria van 
de Oetelaar, v.w. kinderen en kleinkins 

de ·en en ee" v.w. broederschap Lev. Ro� 
zenkrans ; Woensdag 2 H. Missen voor 
Adrianus v. Kempen vanwege de buurt ; 
Donderdag 1-1. Mis voor Lamberdina v. 
d. Mevden te Boxtel overleden en mndst.
voor Maria van Kasteren ; Vrijdag mndst.
voor Antoon van Oirschot en mndst. v.
Nicolazina Toel�n ; Zaterdag mndst. v.
Adrianus van Schayk en mndst. voor
Joannes Essens .



PAROCHIE H. THERESIA TE BOXTEL 
2de Zondag van de Vasten 1947. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor zieken; 
half 9 H. Mis ter ere van O.L. VrouwSterre der Zee. De eerste schaal is voor
het Seminarie; de tweede voor B.N. 
Na de Hoogmis vergadering van St. Vincentius-vereniging; half 4 Lof met ro
zenhoedje en Te Deum wegens de ver
jaardag van de pauskeuze. MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijzondere intentie; kwart over 8 jrgt. voor 
Hendrikus van Summeren, Johanna Ma
ria v. Strijp hsvr. en Johanna de dochter.DINSDAG: half 8 H. Mis voor de wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden; kwart over 8 jrgt voor de familie Meu
lendijk-van Venrooy. 
WOENSDAG half 8 H. Mis ter ere v. 
d. H. Jozef; kwart over 8 H. Mis voor 
Wilhelmus Venmans, Hendrika Dcrkin
deren hsvr. en Arnoldus Venmans. 
Half 7 Lof ter ere van den H. Jozef. 
7 uur vergaderigg van de St. Elisabeth
stichting op de pastorie. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis vanwege 
kleinkinderen voor wede. Maria Berends
Toonen, kwart over 8 H. Mis tot intentiê 
v. d. leden der Godvruchtige vereniging 
ter ere v. d. H. Theresia. 

over 8 H. Mis voor den heer Johannes 
Quinten. Biechturen half 3 tot 4 uur en van 5 tot half 7. Om half 7 Lof met rozenhoedje om Gods zegen te verkrijgen 
over de priesterroepingen. 30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Mevrouw Henriette Witteveen
Schöne in de parochie van den I-1. Petrus, Petrus Bovendeerd te Utrecht, Cor
nelia van Oers-v. d. Braak te Esch, Hen
drikus v. d. Hoogen te Lange1 boom, 
Lamberdina van Geeris-v. d. Meyden in 
St. Petrus parochie en Christianus Chris
tina van Roosmalen te 's Hertogenbosch 
overleden en Petrus v. d. Hagen-Princée 
in Boxtel overleden. 
Bediend Johannes Vermulst alhier bediend. ZONDAG 9 Maart: 7 uur H. Mis voor 
Johanna Maria van Nunen-v. d. Schoot.De zelatricen van Apostolaat des gebeds 
die de maandbriefjes nog niet hebben 
afgehaald, kunnen deze alsnog bekomenin de sacristie. 
In deze week zal de Eerw. Pater derMaristen een ieder in de gelegenheidstellen, lid te worden van de Godvruchtige vereniging ter ere v. d. I-1. Jozef tot hulp voor de stervenden van iederen dag 

gregatie. In alle H. Missen de 1e schaalvoor het Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor Petrus v. 
d. Berk als overleden lid der broederschap der H. Theresia; half 8 z.m. voor Cornelia van d. Biggelaar als overleden 
weldoenster van Kerk en Liefdegesticht; 8 uur I.m. voor Adrianus Nyssen als 
overleden lid der processie van Kevelaar. 
DINSDAG: 7 uur z.in. voor Adrianus v.d. I-leyden overleden te Olland; half 8 z.m. voor de Eerw. Zs. Wilhelmina Aven
donks overleden te Tilburg; 8 uur l.j. voor Christinus Welvaarts. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Lam
bertus van Mensvoort; half 8 z.j. voor Lambertus Verhagen; 8 uur I.m. voor
Adrianus Nyssen overleden lid I-1. Wil
librord. 
DONDERDAG:? uur I.m. voor bijz. no
den der parochianen; half 8 z.j. voorTheodora Lambertus Mensvoort; 8 uur l.j. voor Henricus Welvaarts. 
VRIJDAG, 1 e • Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen d.i. van 2 tot 3 uur en 
van 6 tot .7 uur; half 7 I.m. voor bijz.noden der parochiapen; 7 uur 1. 7e voor Adrianus Nyssen; half 8 z.mndst. voor 
overleden familie van Boeckel -van 
Rumpt; deze I-1. Mis met uitstelling van 

Smulders en Johanna hsvr.; 8 uur I.m .... 
tot welzijn der Parochiè; 10 uur z.j. voorOdilia Hubertus Schoemacher. 
In de kapel der Eerw. Zusters: 
Van Zondag tot en met Zaterdag telkensom 7 uur I.m. voor Cornelia v. d. Biggelaar, Zondag als over!. lid H. Moeder 
Anna; Maandag als over!. lid. proc. Kevelaar; Dinsdag als over!. lid p:oc. Bokhoven; Woensdag als overled. lid H: 
Willibrord; Donderdag als over!. lid H.Ek; Vrijdag als over!. lid H. Cunera; Zaterdag als over!. lid H. Rochus; Zon
dag 7 uur I.m. voor August Suetens over-leden te Best. '· -
30e Adrianus van der Heyden overleden 
te Olland; Eerwaarde Zuster Wilhelmine Avendonks overleden te Tilburg.7e Adrianus Nysseil overleden te Liemp-de. 
Woensdagavond 7 uur Lof ter ere vanSt. Joseph. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Tweede Zondag van de Vasten. 

Donderdag gelegenheid om te biechten·:: 
van 3 tot 4 uur en van 6 uur tot half g_.:·Om half 7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toege-' 
wijd aan het H. Hart van Jezus. Om half'·7 uitstelling van het Allerheiligste en 
Communie uitreiken. Qm half 8 gez. H.Mis met uitstelling, waarna Litanie van 
het H. Hart en oefening van eerherstel. 
's Avonds om half 7 oefening van de1-i. Kruisweg. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Wil- ' 
helmina Pijnen burg te Vught over!.; half 
9 H. 1\fa voor onze Militairen in Indië. en elders; 10 uur Hoogmis voor de .Parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Johan
nes Wilhelmus van Exsel. 
DINSDAG: ' half 8 mndst. voor Annavan der Bruggen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Lambertus van der Lee. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna Petronella v. d. Lee-v. Gorp. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voorFranciscus van den Braak. 
ZATERDAG half 8 mndst. voor Adria- • 
mts v. d. Nosterum. VRIJDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 

kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
de familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel; 
kwart over 8 gez. mndst. voor mej. Wil
helmina v. d. Boom. Op deze dag uit
stelling van het Allerheiligste wegens de 
eerste Vrijdag va)1 de maand ter ere van, 
het Goddelijk Han van Jezus. ZATERDAG: Priester-Zaterdag: half 8
H. Mis voor Petrus van Beers; kwart

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
'.2e ZOndag van de Vasten, '.2 Mrt. '47 ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn derpar.; 8 uur I.m. voor Adrianus van derLoo overleden te Boxtel; 10 uur z.m.voor Cornelia v. d. Biggelaar als over

leden weldoenster van Kerk en Liefdegesticht; 3 uur Lof, daarna meisjescon-

. het Allerheiligste en Acte van Ereboete aan het Goddelijk Hart. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Vandaag is 
het de verjaardag van de Pauskeuze. Degelovigen worden verzocht veel voor deH. Vader d!! bidden. Na de Hoogmis. TeDeum. Tweede schaalcollecte voor hetSeminarie; derde voor Bijz. Noden Epi:.copaat. Na de middag om 3 uur Lof.waaronder Lijder,smeditatie. Dinsdagmiddag motten de kinderen van 
het 2de en 3de leerjaar komen· biechten.\'v'censda.: snJer J� H. Mi� va;i lnif S zullen ze gezamelijk communiceren. Woensdag om half 7 Lof ter ere vanden I-1. Joseph. 

Elders: I-1. M.s levende leden Proc. Tilburg-Hakendover; H. Mis overleden Ie•.·den Proc. Tilburg-Hakendover; 1-1. Mis 
Cornelia van Oers van d. Braak; H. Mi� voor Corn. v. Uers-v. d. K a.iK, va,1>vt6e Br. I-1. Cornelius Bokhoven; H. Mis voor ;idem vanwege Ver. Ons Belang; H. Mis voor idem vanwege Br. H. Willibrordus
Luyssel; H. Mis voor Adrianus van den 
Besselaar te. Vught overleden, 

ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Adriana 
Lambertus Verhagen; half 8 z.j. voor den Weled. Heer Godefridus van Boe
ckel van Rumpt; 8 uur l.j. voor MariaWelvaarts. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Gijsbertus 

Met vreugde geven wij kennis 
van de geboorte van onze 
zoon en broertje 

HANS 
Die bii het H. Doopsel de na
men ontving 

JOHANNES HUBERTUS 
MARIA 

J. A. BRUSSELERS 
Semarang Indië. 

L. A. BR USSELERS 
REIJNERS 

ANJA en HENKIE. 
Ti1delijk St. Lidwina-Zieken
huis, Kamer 3 Boxtel. 
Voor de vde blijken van be
langstellin<? bij ons Zilveren 
Huwelijksfeest ondervonden 
betuigen wij Familie en Vrien
den, de Directie der firma 
Hertzberger, .Kantoor en Fa
briekspersoneel en de diverse 
verenigingen onzen hartelijken 
dank. 
C. BERTENS-KLUIJTMAN�

Kasteellaan 4. 
Allen dî� bij gelegenheid van 
mijn 25-jarig ambtsjubileum 
)lunne belangstelling hebbe,i 
getoond betuig ik mijn har1 e 
lijken dank, in het bij;.;oi.der 
aan de Directie van de PNEJ',1, 
Directies en Personeelen v_1n 
Electr. Centrale en Gas- en 
Waterbedrijven te ·Boxtel. 

C. VAN OERS
Dr. Hoekstraat 6. ,.. 
Te koop: Een in goede staat
zijnde mahonie-houten tafel 
Te bevr.: Breukelschestraat 7. 
Pension aan1eboden voor eer 

of twee Heren op goede 
stand, tegen 1 April. 
Te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop 'n zware banksrh•nef 
en een zwarte fornuiskachel 
merk Dincing, grote maat. 
Te bevragen G. van Beers, 
Lennisheuvel n 

Gevonden bij Baarsven een 
mooie rozenkrans. Tegen ad
vertentiekosten terug te • be
komen, Molenstraat 19. 

Boxtel 
Boxtel 
Helmond Oosterhout
Dongen 
Maastricht 
Delft 
Nijmegen 
Breda 
OosterhoutTilburg 
Boxtel 

Wed. W. Schellekens-v. Kleef. 
Wed. R. de Haas-Selhorst. S. en N. Besters-Schellekens en Kinderen
N. en M. v. Riel-Schellekens.
Sr. Alfonsina F. Schellekens. 
H. en F. Schellekens v. d. Staay en Kinderen.
C. en D. Schellekens-Lenskens en Kinderen.
Prof. Dr. J. Schellekens, O.P. 
A. en C. Schellekens-Aarts en KinderenH. en Z. Holdrinet-Schellekens en KinderenSr. Félicitas U. Schellekens. 
T. en L. de Haas-Rietdijk en Kinderen.

danken zeer voor de hartelijke deelneming bij het 
verlies dat ons trof door het overlijden van onzen 
innig geliefden man, schoonzoon, broer, zwager 'enoom 

de Heer 
ADRIANUS CORNELIS SCHELLEKENS 

FEBRUARI 1947. 

Gevraagd: 

nette fietsjongen 
loon volgens arbeidsovereenkomst. 

Fa Lamb. v.. d. Vliert, Rechtèrstraat 13, Boxtel 

In gezin zonder kinderen 

Dagmeisje gevraagd 
16 à 17 ia'r, genegen de huishouding te leercn. Behan,deling .1ls kind 1n huis 

AanJieding Prins l lendrikstraat 16. 

Stille Omgang, Afd. Boxtel 
Ledenvergadering van 5 Maart 

uitgesteld tot Woensdag 12 Maart a.s. 
om 8 uur in De Ark. A_fd elings• Bestuur. 

Notaris P. Mertens Gevraagd voor direct

te Bvxtel, een Le1Hling-Bakker 
P. Ghijssens, Rechter
straat 38, Boxtel.

Te koop een dónkerblauwe 
Kinderwagen, wil ook ruilen 
op wandelwagentje. Nieuwstr. 
158. 

za I op \"V oensd�g 5 Maart 1947 vri0rm. 10 uur te Boxtc1
1 Rechterstraat 24 voor Mevrouw de Wed. J. I-1. van Lieshout

de Werd om contant geld 
' Publiek verkopen: 

bedden, matrassen, ledikanten, spiegels, tafels, stoelen, bankWoningruil, aangeboden vrij s,eJ, schilderijen, nachtkastjes, huis in centrum van O:sterwijk wastafels, wasstel, buffet, keubevattende S kàmers, keuken, kenkast, lampen, trap, ladders, schuur. Gevraagd vrij huis te breekwaar, reeptouw, stoven, Boxtel bevatterde minstens 5 fomuisj�, planken en wastobbe kamers plus keuken. Brieven . en wat verder te koop wordt Molenstraat 19. aangeboden. 

Zonder bon 
Damesschoenen 

met lederzool 

f 9.95 

P,0-U-endeect Te koop Trap-naaimachine, BC'zichtiging Dinsdag 4 Maart 
merk Singer, ook te ruil voor 1947 van 2-3½ uur en ee1. 
fiets met goede banden, Sta- uur voor het begin der ver

Sclioenliande.f, 23oxteetionsplein 7, 2 maal bellen. koping. 
-----------�-----------

Te koop een kalfkoe aan tel
ling April en een toom biggen, bij P. v.d. Made, Lagenberg 23. 
Gevraagd voor direct R.K.Da"rieisje. A. v. d. MeijdenK. Kerkstraat 13. 
Fa. Wed. P. Spierings 
vraagt 

Aankomend 

Winkelpersonee'. 
-Notaris P. Mertens

te Boxtel, 
zal op Donderdag 6 Maart 1947 voorm. 10 uur in het café 

'bij de kinderen van de Sande te Liempde voor den Heer J.
-van Gerwen aldaar, 

publiek verkoopen: 
5 koopen zwaar schaarhout inhet bosch te Kasteren onder
Liempde. 

Ons Moeder gaat steeds met haar bonnen 
\'oor pu,ke KAAS, of prima VISCH 
Naar de _zaak, met groot ver1rouwc:n 
Omdat ze wee•, dat VOS het is. 

STATIONSTRAAT 44 

WACHT NIE.T TOT DAT 
HET SEIZOEN ER IS 

Laat nu Uw garderobe in orde brengen.Wij reinigen Uw kledings ukken zo, dat zij weer als nieuw zijn, en tegen bijzon
der lage prijzen: 

HERENCOSTUUMS ... ... ... . .. ... f 3,75DAMES JAPONNEN .. . . . .  . .. ... ... 
Il 3,25 REGENJASSEN met waterprnof ... ... ... Il 

3,75 W;NTERJASSEN ... ... ... ... ... ... Il 
4,25 DAMES MANTELS ... ... ... ... ... 

Il 3,75 MANTELPAKJES ... ... ... ... . . .  ... Il 3,75. 
CHEMISCHE WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ 
,,Den Dries" Tel2e;;011 Boxtel 

.

-
-

• 

-.. -
Een bruigom zonder bruid 
Een trekpot zonder' tuit 
Een boom zonder tak 
Eed schoen zonder hak 
Een koning zonder land 
Een woestijn zonder zand 
Is lang niet zo bar 
Als de huisvrouw zonder Spar. 

DE SPAR 
ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

Rookt 
kwaliteit v"ol geur en •maak • 

en Koopt ' 
bil Bert.;van den Braak• 

Nieuwe Kerkstra.-, 73 Telefoon 450 

Met Uw aangiftebilJ·et voor de· . 
,. Vermogensaanwasbelasting 10 • b·· d s naar Jaar IJ e par 

Accountantskantoor A. J. ROBBEN 10 jaar vüordeel voor de SparklantGediplomeerd Bddstingconsulent 
Nieuwe Kotrkstraat 85 Boxtel Al onze Sparklanten ontvangen een 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

1 

CORSETTEN! 
Is een artikel waar iedere dame belang in stelt,doch juist de corpuler,te Dames hebben hieraan
de groo .s:e behoe.fte. 
Momenteel kunnen wij een prima lste klas 
maatco�set leveren. ZONDER INLEVERINGvan stof en onderdelen. De levertijd is ongeveerdrie weken. 
Dit is NATUURLIJK WEER 'N SERVICE va�: 

F. J. Witteveen's 
.Manufacturen• en Confectiebedrijf 
RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

Boekenweek 
1-8 Maart a.s.

Wie gedurende deze week in onze boekhandelminstens f 2,50 aan boeken besteedt, ontvangt - voor zover de voorraad strekt - een Novelle
van een Neder!. Au·eur ten geschenke, waaraaneen prijsvraag verbonden is. Een omschrijving van deze prijsvraag treft men in het "Geschenk 1947" 
aan. ZIET DE SPECIALE BOEKENET ALAGE in 

Boekhandel TIELEN 
STATlllNSfRAAT 28 BOXTEL 

LEERDOEK!! 
voor tafel- en stoelbekleeding. 
Prima kwaliteiten . Diverse kleuren. -

:1 J Witteueen Woninginrichting
Rechterstraat 22 Boxtel 

Feestcirculaire 
waarcp zij tegen vastgestdde prijzen 
ontv,uig�n: 

½ POND BISCUIT, een schitterende sortering 
½ POND VERMICELLI, altijd zeer welkom 

1 ROL BESCHUïî Hooymeyer 
t ONTBIJTKOEK feest bij de koffie 1 FLESCH LIMONADE-SIROOP 

feest voor Uw kinderen 
DEZE AANBIEDING GELDT UITSLUITEND OP 
28 FEBR. en 1 MAART a.s. 

1 Fa. Wed. P. Spiering�. 
\.. 

maar nu zooals voorheen blijft een kop 
pittige, geurige Douwe Egbertskoffiede, 
behagelijkste onderbreking,van den dag! 

DRUKKERIJ J. P. TIELEN, BOXTEL 

, 
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nts entcum 
l. vooRHEEN BOXTELSCHE 'couRANT

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

HET RECHT VAN DE LIEFDE 
II. HET GEZIN.
Vorige keer hebben wij gezien,
hoe iedere opvoedin° erop ge-

• richt moet zijn de zelfstandigheid
en persoonlijke stellingname van
het jonge individu voor te berei
den en te bevorderen en daarom
hebben wij in het licht gesteld,
hoe moeilijk het is voor de op
voeder om zich terug te trekken
op het juiste ogenblik, omdat de
meeste opvoeders zjch op het
standpunt stelden, dat zij de weg
tot deze ontploqiing van de per
soonlijkheid ma.eten aftekenen en
dat van deze weg onder geen
voorwaarde mag worden afgewe
ken. Zo krijgen wij het typische
geval van de dwang opvoeding,
de opvoeding van het "je zult",
die tot de grootste conflicten aan
leiding geeft.
Wij willen thans enkele richtlijnen
geven, die een juiste opvoeding
zouden kunnen bevorderen en die
de gevaarlijke strijd om de macht
tussen ouders en kinderen kun
nen voorkomen. Wanneer twee
mensen elkaar ontmoeten en be-�
sluiten een huwelijk aan te gáan,
dan stichten zij door deze we
derzijdse belofte van trouw een
nieuwe gemeenschap, een nieuw
sociaal verband; zij besluiten met
elkaar en voor elkaar te leven en
de eisen, die.dit nieuwe leven stelt
naar best vermoge9 na te komen.

• Hier komt inderdaad een van. de
grohdpijlers van .een goed huwe
lijk naar voren: het in dienst staan

_ yan .een. �-��-� -��-t.14af ·� dit is •
;,·-z;eer" ·belängrijk,�wäff�dikwijls 

komt het voor; dat het gezin er 
is voor de vader en moeder en de 
kinderen de • gehele dag door 
slechts lopen te den�en, hoe men 
öp de best mogelijke wijze vader 
te vreden zal ·stellen.- Het is streng 
verboden aan tafel de krant te 
lezen, behalve yoor vader; het is 
niet geoorloofd as op de vloer te 
strooien, maar, als vader het doet, 
zegt niemand iets; iedereen moet 
voor de goede gang van zakén op 
tijd aan tafel komen, vàder heeft 
altijd nog iets te <loen en moppert 
dao nog als de soep koud is. 

.1
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In andere huishoudens neemt de 
moeder de positie in van de on
schendbare leider: wat zij doet is 
goed, al doet zij het verkeerd. In 
sommige gezinnen de kinderen of 
één kind, voor wie alle anderen, 
·vader en moeder incluis, zich
moeten bukken. U kunt gemakke
lijk begrijpen, pat een dergelijke
verhouding zal leiden tqt naijver,
denkt u niet, dat een kind het van
zelfsprèkend acht dat vader en
moeder alles mogen wat zij niet
mag. Het kind voelt zich reeds ta
mèlijk vroeg zelfstandig en is zeer
fijngevoelig voor deze kleinighe
den, waarin het machtsoverwicht
van een der gezinsleden tot uiting
komt. Gaat u maar na bij de u
bekende gevallen van conflicten;
meestal vi1'den zij hun oorsprong
hier.
Als dit zo is, dan volgt hieruit
ook, dat de ouders in eerste in
stantie zich moeten onderwerpen
aan de ongeschreven regels van
het gezin. Het mag niet meer zijn:
"Jij moet aan tafel" maar "om
zes uur gaan wij aan tafel"; op
ieder van de gezinsleden rust de
plkht om te trachten op tijd te
komen. Als hij een van de regels
niet kan onderhouden, moet hij
dit beschouwen als een niet te
vermijden, maar betreurenswaar-

• di,ge tekortkoming. Alleen op de
ze wijze kan de rust in het gezin
worden bereikt: alle leden werken
voor één doel: het leven in huis
houdelijk verband moet :zo fijn
mogelijk worden ingericht.

u Wees uzelf" zei ik tot iemand.
Ma.af hij kón niet, hij was'.' 

niemand! 

Op deze wijze worden ook de 
mensen gevormd, die voor het 
grote leven het best geschikt zijn. 
Steeds maar "linkt in de tegen
woordige tijd de roep om werke
lijk sociale mensen. Zij zijn 
broodnodig. Slechts zij die in hun 
jeugd in werkelijk sociaal verband 
hebben geleefd, kunnen a<!_n deze 
eis beantwoorden. ln het gezin 
moeten zij• leren, zich te onder
werpen aan de regels, die de in
nerlijke rijkdom van dit leven be
vorderèn. Zij moeten leren de 
fijne waarden aan te voelen, die 
in het gezinsleven spelen, en deze 
met alle krachten helpen ontplooi
en, om beter in het grotere ver
band - waar de realiteit van het 
leven, de innigheid zal doen ver
dwijnen - toch zich staande te 
kunnen houden in de strijd om de 
hoogste waarden. 

Sint Joseph 

I� Maart dan groeit het leven prachtig open, 
al was de winter nog zo fel en hard; 
de Lente geeft het mensdom veel te hopen 
de Lente-winden strelen hoofd en hart. 
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De vogels hebben zich een plaats gevonden 
en bouwen weer hun nesten op 'n tak, 
de liefde heeft twee h;:irten zo gebonden 
dat nooit een storm die liefde meer verbrak. 

Sint Jozeph is nog steeds de trot.we hoeder 
en ook in Maart de oude schutspatroon 
en vraagt te samen met de reine Moeder 
een. nieuwe zomer weer aan God de Zoon;

en ied're Lente doet ons vaster hopen 
naar zon· en zomer en een wit bestaan, 

1 

Sint Joseph vouwt zijn brede mantel open 
wij mogen vei�ig door dit leven gaan.· CATENA 

De Kunst van het Huichelen wordt opgetild, elk kleed wordt 
af gerukt en ieder vernisje wegge

Er zijn mensen, die zelden of krabbeld. Wat er dan nog van dit 
nooit iets goeds van 'n ander kun- • godvergeten tuig overblijft weet 
óen denken of zeggen, omdat ze niemand, of 't zou moeten zijn dat 
steeds het slechtste veronderstel- Dante het wist toen hij zijn "Divi
len. Zulke mensen zijn in de maat- na Comedia" schreef. In de acht
schappij ten minste nog te gebrui- s_te verdieping van de hel plaatst 
ken als "lopende nieuwsbladen"., hij de huichelaars die met een lo
Ge.beel .anders. is heLg.es.teld .met . den mantel omhuld de hevigste 
de· echte huichelaars. Zoals de folteringen moeten_vèrduren. Men 
,pharizeërs van alle tijden, deugèn ziet daar de huichelaar Kaiphas 
zij nergens anders voor dan om aan de grond gekruisigd. 

Alleen als het gezin zó is ingericht, 
zal er de wederzijdse liefde en het 
wederzijdse vertrouwen ontlui
ken, de zo noodzakelijke factoren 
voor een gezond gezinsleven. Va
der en moeder hebben de dure 
plicht hun kind.eren vóór te lèven, 
dit is van veel meer waarde dan 
eindeloos gepraat en lange raad
gevingen. Als eenmaal in het ge
zin het wederkerige begrip is ge
vonden is één woord voldoende, 
immers dit woord wordt niet zon
der meer gesproken, maar het is 
een uiting van de gehele sfeer, die 
hangt iri het gezin. Het kind zal 
de raad opvolgen, omdat he't: voor 
hem vanzelfsprekend geworden is. 
Het· heeft reeds altijd zo geleefd 
wàt hij nu te doen heeft, sluit aan 
bij dit leven, het is een voortzet
ting in dezelfde lijn. Zo staat het 
niet onder curatele, maar het ont
plooit eigen. leven in het gezin�le
ven en bouwt zijn bestaan uit 
volgens de voprgeleefde regels. 
Wanneer dan. de tijd komt, dat 
de oudste de sprong gaat wagen 
uit het -kleine verband, waar de 
liefde en het vertrouwen het hem 
gemakkelijk maakten, zal hij met 
zich dragen iets van die sfeer, iets 
van die levenswijze, die hem zul
len helpen zich in te groeien in 
het grote geheel, waar het ont
breken van liefde en vertrouwen, 
_een aanpassing ernstig bemoeilij
ken. En als hij dan terugkeert in 
het gezin mët het meisje, dat hij 
als levensgezellin koos, zullen ou
ders en zusters en broers hem be
grijpen, want zij weten, dat hij 
een keuze deed, gedragen door 
een kracht, die in hem groeide 
toen hij kind en jÖngen was en die . 
hij putte uit de éénheid van, het 
gezin, uit de liefde, en het ver
trouwen van de anderen voor 

schone en grote gebaren van hei- Er is maar een soort mensen, dat 
ligheid te maken en om straks nog dieper in de hel kan: dat zijn 

. voor witgepleisterde graven te <le verraders. Dante plaatst hen 
worden gehouden door Hem, diè in de diepste hellekracht, de ne
de schijnheiligheid in felle woor- gende krjng. Het is daarom voor 
den hekelde. de huichelaars toch nog altijd een 
Ondertussen moet men niet al te troost te weten dat ze nog die� 
gauw iemand voor huichelaar of in de hel hadden kunnen komen. 
pharizeeër houden. Een goed hui- H. v. d. M.
chelaar gaat niet iederen dag ter 
kerke. Ook nadert hij niet eiken 
dag ter H. TaJel. Neen, een goed 
huichelaar doet alles met mate en 
met eerbiedige schroom, bang als 
't ware om zijn vroomheid te la
ten zien. Een goed huichelaar weet 
te bereiken dat hij als een soort 
heilige wordt geprezen, zonder 
dat hij zich aan de goede gemeen
te opdringt. Pas wanneer hij zelf 
bijna niet meer merkt dat hij hui
chelt, is hij op weg een goed hui
chelaar te worden. Zich zelf wijs 
te maken, dat O.L. Heer zich door 
veelvuldige kerkbezoeken en 
communies laat vleien, terwijl 
men in 't dagelijse leven alleen 't 
eigen belang en de eigen hoog
moed in 't oog houdt, dan heeft 
men wel een' pharizeërs-diploma 
verdiend. 

. • hem en van •hem voor de anderen. 
En zij weten, dat zijn keus goed 
was. 
Zolang echter een dergelijk in- • 
zicht nog niet voldoende gemeen
goed is geworden zullen wij voor 
moeilijkheden en conflicten blij
ven staan. Ook deze zullen moe
ten worden opgelost, door zich te 
plaatsen op het standpunt van een 
diepe eenheid voor de persoon en 
de persoonlijke keuze. Maar men 
zal moeten trachten de fouten van 
de opvoedfng, die tot een te slap
pe of te i,ndiviclualistische per
soonlijkheid aanleiding f<::ven, te 
herstellen. 1-!iervoor berust de 
plicht bij de .opvoeder, maar deze 
moet er goed van ave; tuigd zijn, 
dat hij nonit het recht heeft zijn 
eigen ideaal als doel van zijn op
voeding te stellen. Wat in zijn 
ogen niet helemaal gelukt is, kan 
best zeer goed geslaagd zijn .. 
Daarover echter een volgende 
keer. 
Leuven. 
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M. v. cl. DUNGEN 

Alles met mate 

En 't zal u baten. 

De mensen die in het huichelen 
niet verder komen dan hun mede
mensen en de pastoor of dominee 
te bedotten, -zijn maar leken in 't 
vak. Pas wanneer iemand zichzelf 
en O.L. Heer m:eent te bedotten 
door een leven vol uiterlijk vroom 
vertoon en brave ceremonies, dan 
pas heeft hij het hoogtepunt be
reikt dat in de huichelkunst te be
reiken is. 
Die mensen mogen Kaiphas tot 
patroon kiezen. Die mensen mo
gen de slang uit het aards paradijs 
in hun blazoen opnemen en zij 
mogen zeggen "Heer wat ben ik 
blij, dat ik niet ben, zoals die an
dere daar". Werkelijk, de kunst 
der s�hijnheiligheid is een· zeer 
moeilijke kunst. Slechts enkele be
reiken hierin de hoogste presta-
ties. De anderen zijn maar dood
gewone huichelaars, die je bij de 
eerste oogopslag al Jwnt kennen. 
Zij zijn zo alledaags dat we om 
hen alleen maar kunnen lachen. 
Eén ding is echter jammer: er 
komt een · tijd dat iedere sluier 

Radiogenbt. 
Ontegenzeggelijk biedt de radio veel 
moois en schoons. De genoegens die er 
door geboden worden zijn vele en veler
lei. Op het gebied van zang en muziek, 
lezing en voordracht is er keus te over. 
De zieke heeft er zijn/hëlar ziekenuurtje 
dat weldadig op hem/haar inwerkt. Hij/zij 
bezint zich op en berust in het bemoe
digend en opwekkend woord van den 
spreker. Hij/zij leert er· zelfs door ·zijn/ 
hàar leed te dragen en te offeren. 
De gezonde wiekt op de vleugelen der 
verbeelding naar een voetbalmatch en 
volgt, 'koortsachtig, den verslaggever. Hij 
rent met den renner en windt zich op 
of wordt neerslachtig al naar gelang het 
geluk of het ongeluk zijn partij dient. 
De vrouw krijgt haar kook- en naaicur
sus. In haar uurtje worden haar wenken 
gegeven voor de bedilzieke. onstuimige, 
jeugd. De man beluistert de sportuitslagen 
en wordt meegenomen op de hoogste -
toppen der wereldpolitiek. De Gods
dienst, de moraal, de politiek komt bij 
ons, via de radio, te gast. 
Inderdaad de radio is kennelijk een mid
del om ons het leven aangenaam te 
maken en ons te ontwikkelen. Hij biedt 
elk wat wils. Dat is prachtig. Dat valt 
te loven en wij kunnen vogr deze gave 
Gods niet dankbaar genoeg zijn. De 
techniek heeft veel, wat voor enkele de
cenia buiten ons bereik lag, in onze huis
kamer gebracht. Wij behoeven maar aan 
een knopje te draaien en vrijwel alles is 
binnen ons bereik; uit binnen- en buiten
land. Het wachten is_ nog .op de tele
visie. Wanneer die nog tot ieders bezit 
kan zijn hebben wij ook nog een com
plete bioscoop in huis en is het levett 

• volmaakt.
Inderdaad prachtig is dat alles en niet
genoeg te loven. Maar toch moeten wij
een beetje op ons tellen passen. D'r zijn
nu eenm;lal van die dingen waar ieder
een niet tegen kan. Dat is niets ergs of
bijzonders. Dat kwam in het dagelijks
leven altijd voor. Die dingen gaan wij
dan liever voorzichtig uit de weg. Dat is
heel begrijpelijk en heel natuurlijk. En
verstandig erbij.
Diezelfde voorzichtigheid moeten wij nu
minstens in acht nemen als wij luisteren
naar de radio. De· een zal een bepaalde
voorlichting, via de radio, onmiddellijk
op zijn juiste waarde weteri te schatten
en haar weten te ontzenuwen. De ander
heeft die gave niet. De een zal een ern
litis vermaan tot bezinning brengen. De

ZONDAGS-EVANGELIE 

Wie niet vóór mij is, is tegen 
Mij. Matth. 12, 30. 

Een woord van Christus, dat in al 
zijn kortheid en gedrongenheid, 
in duidelijkheid niets te wensen 
overlaat. Het is een woord, dat, 
als een zwaardslag, de wereld in 
twee partijen verdeelt, tussen wel
ke geen. tussenweg bestaat: 
Dê ene partij vóór Christus, en al 
degenen die hier niet bij horen 
zijn vanzelf tégen Hem. 
Dat was reeds zo bij Christus le
ven op aarde: Ieder mens die met 
Hem in aanraking kwam, was 
vóór Hem of tegen Hem. 
Daar komen in die eerste Kerst
nacht de arme Herders tot Hem, 
die in de kribbe ligt. En als zij de 
hemelse beestenstal verlaten, zijn 
zij vóór Hem. 
In de tempel van Jeruzalem staat 
de grijze Simion met het Jezus
kind op zijn armen: 0, Heer, laat 
nu uw di�naar in vrede gaan, want 
mijn ogen hebben Uw heil aan- . 
schouwd. 
Vóór het belastingkantoor zit Le
vi, de tollenaar, Christus gaat 
voorbiï: ,,Kom, volg Mij". Levi 
staat op en volgt Hem. 
Daar kömen de moeders. Ziet, ze 
brengen hun kleinen naar Jezus, 
dat hij ze voor immer zegenen 
zou. 
En de kinderen vleien zich tegen 
Jezus aan, en strelen de hand, die 
op hun schouders rust. Die _moe
ders en die kinderen: ze •.varen 
vóór Jezus. 
Zo was het telkens. Maria Mag
dalena, knielend aan Zijn voeten. 
De Hoofdman van· Capharnaüm, 
de moordenaar aan 't kruis;_ eÓz. 
Tègen Hem: Dat waren de Fari
zeërs, die zeiden, dat Jezus door 
Beelzebub de duivelen uitdreef. 
0at waren de Schriftgeleerden die 
Hem _in zijn woorden vergeefs 
trachtten te vangen. 
Herodes, die het Kind zocht te 
doden. De Hogepriesters, die dei;:
tig zilverlingen boden voor Zijn 
leven. 
Judas die Hem verried. 
Het Joodse volk, dat uitriep: 
"Zijn bloed kome over ons en 
over onze kinderen." 
Ook wij zijn gesteld voor cle�e 
keuze: Vóór of tégen Hem. 
Zijn we te laks om partij te kie
zen"... clan zijn we tégen Hem. 
Zeker, zijn leer is dikwijls moei
lijk. Zijn leer legt ons beperking 
en versterving op. Zijn leer vraagt 
soms van ons het liefste, wat wij 
bezitten als mens. Maar ik weet 
ook, dat Jezus Christus op de 
avond vóór zijn Lijden, voor ons 
z.llen gebeden heeft: Heilige Va
der ...... Ik biel voor hen ...... Be
waar hen, die Gij Mij hebt gege
ven in Uwen naam. 
Bidden ook wij tot de Vader om 
de kracht, altijd de kleur te be
kennen van de partij van Christus. 
ander zal datzelfde vermaan bestempe
'len als preutsdoen,erij en . in de wind 
slaan. 
Het hangt alles maar af van de vraag hoe 
de hoorder opgevoed is en of hij zich 
tot de juiste stemming kan opwerken. 
De een is bestudeerd en snapt de portée 
van de zaak waar het om gaat. De ander 
snapt de zaak niet, wil zich ook niet 
dwingen om de zaak te snappen. De 
een heeft feeling. De ander mist die ten 
enen male. er is groot onderscheid bij rle 
sprekers en bij de luisteraars. Dat is heel 
begrijpelijk en natuurlijk. Maar dat 
dwingt tot voorzichtigheid. 
Het moge bedroevend zijn als men on
juist wordt voorgelicht maar het is erg 
als men er· zich door laat beïnvloeden. 
Onbegrijpelijk is het daarom dat allen 
niet voldoende doordrongen zijn van de 
noodzaak om voorzichtig te zijn bij .het 
luisteren naar de radio. Ook al is de 
noodzaak om voorzichtig te zijn-niet 
voor iederen volwassen luisteraar even 
groot; voor de kind·eren is de uiterste 
voorzichtigheid steeds geboden, onver
schillig van , welken stand zij zijn. 
Daarom: ouders weest steeds attent en 
betracht de uiterste voorzichtigheid. Het 

. gaat hier mee om het welzijn uwer kin
.deren. 
De radio is een groot goed als hij op de 
juiste wijze benut wordt. Men geniete er 
zó van dat hij aan groot en klein een 
geestelijke verrijking en een werkelijke 
ontspanning biedt, 
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. De oorsprong' der Klókken. 
wat de klokken van onze Roomse Nu de klokken zich in de alge

men� belangstelling van de pa
rochianen van St. Petrus mogen 
verheugen, is het misschien wel 
interessant, om in 't kort iets te 
weten ov,er hun oorsprong en ont-

• kerken verkondigen, is slechts een
uitdeinen van deze eerste Bood
schap zelf.
fen der meest gebruikte teksten
die hierop betrekking hadden,
luide:staan. 

De klokkf'n worden voornamelijk 
geluid, om de kerkelijke dienc;ten 
aan te kon Jip-en; om de gelovigen 
op 'te roepen tot nebed. 
De oorsprong van dit gebruik is 
overigens zeer natuurlijk: 
Na de Kerkvervolgingen, in de 
eerste kloostergemeenten, waar de 
monniken herhaaldelijk en op 

. door de regel vastgestelde tijden 
bijeenkwamen om gezamenlijk 
hun gebed te verrichten, was een • 
of ander teken noodzakelijk. 
De abt nam hiervoor· een of an
dere handbel,· zoals de oudheid 
deze in verschillende vormen ge-
kend had. " 
De H. Benedictus (± 543) wilde, 
dat de abt zelf, als plaatsbekle
der van Christus, het uur aankon
digde voor het Officie en ver
maant zijn monniken, dezen op
roep te beantwoorden. 
Ook de Bisschoppen en de pries
ters gingen zicht langzamerhand 
bedienen van een of ander teken 
om de gelovigen op te roepen. 
Het toenemende aantal gelovigen 
en de uitbreiding van de parochies 
maakten het noodzakelijk steeds 
verder reikende klankinstrumen
ten te gebruiken en zo werd de 
kunstvaardigheid der klokkengie
ters steeds meer aangewakkerd. 
HeHs vrijwel zeker, dat het ge
bruik van de eigenlijke klokken 
dateert van de 7e eeuw. ln deze 
tijd werden ook aan de kerken de 

. z.g. klokkentorens gebouwd. Vol
gens een Capitulare van Keizer 
Karel de Grote, en het getuigenis 
van Alcuin (-+- 816) staat het vast, 
dat in de 9e eeuw elke parochie
kerk in het Rijk der Franken aan
gewezen was, om eens in het be
zit te komen van haar eigen klok. 
Wijl de taak der klokken zo ver
heven was, werden zij ook door 
een 'bijzonder� wijding tot hun 
bestemming· geheiligd. 
ln verband met hun }:,�temming 
werden de .klokkèn ooi< met'toe-
passelijke teksten versierd. 
Een groot aantal klokken werd 
toegewijd aan Maria. Immers de 
Boodschap van den Engel Gabriel 
was de eerste blijde tijding, waar
door Christus zelf aan de H. 
Maagd werd aangekondigd. Alles 

Plaatselijk nieuws.

. - Spek is altijd het vet�t in 
andermans pot. 

Zo dacht er ook een neef van de 
brandkastenridder over, toen hij 
in de gang bij de Heer Budemeyer 
een gaaf stuk spek kaaide van een 
handkarretje, dat volgeladen was 
met spek voor de Eerw. Zusters 
te Gemonde, die het aldaar had
den laten roken. Een open deur 
bekoort zelfs de vrome, zegt het 
spreekwoord, dus de gannef·van 
Maandag j.l. heeft begrijpelijker
wijze aan deze bekoring geen 
weerstand kunnen bieden. Jam
mer genoeg loopt de schuimer 
nog op vrije voeten rond en heeft 
een "geintjesmaker" de klappen 
gekregen. Zich verzetten tegen 
vier dienaars van St. Hermandad 
is altijd een riskante onderneming 
en toeval, als men niet -onder de0 

kluiven krijgt. 

R.K. BOERENBOND afd. Boxtel. 
Bovengenoemde vereniging zal op 
Donderdag 13 Maart des n.m. om 
2 uur in de zaal van H. van Rooy 
een algemene vergadering hou
den. Zie advertentie in dit blad. 

R.K.J.B. 

Dat het veelbesproken thema 
"Emigratie" werkelijk aangevoeld 
wordt als een noodzakelijke op
lossing van het urgente probleelll 

� der Nederlandse Jonge Boeren, 
getuigt wel de "praatavond" op 
Donderdagavon_d 27 Febr. in café 
van Rooy. Door onderlinge dis-· 
cussies en uiteenzettingen poogde 
men dit veel omvattende plan te 
belichten en het effèctieve er van 
aan te tonen. 
De geestelijke adviseur gaf aan 
het slot van de avond nog enkele 
toelichtingen op het behandelde 
en deed enkele nuttige richtlijnen 
aan de hand. 

Protege prece pia 
'Quos convoco Maria 

Maria, bescherm door uw vroom 
gebed, de gelovigen die ik oproep. 
Een middeleeuwse tekst: 

Maria is ruinen soeten Name. 
Mijn gheluyt sij Code bequame. 

Menige klok werd ook toegewijd 
aan St. Pieter. Immers het luiden 
der klok is oorspronkelijk een ge
wijde bediening, die van rechts
wege aan eén wijdeling, de Ostia
rius, of deurbewaarder werd toe
vertrouwd. 
De deurbewaarder bij uitnemend
heid is St. Petrus, de sleuteldrager 
van de hemelpoort. 
Daarom ook prijkt zijn beeltenis 
op vele klokken met een aange-
past opschrift. ,� · 
B.v. Nomen Petri fero, qui da- •
viger exstat in aevo. Ik draag den
naam Petrus, die de sleutels be
waart in eeuwigheid.
Of: Vocor Petrus; laude Deum
verum, voco plebem, Congrego
clerum, defunctos, ploro, fuga
peste, festa decoro.
Ik heet Petrus; ik loof den waren
God, ik roep het volk, ik verzamel
de geestelijken, ik beween de do
den, ik verdrijf de pest en luister
de feesten op.
Later werden de klokken aan ver
schillende Heiligen toegewijd.
Tot slot laten we hier nog volgen
de teksten, die vermeld stonden
op de klokken, die door de mof
fen uit de machtige St. Pieters
toren werden geroofd.
De grootste klok ( van 2118 kilo)
droeg het volgende opschrift
,,Petrus" cuius sonus exivit in om�
nero terram, consecrata sum S0 

Petro A. D. 1931. Petrus, wiens
geluid doorklinkt over 9e gehele
wereld. Ik werd toegewijd aan St.
Petrus A. D. 1931.
14'.?2 kilo: in honorem pretiosi
s,anguinis; mundètur qui audit me.

• A 0.0 1931. Ter ere van het kost
baar Bloed; Degene die mij hoort, 
moge gezuiverd worden. A. D. 
1931. 
899 kilo: ,,Gabriel", met de beel
tenis van Maria "Dignare me lan
dare Ie Vergo Sacrata" A.D. 1931. 
Sta toe o heilige maagd, dat ik uw 
lof· verkondig. 

Zeer zeker een leerzame en ac-
' tuele avond met een onderwerp, 

dat door alle lagen van de Neder
landse bevolking gekenschetst 
wordt als een probleem van natio
naal belang. 

AFRASTERING GEKAAPT. 

In een tijd als deze, waarin mate
riaal kostbaar is en de koude een 
oorzaak van armoe en ellende be
tekent, werd het voetbalterrein 
van RKSV "Boxtel" beroofd van 
een 100-tal meters afrastering, ter
wijl van de·daders nog weinig be
kend is. Het is niet bepaald aan
moedigend, wat zich hier "langs 
het lijntje" afspei!lde. , • 

INSTALLATIE. 

Maandagavond 3 Maart' instal
leerde Bóxtel's Gemengd Koor 
zijn nieuwe directeur de Heer C. 
Suys. . . 
De Heer Suys is benoemd als di
recteur van de in oprichting zijn
de Volksmuziekschool hier ter 
plaatse. Tevens werd hij bereid 
gevonden het directeurschap van 
bovengenoemde vereniging te 
aanvaarden. De voorzitter Slot 
verwelkomde de nieuwe dirigent 
hartelijk en sprak de hoop uit dat 
door innige samenwerking nog 
veel bereikt kon worden. De Heer 
Suys dankte de voorzitter en zei 
zijn best te zullen doen om de 
vereniging zo hoog mogelijk op 
te voeren en vroeg daarom aller 
medewerking. 

K.A.B., afd. BOXTEL 
Woensdag 5 Maart 1947 - Het 
was verheugend te constateren, 
dat de opkomst van de leden on
gewoon groot was. Laat het zo 
blijven! 
Ongeveer 300 aanwezigen, waar
onder afgevaardigden van de 
plaatselijke werkgevers hoorden 
de leerzame voordracht van drs. 
Pillen, uit Utrecht, die het onder
werp "Sociale Rechtvaardigheid 
en Sociale Lief de in het Bedrijfs-

leven» aansneed . 
De causerie was uitstekend gefun
deerd en stijlvol opgetrokken in 
keurige samenv�ttingen van voor
beelden en conclusies uit het hui
dige arbeidsleven. 
De R.K. Gildenbondsharmonie 
omlijstte het gesprokene op de 
haar eigen wijze. 
Als we het saldo willen trekken 
van deze avond, dan kunnen we 
deze ontwikkelingsavond wel een 
van de best ge!;laagde heten. 

RECTIFICATIE. 
In het nummer van 28 Februari j.l. plaat
sten wij het bericht van de resultatc:r. 
dèr ENSAID examens. Bij de namer> der 
geslaagden • voor costumière verzuimden 
wij Anny den Otter, Gemonde te ver-
melden. ., 

MUZIEKSCHOOL. 
Me� verzoekt ons mede te delen, dat 
de Boxtelse Muziekschool, welke geves
tigd is Burgakker 21 alhier, in geen 
enkel verband staat met de nieuwe op 
te richten Volksmuziekschool. 
De lessen der Boxtelse Muziekschool 
hebben gewoon doorgang. 

BURGERLIJKEN STAND BOXTEL 
van 25 Februari t/m 3 Maart 1947.

GEBOREN: 
Petrus 0, z.v. A. Pennings e.v. J. C. van 
Hout; Josina W. A., d.v. M. E. van der· 
Pas e.v. A. Th. Schalkx; Maria C. T. G., 
d.v. J. Fr. de Rooij e.v. P. M. Rijsbosch;
Josephina M. M., d.v. K. P. J. Louwhoff
e.v✓• A. G. Verdonk; Adrianus M. J., z.y. 
A. Blummel e.v. J. J. van Breugel; Mari
mis J., z.v. M. Rekkers e.v. G. Wiige
naars; Leonarda A., d.v. C. van Helvoort 
e.v. A. H. v. d. Laar; Hendricus J. J. M.,
z.v. J. Timmermans e.v. C. J. v. d. Sloot;
Martina M., d.v. H. C, van Houtum e.v.
L. C. Timmermans.
ONDERTROUWD: 
Johannes van den Besselaar •en Hendrika
Adriana Bevers; Johannes· Maria Pen
nings en Maria Mathilda Josephina
Clemens.
OVERLEDEN: 
Geertruida Broekma, echtgenote van B.
Buitenhek, oud 76 jaren; Jacobus Jose
phus Withoos, oud 72 jaren.

De· Ziektewet. 
II 
In het vorig artikel. heb ik in de aanhef 
vernoemd de arbeiders in dienst van een 
onderneming werkzaam. Het lijkt mij 
n1€'t overbodig ter aa1'vulling te vermel
den welke groepen ailbeiders ingevolge 
de Ziektewet eveneens verplicht verze
k�;d ziin. 
Op de - eerste plaats, degenen die per
soonlijk in aa.ngenomen werk arbeid ver-
richten die verband houdt met het in de 
onderneming van dengene, van wie het 
Wt"rk is aangenomen, uitgeoefende bedrijf 

aangenomen, geacht zou worden werk
gever te zijn in de zin der Wet, indien 
die arbeid in loondienst werd verricht. 
Er wordt dus vereist: 
a dát de arbeider die het. werk heeft 
l.inienomen deze werkzaamheden per-
5oonlijk verricht.
b. dat de werkzaamheden verband hou
den met het bedrijf, hetwelk door den
werkgever die het werk uitbesteedt, 
wordt uitgeoefend. . 
c. dat deze werkgever een verzekerings
plichtig bedrijf in een onderneming uit-
odent. 
d. Verder moet vast staan dat ten aan
zien van den arbeider die het werk heeft
iangenomen door het Bestuur der Rijks
\ erzekeringsbank niet is beslist dat hij
zelf in een onderneming een verzeke
ringsnlichtig bedr1jf uitoefent.
E;jvoorbeeld: Een "duizendpoter" op een
bouwwerk dat is de arbeider die aan
neemt per 1000 stenen wordt geacht in
dienst te ziin van den aannemer die dit
werk heeft uitbesteed. Indien deze "dui
zenc!poter" zich door enige helpers laat
bijstaan, dan zijn ook deze in dienst
van de aannemer-uitbesteder. Hetgeen
voor den gezamenlijk .,verrichten arbeid
wordt genoten, wordt voor zover niet
blijkt ,van een andere verdeling, geacht
door ieder dergenen die de arbeid heb
ben verricht voor eei:1 gelijk deel te zijn
genoten.
Hetzelfde geldt voor arbeiders die het
grondwerk en andere werkzaamheden
welke uitbesteed kunnen worden voor
den aannemer van het bouwwerk verrich
ten mits aan het onder a t.m. d gestelde
is voldaan.
Het komt n.l. ook voor dat een "dui
zendpotèr" regelmatig metselposten aan
neemt, daarvoor personeel heeft en ten
a;mzien van wien door het Bestuur der
Rijksverzekeringsbank is beslist dat hij
een verzekeringsplichtig bedrijf in een
onderneming uitoefent. In dit geval heeft
hij zelf een loonlijst en moet zijn perso
neel op deze loonlijst plaatsen.
Het doet er·dan niets aan af of de on
deraannemer al dan niet mee werkt. 
De aannemer . uitbesteder is dan vrij 
van lasten de Sociale Verzekerings-
wetten betreffende. 

j:le,t onder c heb ik vermeld omdat het 
• ook"'voorkomt dat de uitbesteder van het 

werk geen verzekeringsplichtig bedrijf 
in een onderneming uitoefent, doch dat 
dit is een particulier die in. eigen beheer 
een werk uitvoert. Deze uitbesteder kan 
eerst dan geacht worden een verzeke
ringsplichtig bedrijf uit te oefenen in
dien voor het werk ten ,minste 500 gul
den in totaal wordt verloond binnen 
een tijdvak van 6 maanden of daarvoor 
tenminste op 50 verschillende dagen bin
nen_ een tijdvak van 6 maanden een of 
meer arbeiders in loondienst zijn ge
weest. Uit dç loóngrens kan al worden 
opgemaakt dat het hier kleine werken 
betreft stallen, schuren en dergelijke. 

geen loonlijst heeft, zaak, er� rekening 
mede te houden dat de voordelen der 
Soc. Verzekeringswetten niet kunnen 
worden genoten, en dat wil tegènwoor• 
dig, neem alleen de kinderbijslag maar, 
heel wat zeggen: Mogelijk kan . deze. 

• wetenschap er toe bijdragen oneerlijke
concurrentie tegen te g;ian of bouwen ,.zonder vergunning te voorkomen, • • • _ . _ 

• Ik heb hier het aannemen van werken
door arbeiders op bouwwerken van · dé
aannemer-uitbesteder tot voorbeeld ge•, . : ;
nomen, doch de gehele uiteenzetting, , ,
geldt voor alle soorten van werken, door
arbeiders aangenomen of door hen die
economisch met deze gclijk te stellen •
zijn.
Een andere groep die eveneens onder
de bepalingen der Ziektewet valt zijn
de reizigers, die uitsluitend voor één
werkgever werken, en de werkzaamhe- -
den persoonlijk • verrichten. Vast· moet ..
staan dat hun overeengekomen vast loon
in geld niet meer dan f 3750 per jaár
bedraagt waarbij de provisie buiten be·
rekening blijft.
Het over gedeelten van een jaar over•
eengekomen vast loon in geld wordt tot
jaarloon herleid. Indien de overeenkomst ,
is gesloten voor één of meer wèkèn
wordt een jaar berekend op 50 weken.
Verder zijn verzekerd thuiswerkers. In
bepaalde bedrijven komt het , voor. dat .
thuis tegen stukloon 'arbeid wordt ver
richt. Indien de werkzaamheden in de
regel voor één werkgever of ten hoogste
twee werkgevers worden verricht en de
thuiswerker de arbeid· persoonlijk - doet
waarbij hij zich in de regel niet door
meer dan twee, hulpen laat bijstaan, zijn
zowel de thuiswerker als de helpers voor
de Ziektewet verzekerd.
Zijn er echter meer· dan 2 helpers, dan
wordt àe thuiswerker zelf geacht een
verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefe
nen en dient hij aangifte daarvan bij de
Raad van Arbeid te doen, waarna hij in
het bezit va,r een loonlijst wordt gesteld
-en de werkgever, die het werk verstrekte
van Soc. Verzekeringslasten vrij is.
H. v. d. K. :Wordt vervolgd • 

Hèt gebruik van gesteriliseerde 
en gecondenseerde melk. in blik 
in de huishouding. 

Bij het kopen van melk in blik dient men 
erop te letten, dat hetJ,Jik geheel gaaf en 
niet sterk gedeukt is. Geroest of ges 

deukt blik kan bedorven melk bevatten. 
Door een - zij het zeer kleine - ope• 

ning in het blik kan lucht toetr�den, 
waardoor bederf wordt bevorderd. 
Na opening van het blik moet de inhoud • 
spoedig gebruikt worden . .  Een rest ge-
condenseerde of gesteriliseerde melk uit 
blik moet men op een koele plaats en • 
vrij van vliegen en stof neerzetten. Zij 
kan op deze wijze ten Hoogste twèe da
?cn bewaard blijven. De melk mag niet .· 
bij sterk ruikende stoffen staan. 
Verder .moet bij het gebruik varf' melk 

en indien degene, van wie het werk is . _ 
Het is echter voor den a�beidt;r die in 
deze gevallen in "áangenomen" werk _ 
verricht en voor zijn helpers indien hij 

in blik dezelfde voorzorgen genomen 
worden als voor verse melk.� Men opene 
het blik me:t .goed gereinigd gere�dscliap. 

' ,,,. 

• liêfde e::DOód•
II 

Niet zo heel ver van ·Brord vandaan 
woonde Willem Kerst, die met z'n jon
gens op 'n flinke boerderij zat. 't Was 
een kleine mens, kl�iner van hart dan 
gestalte. Hij wist met het leven geen 
goeden raad en het moet gebeurd zijn 
dat hij de toevlucht nam tot z'n jacht
geweer, toen hij om een ongelukkigen 
paardenruil zich niet kon verweren te
gen de verwijten van z'n kinderen. 
Nç,g wat verder woonden de Campers, 
twee gebroers, die werkten en boerden 
alsof ze. eeuwig zouden leven. 
Dan had ge in de verre omtrek nog en
kele welgestelde boeren met veel jonk 
volk en flinke landerijen. 
Maar met geen van allen had Brord veel 
omgang. Hij zei zijnen goeiendag tegen 
iedereen, kende ze allen met naam en 
toenaam, maar verder bied Brord erg 
op zich zelf.. ,,Iedereen moet z'nen_ eigen 
hof mar umspaoien" zei hij altijd. 
De boeren hadden het niet breed in die 
tijd, maar Brord en z'n dochter waren 
tevreden met wat ze hadden. Er heerste 
geluk en vrede en dat zijn twee grote 
geschenken. 
Het is toen gebeurd dat de oorlog over 
Brabant kwam. Zonder heel veel stuk te 
maken werd het land overrompeld. En 
het is nu eenmaal zo, dat de boer het 
allereerst de rampen te verduren krijgt. 
Er komen veel soldaten met grote laar
zen op z'n erf. Hij krijgt inkwartiering 
van paarden en manschappen. Z'n hooi
voorraad slinkt allengskes. De vergoe
ding is gering. Er komen soldaten in 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

39. Een van de maanmannekes,had zijn
benen uit het scharnier gelopen, waar
door hij gevallen was en ocharm, zijn
linkeram gebroken had.
Men bracht het arme kereltje naar de
maandokter. De dokter fronste zijn
wenkbrauwen eens en graaide toèn in
een verbandkist, waaruit hij een Engelse
sluitel en een paar spiksplinternieuwe.
benen haalde. In een wip was het ventje
weer van benen töorzien, terwijl het aan
zetten van een nieuwe arm een peul
schilletje bleek. De professor en Felix
hadden medelijden met het arme kereltje,
doch toen men vertelde, dat dit alles

( huis. De vrijheid van de boerenherd gaat 
hed snel verloren in de ruwe klanken van 
de vreemde taal, die er klinkt. 
Brord miste de kracht om zich aan al 
die barre veranderingen aan te passen, 
werkte met minder lust en zat 's avonds 
grimmig in de hoek onder de schouw_ bij 
't vuur. 
Het is vanaf die tijd geweest dat het 
Brord niet zo gemakkelijk meer ging. 
Hij zag z'nen veestapel kleiner worden, 
de onkosten groter en de moeilijkheden 
talrijker. Maar wat hem het meest hin
derde was de hofmakerij der soldaten te- . 
genover Hanne. 
En het scheen dat Hanne al die flauwe 
complimentjes nog graag hoorde ook. Ze 
lachte en maakte gekheid met die kerels, 
zoals ze met het eigen boerenvolk uit de 
omtrek nooit gedaan had. 
Er vielen soms harde woorden tussen 
Brord en Hanne, zo gauw als ze samen 
vrijuit konden spreken. Maar dat hielp 
maar heel weinig. Het duurde al zo heel 
lang niet meer otHanne ging 's avonds 
met zo'n uniform een wandeling maken. 
Nu kan er op zo'n uniform wel 'n ster 
op staan dacht Brord, maar het bleef 
toch een barbaars indringer, 'n vreemde 
snuiter, die hier niets te maken had. • 
En op 'n goeden dag is hem dat zo gaan 
vervelen dat hij ze 's avonds achterna 
ging, een bijl in z'n handen. Toen hij ze 
ingehaald had, juist op een moment dat 
ze elkaar innig omhelsden heeft hij met 
een harde klap de lieutenant neerge
slagen en z'n dochter Hanna vloekend 
mee naar binne[! genomen. En als Han-

pijnloos en heel gewoon • was, moesten 
ze toch even lach-en en . Felix kon niet 
nalaten tegen hun maandvrienden te 
zeggen, dat het gemakkelijker was een 
heuse maanbewoner te repareren, dan 
op aarde een fiets te maken. 
"Ik moet er het fijne van weten", zei 
de professor . ... -..... 
40. en hij vroeg de maandokter, of hij
iets van die heelkunde wou vertellen.
,,Ja zeker wil ik dat", lachte de maan
dokter vriendelijk, ,,komt U maar mee
naar mijn- werkkamer". Daar zagen ze
'allerlei onderdelen van maanbewoners. 
Oe kamer leek wel een grote meçano• 
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de Bez�ttingstijd. 

ne, kennend e·n schr;iend -in 'n stoel , 
. was neergezakt_ heeft hij bij God en 
duv!èl bezworen. dat het uit moest zijn 
met da gevrij. 
�r zijn boerenjongens genoeg in de om
trek die oe gere genog hebben. Ge 
hoeft waarechtig niet zo'nen boef te 
vrijen. En daarmee uit. 
De volgende dag 's morgens vroeg had 
men de luitenant gevonden, bewusteloos 
bij een sloot. 'n P,iar soldaten hebben 
hem toen naar 'n militair hospitaal ge
reden. Hij moet een zware hersenschud=. 
ding gehad hebben. Maar niemand wist 
hoe dat in z'n werk gegaan was. • 
Een paar dagen later brak die compag- • 
nie het kwartier op om ergens anders 
een goed verblijf -te vinden. Brórd was 
daar heel blij mee. Maar ondertussen 
was de vrede· uit het huis, want erwas 
tussen hem en Hanne geen woord ineer 
gesproken sinds die avond. Ze ontwe• 
ken elkaars ogen, vermeden iedere aan-
leiding •tot een gesprek en leefden als • 
twee vreemde mensen naast elkaar voort. 
Hoe vreemd kunnen de gedachten van 
vader en kind uiteen lopen. Hoe moeilijk 
kan de een dikwijls de ander begrijpen. 
Eén enkel ogenblik kan voldoende zijn 
om jaren van elkaar verwijderd te blij-
ven. Maar één enkel ogenblik kan ook 
alles weer goed maken. Beiden wachten 
zij op zulk een ogenblik, maar geen van . 
beiden vond het begin. En zo werd 
iedere qag een langen dag _van hard stil
zwijgen en diepe verbittering. 

Wordt vervolgd. 

doos. 
De dokter vertelde met heel geleerde 
woorden, hoe de maanmannekes in el-.
kaar zaten en beweerde, dat hij meer
malen • een nieuw hoofd op de romp 
van de een of andere stakkerd plaatste. 
De professor en Felix luisterden met 
open mond en de professor betreurde het 
dat het op Moeder Aarde niet mogelijk 
was, de mensen van nieuwe hoofden te . 
voorzien. Hij mompelde toen nog iets 

•. over heethoofden in de sport en dwars, 
koppen op conferenties, die volgens heli!, 
dr�iend een niel.lW hoofd nodig hadden. 

r • 
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R.K. Bond. voor het gezin. -
KATHOLIEKEN 

Ge hebt misschien wel eens in de 
bladen gelezen, hoe in de laatste 
tijd door de Bond voor het Gezin 

' actie wordt gevoerd voor een be
tere gezinspolitiek. 
Deze politiek omvat een groot 

- program, dat zich tot de 3 volgen
de _hoofdpunten laat samenvatten:
1e een zo goed mogelijke verzor-

• ging der gezondheid tan het gezin
- 2e een werkelijke verbetering van

de ma'teriële levensvoorwaarden
van het gezin en 3e bovenal de
verheffing der zedelijke grondsla
gen, waarop het gezin berust.·
Ouders van groeiende gezinnen,
die hiervan zult profiteren, hebt
gij ,ook uw aandeel in het werk?
Zijt gij reeds lid of donateur van
de R.K. Bond "Voor het Gezin"?
En zo gij lid zijt, hebt ge dan ook

'reeds J1!eegewerkt tot uitbreiding
• van de Bond? Er is nog zo ontzet
tend veel te doen! De Christelijke
Huwelijksmoraal -wordt ernstig
bedreigd. In 13 jaar tijds nam in '
Nederland het aantal echtschei
-dingen toe met 50 %. In Engeland
zelfs met 320 % en in het arme,
stervende Oostenrijk met 500 %.
Het Neo-Mathusianisme vreet aan
ons katholiek volksdeel. Sla geen
geloof-aan de godsonterende raad
gevingen, die misdadige handen
bij u in de bus werpen! Dergelijke
raadgevingen hebben Frankrijk
aan de rand van de af grond ge
bracht. Daar bezweren zelfs gods
dienstloze ministers de Franse
ouders, om terug te keren naar de
Christelijke huwelijksopvattingen.
Te laat, misschien!

• La'ten we er voor zorgen geen
_ duimbreed gronds aan de vijan
den af te staan !
Steunt ons in ons heilig verzet! 
Sluit u aan! Wij bidden samen! 

. Wij strijden samen! Wij proteste- . 
ren samen! Bidden, dat God ons 
kracht zal g�ven tegen de verlei
ding in alle gedaanten. . . . . . Pro
testeren ,tegen de groeiende onze
delijkheid in films, d?-ns en kle-
.ding ...... Strijden tegen de in het 

.✓ 'openbaar of in het duister wer
-�::. _.:< � - � .., ::,
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k�nde machten, die ons Christe
lijk gezin willen ondermijnen. 
Ziehier ons program van actie 1 
1. Jaarlijks Tri<luum. Overwe
ging van de plichten van onze
staat.
2. • Geregelde voordrachten over
het huwelijk en over de ouders
taak, door voora_anstaande pries
ters, sociologen, paedagogen, me
dici, etc.
3. Enkele spaarzame vergader�
ringen, ter bespreking van de ge
zinsbelangen.
4. Algemene actie tot verbete
ring der sociaal-economische toe
standen der grote gezinnen. (W o
ningbouw, huurbijslag, belasting
aftrek voor grote gezinnen, billij
ke schoolgeldregeling, kinderbij
slag, billijke tarieven voor gas, 
electriciteit, idem bij allerlei ver
pleging, enz. 
5. Kiese steun aan kinderrijke
gezinnen, die in tijdelijke moeilijk-
heden verkeren.
6. Bestrijding van gezinsvijandi
ge propaganda.
7. Verspreiding van opbouwen
de lectuur.
8. Samenwerking met andere or
ganisaties.
9. Jaarlijks Kinderfe'est.
10. Vacantiebezigheid voor kin
deren.
De R.K. Bond voor het Gezin con
curreert met geen enkele andere
Katholieke Organisatie! Wij be
pleiten integendeel immer de wen
selijkheid, ja de plicht om lid te
zijn van de Stands- en Vakorgani
saties, waarin onze leden onze
ideeën behoren uit te dragen.
Ons Orgaan! Om de veertien da
gen ontvangen onze leden het
keurig-uitgegeven, uitstekend ge
redigeerde tijdschrift: Het - Gezm 
met een staf_ van deskundige me-

- dewerkers en zeer afwisselenden,
leerzamen en prettig leesbaren in
houd. De gehele jaargang vormt
een boekwerk, groot in folio van
plm. 240 bladzijden. De contribu
tie_ is laag en kan voor niemand
een beletsel zijn, om toe te treden.

R.K. Bond "Voor hetGezin" 
Afd. BOXTEL. 
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�•<>.,,., �e,le�ende dec STEENKOLEN
Kort verhaal. 

Het moèt gebeurd zijn zo onge
veer in de 15e eéuw in de omge
ving van Luik. 

Daar leefde een arme smid, Hulles 
·geheten, met zijn 'vrouw en drie
k1nderen van de sobere opbrengst
van ;z�n beroep. Ze hadden het
niet breed en het gebeurde meer
dan' eens dat _de kleintjes zonder
avondmaal te bed moesten.
Op een treurige Novemberavond
was Hulles ten einde raad en na
lange tijd met zijn vrouw te heb
ben beraadslaagd, nam hij einde
lijk het besluit, eens te gaan pra
ten met een oude vrek, Zacharias,
om van hem tegen een redelijke
interest, een kleine geldlening te
gaan vragen.

Maar ook deze noodsprong had
weinig succes. De oude vrek, die
bezig was, zijn afgeperste duiten
nog eens na te telleo, gaf als zijn
princiep te kennen, dat arme men
sen bij hem altijd· vergeefs kwa
men aankloppen en in de korste
keren stond onze arme smid weer
in de koude oostenwind.
Met tranen in de ogep. strompelde
Hulles naar zijn hutje terug, toen
hij onderweg een van zijn buurlui
ontmoette, die hem, om zijn smart
te kalmeren, meenam naar de her-
berg.

Maar Hulles was niet te kalmeren
en voortdurend dacht hij, hoe hij
zijri arme vrouw en kinderen zijn
mislukte aanval op 't versteende ·

• hart van Zacharias zou bekend
maken. Hij werd wanhopig bij de
gedachte aan de teleurgestelde ge
zichten van zijn huisgenoten.
Ten einde raad stond hij op en
langs een eenzame_ weg begaf hij
zich recht naar de �ivier de Maas,
met de bedoeling een einde te ma
ken aan zijn leven.

' Maar toen hij de rivier bereikt 
had werd hij plotseling vastgegre- . 

'pen door een oude man met een 
' - ·, • witte baard, die, zonder dat ·hij 
. het gemerkt had, reeds een heel•

eind vlak ac�ter hem gelopen had,

;:�;�:/ 
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en hem vast pakte juist op 't cri
tieke moment. Deze grijsaard was 
St. Lambertus. 
,,Ik ken de reden van uw wan
hoop", zei de Heilige. ,,Ga naar 
het naburige gebergte waar de 
monniken wonen. Daar vindt ge 
verschillende groene struiken. 
Graaf daar onder. En als ge op 
een bépaalde diepte gekomen zijt, 
zult ge daar zwarte glinsterende 
stenen vinden, die de eigenschap 
bezitten het ijzer te doen glÓeien, 
als ge ze hebt doen branden. Ga 
in vrede en zondig niet meer." 
Daarna strekte de grijsaard zijn 
hand uit om den smid te zegenen, 
en verdween. 

'j. 

Zonder gerucht te maken, sloop 
Hulles in zijn huis binnen, waar 
alles in diepe rust was, nam een 
zak, een houweel en een lantaarn 
en vertrok terstond naar het ge
bergte, dat de Heilige hem gewe
zen had. 
Eerst vond hij het struikgewas 
niet, maar daar hij ervan overtuigd 
was, dat de Heilige een mede 
christen niet bedriegen kon, bleef 
hij zoeken en eindelijk had hij het 
gevonden. 

Aanstonds ging hij aan het werk 
en na een uur of vijf te hebben 
gegraven vond hij de eerste zwar
te stenen. En -toen zijn zak gevuld 
was met deze eigenaardige delf� 
stof, droeg hij zijn vondst naar 
huis. Nauwelijks thuis gekomen, 
ging hij naar de smjdse, om de 
proef op de som te nemen. Hij 
stak het smidsvuur aan en wierp 
er de zwarte stenen bovenop. En 
hij was zó verrukt dat hij de ganse 
nacht het weldoende vuur bleef 
bewonderen. 
De gouverneur van de provincie 
vernam het geval en schonk hem 
het beheer van alle steenkoolbed
dingen in de ganse provincie. 

Sindsdien ging het Hulles, zijn 
vrouw en zijn drie kinderen zó 
naar den vlezè, dat hij uit dank
baarheid een relikwiekast van zui-

• ver goud liet vervaardigen ter ere
van St. Lambertus.

Ower VACANTIE 
In het vrije en weidse domein van 
de Nederlandse pers, klinkt de 
laatste weken eén geroep om de 
tot stand koming van z.g. ,,Butlin
camps", naar het voorbeeld van 
Engeland. 
In Engeland brengen jaarlijks 300 
duizend mensen hun vacantie 
door in de vacantie-kampen van 
Butlin. Elk gezin krijgt. er een 
huisje met volledig pension en het 
kamp biedt de gasten een onover
troffen schakering van ontspan
ningsmogelijkheden aan. Men kan 
er aan sport doen in onbegrensde 
varia. Er zijn muziek, schouwburg
en bioscoopvoorstellingen, terwijl 
degenen, die in deze overdreven 
weelde ziek mocht�n worden, er 
medische verzorging vinden. 
Zo'n kamp is feitelijk e4!l1 groot 
dorp, dat slechts de taak heeft 
ontspanning te serveren. 
Men heeft er recht van entrée 
voor elke gelegenheid, mits men 
·wekelijks zijn pensionprijs betaalt
en de gebruikte dranken uit eigen
beurs betáalt.
De opzet van dit vacantie-paradijs
is zo majèstueus, dat men er ver
leden jaar een prijsvraag heeft uit
geschreven om de "vacantieprin
ses" van Engeland te zoeken. Uit
vijftigduizend gegadigden werd
Pamela Braman gekozen, die be
dolven werd onder een volledig
nieuwe garderobe en een twee
jarig contract kreeg voor f 500,
per jaar plus vergoeding van alle
mogelijke onkosten. Om haar
waardigheid toch maar zeker tgt .
haar (bespottelijk) recht te doen
komen, kreeg de dame, een extra
prijs vari 250 pond en een vacan
tiereisje naar Nederland, België en
Frankrijk "in spae".
Het geheel ziet er dus wel ver
leidelijk uit, maar men kan de
wijn niet naar de fust beoordelen
en een schee van goud bevat dik
wijls een mes van blik, want deze
,,hemel-op-aarde" bezorgt de aan
deelhouders nog een dividend van
100 %, hetgeen wel duidelijk
maakt, dat men in het geld moet
zwemmen, alvorens men aan der
gelijke vacantiedagen mag den-
ken.
;,Voor geld kan. men' de· duivel
laten dansen", zegt een Neder
lands spreekwoord, maar nu is çle
vraag of dat die dans de geest
verrijkt en de welvaart bevordert.
Ongetwijfeld is het antwoord ont
kennend. En toch hebben enkele
ondernemers uit café-restaurant
kringen met medewerking van en
Le!e Banken en de "Amstelbrou
werij" een ontwerp gemaakt van
f 3.500.000 om jn Zandvoort een
dergelijke "uitspattingsmogelijk
heid" te exploiteren. Volgens
plannen zouden 12 à 15000 per
sonen tegelijkertijd kunnen ge
nieten en...... negen gulden per
dag mogen neertellen (waarbij de
kosten van bier, wijn etc. niet
zijn inbegrepen).
S.1,,ks zal ook Nederland dus een

. ,,schoonheidskoningin" (in strand
kleding) kunnen kiezen.
Is het nodige materiaal voor bouw,
inrichting en outillage van een
dergelijk kamp voor "vacantie
aan de lopende band" beschik
baar? Weet u het niet? Vraag het
maar eens aan de duizenden land
genoten in Zeeland, Limburg en
de· Betuwe, die zich moeten be
helpen met lekke noodwoningen,
bunkers en· meer van dat fraais.
Van de zijde der ondernemers
schermt men met het toverwoord
,,deviezen", omdat men vele En
gelse vacantievierders verwacht.
Maar. in Engeland waait het op
de dag van vandaag ook uit een
ongunstige richting en men zou
met deze verwachtingen wel eens
ongelukkig kunnen dobbelen.
Bovendien eist Madame Etiquette
een tegenbezoek, zodat de devie
zenpot er waarschijnlijk geen wel
bij zal varen.
Wij arme berooide Nederlanders
zullen het voorlopig nog wat so
berder mo_eten doen, hoewel va
cantieverblijven absoluut noodza
kelijk zijn. De stichtingen ,�amp
vreugd" en de "Ned. Jeugdherberg
Centrale" streven reeds in die
richting, onder voorbehoud, dat
de vacantieverblijven in eigen
sfeer en Nederlandse stijl gehou
den worden en wars zijn yan de
trant van de bovenbeschreven
vermaakindustrie. Wij Nederlan
ders zijn arm als kerkratten, en we
zullen elkanders lasten moeten
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dragen, willen we nog ooit wat 
ruimer kunnen soppen. 
Daarom, maak de tegenstellingen 
in ons volk niet groter dan nodig 
is en geef de slachtoffers van de 
oàrlog in de noodgebieden geen 
reden tot grotere verbitteringen 
door deze vorm van Americani!>
me in de vacantiebesteding te la
ten betijen. 

Sport-nieuws. 
TAFEL TENNIS-NIEUWS 

Het was Zondag een goede dag voor de 
Advance spelers. Advance 1 won met 7-3 
van een sterk spelend Be Quick I in den 
Bosch: Advance II won de laatste com
petitiewedstrijd van Smash II met 9-1 en 
Advance III won in Eindhoven van ETC 
IV met 6-4. 
Voor de a.s. Neder!. kampioenschappen 
1947 zijn 4 Ad�anceleden uitgenodigd 
hieraan deel te nemen, en wel voor de 
eerste klasse J. Moerdijk en R. Stein
mann en voor de tweede klasse J. van 
Berkel en H. de Jong, dit is meer dan 
verwacht werd daar slechts 43 spelers in 
totaal van de afdeling 'Brabant hieraan 
zullen deelnemen in verband dat anders 
de deelname te groot wordt, welker _wed
strijden dan niet allemaal in een dag 
verwerkt kunnen worden. 
Voor a.s. Zondag luidt het programma 
Advance !-Cor du Buy I om 2 uur. Ad
vance III-CDO III om 4,30 uur beiden 
thuis in het clubhuis H. van Breugel, Bos
scheweg. 

BILJARTEN. 
De uitslag der voorwedstrijden, biljarten, 

_ tweede klasse kampioenschap Boxtel is: 
1. A. v. d. Anker 8 4.73 
2. Jan van Tricht 9 4.41 
3. A. van Hamond 10 . 3.56 . 
4. H. Beekers 10 3.40 
5. H. v. Breugel 7 4.12 
6. ). C. Meulendijks 8 3.56 
7. H. van Erp 6 3.39 
8. L. v. d. Schoot 4 2.72 
9. H. Eetgerink O 2.88 

10. A. Bekkers 4 2.62 
11. R. Verbruggen O 2.13 
De spelers van 1 tot en met 8 komen 
in de finale, deze zal gespeeld worden 
in het clublokaal van "Prins-Hendrik" 
café H. van Breugel. 
Gespeeld worden partijen van 150 ca
rambole's. De wedstrijden zullen begin
nen op Zaterdag 8 Maart om 7 uur met 
de wedstrijd H. Beekers tegen L. v. d. 
Schoot. Om 8 uur Jan van Tricht tegen 
A. v. d. Anker. Om 9 uur H. van Erp
tegen H. van Breugel. Om 10 uur J. C.
Meulendijks tegen A. van Hamo_nd.
De wedstrijden worden voortgezet op
Zondag 9 Maart, aanvang 6 uur, verder

_ ·elke Zaterdag en Zondag tot en met
Zondag 23 Maart.
De �oorwedstrijden voor de vierde kla§se . _
vangen aan op Maandag 10 Maart, -en 
duren d-e gehele maand Maart elke
Maandag en Dinsdag. Gespeeld wordt
in het clublokaal van "De Kei" en ;,Krijt
op Tijd" aanvang der wedstrijden telkens
om 7 uur.

• Distributie=Nieuws.
OFFICiëLE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 9 t.m. 22 
Maart 1947. 

Elk der ,volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten, KA, KB, KC 703 (strook 2) 
63-7 Algemeen: 500 gram suiker, boter-

hamstrooisel enz. of 1000 gram jam,
stroop, enz. of 500 gram chocolade 
of suikerwerk. 

63-8 Algemeen: 50 gram cácao.
63-9 Algemeen: 250 gram citroenen

(vóór-inlevering).
Bonkaarten KD, KE 703 (strook no. 2) 
64-4, 64-5 algemeen: 250' gram suiker,

boterhamstrooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of 250 gram cho
colade of suikerwerk. 

64-6 Algemeen: 50 gram cacao.
64-7 Algemeen: 250 gram citroenen

(vóór-inlevering).
Bonkaarten MA, MD 703 (strook no. 2) 
63-4 Suiker: 250 gram suiker, boterham

strooisel enz. of 500 ··gram jam,
stroop enz. of 25û gram chocolade 
of suikerwerk. 

Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 703. 
63-1 Tabak: 3 rantsoenen tabaksart.
63-2, 63-3 Tabak: 2 rantsoenen tabaksart.
63-1 Versnaperingen: 200 gram chocola-

de en of suikerwerk of 200 gram
suiker, boterhamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop· enz. 

63-3 Versnaperingen: 100 gram choco
lade en of suikerwerk • of 100 gram
suiker, boterhamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds
op Vrijdag 7 Maart worden 'gebruikt. 
Op de bonnen der tabakskaart zijn ge
durende deze 14 dagen in totaal 5 rant
soenen tabaksartikelen beschikbaar.
De volgende bonaanwijzing voor suiker
versnaperingen en tabak zal op Donder�

- dag 20 Maart plaats vinden.
De bonnen voor citroenen moeten uiter
lijk op Woensdag t9 Maart bij een de
taillist in groente en of fruit ingeleverd
worden.

PAROCHIE-AGENDA
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL

ZONDAG, 9 Maart. De H.H. Missen
om half 7, kwart voor acht, 9 uur en om
half 11 de Hoogmis, waaronder Lijdens
meditatie. Vandaag collecte voor de ar
me blinden. De 2e schaal voor de bijz.
noden van het Episcopaat. Beide collec
ten worden in de milddadigheid der ge
lovigen aanbevolen.
Om kwart voor 12 Maria-garde. Na de
middag om half 4 H. Familie. Des avonds
om 7 uur Lof met Rozenhoedje.
Woensdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje en gebed tot de H. Jozef van
wege de maand Maart.

Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Vrijdagavond or1 7 uur Kruis• 
wegoefening en verering van de relikwie 
van het H. Kruis. 
Iedere Woensdag om half 8 H. Mis aan 
het Hoooaltaar vanwege Maria's biddend 
leger voor onze jongens in Indië. 
Maandag en .Woensdag om half 9 Ca
thechismusonderricht voor de jongens en 
Dinsdag en Donderdag voor de meisjes 
ter voorbereiding van de plechtige H. 
Communie. 
Za_terdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. 
Dopen iederen dag van lialf 3 tot '3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Maria Anna Tielen van Beur
den; z.a. gel. jrgt. voor Adrianus van 
Schijndel; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Petronella Jacobs N elissen; om 
half 8 gel. mndst. voor Johannes - v. d. 
Steen; z.a. gel; H: Mis voor Johannes 
v.d. Akker; om half 9 gel. H. Mis voor
de levende en over!. leden van de Voort-
planting des Geloofs. _ 
DINSDAG, om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Lambertus v. d. Besselaar; z.a. 
gel. jrgt. voor Henricus Peijnenburg; H.
Hart altaar gel. mndst. voor Martina
Voets Vlamings; om half 8 gel. H. Mis 
voor Franciscus v. Besc.,uw te Eindhoven 
over!.; z.a. gel. rondst. voor Maria van
Nieuwburg; om half 9 gel. H. Mis voor
de ZeerEerw. Heer Pastoor C: Damen.
WOENSDAG, om kwart vóor 7 gez.
mndst. voor Henriëtte \'Vitteveen Schöne
z.a. gel. H. Mis voor Michaël v. d. Meij
den en Anna v. d. Ven de hsvr.; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica v. d.
Loo van Esch; om half 8 gel. H. Mis
vanwege het "Biddend Leger"; z.a. gel.
H. Mis voor Albertus Welling; om half
9 gel. jrgt. voor Martinus v. d. Steen. 
DONDERDAG, om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Adrianus Schellekens; z.a.
gel. mndst. voor Henriëtte Witteveen
Schöne; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Jules Rutten te Soerabaja over!.; om half
8 gel. jrgt. voor Maria Eijkemans; z.a.
gel. H. Mis voor Petrus Muselaers en
Henrica van Drunen de hsvr.; om half
9 gez. jrgt. voor Rumolclus v. d. Ven en
Catharina Anna Montens.
VRIJDAG, om kwart voor 7 r.ez. jrgt.
voor Wilhelmus v. d. Ven; z.a. gel.
mndst. voor Hendricus v. d. Langen berg;
H. Hart altaar gel. mndst. voor Johanna
v. d. Hagen Princée; om half 8 gel. Jrgt.
voor Cornelis Bevers; z.ët. gel. mucis:
voor Lamberdina v. d. Meijden; om half
9 gel. H. Mis voor Martinus Hubertus
Giesbers. 
ZATERDAG, om kwart voor 7 JCZ. 

mndst. voor Johanna v. d. Hagen Prin
cée; z.a. gel.· H. Mis voor Anna v. d ..
Steen �lijters vanwege de Retraitepen
ning; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Hendricus Po;rters vanwege de Bond van
het H. Hart; om half 8 gel. H. Mis voor
Jacobus van Elk; z.a. gel. H. Mis voor
Dick Peijnenburg vanwege de buurt; om
half 9 gel. H. Mis voor Sjaak v. Vlerken.
In het Liefdehuis zullen geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Martina. van
Zeeland; Dinsdag gel. H. Mis ·voor Cor- ,_ 
nelis van Hal; Woensdag: gel. H. Mis 
voor Wilhelmina vari Zögèhef;- Dcindër-., ..
dag, Vrijdag en Zaterdag geL H: Mis 
tot bijz. intentie. 

PAROCHIE - H. HART BOXTEL.. 
3e Zonda/fv. d. Vasten, 9 Mrt. 1947 

De 1 e schaal is voor de arme blinden; de 
2e open schaal voor d'e B.N. De -Hoog-· 
mis is met Volkszang. Men wordt vrien-

• <lelijk verzocht de Hoogmis boekjes na
gebruik te laten liggen. Wie tot nu toe 
gewoon was ze mee naar huis te nemen, 
wordt verzocht ze terug te brengen en 
te laten liggen. Er zijn er ongeveer 200 
afwezig. 
Direct na de Hoogmis Santa Teresa voor 
de meisjes. Om kwart .voor 12 H. Familie 
voor de jongens. Om half 3 H. Familie 
voor meisjes. Om half 4 H. Familie voor 
de mannen. Om kwart voor 7 wordt het 
Rozenhoedje gebeden voor onze jongens 
in Indië. Om 7 uur Lof met volkszang 
en 3de Lijdensmeditatie. 
Woensdagavond half 8 Lof ter ere van 
St. Jozef. 
Donderdagmiddag 3 uur H. Familie voor 
Moeders en Geh. Vrouwen. 

.ZONDAG 9 Maart: 6 uur l.d. voor Ger
dina van Beljou'« V,itnwege Broed. H. Ro
zenkrans; 7 uur l.d. voor de Parochie; 
8 uur l.d. voor Mathilde Scheepens van
wege Broed. H. Hart; kwart over 9 l.d. 
voor Adrianus v. d. Loo vanwege Broed. 
H. Willibrord; half 11 de Hoogmis voor
Adrianus Vlaminckx vanwege Apost. des 
Gebeds. 
MAANDAG, 10 Mrt.: 7 uur pl. z.j. voor 
Wilhelmus Bosch en zijn overleden 
ouders, broers en zusters; 1.j. voor Chris-. 
tina en Wilhelmina Roovers-van Kaste
ren; kwart voor 8 l.d. voor Henrica van 
Stekelenburg-v. Duuren vanwege Buurt; 
l.d. voor Clothilde Blommaart-Hageman;
half 9 l.d. voor Bijz. Intentie.
DINSDAG, 11 Mrt.: 7 uur gef. z.j. voor
Mej. Johanna v. d. Meerendonk v. d.
Laar; l.d. voor Martinus van Rooy; kw.
voor 8 I.m. voor Gertruda v. d. Horst
Libregts; l.d. voor overleden ouders;
half 9 pl.z.j. voor Wilhelmus v. d. Broek
Johanna v. d. Sande ze. en Wilhelmus
de zoon. 
WOENSDAG, 12 Mrt.: 7 uur z.m. voor
Antonius v. d. Eerden; I.m. voor Hen
ricus v. Eijck; kwart voor 8 l.d. voor
Adrianus Vlaminckx vanwege Personeel
en Bedienden Ark; half 9 pl.z.j. voor
Theodorus Hendriks. Vanavond half tl
Lof ter ere van St: Jozef.
DONDERDAG, 13 Mrt.: 7 uur z.m. ·
voor de Heer Jan de Leyer; l.d, voor Ja
coba v. d. Horst-Rademakers; kw. voor
8 I.m. voor Michiel v. d. Heyden; I.m.
voor Gertfuda Goossens-Hermsen; half
9 I.m. voor Piet v. d. Kruys. 
VRIJDAG, 14 Mrt.: 7 uur pl.z.j. voor
Willem Kouwenberg; l.d. voor Martinus
van Rooy; kwart voor 8 Ld. voor Jacoba
v. d. Horst-Rademakers; I.m. voor Pau
lina Verhoeven-Linsen; half 9 I.m. voor
Adrianus Vlaminckx. 
.ZATERDAG, 15 Mrt.: 7 uur pl.l.m. voor 
Hendrica v. Stekelenberg-v. Duuren; Ld. 
voor Johannes v. d. Heyden; kwart voor 
8 I.m. v. Adrianus van Hommel; l.d. voor 
Maria van Roes el; half 9 1.m. voor Al
bertu5 v. Berkel. 

en. 



PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Dèrde Zondag van de Vasten. 

ZONDAG: half- 8 H. Mis -voor welzijn 
der parochie; 10 uur H. Mis voor Bij
zondere intentie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Eerw. 
Zuster Philomena v. Logt�n. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Huberta v. 
d. Eerden.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Jan Cor
nelis Geerts. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petro
·nella hsvr. van Jan Cornelis Geerts.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Geerts. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Kapteijns. . 
Deze week zullen geschieden: 
Zondag H. Mis voor Joanna Maria v. 
d. Schoot; Maandag H. Mis voor Adria
nus v. d. Heyden te Olland overleden. 
Dinsdag H. Mis voor Martinus v. Rooy 
te Esch overleden;' Woensdag rondst. v. 
Joannes v. d. Langenberg; Donderdag 
rondst. voor Adrianus Corsten; Vrijdag 
rondst. voor Marinus vap Oorschot; Za
terdag rondst. voor Gerardus Raayma
kers. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
3de Zondag v. d. Vasten, 1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
Maria van Nunen-v. d. Schoot; half 9 
H. Mis tot bijzondere intentie; 10 uur
Hoogmis voor het welzijn van de piJ.rO
chianen. De eerste schaal is voor de ar
me blinden, de tweede voor B.N. Half 
4 Lof met. rozenhoedje, om Gods zege
ningen te verkrijgen over het bewaar
schoolonderwijs. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bij�on-

dere intentie; kwart over1 8 gez. rnndst. 
/voor de jonge heer Franciscus Schalkx 
111 Duitsland overleden,, 
DINSDAG: half 8 H. Mis ter ere van 
de H. Antonius; kwart over 8 H. Mis 
voor Adrianus v. d. Loo, in de parochie 
van het H. Hart, overleden. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd· ter 
ere v. d, H. Jozef; kwart over 8 gez. 
H. Mis voor Petrus v. d. Hagen-Princé
in de parochie St. Petrus overleden; half 
7 Lof met gebed ter ere v. d. H. Jozef. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis, waarbij 
de kerk met een kaars wordt vereerd, 
uit dankbaarheid ter ere v. 0. L. Vrouw 
van Altijddurende Bijstand; kwart over 8 
H. Mis tot intentie v. d. leden der God
vruchtige vereniging ter ere v. d. H. 
Theresia. 
VRIJDAG: half-8 H. Mis voor de wed.
Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden; 
kwart over 8 gez. rondst. voor Ardina 
Petronella Huyberts-van Esch. 
ZATERDAG: half 8 jrgt., waarbij de
kerk met een kaars wordt vereerd, voor 
Franciscus van Beers; kwart over 8 
rondst. voor Johanna Bosch-,van Enge
land. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot half 7, daarna haif 7 Lof met ro
zenhoedje, om Gods zegeningen te ver
krijgen over het bewaarschoolonderwijs. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Cornelia van Oers-v. d. Braak te 
Esch, Hendrikus v. d. Hoogen te Lan
genboom, Lamberdina v. Geers-v. d. 
Meyden in St. Petrus parochie, Christia
nus Christina v. Roo�alen te 's-Herto
genbosch, Petrus v. d. Hagen-Princé in 
Boxtel en mej. Antonia van Asten-Wou
ters in Helvoirt overleden. Tenslotte 

aanbevolen een noveen tot voorbereiding 
<:wan de H. Mis op 26 Maart a.s. ter ere 

v. d. H. Jozef tot hulp voor de sterven
den van die dag. Een ieder, die bij wil 
dragen, om de plechtigheid van die dag 
ter ere v. d. H. Jozef te verhogen, heeft 
daartoe gelegenheid in de offerk'ist bij de
St. Theresia-kapel zijn gaven en bij
dragen te storten. 
ZONDAG 16 Mrt.: 7 uur H. Mis voor
mej. Wilhelmina v. d. Boom; half 9 H. 
Mis voor Lamberdina van GeeriS"V. d. 
Meyden, in de parochie van !iit. Petrus 
overleden en Z. Eerw. Heer v. d. Wee, 
gewezen pastoor van Nijnsel. 
Voor Miss�e Comité te Boxtel is bij Uit
vaart van Christianus Christina v. Roos
malen opgehaald J 3,50 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
LIEMPDE. 
3e Zondag van de Vasten, 9·-3-1947 

ZONDAG: half 7 l.j. Gijsbertus Smul
ders en Joh�nna hsvr.; 8 u. I.m. tot welz. 
der par.; 10 uur z.j. voor Odilia Huber
tus Schoemacher; 3 uur Lof, daarna jon
genscongregatie. In alle H. Missen de te 
schaal voor hef Blinden-Instituut te 
Grave. 
MAANo,itG, 7 uur ·z.j. voor Antonius 
Mathijsen; half 8 zj. voor Johanna Jan 
Schellen; 8 uur 1. 7e voor Adrianus 
Vugts. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Johannes 
Mathysen; half 8 z.j. voor Antonius v. 
Geersbergen; 8 uur I.m. voor Henclricus 
van Rooy overleden te Vinkel. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Elisabeth 
van Giersbergen; 8 uur I.m. voor Adria
nus Vugts als over!. lid proc. van Keve
laar. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 

noden der parocl-iianen; half 8 z.j. voor 
Cornelis Quinten; 8 uur I.m. voor Marti-. 
nus van Rooy overleden te Esch. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Maria v. d. 
Veldèn-; half 8 z.j. voor Hendricus van 
Rooy; 8 uur I.m. voor Adrianljs Vugts 
als overleden lid der proc. van Bokhoven. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Elisabeth 
Hendricus van Rooy; half 8 •z.m. voor • 
Cornelia v. d. Biggelaar als overleden 
lid H. 'fheresia; 8 uur I.m. voor Adrianus 
Vugts als overlederi. lid der Boerenleen-
bank. -. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. ct'er par.; 
8 uur I.m. voor Adrianus Vugts als over
leden lid O.L. Vrouw van Mariahout. 
In de kapel der Eerw. Zusters: Zondag 
7 uur I.m. August Suetens overleden te 
Best; Maandag tot Zaterdag 7 uur 1. 
7e Adrianus Nyssen; Zondag 7 u·ur I.m. 
Adrianus Nyssen als overleden lid van de 
Retraite-penning. 
MISSIE-BUS. 
Bij uitvaart van Petrus v. d. Berk f 20,-. 
Tevens voor de Voortplanting des Ge-

, loofs van wijlen Wilhelmina Appeldoorn 
•• f 100,- en Petrus van den Berk f 100,-. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Derde Zondag van de Vasten. 

• H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur
Hoogmis voor de parochie. Tweede 

• schaalcollecte voor de Arme Blinden,
derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof, waaronder 
Lijdensmeditatie. 
Woensdagavond om half 7 uur Lof ter
ere van de H. Jozef. 
Vrijdagavond om half 7 uur oefening van
de H. Kruisweg. >· 
ZONDAG: 7. uur H. Mis voor Frans v.
Gemert; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis 

voor de parochie. . • 
MAANDAG: half 8 rondst. voor Corne
lia van Oers-v. d. Braak. 
DINSDAG: half 8 gez. H. Mis voor 
Maria van Zoggel-Pennings tè Berlicom 
overleden. • . , . 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ére 
van. de H .. Jozef voor bij;z. Int. • • 
DONDERDAG: half 8 rondst. voor Cor
nelia Doogen-Traas. 
VRIJDAG: half 8 rondst. voor Geertru
da v. d. Staak-Konings. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
Spooren. - ·,
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers-
v. d. Braak; 3 H.H. Missen voor Adria
nus v. d. Nost�rum; H. Mis voor Mar-
tinus van Rooy vanwege Br. H. Corne-
lis Bokhoven; H. Mis voor Martj,nus van 
Rooy vanwege Proc. Tilburg-1-îakendo
ver; 20 H.H. Missen voor Willibrordus 
van den Braak 

LOUIS - DA VIDS 
Deze groote artist wist met zijn 
grzellige levensware liedjes vol 
humor een gevoelig<? snaar te tref
fen. Hij bezong de zon, de liefde 
en nog vele andere dingen die het 
leven glans geven en den mensch 
verkwikking kunnen brengen. Dat 
hij daarbij ook een liedje wijdde 
aan het "bakkie leut" kan moeilijk 
verwondering wekken. ,,LEUT"
beteekent letterlijk "plezier" en 
feitelijk is er geen treffender be
stempeling te vinden voor een 
goede kop koffie. Vooral als de 
koffie zoo kostelijk en verkwik- • 
kend is als die van De Gruyter 
de koffie- en theezaak. -,.,,., _ , '

Voor de vele blijken van 
medeleven ondervonden tij
dens de ziekte en Bij het 
overlijden van onzen dier
baren Echtgenoot en der 
kinderen Zorgzamen Vader 

Te koop: een dragend varken, Te koop: Jachthond D.S. 3 
13 weken drachtig, 1 e of 2e maanden, een. paar rijglaarzen, 
worp, bij M. van Kasteren, een rondbreimachine, ook te 
Oirschotsche Grindweg 27, ruil. Ein.lhovenscheweg 18. 
Boxtel. 

Mevr. Kluytmans, Markt 6, Boxtel 
vraagt 

Gemeente==Gasbedrijf Boxtel. 

J. J. WITHOOS

betuigen• wij aan Dr. F. 
Kluijtmans, de Eerw. Heer 
Geestelijke, Familie, Ken
nissen, Buurtbewoners, Oud 
Gepensioneerden en St. 
Raphael onzen hartelijken 
dank. 

Wed. G. WITHOOS-
v. d. STEEN en Familie. 

Van Salmstraat 48. 
Hiermede danken wij de Fa. 
Boomen-Reesink, Bovendeert's 
Schoenhandel, Fr. Steinmann
Pechtold, Drogisterij "De Vij
zel" en F. J. Witteveen's Ma
nufacturen- en Confectiebedr. 
voor de mooie cadeaux, die 
ons naar aanleiding van de 
geboorte van Prinses Marijke 
werden geschonken voor on-
zen jongst-geborene. ·_

, M. MOS1NK-v. d. STAAK 
Nieuwstraat 50. 
Te koop, wegens vertrek naar 
Indië: Herenrijwiel met nieuwe 
binnen- en buitenbanden. Nw. 
jongens costuum, ± 17 jaar, 
maatwerk, M�r. Wilmerstr. 2. 
Te koop. Donkerbruine Da
mesmantel. Zuiver wollen stof, 
maat 40-42 met mooie bont
garnering. Zo gotè'd als nieuw. 
Zonder punten. W. v. Oirschot 
Rechterstraat 54, Boxtel. 
Te koop zware fornuiskachel, 
merk Kupperbusch, bevragen 
Stationstraat 11, Boxtel. 
Te koop: vier zwàre biggen, 
bij H. v. Crinsven, Lenni�heu
ve�, 50

1 
Boxtel. 

Te koop: Kinderledikantje m. 
matrasje. Nieuwstraat 57. 
Te koop: een kalfvaars aan 
te!Hng. M. van Hal, Tongeren. 
Een kalfkoe te koop wegens 
ophouden van het bedrijf. 
Wed. W. van. Esch, Tongeren 
72, Boxtel. 

Werkster gevraagd. 
Bosscheweg 46, Boxtel. 

Te koop: een paar dames
schoenen ma:i,t ?9, een paar 
hr:ge d:unes,rhoenen m. steun
zolen maat 39, een zwarte 
jurk maat 42 en een bontkraag. 
Prins BernhJrdstraat 27. 

Algemeene Vfügadering 
van den 

BOERENBOND 
op Donderdag 13 Maart, 
des namiddags om 2 U!Jr, bij 
H. VAN.ROOI).
le Spreker de Heer G. J. van 

Oss, Hoofd der RK. Land, 
bouwschool Udenhout,over 
Centralisatie van Melk
fabrieken, 

2e Spreker de Heer Luyben, 
l Directeur Export,Centrale,
. over den Coöperatieven 
t afzet van Slachtvee-pro-

ducten. 

Trouwe opkomst wordt ver• 
wacht. 

Pootaardappelen ! 
De voorraden zijn beperkt! 

Vergeet niet tijdig te bestellen 1 
De meeft gevraagde soorten 
zijn voorradig, ook de zozeer 
gewenste POPULAIR. 

C. v.· RUMUND
MUNSEL9. 

••••••••• Heer zoek(in Boxtel 
. Het juiste ,adres 

nette zit-slaapkamer , .k, K • . voor pUl e aas zonder pens10n. Week,end af, 
wezig, z. b. b. h h. Brieven f .. . 

v· h onder nr. 47 Molenstraat 19. en IJne • ISC 

R. K. Juffrouw van 
de huishouding 

ziet .zich gaarne geplaatst i� 
R K. gezin. Brieven onder 
no. 107, Molenstraat 19. 

heel Boxtel weet, 
dat VOS dat is. 

Stationstraat 44 
• •••••••• 

Met Pasen een als nieuw Costuum. 
Maar dan zult U n� reeds Uw garderobe na moéten zien, 
en wat gereinigd of geverfd moet worden op laten halen. 
Vanwege de sneeuw en de aanhoudende vorst is dit uitge
steld· geworden, doch over 5 weken is het Pasen, en wij 
kunnen geen ijzer met handen breken. Wilt U verzekerd zijn 
Uw kledingstukken voor de feestdagen terug te hebben, 
raden wij U aan een en ander spoedig in bewerking te 
geven,. hierdoer v.oorkomt, U tele11rstelling. 
Even een telefoontje of kaartje, en wij zijn tot Uw dienst. 
CHEM. WASSERIJ EN STOOM VERVERIJ 

,,,DEN DRIES"���- BOXTEL 

r � 
Firma J. P. TIELEN 

Drukkerij en Boekhandel 
Stationstraat - Boxtel. 
* 

Ruime keuze cadeaux voor de 
/ 

Plechtige H. Communie 
als: Kerkboeken, Zondags- en Dagmissaals, 
Communieplaten, Jongens- • en Meisjesleesboe
ken, ver.zilverde vulpotloden, dozen luxe post
papier met enveloppen (desgéwenst bedrukt 
met naam), lederen portefeuilles, enz., enz. 

In HERINNERINGSPLAATJES voor de Plechtige 
H. Communie hebben wij een flinke sortering,
welke met toepasselijke spreukjes bedrukt kun
nen worden. 

* KOM EENS ONZE MODELLEN ZIEN!
\.. ________ ..) 

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

Met AVEHA 

De, strijd tegen de duurte!. 
Wij reiken U de helpende hand. 

thocolade-Hagelslag van 20 voor 1 6 et.
Per 100 gram. 

Griasmeel-Puddingpoetler van 45 voor 3 9 et.
AmandeJ.smaak. Per pak van 400 gram. 

Soep-Groenten van 2a voor 1 9 et.
Per blik. 

Tomaten-Purée van 50 voor 44 et.
4 X geconcentreerd.· Per blikje van 125 gram. 
Geldig tot 16 Maart. 

Bij AVEHA kwaliteits-artikelen 
tegen de laagste prijzen. 

André van Hilst 

flinke 2e dienstbóde 
(in of ex-tern.)

Bekwame Schilders 
vinden bij ons goed en prettig werk l Er is ook plaats 
voor een NETTE LEERJONGEN, goede vakopleiding 
verzekerd, billijk loon en rijwielvergoeding. 
Aanmelden, H. VAN VUCHT & Zn� 

Schildersbedrijf, ESCH. 

Ten kantore van de GEMEENTEBEDRIJVEN te BOXTEL 
kan worden geplaatst een 

mannelijke administratieve kracht 
op arbeidscontract. Salaris ± f 1500, - . Diploma boekhouden 
strekt tot aanbeveling. Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, 
uiterlijk 15 Maart te richten aan de Burgemeester. 

Op de afdeling SOCIALE ZAKEN ter gemeentesecretarie 
van BOXJEL wordt gevraagd een 

-mannelijke administratieve kracht
op' arbeidscontract. Salaris ± f 1500, - . Zij die in het bezit 
zijn van het diploma maatschappelijk werker of daarvoor 
studeren genieten de voorkeur. 
Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 15 Maart te rich
ten aan de Burgemeester .. 

A. G. JANSSEN 

Mijlstraat 41, BOXTEL 

Biedt U • Vlotte bediening. 
• Eerste klas merken.-
• Zoveel mogelijk schaarse

artikelen. 

VRIJDAG 7 011 ZATERDAG 8 MAART 

2-DAAGSCHE RECLAME

HEERLIJK 

SUIKERWERK-
< ook op de suiker bon 1) 

ALBERT HEIJN 
VOOR KWALITEIT 

- -
- -- :: -

Een jockey zonder paard 
Een herberg zonder waard 
Een roos zonder geur 
Een feest zonder fleur 
Een land zonder deviezen 
Een gebit zonder kiezen 
Is lang niet zo bar 
Als de huisvrouw zonder Spar. 

DE SPAR 
Boxtel, Stationstraat 13-15. 

ORGANISATIE VAN ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS 

DRUKKERIJ J. ,P. TIELEN, BOXTEL 

Aangezien nog steeds meer gas wordt gebruikr-- dan ons 
door het Rijkskolenbureau is toegewezen zijn wij genood
zaakt de speruren nog enigszins uit te breiden., 
Vanaf heden wordt dan ook alleen gas gegeven in de na-
volgende uren: 

van 6 tot 13 
van 18 tot 19½ 

en van 24 tot 6 

uur, 
uur 
uur-. 

Zij die in de maand Februari op ontoelaatbare wijze hqn 
gasrantsoen hebben overschreden moeten er rekening mede 
houden dat hun gasmeter voor. 1 week wordt ingenomèn. 
Ook voor de maand Malrt geldt dezelfde regel en wordt U 
dus dringend aangeraden zo zuinig mogelijk het gas te ge-
bruiken. , , DIRECTEUR GEMEENTEBEDRIJVEN. , 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt V ' , ' 

blJ Bèrt van den Braak • 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

, Ontvangen _ een prac��collectie _. ' 
.. ,, . 

Arnbevelend, 
' . - .,;- '·

Maison VERHEIJDEN 
STATION$TRAAT 89. 

Prinses Marijke-· 
Beker en -Paplepel 
in eerste kwaliteit pleet. • -
Paplepel • f 4.- per stuk 
Bekertje f 8. 7fi ,, ,, · 
Theelepel f 1. 7 5 - ,, 

Gero-Zilvèr 

Zonder inl�vering. 

./1. van Vlerken� {Boxtel 
Uurwerken - Go�d en Zilver - Optiek 

1-----
1 

... 
'. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

HET RECHT VAN DE LIEFDE. 
···························································-·············
• 
• 
• 

III. HET CONFLICT.

Wij zagen in de vorige artikelen 
hoe de opvoeding gericht moet 
zijn op de bevordering van de 
zelfstandigheid van het individu 
en hoe dezè zelfstandigheid zich 
heel bijzonder uit in de keuze van 
een levenspartner. Bij nader toe'
zien bemerkten wij ook dat deze 
keuze afhangt v.an de wijze, waar
op de opvoeder zich tegenover 
het kind gedroeg; wist hij het kind 
in te schakelen in een gemeen
schapsfeer, dan zal de jonge mens 
in de lijn van deze gemeenschap 
zijn keuze bepalen a.h.w. door
trokken van de geest, die heerste 
in zijn opvoedingsmilieu, m.a.w. 
zijn keuze is door de opvoeding 
fundamenteel bepaald, zij zal 
geen opzien of desillusies verwek
ken. De stelling zoals wij ze hier 
weergeven geldt niet alleen v�or 
de keuze van de levensgezel -
daar komt ze het scherpst naar 
voren - maar van de gehele le
venshouding van de jonge gene
ratie; een werkelijk sociale opvoe
ding in de zin, zoals wij ze boven 
gaven, is het beste voorbehoed
middel tegen de in deze tijd maar 
al te duidelijk aan de dag treden
de scheiding tussen , ouderen en 
jongeren. Men heeft niet geleerd 
elkander te waarderen, omdat 
men niet heeft geleerd in gemeen
schap te leven tm de beste school 
daarvoor is nog altijd het gezin.· 
Maar daar wij nog altijd ver ver
wijderd zijn van een "huwelijk in 
gemeenschapssfeer" en aangezien 
ook onder de besten nog al te veel 
opvattingen heersen, die, om hel 
scherp te zeggen, radicaal in strijd 
zijn met een gezonde beleving van 
het huwelijk, moeten wij rekening 
houden althans met de mogelijk-

, heid van conflicten en trachten 
deze op te lossen of te verzachten. 
Heerst er eenmaal onbegrip ten 
gevolge van het ontbreken van 
sociaal contact dan ligt de stof 
van conflicten hoog opgestapeld: 
denken wij slechts aan de vele re
denen, die de ouders ten dienste 
kunnen staan om een verloving te 
boycotten: stan_dsverschil, politie
ke overtuiging, de vele venheende 
verschillen op godsdienstig ge-. 
bied, financiële overwegingen en 
vele andere, die met ·het geluk 
van 2 jonge mensen niets te ma
ken hebben, maar meestal worden 
aangevoerd tegen een verloving, 
die hoe goed overigens ook, niet 
strookt met de zelfingenomenheid 
van de ouders. En van de andere 
kant staat de jonge mens eenzaam 
en angstig, zonder de steun van 
een _gemeenschap en heeft geen 
houvast: het gevolg is dan ook, dat 
hij een overhaaste keuze doet -
dikwijls" vóór dat hij voldoende 
ontwikkeld daartoe is - om maar 
uit zijn isolement te geraken. En 
doet hij dan een verkeerde keuze, 
hij houdt er in een angstkramp 
-1an vast en wil niet meer toegeven
omdat hij zich in zijn zelfstandig
heid bedreigd voelt. Wanneer nu
de ouders tactvol en rustig deze
moeilijkheden onder ogen zien is
er meestal nog wel iets te berei
ken. Maar als zij van het boven
beschreven zelfingenomen type
zijn en zich in hun machtspositie
aangetast voelen, is het conflict
reeds bij de aanvang onoplosbaar.
Dan is er alleen nog de mogelijk
heid beroep te doen op een derde
buiten de partijen staande per
soon, die in staat is de zaken, in
hun juiste verhoudingen te zien en
zonder vooringenomenheid een
c ordeel te vellen. Maar het is clan
ook een eerste vereiste, dat men
een mens zoekt die werkelijk bo
ven de partijen staat en wiens
oordeel genoeg gezag heeft om te·
worden aanvaard. Meestal zal
daarbij de keuze vallen op psy
choloog, arts of prie$ter, van wie

mag worden verwacht, dat zij aan 
de bovengenoemde eisen voldoen. 
Zij zullen trachten door een juist 
inzicht te geven in de verhoudin
gen het innerlijke conflict bij 
ouders en kind te doen verdrijven 
en zo de sfeer te scheppen voor 
een in alle rust genomen zelfstan
dige beslissing en de waardering 
van die beslissing door de tegen
overgestelde partij. 
Zo zagen wij clan, dat de eerste 
voorwaarde voor de h�rnieuwing 
van het rnaatschappelijk leven is 
het scheppen van een sfeer van 
wederzijds vertrouwen, van 
dienstbesef aan een ideaal dat ho
ger staat dan de personen die in 
een gemeenschap zijn opgenomen. 
Alle moeilijkheden, die zich voor
doen in huwelijks- en gezinsleven 
vinden voor een groot deel juist 
hun oorzaak in het ontbreken van 
een geest van saamhorigheid. Ieder 
leeft in de eigen kring van zijn ge
wichtigheid en staat niet open 
voor de ander, hij kan niet 
meevoelen met de ander, omdat 
hij niet meeleeft in .de diepe zin 
van het woord. De ander is niet 
opgenomen in de eigen levens
kring, hij staat er buiten. De taak, 
die de hedendaagse mens zich 
heeft te stellen, is de doorbraak 
te forceren, zichzelf als het ware 
open te gooien en de ander in. te 
schakelen in de eigen belangste6 
lingssfeer. Deze doorbraak ge
s<::hiedt op de meest radicale wijze 
wanneer twee jonge mensen el
kaar in de liefde ontmoeten: de 
een ziet de ander, m�ar niet mee:· 
als tegen over hem, maar inge
schakeld in zijn eigen leven, als 
een onafscheidelijk deel, ja het be
langrijkste deel van zichzelf; het 
leven van de ander wordt meer 
waard dan het eigen leven. Heel 
de eigen omgeving wordt ge
kleurd door de aanwezigheid van 
de geliefde persoon: Uit deze we
derkerige opname of zo men wil: 
inwikkeling van het ene bestaan 
ih het andere, hieruit groeit een 
nieuwe doelstelling n.l. tezamen 
door het leven te gaan en als re
sultaat van dit ideaal een nieuw en 
menigvuldig leven. En dit nieuwe 
leven wordt opgenomen in de 
liefdessfeer van de ouders, het 
wordt opgenomen in • deze ge
meenschap en leert zich daarin te 
passen uit liefde voor het ideaal, 
dat deze gemeenschap zich ten 
doel stelt. 
Zo dringt de liefde als een gouden 
licht door in de doolhof van het 
menselijk leven "van geslacht op 
geslacht tot in eeuwigheid". En 
het is het recht van deze lief de de 
verscheurde mensheid wederom 
bijeen te brengen, en haar op te 
nemen en te doorgloeien met het 
eeuwige licht van Gods Liefde: 
Leuven. M. v. cl. DUNGEN 

Sint Geerten Minne 

(17 Maart). 
Tot in de jongste tijden heeft de prach
tige abdykerk van Nijvel, die het schrijn 
met de heilige overblijfselen van St. Ger
trudis bewaarde, de herinnering aan deze 
eerste, Nederlandse vrouwelijke heilige 
levendig gehouden. 
Helaas is dit monument bij de inval in 
1940 in België een prooi geworden van• 
het nieuwe heidendom. 
Sinte Geerten werd geboren in 626 als 
de dochter van Pippyn van Landen (naar 
een plaats in de omgeving van Luyk), 
hofmeier aan het Frankische hof. Zij 
wordt aangeroepen als patrones tegen 
de ratten en muizenplaag en tevens 
wordt zij vereerd als de beschermvrouwe 
van alle reizenden. 
Zij is ook de patrones van de Gidsen
leidsters. • Dat Gertrudis patrones werd 
van de reizigers dankt zij aan een oude 
legende, die verhaalt, dat een minnend 
ridder haer, toen zij zich had terugge
trokken van de wereld, zijn liefde bleef 
toegedragen. Als bewijs hiervan schonk 
hij edelmoedig zijn gehele vermogen aan 
het klooster, waarin zij leefde. 
Als een arme man doolt hij nu rond en 
ontmoet op zekere dag ergens op een 
woeste heide de duivel, die hem talrijke 

Ik doe ook mee aan-._ . . . . . . . . 
Thuisfront Parochie "Sf. Petrus". 
Binnen enkele weken is het Pasen. Daarom vraagt het "Kath. Thuisfront" 
aan al de parochianen om enkele adressen te komen halen aan het K.J.V.
huis, waar ons bureau gevestigd is, en onze jongens een kaart te zenden 
met een "Zalig Paasfeest" en de naam van de afzende,r. 

• 

Het Thuisfront houdt zitting Zaterdag 15 Maart van 4 tot 6 uur en 
Zondag 16 Maart van half 12 tot 1 uur. 
Voor ieder huisgezin een k I e  i n  e moeite, voor onze jongens een g r o o t  
plezier, dus "Ik doe mee aan deze mooie actie". 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Het vestigingsprobleem van de 
jonge boeren is geen probleem 
van na-oorlogse aard. Vele jaren 
vóór de wereldoorlog ontbrandde, 
was deze kwestie reeds urgent. In 
1938 immers werd de motie van 
Kring Limburg der Kath. Staats
partij aangenomen. Hierin was het 
pbn vervat om een groepsgewijze 
vestiging in de ABC-Staten van Z.
Amerika te beginnen. 
Na de oorlog, toen vele boeren, 
van have en goed beroofd, uit de 
wereldbrand te voorschijn traden, 
voelde men weer het nijpende te
kort aan boerderijen en landou
wen, en a'lcnvege was er een stre
ve 0111 een oplossin

::,
0 te vinden: 

/ 

1. .Vien sti-r1uleerde de plannen
tot Ontginning van braakliggende
gronden, die echter slechts plaats
zoudan kunnen bieden aan enkele
boeren. Deze beperktheid bete
kent <lus slechts een druppel op
de gloeiende plaat.
') Me:i. h 'r-✓atte de v,crkzaam
heden in de N.O. polder; deze
bewerking is inmiddels in een zo
ver gevorderd stadium gekomen,
dat er een toekomst voor 2000
jo:1ge boeren, die zelfstandig wil
len beginnen, in het verschiet ligt
(in de komende acht jaren). De
N.O. polder betekent dus een op
lossing voor 5 % van de wachten
cle boeren.
3. De industrie �s vroeger een
afvoerweg voor net teveel in de
boerenbevolking. Toen er echter 
e1 -'n gezonde, omvangrijke arbei
dersbevolking ontstaan was, raak
ten de afvoerwegen verstopt, om
dat men de nodige geschoolde 
werkkrachten makkelijk uit eigen 
midden kon leveren. Bovendien 
konden en kunnen velen van de 
jonge boeren niet breken met de 
banden, die hen binden aan het 
voorvaderlijk beroep, temidden 
van Gods vrije natuur, ondanks de 
betere voorwaarden, die de in
dustrie biedt. 
4. De splït°sing van de ouderlijke
bedrijven was slechts een nood
oplossing die slechts zorgen en
twisten báarde en het moraal van
de boeren enkel verzwakte.
5--. Noodgedwongen zocht en
zoekt men naar iets groters en dat

schatten belooft, indien hij aan hem zijn 
ziel verpandt. De ridder stemt toe, doch 
vraagt nog zeven jaren te mogen leven. 
Hij gaat nog eenmaal naar het klooster 
om afscheid te nemen van zijn "alder
zoetste lief". Voordat hij weer vertrekt, 
smeekt 'ze hem te drinken "St. Jans ge
leide en hare minne". Dan begeeft hij 
zich op weg, ontmoet de duivel, die, 
verschrikt terugdeinst bij het zien van de 
ridder. Het is of hij de vrome jonkvrouw 
ziet: 

Si sittet daar achter op uw paert, 
Die u alrelest wei''se drinken gaf, 
Van haer so bin ic also seer verweert, 
Si hevet mi benomen alle mine macht. 

De duivel geeft de ridder het met men
senbloed geschreven contract terug en 
verklaart hem vrij. 

Het spoor van Geerte volgen wij 
In haar voetsporen t'!-eden wij 
Haar leiding vragen wij 
Haar Feestdag vieren wij. 

Vraag nooit, wat iemand zegt, 
. Omtrent uw doen en laten; 
Blijf eerlijk en oprecht 
En laat eenieder praten! 

meer radicaal werkte. Dat moest 
de Emigratie naar Frankrijk, Bra
zilië en andere landen zijn. 
Over deze mogelijkheid werd veel 
(te v.eel) geschreven en gesproken. 
De pers vindt er een gewilde stof 
in en verdicht veelal de naakte 
werkelijkheid. Men schildert cie. 
emigratie als een massakolonisatie 
en men schermt met woorden als 
,,Missie" en "Zending". Men ver
geet echter de moeilijkheden on
der de ogen te zien. Er bestaat 
nog altijd zo iets als deviezenmi
sère, die uitzending met de massa 
onmogelijk maakt. Men verwart 
de omvang van het vraagstuk met 
de omvang van de mogelijkheid 
tot vestigen. 
Zuiver materiëel beschouwd is de· 
mogelijkheid tot emigreren be
perkt tot een paar duizend, terwijl 
er 40.000 gegadigden zijn, waar
van er velen echter physiek niet 
geschikt zullen blijken. Er is een 
zeken,: avonturiêrsgeest nüclig ü111 
tot dit stoute plan te besluiten. Bij 
deze romantische karaktertrek 
past berekening, vaste wil en door
zettingsvermogen wil men in de 
vreemde slagen. Uit een psycho
logische test zou blijken, dat de 
jonge boer niet groot gebracht is 
om wereldreiziger te worden. 
Om van een onbekommerd jeug
dig leven over te gaan naar een 
leven van risico en verantwoor
ding wordt van de jongen boer 
een hoog ontwikkelde karakter
sterkte gevraagd. Is deze inder
daad aanwezig, dan belanden we 
bij de kwestie "deskundigheid". 
Brabant, met zijn gemengde be
drijven heeft aan onze boerenjon
gens ongetwijfeld te weinig ken
nis, voor het agrarische pioniers
werk, aan de hand gedaan. Zij 
zullen zich in veelzijdige richting 
kunnen bekwamen in de grote 
landbouwgebieden in ons land, 
waar een schrijnend tekort is aan 
arbeidskrachten. De ervaring heeft 
het succes van deze "practijk
school" verzekerd. 
Wanneer de jonge boer nu, dank 
zij vastberadenheid en vakkennis 
gereed is voor emigratie, dan is 
het de taak van de achterblijven
de om de vertrekkenden niet alleen 
een.geestelijke, doch ook een ma
teriële ruggesteun te bieden. Pa
ter Verhagen is, naar wij verne
men in voorbereiding met zijn 
"Pater, v. cl. Elzehfonds". Wat dit 
fonds zich ten doel heeft gesteld 
is ons onbekend, maar het zou 
een dankbare geste zijn om de 
,,baanbrekers" van eventuële risi
co's te vrijwaren. Huurkoop van 
landbouwmachines en sociale ver
zorging zouden enkele heel voor
uitstrevende punten betekenen op 
hun program. Men zou immers 
schromelijk te kort schieten, in
dien deze pioniers op eigen risico, 
zonder hulp van anderen het tita
nenwerk moesten verrichten om 
d_e weg naar de schone toekomst 
te bereiden voor de kat-uit-de
boom-kijkers (zij het dan nood
gedwongen), die straks, �anneer 
de mogelijkheden zich openen 
voor een massakolonisatie, de 
vruchten van dit pionierswerk ko
men plukken, zonder daarbij enig 
risico te lopen. 

OMGEVING 

Zondags evangelie.
Verzamelt de . overgeschoten 
brokken. (Joh. 6, 12) 

Het Christuswonder van de ver
menigvuldiging der broden is rijk 
aan betekenis. 
Het geeft ons een overtuigend be
wijs van Christus meevoelende 
goedheid, daar Hij de mensen, die 
Hem gevolgd waren zonder aan 
eten of drinken te denken, niet 
hongerig naar huis wilde .sturen. 
Daarom is het ook zo actueel in 
onze dagen, nu zo velen de vraag 
beklemt, of ze niet onderweg zul
len bezwijken, hoe lang ze het 
nog zullen volhouden om hun ar
moede voor de ogen van de men-
sen te verbergen. ' 
Wij hebben nooit zoveel Gods
vertrouwen nodig gehad, maar 
ook is het nooit zo moeilijk ge
weest het Godsvertrouwen te be
waren. 
In dit wonder van Christus mecle
lijclencle liefde willen wij, de klein
gelovigen van vandaag, ons wei
felend vertrouwen onderdompe
len om het nieuw en sterker leven 
te geven. Christus heeft ons hiet 
echter ook een practisch middel 
aan de hand gedaan, om ons zo
veel mogelijk zelf te helpen: ,,ver
zamelt de overgeschoten brokken 
opdat er niets verloren gaat". 
't Is een opwekking tot verstan
dige zuinigheid, die vooral de 
huismoedèrs op 1-iet oog heeff. _ 
Er kan zoveel gespaard worden in 
de keuken, in de linnenkast, aan 
de gasmeter, wanneer we maat 
weten te houden, maar vooral 
,v2.nneer \Ale V?,!: de O'.rerg�schi::)te� 
brokken weten te profiteren. 
Hierin ligt voor een groot deel 
de kunst van het huishouclen. 
We kunnen ze niet alleen gebrui
ken voor het eigen gezin, maar ze 
stellen ons ook in staat, de welda
digheid op heel-wat zuivere schaal 
te beoefenen. 
Denkt hier b.v. eens aan de actie 
,,Oud Papier" voor onze verwoes
te kloosters! 
�/ e moeten ook nog in een ander 
opiicht de overgeschoten brokken 
niet verloren laten gaan: we moe
ten leren een goed gebruik te ma-. 
ken van onze tijd. /
We krijgen onze tijd van God en 
met niets gaan we zó verkwistend 
en zo geringschattend om, als met 
onze tijd. Hoeveel tijd brengen 
we niet door buitenshuis zonder 
dat dit nodig is, terwijl ons huis
gezin recht heeft op deze tijd. 
Hier vinden wij een terrein - als 
we tenminste eens even willen 
controleren, hoe we onze tijd be
steden - van grote mogelijkhe
den. We konden dan misschien 
wat meer tijd vinden om door de 
week de H. Mis bij te wonen, om 
's Zondags eens twee keer naar de 
kerk te gaan, om 't Lof eens bij te 
wonen. 
Misschien zou dan ook in ons ge
zin het rozenhoedje als gezamelijk 
gebed in ere kunnen worden her-
steld. • 
De tijd is de prijs, die wij voor 
onze eeuwigheid betalen! 

Gezelschap Stille Omgang. 
In de nacht van Zaterdag op Zondag 
(15-16- Maart) zal de atdeling Boxtel 
wederom zijn jaarlijkse stille omgang 
naar Amsterdam maken ter ere van het 
Heilio Sacrament van Mirakel. Als dit 
weekblad in de brievenbus klikt, maken 
de mannen van Boxtel zich reeds op voor 
dien stillen omgang. 
Telken jare opnieuw blijft het treffend 
in het middernachtelijk uur duizenden 
mannen door de straten van Amsterdam 
te zien trekken over de Kalverstraat, 
den Dam, de nieuwe brug, de Lange 
brug, door verschillende stegen,. rondom 
de voormalige kapel - de plek van het 
huis, waar het H. Wonder plaats vond -
in de grootste stilte, biddend voor voor 
hun persoonlijke intenties, voor Konin
gin en Vaderland, voor de zeevarenden 
en voor hen, die op zee zijn omgeko
men, voor de Kerk, den Paus en voor 
de eenheid .der Christenen. 

L 



Een legendarisch opschrift op een 

BOXTELSE KERKKLOK. 
In het voorjaar van 1943 deed 
door heel ons land het gerucht de 
ronde dat op een kerkklok te Box
tel enige versregels waren gegra
veerd, die de vrede zouden voor -
spellen. Over de ouderdom van 
die klok liepen de meningen zeer 
uiteen. De opgaven varieerden 
tussen 1600 en 1800. 
Het rijmpje luidde als volgt: 
Als de winter zacht zal zijn 
St. Marcus zal op Pasen zijn, 
St. Antonius op het Pinksterfeest -
Dit jaar zal wezen als een beest, 
Maar bij 't geroep van ach en wee 
Brengt dat jaar toch ook den vree. 
Het feest van St. Marcus valt op 
25 April: dit is de laatste datum, 
waarop het Paasfeest mogelijk is. 
Als. Pasen op St. Marèus valt, is 
het op 13 Jun( het feest van St. 
Antonius, Pinksteren en valt St. 

. Jan samen met Sacramentsdag. 
In 1943 hadden we de laatst mo
gelijke Pasen, de oorlogsomstan
digheden drukten zwaar en de 
mensen poogden hun innige hoop 
op een spoedige vrede aan elke 
strohalm te ankeren. 
Wie de mare van het fameuse op
schrift op de Boxtelse kerkklok de 
wereld instuurde is niet bekend, 
feit is dat de pastoor van de St. 
Petruskerk tientallen brieven kreeg 
uit alle oorden van het land, waar
in om bevestiging van het hoop-. 
gevende inschrift werd gevraagd, 
dat hij aanhoudend over dit voor
spellend rijmpje werd opgebeld, 
dat men persoonlijk aan de pasto
rie om uitsluitsel vroeg. 
Ook andere instanties, zo het ge
meentehuis en Boxtelse zakenlie
den ontvingen brieven over het 
bewuste opschrift; sommige brief -
schrijvers eindigden hun epistel 
met een opmerking in de trant 
van: Schrijf in Godsnaam niet dat 
't niet waar is, want dan is onze 

De tocht is zwaar, zeer vermoeiend en 
hngdurend. Het is een echte bedetoéht. 
Een tocht die, uitzonderingen daargela
ten, alléén door mannen tot een goed 
einde kan worden gebracht. 
Dit jaar wordt de tocht nog extra belast 
met een treinreis die, via Nijmegen, zal 
moeten worden volbracht, omdat het nog 
niet zeker is dat de Schipbrug bij Hedel 
weer zal zijn ingelegd. 
Het vertrek uit den Bosch is daarom op 
Zaterdagavond bepaald om 20,47. Het 
Centraal Station te Amsterdam zal wor
den bereikt om 0,36. 
Dan vangt de eigenlijke bedetocht in 
Amsterdam aan die duren zal tot half 
drie 's nachts op welk uur in de kerk De 
Posthoorn in de Haarlemmerstraat een 
H. Mis wordt opgedragen waaronder al
le mannen communiceren.
Onder die H. Mis en bij de dankzegging
na de H. Communie wordt gebeden
voor de bloei van het Eucharistisch leven
in geheel Nederland.
De terugreis vangt aan om 5.41 vanuit
Amsterdam om 's Herto�enbosch te be
reiken om 9,20 uur.
Dan moeten onze mannen nog naar
Boxtel. De bedetocht omvat dus meer
dan een 8-urige arbeidsdag. Treffend
schoon is deze tocht en vol inhoud van
het begin tot het einde. Hij is een uiting
van mannelijk diep geloofsbesef, zonder
pracht of praal, zonder vaandels of uiter
lijk vertoon.
Kalm en bedaard, stil en ingetogen trekt
de stoet urenlang, de slaap trotserend .. .
slechts de Rozenkrans in de hand .. .
Drommen mannen trekken in de diepe
nacht door de wereldstad Amsterdam, de
hoofdstad des lands, vredig, beheerst en
in zich zelf gekeerd.
Is er schoner uiting van Katholiek ge
loofsleven denkbaar? Hier leggen dui
zenden, uit alle streken des lands, ge
tuigenis af van dè Waarheid: het geloof 
in den Eucharistischen Koning, den Vre
dekoning die alleen onze ontredderde 
maatschappij redden kan. 
De algemene intentie voor dit jaar: ,,dat 
Christus leer en gebod de enige grond
slag moge worden voor ons volksbestaan 
en de band ·onzer rijkseenheid", past uit
zonderlijk in deze tijd. 
Chrir.tus leer en gebod: du. geon Mar-

hoop op vrede wederom vervlo
gen. Er was ook een illegaal blad 
dat van het opschrift op een Box
telse klok melding maakte. 
Men . vond zich in zijn hoop ge
stijfd door de vervulling van de 
voorwaarde neergelegd in de eer
s,e regel: Als de winter zacht zal 
zijn .... . . De winter 1942-1943 was 
zeer zacht geweest, maar de vraag 
rijst of deze eerste regel niet eerst 
ná de winter aan het rijm is toe
gevoegd. 
Het Latijnse equivalent van. dit 
rijm is al honderden jaren bekend. 
Het luidt:· 
Quando Marcus paschavit 
Antonius pentecostavit 
Joannes Dominum adoravit. 
Totus mundus vae clamairt! 
Wat hier op neer komt: 
Als St. Marcus op Pasen is 

gevallen 
St. Antonius op Pinksteren, 
St. Jan op Sacramentsdag 
zal de hele wereld wee geroepen 

hebben. 
In 1943 moest aan de hoop die 
velen aan het beweerde opschrift 
op een Boxtelse kerkklok hadden 
gehecht, den bodem worden inge
slagen. Een dergelijk rijm op een 
Boxtelse klok was niet bekend en 
1943 met zijn late Pasen bracht 
ons nog niet de vrede. 
Maar thans zal er in de Boxtelse 
toren een vredesklok worden ge
hangen, een schone klok die het 
opschrift zal krijgen: Annuntio 
pacem - Ik verkondig de vrede 
- mèt het Latijnse rijm dat hier
voor is weergegeven.
Door de vrijgevigheid van de pa
rochianen van St. Petrus zullen
uit de oude toren weldra wellui
dende vredestonen klinken - uit
die toren, waarnaar, in het jaar
1943, zovelen hoopvol opzagen
om een vredesteken te ontvangen.

xisme zij de grondslag van ons volks
bestaan. 
Christus leer en gebod zij de band on
zer rijkseenheid, dus tussen Nederland 
en Indië. Dat beiden elkander vinden 
mogen en spoedig. Dat de chaos in Indië 
spoedig tot het verleden moge horen ell' 
dat onze jongens blij en gelukkig mogen 
wederkeren naar de huiselijke haard. 
Werkelijk deze bedetocht is geen phrase, 
maar nuchtere werkelijkheid. Allen die 
in Boxtel achterblijven, zullen in de 
nacht van Zaterdag op Zondag in de 
geest, verwijlen bij de mannen die als
dan optrekken om openlijk doch stil ge
tuigenis af te leggen van hun visie op de 
toekomst. Vanwege de beperkte ver
voersmogelijkheden kan de deelname dit 
jaar nog niet onbeperkt zijn. Het voor
uitzicht bestaat evenwel, dat komend 
jaar, ieder die wil en kán de tocht mee 
zal kunnen maken. Mogen dan hon
derden mannen ui,j: Boxtel mee optrekken 
naar de stad van het 1 -1. Mirakel. 
Mannen van Boxtel: stelt een daad en 
geeft u reeds nü als lid op van het 
Gezelschap van den Stillen Omgang bij 
den heer J. F. de lfooij, Hoofd der St. 
Franciscusschool, Ons Doelstraat. 

Inzameling Oud Papier en Glas 
ten bate van de zwaar getroffen 
kloosters in ons bisdom. 
Zoals bekend mag worden ver
ondersteld, is in ons bisdom met 
hoge goedkeuring en aanbeveling 
van den Bisschop Z.H. Exc. Mgr. 
W. Mutsaerts, een comité opge
richt, dat zich tot taak stelt de in
zameling van oud papier en fles
sen. De opbrengst hiervan wordt
ter beschikking gesteld van de Bis
schop, die dit geld zal besteden
voor de opbouw van arme getrof
fen kloosters in ons bisdom.
Diocesaan voorzitter van dit Co
mité is de Z.E. Heer Rector J.
Verrijt te Vught. In elke gemeente

is aangesteld een plaatselijk orga
nisator. Voor Boxtel is als zoda
nig benoemd de heer J. C. van 
Etten, Hoofd der St. Petrusschool, 
adres Bosscheweg 16 Telef. 47ï. 
Het is de bedoeling, dat de inza-

, meling plaats vindt met medewer
king van de schoolkinderen. Naar 
Rector Verrijt ons meèdeelt, heb
ben alle scholen zich bereid ver
klaard in deze hun bemiddeling 
te willen verlenen. 
Wij doen een beroep op winkels, 
kantoren, pakhuizen, postkantoor, 
gemeentelijke instanties, drukke
rijen, wasserijen, fabrieken e.d. 
om alle pakpapier, karton, kran
ten, tijdschriften, in een woord al
le oud papier,,, 

voor dit doel te 
willen afstaan. 
Ook particulieren worden ver
zocht aan deze actie mee te doen. 
Alle zendingen kunnen worden 
bezorgd aan de scholen. Desge
wenst wordt het papier aan huis, 
kantoor of fabriek afgehaald. 
U behoeft slechts even op te bel
len telefoon 477. Centrale opslag
plaats is het magazijn van de St. 
Petrusschool op Burgakker 8. 
Mogen we op aller medewerking 
rekenen? 

Plaatselijk nieuws·

BEPLANTING 

Bij een wandeling door en om Boxtel 
wordt inwoner en vreemdeling bekoord 
door o.a. het park "Molenwijk". 
Dit park met zijn van nature prachtige 
bossen en vennen is waarlijk een groots 
geheel. Het is ee11 buitengewoo11 recrea
tieoord voor de bezoekers. 
Jammerlijk heeft dit park de laatste jaren 
veel geleden. En nu weet iedereen dat 
de strenge winters der voorbije jaren en 
het gebrek aan brandstof daartoe het 
hunne hebben bijgedragen. Thans wordt 
het echter tijd dat dit park in bijzondere 
bescherming genomen wordt. 
Het is daarom een goede gedachte ge
weest van het gemeentebestuur om een 
vakkundig man aan te stellen op het ge
bied der beplantingen. Een groot deel 
der niet vernielde beplanting is, door 
spoedig vakkundig ingrijpen, nog te red
den. Over enkele jaren kan het park 
dan tenminste wederom een goed en 
fraai geheel zijn. 
Dit recreatieoord heeft voor Boxtel gro
te betekenis en naarmate Boxtel groeit 

zal het aan betekenis winnen. De aan
gestelde plantmeester wijde ook eens 
aandacht aan de aanplant van bomen 
langs straten en wegen. Hij schenke 
daarbij eens bijzondere aandacht aan de 
soorten van bomen die gebruikt kun
nen worden in verband met de straat
breedte, de bebouwi_ng, de vóórtuinen 
enz. 
Binnen afzienbaren tijd verdwijnt de bo
vengrondse leiding van de electrische 
centrale. De bestaande cloornboompjes in 
<le Stationsstraat zijn wellicht te klein in 
verhouding tot de straatbreedte en de 
bebouwing der Stationsstraat. 
Allicht dat de plantmeester dit ontdek
ken zal! 
Meerdere hoekjes in Boxtel kunnen, door 
deskundige aanplant, een belangrijke 
bijdrage leveren tot de verfraaiing van 
de kom der gemeente. Neem, om maar 
een enkel voorbeeld te noemen, het Sta
tionsplein. Werkelijk de entrée van Box
tel kan veel mooier zijn. Boxtel zorge 
dat de eerste indruk die men van de 
plaats krijgt goed is. De eerste indruk 
toch blijft gevestigd en houdt de her
innering aan een plaats levendig. 
Zo is er veel. Zeker, het gaat niet in
eens. Het zal zijn tijd moeten hebben. 
En alle begin is moeilijk. Laat iedereen 
meewerken door zorg te tonen voor de 
beplantingen. Het onderwijzend perso
neel brenge met de ouders de kinderen 
het besef bij dat zij beplantingen en 
plantsoenen behoren te ontzien. Slechts 
met vereende krachten is hier het gestel
de doel te bereiken. Dit doel is echter 
wel enige inspanning waard. 
Laat nooit tot dank voor 't aangenaam 
verpozen - Den eigenaar van 't bos; 
de schillen en de dozen! 

Wi}.T IN HET VERSCHIET LIGT. 

Naar verluidt heéft de toneelvereniging 
,,Leerlinghe ende Vermaeck" het toneel
werk "De Vreemdeling" van Ant. Coolen 
in studie genomen, onder regie van N. v. 
Roessel, uit Schijndel. Vastgestelde data: 
8, 9 en 10 April. 

-o-

De toneelgroep "Brabants Toneel" heeft 
de klucht in 3 bedrijven "De Poets van 
Akkerlust" op haar repertoire gezet. 
Deze "sotternie" van Marsman zal zijn 
vertolking vinden onder leiding. van Fr. 
van Oers. Dagen van opvoering: 28 en 
29 April. 

JAARVERGADERING. 

De Textielarbeidersboncl St. Lambertus 
hield Woensdagavond zijn jaarvergade
ring met, wat men noemt, muzikale om
lijsting, ter animering van het vergade-
ring bezoek. 
Het muzikale gedeelte werd zeer ver
dienstelijk verzor€d door de Boxtelse 
�corcleon Club onder leiding van den 
heer Witlox uit Oisterwijk. 
Na de opwekkende opening door dit ge
zelschap, sprak voorzitter Cuijten een 

111 
Lief de •n Dood 

Wat doet een man als hij in zijn eigen 
huis de rust niet meer vinden kan, die 
hij er altijd gekend heeft? 
-Hij gaat naar z'n land, werkt zich moe,
meer clan noodzakelijk is en gaat zijn
vertroosting zoeken bij een borrel of 
een vrouw. 
Zo kwam het dat Brord niet zo vele 
avonden meer thuis zat in de hoek van 
't vuur. Hij was gewoon pas laat thuis
te komen, als Hanne al lang op haar
kamer was verg·at meestal de deur te
sluiten en kroop grommend, dikwijls ge
kleed, in z'n bedstee. Als hij clan diep
snorkend in slaap was gevallen sloop
Hanne op haar tenen naar beneden en
deed de grendel op de deur. Daarna
ging ze zelf te bed en sliep tot het zon
licht haar wakker kuste. Dat werd dan
weer een dag zoals alle dagen, stil, som
ber, zonder belevenissen en zonder een
enkel hartelijk woord tussen vader en 
dochter. Hanne deed haar • werk zoals 
altijd, zonder ook maar iets in haar ge
woonten te veranderen. 
Brord werkte harder dan vroeger op z'n
land, in de stallen en op de dorsvloer.
Maar nauwelijks viel de avond in of hij
at z'n brood, dat voor hem klaar stond,
in zwijgzaamheid op en verdween naar
een herberg niet ver uit de buurt.
Zelden ging Brord nog naar de veemarkt
in de grote stad. 's Zondags ging hij naar
de vroegmis en bracht de rest van de dag
door met kaarten en jenever. Er waren
maar weinig mensen die Brorcl ooit dron
ken hadden gezien. Het scheen dat hij

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

41. De volgende dag nodigde Ba_rtje de
prof. en Felix uit om een ritje te gaan
maken op de maan, om er de beziens
waardigheden eens te gaan bekijken. Een
grote deur ging open en tot hun grote
verbazing haalde Bartje in plaats van een
auto een paard voor de dag.
,,Deze beestjes zullen ons hierbij moe
ten helpen", zei Bartje. De professor en
Felix keken allebei een beetje beteuterd,
want paardrijden hadden ze nooit ge
daan. Bartje stelde hen gerust en ver
zekerde hen, dat paardrijden veel veili
ger was, dan autorijden. De paardjes
waren voli:ens Bartje, erg venltandige

een flink aantal borrels kon leegmaken, 
- zonder dat er iets aan hem te merken

was. Maar toch waren de meesten een
beetje bang van die grimmige man. Ze
kenden in hem den ouden gemoedelijken
boer niet meer terug, die hij altijd ge
weest was.
Natuurlijk· gingen er praatjes van hem
rond. \'vant de mènsen houden ervan d11,
slechte daden van iemand rond te strooi
en, zelfs als er geen woord van waar is.
In het strikste vertrouwen vertelde men
elkaar, dat Brorcl niet goed overweg
kon met z'n dochter, dat hij de weduwe
van \Xlillem Kerst het hof maakte, dat hij
zwarte handel dreef met ongure typen,
die dagelijks in het "Oude Nest" kwa
men. Maar niemand wist er het fijne van,
en niemand durfde er iets van te laten
merken aan Brord. Men bleef hem be
handelen met hetzelfde uiterlijk respect
als vroeger. En in één ding moesten ze
hem toch prijzen: met geen enkele ver
rader en met geen enkel buitenlands uni
form sprak Brord 'n woord.
Waar andere boeren "goeiendag" knik-·
ten als zij een buitenlander tegenkwa
men, hetzij uit vrees, hetzij uit gewoonte,
keek Brord hardnekkig de andere kant.
uit.
Het moet in "Het Oude Nest" eens ge
beurd zijn dat een buitenlands officier,
'n platpet zoals de boeren dat noemden,
een rondje gaf voor alle bezoekers op
dat uur. Toen alle boeren hun glas om
hoog hieven moet Brord z'n vol �las bier
aan stukken gegooid hebben en kwaad

beestjes. Men had ze gekocht, omdat de 
auto's reeds zoveel ongelukken gemaakt 
hadden, dat de doktoren er geen hemel
se raad mee wisten. 
42. ,,Professor", riep Felix, ,,zie je dat 
het paard acht poten heeft". De profes.
sar had dit ook reeds gezien, maar had
het niet durven zeggen, uit vrees, dat
Bartje zich daardoor gekrenkt zou voelen.
Bartje vatte het echter goed op en be- •
loofde hen onder het rijden alles te
vertellen. Ze stegen te paard, zonder dat
dit zich ook maar verroerde, laat staan
steigerde. Het was in het begin nog wat
onwennig, maar allef1is werden -ze heel

welkomstwoord, waarin hij ten overstaan 
van den hoofdbestuursafgeva-ardigde, de 
heer Janssen, dankte voor de activiteit 
van het hoofdbestuur, waardoor na de 
bevrijding zoveel verbetering in loon- en 
arbeidsvoorwaarden is verkregen. 
Daarna brachten secretaris en penning
meester de respectieve jaarverslagen uit. 
Hierna werd de bestuursverkiezing aan 
de orde gesteld. 
In de vacature G. van Oers die wegens 
overgang naar een andere organisatie 
niet meer herkiesbaar was, werd geko
zen Th. v. Gerven. 

• De nodige"tijcl voor stemopneming werd
gevuld met een propaganda-woord voor
de instelling Herwonnen Levenskracht
en enige belangrijke mededelingen van
het hoofdbestuurslid Janssen omtrent de
aan de Federatie van Werkgevers-ver
enigingen voorgestelde verbeteringen in
de Collectieve Arbeidsovereenkomst.
Vervolgens gaf de Accordeon Club de
van koude in overjas verdoken wevers
weer enige muzieknummertjes te genie
ten, waarna Rector Dr. Jansen tot be
sluit met een opwekkend woord de leden
aanspoorde tot deelneming aan de re
traite van 1-4 Mei a.s. 10 leden gaven
zich hiervoor op.
Met een dankwoord aan de leden voor
de opkomst en Accordeon Club voor de
medewerking sloot de voorzitter deze
jaarvergadering.

WIT-GELE-KRUIS. 

De Provinciale Noordbrabantse Bond 
van het Wit-Gele-Kruis belegde Maan
dag j.l. een vergadering in café van Rooij 
aan de Nieuwe Kerkstraat. 
Op die bijeenkomst bestond gelegenheid 
om alle kwesties, het· werk der Kruis
verenigingen betreffende, te bespreken. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 4 Maart tot en met 10 Maart. 
GEBOREN: Emma J. d.v. P. M. Koe
link en van E. Goos; Jozef A. z. v. A.' 
W. v. Uden en van Tr. M. Langen
huizen; Adriana Th. C. d. v. ]. C. Tho
massen en van P. C. Kokshoorn; Gode
frid..! J .  d.v_. H. v. Gestel en van J. v: d.
Bos�; Josma A. d.v. A. G. van Gnns
ven en van G. C. v. d. Schoot; Petrus 
L. M. z. v. M. van Griensven en van
A. Fr. M. Schalkx; Marinus A. G. P.
z. v. P. J. v. d. Braak en van G. M.
A. M. Grijpink; Gerardus J. W. z. v.
J. Bekers en van E. M. Sleegers; Maria
C. cl. v. ]. v. Roosmalen en van C. P.
M. van Heel.
ONDERTROUWD: Marinus van den 
Nosterum en Engelina Berdina van Kas
teren. 
GEHUWD: JohalftÎes van den Besselaar 
en Hendrika Adriana Bevers; Wilhelmus 
Hendrikus Adrianus Snellaars en Theo
dora Driessen. 
OVERLEDEN: Theodora Josephina Cle
mens, echtgenote van W. Fr. vap d. Plas 
·oud 64 Jaar; Marinus van Schijndel, oud
74 jaarf Johannes van der Aa, oud 69 j.

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

weggelopen zijn. 't Moet toen eventjes 
erg stil geweest zijn in "Het Oude Nest". 
Ondertussen ging het met de boeren in 
Brabant niet al te best. De veestapel 
werd hoe langer hoe kleiner. 
De landopocengst werd hoe langer hoe 
geringer en de maatregelen steeds maar 
stru1ger. Sommige boeren wisten zich 
op grote schaal te verrijken ten koste 
van andere mensen of in het voordeel 
van de mannen met de grote rijlaarzen. 
Voor velen werd het gel� de enige vriend 
in deze barre jaren, terwijl men niet 
wist hoe onbetrouwbaar zulk een vriend 
wel is. 
Brord bekommerde zich om al die dingen 
niets. Hij kende de prijzen der zwarte 
markt niet, hij kende alleen z'n werk, 
z'n land en de vergetelheid in "Het 
Oude Nest". De rest van de wereld be
stond voor hem niet meer. Op z'n boer
derij ging het niet minder slecht dan op 
andere boerderijen, maar hij bemerkte 
daar niet veel van. 
Soms wakkerde in hem 'n felle wrok 
op, als hij 's middags naast z'n bord 'n 
groene kaart zag liggen, door Hanne 
daar neergelegd. Dan wist hij weer een 
zijner koeien te moeten leveren. Soms 
ontsnapte hem een godslasterende vloek 
als hij over de grote weg 'n colonne 
auto's of paardenwagens zag voorbij 
trekken. 
Hij stak dan z'n schop feller en dieper 
in de aarde, of als hij aan het ploegen 
was joeg hij z'n paard naar een sneller 
tempo. (Wordt vervolgd) 

gerust. Het paard galoppeerde over de 
rotsbodem en toch bemerkten ze niets 
van schokken of iets dergelijks. Het 
reed, als op wieltjes. Felix zei, dat het 
veel leek op het paardje, dat hij van 
St. Nicolaas gekregen had, alleen reed 
het veel en veel harder en was het ko
lossaal veel groter. Bartje vertelde, dat 
het beestje wel 70 kilometer per uur 
kon lopen en een dag lang de meest 
steile paadjes kon beklimmen in een 
sneltreinvaartje. 
Zo reden ze verder, terwijl Bartje hon
derd uit vertelde. 
Ze vonden het echt fijn. 



AANBESTEDINC ZV AANSE BRUG
Donderdagmorgen werd ten gemeente
huize aanbesteed het maken van een 
gewapend beton-brug over de Dommel 
aan de Rechterstraat. 
Ingeschreven werd door 28 aannemers. 
De hoogste inschrijver was Fa. Chr. 
Schapens & C. de Bosch, Raamsdonk 
voor f 49.000; de laagste C. V. Bouw
bedrijf Th. v. Lieshout, 's-Hertogenbosch 
voor t 30869,-. 
Het werk is nog niet gegund. 

-De Ziektewet.
III. 
Verder zijn, buiten de arbeiders in een 

· onderneming werkzaam, nog verzekerd 
zij die te werk zijn gesteld aan werkver
ruimingswerken, welke vóór de oorlog in 
vele gemeenten werden uitgevoerd en 

• ook thans hier en daar weer voorkernen. 
Eveneens vallen de arbeiders onder de, 
Ziektewet die belast zijn met bepaalde 
werkzaamheden b.v. chauffeurs, tuinlie
den in dienst van particulieren of zij die 
in dienst zijn van personen, die een vrij 
beroep -uitoefenen, • zoals artsen, tand
:irtsen, advocaten, architecten, accoun
tants, notarissen en personeel in dienst 
van verenigingen, mits deze rechtsper
soonlijkheid bezitten (terreinknechts, lo
pers, enz.). 

·Tot slot nog te vermelden het huisper-
' soneel. Dienstboden, werksters, dagmeis

jes zijn verzekerd indien zij tenminste 
5 dagen per week bij denzelfden werk
gever werkzaam zijn. Velen zijn van 
mening, dat. een dagmeisje, dat de hele 
week halve dagen in dienst is hetzij 
vóór- of des namiddags niet onder de 
verzekering valt. Dit is onjuist, een ge
deelte van een dag geldt voor .een gehele 
dag. 
Waar het huispersoneel valt onder die 
groepen arbeiders en arbeidsters die niet 
voor de Ongevallenwet verzekerd zijn, 
tenzij zij tevens werkzaamheden verrich
ten· in het bijbehorende bedrijf, zoals 
dat in café's, Hotels, winkels e.a. vaak 
voorkomt, gebeurt het nog al eens dat 
werkgevers van huispersoneel geen loon
lijst hebben en menen te kunnen volstaan 
met de afgifte van een coupon voor het 
Ziekenfonds op het postkantoor verkrijg
baar. Dit is onjuist. Bij het in dienst 
treden van huispersoneel moet de werk
gever aan de Raad van Arbeid of erken
de bedrijfsvereniging een loonlijst aan
vragen, als hij er tenminste nog geen 
heeft en de arbeider of arbeidster moet 
zich �nmiddellijk m�lden bij een Zieken
fonds waarvan agenten ter plaatse. De 
betaalde dubbeltjes voor Ziekenfonds 
coµpons op het postkantoor doen anders 
niets af. Deze uitgave is indien verder 
alles in orde is, een voorschot op de te 
betalen premie aan de Raad van Ar
beid of bedrijfsvereniging nadat de loon
lijst onder opgave van het verloond� be
drag is binnengekomen. Deze moet Jaar
lijks in de maand Januari worden inge
leverd. Het is dus zaak het buitenblad 
van Uw Ziekenfonds couponboekje goed 
te· bewaren, daar dit een waarde verte
genwoordigt van het daarop vermelde 
bedrag en op Uw jaarr_tkening _i_n . mi�: 
dering wordt gebracht als het t1Jd1g 71i 

. 
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de Raad van Arbeid wordt ingezonden. 
Het is gewenst, gebleken de inzending 
aangetekend te doen geschieden. 
Waar huispersoneel nog al eens graag 
verandert ook al als gevolg van het , 
feit, dat werkgevers dit door allerlei 
toezeggingen en beloften van meer loon, 
kost zonder bon enz. de laatste jaren 
mede in de hand hebben gewerkt, is het 
derhalve goed te ·weten welke verplich
tingen voor de Ziektewet op beide par
tijen berusten. De werkgever is verant
woord, indien hij in het bezit is van een 
loonlijst huispersoneel of deze heeft aan
gevraagd bij de Raad van Arbeid, de 
arbeider of arbeidster moet z e I f voor 
inschrijving bij een ziekenfonds zorgen. 
Het ziekengeld bedFaagt 80 % van het 
dagloon. Meer loon dan f 10 per dag 
komt voor de berekening van Ziekengeld 
niet in aanmerking, zodat het maximum 
per dag aan uitkering te ontvangen be
draagt f 8.-. Heeft iemand nog een 
particulière verzekering lopen, dan moet 
hij daarvan vóór de uitkering van het 
zie�engeld kennis geven, daar de totale 
inkomsten tijdens ziekte niet boven 
100% van het weekloon mogen uitko
men. Indien de verzekerde dus f 60 per 
week verdient en van een particuliere 
verzekering f 15 per week ontvangt, dan 
krijgt hij geen f 48 zièkengeld (80 % 
van f 60) doch f 45 per week, welk be
drag met de uitkering der particuliere 
verzekering gelijk is aan het weekloon 
van f 60. 
De Ziektewetverzekering houdt voor den 
arbeider op als hij niet meer in loon
dienst werkt tenzij hij werkloos zijnde 
binnen één maand ziek wordt. De rech
ten op uitkering ziekengeld blijven dan 
bestaan, doch alleen in de twee navol
gende g_evallen. 
I. De arbeider wordt ziek binnen 8 da
gen na het einde der verzekering. In 
dit geval moet hij in de loop der twee 
maanden voorafgaande aan het ontslag 
op tenminste 16 dagen arbeid in loon
dienst hebben verricht hetwelk meestal 
wel het geval is. 
Il. Wordt hij ziek, nadat laatstgenoem
de 8 dagen verstreken zijn, dan mag hij 
in de twee vóórafgaande aan het ontslag 
niet langer dan 6 dagen werkloos zijn ge
weest. 
Bijv.: Iemand die ingang 10 Maart 1947 • 
is ontslagen blijft verzekerd tot 10 April 
1947. Wordt hij vóór 18 Maart 1947 
ziek valt hij nog onder de gunstige be
palingen onder I vermeld. Wordt hij tus
sen 18 Maart en 9 April 1947 ziek, dan 
valt hij onder de gevallen vermeld onder 
Il, waarbij het niet zelden voorkomt dat 
het aantal dagen van 6 daarin genoemd 
overschreden, zodat het recht op uit
wordt overschreden, zodat. het recht op 
uitkering vervalt. H. v. d. K. 

Sport-nieuws. 
ADVANCE 
TAFEL TENNISNIEUWS. 

Zondag j.f.. wist Advance 1 met 10-0 
van Cor du Buy I te winnen, welke cij
fers voor zichzelf spreken, Advance III 
won met 6-4 van CDO III. 
a.s. Zondag speelt Advance I tegen Visa-

Onder het KNOKEN-CARILLON 1 1 1 1 

van +o'n paar doodgewone, mis
kende schooiertjes ligt iets- ver -
borgen, wat velen van u wel nooit 
zullen hebben gezien. Het is iets 
van die fiere gehechtheid aan het 
zwervende leven, met alle romp
slomp, die er aan verbondew is. 
Wanneer zij er van verhalen, 
hoort men tussen de rake gezeg
den door een -zekere verbittering 

• over de botte negering van "die
schoffies" door de mensen. 
't Was 2 uur en het winterland
was twee uur en -het winterland
schap sliep nog ondêr het nevel· 

• dek en de mensen stempelden en 
zuchten nog onder de strengheid 
heid van de hartvochtige vorst, 
die 's winters zijn scepter zwaait 
en wiens kroon zo vermaledijd 

• ·wordt, toen • in de grote laan van 
Huize La Salle twee van die klei- • 
ne paria's onbekommerd naar de 
Rijksweg slenterden. Broertje en 
zusje (want dat waren het) had
den de armen kameraadschappe
lijk om elkaars tengere schouder
tjes geslagen. Ze zagen er erg ver -
waarloosd uit- Het jongetje, dat 
naar schatting een jaar of dertien . 
was, droeg een veel te grote leger
broek, die om zijn spillebeentjes 
flodderde, terwijl een rafelig jasje 
zijn mager lijfke tegen de weer
aandoeningen van het seizoen 
moest beschermen. Het meisje 
liep er al even schabbig en vellig 
bij. Hun groezige gezichtjes en de 
zwartomrande kijkers, die onrus
tig rondzwierven vertelden, dat ze 
geboren en getogen waren in het 
woonwagenleven. Maar de plui
men maken de vogels niet, want 
hun z_onQig humeur was sympa
thiek. Het joch van deze twee 
,,qnder het stro geboren" en ver
telde glunderend over het heerlijke 
eten, dat zij zoëven in hun kragen 
hadden geslagen bij de goedgeef
se kok van La Salle. Ze waren 

. nog "vol" _van de gedachte aan de 
schaal dampende aardappelen, met 
heerlijke . �ppelmoes en met het 

stuk vlees van wel een half pond. 
Ze hadden het niet allemaal "sol
daat" kunnen maken, maar het 
vlees had van hun magen toch een 
afgod weten te maken. 
Op de vraag, wat ze"'s avonds de
den,· ratelde hij: ,,Smousjassen, 
pandoeren, kruisjassen, liege'n, een 
en twintigen, jokeren, katten of 
petoeten". 
,,Of", klapperde hij er achter aan · 

,,als er veel wagens staan, dan vrij
buten we of gaan we "kakkestoe
lemeien". 
Tussen dat alles door legde zijn 
zusje uit, dat ze in Best stonden 
en dat ze elke middag met de bus 
naar Boxtel toerden om er hun 
magen op de leest te slaan. ,,Zou 
Uwes er ook geen zes nikkeltjes 
an wagen?", redeneerde het ke
reltje. ,,Daarbij, vergoelijkte hij 
de uitgave, gaan we den boer op 
met elastiek en veterband". En 
meteen tovert ie een kaartje• elas
tiek uit zijnen "frak" ,en kijkt erg 
smekend. Zou zijn vorige gezegde 
betrekking hebben op die aanbie
ding? Ach welneen! Een kinder
hand· is gauw gevuld en flastiek 
bruikbaar en . ..... Sjefke was weer 
een paar el kwijt. Hij braakte een 
vloedgolf van bedankjes en belof
ten van vijf vader-onzen. Hier
door kwam de kerk op de praat. 
Of hij er ooit naar toe ging?· 
,,Tuurlijk", zei hij lichtelijk ver
ontwaardigd. ,,Naar de Bata-kerk, 
elke Zondag." Hierop ging· hij 
schrander verder over "ri"jke stin
kers" (vergeef hem de uitdruk
king, hij kent niet anders). De 
meesten bonjourden hem altijd 
buiten, omdat zt maar "poortjes-

. ,volk" en "schorremorrie" waren. 
Het lelijke woord, dat hij achter 
die hekeling voegde, is hern in
middels vergeven. 
,,Och natuurlijk", filosofeerde hij, 
,,we zijn wel eens wat "los" uit-
gevallen, maar .. ... . 
Een beschaamde schooier heeft 
een platte zak. 

Vena Il uit 's osch de laatste compe
titiewedstrijd om half 3 in het clubhuis 
Café van Breugêl op de Bosschewe�, wei
ker wedstrijd indien z ijgeworinen wordt 
(uit werd met 9-: ·gewonnen) een defm1 
tieve-2de pl;,.ats bezorgt in de competitie 
eindstand. De a ,dere trams ziin voor Je 
competitie afgespeeld. . 

NED. BILJARDBOND 
,,Centrale Commissie Boxtel" 

Uitslag der voorwedstrijden voor de 3de 
klass,e, kampioenschap van Boxtel, klein 
biljart libre. 

t. E. v. d. Velden 12 3.78 
2. G. Oetelaar 10 2,99 
3. A. van Kilsdonk 8 2,77 
4. C. Nieuwenhuizen 8 2,60 
5. A. v. d. Anker 6 2,69 
6. St. Tausch 7 2,58 
7. M. Schellekens 7 2,48 
8. Adr. v. d. Wetering 5 2,59 
9. H. van Geffen 6 2,21 

10. J. Karsemakers 4 2,47 
11. M .. de Kort' 3 2,48 
12. Th. Dimmers 4 2,10 
13. Th. Rooyakkers 2 2, 18 
14. W. Dimmers 2 1,69 
De eerste 8 spelers konien nu in de 
finale, die gespeeld zal worden in het 
clublokaal van "Krijt op Tijd" (café M. 
van Boxtel) Markt, op nog nader te be
palen datum. 

Distributie=Nieuw s. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 16 tot en 
met 29 Maart 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bokaarten KA, KB, KC 703 (strook 3) 
65-1 Brood: 800 gram brood. 
65-2 Brood: 400 gram· brood. 
65-1 Boter: 125 gram boter, 
65-2 Boter: 125 gram margarine of 100 

gr.am vet. 
65-3 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
65-1 Melk: 4 liter melk. 
65-2,' 65-3 Melk: 7 liter melk. 
65-1 Vlees: 100 gram vlees. 
65-2 Vlees: 400 gram vlees. 
65-1 Algemeen: 200 gram kaas. 
65-D Reserve: 1600 gram brood. 
65-E Reserve: 200 gram kaas. 
65-K Reserve: 800 gram brood. 
Bonkaarten KD, KE 703 (strook 3). 
66-1 Brood: 800 gram brood. 
66-1 Boter: 250 gram boter. 
66-2 Boter: 125 gram margarine of 100 

gram vet. 
66-2, 66-3 Melk: 12 liter melk. 
66-1, 66-2 Vlees: 100 gram vlees. 
66-1 Algemeen: 100 gram kaas .. 
66-R ,Reserve: 800 gram brood. 
66-U Reserve: 500 gram rijst of kinder

meel (uit rijst bereid) of kinderbis
cuits. 

66-S Reserve: 1000 gram sinaasappelen 
( vóórinlevering). 

66-V Reserve: 1500 gram sinaasappelen 
(vóórinlevering). 

Bonkaarten M, MB, MC, MD, MF, MG 
704 (strook no. 3). 

65-4 Brood: 800 gram brood. 
65-4 Boter: 250 gram boter. 
65-4 Margarine: 250 gram margarine of 

200 gram vet. 
65-4 �elk: 5 liter melk. 
65-4 Vlees: 300 gram vlees. 
65-5 Vlees: 100 gram vlees.
65-4 Kaas: 200 gram kaas.
65-4 Eieren: 5 eieren. 
Op 20 Maart zullen bonnen worden 
aangewezen voor suiker, versnaperingen 
en tabak. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 14 .Maart worden gebruikt, met 
uitzondering van de bonnen voor melk, 
waarop eerst met ingang van Maandag 
17 Ma;irt mag worden gekocht. 
De bonnen 66-S Reserve en 66-V Re
serve voor sinaasappelen moeten uiter
lijk op 19 Maart worden ingeleverd bij 
een detaillist in groeoten en/of fruit. 
De niet-aangewezen bonnen van strook 
no. 2 kunnen worden vernietigd 

Bon voor gedroogde zuidvruchten. 
Voor de week van 23 tot 29 Maart zal 
eert bon worden aangewezen voor 100 
gram gedroogde zuidvruchten. Dit rant
soen zal alleen verstrekt worden aan de . 
groepen met een B-, C- of D-kaart om
dat de aanwezige voorraden een uitge
breider distributie niet toestaan. 

•• 

Contact met INDIE 
DE U,BRIGADE. 
Een brigade kerels, eenvoudige jongens 

'van daarbuiten, die wachtstaan bij het 
prikkeldraad van een voorpost, die moei
zaam patrouilleren door sawa's, kali's, 
kampong en hitte; grinnikende en kan
kerende jongemannen,• die zich vergeten 
voelen en soms niet begrepen willen 
worden. 
Het zijn de jongens, die wonden bezien 
eri verbinden, het kind met snoepgoed 
tot zich trekken en bij wie de inlander 
neerhurkt voor een cigaretje. 
Het is de blanke tovenaar met het 
laaiende enthousiasme en optimisme, die 
uit het grote NIETS iets groots tovert. 
Dit is iets, maar veel te weinig over de 
U-Brigade, waarvan wij deze week een
geïllustreerd werkje ontvingen, dat de 
"schone" naam droeg: ,,Voor Recht en 
Veiligheid." 
Ze introduceren ons bij de schutters
putten van een eenzame voorpost, waar 
de jongens de aanvallen afwachten. Maar 
even goed nemen ze ons er in mee naar 
de primitieve kampongs, waar zij het 
Nieuwjaarsfeest vierden en de bevol
king vergastten op een rondje Hollandse 
muziek, ter afwisseling van de gamelang. 
Ze stellen ons hun "baas" voor Kolonel 
Sluyters en ze leren ons hun wapen
broeders ui.t Ambon,. Timor, Menado, 
Java, Madoera en vele andere eilanden 
kennen, die slecht5 verschillen van huids
kleur, doch hetzelfde doel hebben: 
Recht en Veiligheiç in het schone, maar 
geschonden Insulinde. 
Het boekje spreekt van de zuivere at
mosfeer, die er hangt bij onze jongens. 
Uit alles blijkt de leuze: 
Koppen omhooi, dan halen we het· wel!

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 16 Mrt. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 
de Hoogmis, waaronder Lijdensmedita
tie. Om half 7 gel. H. Mis voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie. Des avonds om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Maandagavond om half 8 
Congregatie. Vandaag de 2e schaal voor 
de bijz. noaen van het Episcopaat, welke 
bijz. in de milddadigheid der gelovigen 
wordt aanbevolen. 
Woensdag, feestdag van den H. Joseph. 
Des avonds om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en gebed tot den H. Jozef. 
Woensdag om half 8 gel. H. Mis van
wege het "Biddend Leger" voor onze 
jongens in Indië. 
l),:,nderdagavond om 7 uur Lof met Ro-
zenhoedje. . 
Vrijdagavond om 7 uur Kruiswegoefe- • 
ning en verering van de relikwie van het 
H. Kruis . . 
Zondag a.s. zullen de kinderen onder de 
H. Mis van kwart voor 8 de plechtige 
H. Communie doeo. Onder deze H. Mis 
alsmede onder het Lof worden de stoe
len in het priesterkoor en vlak achter 
het priesterkoor gereserveerd voor de 
pl. H. Communie. 
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 Johanna v. d. Besselaar Dan
kers; z.a. gel. mndst. voor Francina 
Mommers; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Jacoba Veendijk Tiddens; om half 
8 gel. jrgt. voor Franciscus v. d. Bosch; 
z.a. gel. mndst. voor Elisabeth Snellaars 
van Bers; om half 9 gel. H. Mis voor 
Henriëtte Witteveen Schöne. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Michaël v. d. Meijden; z.a. gel. 
mndst. voor Philomena Crols; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Hendricus Poir
ters; om half 8 gel. jrgt. voor Maria 
Eijkemans; z.a. gel. H. Mis voor Ar
noldus van Kempen en Maria de Laat 
de hsvr.; om half 9 gez. mndst. voor 
Sjaak van Vlerken. 
WOENSDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johannes v. d. Pia.;; z.a. ge:,!. 
mndst. voor Adrianus van Grinsven; H. 
.Hart altaar gel. mndst. voor Josina van 
Dam Verhoeven; om half 8 gel. H. Mis 
vanwege het "Biddend Leger"; z.a. gel. 
jrgt. voor Josephina v. d. Brand van 
Oerle; om half 9 gel. H. Mis tot bijz. 
intentie. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Catharina v. d. Breekel; 
z.a. gel. mndst. voor Maria v. d. Lan
genberg Hosewol; H. Hart altaar gel. 
jrgt. voor Johanna Schoenmakers Ver
heijen; om half 8 gel. H. Mis ter ere van 
den H. Joseph; z.a. • gel. mndst. voor 
Barbara Mandos Hazen berg; om half 9 
gel. jrgt. voor Maria Raaijmakers Stans. 
VRIJDAG "- om kwart voor 7 gef.· gez. 
jrgt. voor Adrianus van Lieshout; z.a. · 
gel. H. Mis voor Franciscus van Heesch 
en Francina Bevers de hsvr.; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Antonia Slijters 
v. d. Langen berg; om half 8 gel. jrgt. 
voor Antonius van Erp; z.a. gel. mndst. 
voor Christiaan Snelders; om half 9 gel. 
H. Mis voor Hendrica v. d. Loo van 
Esch. 
ZATERDAG, • om kwart voor 7 gèz. 
mndst. voor Petrus v. d. Hagen; z.a. gel. 
mndst. voor Elisabeth van Kleef Timmer
mans; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Marinus v. d. Meijden; om half 8 gel. 
jrgt. voor Leentje de Louw; z:a. gel. jrgt. 
voor Barbara van Erp v. d. Meerendonk; 
om half 9 gel. H. Mis voor Adrianus 
van Griensven vanwege de Retraitepen
ning. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Martina van 
Zeeland; Dinsdag gel. H. Mis voor 
Cornelis van Hal; Woensdag gel. H. Mis 
voor Wilhelmina van Zogchel; Donder
dag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis tot 
bijz. intentie. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

Zondag Laetare, 4e v. d. Vasten.
De te schaal is voor de Kerk; de tweede 
voor de B.N. Onder de H. Missen van 7 
en 8 uur alg. H. Communie voor Moe
ders en gehuwde Vrouwen. 
Vanavond kwart voor 7 wordt het Ro
zenhoedje gebeden voor onze Jongens 
in Indië. Om 7 uur Lof met volkszang 

' en 4e Liidens-meditatie. 
A.s. Woensdag feestdag van St. Jozef; 
de reliquie kan na iedere H. Mis worden 
vereerd; 's avonds om half 8 Lof met 
Rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. 
De kinderen die Zondag a.s. Passie-Zon
dag de plechtige Hernieuwing der Doop
beloften doen, zullen hun biechtuur na
der vernemen. Op dezelfde dag - Pas
sie-Zondag - begint de Paastijd voor 
volwassenen en duurt tot en met Beloken 
Pasen. Binnen deze tijd is iedere Ka
tholiek streng verplicht "zijn Pasen te 
ho'Uden" d.w.z. waardig te communice
ren. Om de grote drukte te verminderen 
op Paas-Zaterdag, stelle men zijn Paas
biecht niet uit tot op dezen dag. Voor 
de schoolkinderen begint de Paastijd 
reeds vandaag, bedoeld zijn de school
kinderen tQt de Plechtige .Communie.• 
Zij zullen in de week tussen Passie
Zondag en Palm-Zondag worden voorbe
reid en afzonderlijk gelegenheid krijgen 
tot biecht- en Communiceren. 
Zondag a.s. zijn de, diensten met het 
oog op de pl. Communie om 6 uur, 7 uur 
8 uur. h a lf t i e n en half 11. 
De mis van 8 uur wordt als Hoogmis ge
celebreerd en is met volkszang. 
ZONDAG, 16 Maart: 6 uur Ld. voor 
Gerdina van Beljouw als lid van St. Wil
librord; 7 uur, I.d. voor Theodora v. d. 
Plas vanwege H. Familie voor Moeders; 
8 uur I.d. voor de Parochie; half 10 l.d. 
voor Adrianus v. d. Loo vanwege Broed. 
H. Hart; half 11 de Hoogmis voor over
leden ouders. 
MAANDAG, 17 Maart: 7 uur z.j. voor 
Piet Haas; l.d. voor Anna Doevendans 
van Grinsven; kwart voor 8 Ld. voor 
Henrica v. Stekelenburg van Duuren v.'w. 
Buurt; Ld. v. Henricu& v. Kleef; half 9 

I.d. voor Plet v. d. Kruy1. 
DINSDAG, 18 Maart: 7 uur l.j. voor 
:Wilhelmus Lemaire en Gertruda Bakkers 
z.e.; Ld. voor den Heer Jozephus v. d.
Meyden en Mej. Wilhelmiria v. d. Mey
den (fund.); kwart voor 8 gef. l.j. voor 
Petrus Lambregts; Ld. voor Adrianus 
Vughts van Haare; half 9 Pl. z.j. voor 
Mevr. Wilhelmina Stin essen-Schermer. 
WOENSDAG, 19 Maart; 7 uur gef. z.j. 
voor den Heer Josephus v. d. Meyden 
en Mej. Wilhelmina v. d. Meyden; I.m. 
voor Gerdina van Bel jouw; kwart voor 8 
Ld. voor Adrianus Vlaminckx vanwege 

. Personeel en Bedienden Ark; I.d. voor 
Johanna van Oirschot; half 9 1.d. voor 
Bijz. Intentie; half 8 Lof ter ere van St. 
Jozef. 
DONDERDAG, 20 Maart: 7 uur z.j. 
voor Adrianus van Mensfoort en Cor
nelia van Krieken; I.m. voor Mathilde 
Scheepers; kwart voor 8 I.m. voor Adria
nus v. d. Loo; I.m. voor Gerardus Ver
oude; half 9 I.m. voor den Heer Lamber
tus Goossens. 
VRIJDAG, 21 Maart: 7 uur gef. l.j. 
voor ·Catharina Lambrechts; 1.d. voor 
Jacoba v. d. Horst-Rademakers; kwart 
voor 8 Ld. voor Willy Derks; l.d. voor 
Wilhelmus Johannes v. -cl. Aa; half 9 1.d. 
voor Gerardus .Raaymakers te Gemonde 
overleden. 
ZATERDAG, 22 Maart. 7 uur gef. l.j. 
voor Cornelia Lambrechts; 1.d. voor Wil
ly Derks; kwart voor 8 1.d. voor Cor
nelis van Schaayk; 1.d. voor Frans van 
Ierse!; half 9 l.j. voor Johannes v. d. 
Bosch, Maria van Kasteren z.e. en Adria
nus de zoon. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
4e Zondag van de Vasten. 

ZONDAG half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Wil
helmus Kemps. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia 
hsvr. van Wilhelmina Kemps. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
v. d. Besselaar. 
WOENSDAG feestdag van den H. Jo
zef; half 8 H. Mis voor het welzijn der 
parochie. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
rica hsvr. v;m Martinus v. d. Besselaar. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
v. d. Velden en Adriana de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bertus v. d. Sloot en Maria de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Mevr. Huberta
·Maas; Dinsdag mndst. voor Johanna de
Vroom; Woensdag mndst. voor Martina 
de Vroom; Donderdag mndst. v. Chris
tiaan van Kempen; Vrijdag mndst. voor 
Theodorus Schellekens; Zaterdag mndst 
voor Maria v. d. Oetelaar.· 

PAR. H. THERESIA TE BOXTEL 
4de Zondag van de Vasten 1947. 

ZONDAG: 7 • uur H. Mis voor Mej. 
Wilhelmina ,v. d. Boom; half 9 H. Mis 
voo Lamberdina Geeris-v. d. Meyden, 
in de parochie van St. Petrus overleden, 
voor wie 30 dagen de gebeden worden 
verzocht; 10 uur Hoogmis voor het wel
zijn van de parochianen. De eerste schaal 
is voor onze eigen kerk, de tweede voor 
B.N. -. Na de Hoogmis vergadering van 
de St. Vincentius-vereniging in het ge
woon vergaderlokaal. Om half 4 Lof met 
rozenhoedje, om Gods zegeningen te 
verkrijgen over de Katholieke Actie en 
de bouw van ons parochiehuis. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 mndst. voor 
wed. Maria Berends-Toonen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Antonius 
v. d. Meyden; kwart over 8 gezongen H. 
Mis tot bijzondere intentie: 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere 
v. d. H. Jozef; kwart over 8 H. Mis voor
het welzijn v. d. parochianen; half .zeven 
Lof met rozenhoedje ter ere v. d. H. 
Jozef. Heden omgang om eieren. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Geertruida Raayakkers-Pardoel; kwart 
over 8 I-f. Mis tot intentie v. d. leden 
der Godvruchtige vereniging ter ere· v, 
d. H. Theresia. 
VRIJDAG: H. Mis voor wed. Catharina 
v. d. Meyden-v. d. Heyden; kwart over 
8 plechtig jgrt. voor mej. Wilhelmina 
v. d. Boom. Hierbij wordt de kerk met 
een kaars vereerd. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Jo
hanna Bosch-van Engeland; kwart over 8 
H. Mis voor mej. Wilhelmina v. d. 
Bodm; half 7 Lof met rozenhoedje om 
Gods zegeningen te verkrijgen over de 
mannen en jongelingen in Indië. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Christianus Christina van Roos
malen te 's Bosch, Petrus v. d. Hagen• 
Princé in Boxtel, mej. Antonia van Asten
Wouters in Helvoirt, Martinus v. Schijn
del te Boxtel over!. Ten slotte aanbevo
len ·een noveen tot voorbereiding v. d. pl. 
Communie op Passie-Zondag en een 
noveen tot voorbereiding van het feest
voor onze parochie in het Apostolaat tot 
hulp aan de stervenden van iedere dag. 
Op 27 Maart werken wij door plechtige 
H. Mis sa'!len tot hulp voor de sterven
den van deze dag. In onze. parochie zijn 
er over de '500 leden van dit apostolaat 
ingeschreven. 
ZONDAG, 23 Maart: 7 uur H. Mis, 
waaronder enkele kinderen de plechtige 
H. Communie mogen doen, voor Joliian
na Bosch-van Engeland. Deze H. Mis ge
schiedt vanw,ege <le kinderen; half 9 jrgt. 
voor Johannes Bekkers en Geertruda v. 
d. Besselaar hsvr.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
TE LIEMPDE. 
4e Zondag van de Vasten, 16 Mrt. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 u. I.m. v. Adrianus Vughts over
leden lid O.L. Vrouw van Mariahout; 

- 10 uur z.j. voor Wilhelmina Bernardus 
Quinten; 3 uur Lof, daarna Meisjescon
gregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. Mis voor Marti
nus van Schijndel overleden te Boxtel; 
half 8 z. mndst. voor Cornelis de Laat; 
8 uur I.m. voor Eerw. Zr. Eligia van Dijk 
overleden te Oirschot. 

. DINSDAG: 7 uur z.mndst. voor Mar
�inus van Dijk; half 8 z.mndst voor Lam
oertus van Abeele.n; 8 l\Ur 1.mndi.t. voor 
Helena Leonarduii v;ui Rooy. 

li 



WOENSDAG, Feestdag �an St. Jozef; half 7 I.m. tot welzijn der par.; 7 uur z.m. met uitstelling van het Allerheiligste voor de leden der meisjescongregatie als zijnde St. Jozef de 2e patroon dier congregatie; 8 uur l.mndst. voor wed. Wilhelmina Jan Vorstenbosch. 

helmina Appeldo�rn; half 8 z.mndst. v. Petrus v. cl. Berk; 8 uur l.mndst. voor Leonardus Welvaarts. 
Woensdag-avond 7 uur plechtig Lof ter ere van St. Jozef. collecte voor iijz. Noden Episcopaat. N.:i.. de middag 0111 3 uur Lof, waaronder Lijdensmeditatie. 

Hoogmis voor de p,;irochie. MAANDAG: half 8] -L Mis voor de Eerwaarde Zr. Cassiana te Zijtaart over!. DINSDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. In-
30e Eerw. Zr. Eligia van Dijk overleden 
te Oirschot; Martin.us van Schijndel overleden te Boxtel. tentie. WOENSDAG: half 8 gez. H. Mis voorde parochie. DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden der parochianen; half 8 z.mndst. voor Wilhelmina Wilhelmus Bax; 8 uur 1. mndst. voor wed. Johanna Adrianus van Koevering. VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Wilhelmina Arnoldus Vermeer; half 8 z.mndst. voor Cornelia Jacobus van Vlokhoven; 8 uur l.mndst. voor Martinus van Houtum. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Adrianus Asveld en Maria hsvr.; 8 uur I.m. tot welz. der par.; onder deze H. Mis de plechtige Ie H. Communie der kinderen; 10 uur z.m. voor Cornelia v. d. Biggelaar als overleden lid van broederschap der H. Theresia. In de kapel der Eerw. Zusters.: Maandag en Dinsdag 7 uur I.m. voor Eerw. Zr. Eligia van Dijk overleden te Oirschot; Woensdag, Donderdag en Vrijdag 7 uur I.m. voor Adrianus Vughts; Zaterdag 7 uur I.m. voor Adrianus Nijssen als over!. lid O.L. Vrouw van den H. Eik; Zondag 17 uur I.m. voor Adrianus Nyssen. 

Gedoopt: Oda Johanna dochter van Petrus Smuid ers v. cl. Heyden; Anna Maria Josina dochter van Wo.11ter de Bievan Berkel; Henrica Theodora Cornelia dochter van Jösefus Thomassen-Kokshoorn. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Vierde Zondag van de Vasten. 

Woensdag, feestdag van den H. Jozef, om half 8 gez. H. Mis voor de parochie; 's avonds om half 7 Lof ter ere van den H. Jozef; na het Lof een lied. Vrijdagavond om half _.7 oefening van den H. Kruisweg. Zondag a.s. zullen de· kinderen hun Pl. H. Communie en Hernieuwing van doopbeloften doen. Vóór en na de PI. Gez. H. Mis van 7 uur zal de H. Communie uitgereikt worden voor de gelovigen; onder de H. Mis alleen voor de Com-

DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de lev, en over!. leden van de R.K Werk-liedenvereniging. VRIJDAG: half 8 gez. H. Mis voor Martinus Johannes van Rooy vanwege de Hengelsportvereniging.· 

municanten. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Johannes Konings. 

ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Wil-
Vandaag is het Zondag Laetare. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaal- ZONDAG: 7 uur mndst. voor Adrianus van Gerven; half 9 H. Mis; 10 uur 

Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak; H. Mis voor Martinus Johannes van Rooy. 

l•�;•�-:a•:;;�::o;;::z-:•,•Dochter en Zuster 
! e de Eerw. Zuster t 

! . AMMARINA 1• 1 in de wereld Anna Maria van Nieuwburg, haar eeu! wige geloften af te leggen 
t als Zuster van Barmhartig- t
1 heid in het Moederhuis te !
1 Ronse (België). t 

Familie v. NIEUWBURG !
1 BOXTEL, Langenberg. 1
·-·-·-··· .. ·-·-·-� . .-.. ...... 
Te koop i • paa·; jongensschoe-nen maat '38, 1 paar hooggehakte pumps, maat 39, beide in uitstekende staat, Schroeder 30 Bosscheweg. 
Gevonden twee Rozenkransen terug te bekomen bij G. van der Steen, Langenberg 4, tegen advertentiekosten. 
Te koop, kinderwagen, kinderledikant, Box met losse vloer en gefermenteerde tabak oogst 1945. Te bevragen Molenstr. 19, Boxtel. 
Te koop leren jekker, in goede staat. Tevens gevraagd enkele eenruiters. De Visser, Luisel 18 
Te koop - Postduiven. Adres: Eindh. weg 65, Boxtel. 
Te koop een hardhouten linnenkast, bevragen Zaterdags van 2 tot 6 uur, Stationsstraat 15, Boxtel. 
Mevrouw A. Robben-Ackerman vraagt voor direct net meisje voor halve dagen. Goed loon. Aanmelden N.we Kerkst�aat_ Si', Boxtel. 
Te koop een overjas, leeftijd 15 jaar, een paar schoenen m. 39 en een drachtige geit. Vic. van Alphenlaan 20. 
Gevraagd tegen 1 April een nette dienstbode (liefst dagmeisje) zelfstandig kunnende werken of werkster voor enige dagen per week. Mevrouw _C. van den Broek-Deckers N.we Kerkstraat 39, Boxtel. 
Te koop bij G. Spiekmans, mans, Liempde D 71, 1 toom beste zware ,biggen, ook gemerkte voor het stamboek en rood Klaverzaad.Verloren Zondagavond een Heren polshorloge gaande van Station naar café Nooten. Tegen beloning terug te bezorgen Café Nooten. Te koop 2 Fauteuiltjes met rieten zitting en rug met bijbehorend salontafeltje, te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop een partijtje witte suiker- en spekbonen, droge musterd en haverstroo bij C. van Rulo, Boxtel. 
Te koop gevraagd of in ruil op iets anders een goede damesfiets geheel compleet zonder banden aanbieden, Gemondse weg 5, Boxtel. Net meisje gevraagd v.g.g.v. om te samen met de vrouw des huizes de voorkomende werkzaamheden te doen. I-1003 loon en goede behandeling. Zich vervoegen Mevr. C. Wildenberg v. d. Water, Jacob Catslaan 17, Eindhoven. Te koop een zo goed als nieuw koffergramafoon met platen. Bevragen Raaphof 12, Boxtel. Te koop een eerlijke kalfkoe 
5e kalf, t.b.c. vrij, 4 April aantelling bij J. de Bie, Roond 8. Koffergramafoon met platen tekoop. Rechterstraat 20. Gevraagd, Flinke werkster v.enige dagen per week, Bossche'weg 46. 

Voor de schoonmaak 
Behangselpapier 

(beperkt) 

Vloeibaar behang 
Waterverf 
Blanc-fixe 
Carbolineum, 

groen en zwart 

Paraffine-lak 
Bijts 

Drogisterij 

De Molen" !l!I

M. OLIEMEULEN

t Heden overleed na een korte ongesteldheid, voorzien van het H. Oliesel, onze goede Tante en Oud-Tante Mevrouw JOHANNA HENDRIKA DE WERD 
W�duwe van den Heer Laurentius H. van Lieshout 

Presidente der St. Elisabeth-Vereniging, in den ouderdom van 86 jaren, begiftigd met het Erekruis "Pro Ecclesia et Pontifice" en Ridder in de orde van Oranje NJssau. H. A. M. VEKEMANS-VAN LIESHOUTJ. B. VEKEMANS en Kinderen. A. A. M. VAN LIESHOUT. P. A. J. VAN LIESHOUT en Kinderen. 
BOXTEL, 11 Maart 1947. 
De Solemnele Uitvaart zal plaJts hebben op Zaterdag 15 Maart 1947 ten 10 uur in de St. Petrus kerk, waarna bijzetting in het familiegraf. 

Enige kennisgeving voor Boxtel. 

GEVRAAGD TE BOXTEL 
voor directe indiensttreding 

vrouwelijke kracht 
voor ADMINISTRATIEF WERK, leeftijd boven 18 j. 
Schriftelijke sollicitaties met opgave van genoten 
school opleiding - verrichte werkzaamheden en ver
langd salaris aan Bureau van dit blad onder no. 66. 

J, H. van de Wiel's Schoenfabriek te Oisterwijk 
heeft plaats voor 

MEISJES 
ter opleiding in de stikkerij. 

Hoog loon. Aangename werkkring. Reiskosten:worden
. vergoed 

.� .---· ,._ .................. , ..... _. __ •• .Q" __ _,,, :-.�f...::J.1.....§�....__ 

R. K. Jongedame • Voor Kaasleeftijd 19 jaar, in bezit van Mulo A-B en diploma typen is kwaliteit 

zp�;;;�d�
a

betrekking. onze reclame.

Brieven onder no. 38, Molen- Ook voor prima 
straat 19.

• VleeschwarenVerz. Maat.ij (Varia) vraagt 
Actief Hoofd.Agent C. DE JONG•

Brieven met vol!. inlichtingen V. KEMPENaan de " E N.O." v. 1900 
HORNSTRAAT 12L. Reaelstr. 1, Den Haag. V. -----------

Groote Maatschappij Boerenleenbank. van Levensverzekering 
zoekt 

Jong actief 

landbouwerszoon 
om opgeleid te·: worden tot Hoofdagent. 

Brieven no. 422 Bureáu Brabants' Centrum .. Molen, str.i.at 19. 

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel, zal op Donderdag 20 Maart 1947 voorm. 10 uur te Boxtel, Molenstraat 50 voor den Heer J. H. F. van de Plas om contant geld publiek verkopen: 

tafels, stoelen, schilderijen, spiegels, kachels, kasten, radiotoestel, wasmachine en wringer, trappen, ladders, touwen, gereedschap, broeikasramen, cocosmatten, beelden met stolpen, klok, pendulestel, kapstok, lampen, wandkoffiemolen, wastafel, nachtkastje, vliegenkast, ijzeren kist, jalouzie, wasketel, wasteil, vleessnijmachine, potten "en pannen en wat verder te koop wordt aan-geboden. Bezichtiging een uur voor het begin der verkoping. 
Wij brengen steeds 

Houders van 
jes van de 
kunnen deze 

Spaarbankboek 
Boerenleenbank 
afhalen op de 

volgende Zitdagen: Dinsdag, 
Donderdag, Vrijdäg en Zater
dag van 9 tot 12 uur. 

Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Noord-Brabant 

's-Hertogenbosch. 

Rijvergunning 
Degenen, die in het bezit zijn van een geldige rijvergunning voor personenauto, doch niet over een personenauto beschikken (van de in hun bezit zijnde vergunning, dus niet met een hun persoonlijk toebehorende auto gebruik maken) worden verzocht zich schriftelijk te melden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Bra bant te 's-Hertoge'nbosch, Orthenstraat 43. 
Ook zij, die niet tot het bedrijfsleven behoren, worden verzocht aan deze oproep gehoor te geven. 
De aanmelding houdt verban<l met de toewijzing van personenauto's aan de provincie Noord-Brabant. , 

\.. 

iets apparts 

in Familiedrukwerk 
als : Geboorteberichten, Herinneringsplaatjes voor Eerste en Plechtige H. Communie, Verlovingskaartjes, Ondertrouwbrieven en -kaarten, Overlijdensberichten, Fotoprentjes, Bidprentjes, enz. 

Drukkerij J, PI TIELEN Stationstraat 28

Voor vakkundige reparatie 
van Markiezen, J alouzieën, Luifels, 

Zo,nneschermen en Rolluiken, 

blijft voor U het vertrouwde adres met een 25,jarige 
ervaring de 
Firma M. J. L. DE BRUIJN 

Snellestraat, DEN BOSCH. 

Voor BOXTEL en omstreken:

L. MEISTER, Wilhelminastr 14, Boxtel

Ons Moeder gaat steeds met haar bonnen 
Voor puike KAAS of prima VISCH 
Naar de zaak, met groot vertrouwen 
Omdat ze weet, dat VOS het is.

STATIONSTRAAT 44 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt '
den Braak• bli Bert van

Nieuwe Kerkstraat -73 Telefoon 450 

,J 
De Nieuwe Bioscoop 

\. 
:: Boxtel 

Presenteert 

Zaterdag 
Zondag 

15 Maart om 4 uur 
16 Maart om 2 uur 

Grote Kin der= en Familievoorstelling 

ALLEEN OP 
DE WERELD 
Prijzen der plaatsen : 50 � 40 • 30 et. 

Plaatsbespreken voor ,beide dagen Zaterdag vanaf 3 uur. 
,__________ ,, 

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

Geschenken voor de H. Commrrnie 
Rozenkransen, Kruisjes, 

(goud en zilver) 
Scapuliers, Colliers, Oorbellen, (goud en zilver) 
Manchetknoopen, Dashouders, 
Ringen (goud en zilver) 
Armbanden, enz. 

F. P. v. LANGEN, Stationstr. 62 
Horlogerie , Optiek • Goud en Zilver 

Ook voor U 

vervaardig�n WIJ een

Lederen Actetásch 
die een menschenleven meegaat_ 

A.J. M. VAN ELK 
Lederwarenfabriek 

Burgakker 16 BOXTEL 

Communie-Artikelen 
zoals: 

Rozenkransen. 
Ringen 
Oorbellen 
Armbanden 
Medailles 
Kruisjes 
Theelepels 

. , . 
1n n nieuwe 
collectie 
zeer uitgebreid 

U slaagt hierin voordeelig. 
Fa. A. van Vlerken, Boxtel 
Goud Zilver ,- Uurwerken - Optiek 

Ieder fijnproever wacht met smart 
op de ..... . 

HEROPEN.ING 
van onze geheel gemoderniseerde 
zaak op Vrijdag 14 Maart n.m.1 uur 

Beleefd noodigen wij U uit, eens een kijkje te komen 
nemen naar onze vele variaties van : 

Groot en Klein -gebak 
Koekjes 
Puddingen 
Chocoladewerk enz. 

Als openingsreclame hebben wij voor ieder koper 
een_ heerlijk TRIO-GEBAK ZONDER INLEVERING

Beleefd .i.anbevelend, 

Banketbakkerij 

A.v. Duren-Schollen
Breukelschestr. 62, Boxtel. Telefoon 274 

!W11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l:s 

De Winter gaat 
Het voorjaar komt!! 

Zorg weer voor de benodigde 
Zaden en Pootaardappelen 

voor Uw tuin, veld en akker. Wij hebben gezorgd voor voldoende voor-raad! Il 
De van ouds bekende Zaadwinkel op Molenpad 2 is verplaatst naar BOSSCHEWEG 59, naast de Bloemenzaak. Granen en Pootaardappelen blijven Molenpad 2.

HET ADRES VOOR BOXTEL EN OMSTREKEN. 
P. P. VAN ZOGCHEL 
BLOEMIST - ZAADHANDEL BOXTEL 

■----------
Magazijn "DE BIJENKORF" 

A. VAN KOL BOXTEL STATIONSSTR. 55, MARKT. 4 ST. SERVATIUSSTR. 20SCHIJNDEL 
Voor de a.s. H. Communie brengen wij: 

COMMUNIE BEELDJES, diverse maten en prijzenKERKBOEKEN, MISSAALS, grote sortering. ROZENKRANSEN, ROZENKRANSZAKJES. SCHILDERIJTJES, KINDERTASJES. PORTEMONNAIE'S, ARMBANDJES, SNOEREN KRALEN, prachtsortering. ZAKSPIEGELS, ZAKSPIEGELS met KAM.
Wederom ontvingen wij een grote sortering 

Religieuze Beelden 
Kwaliteit en afwerking vooroorlogs. 

H. HARTBEELDEN (Venite) 65 cm.H. HARTBEELDEN (Venite) 50 cm. H. JOZEF, diverse maten. MARIA met KIND, enz. enz.
,, D E BIJ E N KO R F" 
EN BETER .... EN GOEDKOOPER 

de komende en gaande. 
man 

Voor 
h l"k te verkwikking

. de eer !J s 
k ff• 15 l kker kopje OJJ reten e --.. 

· •ttM•SEi@;.•1

(tl: EN îKEEZAAK 
DE KOFFIE-
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s entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Op de HELLING der beschaving.
d]illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l§;._ 
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Passie=ZDNDAG 

De Europeaan van tegenwoordig 
is een grote egoïst. De Westerse 
mensen streven niet meer naar een 
gemeenschappelijk doel. Ze doen 
alles om dit uit de weg te gaan. 
Dit is het meest van toepassing op 
de Duitsers, die zich enkel be
kommeren om hun verlangen naar 
leiding, leiderschap en overheer
sing te bevredigen. Bij de Fransen 
is evenmin een gemeenschapside
aal aanwezig. Wat voor de Duit
ser de kazerne is, is voor de 
Fransman de salon. 
Zal de DuitstWo laarzen aantrekken 
om zijn stap te doen horen en 
overal ontzag en vrees te doen 
ontstaan, de Fransman zal veel
eer zijn toevlucht nemen' tot zach
te pantoffels en aangenan:ie zetels. 
De Engelsman, hoewel veel uni
verseler denkend clan de andere 
Europeanen, zal het hele leven 
laten beheersen door zijn econo
misch egoïsme. 
De Nederlander zal zîch opslui
ten in zijn eigen omgeving, hij zal 
zich wapenen met geestelijke 
weerbaarheid, maar nooit zal hij 
iets begrijpen van een grote ge
meenschap. Hij zal gauw alle ove
rige staten als vijanden van zijn 
vrijheid beschouwen. Maar nooit 
zal hij de goede bedoeling dur
ven aannemen van anderen, zelfs 
wanneer die aanwezig zouden 
zijn. 
De Europese beschaving is een 
beschaving van uiterlijkheid, hof
felijkheid en een geringe hoeveel
heid bezieling, die soms nog het 
erfdeel is van vreemde invloeden 
of oude grootheid. 
Meestal is deze beschaving een 
comediespel, zoals dat gespeeld 
wordt in de wereldpolitiek. 
Er zijn slechts enkele uitzonderin
gen van echte cultuur, diepe in
nerlijke beschaving. Deze uitzon
deringen gaan verloren in de gro
te massa, in de massale normen 
van liefdeloosheid, zelfzucht, 
machtswellust en uiterlijk bra
vour. 
Soms zou men met groot recht 
mogen spreken van een komende 
ondergang der West-Europese be
schaving. Er is op geen enkel ge
bied vooruitgang te bespeuren. 
Met de godsdienst houdt men in 
het geheel geen rekening meer, 
zelfs al speelt men met christelijke 
termen en leuzen. De kunst speelt 
een rol, die enkel nog maar herin
nert aan de grootheid van Middel
eeuwen en Renaissance. Begrippen 
als naastenliefde en rechtvaardig
heid, zijn aardige onderwerpen 
voor spreekbeurten op arbeiders
bijeenkomsten en goed - bedoel
de partij - conferenties, maar 
deze komen niet in aanmerking 
bij algemenere samenkomsten. 
Men heeft wel eens beweert dat 
de mensen uit het Oosten, de A
ziaten (de Russen, de Chinezen en 
de Indiërs) totaal anders georiën
teerd zijn. Zij zouden nog de ziel 
bezitten van een gemeenschaps
leven, dat opgebouwd is op ver
trouwen, naasteliefde en inne)·
lijke -grootmoedigheid. Er is heel 
veel waars in deze bewering. Wat 
de Oosterse volken missen aan 
uiterlijke beschaving, dat bezitten 
• zi_i nog aan innerlijke kracht.
Juist omdat de West-Europeaan
niets meer bezit als een formalis
me, een zielloze uiterlijkheid -
juist daarom zal het eens mogelijk
zijn dat het Oosten zijn ziel zal
opdringen aan het Westen. Het
zal clan zaak zijn de levende ziel
van het Oosten in ons op te ne
men, maar de uiterlijke systemen
der Oosterse volken met kracht
af te wijzen. Of wij daartoe clan
nog sterk genoeg zullen zijn is de
grote vraag.
Nu de Duitse laars stuk getrapt

: is, de franse geest in de salons

verwijfd en de Engelse zakelijk
heid geen hoge geestesstromingen 
zal opnemen, waarbij de Neder
landse nuchterheid zich al te ge
makkelijk aansluit - nu zal het 
geèn geringe prestatie zijn het 
goede uit het Oosten alleen te 
aanvaardén, zonder ons te be
dwelmen aan annexe invloeden. 
Wie goed toeziet, zal moeten toe
geven dat West-Europa zich op 
een heling bevindt. 

ten bate van het zwakke kind. 

Traditiegetrouw zutlen in de loop van de volgende week huis 
aan huis enveloppen worden afgegeven, waarin U Uw bijdrage 
kunt storten ten bate van het Zwakke Kind. 
In de Goede Week zullen zij wederom worden afgehaald. = De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan onze eigen = � afdeling van het Wit-Gele-Kruis. � 

'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllli, 
Tevens zal hij zien hoe de Oos
terse ziel zich omhoogwerkt langs 
grove systemen naar de toppen 
van een nieuwe gemeenschap. 
De juiste keuze te doen is nu onze 
taak. 
Leuven, Maart 1947. H. v. cl. M. 

Plaatselijk nieuws•

INZAMELING OUD-PAPIER 
EN FLESSEN. 
ten bate van arme, getroffen 
kloosters. De eerste ton papier en de eerste 500 flessen zijn binnen. Dat wil zeggen, dat 130,- gulden (honderd en dertig gulden) kunnen worden overgemaakt aan Rector Verrijt te Vught. Dit is het resultaat van één week intensieve actie. Grote dank zijn wij verschuldigd aan particulieren, bureaux en middenstanders, die onze oproep van vorige week zo goed hebben begrepen. Alle papier en ook alle flessen kunnen door de schoolkinderen worden meegebracht naar hun eigen school. Wanneer de Hoofden van School geen raad meer weten met hun voorraad, dan worden zij langs deze weg verzocht even een seintje te geven aan Bosscheweg 16 of telefoon 4ï7 en alles wordt bij hun afgehaald. Voor grotere hoeveelheden, zoals van fabrikanten, winkels, bureaux, kan men zich rechtstreeks to't dit adres wenden. Als norm wordt aangenomen, dat per inwoner en per jaar 3 kg oud papier kan worden verzameld. Voor Boxtel wordt dat per j�ar een kleine 40 ton, een bedrag van J 3200,-. Dit quantum kán worden bijeengebracht, als allen zonder uitzondering blijven meehelpen. Wist U, dat onze kranten .in tegenwoordig formaat 40 gram wegen? 25 kranten 1 kg? Per jaar in elk gezin, alleen aan kranten, 300 X 40 gram = 12 kg? Met belangstelling zien wij het resultaat van de volgende week tegemoet. 

K.A.B. afd. BOXTEL 

Geluk in de gezinnen en in de ar
beidersstand in het algemeen. 
Hierna was de rondvraag , en de 
sluiting aan de orde. 
Moge St. Jozef de vergaderde ar
beiders en speciaal het nieuwgec 
kozen bestuur onder zijn bescher
ming nemen en leiden tot het gro
te doel van de katholieke arbeider. 

N.C.B. afd. BOXTEL.In café H. v. Rooy belegde men op Donderdagmiddag 13 Maart een vergadering, die druk bezocht was. De clou van de vergadering vormde de spreekbeurt van den Heer van Osch,die strekking, -doel en noodzakelijkheid besprak van de "Centralisatie van Coop. Zuivelfabrieken". De Heer de Brouwer, voorzitter van de N.C.B., kring Tilburg, hield een kernachtige inleiding, waarin hij de belangrijkheid van 11Centralisatie" schetste. Spr.wees er op, dat reeds vóór de oorlagdit actiepunt onder de loupe was geno-men, doch dat eerst nu overgegaan werdtot een daadwerkelijke actie, die tot doelhad definitief een einde te maken aanwantoestanden op het gebied van Zuivel. Spreker deed een beroep of afd.Boxtel om gezamenlijk een begrip te tonen voor de eisen van de tijd, waarinmen leeft.. De concurrentie, die nu heersend is, zou volgens de Heer -le Brouwerde ondergang van de veehouders bewerkstelligen.Hierna voerde de Heer van Osch hetwoord. De humoreske causerie doeldeop liquidatie van de bestaande coopera-- ties en belichaamde het streven naar hettot stand komen van één cooperatie, dieeen gezonde prijzenregeling zou bevorderen.In drastische bewoordingen bepleitte spr.de noodzaak v:in gezamenlijk streven,terwijl hij de funeste uitwerking belichtte, die tweedracht in de cooperatieve bedrijven, heeft. Op geestige wijze wisthij de modernisatie in de zuivelfabriekenaan te bevelen in de aandacht der veehouders.Na deze voordracht verklaarde iedereenzich vóór de actie.,Als candidaat voor de commissie ter re·geling van de cooperatie 11in spae" weesde vergadering de Heer Paulus v. cl.Meyden aan.Als kiesgerechtigden werden door hoofdelijke stemming J. A. v. Hal en J. J. v.d. Sande aangewezen.
Op de feestdag van de patroon 
van de Katholieke Arbeiders Be
weging, Woensdag 19 Maart j.l., 
hield de afd. Boxtel haar jaarver
gadering met een bestuursverkie-. 1 cl · ., R.K.J.B. afd. BOXTEL. zmg vo gens e nteuwe statuten 
van de K.A.B. in Nederland. Donderdag 14 Maart werd het wintersei-zoen afge�loten met de laatste les van De avond werd op stemmige wij- de Sociale Cursus, door de Zeereerw. 
ze geïllustreerd met zang onder Kap. Verbruigen. Evenals op andere 
leiding en begeleiding van Jac. avonden werden ook nu door de leden 
Driessen. -� zelf de landbou·w-technische mogelijk-heden overwogen, waarvoor groot animo In zijn openingswoord ging de bestond. voorzitter terug naar het afgelo- Besproken werd o.a. intensivering van de 
pen jaar, hetwelk hij n1eer clan be- kleine bedrijven en kwaliteit pootgoed, 
vrecligend noemde, zowel plaat- terwijl ook het ontspannende element in de vereniging, de 11Sport", behandeld selijk als nationaal. werd. In het keurige jaarverslag van de 
secretaris werd gewag gemaakt 
van een aanwinst van 200 leden, 
waarin de terugkeer van de P.T.T. 
vakbond en de oprichting van de 
vakbond voor bakkers en tran
sporteurs een omvangrijk aandeel 
hadden. 
Voor de vacature in de kas
controle-commissie werd de Heer 
P. v. cl. Steen benoemd.
De bestuursverkiezingen brachten
weinig verandering in de stand
van zaken. De volgende personen
namen volgens stemming in het
nieuwe bestuur plaats: Th. Pas- •
toor 169 st., A. Valks 168, M. de
Kort 142, C. v. Oers 122, C. v. d.
Aker 85 stemmen.
Hiervan werd A. Valks met 147
stemmen als voorzitter gekozen.
Nico Schuurmans, die door ziekte
verhinderd was, werd· vervangen
door de diocesane voorzitter P.
Vriens, die in een enthousiaste
spreekbeurt de taak van de Ned.
Kath. Arb. Beweging in het licht
stelde. Een ta�]<, die als· doel had:\.

Men verzoekt ons mee te delen, 
dat de Wethouder van Soc. Zaken 
de Heer Valks, op Maandag 24 
Maart a.s. geen zitting zal houden. 

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. 
Op het Politiebureau te Boxtel werden gedurende de maand Februari de navolgende aangiften geda;:m van gevonden en verloren voorwerpen: Gevonden: 1 bos sleutels, 1 huissleutel, 1 wasdoeken damestas met inhoud, 1 pr. handschoenen, 1 rozenkrans, 1 klein zwarthondie met gecoup. staart, 1 vulpen, .1 rozenkrans, 1 rode damesporte· monnaie, kerkboek en rozenkrans, 1 rozenkrans, 1 portemonnaie met inhoud geld en gouc\en ring, 1 rose kinderhandschoentje; 1 zwarte rozenkrans, 1 tox-hondie bruin. Verloren: 3 koknkaarten, omkrdeel van schaats, 1 kinderkousjc (beige Jdeur), 1 textielkaart, 1 portcmonnaie met inhoud geld suikerbonnen, snoepbonnen _en eci{1briefje, herenportemonnaic n1C't 111houc11, kindertasjc met inhoud, 1 blauw geruite damesparaplu, Belgische 1-!crcler, kleur geel-grijs, 1 gouden polshorloge met lederen bandje, 1 grijzl' overjas met in een der zakken 1 pr. witte handschoenen, zwarte damesjas, inhoud stamkaart, 

gecombineerde tabakskaart e.a. distributieqescheiden, 1 grijze bivakmuts, 1 damesbaret, 1 portemonnaie met inhoud geld, tabakskaarten en spoorkaartjes, 1 etui inh. distributiebescheiden, 1 zilveren broche, 1 kerkboek waarin naam van verliezer vermeld, 1 pr. bruine glace handschoenen (nappa); 1 vulpen, 1 portemonnaie, 1 textielkaart, 1 vulpen 11Parker" in rood etui, 3 textielkaarten, 1 hond 111-Iollandse Herder" genaamd Her-. tha, achterbord van vrachtauto. 
·,

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

GEBOREN: Johannes T. J. zoon van D. van Diepen en van J. C. M. Dupuits; Franciscus P. J. zoon van P. van Griensven en van W. A. T. Vermulst; Jozephus 
A. A. zoon van C. v. cl. Sloot en van H. Wagenaàrs; Johannes H. M. zoonvan E. J. v. cl. Linden en van G. P.Brands; Cornelis A. J. zoon van C. A. deBie en van J. M. v. d. Loo; Wilhelmus J.zoon van A. v. d. Meijden en van •J. P.Melis; Johannes J. T. -zoon van J. C.van Breugel en van E. A. Thijs; JordanusT, F. zoon van Th. Schellekens en vanP. C. M. Brekelmans; Franciscus J. G.zoon van L.G. Sanders en van P. H. vanden Aker.
ONDERTROUWD: Johannes Hendrikus van de Loo en Theodora Wilhelmina Brugman. 
OVERLEDEN: ·Johanna Hendrika de Werd, weduwe van L. H. van Lieshout, 86 jaar; Antonius van Kempen 79 jaar. 

HOGE ONDERSCHEIDING. 

Vanwege de Amerikaanse regering werd de Medal of Freedom toegekend aan,::; Marinus Verhagen, die thans als dienstplichtig soldaat bij de 7 December Divisie in Batavia verblijft.· Aan zijn vrouw, die thans te Boxtel woont, viel de eer te beurt, de onderscheiding te ontvangen. Ten huize van de ouders van de gedecoreerde te Esch had een kleine_ huldiging plaats op Donderdag n.m., welke uitging van het gemeenttbestuur. Behalve de burgemeester, wethouder en gemeentesecretaris waren aanwezig de Z.E. Heer Pastoor, de heer K. Dekker uit Boxtel, die ook onderscheiden is m_et de Medal of Freedom met de Palm en verschillende personen, die bij het werk dat door Verhagen verricht is, betrokken waren. De Burgemeester feliciteerde in een toespraak de echtgenotè van Marinus Verhagen hartelijk namens de gemeente. Hij deelde mede, dat een telegram van gelukwens naar Batavia zou gezonden worden. Hierna gaf de heer Klaas Dekker een duidelijke uiteenzetting van de feestelijke uitreiking te Utrecht en vertelde op een geestige en boeiende wijze van het werk, dat door Rinus en door anderen voor de luchtlandingstroepen was verricht. Verder bleef het gezelschap nog enige tijd gezellig bijeen. 

Algemeen Nieuws. 
ONDERHOUDSKOSTEN VAN 
HUURPANDEN. 

De vraag wie de onderhoudskosten van een woning te betalen heeft, de huurder dan wel d� verhuurder, heeft de laatst<': tijd, overal in den lande, tot ve'crlei m;s• vatting aanleiding gegeven Het komt voor, dat men tracht alle onderhoudskosten ten laste van de huurder te brengen. . Het komt ook voor, dat de huurder tracht alle schade die aan de woning toegeb1·acht wordt af te wentelen op den huiseigenaar. Volge;1s de voorschriften van het Èurgerlijk \v' et boek komen voor rekening van den huurder b.v. de reparatie aan winkelkasten, de sluitingen aan luiken er, blinden, de binnensloten, alle, ruiten, het schoonhouden van schoorstenen. Voor rekening van den verhuurder komen o.a. het schoonhouden van putten, regenbakken, toiletten enz. \Xlanneer echter in het huurcontract anders is bedongen, gelden de verplichtingen overeenkomstig het bepaalde in dat huurcontract. De huurder is steeds aansprakelijk voor kleine en dagelijkse reparaties, welke volgens plaatselijk ge-

De tijd is weer aangebroken, dat
ieder Katholiek zijn jaarlijkse 
plicht van Paasbiecht en Paascom� 
munie gaat vervullen. 
De Kerk heeft indertijd dit voor
schrift moéten geven. Onbegrijpe
lijk, dat de Kerk_ zo iets moet ge
bieden. 
Ik lees in de brief aan de Corin
thiërs de woorden van St. Paulus,· 
die hij schreef aan zijn christenen: 
,,Ik heb van den Heer ontvangen, 
wat ik u geleerd heb. Dat de Heer 
Jezus in de nacht, toen Hij werd 
overgeleverd, brood nam, en 
dankte, het brak en zeide: Dit is 
mijn Lidi.aam, dat vobr u is. Doet 
dit tot mijn gedachtenis ..... . 
...... Telkens als gij dus dit Brood 
eet ... verkondit gij 's Heren dood� 
totdat Hij komt". (I Cor. 11, 23) . 
Wij geloven allen in de instelling 
van dit H. Sacrament. Wij gelo
ven allen, dat, als de priester ons 
de H. Hostie geeft, God zelf in 
ons neerdaalt. 
En toch ...... Ook onder ons zijn 
er, die het sinds Pasen van het vo
rig jaar, niet de moeite waard von
den - vergeef me de uitdrukking 
maar zo wordt er vaak gerede
neerd - tot Hèm te gaan, die de 
enige oorzaak van ons leven en 
ons geluk is. 
Ik kan een dergelijke redenering 
onmogelijk combineren met het 
praeclicaat' R. K. dat dergelijke 
mensen bij hun naam schrijven. 
We nebben hier te doen met één 
van de verschijnselen, die hier� 
uit vóórkomen, dat er nog veel 
te veel Katholieken zijn, die van 
hun eigen geloof zo. weinig ken
nen, en die bijgevolg ook zeer 
oppervlakkig leven. 
Helis die bepaalde categorie voor 
wie het askruiske op As-W oens
clag voornamer is, dan de Zon� 
dagsplicht; voor wie het de voor
naamste zorg is, hun kinderen te 
laten dopen, en den priester bij
sterfgevallen te ontbieden en_ voor 
de rest zich om God noch gebod 
bekommeren. 
We zouden het kunnen noemen 
een Franse geest, die via België, 
over onze grenzen is doorgedron
gen. Maar het is een gevaarlijke 
geest en het zou toch wel héél 
erg zijn, wanneer we in ons landje -
over enkele jaren, zoals ik dat 
vóór de oorlog eens zag in een 
Belgisch dorpje - grote spandoe
ken moeten gaan hangen met de 
alarmkreet: Katholieken van Ne
derland vervult uw Paasplicht. 
Een dergelijk middel zou veel ge
lijken op een S.O.S. dat van een 
zinkend schip wordt uitgezo�en. 
Katholieken, beseft uw plichten. 
Profiteert van de genadebrorr, die 
Jezus, Christus Zelf is. 
Passiezondag is bovendien de dag 
van de plechtige H. Communie. 
Hier ligt voor ons een herinne
ring aan onze eigen plechtige H. 
Communie, waarbij ook wij her
nieuw hebben onze doàpbeloften 
en ons toegewijd aan Maria. 
Wilt gij, ouders dat uw kinderen 
later godsdienstig zullen leven, 
gaat hen clan zelf vóór in het re
gelmatig ontvangen van het H 
Sacrament. 
Bereidt u voor op uw Paasbieèht 
en Paascommunie alsof het uw_ 
eerste Biecht en uw eerste H. 
Communie was. 
En dan zult ge op de Paasmor
gen dankbaar juichen met de Kerk 
Laten wij God prijzen, want Hij
is goed en in eeuwigheid blijft zijn
barmhartigheid. 

bruik niet voor rekening van den ver.huurder komen. Bij twijfel wie de kosten ,van bepaalde werkzaamheden moet betalen, wende. men zich tót het Prijzenbureau vb.Qr Onroerende Zaken: te !s-Hertogenboscili-. 



Stille getuigen. 
Er was geen vreugde, geen hoogtij 
in het christelijk leven of het werd 
uitgejubeld door feestelijk klok-
gélui .  
Er was geen droefheid, geen rouw 
of ze werd uitgeweend door onze 
klokken. 
Ze leefdei1 mee met lief en leed 
van jong en oud, van arm en rijk. 
En daarom waren ze vergroeid. 
met ons, één met ons geworden. 
En daarom voelde eenieder, dat er 
iets geweldigs ging gebeuren, toen 
heiligschennende handen met ge
weld onze klokken gingen uitbre
ken, omdat er voor ieder herin
neringen aan vast zaten. 
De nieuwe klokken zullen straks 
getuigen, zowel van ieders mee-. 
leven als van cle heiligschennis 
door den bezetter gepleegd aan 
het gewijde brons. 
Vocor Josef. Parochiassi Si Petri 
me decÎerunt in jubiles sacerdo
tali argen teo parochi M. J. P. v .  
Besouw, 1 0  Juni  Ao.  Di MCMXL 
VII. Ik heet Josef. De parochianen
van St. Petrus hebben mij ge
schonken bij het zilveren priester
jubilé van pastoor M. J. P. v. Be
souw op 1 0  Juni 1 947.
Zo luidt de tekst van de grote
klok, die getüige van de mildcla
digheid der parochianen voor het
nageslacht.
Vocor Petrus, cuius sonus exivit in
omnem terram. Qui me praeces
sit, a barbarismo Germanico rap
tus et l iquefactus est in bello 1940-
'45.
Ik heet Petrus, wiens geluid door
dringt over de gehele wereld.
Mijn voorganger werd _door de
Duitse barbaren gestolen en. ge
smolten in de oorlog 1 940-'45.
Laten we hopen en bidden, dat de
klank van deze klokken, waarvoor
eenieder naar zijn vermogen heeft
bijgedragen, eeuwen lang uit onze
gespaard gebleven toren moge
galmen. Dat nooit een baldadige
hand haar edel en gewijd brons
onteren, maar dat ze op blijde en
droeve dagen voor ons en voor
onze nakomelingschap de wel
sprekende tolk mogen zijn van
onze milddadigheid.

Tweede Kamer keurt het 
wetsontwerp pachtvoorzie
ning 1947 goed. 

De 2de Kamer der Staten-Gene
raal heeft in haar vergadering van 
18 Maart j . l .  zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen het wets
ontwèrp-Pachtvoorziening 1 947. 

HANDELSVERDRAG TUSSEN 
NEDERLAND EN ZUID-SLA Vlë. 

Tijdens de jongste besprekingen tussen 
de Nederlandse en Zuid-Slavische han
delsdelegaties zijn nieuwe contigenten 
vastgesteld voor de periode van 15 Febr. 
tot 31 Det. 1947. 
Nederland zal exporteren : verschillende 
land- en tuinbouwzaden, pootaardappe
len, stearine en fokvee, waar tegenover 
de import staat van geneeskrachtige 
kruiden, gedroogde pruimen en gedroog
de kersen, hop, calcium, cyanamide en 
wijn. Indien Zui<l-Slavië uit de nieuwe 
oogst maïs en gerst exporteert, zal ook 
voor Nederland ·een contigent worden 
vastgesteld. 

NATIONALE LANDDAG TE 
RIJSSEN (0.). 

Op Donderdag 1 5  Mei t947 (Hemel
vaartsdag) aanvang 12 uur, wordt te Rijs
sen (0.), een Nationale Landdag geor
ganiseerd, voor hen die in de Mobilisatie 
en Oorlogsdagen Mei 1940, het Vader
land, als Militair gediend hebben. (Land
en Zeemacht). 
Aan deze Landdag kunnen deelnemen de 
bovengenoemde Militairen, met echtge
noten en verloofden. 
Deelnemers moeten vóór 1 April 1947
;ifüpf!Plf!i;i2 J;ipuo 'u;ip1;iwuee >j[!f;JlJ!Jtps 
storting van minimum f 1 ,- per deel
nemend persoon, bij den Secretaris van 
het Organiserend Comité, adres G. J. 
Voortman, J. Ter Horststraat 14 te -Rijs
sen, op Gironummer 291 195 of per post
wissel. 
Gratis logies, indien zonodig wordt ver
strekt. Verenigingen of comité's van bo
vengenoemde Militairen kunnen zich col
lectief opgeven. 

STILLE OMGANG NAAR 
AMSTERDAM. 

Uit alle delen van het land rolden de ex
tra treinen van Zaterdag op Zondag
nacht het Centraal Station van Amster
dam binnen ; een en twintig in getal ; on
geveer 25000 ommegangers uit alle Pro
vinciën van Nederland aanvoerend. 
O�.eveer 800 Brabanders ontmoètten er 
een duizendtal Friezen, die weer een 
800 mannen uit Twente en een 600 
Groningers aan zich zagen voorbij trek
ken. En zo ging het maar door. Rijen 
van mannen, vier aan vier optrekkend, 
de straten en stegen van Amsterdam vul
lend ! Tijdens de Omgang werd de groot
ste sti_lte in acht genomen. Deze stilte 
werd tegelijk een manifestatie ! De dui
:enden biddende mannen maken, elk 
,aar opnieuw, op nachtelijk Amsterdam 
een dicpc11 i ndruk. \X1ellicht is deze in-

<lruk aanmerkelijk groter dan hij zou 
zijn dan wanneer de mannen optrokken 
met laaiende vaandels en roffelende 
trommen. 
Men zag Priester naast leek, gezagdra
ger en werkgever naast werknemer. Al
len waren gelijk en toonden zich door 
hun waardige . en eerbied afdwingende 
houding ·waarlijk Katholiek. 
Hoeveel goeds deze manifestatie in Am
sterdam zelf teil.en jare opnieuw uit
werkt laat zich slechts raden, maar wel
licht meer dan oppervlakkig bevroed 
wordt. Uren achtereen trekt de stil le 
stoet door de hoofdstad des lands. 
Al,: c!c stilte soms ooit dreigt even ver
stoord te worden door een "zij" of "hij" 
<lic�p het late (vroege?) uur nog door 
Amsterdam "slaapwandelt" is het de 
agent die onmiddellijk ter plaatse is om 
tact1sch op te treden en ZOt\der dralen, 
haast on;(cmcrkt, ingrijpt. 
Mei, krijgt respect voor dit corps. 
De tocht verliep prachtig en heeft zeker 
veel gyeds uitgewerkt én bij de bede
vaartgangers èn bij de ,toeschouwers". 
Amsterdam zelf gaf medewerkina door
dat het Gcmeenl'ehestuur de st�aatvcr
lichting gedurende de nacht liet branden. 
De wind was koud. De vorst licht. Het 
wegdek droog. Er l.1gen nog aar.merkelij
ke resten van de voorbije winter. De 
tocht was zwaar, maa-r dat is de mannen 
bekend en zij hebben allen graag een 
zwMe tocht voor deze ommegang ov,Y. 
Verno111_;n werd, dat op de afsluitdijk 
een a_utobus bedevaarlgangers uit Fries-
1.,nd 111 .brand vloog. Vrijwel alle i11zit
t t 11den schijnen ,wn of meer verwond te 
zijn. 
De Deken van Amsterdam, die een der 
eersten was die de Stille Om"ano maak
te, schijnt omstreeks 2 uur ';a1t de in
gang van het Bagijnhof gevallen te zijn. 
De arts . constateerde dat zijn rechter
enkel gebroken was. 
De H.E. Heer Deken van der Burg werd 
naar het Lieve Vrouwe, Gasthuis ver
voerd. 
Van a.s. Zaterdag- op Zondagnacht trek
ken de mannen voor de tweede maal 
door Amsterdam. Moge ook deze tocht 
slagen en mogen komend jaar i1og ·tal 
van mannen meer mee optrekken ! • 
Voor Boxtel kan men zich nu reeds op
geven bij den heer J. F. de Rooij, hoofd 
van de St. _Franciscusschool, Ons Doel
straat. 
De tocht is weder ten einde en hij is oe-slaagd ! <> 

Sport nieuws.

,,SPORT" 
Nu cl-: g, ootste nood geleden is en de 
Lente is ingeluid, wordt het tijd, dat men 
afscheid neemt van stoffige trainingslo
kalen_ en weer eens de frisse lucht op
zoekt. Voor zover de terreinen het toe0 

laten zal de sport a.s . Zondag weer dui
zenden toeschouwers naar de aroene 
weiden trekken. Voetbal, korfb�I en 
hockey zullen nu weer een aangename 
sportieve verpozing moeten zijn voor het 
publiek Mogen de sporters er voor :i:or
gen een sportevenement te bieden van 
de hoogste sportive kwaliteit. 

"BOXTEL' · -NIEUWS 
"Boxtel" zal a.s. Zondag in het touw 
moeten om Taxandria in Oisterwijk te 
bekampen. Taxandria, een club van uit
st_ekende makelij, is nog steeds gega
digde voor het kampioenschap en zal 
zich deze kans niet graag ontnomen zien, 
waardoor zij poot-aan zullen spelen. 
"Boxtel" zal hier tegenover een elftal 
stellen, dat al "stopperend" haar uiterste 
krachten zal geven om de degradatiedans 
te ontspringen. 
Er is zeer behoorlijk getraind onder lei
ding van J. v. Stippent en Dinsdag j .l .  
is men zelfs naar buiten getrokken om 
"onder de lamp" te trainen, die men 
voor deze gelegenheid had verplaatst. 
Laat ze Zondag de bakens ook eens ver
zetten om met ééndrachtig spel één of 
twee puntjes aan hun saldo toe te voe
gen. Het is mogelijk : In de thuiswed
strijd speelde Taxandria nog maar juist 
gelijk, dus : Hou je maar haaks jongens. 

O.D.C. - ZALT BOMMEL
Aanvang half 3.

Eindelijk zal er Zondag weer gevoetbald 
kunnen worden. Wij zijn benieuwd hoe 
de clubs overwinterd hebben. Zeker is 
het dat de traditionele verrassingen na 
zo'n lange rustperiode niet zullen uit
blijven. 
O.D.C. zal haar theoretische kans op het
kampioenschap moeten verdedigen, tegen 
het no& niet uit het gevaar zijnde Zalt 
Bommel. Het laatste succes van Zalt 
Bommel n.l . een / -0 overwinning op Tax
andria en de wetenschap van de bekende 
,,kat in het nauw", moge voor de ODC
ers een aansporing zijn, om het niet te 
licht op te nemen. Op het·moment als we 
dit schrijven, moet het 2e en 3e elftal 
ook thuis spelen, doch hier zal nog wel 
verandering in komen. 
Van de K.N.V.B. kwam bericht binnen, 
dat de wedstrijd ODC-Taxandria als ge
speeld wordt beschouwd, met de stand 
3-4 voor Taxandria.

AD VANCE TAFEL TENNISNIEUWS
Advance I wist de laatste competitiewed
wedstrijd met 8-2 te winnen van een 
goed spelend Visa-Versa team. De eind
sttind in de eerste klas afdeling Brabant 
is thans. 
Smash I 14 10 3 1 23 87-53 
Advance 14 7 5 1 21 93-47 
Iréne I 14 5 5 .4 1 5  67-73 
Be Quick I 1 4  5 4 5 14 72-68 
De Kring I 14 4 4 6 1 2  68-72 
Cor du Buy I 1 4  4 3 7 1 1  58-82 
Breda II 14 2 5 7 9 63-77 
Visa-Versa Il 14 3 1 1 0  7 52-83 
Hieruit' blijkt dat Advance zeer goede 
tweede is, zelfs een beter wedstrijdge
middelde heeft als de kampioen. 
De eindstand van het tweede team is als 
volgt. 
Advance II 
E.T.C. I 
Pieus 1 

10 9 0 
1 0  7 1 
10 5 2 

1 18 73-27 
2 15 59-41 
3 1 2  5 1 -49 

Atoom I 10 4 0 6 8 53-47 
E.T.C. Il 10 2 1 7 5 34-66 
Smash I l  10  1 0 9 2 30-70 

J. van Brekel èn J. Moerdijk
Internationaal.

Beide Advance spelers hebben de eer 
mee het Nederlandse Militaire team te· 
vertegenwoordigen op de lntergeallieerde 
Militaire Wereldkampioenschappen' wel
ke 25, 26 en 27 Mrt. a.s. te Bruss� wor
den gehouden. Deze keuze is geschied na 
zeer zware selectiewedstrijden welke on
der zeer hoge Militaire belangstelling te 
Utrecht zijn gehouden. • • 
Voor beide tafeltennisspelers en ook 
voor de Boxtelse_ vereniging een grote 
eer. 

Distributie=Nieuws. 
OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 23 Maart tot 
en met 15 April 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonkaart KA, KB, KC 703 (strook no. 3).

_ 65-2 Algemeen : 750 gram suiker, boter
hamstrooisel enz. of 1 500 gram jam, 
stroop enz. of 750 gram chocolade 
of suikerwerk. 

Bonkaarten KD, KE 703 (strook no. 3). 
66-2, 66-3, Algemeen : 250 gram suiker;

boterhamstrooisel enz. of 500· gram 
jitm:· stroop enz. of 250 gram choco
lade of suikerwerk. 

Bonkaarten MA, MD 704 (bijzondere 
arbeid en a.s . moeders( (strook no. 3). 
65-4 Suiker :  250 gram suiker, boter-

hamstrooisel enz. of 500 gram jam, 
stroop, enz. of 250 gram chocolade 
of suikerwerk. 

/Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 703.
. ·65-1 Tabak : 3 rantsoenen tabaksartikelen 

65-2, 65-3 Tabak :  2 rantsoenen tabaks
artike Jen. 

65- 1  Versnaperingen : 200 gram chocola
de en/of suikerwerk of 200 gram 
suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 
gram jam, stroop, enz. 

65-3 Versnaperingen : 100 gram chocola
de en/of suikerwerk of 100 gram sui
ker, boterhamstrooisel enz. • of 200 
gram jam, stroop, enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 21 Maart worden gebruikt. 
Op de bonnen der tabakskaart zijn ge
durende deze 14 dagen wederom in to
taal 5 rantmenen tabaksartikelen be- 1 schikbaar. 

De bon voor Zuidvruchten twee 
weken uitgesteld. 

De aanwijzing voor een bon voor 100 
gram zuidvruchten voor de houders van 
eeh B-, C- of D-kaart, welke, zoals aan, 
vankelijk is aangekondigd, in de week 
van 23 tot 29 Maart zou geschieden, is 
twee weken uitgesteld. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
De waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring BoxteJ brengt het navolgen
de ter openbare kennis : 
1. Uitreiking Schoerienbonnen op de
cijfers 1, 8, 4 en O. 
Persorïen die in het bezit zijn van een 
bij hun stamkaart behorende inlegvel, 
waaraan zich de bonnen 614  en 6 12  be
vinden en wier tweede distributiestam·
kaart eindigt op een der cijfers 11 8, 4 of
0, kunnen gedurende de maanèt Maart 
een schoenenbon (keuzebon) afhalen. 
Tevens komen in deze maand in aan
merking voor een schoenenbon : � ech
ter niet naar keuze - de kinderen ge
boren in de maand Maart van een der 
jaren 1932 tot en met 1946 (verjarings
bon) alsmede de kinderen gr '>oren in de 
maand Mei van het jaar 1946 (l•inderen, 
die dus 10 maanden worden). In deze 
gevallen moeten de kinderen in het be
zit zijn van een bij hun stamkaart be
horend inlegvel GC, GD of GE, waaraan 
de bon 604 ; hierbij is de cijferaanwijzing 
van geen invl6ed. 
De uitreiking der schoenenbon zal op de 
volgende dagen plaats hebben. 
In e I k  e_ tot de Distributiekring Boxtel 
behorende gemeente (dus tegelijker_tij<l 
in Boxtel, Schijndel, Best, Oirschot, 
Liempde · en Esch) wordt daarvoor zit
ting gehóuden op de Zaterdagen 22 en 
29 Maart 1947 erl wel alsvolgt : 
22 Maart a.s. de letters A tot en met 
M en Zaterdag 29 Maart a.s. de letters 
N tot en met Z. In beide gevallen van 
des morgens van 9 tot 12 uur. 
Het publiek wordt dringend verzocht 
zich stipt aan deze letterindeling te 
houden aangezien het anders onmoge
lijk is een vlotte afwerking te waar
borgen. 
2. Uitreiking nieuwe bonk,aarten en tex
tiel�aarten aan niet zelverzorgers.
In aansluiting op mijn persbericht van 
27 Februari j . l . wordt bekend gemaakt; 
dat in het tijdvak van 26 Maart tot en . 
met 10 April ,194ï de uitreiking van 
nieuwe bonkaarten en textielkaarten zal 
plaats hebben aan - de niet-zelfverzorgers 
(normaal-verbruikers) volgens onder
staand schema. 
BOXTEL : 
26 Maart de letters A, C. D. E. 
27 B. 
28 F. G. I en J. 
31  ,, ,, H.

1 April ,, ,, K en L. 
2 M. N. 0 en P.
3 Q. R. en S. 
8 ,, ,, T tot en met Z. 
9 " Kloosters en Gestichten. 

10 _,, Lennlsheuvel alle letters. 
LIEMPDE : 
Op 9 April alle letters. 
OIRSCHOT : 
26 Maart de letters A tot en met G. 

IV 
Lief de en Dood 

Op 'n morgen, toen Brord bij uitzonde
ring naar de veemarkt was gegaan, kreeg 
Hanne een brief met vreemde post
zegels daarop . .De postbode had Hanne 
eventjes wantrouwend aangekeken, maar 
was zonder 'n kletspraatje heengegaan. 
Toen Hanne de brief bevend had open
-gescheurd kon ze in 't eerst geen woord 
lezen, maar spoedig begon ze het ge
broken Nederlands, met-Duitse woorden 
vermengd te begrijpen. 
Een vrouw schreef haar dat haar man 
aan het verre Oostfront gesneuveld was 
en dat zij in zijn terugontvangen eigen
domm�n 'n agenda-boekje had gevonden 
waar o.a. haar adres ,in stond. Daar zij 
meende dat w·alter, haar inan, zeker 
een vriend des huizes was geweest 
meende ze goed te doen zijn droeve 
dood te melden. Zij bleef met twee kin
deren alleen op de wereld met een klein 
pensioen. - Er stonden nog enkele re
gels meer bij, maar daarvan kon ze niet 
veel lezen. 
Toen zij begreep dat deze Walter de 
jonge luitenant moest zijn, die door haar 
vader was neergeslagen op die gruwelijke 
avond, scheurde zij woedend de brief in  
stukken en wierp hem in het  vuur. Voor 
het eerst begreep ze hoe dom ze geweest 
was op die avond en ook al de tijd 
daarna. 
Hoe naïef was ze geweest te geloven dat 
alles eerlijk en rein bed"oeld was. Natuur
lijk was haar vader's drift niet goed te 
praten, want hij wist daar niets van ; ook 
zijn koppigheid was niet mooi geweest. 
Maar zij vond het nu niet erg meer. Zij 
voelde zelfs een stille wens dat vader 
hem maar doodgeslagen •had. - Plot
seling was haar afkeer voor vader ver-

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK . 

43. De paardjes draafden rustig voort
Felix en de Prof. begonnen er smaak in 
te krijgen, ze zouden zo wel een hele 
dag willen draven. De weg werd echter 
smaller en maakte kronkelingen. ,,Nu 
kalm aan", zei Bartje opeens, we komen 
hier aan een kloof waar we overheen 
moeten springen, wachten jullie maar ik  
zal voor gaan en je paarden volgen van 
zelf. Hebt maar geen angst, sluit je ogen 
maar en alles gaat van een leien dakje". 
Daar zagen zè. Bartje o�er de kloof heen
zweven. Die twee hadcten toch wel een 
beetje angst, maàr de \·erzekering van 

dwenen, en ze nam zich voor vanavond 
het eerst 'n vriendelijk woord te zeggen. 
Eén woord, één ogenblik kan immers 
alles weer goed maken. 
Opeens merkte ze dat ze aan het neu
riën was, en blij haar eigen stem te ho
ren, zong ze dat het klonk door heel 
het h�tis. 
Opeens was Hanne vol ijver aan 't wer
ken gegaan ;  ze schuurde de tafel, poet
ste en boende tot alles blonk en toen 
alles klaar was zette ze een paar schone 
geschuurde klompen bij het vuur" voor 
vader, als hij straks .thuis zou komen. 
Eigenlijk had Hanne hem al lang thuis 
verwacht. Als hij naar de markt ging was 
hij toch altijd rond de middag weer thuis. 
Nu en dan keek ze - eens door het raam 
over de misse naar de grote weg, maar 
er was niets te zien, dat geleek op de 
figuur van haar vader. 
Ze wilde het zichzelf niet goed beken
nen, maar ze voelde zich sdmldig aan de 
sombere wekl!n van nu. Ze meende zich
zelf de oorzaak nu van de wrevelige 
stemming tussen vader en haar. 
En ook zijn lange wegblijven van nu 
verweet Hanne zich. Een man die geen 
thuis heeft zoekt ergens anders zijn ver
zet. Misschien was hij weer in "Het 
Oude Nest". 
Het begon al te donkeren toen er nog 
niets te zien was op de gr"te weg dan 
'n enkele legerautó, 'n verloren boeren
kar, die naar huis dokkerde en een late 
fietser die veel haast had. 
Zolang haar moeder dood was had haar 
vader iedere dag zelf de koeien gemol
ken. Hij wilde nooit dat zijn dochter het 
werk op stal deed. Dat kan ik zelf best 

de oppermaanmeester en de betrouw
baarheid van hun paarden met nog een 
paar schietgebedjes tot St. Christoffel 
gaven hun weer moed; 
44. Dat Bartje is toch een slimmerik
dacht de prof. Want als hij had gezegd, 
dat de kloof negen meter breed en peil
loos diep was, ik had er niet over heen . 
gegaan, maar door zijn tactvol optreden 
ging alles als gesmeerd. Toch leerzaam 
zo'n optreden. De rit werd weer voort
gezet, maar Felix bleef achter. 't Was 
net of er iets aan zijn paard haperde. 
Een paar maal had hij al rondgekeken, 
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H tot en met L 
M tot en met R. 
S tot en met Z. 

26 Maart de lett"'rs A. C. D en· E. 
. 27 11 11 

B.
28 1, ,, F. G. I en J.
3 1 , ,· ,, ,, H.

1 April " K. L en M.
2 ,, ,, N. 0. P. Q en R,
3 ,, ,, S tot en met Z. 

WIJBOSCH 
. Op 8 April alle letters. 
GEMONDE : 
Op 9 April alle letters. 
ESCH : 
Op 1 0  April alle letters. 
BEST : 
27 Maart de letters A tot en met G. 

1 April " H. tot en met L. 
3 " M tot en met R. 
8 ,, , , S tot en met Z. 

1 0  " BATA. 
De aandacht wordt er nogmaals op ge
vestigd dat voor het in ontvangst nemen 
der nieuwe bonkaarten de thans in ge,
bruik zijnde bonkaart 703, wa.araan zich 
de inwisselingsbon dient te bevinden, 
mo.et worden meegebracht. ' 

De wnd. Directeur voornoemd, 
J. F. A. FARO. 

HUISSLACHTINGSREGELING 
1947 - 1948. 

Voor het seizoen 1947-1948 gelden voor 
het afgeven van aanhoudvergunningeri 
voor huisslachtingsvarkens dezelfde 
richtlijnen als het vorige jaar. 
Derhalve komen voor een huisslachtsver
gunning in aanmerking personen, die hun 
hoofdberoep in de land- of tuinbouw 
hebben t.w. exploitanten van land- en/of 
tuinbouwbedrijven, mits zij het beheer 
op deze bedrijven persoonlijk voeren en 
de arbeiders in de land- en tuinbouwbe
drijven ; voorts personen, die het vorige 
jaar in de gelegenheid werden gesteld 
een huisslachtingsvarken aan te houden 
op grond van het feit, dat men een op
pervlakte cultuurgrond in eigen exploi
tatie had, waaruit een aanmerkelijk deel 
van • het inkomen werd getrokken en 
waarop voldoende voeder voor het mes
ten va� een varken werd geteeld, _indien 
deze omstandigheden geen wijziging 
van betekenis hebben ondergaan. Diege
neri; die het vorige jaar een huisslach
tingsvergunning hebben gehad met de 
bepaling, dat ze vóór 1 November moes
ten slachten, komen dit jaar niet in aan
merking voor een vergunning. 
Voor het verkrijgen van een aanhoud
vergunning voor een huisslachtingsvar
ken dient men zich voor 1 April .a.s. tot 
den Plaatselijken Bureauhouder van zij11 
district te wenden. 
Nadere bijzonderheden over de regeling 
betreffende de rantsoenering, etc. ver
strekken de Plaatselijke Bureauhouders. 

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

af, zei hij altijd. En zelfs gedurende de 
laatste weken van verbittering had hij 
nooit nagelaten voor 't vee. te zorgen. 
Het was weliswaar niet veel wat 'er nu 
op stal  stond, maar het bracht toch z'n 
werk mee. Hanne bedacht dat zij wel 
zou kunnen zorgen voor het vee, en al 
was 't nog zo lang geleden dat ze onder 
'.n koe had gezeten, ze zou het melken 
nog wel niet verleerd zijn. 
Ze deed haar schort weer voor en ging 
naar de stal, waar het vee haar toe
neurde, rammelend aan hun' kettings 
tegen de stalhouter. 
Zo heel lang duurde het werk op stal 
niet. Ze molk de drie koeien, schudde 
zoveel voeder in de bakken als ze ge·
noeg achtte en gooide wat vers stroo 
onder de warme lijven voor een nacht
rust. 
Dan ging ze naar binnen, bracht de 
melk in de kelder en stak in het donkere 
voorhuis de lamp aan, sloot de vensters 
en ging bij liet vuur zitten, wachtend ·op 
vader, angstig om zijn thuiskomst en on
gerust over zijn wegblijven. 
Toen de hangklok uur voor uur naar 
middernacht telde, werd zij moe van het 
lange wachten en zdcht haar kamer op 
en haar \)ed. Slapen kon ze niet. Ruste
loos bleef zij luisteren naar ieder geluid, 
totdat ze eindelijk een vertrouwd klikken 
hoorde van de vàordeur, een brommen, 
'n vallen en eindelijk het gekraak van 
het bed. Dan lag zij te wachten tot het 
ogenblik, dat vader zou slapen. 
Zij kwam geruisloos naar beneden, stàp 
voor stap. Dan hoorde zij hèt rustig 
snurken en wilde de voordeur gaan 
sluiten. 

het was net of iemand hem op zijn 
schouder klopte, Hij keek nog eens en 
<!aar ging rakelings de achterpoot van 
zijn paard langs z'n nèus. Zou die me 
nu• kwaad willen doen. 't Leek: toch zo'n 
mak beestje, dacht Felix. 
"Bartje", riep Felix "mijn paard doet 

_ zo raar". Ze stapten af, het maanman
netje keek eens en klopte met zijn hand 
er een paar keer tegen en klaar was ie 
weer. Door de _sprong over de kloof 
was een der achterpoten door gaan slaan, 
wat Felix enkele onaangename ogen
blikken bezorgde. 
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De HAAT tegen de Duitsers.

Er zijn twee volkeren, die zich 
zonder meer gehaat weten door 
bijna alle andere volken. Dat is 
het Joodse en het Duitse volk. 
Het Joodse volk draagt nog steeds 
de haat, die zij zich met Judas, 
Kaiphas en Annas op de hals haal
den. De christelijke volken der 
Middeleeuwen zagen in hen 
steeds de vijanden van Christus en 
het christendom. Later toen de 
volkeren niet meer zo christelijk 
dachten is deze religieuse haat te
gen het Jodendom blijven voort
bestaan in een nieer burgelijke 
haat. Allerlei volkskaraktertrek
ken van het Joodse volk kwamen 
deze gemeenschappelijke haat nog 
aanwakkeren, zodat er geen tijd 
geweest is, die niet op een of an
dere manier vervuld was van anti
semitisme. 
Geheel anders ging het met de 
haat tegen de Duitsers. Deze haat 
i s  weliswaa1 altijd latent aanwezi g  
geweest bij andere volken, maar 
vooral tijdens oorlogen wakkerde 
deze vlam opnieuw op. Bij iedere 
oorlog ( 1 870, 1 9 1 4  en 1940) bleek 
het opnieuw dat de Duitser alleen 
moest strijden tegenover een ge
meenschap van vijanden, tegen
over volken die hem haatten. 
Vanwaar komt deze haat ? 
Het is niet al te ver gezocht, als 
wij de oorzaak van dit gehaat zijn 
zoeken in de al te sterke nationale 
trots en het overdreven volksego
isme. 
bok de Nederlander, de Engels
man en de Fransman bezit een na
tionale trots. Maar deze trots is 
eerlijker. De Nederlander blaast 
zich niet op als hij over zijn land 
spreekt. De Engelsman bedekt 
zijn nationalisme met hoffelijk
heid, die ons bevalt; de Fransman 
heeft een warme l iefde voor zijn 
land die ons aangenaam aandoet. 
Maar de Duitser is plomp in zijn 
nationalisme. Hij wil zich ge
vreesd zien om zijn geweldigheid. 
Hij zet zijn borst wijd uit en hij 
brult zijn volkslied ver de wereld 
in "Deutschland, Deutschland 
über alles". 
De karaktertrekken van de · Duit
sers zijn die van bruut geweld, 
blaffende commando's en grote 
schreden naar een doel, dat hij 
zich stelt. Medelijden kent hij 

De Ziektewet. 
(Slot) 

Bij zwangerschap van een verzekerde 
moet deze een verklaring van een ge
neeskundige of vroedvrouw overleggen, 
waaruit blijkt wanneer de bevalling kan 
worden tegemoet gezien. Ongeacl\t of zij 
al dan niet arbeidsongeschikt is, ontvangt 
zij ziekengeld vanaf de eerste dag der 
laatste zes weken aan de geschatte be
vallingsdatum voorafgaande en wel ter 
hoogte van het dagloon. De uitkering ge
schiedt zolang als de ongeschiktheid tot 
werken duurt, doch ten hoogste zes en 
twintig weken, in elk geval gedurende 
ten minste zes weken na de dag der 
bevalling. 
Aan een verzekerde, die in het jaar, 
voorafgaande aan haar bevalling, op ten
minste 1 56 werkdagen verplicht verze
kerd is geweest, wordt bij haar bevalling 
een kraamgeld van f 5 5 verstrekt. 
Aanspraak van bovenstaande ziekengeld 
uitkerina alsmede kraamgeld komt mee 
toe aan"' de vrouw die werkloos is ge
worden of al  dan niet op verzoek binnen 
een tijdsverloop van 10 weken na het 
einde van haar verplichte verzekering. 
Voor het recht op kraamgeld moet dan 
weer kunnen worden aangetoond dat zij 
in het jaar voorafgaande aan het einde 
der verzekering 1 56 dagen in loondienst 
arbeid heeft verricht. Voor dit aantal 
dagen worden meegerekend de dagen 
dat zij vanwege ziekte of ongevalsletsel 
in dat jaar niet heeft kunnen werken. 
Het Kraamgeld wordt eveneens uitge
keerd aan de echtgenote indien zij niet 
doch de man wel verzekerd is. Als voor
waarde geldt dan weer, -dat deze in het 
jaar aan de bevalling voorafgaande op 
minstens 1 56 werkdagen verplicht verze
kerd is  geweest, hierbi,· Ziektedagen en
dagen in  de Ongeval enwet als werk
dagen te rekenen. 
Is de vrouw niet verzekerd en de man 
is  werkloos op de dag der bevalling, dan 
hangt het er vanaf of deze plaats vindt 
binnen één maand nadat de man werk
loos is  geworden. Immers, zijn verze
kering blijft tijdens werkloosheid onder 
bepaalde voorwaarden nog t maand be
staan, zoals in  het artikel· van vorige 
week is  uiteengezet. 
Het kraamgeld wordt ook uitgekeerd aan 
dochters, stiefdochters en pleegouders 
van een verzekerden vader of van een 
verzekerde moeder, mits de dochters ge
durende de laatste drie maanden vóór de 
bevalling met dezen vader of deze moe
der in gezinsverband hebben samenge
woond. 
Vanzelfsprekend, geldt ook hier weer de 

geen, al zal zijn oorlogsmethode 
n iet wreder zijn clan die van an
dere volken. Hij zal zonder scru
pules de wereld omver lopen, als 
dit nodig mocht zijn om het ge
stelde doel te bereiken. 
Natuurlijk zijn niet alle Duitsers 
zo. Er zijn evenveel goede Duit
sers als goede Fransen of Engel
sen. Maar zodra men van het volk 
spreekt, heeft men te doen met 
een ruwe massa, die zonder re
kening te houden met anderen, 
zich als een plompe hamer laat 
vallen op alles wat in de weg 
staat. 
De overige volken weten dat er 
vele geleerden, veel geniale men
sen uit het Duitse volk voortko
men. Zij hebben daarvoor even
veel respect als voor de grootte 
mannen van andere naties. Maar 
omdat het Pruisische geweldenaars 
volk zijn nationale trots grof en 
gewetenloos opdringt aan alle an
dere volken - daarom komt men 
in verzet, daarom gaat men dit 
volk haten . De oorlogen hebben 
deze haat alleen maar meer doen 
uitkomen. H ij was reeds lang aan
wezig, bijna even lang als de haat 
tegen de Joelen. 
Het Duitse volk is een volk van 
grote geesten._ De wetenschap, de 
techniek, de kunst, vooral de mu
ziek hebben in Duitsland een 
hoogte bereikt als nergens ter we
relcl . Ook het karakter van de af
zonderlijke Duitser is niet slecht. 
De katholieke Beieren en de Oos
tenrijkers zijn zelfs bijzonder ge
moedelijk en delen daarom niet 
in de algemene wereldhaat; maar 
nooit zijn de Duitsers er in ge
slaagd de haat tegen hen als volk 
te overwinnen. 
Hier ligt een taak aan twee zijden : 
De Duitse volken hebben zich re
kenschap te geven van hun karak-' 
ter; de andere volken hebben zich 
af te vragen of haat wel de juiste 
manier van reageren is .  
Zolang het zo blijft dat de vol
keren elkaars goede en slechte 
eigenschappen niet weten op te 
lossen in een sfeer van gemeen
schappelijk belang, zal het onmo
gelijk zijn een wereldorde te 
scheppen, waar men kan ademen 
in vrede en vrijheid. 
Leuven Maart 1 947. H. v.d. M .  

bepaling dat d e  verzekering van den va- . 
der of moeder op de dag der bevalling 
nog bestond, dus bij werkloosheid aan 
de gestelde voorwaar<len hierboven be
doeld is vol<laan en tevens dat 1 56 dagen 
in loondienst is gewerkt voorafgaande 
aan de dag der bevalling of aan de dag 
intreding werkloosheid. 
Is de verzekerde vóór de bevalling over
leden dan blijven de aanspraken op de 
f 55 kraamgeld beperkt tot de gevallen, 
waarin de bevalling plaats vindt binnen 
één m:tand na het overlijden van den 
verzekerden echtgenoot of verzekerde 
v:ider of moeder wanneer het een boven
genoemde dochter betreft. 
De vraag is gesteld of d� '/ ondag mee 
telt als wachtdag vóór inpng van het 
Ziekengel<l .  
Inderdaad want dit  wordt uitgekeerd te 
beginnen met de derde dag na die waar
op de ongeschiktheid tot werken aan
ving en als deze dag geldt de eerste dag 
waarop wegens ziekte niet i s  gewerkt of 
het werk tijdens de werktijd is gestaakt. 
Iemand die Zaterdag vóór het einde van 
het werk ziek naar huis gaat krijgt dus 
ziekengeld van de Dinsdag daarop vol
gend af.  Werkt hij de Zaterdag uit en 
gaat 's Maandags niet werken dan is de 
Maandag de eerste dag dat wegens ziek
te niet wordt gewerkt en gàat het Zie
kengeld de derde dag nadien dus op 
Donderdag in. 

• Indien de behandelend of controlerend
geneeskundige van mening is dat het
beter is dat de zieke arbeider voor een
deel aan het werk gaat, dan zal deze 
dat moeten doen indien de  werkgever
bereid is hem te werk te 'stellen tegen
tenminste het halve dagloon. Van de 
Ziekenkas krijgt hij dan zoveel bijbe
taald, dat hij in t9taal het volle dagloon
ontvangt. 
Indien de arbeider niet accoord gaat met
de door de Ziekenkas van de Raad van 
Arbeid genomen beslissing kan hij binnen
een maand na dagtekening van deze 
in  beroep gaan bij de Raad van Beroep 
voor Noord-Brabant, gevestigd te 's Her
togenbosch.
Is zijn werkgever bij een Bedrijfsver
eniging aangesloten dan ontvangt hij 
van deze de beslissing en kan hij hier
tegen in beroep gaan bij het Scheids
gerecht door de betrokken bedrijfsver
eniging ingesteld.
Op verzoek zal deze hem hierover in-
lichten. 
Wordt hij door de  Raad van Beroep of
het Scheidsgerecht geheel of gedeelte
lijk in het ongelijk gesteld, dan kan hij in
hoger beroep gaan bij de Centrale Raad
van Beroep te Utrecht.

H. V. cl. K.

Kathol ieken van Boxtel !  
Weet U, dat in Boxtel een afde
l ing bestaat van de Katholieke 
Bond voor het Gezin? 
Weet U, dat deze bond eerbied 
wil wekken voor het heiligdom 
van het huisgezin en voor de rein
heid van de huwelijkszeden ? 
Weet U, dat wij een actie voeren 
tegen het neo-malthusianisme en 
de mensonterende propaganda 
van die beweging? 
Weet U, dat wij  trachten ten uit
voer te brengen een wens van • 
Z. H. Paus Pius VI, die aan het 
einde van zijn huwelijksencycliek 
de leken oproept, om het chris
telijk huwelijk in ere te herstel
len ! 
\XI eet U, dat wij de ouders steun 
en voorlichting geven bij de op
voeding van hun kinderen, door 
bekwame sprekers op onze ver
gaderingen uit te nodigen ? 
Weet U, dat wij steeds op de bres 
staan voor de gezinsbelangen, b.v. 
de verbetering van de sociaal-eco
nomische toestanden der grote ge
zinnen (woningbouw, huurtoeslag, 
belastingaftrek, billijke tarieven 
gas en electriciteit, vacantiebezig
heicl voor kinderen, jaarlijks kin
derfeest enz . ?) 
Weet U, dat onze bond iedere 1 4  
dagen ee11 orgaan uitgeeft, waarin 
U volledig op de hoogte wordt 
gehouden van de verschillende ac
ties, wordt voorgelicht- over ka
tholieke gezinsbelangen en ge
zinsmoeilijkheden ? 
Weet U, dat dit orgaan wordt ver
zorgd door een staf van duskun
digen en gaarne wordt gelezen 
door Priesters en leken om zijn 
zeer leerzame, afwisselende en 
vlot geschreven inhoud? 
Zijt gij nog geen l id ? Waarom 
niet ? De contributie is zeer laag, 
dus zeker geen beletsel om mee 
te werken; want het gaat toch om 
de �elangen van uw eigen gezin .  
Laten wij samen bidden, maar ook 
samen ons gezinsleven opbouwen, 
en de christelijke geest in onze 
samenleving bestendigen. 

Kath. Bond "Voor het Gezin" 
afd.  Boxtel. 

Het oor dat wijst den ezel uit 
Den olifant zijn langen snuit 
Den dwaas, omdat hij 't maakt te 

bont 
De mens verraadt zich door zijn 

mond ! 

Contact met I N DIË
DE POST AAN DE SPOORBAAN 

Dit bivak ligt op de uiterst-Oostelijke 
demarcatielijn en dobbelt op een golf 
van avontuurtjes. Maar in deze heel 
vroege ochtend heeft 't iets weg van een 
Brabants durpke op een Zondagochtend. 
Ze staan op de grote weg nabij de pas
herstelde bn;g in treuzelende groepjes 
van drie, vier met de handen diep-ge
stouwd in de broekzakken. De kok zweet 
bij het rokende houtvuur voor de vroege 
koffie. Ergens plenst uitbundig water- en 
zingt iemand een onverstaanbaar lied 
met massa's uithalen. De zwaluwen 
zwenken hun plotselinge bochten laag 
over het bedauwde gras en de wereld 
rondom is als een meesterlijke aquarel 
van een groot Kunstenaar. 
Ge kent het lied van het gerucht, dat 
waarde door 't gehucht van ongezegde 
naam? - Ook is een gerucht door het 
bivak gewaaid en daarom zijn zij vroe
ger dan ooit onder de klamboe vandaan 
geklommen en staan zij in de koele och
tendwind. Er zou een trein met ex-gein
terneerden uit het binnenland komen. 
In dit bivak zijn de jonge soldaten van 
de 7 December Divisie. Als gé zo te 
wachten staat, komen de verhalen los 
en één verhaal is  bijzonderlijk mooi. 
Als het verhaal bijna teneinde is, 
schreeuwt er iemand : ,,Daar komt-ie !"  
En de scnildwacht bi j  de baan wentelt 
met zijn maat de Friese ruiter weg van 
de railstaven. Want daar komt de trein 
met moeizame rukbewegingen en stopt 
met jankend geknars midden in het bi
vak Soldaten springen van de balcon
netjes ; mannen met stugge donkere ge
zichten, ze hebben roestbruine unifor
men aan e·n gloednieuwe Lee-Enfield
geweren. Ach, -ze zijn misschien èven 
jong als onze soldaten, - er gaat iets 
door mij heen, iets als een verbijsteren
de vraag omdat de natuur rondom zo 
mooi en rijk is,  en is  als een goede 
gedachte. 
Maar dan zijn er rauwe, onverstaanbare 
commando's en wrevelig haalt een sol
daat zijn schouders op : - Mij te Jap
achtig, - en dan sloffen de donkere 
soldaten in een slordige colonne weg. 
"Snap 't niet", zegt een soldaat, een 
dienstplichtig soldaat met een brutaal ge
zicht, ,,as wij nouw 's in hun gebied 
waren en wij alleenig temidden van hun, 
nouw, 1k seg je  dat we dan geparadeerd 
souwe hebbe as voor geen ander, al
lenig om 't te late zien'!, en dan verbaas 
ik mij weer over mijn eigen gedachten 
omdat er zo een grote kloof bestáat. En 
kijk ik weer naar de trein, wa:tr ze zich 

verdringen op de balconnetjes en waar 
de raampjes uitpuilen. Langs de wagort 
in levensgrote letters : ,,70.000.000 Indo
nesiërs want freedom !" over · de letters 
hangen de aandachtlo:ze, grauwe ellende
.koppen van mensen in lompen. Uit dé 
coupé's slaat een scherpe, :zure walm van 
stank en vodden. 
Achter deze trein staat in de klare och
tend het schrikbeeld van kampen, waar 
nog tienduizenden als deze in leven en 
er is· geen bitterheid, alleen maar de 
nuchtere realiteit, waar de jonge soldaat 
naast mij zijn vuisten om bal�. De sol-

. daten geven weg, wat zij nog aan siga
retten hebben, aan snoep, en er worden 
grote gamellen aangedragen met dam
pende thee en koffie. Er huilt een vrouw, 
heel zacht en schier-onhoorbaar. ,,Toe 
nou toe nou", zegt een vriendin en de 
jongens kijken verlegen. De vrouw huilt 
verder en wijst alleen en eigenlijk be
grijpt niemand het, ?mdat dit vrouwtje in 
lompen, met de pieken haar over het 
onaantrekkelijke gezichtje, wijst naar een 
doodgewone Nederlandse vlag, die lus
teloos in de jonge ochtend hangt. 
De trein fluit, want hij moet verder, 
veel verder. De mensen wuiven, wij 
wuiven. Een geweldenaar met harigè 
borst, vitaal en buigzaam als een jonge 
stier, springt uit een goederenwagen, 
smijt een onhandig kushandje naar een 
babykindje, dat eigenlijk nog maar een 
skeletje is en vloekt onbehouwen. ,,Wat 
is er?", vraagt een makker. ,,Ik voel m'n 
eigen gezondheid as iets, waar ik geen 
recht op heb", zegt de soldaat. 

Het ware te wensen 
Dat alle mensen 
hun ejgen gebreken 
wat beter bekeken 
ze zouden 't wel laten 
Van andren te praten. 

Parochi e-Agenda 
PAR. H .  PETRUS TE BOXTEL. 

ZONDAG, 23 Maart. De H.H.  Missen 
om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om 
half 1 1  de Hoogmis, waaronder Lijdens
meditatie. 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 Doop
beloften en toewijding aan de H. Maagd. 
Na het Lof zullen de prijzen worden uit
gereikt. De stoelen in het priesterkoor
en vlak achter het priesterkoor zijn on
der de H. Mis van kwart voor 8 en onder
het Lof gereserveerd voor de communie
canten. 
-Vandaag de 2e schaal voor de bijz. no
den van het Episcopaat, welke bijz. in 
de milddadigheid der gelovigen wordt 
aanbevolen. 
De Hoogmis zal worden opgedragen 
voor de levende en over!. leden van de 
Stille Omgang. 
Vandaag is het geen Maria-garde en 
geen H. Familie. 
Dinsdag, 25 Maart, Feestdag van Maria 
Boodschap. Des avonds om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje. Woensdag om half 8 
gel . - H. Mis vanwege "Biddend Leger" 
voor onze jongens in Indië. 
Woensdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje en gebed tot den H.  Jozef 
Donderdagavond om 7 uur Lof 111et Ro
=nhoc-dje. Vrijdagavond om 7 u'ur Kruis
wegoefening en verering van <le relikwie 
van het H. Kruis. 
a.s. \Xloensdag en Donderdag zullen de
schoolgaande kinderen, die dit jaar hun
plechtige H.  Communie niet gedaan heb
ben te biechten komen, om Donderdag
en Vrijdag 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 om 1 0  uur. 
Vandaag, Passie-Zondag, begint de paas
tijd voor de volwassenen en duurt tot
en met Beloken Pasen. Voor de zieken 
en de gebrekkigen begint de paastijd . ook
Passie-Zondag maar duurt voort tot en 
met Drievuldigheids-Zondag.
a.s. Zondag, 30 Maart zal voor de Hoog
mis de palm gewijd e1_1 uitgereikt worden·. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8.
Dopen . icderen dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG : om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Antonius de Visser ; z.a. gel. mndst. 
voor Petrus v. cl . Hagen ; H. Hart altaar 
gel. jrgt. voor Hendric.a v. cl. Brand ; om 
half 8 gel.  mndst. voor Cornelis van Hal ; 
z.a. gel. jrgt. voor Johanna van Gooi
Neggers ; om half 9 gel. H. Mis voor
Henriëtte Witteveen Schöne. 
DINSDAG om kwart voor 7 gez. rnndst. 
voor Martina van Zeeland ; z.a. gel. I-1. 
Mis voor Martinus _van Rooij te Esch 
over! . ; H. Hart altaar gel. H. Mis ter ere 
van den H.  Clemens ; om half 8. gel. H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie ;  z.a. gel. H. Mis tot 
bijz. intenti e ;  om half 9 gel. H. Mis 
voor 1\larinus van Laarhoven vanwege 
de Retraitepenning. 
WOENSDAG : om kwart voor 7 gez. 
ma<lst. voor Wilhelmina van Zogchel ; 
z.a. gel. mndst. voor Hendricus v. Woen
sel ;  1-L Hart altaar gel. jrgt. voor Petrus
Schoenmakers ; om half 8 gel. H. Mis 
vanwege het "Biddend Leger"; z.a. gel. 
jrgt. voor Jan v. d. Heijden ; om half 9 
gel. jrgt. voor Albertus Welling.
DONDERDAG : om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria van Dongen v. cl. 
Laar; z.a. gel. H. Mis voor Michaël v. d. 

·Meijden en Anna v. d. Ven de hsvr. ; H.
Hart altaar gel. jrgt. voor Andries v. d.
P:tsch ; om half 8 gel.  mndst. voor Jo
hann:t Bogaers v. cl. Meerendonk; z.a.
gel. irgt. voor Marinus v:1n 1-b mond , om

half 9 gel. mndst. voor Peter Karel van 
Rooij. 
VRIJDAG : ón1 kwart voor 7 gèf. gez 

, jrgt. voor Màrià van Lonkh'!izen ; z.a 
gel. mndst. vóór Aüna v._ cl. Steen v. tl. 
Brand; I-1. Hart altaar gel. . jtgt. voor 
Francisca v.  d. Pasch ; om half 8 gel. 
jrgt. voor Maria Eijkemans ; z.a. gel: 
mndst. voor Hendrica v. cl. Loo van 
Esch ; om half 9 gel. H. Mis voor Hen
drica Jansen van Beek vanwege de Bond 
van het H. Hart. 
ZATERDAG, om kwart voor 7 gez. H.  
Mis  voor over!. fam. van Zoest v. cl, 
Broek; z.a. gel. H .  Mis voor Gijsbrrtus 
Looijmans ; H. Hart altaar gel. jrgt. voor 
Adrianus Wilhelmus Voets ; om half 8 
gel. mndst. voor Martinus v. cl. Steen ; 
z .a .  gel. mndst. voor Hendrica Muselaers
van Drunen ; om half 9 gel. H. Mis voor
Sjaak van Vlerken. 
In het Liefdehuis :zullen_geschleden : 
Maandag : gel. H. Mis voor Wilhelmina 
van Zogche l ;  Dinsdag : gel. H. Mis voor 
Martina van Zeeland;  \Voensdag, Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis

tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen : Johannes Lambertus Valks
uit deze parochie en Adriana Maria v.

d. Wiel geb. en won. te Liempde;  Ma
rinus v. cl. Nostrum en Engelina Berdina 
van Kasteren beiden uit deze parochie ; 
waarvan heden de 1 e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen waar
in niet is gedispenseerd ten spoedigste 
aan den pastoor bekend te· maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
Passie-Zondag '.23 Maart 1947. 

In verband met de Plechtige H. Com
munie zijn de H. Missen vandaag om 6 
uur, 7 uur, 8 uur, half tien, en half elf. 
De H. Mis van 8 uur wordt als Hoogmis 
(met volkszang) gecelebreerd, Onder de
ze H. Mis ontvangen de jongens en 
meisjes hun 1 ste Plechtige H. Communie. 
De 1 e schaal is voor de Kerk, de 2e voor 
de B.N. Om 3 uur Plechtige Hernieu
wing der Doopbeloften ; stoelengeld be
draagt 5 en 3 een t. 
De gelovigen worden verzocht tijdens de 
Mis van 8 uur de 3 eerste rijen van de  
groene stoelen vrij te laten voor de kin
deren van de Plechtige Communie. 
De vergaderingen Santa Teresa en der 
H. Familie vervallen vandaag.
Om kwart voor 7 wordt het Rozenhoedje 
gebeden voor onze jongens in Indië. Om 
7 uur Lof met Volkszang en 5e Lijdens
meditatie. 

Vandaag Passie-Zondag begint de eigen
lijke Lijdenstij d ;  de beelden en kruis
beelden worden met een paarsen doek 
bedekt. In de tijd tussen Passie-Zondag 
en 'Beloken Pasen is iedere Katholiek 
verpficht "Pasen" te houden, d.w.z. waar
dig te communiceren. 
Deze week komen de schoolkinderen 
biechten ter voorbereiding op hun Paas
communie. Op de scholen zal worden 
bekend gemaakt, . wanneer iedere klas 
zijn beurt heeft. 
De Plechtigheden van Palm-Zondag zul
len dit jaar wederom volledig en luister
rijk worden gevierd ; alle gelovigen wor
den uitgenodigd daarbij aanwezig t_e zijn 
en deel te nemen aan de Palmprocessie. 
kin eenieder wordt een gewijde palm 
uitgereikt. 
De Palmwijding met processie met Hoog
mis vangt aan om 10 uur i .p.v. om half 
1 1 . 
Zij, die in aanmerking komen de Paas
communie thuis .te ontvangen gelieven 
daarvan kennis te geven aan de geeste
lijkheid. 
Dinsdag, feestdag van Maria Boodschap, 
door onze parochi e  te vieren als een bij
zondere devotie-dag, M-aria ter ere, door 
H. Mis en Communie.
Woensdagavond half 8 Lof ter ere van 
St. Jozef. 
Vrijdag feestdag der· Zeven Smarten van 
Maria. 
ZONDAG : 6 uur l .d . ;  7 uur l .<l . ; 8 uur 
Ld. voor de Parochie ; half 10 Ld. voor 
Jan v .  cl. Aa vanwege Broed. I-1. Willi
brord ; half 1 1  z.d. voor de Levende en 
overleden leden van de Stille Omgang. 
MAANDAG : 24 Mrt. : 7 uur z.d. voor 
den Heer Jan de Leyer; l .d.  voor over!. 
ouders ; kwart voor 8 Ld. voor Henrica 
v. Stekelenburg-v. Duuren v.w. de Buurt , 
l.j . v. Antonius v. d. Wetering; half 9 
l.j. voor Martinus van Pinksteren en Cor
nelia v .  d. Akker z.e.
DINSDAG : 25 Maart : 7 uur l .d .  voor
het geestelijk en tijdelijk welzijn der Pa 
rochie ; l .j .  voor Cornelis v. d. Sande
Berchmans ; kwart voor 8 l.d. voor Ge
rardus Veroude ; Ld. vqor den Heer 
Lambertus Goossens en Din.:i de doch
ter : half 9 z.d. vcior Theodora v. cl. Plas. 
WOENSDAG, 26 Maart : 7 uur Ld. voor
Wilhelmina van Oirscho(Peijnenburg ; 
Ld. voor Cornelis Slijters ; kwart voor 8 
1 .d. voor Adrianus Vlaminckx vanwege
Personeel en Bedienden Ark ; Ld. voor
Antonius Boons en Anna Maria de11
Otter; half 9 z.j. voor Gijsberdina Bek
kers ; half 8 Lof ter ere van St. Jozef.
DONDERDAG, 27 Maart : 7 uur z.j. 
voor den Heer Josephus v. cl. Meyden en 
Mej. Wilhelmina v. cl. Mey<len ; l.j. voor 
Anna Verhagen Kusters ; kwart voor 8 
Ld. voor Eèrw. Zuster Madelena ; l .d. 
voor Hendrik van - Gurp ; half 9 Ld. voor 
Piet v. cl. Kruys. 
VRIJDAG, 28 Maart : 7 uur l.j. voor 
Adriana Spierings van Beers ; I:d. voor 
den Heer Henricus Bekkers ; kwart voor 
8 l.j. voor Sjaak v. cl. Wiel ; Ld . ,  voor 
overleden fam. A<lelaars-Houtappels ; 
half 9 Ld. voor over!. fam. Sars van Eind
hoven. 
ZATERDAG, 29 Maart : 7 uur I.d. voor 
Jan Heezemans, Anna de Boer z.e. en 
Lambertha de dochter; kwart vóor 8 l.d. 
voor- Maria van Hal-Dankers ; I.d. voor 
over!. ouders ; half 9 Ld. voor Gertruda 
v. cl. Horst-Libregts.
Doopuur : half 3 tot 3 uur.
Biechten : Zaterdag van 3 tot 4 uur en
van 6 tot 8 uur



PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 
Passie-Zondag. 

ZONDAG, om 7 uur H. Mis voor het 
welzijn der parochie, waaronder plechti
ge Communie der kinderen; to uur H. 
Mis Bijzondere intentie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Steenbakkers. 
DINSDAG: feestdag van O.L.Vr. Bood
schap, om half 8 H: Mis voor welzijn • 
der parochiç. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Maria hsvr. van Joannes Steenbakkers; 
8 uur jrgt. voor Marinus v. d. Heyden. 
DONDERDAG: half 8 jrgt voor Joanna 
Maria van Gerven. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
Verbruggen en Anna Maria de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. d. Eerden en Henrica de hsvr.
Deze week zullen geschieden: Zondag
H. Mis voor Joannes van Bilsen vanwege
de buurt; Maandag 2 H. Missen voor 
Joannes van Bilsen vanwege de buurt; 
Dinsdag H. Mis voor Wilhelmina van 
Hout te St. Michiels-Gestel overleden, 
en een voor idem vanwege Lev. Rozen
krans; \'v'oensdag 1 -1. Mis voor idem v.w. 
Gelovige Zielen, 1 H. Mis voor Henricus 
v. d. Wijdeven te St. Oedenrode over!.
Donderdag J-1. Mis Eerw. Zuster Aegidia 
van Dijk te Oirschot ovérleden en H. 
Mis voor Elisabeth Gerdina van Hedel 
v. d. Meerendonk te Berlicum overleden.
Vrijdag H. Mis voor Mevr. Huberta 
Maas vanwege O.L.Vr. Goeden Raad en 
een H. Mis voor idem vanwege hr.schap 
H. Bloed. Zaterdag twee H. Missen An
toon van Kampen, H. Hart. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL. 
Passie-Zondag 1947. 

ZONDAG, 7 uur H. Mis, waaronder 
15 kinderen de plechtige H. Communie 
zullen doen, wordt opgedragen voor Jo
hanna Bosch-van Engeland; half 9 jrgt. 
voor Johannes Bekkers en Geertruida v. 
Besselaar hsvr. i Tien uur Hoogmis voor 
het welzijn van de parochianen, De 
eerste schaal is voor de opluistering van 
de plechtigheid op 27 Maart ter ere v. 
d. H. Jozef. Mogen wij door samenwer
king veel stervenden redden voor de he
mel op die dag. De tweede schaal is voor 
B.N. Half 4 Lof met plechtige vernieu
wing van de doopbeloften en toewijding 
van de communie-kinderen aan O.L. 
Vrouw. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; hierbij wordt de kerk md 
een kaars vereerd ter ere van den H. 
Jozef tot hulp voor de stervenden van de 
dag; kwart over 8 H. Mis voor den 
Heer Antonius Bovendeerd te Roermond 
overleden. 
DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie. Hierbij wordt de kerk met 
een kaars vereerd tot hulp voor de 
stervenden van deze dag; kwart over 8 
H. Mis voor het welzijn van de parochia
nen. Op deze dag vieren we de blijde 
boodschap van den H. Aartsengel aan 
Maria. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere van 
den H. Jozef; kwart over 8 gez., mndst. 
voor--4e wed. Catharina v. d. Meyden
v. d. Heyden, Na de middag omgang 
om eieren in de Mijlstraat,• Zweelders, 
en Coevert; half 7 Lof met rozenhoedje 
ter ere van den H. Jozef tot hulp voor 
de stervenden van de dag. 
DONDERDAG: half 8 H: Mis voor de 
leden der Godvruchtige vereniging ter 
ere van de H. Theresia; kwart over 8 
plechtige H. Mis ter ere van den H. 
Jozef tot hulp voor de stervenden van 
de dag; deze plechtige H. Mis geschiedt 
vanwege onze eigen parochie voor dit 
apostolaat ten bate van de stervenden. 
Na deze H. Mis inwijding van het ter
rein, waarop het parochiehuis zal komen 
staan. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor mej. An
ton ia van Asten-Wouters te Helvoirt 
overleden; kwart over 8 gez. H. Mis 
voor de levenden en overleden leden van 
de Stille Omgang in Amsterdam. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
tus Venmans en Hendrika van de Loo 
hsvr.; kwart over 8 H. Mis voor Hendri
cus van de Hoogen te Langenboom over-
leden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 uur tot half 7. Daarna Lof met rozen
hoedje, om Gods zegeningen te verkrij
gen over onze regering en ,voor behou
den terugkeer van onze jongens en man
nen uit Indië en voor vreedzame ver
houdingen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor mei. Antonia van Asten-Wouters 
in Helvoirt, Martinus van Schijndel te 
Boxtel, Z.Eerw. Heer v. d. Wee te Nijn
sel, Mevrouw van Lieshout-de Werd te 
Boxtel en de heer Antonius Bovendeerd 
te Roermond overleden en Godefridus 
van Gestel, alhier bediend. 
ZONDAG: Palm-Zondag 7 uur H. Mis 

·waarbij de kerk met èen kaars wordt
vereerd, tot, bijzondere intentie; half 9 
H. Mis vanwege St. Vincentius-vereni
ging voor mevr. de wed. Johanna van 
Lieshout-de Werd in Boxtel overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
Passie-Zondag, 23 Maart 1947. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Adrianus As
veld en Maria hsvr.; 8 uur I.m. tot wel
zijn der par.; onder deze H. Mis plech
tige te Communie der kinderen; .10 uur 
z.m. voor Cornelia v. d. Biggelaar als
overleden lid H. Theresia. Na de hoog
mis prijs-uitdeling aan genoemde kinde
ren; 3 uur Lof, waaronder hernieuwing 
der doopbeloften en opdracht aan O.L. 
Vrouw en Te Deum. 

·MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Cor
nelia v. d. Biggelaar; half 8 z.m. voor 
Wilhelmina Hendricus Meyer overleden 
te Gemert; 8 uur I.m. voor Adriana Hen
dricus van Oirschot overleden te Oister
wijk. 
DINSDAG: feestdag van O.L. Vrouw 
Boodschap; half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 7 z. Mis met uitstelling van het 
Allerheiligste voor de leden van de Boe
rinnenbond en de meisjes-congregatie. 
Het Kath. Vrouwen Centrum verzoekt 
n.l. alle vrouwen- en meisjes-verenigin
gen op 25 Maart een speciale bid- en 
boetedag te houden tot intentie, dat de 
Kath. vrouw haar taak in de huidige we
reld nog beter !ere begrijpen. Onder die 
H. Mis ook collecte voor genoemd Ka
tholieke Vrouwen-Centrum, voor ge
noemde beide verenigingen in het bijzon
der, ook 's avonds 7 uur plechtig Lof. 
DINSDAG: 8 uur l.j. voor Adrianus van 
de Koevering< 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Martinus 
van de Ven; half 8 z.j. voor Johannus 
Schoenmakers; 8 uur Lj. voor de Eerw. 
Zr. Sylvestra v. d. Koevering. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. v0or-bijz. no
den der parochianen; half 8 z.j. voor 
Anna Maria Martinus v. d. Ven; 8 uur 
l.j. voor Johannes Avendonks.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Arnolda Jo
hannes Schoenmakers; half 8 z.j. voor 
Hendricus Verdonk; 8 uur l.j. voor 
Adrianus Avendonks. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Josefus 
Thomassen, Johanna Maria hsvr.; half 8 

• z.j. voor den heer Martinus v. d. Broek;
8 uur l.j. voor Wilhelmina Avendonks. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor de Eerw. Zr. Sybilla 
Avendonks; 10 uur z. Mis voor de leden 

der processie van Kevelaar. 
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur 
Algemene• H. Communie .der Kinderen, 
voor sommige kinderen ook hun 1 e H. 
Communie. Zij zullen Maandag en Dins
dag om half 9 in de kerk samenkomen 
en Woensdag komen biechten: De jon
gens 's morgens om 8 uur, de meisjes 
's middags om 1 uur. 
Woensdagavond 7 uur Lof ter ere van 
St. Jozef. 
In de kapel der Eerw. Zusters: Zondag 
en Maandag 7 uur I.m. voor Adrianus 
Nijssen; Dinsdag 7 uur I.m. voor Adriana 
Hendricus Michiels overleden te Oister-
wijk. 
30e Martinus van Schijndel overleden 
te Boxtel;_ Wilhelmina Hendricus Meyer 
overleden te Gemert; Adriana Hendri
cus van Oirschot overleden te Oisterwijk. 

PAR . ....._H. WILLIBRORDUS ESCH. 
Passie-Zondag. 

Vandaag doen �e kinderen hun Plechti
ge Hernieuwing van Doopbeloften. Om 
7 uur Pl. Gez. Communiemis. Deze H. 
Mis zal worden opgedragen voor de pa
rochie. Vóór en na deze H. Mis zal de 
H. Communie worden uitgereikt voor
de gelovigen. Onder de H. Mis alleen 
voor de kinderen. De tweedt,, H. Mis be
gint om kwart voor negen, de derde om
10 uur. Tweede schaalcollecte voor Bijz. 
Noden Episcopaat. Na de middag om- 3 
uur Pl. Hernieuwing van Doopbeloften 
en opdracht aan de H. Maagd. 
Vandaag begint ook voor de volwassenen
de Páastijd: " 
Dinsdagmiddag moeten de kinder�n van 
het 4de, 5de, 6de, 6M en 8ste leerjaar 
komen biechten. Woensdag onder de H. 
Mis van half 8 zullen ze gezamenlijk 
hun Paascommunie houden. 
Dinsdag feestdag van Maria Boodschap. 
Om half 8 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. Jozef. 
Vrijdagavond om half 7 oefenin'g van 
den H. Kruisweg. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
het H. Land. 
ZONDAG: 7 uur Gez. H. Mis voor de 
Parochie; kwart voor negen mndst. voor 
Wilhelmus v, d. Langenberg; 10 uur 
H. Mis voor Wilhelmus en Wimke van
Schijndel. 
MAANDAG: half 8 J-1. Mis voor Wil
helmina van Oirschot-Pynenburg te Ois
terwijk overleden. 

DINSDAG: half 8 gez. H. Mis voor de 
Parochie. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Me
vroll'W' van Lieshout-de Werd te Boxtel 
overleden. 
DONDERDAG: half 8 gez. H.:Mis voor 
overleden Familie van Rooy-v. d. Horst. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
en Wimke van Schijndel. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Fran�· 
ciscus Leermakers. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 

KOFFIE VOOR 
IEDEREEN 

Een Zweedsche professor noemde 
onlangs de volksmeening, als zou 
koffie den slaap belemmeren, een 
pure suggestie. Hij bewees, dat 
coffeïne wel opwekt, maar ook 
het zenuwstelsel tot rust brengt. 
Een proef, die eenigen tijd daarna 
in Frankrijk werd genomen, komt 
dit op aardige wijze bevestigen. 
Door 20 proefpersonen werd 
voor het slapen gaan een kop ' 
sterke koffie gebruikt. Allen zei• 
den, dat ze slecht geslapen hadden. 
Den volgenden dag dronken allen 
een glas melk: nu verzekerden 
zij, dat ze rustig geslapen hadden. : 
Wat men niet wist, was, dat in 
de melk twintigmaal zooveel cof
feïne opgelost was dan een nor
male kop koffie bevat. 
Wat er ook van zij: er zullen men
schen zijn, die meenen geen koffie 
te kunnen verdragen, even goed 
als er menschen zijn die geen 
boter of suiker kunnen verdragen. , 
Om ·nu deze personen niet te . 
berooven van het genot, dat een 

• geurig kopje koffie bieden kan, '
heeft de Gruyter coffeïnevrije
koffie in den handel gebracht .•
Dat is dus koffie, waaruit de
coffeïne is verwijderd, maar die·
door een bijzonder procédé aan
smaak en aroma niets heeft in·
geboet. Ook voor coffeinevrije
koffie is het adres: De Gruyter,
de koffie en theezaak.

Met vreugde geven wij, kennis Te koop een prima Bruidsjurk, 
van de geboorte van ons goudbrocaat. Te bevragen M. 

Wie is genegen tegen ver 
goeding elke dag een klein 
pakje mede te nemen van 
Eindhoven naar Boxtel en 
omgekeerd? 

P. de Gruyter & Zn. N.V.
Verplaatst: 

zoontje en broertje Huyberts, Tongeren 99. 
HANSJE 

dat bij het Doopsel de namen 
ontving 

JOHANNES JOSEPHUS 
THERES-JA 

J. v. BREUGEL
L. v. BREUGEL-THIJS
HENK!, INEKE. 

BOXTEL, 16 Maart 1947. 
St. Lidwina Ziekenhuis 

Kamer 8. 
Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke dank aan H.I-1. Gees
telijken, Familie, Vriendten, 
·Kennissen en Buurtbewoners
voor de belangstelling betoond 
bij gelegenheid van ons 25, 
jarig Huwelijksfeest. 

M. HUl]BERTS
H. HUIJBERTS-HOEZEN

BOXTEL, Tongeren 99. 

t Tot onze diepe droef
heid overleed heden in 

het St. Carolus Ziekenhuis 
te 's-Hertogenbbsch voor
zien van de H.H. Sacra
menten der Stervenden, 
onze innig geliefde Echt
genote, Moeder en Tante 
JOHANNA CORNELIA 

DE LAAT 
geb. Van Kempen 

in de ouderdom van 63 
jaren. 

MARINUS DE LAAT 
RIEK DE LAAT 
MARIE DE LAAT 
RIF/î VAN KEMPEN 

BOXTá, 19 Maart 1947. 
De Plechtige Uitvaart zal 
plaats hebben op Zaterdag 
22 Maart om half tien in 

de Parochiekerk van 
St. Petrus. 

Te koop, Herenfiets als nieuw 
zonder banden. Grote Linnen 
kast, prima luid.preker. 
Nieuwstraat 32, Boxtel. 
Huisnaaister gevraagd voor 1 
dag per week te stoppen en 
verstellen. Stationsstraat 14, 
Boxtel. 
Te koop: Huiskamer ameuble
ment, bestaande uit zwaar mas
sief eikenhout Dressoir, 4 idem 
stoelen en 2 armstoelen, uit
trektafel en Easy Chair. Sta
tionsstraat 26, Boxtel. 
Te koop complete damesfiets, 
zonder banden, Schoenmakers, 
Nieuwstraat 190 c. 
Werkster gevraagd, voor en
kele dagen per week, Stations
straat 14, Boxtel. 
Mangelwortelen te koop bij 
W. v. cl. Pas, Lennisheuvel 61a.

Net dagmeisje gevraagd in Pa
viljoen Molenwijk, was bui
tenshuis. 
Te koop bij H. v. Vreede, Hal 
3, Boxtel een driftvarken ge
merkt voor stamboek, drie 
maalkalveren een van zes we
ken--en een van drie maanden 
een van een jaar. 
Te koop een nog zeer goede 
vulkachel, tevens een gesloten 
handwagen met patent-as, ook 
geschikt te maken voor ponny 
kar, te bevragen Rechterstr. 5. 
Te koop een electrische kook
plaat, tevens een nieuw Thee
meubel, bevragen Bosscheweg 
117, achterom. 

Brieven onder no. A 314 
aan Bo�khandel Voolf&OEVE 
te Eindhoven. 

Zo. juist o.nwanq,en ! 
Grote maten 

Onderjurken 
Hemden 
Directoires 

F.J. Witteveen' s 
Manufacturen en 
Confectiebedrijf 

Te koop 1 toom beste biggen Rechterstaaat 18 • Boxte 
bij J. Vermulst, Lennisheuvel 
64- Zeg, Vader 
Te koop bij M. van der Ven, 
Selissen 2, een partij witte voe ik moet mijn Tuin 

zaden nog kopen. derbieten. Nu jongen, ga dan naar VAN 
Mangelwortelen te koop bij OERS,-daar heb ik het al meer 
M. J. de Groot, Boxtel Lcnnis- dan 25 jaar gehaald. Daarom 
heuvel 59. 
Biedt zich aan, R.K. Dagmeisje 
te bevragen Molenstraat· 19, 
Boxtel. 
Te koop, keukenfornuis, Julia
nastraat 9. 

Volgt U ook mijn Raad 
En gebruikt Van Oers zaad 

BREUKELSESTRAAT 112 

Zo juist ontvangen! 

WOLLEN 

• J ongenstruitjes 

vraagt voor het filiaal te Boxtel 

flinke' verkoopsters 
liefst met het vak bekend. 

Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties te 
richten aan de winkel Rechterstraat Boxtel. 

Chemische Wasscherij en Stoomververij "Den Drief 
vraagt: 1. PERSERS

2. PERSTERS
3. STRIJKSTERS

Ook personen die bovengenoemde werkzaamheden willen 
aanleeren, komen in aanmerking. 

Loonen volgens de loonregeling in de wasch, en 
ververijind ustrie. 
Verder kunnen wij nog plaatsen 

NET MEISJE 
voor lichte kantoorwerkzaamheden. 

Aanmeldingen aan dé fabriek, 

MEUBELFABRIEK "NOVUM" 
vraagt voor directe indiensttreding 

aankomende bediende (vr.) 
Sollicitanten met diploma M. U .L.O. en machineschrijven 
genieten de voorkeur. 

R.K. heer zoekt tegen 15 April 
of later, al of niet gemeubi
leerde zit- en slaapkamer of 
ruime zit-slaapkamer, met of 
zonder pension. Beslist nette 
stand. Br. onder no. 12, Mo-
lenstraat 19. 

• Herenslip=overs Voor BOXTEL en omstreken zoeken wij een
• Damespullovers

Aanbesteding· 

Melkaanvoer. 
Het Bestuur van de Coöp. Zui
velfabriek zal op VRIJDAG 28 
MAART 1947 des n.m. om 4 
uur in café van Rooij Nieuwe 
Kerkstraat te BOXTEL aan
besteden 
het melkvervoer van deBoerderij naar de fabriek van 1 Mei 1947 tot 1 Mei 
1948. 

Voorwaarden en indeling der 
melkritten hrge'I ter inzage 
van 10 tot 12 uur ten kantore 
der fabriek. HET BESTUUR. 

F.J. Witteveen's
Manufacturen en Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18 • Boxtc 

H.H. Landbouwers ! 
Hierdoor delen wij U mee, dat' 
de door U bestelde tarwe, ha 
ver, gerst en erwten voor U 
gereed liggen. 

net en welbespraakt persoon 
die bereid is als OPHALER en bEZORGER 
voor onze fabriek op te treden. , 

Aan harde werkers wordt een zeer ruime verdienste. ge, 
garandeerd. Sollicitaties uitsluitend aan de fabriek van de 
Chemische Wasscherij en Stoomververij "Den Dries", 

Voor GRAS- en KLAVERZADEN 

ga ik dit jaar ook naar Van Oers 
Indien de bestelbonnen nog 
niet in ons bezit zijn, gelieve 

G t 'o 
• • 

U deze mee te brengen. ro e verw-1nn1ng 
Hoogachtend: 

Firma Gebr. v. 0ers 
ZAADHANDEL BOXTEL 

dank zij de geweldige 
voetbalschoenen die ik bij 

Een goed onderlegd meisje, !Bo.u.endeect kocht met 
welke zich gaarne geplaatst zag 

in prettige administratieve werkkring 
gelieve te solliciteeren onder No. 213, Molen,straat 19, Boxtel. 

drie maanden garantie. 
Uit voorraad leverbaar. 

Een ieder 'Weet dat VOS 

Î U J N ZADEN 
Voor Gemonde hoeft niet ver te JoopenU kunt bij Wed, J. P. TOELEN Uw zaad koopen

I n  fijne KAAS en prima V ISCH 
Nooit te overtreffen is ! 

STATIONSTRAAT 44 
Firma GEB R. VAN OERS o Zaadhandel o BOXTEL 

Bibliotheek "De Ster''' 
van Merheimstraat 6 

naar Breukelschestraat 69 
Vanaf Zaterdag 22 Maart eiken dag geopend. 

2Jou4fé -� :��:er 

F. P. VAN· LANGEN, Stationstraat �2. 

Heren Voetballers! 
Wederom uit voorraad leverbaarprima VOETBALSCHOENEN metgarantie en ,de bekende zigzag en13-delige VOETBAL. 
J. A. GEMEN 

SCHOEN- EN SPORTHANDEL 
STATIONSSTRAAT 14, BOXTEL 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' 
van den Braak • bil Bert 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Depot van Zaden 
HEDEN GEVESTIGD 
bij den Heer A. F. de Laat, Kleinder
liempdse weg 56. 

ALLE SOORTEN ZADEN VOORRADIG 
Firma Gebr. van Oers 
ZAADHANDEL • BOXTEL

!l3èenq, de fen.te in ,Uw liuis 
door een aardig 

BLOEMSTUKJE 

uit Bloemenmagazijn 

P. P. van Zogchel 
Bosseweg 59 Boxtel 

Voor de a.s. Communie diverse soorten witte Bl_oemen ! 

Voo,K 1• • I 
Wa iteits I d�ukwerk I • 

* 

DNkke,lj 

Boekbinderij 

Boek- en 

Kantoorboekhandel 

Firma J. P. Tielen 
BOXTEL STATIOHSTRAAT 28. l'UEFOOM K 4106"317. GIRO 66169 

........__ 
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en 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLI-EK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De -Goede Week. 

,,Weest waakzaam van geest, 
opdat de Geheimenissen van 
deze tijd voor u niet zonder 
vrucht voorbij gaan". 

St. Bernardus. 
Wanneer wij in deze dagen een 
katholieke kerk binnentreden zien 
wij de kruisbeelden bedekt met 
een paarse lijdensdoek. De reden 
hiervan is - de rouw en de droèf
heid der H. Kerk over Christus 
Lijden. 
Ook de Heiligen beelden worden 

, met paars bekleed, omdat de H. 
Kerk het niet passend vindt, dat 
die dienaren van Christus op de 
voorgrond treden, terwijl hun 
Heer �n Meester in Zijn-H. Lijden 
als het· ware van de luister van 
Zijn godheid wordt ontdaan. Niet 
slechts hun beelden worden be
dekt maar ook hun gedachtenis
vi ing blijft achterwege, om on
ze aandacht onverdeeld te vesti
gen op de Geheimen van Chris
tus Lijden en Dood. 
De herdenking van deze grote ge
heimen van onze Verlossing vindt 
haar hoogtepunt in de viering van 
de Goede Week., 
Een korte uiteenzetting van de 
plechtigheden in deze week mo
ge ons een aansporing zijn deze 
grote geheimen mee·te vieren met 
de H. Kerk. 
Palmzondag! Bij alle wonderen, 
die Christus in Zijn leven heeft 
verricht, heeft Hij iedere huldi
ging, iedere demonstratie van de 
hand gewezen. 

• Slechts éénm,!ûl, vlak vóór Hij lij
den gaat; aanvaardt Hij ze; Hij
toont bij Zijn intocht in Jeruzalem
de volle Koninklijke Heerlijkheid,
die Hij verwerven zou door Lij
den en Dood.
Zo ook de H. Kerk: éérst toont zij
ons in Palmwijding en Processie
de Hemelglorie, waarheen een Je-·
zus ons in triomf is voorgegaan
en daarna wijst zij ons in de H.
Mis op het H. Lijden, als de weg
waarlangs Jezus ter Glorie ging.
Witte Donderdag. Op deze dag
herdenken wij de Instelling van
het H. Altaarsacrament en het H.
Priesterschap.
Het is een dag van liefde, ja van
de hoogste zegepraal der godde- .
lijke liefde! . .
De paarse gewaden van rouw en
boete zijn afgelegd en verwisseld
met die van de witte kleur, welke
kleur in liturgische zin de hoogste
blijdschap betekent.
Ook de paarse doek, die het al
taarkruis bedekte wordt door een
witte sluier vervangen. Bloemen
sieren het altaar. Het "Gloria in
exè:elcis Deo", sinds Septuagesima
niet meer vernomen, verkondigt
de jubel van Kerk en gelovigen,
al_s dank voor het hoogste goed op
aarde: Het H. Sacrament des al
taars.
Maar daarna behoudt de droef
heid dé overhand en de vreugde- •
viering van de Instelling der f-1.
Eucharistie zal meer bijzonder
plaats hebben op Sacramentsdag.
Na het Gloria zwijgen de altáar
bellen, terwijl ook de kerkklokken
zich niet meer laten horen tot
Paas-Zaterdag.
De klokken zijn n.l. een beeld van
de Apostelen,. die de Stem van
Christus zijn. Zij immers roepen,
zoals de Apostelen, de' mensen
naar God.
Nu echter, als Christus ging_lijden:
namen zij de vlucht en hebben
niet eens getracht voor Jezus op te
komen.
Na de H. Mis volgt de processie.
De priester heeft n.l. twee grote
hosties geconsacreerd. Een dqar
van heeft hij genuttigd, de tweede
is bestemd voor Goede Vrijdag.
Op Goede Vrijdag immers wordt
er geen H. Mis gelezen. Op die
dag, de sterfdag van Christus, is
de Kerk zó onder de indruk van

het bloedig offer van Calvarie, 
dat zij het op diezélfde dag zelfs 
niet onbloedig durft herhalen. 
Deze tweede H. Hostie wordt nu 
in een kelk gelegd, en zó, ver
borgen als Jezus die, als Hij gaat 
lijden Zijn Godheid verbergt, naar 
'n versierd altaar gebracht. 
Dit geschiedt in processie en deze 
herinnert aan Jezus droeve tocht 
naar de Hof van Olijven. 
Goede Vrijdag! Jezus sterfdag is 
aangebroken. Een dag van naam
loos leed en diepe rouw. In de 
kerk is alles doods en ]eeg. Het ta
bernakel staat open. Christus is 
ons ontnomen. Het altaar is geheel 
ontbloot, symbool van Christus, 
beroofd van al zijn klerer. 
De kaarsen staan er, maar 1:iran
den niet, de Godslamp i� gedoof cl. 
Christus immers, het Licht der 
Wereld gaat spoedig sterven. 
En op het altaar, vóór het lege 
tabernak,l, staat het kr-ti�beeld 
met rouw omfloerst.· 
Het Lijdensverhaal wordt plechtig 
gez_ongen, en als op Calvarië alles 
is volbracht, gaat de H. Kerk in 
verschillende gebeden de vruèhten 
van het H. Lijden afsmeken. Hier 
toont de H. Kerk zich de Moeder 
van alle mensen, daar zij niemand 
in haar gebeden vergeec. 
Hierna volgt de Kruishulde. 
Tot nu toe stond het Kruisbeeld 
daar, bedekt, om te verbeelden de 
blindheid van de Joden. Nu wordt 
het ontbloot om te verzinnebeel
den de verlichting van de chris
tenen, die clatze!fde Kruis vereren 
als het monument van Gods Wijs-
heid en kracht. 
De priester daalt da� van het al:. 
taar af, legt het kruisbeeld op een 
rijk-versierd paars kussen en gaat, 
gevolgd door assistenten en gelo
vigen, over tot de Kruisverering. 
Na deze kruisverering volgt de 
processie, die beduidt de graf dra
ging des Heren, terwijl de grafleg
ging zelf zo aanstonds in de H. 
Communie van den priester aan 
het hoogaltaar wordt voorgesteld. 
Paas'.?aterdag. De H. Kerk viert 
heden de rust van Jezus afgemar
teld Lichaam in het H. Graf. • 
Vroeger werd op Paaszaterdag 
geen H. Mis geJezen. Jezus rust ir:i 
het graf. 
Onze mo�enplechtigheden had
den toen eerst plaats in de namid
dag: om 3 uur begon men met de 
Vuur-Wijding. De verdere plech
tigheden duurden dan tot midder
nacht en eerst dán, op het uur 
der Verrijzenis volgde de H. Mis. 
Bovendien behoren we te weten, 
dat oudtiftls in deze nacht de 
doopleerlingen werden gedoopt. 
Bij het begin van de plechtigheid 
is de kerk zo weinig mogelijk verc 
licht. Het vuur wordt gewijd, om
dat de H. Kerk niets gebruikt van 
de aarde, waarop eens Gods vloek 
gerust heeft, zonder het vooraf 
te wijden. 
De lichtprocessie, die hierop volgt 
heeft een zinrijke betekenis: Het 
Verrijzenis-Licht des Heren dringt 
steeds verder door. 
In het priesterkoor staat de Paas
kaars, symbool van den ontslapen 
Christus, rustend in zijn graf. 
Zij wordt ontstoken en nu verzin
nebeeldt zij den Verrezen Chris
tus, overwinnaar van Duisternis 
en Dood. 
Na de Paaskaarswijding begon 
men eertijds met de voorbereiden-
, de plechtigheden, die de Doop 
zelf vooraf gingen. We vinden dit· 
terug in de Profetiën, die bedui
den het wachten van de Aartsva
ders op den Messias (zo ook 
wachten de doopleerlingen op· 
Christus) en in de wijding van het 
Doopwater. 
Na afloop van de Doopplechtig
heid trekken priester en assisten
ten terug naar het priesterkoor, 
terwijl gezopgen wordt de Litanie 

van alle Heiligen, als een groet 
aan alle broeders en zusters, die 
de overwinning reeds'-behaald 
hebben. 
En hierna breekt de Paasvreugde 
voor goed los: De klokken luiden, 
het orgel jubelt, het alleluia schalt. 
De Doo is overwonnen! De zon
de gebannen! De vloek werd een 
Zegen. Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Palmpaasch. 
Pallem, pallem Pasen, 
Hei, Roerei! 
Nog maar één Zondag 
Dan krijgen wij een ei. 
Eén ei is geen ei, 
Twee ei is een half ei, 
Drie ei is een Paasei! 

Onder het zingen van dit volksrijmpje 
trok de jeugd op Palmzondag met de 
palmpaas _: een stok versierd met takjes 
van de Buxus Sempervirens, vruchten en 
gebak - in optocht door de straten. 
Het samenvallen van de tijd, waarin de 
palmpaas wordt gedragen, met de dag, 
waarop de intocht van Jezus in Jeruzalem 
herdacht wordt, heeft geleid tot misver
standen, omtrent de oorsp1ong van dit 
gebruik. Immers nu zoekt men de oor
sprong nog in het Christendom. Het is 
'echter aan geen twijfel onderhevig, dat 
we hier te doen hebben met het over
blijfsel van de heidense feestelijkheden 
ter ere van de komst van de Lente, waar
van het Vlaamse "Blommen Pasen" ge
tuigt. Het uitgeblazen ei betekende het 
leven uit de dood. Het haantje van koek
deeg, is het• symbool van het herre7en
licht, omdat hij Je dugeraad aankondigt, 
die de schepping doet herleven, terwijl de 

krakeling" (een rad, gevlochten van 
�ittebrooddeeg, dat bestond uit vflgen
van dikke en spaken van dunne vlech
ten) het symbool was van Wodan, de 
zonnegod, die met zijn zonnekar over 
de wolken reed. 
Larg:,;a"lerhand zijn de:i;e heidense volks
gebruiken gekerstend. Uit komt in Zwit
serland aan het licht, waar de Palmpaas 
prijkt met miniatuur, ladder en hamer. .. 
de foltertuigen van Jezus. 
Tegenwoordig kennen we hie: nog slechts 
de wijding van de, palmtakies door de 
priester, waarmee de katholieken het 
huis besprenkelen bij noodweer. Deze 
takjes zijn echter het symbool van het 
bottende leven, dat uitgedragen moet 
worden om zegen te verspreiden. 

Een paasei 
voor het zwakke kind. 

Onder deze slagzin deed voor de oorlog 
het Ned. R.K Huisvestings Comité een 
beroep op alle katholieken om het werk 
der kinderuitzending financieel krachtig 
te steunen. 

'Dat beroep richtte zich allereerst tot de 
moeders die zich verheugden in de ge
zondheid en de welstand van haar kin
deren. Zij konden zich het best. indenken 
in de zorgen en het leed van haar, die 
hun kind zagen kwijnen. Aan de moeders 
werd gevraagd alle huisgenoten, vader 
en kinderen uit te nodigen ook een bij- , 
drage in het envelopje te doen, dat huis 
aan huis werd verspreid. 
Onder de oorlog heeft de roep: Een 
Paasei voor het zwakke kind! n i e t ge
klonken. Met a1\dere collecten maakte de 
bezetter ook dze actie onmogelijk. Doch 
het Ned. R.K. Huisvestings Comité zat 
niet stil, al maakten de leden van het 
Dagelijks Bestuur om beurten met con- . 
centratiekamp en gevangenis kennis. Het 
bleef zwakke kinderen uitzenden naar -
koloniehuizen, voor-zover deze nog niet 
gesloten waren en het nam de Volks
dienst waar het kon, de wmcl mt de zei
len: �1eer dan 12.000 kinderen uit de 
grote steden bezorgde het een 6 weke
lijks vacantieverblijf op het platteland. 
Eerst de invasie in t 944 zette dit werk 
stop. 
Nu heeft het Ned. R.K. Huisvestings 
Comité het werk der Katholieke kinder
uitzending op de oude voet hervat. Maar 
het heeft meer dan ooit de steun der 
Katholieken nodig; ni&t alleen, omdat het 
gedurende enkele jaren niet in het open
baar kon werken en dus zijn inkomsten 
moest missen, maar ook omdat de kosten 
van de verpleging der uit te zenden kin
deren aanmerkelijk zijn gestegen. Daar
om klinkt met nog meer aandrang dan 
vroeger de roep: Fen paasei voor het 
makke kind! 
Katholieken van Nederland, en vooral gij 
moeders, laat die roep niet onbeant
woord als bij u een der volgende dagen 
het bekende envelopje aan huis wordt be
zorgd. • U kunt uw bijdrage ook over
m'aken aan het Centraal Bureau van het 
Ned. R.K Huisvestings Comité, Hekel
laan 6 te 's-Hertogenbosch (Giro 34348) 
Uw gave komt het zwakke kind uit uw 
eigen woonplaats ten goede! 

, ' 

Een Boxtel's Klokkenspel. 
Er is een overlevering - ge ku'nt 
ze nog vernemen uit de mond van 
geboren en getogen Boxtelaren -
dat de statige Boxtelse toren in 
vroeger eeuwrn een schoon klok
kenspel bezat. Maar de klokken 
iouden op een kwa3E' dag ge
roofd zijn en uiteindelijk gehan-1 

gen zijn in de raadhuistoren van 
1 -lE'usden. Sommigen voegen ei 
bij, dat het de rover Maarten van 
Rossum was, die het klokkenspel 
aan de stad Heusden zou hebben 
verkocht. 
Wanneer men de St. Petrustoren 
beziet clan is het voor eenieder 
duidelijk, dat zulk een toren zeer 
geëigend is om een carrillon te 
herbergen. Het is zeec wel moge
lijk, dat in die toren v,oeger ee:n 
klokkenspel hedt g2hangen, ai 
zijn tot op heden ge-en schrifturen 
bekend, welke de overlevering be
vestigen. 
Maarten van Rossum heeft in het 
jaar 1543 Boxtel gebrandschat, de 
Gelderse benden hebben toen in 
de Baronie geplunderd en ge-

Plaatselijk nie,uws· , 

INLICHTINGEN AAN MILITAIREN 
1 

verblijvende in Nederlands-Indië. 
Teneinde te bevorderen, dat de in Ne
derlands-Indië verblijvende militairen 
spoedig worden verwittigd van overlij
den of in levensgevaar verkeren van 
bloedverwanten in de eerste graad, echt
genoten of verloofden, kunnen aan deze 
militairen voor Rijksrekening telegram
men worden verzonden. 
Door de familieleden kan een aanvraag 
worden gericht . aan den Burgemeester 
van de plaats hunner inwoning, waarbij 
de volgende gegevens motHen worden 
verstrekt. 
t. naam en voorletters, rang, legernum
mer en legeronderdeel v_an den militair, 
voor wie het bericht is bestemd; / 
2. n'aam, voorletters en adres van de
overledene of van de patiënt, alsmede 
datum en ]Jlaats van overlijden; 
3. familiebetrekking of verhouding van
den militair tot de overledene of de pa
tiënt; 
4. naam, voorletters en adres van de
aanvrager. 1 

Voor zover het ziekte of ongevallen be
treft, moet een medische verklaring van
den behandelenden geneesheer worden 
getoond, waaruit blijkt, dat de betrok
ken· patiënt in l_evensgevaar verkeert. 

PAASEI-ACTIE. 
Deze week zijn (of worden) de envelop
pen bezorgd, welke in de loop van de 
volgende week worden opgehaald. 
Aangezien in verschi'llende huizen meer 
dan één gezin is gehuisvest en waarmee 
de propagandisten mogelijk geen reke
ning hebben gehouden, gelieven de sa
menwonende gezinnen hun bijdragen ge
zamenlijk 'in één zakje te doen. 
Mocht abusievelijk géén enveloppe zijn 
afgegeven, dan gelieve men zich de 
moeite te getroosten bij een der. bes
stuursleden of de secretaris, de Heer J. 
van Heesch, Rechterstraat 41, alsnog 
zijn bijdrage voor dit sympathieke doel 
te storten. 
Ten overvloede wordt er de aandacht 
op gevestigd, dat deze Paasei-actie ge
schiedt ten behoeve van de zwakke kin
deren van alle gezindten. 

ZILVEREN JUBILEUM 

J. P. C. VAN DEN HOUT. 

Op Dinsdag t April a.s. is het vijf en 
twintig jaar geleden, dat de tegenwoor
dige gemeentesecretaris, de heer· J J>. C. 
van den Hout, in dienst trad van de 
geml:'.ente Boxtel. Met ingang van I April 
1922 toch werd de heer van den Hout 
benoemd tot Commies ter secretarie de
zer gemeente. 
De heer v.d. Hout mocht zich gedurende 
deze jaren de achting en de vriendschao 
van Boxtel's ingezetenen verwerven. 
Het jubileum zal Dinsdag a.s. ter secre
tarie in de kring der ambtenaren worden 
herdacht. 
Aan gemeentenaren, die den jubilaris 
mede willen gelukwensen, zal daartoe de 
gelegenheid worden geboden ten raad
huize, des middags van 12 tot I uur. 

VOLKSMUZIEKSCHOOL. 

De kennismakingsavond voor de Volks
muziekschool zal worden gehouden op 
Donderdag 17 April a.s., des avonds om 
half acht, -in de Ark De . heer Wolf 
Lange, dïrecteur der Volksmuziekschool 
te Weert zal dan het woord voeren, ter
wijl een zangklas uit Weert daarbij een 
demonstratie zal geven. 
Bijzonderheden zullen nog nader worden 
bekend gemaakt. 

OMGEVING 

roofd. Hebben zij zich toen ook 
aan de klokken vergrepen? Vóór 
1944, toen het prachtige stadhuis 
van Heusden een rampzalig einde 
vond, hing in de Heusdense stad
huistoren een klokkenspel. De 

, oudste klokken van dat spel, wel
ke waren gegoten door Thomas 
Both, dateerden van çle jaren 1-:-88 
tot 1890. De klokken van dat ca
rillon konden dus onmogelijk 
door Maarten van Rossum bij zijn 
overval op Boxtel in 1513, zijn 
geroofd. 
Hoe het zij: aan de onbestemde 
hunkering naar een 1 lokkcnspel, 
welke in dit verhaal lii:,t besloten, 
kan een sohk hsi.; worJen ge
geven door de aanschaffing van 
de nieuwe torenklokken voor de 
St. Petruskerk. De luiklokken zul
len een zodanige stemming en 
toon krijge.n, dat zij eventueel la
ter de grondslag kunnen vormen 
voor een klokkenspel. 
Laten de parochianen van St. Pe-
trus door hl\n vrijgevigheid mee
helpen, dat weldra aan de oude 
toren zijn bronzen stem wordt te
ruggegeven! 

BERICHT AAN ONZE ABONNEES 
Onze bestellers zijn niet onfeilbaar. Ze 
kunnen wel eens vergeten uw courant te 
bezorgen. Deel het onmiddellijk mee aan 
de administratie, Molenstraat t 9. 

ST. PAULUS JEUGDHUIS
Aanstaande Maandag wordt in het St. 
Paulus Jeugdhuis in de Nieuwstraat een 
Passieavond gegeven door de leden van 
de Mariacongregatie van de St. Petrus-
parochie. -' 
Deze passieavond begint 's avonds om 
half acht, en is !?_edoeld ':oor al degenen, 
die hièrtoe een persoonfijkë ûitrtoäiging 
ontvangen. 
Wij rekenen op aller opkomst. 

PATER A. BEVERS REPATRIEERT. 
Na 11 jaren werkzaam geweest te zijn in 
de missie op de Philippijnen is Pater 
A. Bevers 22 MaMt te Batavia scheep
gega:an om naar zijn geboorteland terug 
te keren. 
Sinds 1942 heeft Pater A. Bevers als aal
moezenier van de guerillastrijders een 
werkzaam aandeel gehad in de strijd te
f''ll de Jappen. 
Wij zullen trachten zo spoedig mogelijk
enkele passages uit zijn avontuurlijk zen
aelmgslevcn te publiceren. 

A.R.K.A. 

Vrijdag 21 dezer werd in hotel Theuw
kens een vergadering van de A.R.KA. 
belegd, die o.a. werd bijgewoond door 
het hoofdbestuurslid, tevens lid van het 
dagelijks bestuur, de heer H. Kwinten te 
Eindhoven. 

• Meegedeeld werd, dat tot den H.E. Heer
Deken Broekman het verzoek is uit
gegaan om een geestelijk adviseur. Ver
wacht wordt dat de aanwijzing door 
Z.H. Excellentie den Bisschop eerlang 
wel zal volgen. 
Een huishoudelijk reglement is men
wachtende van het hoofdbestuur. In de 
eerstvolgende vergadering kan dit �!
licht ter tafel worden gebrachc. 
Tot voorzitter werd g..-kozrn de heer
A. J M, van der Meer. T0t !telen van

, het bestuur werden benot>md de heren: .,.
J. Ghijsens, W. Weijers, Colla (Rijks
belastingen) en C. van Berkel (Liempde). 
De afdeling zal omvatten de gemeenten 
Boxtel, Esch, Haaren, Liempde, Oirscho,t, 
St. Michiels-Gestel, Best, Schijndel eQ
St. Oedenrode. Met die gemeenten zal 
het daartoe nodige contact worden oç
genomen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING 

In de op 24 dezer in hotel Theuwkens 
gehouden vergadering van de heemkun
dige studiekring, welke goed was be
zocht, hield de oud-directeur van <;Ie 

RK. Landbouwschool, de heer M. v. 
de Broek een lezing over de geschie
denis der ontginningen in Noord-Bra
bant. Spreker ging de historie van het 
benutten van de grond na vanaf de Ger
·maanse voortijd tot in onze dagen, waar
bij hij gelegenheid vond tot interessante 
.naamsafleidingen, het ' voormalig com
munaal bezit, zoals zich dat openbaarde ,
in de "gemeyntes" naging en vooral de 
moeilijkheden en mogelijkheden der ont
ginningen in de 19e en 20e eeuw in het 
licht· stelde, waarbij de spreker mee kon
putten uit eigen ervaringen. 
Op de lezing volgde een geanimeerde
discussie. 
Desgevraagd werd in de vergadering nog
meegedeeld, dat het gemeentebestuur het 
rapport der ·Str11atnamencommissie enige 
tijd geleden aan de heren raadsleden 
heeft toegezonden, waaruit kan worden 
afgeleid dat dit onderwerp binnenkort 
.aan de orde zal worden gesteld. 
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GROOTSE PLANNEN BIJ. DE 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING 

Van welingelichte zijde ve�emen wij, dat de Boxtelse Orkestverenigin� voor de komende maanden zeer wijdse plannen heeft opgesteld. Vermeldden wij in een onzer vorige nummers, dat binnen zeer afzienbare tijd een optreden voor de KRO-microfoon kan worden verwacht, thans kan worden bericht, dat het Eerste Grote Concert hier ter pla:atse wordt voorbereid en wel een van zeer bijzonder gehalte. Het Bestuur der Orkestvere_niging schijnt er namelijk niet voor terug te schrikken, aan. dit concert te doen medewerken, s o I i s t e n  van de eerste rang, wier namen in de muziekwereld een bijzondere en wijdse klank hebben. In dit verband worden o.a. · genoemd Greet Koeman en 
Lêx Karssemeyer, vermaarde solisten, u allen o.a. van de radio bekend, welketot dusverre geen enkele vereniging inBoxtel vermocht te engageren. Dat doordeze vereniging kosten noch moe.itenworden gespaard, om Boxtel een program,�a te bieden van groot formaat,blijkt verder uit het feit, dat pogingenworden gedaan ook aan dit concert te laten medewerken Professor Leo Heymans, wijd en 'zijd bekend als eenbuitengewoon begaafde violist. ' 
Al met al, een programma, waarmee de Boxtelse Orkestvi:reniging aan het muziekminnend publiek van Boxtel het hoogste op muziek-gebied wil gev�n. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 18 Maart t.m. 24 Maart 1947. GEBOREN: Jan J. H. A. zoon van H. J.van Gennip en van J. M. v. cl. Heuvel; Anna M. J. dochter van Fr. de Kort en van W. C. Liket; Anna J. ]. M. dochter van J. P. M. Verweij en v. A. Schoo; Quirinus zoon van Quirinus v. d. Nieuwenhuijzen en van A. Fr. Gloudemans; Josephus H. W. M. zoon van L. F. van Laarhoven en van H. van Erp; Henricus J. zoon van H. Vorstenbosch en van 
]. C. v. d. Schoot; Paulus P. zoon van H. M. J. van Erp en van P. H. van Qorschot; Petrus W. zoon ,van W . . P. A. van Lier en van M. A. Dolphin; Gerardus C. zoon van C. Poiters en van H. M. Geraets; Arnoldus A. P. zoon van A. J. M. Strik en van J. M. Janssen; MariaA. J. dochter van P. J. v. Beers en vanM. D. H. van Helvoirt.ONDERTROUWD: Antonius van dei,aar en Cornelia Francisca Maria vanKleef; Joha_nnes Wilhelmus van den Bogaard en Theodora Hölzken.OVERLEDEN: Carolina Suzanna Antoinette Merens, oud 72 jaar; Jan Johannes Vermulst, oud 74 jaar; Marinus vanEsch, oud 81 j<1�r.

PASSIE-AVOND 

Op Woensdag 2 April des avonds om 8 uur zal in "De Ark" voor de leden van Herlevend Boxtel en van de R.K. Middenstandsverenigiitg een Passie-avond worden gegeven door de Bossche Kunstenaars-vereniging (Atrum). 
KLOKKENBERG-LOTER[J. 

Op de volgende, in Boxtel verkochte loten der A-serie, ziJn prijzen�evallen: 30955 30962 30976 30978 30997 31005 31030 31037 31089 31094 31144 31147 31178 31185 31245 31295 31300 31310 31326 31413 31429 31450 31457 31361 31600 31619 31636 31667. De prijzen zijn in aantocht! Zii werden reed5 eenmaal verzondca, doch werden met voor andere gemeenten bestemde prijzen, blijkens door "de Klokkenberg" verstrekte mededeling, uit ·de wagen van den expediteur ontvreemd. 0 tempora o mores! Het spijt zowel de Klokkenberg als het plaatselijk actie-comité zeer, dat door deze onwerwachte gang van zaken, de afwerking dezer aangelegenheid zozeer werd vertraagd. Onmiddellijk na aankomst zullei. de. prijzen enige dagen worden geëtaleerd in een der etalages van het Meubelmagazijn van den Heer Ad. Witteveen, Rech-terstraat. · Daarna zullen de prijzen aan de winnaars, tegen inwis:;eling van het betreffende lot, worden uitgereikt. 

Sociale Verzekeringen. -
Ongevallenwet 1921. 

Alle arbeiders, die tegén loon werkzaam zijn in een onderneming vallen ohder de bepalingen dezer Wet, die ten doel heeft hen te verzekeren tegen geldelijke 

gevolgen van ongevallen hun in verband met hun dienstbetrekking overkomen. Het dienstverband vangt aan op het moment dat men zijn woning :verlaat tot _dat men daarin terugkeert. Bij ongevallen overkomen van huis naar het werk en terug komt men echter alleen in aanmerking, indien het onderzoek heeft uitgewezen, dat daarbij de kortste,_ meest gebruikelijken · weg werd gevolgd. Onder een onèlerneming wordt verstaan een bedrijf of een combinatie van bedrijven welke worden uitgeoefend met het doel om winst te maken. Buiten de arbeiders die in een .onderneming werkzaam zijn, zijn verzekerd: _Zij, die persoonlijk in aangenomen.werk arbeid verrichten en zelf niet als werkgever zijn erkend. Zij,.die tegen loon persoonlijk werkzaamheden verrichten als venten aan de huizen der afnemers, het bezorgen van couranten, illustraties enz. Zij, die uitsluitend voor één' firma reizen. Zij, die thuis in de regel voor ten hoogste twéé werkgevers persoonlijk arbeid verrichten, indien zij daarbij niet meer dan twee hulpen hebben. Hebben :zij meer dan twee hulpen dan oefenen zij zelf een verzekeringsplichtig bedrijf uit en moet daarvan aangifte, bij de Raad van Arbeid in wiens gebied de zetel van de onderneming is gevestigd, worden gedaan. Verzekerd zijn verder musici die in loondienst zijn van den exploitant der inrichting waar zij optreden. Zij, die belast zijn met bepaalde werkzaamheden bij voorbeeld chauffeur bij een particulier-Personeel in <;lienst van degenen die een vrij beroep uitoefenen als artsen, notarissen, .advocaten architecten, accountants enz. Mede zijn verzekerd (in tegenstelling met de Ziektewet), leerlingen die geen loon verdienen of we1 waarvoor nog leergeld wordt betaald eveneens leerlingen die op een vakschool opleiding ontvangen, mits deze vakschool aan de onder-neming is verbonden. Zo hebben grote ondernemingen, zoals N.V. Philips, N.V. Bata hun eigen vak-.scholen. De arbeider is steeds verzekerd ook al heeft zijn werkgever nog geen aangifte van zijn bedrijf gedaan, waartoe hij bin-� nen 14 dagen na indienstneming van personeel verplicht is en waarvoor formulieren op het postkantoor en bij de Raden van Arbeid verkrijgbaar zijn. Een arbeider, die dus de eerste dag dat hij gaat werken bij een werkgever dîe n i e t verzekerd is een ongeval krijgt van huis naar zijn werk (hij heeft derhalve n o g n i e t en misschien n o g  n o o i t gewerkt), valt toch onder de bepalingen der Ongevallenwet, evengoed als de andere arbeiders in dienst van wel aangegeven hedrijven. De aangifte van een ongeval moet geschieden binnen 24 uur nadat de eerste geneeskundige behandeling is' verleend. Op den werkgever rust in deze verplichting hiertoe. Deze moet zorgen dat de aangifte in tweevoud tijdig bij de betrokken Raad van Arbeid of. ten postkantore binnenkomt, volledig ingevuld met een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de ongevalsgebeurtenis,, tevens vermelding van het juiste loon en dag en uur van staking van het werk. Wanneer het formulier juist is ingevuld, kan de Raad van Arbeid dit onmiddellijk zonder verder onderzoek naar de Rijksverzekeringsbank doorzenden en wordt de uitkering hierdoor ten zeerste bespoedigd. • H. v. d. K 

Algemeen Nieuws. 
PRIJSBEHEER,SING IN BOEKVORM 

Van het Directoraat-Generaal van de Prijzen mochten wij dezer dagen een boekje ontvangen, dat 'practisch alle prijzen bevat, die de huisvrouw regelmatig aan haar leveranciers moet betalen_ Het zal zeer zeker een betrouwbare gids blijken bij het beoordelen of men niet, overvraagd is. Voor elk artikel worden twee prijzen aangegeven, binnen welke grenzen verkocht. mag worden. Dit heeft men gedaan om de moeilijkheden op te lossen, die de verschillende kwaliteiten van één artikel met zich mee brengen. Dit boekje is te verkrijgen voor de luttele prijs van f 0,20. Men wende zich hiervoor tot de plaatselijke prijzencommissie. 

Nieuwe autobusdienst Boxtel - St. Oedenrode - Helmond 
Ingaande 1 April 1947 gaat een autobusdienst rijden op een nieuwe lijn BoxtelSt. Oedenrode-Helmond met aansluiting van en naar Veghel. 
Vanuit Boxtel is de dienstregeling als volgt: 

1 
Boxtel· V 7.40+! -Langen berg V 7,47+ -Olland V 8.00+\ -St. Oedenrode A 8.09+ -

St. Oedenrode V - -Veghel A - -

Veghel V 7.5� -St. Oedenrode • A 8.10 -

St. Oedenrode V 8.11 -Nijnsel V 8.16 -Mariahout V 8.35 -Lieshout V 8.40° 8.20+ Aarle-Rixtel V 8.45 8.25+ Helmond ' A 9.00 8.40+ 
t alleen op werkdagen. 
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Sport 
nieuws. 

Gezond zijn is ieders begeren, gezond BLIJVEN dat moet ge lèren. 
Het middel daartoe is een gezond_e sportbeoefening, die ontspanning betekent van vermoeide spieren om deze tot nieuw Ie- · ven te prikkelen, de gemeenschapszin bevordert en egoïsme uitdrijft (in de sport strijdt men dikwijls met meerderen voor ,één doel), doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, ridderlijkheid kweekt en die den beoefenaar dwingt tot matig zijn in eten en drinken, hetgeen lichaam en .. .... geest •ten goede komt. Honderden jaren vóór Christus vonden er in Spartha en Athene reeds geweldige sportgebeurtenissen plaats en reeds van die tijd af tot door alle voorbije•èeuwen. heen heeft de mens deze éultuursstroming, door God gegeven, dikwijls ondankbaar aanvaard. Velen zaten en ziende sport niet meer als een rijke bron van energie om krachten uit te putten voor de te verrichten arbeid, doch veeleer als een middel om eer en roem te behalen. Door zulke onbeteugelde egoïstische zucht zullen slechts de hartstochten opgewekt worden in het lichaam, dat de geest niet meer kan gehoorzamen. Indien men zorgt dat de sport geen wanproduct wordt van overdreven clubliefde, dan zal het een goede gezondheid en goede functionering van alle organen be, vorderen. Eer zal een behoorlijke lichaamsgroei, lichaamsvorm en lichaamshouding ontwikkeld w,orden. En naast gewenste lichaamskracht, vaardigheid en paraatheid, zal er een juist karakter gehuuwen worden. Het gemis aan een goede gezondheid kan fataal zijn voor de persoon zelf, doch ook voor anderen. Een ongezond lichaam immers, zal niet voldoende energie hebberi om door een goed• voorbeeld ijver en navolging op te wekken bij anderen. • 

Het probleem is nu: Hoe beoefen ik de· sport op een gezonde wijze? De leiding in de sport heeft tot taak hierin voorlichting te geven. In het volgende nummer zullen wij deze taak trachten te belichten. 
ODC - Zalt Bommel afgelast. 
BMC-ODC II 2-1 
BMC II-ODC III 4-2. 

Het ODC terrein bleek het geweldige sneeuwwater niet te hebben kunnen verwerken en dus werd de wedstrijd ODCZalt Bommel afgelast. ' , Het 2e en 3e elftal m·oesten in Berlicum de meerdere van BMC erkennen. Het eerste elftal van ODC is a.s: Zondag vrij voor de competitie, doch zal op uitnodiging van Bladella deze vrije dag benutten en v'riendschappelijk gaan spelen in Bladel. Supporters die de reis mee willen maken, worden, ge,zien de beperkte plaatsruimte verzocht, zich zo spoedig mogelijk op te geven, en niet te wachten tot Zondag. Men voorkomt zodoende zich zelf teleurstelling en de organisatoren onnodige moeite. 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

Ruwe Maartse buien konden niet verhinderen, dat een ongewoon groot aantal supporters Zondag j.l. naar het Taxandria-sportpark in de Gemullehoeken trokken om er hun jongens aan te moedigen in deze wedstrijd, die geen winst opleverde. Dit is ontegenzeggelijk te wijten aan het pechduiveltje, dat vooral in de tweede helft herhaalde malen het Boxtelpad kruiste. Uit deze wedstrijd bleek, dat de ploeg een goede indoor-training achter de rug had. Tevens bleek, dat theorie gebaseerd moet zijn op practijk alvorens succes te brengen. Dit bleek uit de lichte onwen-· nigheid, waarmee de spelers het systeem 'toepasten. De backs verwaarloosden soms hun taak , door de vleugelspelers soms onbewaakt op eigen helft te laten opere� ren. De voorhoede, dié P. Pastoor miste, had in Vart de Meyden niet de geschikte 

Lief de en Dood 
v. . , Zij had de hand al i!an de grendel, toen zij snelle voetstappen hoorde naderen en opeens de deur werd opengeduwd. Hanne vêrschrok erg, toen ze 'n jonge man zenuwachtig zag binnenstappen. Hij keek gejaagd naar 't weinige licht, dat 't haardvuuf nog verspreidde. Toen zag hij Hanne staan. ,,Sluit gauw de qeur, ze zitten me achterna. Wijs me de stal. Vlug, vlug! De platpetten zijn alles ·aan 't afzoeken". Hanne schoof de grendel op de deur en wees hem de deur van de stal. Ze deed dat automatisch, zorider 'n woord te kunnen spreken. Aarzelend bleef ze nog even staan midden in het voorhuis, keek angstig naar de bedstee, waar haar vader in een diepe slaap z'n roes naleefde. Dan ging ze naar haar kamer, waar de kleine kaars alles in een geheimzinnig licht plaatste. Zij durfde die kaars, dat kleine lichtje, niet uitblazen, bang in het donker alleen te zijn. Geluidloos zocht .ze haar warme plaats in bed weer op, en bleef angstig liggen luisteren. Maar nauwelijks lag ze in bed of ze hoorde 'n auto stoppen, deuren klappen, vreemde geluiden, harde krakende voetstappen over de misse, en even later het ruwe bonken op de deur. Even keek zij door 'n spleet . van het gordijn naar buiten en zag een grote lichtbundel 'over 't erf gaan langs de stal en schuur. Toen er voor de tweede maal op de deur gehamerd werd, nam ze vastberaden de kaars in haar hand en ging naar beneden. Ze schoof de grendel opzij en open-,· de de deur. Twee gewapende groengeuniformden stapten binnen, keken met wellustig welbehagen naar 't jonge meisje in haar lange nachtjurk, zeiden geen woord en begonnen meteen alles te doorzoeken. Hun electrische lampen flitsten onder alle kasten, in de bedden en scho-

De • Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

45. De paarden werden door de maanmannekes weggebracht en verzorgd, terwijl onze drie vrienden te voet . verdergingen. Bartje· vertelde honderd uit, dochopeens bemerkte hij, da� de professor en Felix niet meer luisterden. Hij wist de reden dadelijk, want ze waren aan een reusachtig standbeeld gekomen. Felix veronderstelde, dat dit. het "manneke in de nfaan" moest zijn, maar deprofessor vond het daar te krijgshaftigvoor.Bartje vertelde: Honderd en vijftig jaargeleden hebben we hier de laatste oorloggehad. We werden toen op een zekeremiddag opgeschrikt door enkele monsters, zoals u hier ziet. Ze waren· ontzettend vernielzuéhtig en maakten methun tankschoenen en bommen al onzebezittingen tot troosteloze ruïnes. Ze
, 

ven door geheel het huis. Toen zij de klink van de staldeur oplichtten, klopte het bloed in alle aderen van Hanne, die nog steeds midden in het voorhu•is op hare blote voeten verwezen stond te staren naar dit vreemd schouwspel. -Haar vader scheen niets van dit alles te horen. Hij ademde rustig door. Na enkele seconden, die wel uren voor haar schenen, kwamen de soldaten terug van de stal, niet anders dan zij erheen gegaan waren: 't geweer in hun handen, bruut en plomp. Eén flitste zijn lamp recht in 't gezicht van Hanne. De ander salueerde zeer hoffelijk: ,,Entschuldigen Sie Fraulein, es war nür eine Kontrol". Daarna sloegen ze met geweld de deur achter zich dicht. Voetstappen ve wijderdèn zich ·van de deur, 'n brutale gemene lach stierf weg in de nacht, het klappen van deuren, 'n kort commando en het geronk van een auto. Nog steeds stond zij roerloos stil midden in 't voorhuis. Als was alles slechts een droom voor haar geweest, zo snel was dit alles gebeurd. Ze bemerkte bijna niet, dat de staldeur openging en dat dè jongen van daareven binnenkwam, zacht de deur grendelde en op haar toe kwam. Hij nam haar bij de hand en bedankte haar, dat ze zich zó goed had gehouden. Maar Hanne wist nog steeds niet of alles nu wel werkelijkheid was. Pas toen de jongeman z'n jas uittrol. en toen ze bemerkte dat er _'ri grote bloedvlék op z'n overhemd te zien was, kwam ze tot zich zelf. Hij vroeg haar om wat water. Ze wenkte hem mee naar, haar kamer en legde haar vinger op de mond "Vader slaapt": Hij knikte en ging gewillig mee. In haar kamer verzorgde Hanne de wonde op z'n bor_st, zuiverde alles, en legde er handig een verband om. Eveai bloosde zij als hij zacht over haar lránd streek. 

waren uitgezonden door de be:"oners van de andere zijde der maan, die altijd afgunstig op onze welvaart waren geweest. Wij sloegen op de vlucht voor deze oorlogsgruwelen, verborgen ons in diepe schachten en bleven zodoende gespaard. Onze bezittingen echter waren totaal verwoest en wij moesten opnieuw beginnen. 46. Onder de indruk van dit verschrikkelijke verhaal wandelden ze verder. "Ja", verbrak Bartje de stilte, ,,zo iets hebben jullie op aarde nog te goed". De professor vertelde Bartje, dat er op de aarde kortgeleden ook nog • oorlog was geweest. Bartje zei echter, dat die nog niet afdoende was geweest, want de bewoners van de aarde bleken nog geen ziertje beter te zijn ,geworden. ,,Dat", sprak Bartje als een profeet, 

I aanvalsleider. Deze jonge speler was niet vinnig genoeg,---om het stopperende achterstel uit elkaar te spelen. Onder goede leiding zal het wordingsproces, dat deze veelbelovende speler ondergaat echter zeker zijn vruchten voortbrengen. Men zal he� echter de gelegenheid moeten geven om deze vreemde omgeving eens te verkennen. Hiernaast zwierf v. d. Schoot te veel om een flitsend karakter aan de aanval" te , geven. Op de rechtsbuitenplaats toonde B. v. -d. Besselaar zich een bruikbarekracht. En met een technische nevenspeler zou dit een goede vleugel kunnenvormen.De middenlinie met P. v. Wéert aan het hoofd was wel het best in vorm. Taxandria demonstreerde in de eerste speelhelft een klein tec�nisch overwicht met aanvallen in de diepte. Doelman Kivits was echter juist in deze peri0de in optima-forma el'\' wist met kunst _en vliegwerk enkele zeker schijnende doelpunten te_ voorkomen. De rust ging in met dubbel-blanken stand. Na de rust had H. Voets, na een 3-jarige afwezigheid, de twijfelachtige eerzijn eerste dodpunt tegen Boxtel tescoren_ Enkele vinnige Boxtel-reactiesleidden niet tot het gewenste resultaaten even later werd het zelfs 2-0.Boxtel begon zich toen te roeren en lanceerde aanval na aanval op de Oisterwijkse veste, die schalkse knîpoogjes ont-ving van Vrouwe Fortuna. De cl'oelpalen verleende in deze belegerinP.spreriode assistentie aan de Oisterwijkse invaller doelman, die zich overigens subliem weerd, tegen de• attaques, die door de stuwende middenlinie opgebouwd werden. Bij een van de aanvallen, werd de aanstormende Hobbelen op ongeo·orloofde wijze gevloerd, -me� als gevolg, dat - hij volkomen "groggy" was.10 Minuten vo9r het einde werd v. d.Meijden vervangen door v.- cl. Heyden.Het aanvalsquintet zette nog eens alles·op alles en toen rechtsbuiten v. d . . Besselaar buiten bereik van de doelmàn tegen de paal schoot, werd de 'terugkaatsende·bal door v. �- Heyden onberisi:,elijk
' ' 

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

Ondertussen vertelde hij z'n avontuur. Hij was vandaag opgepikt door een paar platpetten, omdat hij 'verdacht werd vari ondergronds werk. - Bij "h.et Oude Nest", werd hij onder bewaking ' gesteld van 'n gewoon soldaat, terwijl de officieren binnen gingen. Toen daar 'n dronken man naar buiten kwam en de soldaat spottend omkeek, had hij -de kans waargenomen. De soldaat had z'n,. karabijn leegggeschoten_ Alleen een schamschot had 'm geraakt. Door sloten en greppèls was hij gevlucht tot hij opeens hier voor de boerderij stond; waar die dronken man juist naar binnen stommelde. Toen hij hoorde dat de deur niet gesloten werd had hii het maar, gewaagd naar. binnen te wippen, daar langs alle ·kanten de lampen door het veld flitstenen hier en daar een schot viel.'Op stal had hij in de paardenruif gelegen,onder 't hooi. Het licht der platpettenhad hem niet gevçmden.Toen hij uitgepraat was wist' Hanne opeens dat hij nog steeds .haar hand vasthield. Zij rilde even, bekeek even z'nmooie donkere ogen en z'n knap ge-.zicht.,,Hoe is oewen naam?",,Wilbert".,,Da's ene schone naam".Toen hij haar zacht op zijn knie trokwas· al haar tegenstand weg en liet zijzich gewillig op haar mond kussen. Destilte was weer ter'ug in haar kamer. Alleen de kaars knetterde (IU en dan vanhet was. Lang hadden zij elkaar omarmdtoen zij plotseling bemerkte dat de kleinebloedvlek van Wilbert's wonde op haarnachtkleed was overgegaan . . .Als hij afscheid nam, beloofde hij spoedig terug te komen. Nog even bleef zein de open deur staan en zag hoe hijwegging, de opkomende zon tegemoet.Toen schoof zij _de grendel op de deur.

"geeft aanleiding tot nieuwe, nodeloze botsingen en oorlogen, die nog veel en -teel verschrikkelijker zullen zijn dan alle vorigen tesamen. Wij hebben nu vrede gesloten • onder de leuze "verbeter de maan, maar begin bij jezelf en draag· elkanders lasten". ,,Hiermede hebben we, _zoals je ziet, ontzaggelijk veel bereikt." Deden ze dat op aarde ook maar, dacht de professor. • Ondertussen "{aren ze, volgens Bartjeaan het hartje van de maan gekomen, waar de atoomkrachten opgewekt werden. ,,,We zullen overal een kijkje gaan nemen", zei Bartje "maar in het b'olvormige gebouw, dat je daar ziet mag niemand inkomen. 

' 

1 

' 



: in het uiterste hoekje yan het doel gè-
, deponeerd. Dit was het vijfde doelpunt 

van de-top-scorer van Boxtel, die merk
waardig genoeg niet aan alle matches 
deelnam. De laatste minuten bleven de 
Boxtel-forwards domineren voor het doel - •• 

• der gasten, waarin de doelman heer en
, mèester bleef, dank zij uitstekend spel. 
; Door deze nederlaag zijn de kansen om 
' kelderen te voorkomen aanmerkelijk ge-. 
' daald. Zal ,13oxtel - ondanks volhar-

ding toch nog het "mane tekel phares" 
(geteld, gewogen, te licht bevonden) over 
zich uit horen spreken. Zondag a.s. is de 
Wedstrijd Boxtel-Best-Vooruit aan de 
orde. Als het weer meewerkt zal Boxtel 
hier de strohalm kunnen grijpen. 
Jongens we staan met de ruggen tegen 
de muur, de gevaren zijn groot, maar we 
zulle_n volhouden en als het moet . . . . . .  op-
nieuw beginnen. Daar zijn we sportlui 
van het goede gehalte voor. 

Korfbàl. 
ODC I Kampioen

Na 'n zware strijd, ·waarin beide twaalf
tallen vochten om de overwinning, heeft 
ODC I haar· grootste tegenstander nm!. 
BKC I uit den Bosch 'op eigen terrein 
verslagen. Bij het ingaan van de rust zag 
het er voor ons eerste, twaalf.tal nog 
hoogst bedenkelijk uit met een stand van 
1-0 in het voordeel van BKC I. Het was
wederom onze trainer, die ODC uit deze 
critieke toestand verloste door met een 
fraaie worp de stand gelijk· te maken. 
Na deze • g�stige wending _ging het de 
ODC-spelers voor de wind �n scoorden 
in korte tijd nog 3 doelpunten. 
ODC I heeft nu 8 wedstrijden achter de 
,rug en allen gewonnen. Zij heeft met 
haar 16 punten en een doelgemiddelde 
van 36-7 een behoorlijke voorsprong op 
de Bossche club BKC, thans nummer 2, 
die in 8 wedsttijden slechts 9 punten kon 
bemachtigen, zodat ODC I veilig. boven
.aan' staat. De 2 wedstrijden, die ons 1 e 
twaalftal nog moet spelen, kunnen aan 
dit behaalde kampioenschap geen af
breuk doen. 
Voor een zo jonge club als deze· is dit 
kampioenschap in de 2e klasse A, waarin 
zij dit jaar voor hèt eerst is uitgekomen, 
terecht een groot succes te noemen. 
Langs deze weg wens ik namens het be
stuur de dames en heren (en -vooral onze 
trainer niet te vergeten) nogmaals • van 
harte geluk met dit kampioens.chap. 
CRbOT MOTORSPORT-EVENEMENT 
OP TWÈEDE PINKSTERDAG. 

Zondag a.s. Motorterreinrit te 
te St. Oedenrode. 

Reeds eerder konden wij melden, dat de 
KNMV-Sport-Commissie te 's Graven
nage toestemming had verleend tot het 
doen verrijden van een Motorterreinrit 
te Boxtel, op- Tweede Pinksterdag. De rit 
werd toen alleen toegestaan voor dè 
categorie Nieuwelingen. 
In de algemene ledenvergadering der 
Boxtelse Motorclub "Rapide", gehouden 
op Zaterdagavond j.l., kon het bestuur 
-de verblijdende mededeling çloen, dat na 
uitvoerige besprekingen met de KNMV 
alsnog toestemming was verleend de rit 
'te doen verrijden voor Nieuwelinger:i en 
Juniores, waardoor de wedstrijden in 
Boxtel te houden, worden gerangscl-iikt 
onder de grote motorsport-evenementen. 
De redenen, die tot deze gunstige wijzi
ging van het oorspronkelijke KNMV-be
sluit hebben geleid, zijn gelegen in de 
omstandigheid, dat de KNMV enige 
maanden geleden weigerde toestemming 
te verlenen tot het organiseren van een 
Winterterreinrit, terwijl juist deze rit 
werd voorgenomen op suggestie van eni
ge officials der KNMV. 
Zo , heeft Boxtel met één slag een be
langrijke plaats ingenomen· in <le Neder
landse motorsport-evenementen. 
Zo .vd door de Nieuwelingen als Juniores 
zal worden gestart in alle klassen: 125, 
175, 250, :,�o e1• 500 e.c. 

Î 

mooie Bankven op het landgoed van den 
We!EdGel.Heer van Puienbroeck over 
een afstand van 1300 m. plaats vond, 
wisten zij zich met slechts 23 seconden 
na den winnaar J. Jansen uit Dordrecht, 
als 7e en 9e te plaatsen. 
W. Poirters kan op een goede wedstrijd
terugzien. Na een slechten start kon hij 
geleidelijk tot de 7e plaats inlopen. Zijn 
tijd was 5 min. en 13 sec. 
Willy v. d. Wouw startte goed, bleef
echter te lang, n.l. tot op 150 meter van 
de finish op kop lopen wat met de sterke 
wind en in de fikse regenbui te veel 
van zijn krachten vergde, waardoor hij 
niet meer in staat bleek de eindsprint te 
nemen, en gemakkelijk werd ingelopen 
waardoor hij als 9e eindigde in de tijd 
van 5 min. en 20 sec. 
Al met al een leerzamen wedstrijd in
Nationaal verband uitgeschreven door 
de R.K. Sportver. ,,Flora", waarop wij 
met genoegen terugzien.

DAMMEN 
De wedstrijd om het persoonlijk kam
pioenschap der EBD brachten l.i. Dins
dag het volgende resultaat: 
C. Steinmann-H. Schuurmans 0-2
F. Leem1akers-Chr. van Rooy 2-0
H. Poulissen-C. Oliemeulen 2-0
W. Tvbosch-F. Leermakers 0-2
H. PÓulissen-Chr. van Rooy 0-2 
Het ranglijstje ziet er thans als volgt uit:
1. H. Schuurmans met 25 punten 
2. J. v. d. Wouw , 17 
3. A. Kool 14 
4. W. Tybosch 12 
5. F. Leermakers 11 
6. C. Oliemeulen 10 
7. Chr. van Rooy 10 
8. N. Walrave 10 
9. C. Steinmann 5 

10. E. van Roosmalen 5 . 
11. H. Poulissen 3 
12. A. van Nistelrooy 2 
Aanstaande Dinsdag worden de partijen 
voortgezet . 

NED. BILJARTBOND afd. BOXTEL 
Uitslag wedstrijden voor het "Kampioen
schap tweede klassi;; Kampioen H. van, 
Breugel van de club "Prins-Hendrik", on
geslagen Kampioen, algemeen gemiddel
de 5.70, terwijl een partij werd gespeeld 
met een gemiddelde van 12,50. 
De cijfers achter de namen zijn resp. 
aantal gewonnen partijen en gemiddelde. 
2. H. Beekers, K.O.T. 4 4,00 
3. A. v. Hamond, Eureka ' 4 3,88
4. J. C. Meulendijks Gr. Laken 4 3,48
5. H. v. Erp, Pr. Hendrik 3 3,25 
6. L. v. d. Schoot K.O.T. t 3,41 
7. Jan v. Tricht, Gr. Pommer. 1 • 3, 10
H. van Erp behaalde tevens de prijs voor
de hoogste s,rie n.l. 45 caramboles. 
A. v. d. Ankê\- van Groene Pommerans
verspeelde de tweede plaats door niet op
komen bij zijn laatste wedstrijd tegen J. 
C. Mewendijks.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 30 Maart: Palm-Zondag. 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 tij
delijk welzijn der parochie. Voor de 
Hoogmis zal de palm gewijd worden. 
Ook aan de gelovigen zal dit jaar weer 
palm worden uitgereikt vanaf de Com
muniebank. 
Vandaag collecte voor het H. Land.
De 2e- schaal voor de bijz. noden van 
het Episcopaat. Beide collecten worden in 
de milddadigheid der gelovigen aanbe
volen. Des avonds om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Maandag a.s"om half 8 Passieavond voor
de Mariacongregatie in het St. Paulus 
Jeugdhuis, waarbij alle leden worden ver-
wacht. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zal er
biecht gehoord worden des morgens on
der de. H(H. Missen en Woensdagavond 
van 6 uur tot half 8. Op de drie laatste 
dagen van de Goede Week zal er biecht 
gehoord worden des morgens voor en na 

Dank zij de grote medewerking van het 
Gemeentebestuur kon het circuit thans 
definitief worden vastgesteld. Het zal 
gelegen zijn in en in dt: onmiddellijke 
nabijheid van het Sportpark "Molen

·wijk", een plaats die door het natuur
schoon zeker niet zal nalaten een groten 
indruk te maken op de bezoekers van 
buiten Boxtel. 
Een nadere omschrijving van de te rijden
route zullen wij een volgende maal ge
ven. De lengte van het circuit zal onge
veer 3 km bedragen, zodat door elke ca
tegorie el) elke -klasse een behoorlijk aan-,, 
tal rondjes kan worden gedraaid. 

, de diensten niet echter onder de dien
' sten. Op Paas-Zaterdag is het na de 
middag biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot 8 uur in de vier biechtstoe
len. 

De afzetting van het circuit geschiedt,
in nauwe samenwerking er met grote 
medewerking der plaatselijke politie. 
Er is in verband met deze gebeurtenis 
zeer veel werk te verrichten door de 
Motorclub, maar het enthousiasme, ge
toond op de druk bezochte en zeer ge
animeerde vergadering van Zaterdag
avond gaf reeds de zekerheid, dat alles 
zal worden· gedaan om dit motorfestijn 
te maken tot een evenement, dat èn
Boxtel, èn "Rapide" èn de KNMV tot 
eer zal strekken. 
Zondag aanstaande wordt te St. Oeden
rode de eerste terreinrit in Nederland 
verreden. Gestart wordt alleen door 
Nieuwelingen. Aan het circuit te "Rooij" 
gelegen op "De Zandhoef" werd- zei;r 
veel zorg besteed. Het wordt als een der 
mooiste in ons land beschouwd. Vrijwel 
zeker zullen ook enige Boxtelse renners 
starten. 
Door Garage· De Mol werd een speciale
busdienst ingelegd. De kosten naar het 
circuit (retour)'b�ragen f 1,50 per per
soon. Zij, die van" deze gunstige gele
genheid gebruik wensen te maken moe
ten zich onverwijld bij deze garage op
g_even. Het aantal plaatsen is bepc,rkt. 

ATHLETIEK.
Aan de Nationale Bankvenloop welke
j.l. Zondag te Goirle werd gehouden en

- . waarvoor zéér grote belangstelling be
stond, werd door twee junioren van de 

1R.K. Sportvereniging ODC die voor de 
eerste maal in dit seizoen uitkwamen 
deelgenomen. 

' In dit kwalitatief zéér sterk bezet veld
van 21 deelnemers, welke rond het 

Op Witten Donderdag begint de H. Mis 
om 8 uur. Des morgens om 7 uur wordt 
de H. Communie uitgereikt, en vervol
gens elk half uur. Onder de H. Mis 
van 8 uur zal ook de H. Communie wor
den uitgereikt maar niet na de H. Mis. 
Donderdag zal gedurende de gehele dag 
het Allerheiligste ter aanbidding worden 
uitgesteld. Des avonds om half 8 Lijdens
meditati"e. 
Op Goeden Vrijdag beginnen de plech
tigheden om half 8. Des avonds _om 7 uur 

,plechtige Kruisweg, waarna zegen ·en ver
ering van de relikwie van het H. Kruis, 
terwijl gezongen wordt lied no. 20: ,,0 
'mens ziet gij het Kruisbeeld". Na de 
middag om 3 uur Kruisweg voor de kin
deren. Gelijk andere jaren kunnen wij 
liet schone gebruik aanbevelen om op 
Goeden Vrijdag om 3 uur in de huis
gezinnen, fabrieken en werkplaatsen eni
ge ogenblikken stilte te bewaren en te. 
bidden 5 Onze Vaders en Weesgegroe
ten met het schietgebed: ,,Wij aanbidden 
U, Christus en loven U, enz.". 
Op Goeden Vrijdag is het geboden vas
ten en onthoudingsdag. Men mag _dus op 
die dag slechts eenmaal een volle maal
tijd gebruiken en is het gebruik van 
vlees en jus uit vlees verboden. 
Op Paas-Zaterdag wordt het Paasvuur 
gewijd om 7 uur, waarna wijding van 
Paaskaars en Doopvont. Daarna volgt de 
Paasmis. Op Paas-Zaterdag is het ge
bruik van vlees en jus uit vlees verbo
den tot 's middags 12 uur. 
Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria Cordewinders; z.a. gel. 
jrgt. voor afgestorven fam. Voets Peij
nenburg; H. Hart altaar gel. jrgt. voor 
Hendricus van Hal en- Anna van Hou
turn de hsvr.; om half 8 gel. jrgt. voor 
Albertus Welling; z.a. gel. H. Mis voor 
Antonetta van Keulen van Zon; om half 
9 gel. H. Mis voor Petrus Muselaers en 

Distributie= Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 30 Maart t.m. 
12 April 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 703 (strook 4)
67-1 Brood : 800 gram brood.
6ï-2 Brood: 400 gram brood. 
67-1 Boter: 125 gram boter.
67-2 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
67-3 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet. 
67-1 Melk: 4 liter melk.
67-2, 67-3 Melk: 7 liter melk.
67-1 Vlees: 100 gram vlees.
67-2 Vlees: 400 gram vlèes.
67-1 Algemeen: 200 gram kaas.
67-2 Algemeen: 2 eieren.
67-3 Algemeen: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid), 

67-4 Algemeen: 125 gram koffie.
67-5 Algemeen: 50 gram thee.
67-D Reserve: 1600 gram brood.
67-K Reserve: 800 gram brood.
Bonkaarten KO, KE 703 (strook no. 4)
68-1 Brood: 800 gram brood.
68-1 Boter: 250 gram boter.
68-2 Boter: 125 gram margarine of -100

\ gram vet. 
68-2, 68-3 Melk. 12 liter melk.
68-1, 68-2 Vlees: 100 gram vlees.
68-1 Algemeen: 100 gram kaas.
68-2 Algemeen: 2 eieren.
68-R Reserve: 800 gram brood.
68-S Reserve: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid). 

68-U Reserve: 600 gram bloem of zelf
rijzend bakrieel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid) of kinderbiscuits. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ; ME,
MF, MG 704 (bijzondere arbeid, a.s.
moeders en zieken, strook no. 4).
67-4 Brood: 800 gram brood.
67-4 Boter: 250 gram boter.
67-4 Margarine: 250 gram margarine of

200 gram vet. 
67-4 Melk: 5 liter melk.
67-4 Vlees: 300 gram vlees.
67-5 Vlees: 100 gram vlees.
67-4 Kaas: 200 gram kaas.
67-4 Eieren: 5 eie�en.
Op 2 April zullen bonnen · worden aan
gewezen voor suiker, versnaperingen en
tabak. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 28 Maart a.s. worden ge
bruikt, met uitzondering van de bonnen 
voor melk, waarop eerst met ingang van 
Maandag 31 Maart a.s. mag worden ge
kocht. 
De niet-aangeweze� bonnen van strook 
no. 3 kunnen worden vernietigd. 

Henrica van Drunen de hsvr. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johannes van Laarhoven; z.a.' 
gel. H. Mis voor Sjaak van Vlerken van
wege het Thuisfront; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Wilhelmina van Breekel van
Kerkoerle; om half 8 gel. H. Mis voor 
Martinus Hubertus Gies.l;,ers; z.a. gel. 
jrgt. voor Barbara v. d. Heuvel v. d. 
Biggelaar; om half 9 g_ez. mndst. voor 
Maria v. d. Meijden. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Dick Peijnenburg; z.a. gel. 
mndst. voor Petronella van Hal; H. Hart 
alta;u- gel. mndst. voor Elisabeth Kerk
oerle Leijten; om half 8 gel. H. Mis van
wege het "Biddend Leger"; z.a. gel. 
mnust. voor Hemlrica Potman; om halt 9 • 
gez. jrgt. voor Anna v. d. Meijden v. d. 
Ven. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Martina van 
Zeeland; Dinsdag gel. H. Mis voor Wil
helmina van Zogchel; Woensdag gel. H.
Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes Lambertus Valks 
uit deze parochie en Adriana Maria v. d. 
Wiel geb. en won. te Liempde; Marinus 
v. d. Nostrum en Engelina Berdina van
Kasteren beiden uit deze parochie; 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen waarin 
niet gedispenseerd is ten spoedigste aan 
den pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE' H. HART BOXTEL 
Palm-Zondag, 30 Maart 1947. 

De te schaal is voor het Heilig Land; de 
2e voor de B.N. De Palmwijding met 
processie en Hoogmjs begint om 10 uur 
i.p.v. half 11. Alle parochianen worden _
bij deze r,lechtigheden uitgenodigd. 
Iedereen kan een gewijde palm halen en •
aan de processie deelnemen. Tekstboek
jes, waarin men de hele plechtigheid kan 
volgen, zullen worden klaargelegd. Men 
gelieve dit boekje na aflooi te laten 
liggen. 
Op Palm-Zondag geen bijeenkomst der

_ godsdienstige verenigingen. Om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje voor onze Jongens 
in Indië. 
Woensdag n.m. biechthoren van 3-4
en van 6-8 uur. 
Donderdag WITTE DONDERDAG,·
herdenking van de Instelling der H. Euch. 
De H. Communie wordt uitgereikt om 
half 7, om 7 uur en onder de Plechtige 
H. Mis, welke om �alf acht begint.
's Middags om 3 uur H. Uur-oefening 
voor de leden der H. Familie voor Moe
ders en geh. vrouwen en voor de H. 
Familie voor meisjes. 's Avonds om 7 uur 
Lijdensmeditatie. 
De gelovigen worden verzocht op dezen
dag voor h_et H. Sacrament hur. "'lanbid
dings-oefening te komen houden; de le
den der Altaarwacht vervullen hun bid
uren, zoals hun. zal worden bekend ge-
maakt. • 
Vrijdag GOEDE VRIJDAG, herdenking 
van de Dood van onzen Verlosser, Jezus 
Christus. De-H. Dienst begint om half 8. 
's Middags om kwart over 3 Kruisweg
oefening voor de ·schoolkinderen. Om 
half acl)t Kruisweg voor alle andere 
Parochianen. Na de plechtigheid 's mor
gens en. na de Kruisweg is er gelegen
heid, de relikwie van het H. Kruis te 

vereren. Goede Vrijdag is een geboden 
Vasten- en Onthoudingsdag. Men mag 
geen vlees of jus uit vlees gebruiken en 
men mag slechts een volle maaltijd ge-
bruiken. 
Op Paas-Zaterdag wordt om kwart over 
zeven - het Doopwater gewijd en omtrent 
8 uur begint de plechtige H. Mis. Om 
half 10 wordt het gewijde water uitge
deeld. Paas-Zaterdag is geen Vasten
dag, maar wel onthoudingsdag tot 12 uur.
Gedurende deze gehele week is er 's mor
gens gelegenheid tot biechten, behalve 
op Goede Vrijdag. 
Onder alle H.H. Missen van tste Paas
dag wordt een collecte gehouden voor 
onze St. Martinus-Naaikring (Stille Ar
men), welke wij ten zeerste in Uw mild
dadigheid aanbevelen. 
ZONDAG, 30 Maart: 6 uur Ld. voor 
Adrianus Vlaminckx vanwege het 
Kruisverband; 7 uur l.d. voor Henrica 
v. Stekelenburg-v_ Duuren v.w. Retraite
penning; 8 uur l.d. v. Albertus v. Ber
kel vanwege Broed. H. Hart; kwart over 
9 l.d. voor Gerdina van Beljouw vanwege 
Processie Boxtel-Bokhoven; 10 uur de 
Hoogmis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der Parochie. 
MAANDAG, 31 Maart: 7 uur gef. z.j.
voor Johannus van ,Breugel, echtgen. en 
zoon; l.d. voor An toon v. d. Meyden; 
kwart voor 8 l.d. voor Jos van Susante; 
l.j. voor Petrus van Dijk en Gertruda
Schellen z.e.; half 9 l.j. voor Jan v. d. 
Linden. 
DINSDAG, 1 April: 7 uur l.d. voor Hen
rica v. Stekelenburg v. Duuren v.w. de 
buurt; l.d. v. Nelly v.d. Steen; kwart v. 8 
l.j. voor Henrica Dortmans-Scheutjens;
I.m. v'oor Johannes Driessen; half 9 I.m.
voor Wilhelmina Pijnenburg-Roosen
boom. 
WOENSDAG, 2 April: 7 uur pl.z.j. voor 
Henricus van Eijk; Ld. voor Wilhelmina 
van Oirschot-Pijnen burg; kwart voor 8 
l.d. voor Adrianus Vlaminckx vanwege
Personeel Ark; l.d. voor Jan v. d. Aa, 
half 9 l.j. voor Franciscus Vlaminckx. 
DONDERDAG: 3 April: half 8 gef. z.j. 
voor Maria Catharina Maas. 
ZATERDAG, 5 April: 8 uur gef. z.j. 
voór Johannes van Breugel Petronella 
Daanen z.e. en de Eerw. Broeder Theo
dorus de zoon. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Palm-Zondag. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur voor An
toon van Kempen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Antoon 
van Kempen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Albertus 
v. d. Brand.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna
hsvr. van Albertus v. d. Brand. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria
van Kasteren. 
VRIJDAG: begin der plechtigheid om
half 8. 
ZATERDAG: hlilf 8 H. Mis voor Antoon
van Kempen. 
Deze week zullen geschieden: Zondag
H. Mis vcor Theodorus Schellekens lid
proc. Vught-Kevelaar; Maandag. 2 H. 
Missen vpor Christina van Kempen van
wege de buurt; Dinsdag 2 H. Missen 
voor Christiaan van Kempen vanwege de 
buurt; Woensdag H. Mis voor Wilhelmi
na van Oorschot-Pijnenburg te Oister
wijk overleden; en H. Mis voor Antoon 
van Kempen Lev. Rozenkrans. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 

Palm-Zondag '1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd tot 
bijz. intentie; half 9 H. Mis vanwege 
St. Vincentius-Vereniging voor de wed. 
Johanna van Lieshout-de Weyd; 10 uur 
wijding van de palm en processie, daarna 
Hoogmis voor het welzijn vau de paro
chianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor B.N.
Heden vergadering van St. Vincentius-
vereniging. 
091 half 4 Lof met rozenhoedje om 
Gods zegeningen te verkrijgen over de 
uitbreiding van onze school en de bouw 
van ons parochiehuis. 
MAANDAG: ·half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk inet een kaars wordt vereerd tot 
bijzondere intentie; kwart over 8 gez. 
H. Mis voor mej. Wilhelmina van de
Boom. Om 7 uur Lof ter ere van den 
H. Jozef.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor mevr. de
wed. Johanna van Lieshout de Werd; 
kwart over 8 H. Mis voor de familie Ver
mulst-Rijnen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de
kerk met een kaars wordt vereerd, uit 
dankbaarheid ter ere v. çl. H. Jozef; 
kwart over 8 H. Mis voor Adrianus Kub 
te Eindhoven overleden. Van 6 tot half 8 
gelegenheid tot biechten. 
DONDERDAG, Witte Donderdag: half
8 gez. H. Mis voor de leden der God
vruchtige vereniging ter ere van de H. 
Theresia van het Kind Jezus. Na de 
plechtigheid uitstelling van het Aller
heiligste Sacrament tot vijf uur, na de 
middag om 7 uur plechtige Herdenking 
door predikatie over het Lijden en ster
ven van Onzen Heer Jezus Christus. 
VRIJDAG, Goede Vrijdag, plechtige her
denking van het H. Lijden en Sterven 
van Onzen Heer Jezus Christus. Om 7 
uur plechtige Kruisweg. 
PAASZATERDAG: half 7 wijding van
het Paasvuur; 7 uur wijding van het 
Doopwater; half 8 gez. H. Mis om Gods 
zegeningen te verkrijgen over het be
waarschoolonder;.vijs. Biechthoren in' de 
beide biechtstoel'en van half 3 tot 8 uur. 
Op Paasdagmorgen wordt geen biecht 
gehoord. 
EERSTE PAASDAG: • 7 uur H. Mis,
waarbij de kerk met een kàars wordt ver
eerd uit dankbaarheid; half 9 H. Mis 
vanwege St. Elisabeth-Stichting voor me
vrouw Johanna van Lieshout-de Werd. 
In 'de St. Theresia-kapel wordt een bus 
geplaatst met opschrift: dispensatiegeld 
minstens 15 cent. Wie gebruik gemaakt 
heeft van vleesspijzen in de Vasten op 
Zaterdag, waarin tlespensatiç gegeven 
is kan door het storten van dispensatie-

l geld i11 deze bus, daarvoor voldoen. 

De gebeden worden 30 dagen verzocht 
voor mej. Antonia van Asten-Wouters 
te Helvoirt, Martinus van Schijndel in 
de parochie van het H. Hart, Marinus 
van Esch in de parochie van het H. Hart 
overleden. 
Mevrouw de wed. Johanna van Lieshout
de Werd in Boxtel en Z.Eerw. Heer v. d. 
Wee gewezen pastoor van Nijnsel en 
Johannes Vermulst alhier overleden, voor 
wien het zevende wordt gehouden. 
Tenslotte aanbevolen een noveen voor 
een zieke. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
Pálm-Zondag, 30 Maart 1947. 

ZONDAG Palm-Zondag: half 7 I.m. tot 
welzijn der par.; 8 uur l.j. voor de Eerw. 
Zuster Sibylla Avendonks; 10 uur z.m. 
voor de leden der proc. van Kevelaar; 
kwart voor 10 "Asperges me" en wijding 
der Palm; 3 uur Lof, daarna jongens-con
gregatie. In alle H. Missen de te schaal 
voor de missie in het H. Land, welke 
collecte bijzonder wordt aanbevolen. 
MAANDAG: 7 uur z.m, voor Johannu; 
·verhagen overleden te Schijndel; half 8
z.j. voor mej. Elisabeth Martinus v. d.
Broek; 8 uur I.m. voor Maria Adrianus 
van Straten overleden te Oirschot. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor den Heer
Arnoldus v. d. Broek; half 8 L.j. voor Ar- .
noldus van Eyndhoven en Arnolda hsvr.; 
8 uur I.m. voor Johanna de Laat-van 
Kempen overleden te Boxtel. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. xoor Jan v. d.
Broek; half 8 l.j. voor Martinus van 
Geffen; 8 uur l.j. voor Adrianus Aven
donks. 
Woensdagnamiddag biechthoren van 2
tot 4 en van half 5 tot 7 uur, insgelijks 
a.s. Zaterdag.
DONDERDAG, Witte Donderdag: 7 u. 
z.j. voor Maria Jan v. d. Broek; uitdeling
der 1-1. Communie om 6 uur, half 7 en 

• vóór en onder de H. Mis van 7 uur;
's avonds half 7 lijdensmeditatie, waar
na te zingen: ,,Komt, Christenen, komt • 
nader". 
VRIJDAG, Goede Vrijdag: de H. Dienst 
om 7 uur; 's avonds om 7 uur ple.chtige 
Kruisweg-oefening; na deze oefening 
verering van de relikwie van het H. 
Kruis, na het lied: ,,Kruisbeeld, Kruis
beeld". Goeae Vrijdag is geboden vas
ten- en onthoudingsdag. 
Donderdag en Vrijdag onder·de H. Dien
sten processie. De leden eer Erewacht 
worden hierop attent gemaakt. 
Zaterdag: aanvang der doopvont-wijding 
om 6 uur, de H. Mis om circa 7 uur; 
deze z.j. voor Regier v. d. Broek. 
Zaterdag voormiddag tot 12 uur verbo
den vlees te gebruiken. 
ZONDAG: Hoogfeest van Pasen: half 7 
I.m. voor levende leden der proc. van
Hakendover; 8 uur l.j. voor Theodorus 
v. d. Velden; de plechtige Hoogmis tot
welzijn der par.; na de middag 3 uur 
plechtig Lof met processie. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag
7 uur I.m. voor Antoon van Kempen 
overleden te Gemonde; Dinsdag en 
Woensdag ï uur I.m. voor Adrianus 
Vughts. 
Gedoopt: Johannus Martinus Gerardus
zoon v. d. Anker Welte. 

PAR. H. WILLIBRORDUS ESCH 
Palm-Zondag, 30 Maart 1947. 

H.H. Missen óm 7 uur, 8,30 uur en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
Vandaag 2e schaalcollecte voor '_t H.
Land. Derde voor Bijz. Noden Episco
paat. De Palmwijding begint om to uur. 
Na de:; wijding heeft de PI. Palmuitrei
king plaats. Voor de goede orde worden 
de gelovigen verzocht de aanwijzingen 
van de ordecommissarissen strikt in acht 
te nemen. Alle • aanwezigen zullen • een 
palmtakje komen afhalen. De Parochi
anen, die meer palm willen laten wijden, 
kunnen .fussen de H.H. Missen een palm
tak, waaraan naamkaartje bevLst1gd, in 
een mand leggen voor de èommun,e
bank en deze na de Hoogmis ko;,1c" .1f
halen. Na de middag om 3 uur Lri!, 
waaronder Lijdensmeditatie. 
Woensdag vanaf 3 uur gelegenheid om 
te biechten. Donderdag zal vanaf half 
T de H. Communie worden uitgereikt, 
Om half 8 PI. H. Mis, waarna process!e 
naar het rustal_taar en Pl. Altaarontb!... • 
ting. Na de middag -om 3 uur H. Uur. 
's-Avonds om half 8 laatste lijdensme
ditatie, waarna Ons Heer in stilte wo,<l: 
weggebracht. 
Vrijdag tevens eerste Vrijdag der maand, 
half 7 wordt het Allerheiligste overge
bracht\ naar het Rustaltaar. Om half 8 
beginnen de plechtigheden, waaronder 
alle gelovigen aansluiten bij de Kruis
verering. 
Gedurende de dag zal het H. Kruis op
gebaard zijn en de relikwie van het H. 
Kruis uitgesteld zijn. 's-Avonds half 8 
Pl. Kruisweg, waarna verering van de. 
relikwie van het Kruis. 
Zaterdag tevens Priester-2.èterdag, be
ginnen de plechtigheden om half 7 met 
de wijding van het vuur, Paaskaars en 
Doopvont. Omstreeks half 8 Pl. H. Mis, 
waaronder gelegenheid om te communi
ceren. Een half uur na afloop van de 
plechtigheden kan gewijd water worden 
afgehaald. Na de middag om 3 uur zal 
een Z. Eerw. Pater biechthoren. Zij die 
op Zaterdagen in de vasten gebruik 
hebben gemaakt van de dispensatie 
zonder de voorgeschreven gebeden te 
verrichten, worden verzocht voor Pasen 
minstens 15 et. te storten in de daar
voor bestemde bt1s achter in de kerk. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Maria 
Anna Brox; 8,30 uur H. Mis voor Ma
rinus van Hal te Haaren overl.; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7,30 uur mndst. voor 
Mevr. Jacqueline van Tubergen-Henket. 
DINSDAG: 7,30 uur jgt. voor Johannes 
Konings (v. B.) 
WOENSDAG: 7,30 . uur mndst. voor 
Martinus Johannes van R'ooy, 
DONDERDAG: 7,30 uur Gez. H. Mis 
voor over!. Familie van Roessel. 
VRIJDAG: 7,30 uur Plechtigheden. 
ZATERDAG: 7 ,30 uur Gez. Gef. Jgt. 
voor Christina v. d. Braak-Pijrienburg. 
Elders: H. Mis voor Cornelis· van Oers• 
v. d. Braak.
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Voor de bewijzen van deelneming ondervonden bij
het overlijden van onzen dierbaren Vader, Behuwd
en Grootvader 

MARTINUS VAN 
SCHIJNDEL 

betuigen wij U onzen har
telijken dank. 

Namens de Familie, 
H. VAN SCHIJNDEL

Boxtel, Ons Doelstraat 22. 

Te koop bij H. van Kempen,Lennisheuvel 37, Boxtel, 6 pri
ma kamerstoelen. 
Te koop 3 stel transportbanden, 26X2, een buitenband 28 
X 1 ½, een transportvoorwiel28 X 1 ¾, M. Heesakkers, Kl.Liempdse weg 4. 
Te koop een partij voederbie
ten en haverstro bij Joh. vanHal, Luisel 3, Boxtel. 
Te koop bij M. v. d. Wiel,Nieuwstraat 67, Boxtel eenweibeest en wortelzaad. 
Te koop bij Adr. Dobbelsteen 
Boxtel, Tongeren 61, beste 
driftvarkens. 

Mevr. J. v. Oerle•v. Dijk
Molenstraat 61, Boxtel

vraagt 

net meisje 
v.g.g.v. voor dag of dag en nacht. Klein gezin. Hulp aan,
wezig. Persoonlijke aanbie,ding na 19 uur. 

Aangeboden 
op nette stand groote 
slaapkamer 
met pension 

Voo, }r J 1 • ' , 
f

"Wa 1te1ts I drukwerk J. 

Drukkerij 

Boekbinderij 

Boek- en 

Kantoorboekhandel 

- Firma J. P. Tielen
BOXTEL STATIOMSTRAAT 28, TUUOON K 4106.117, c.tRO &MM 

Hartelijke dank aan Dr. Kluijtmans, Wijkverpleegsters, uit 
Boxtel, Dr. Weijers, Zusters 
en Verpleegsters van het Gr. Ziekengasthuis 's Bosch voor de zorgvolle verpleging en genezing van ons Zoontje en 
Broertje Jantje. 

Te koop kinderwagen o.s. en huiselijk verkeer. Brieven 
2 kinderledikantjes met bedjes. onder no. 77 Molenstraat 19. 
Prins Hendrikstraat 50. Als het gaat over Zaden 'of Bloemen

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen F. KREYVELD-VOETSH. KREYVELD FRANSJE, ANNIE. 
Onrooisestraat 44. 
Depot van Zaden 
HEDEN GEVESTIGD 

bij den Heer A. F. de LaatKleinderliempdse weg 56.
Alle soorten zaden voorradig 
Firma Gebr. v. Oers 

ZAADHANDEL BOXTEL 
Wegens vertrek naar elderste koop Piano en Viool. Brieven no. 12 Molenstraat 19. 
Te koop kinderledikant f 15, -
trekwagentje f 8, - . BevragenMolenstraat 19. 
Te koop twee paar nieuweherenschoenen, maat 46 en 47
en een tweepersoons ijzerenledikant, in goede staat, Tongeren 1, Boxtel. 
Werkster. Biedt zich aan, nettewerkster, voor 2 à 3 dagen per week. Ook voor enige halve 
dagen. Adres te bekomen Molenstraat. 19, Boxtel. 
Te koop een eiken dressoir, 

Van Hornstraat 19. 
Te koop: 6 putri�gen, 1,50 diameter, zeer geschikt voor gier• kelder

1 
bevragen: Aannemersbedrijt, W. v. d. Laar, PrinsBernhardstraat 7, Boxtel. 

Te koop bij H. Mestrom, Kinderbosch 78, een koe, 6 m.drachtig, 4e kalf. Een trekvaars5 m. drachtig en drie hokkelingen. 

Te koop een paar rubberlaar· zen, maat 43, Tongeren 55,
Boxtel. 
Te koop bij Christ van Ale
beek, Heult 2 te Boxtel eenbeste Kalfkoe. 
Te koop, partij goede mest,Prins Hendrikstraat 21. 
Te koop een best roodbontvaarskalf, H. van de Loo, Nieuwstraat 71. -------
Te koop gevraagd goed onderstel van wandel- of kinderwagen. Aanbieding Molenstraat 
19, mondeling of per brief on
der no.r 55. 
Huisnaaister gevraagd: Adres 
van Merheimstraat 13. 
Gevraagd een net meisje voor 
dag of dag en nacht, PrinsBernhardstraat 13. 
Er biedt zich aan een R.K.meisje, liefst voor dag en nacht Adres bevragen Molenstr. 19. 
Werkster gevraagd voor 3 dagen per week of meisje voorhalve dagen, Stationstraat 58. 
Te koop tweede hands heren• 
rijwiel, ·zonder banden. Te be• vragen: P. v. cl. Loo, Nieuw
straat 180b. 

Voor betere Zaden· 
is Uw adres 

II ub. Poulissen 
Zaadhandel. Tel. 313 

Rechterstraat 50, BOXTEL 

N.V. Van Oerle's Weverijen Boxtel
vraagt 

Wevers en 
Leerling::: Wevers 

voor de afdeelingen : 
Bandweverij en Linnenweverij. 

GEMEENTE BOXTEL. 

Bij den dienst voor gemeentewerken kan
geplaatst worden ·' 

een chauffeur 
Loon f 35,25 per week voor gehuwden, f 32,85 
voor ongehuwden. 
Aanstelling geschiedt op arbeidsovereenkomst, met kansop vaste aanstelling. Sollicitaties uiterlijk 31 Maart -è.S.
te richten aan den Burgemeester. ' 

----�' 
PASCHEN 194 7 

Ontvangen prachtige 

•Dames-en
Kinderhoeden
IN ALLE PRIJZEN

zoowel vilt 

als stroo 

H. PRICK-OP DE. LAAK RÈCHTERSTRAAT 30
Beste adres voor vervormen en opmaken van hoeden

_) 

Voor GRAS- EN KLAVERZADEN 
ga ik dit jaar ook naar Van 0ers 

·- Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bil Bert van den Braak• 

Nieuwe Kerkstráat 73 Telefoon 450 

H.H. Pronkboonentelers 
contracteert voor oogst 1947met de vertrouwde firma Tuinzaden ruime keuze 
PANNEVIS te DELFT 

Inlichtingen worden gaarne 
verstrekt door onzen Agent: 

Bloemzaden 70 soorten oo.k de nieuwste 
Gras==,· Klaver==, Bietenzaden 

H. v. INGEN alleen de beste. 
Lennisheuvel 97, BOXTEL 

Zeg, Vader 
HUB. POULISSEN, Zaadhanqel

BOXTEL· Rechterstraat 50 Tel. 313 
ik moet mijn Tuinzaden nog kopen. 

Nu jongen, ga dan naar VANOERS, daar heb ik het al meer dan 25 jaar gehaald. Daarom 

Ons Moeder gaat steeds, met haar bonnen
Voor puike KAAS of prima VISCH 

Volgt U ook mijn Raad 
En gebruikt Van Oers zaad 

Naar de zaak, met groot vertrouwen eens: de altijd 
en blijft held: k:ffie uit aroma:.

,-0ers gebran 
·1 ' haalt men bqOmdat ze weet, dat VOS het is. 

BREUKELSESTRAAT 112 STATIONSTRAAT 44 beschermende s1 o s 
eews••• 1t-1E.E.Z-'-'K

TUINZADEN Voor Gemonde hoeft U niet ver te loopen
u kunt bij Wed. J, P. TOELEN Uw zaad koopen

pE. KOFflE.· E.N 

Firma GE 8 R. VAN OER S " Zaadhandel " BOXTEL 

:Xeecen mode. 
Wij hebben weer een prachtige keuze in 

PETTEN 
Interlock , Zelfbinders , elastieken Bretels , enz. 

H. v. EIJCK::DE LOUW

1 

11

Breukelschestraat 42 BOXTEL

EDlH THEE 
,,doet je dubbel goed" 

en 
Vèrlllieelli 

Een dankbaar Cadeau 
oooc enA.efe qatáens 
Dit kunt U weer koopen uit 
onze aantrekkelijke collectie 
pleet-artikelen 

Deze week een speciale étalage met deze cadeaux 

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

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

VOOR KOFFIE THEE 

�'7F�t= _I� 

Beste kwaliteit. 
AVEHA KOFFIE GROEN 
AVEHA KOFFIE ROOD 
AVEHA KOFFIE PAARS 

AVEHA THEE ROOD 
AVEHA THEE ORANJE 
AVEHA THEE PAARS 

DEZE WEEK voor alle kopers: 

Laagste prijzen. 
per pak van 250 gram 45 et. per pak van 250 gram 621/2 " 
per pak van 250 gram 70 " 
per pak van 100 gram 34 per pak van 100 gram 40per pak van 100 gram 45 

et. 
" 

" 

BISCUITS per 100 gram 17 et. VERMICELLI .per 100 gram 7 et.
Afslag verse Eieren 

Volop verkrijgbaar: 

No. 3 14 et. 

k 
No. 2 15 et. 

per stu No. 1 16 et. 

Brillant Eiljês p. 100 gram 28 et. Bloedworst p. 100 gram 13 et, 
Gevulde Eitjes p. 100 gram 25 " Bruine Bonen p. l/2 kilo 65 " 
Fondant Eitjes p. 100 gram 28 " Gedr. Tuinbonen p. l/2 kilo 45 " 
Paas-Melange p. 100 gr;im 20 " AVEHA Bessensap p fles 165 " 
Limonade Gazeuse p. fles 1 6 " Choc. Hagelslag p. 100 gram 20 " 
Alle soorten Bier vanaf 27 " Mixed·Hagelslag p. 100 gr.1m 16 " 

ANDRÉ VAN HILST 

Louise, 
iit Miet op 
ie Ha�efs 
te bijte" 1· 
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Er Is werk aan de winkel en daarbij kan geen enk el meisje gemist worden. Daarom vragen wij ieder die dit leest: Kijk 
eens in alle gaten en boeke,, en raad die Louise en hoe die ··· •. ·••meisjes verder mogen heeten eens aan te gà an praten· bij .'·.··.·, •. ·, 
;:��g;� lifka�v:��;e:ep7!at��a;o:�;t�� e:e::}d!�1/:g ��:::�; ·.·· ·.:.·. •.'.•.·.�.·.•·'..!';·:·•.�.:.•.;·:·, .. �.:het beste ligt: dat zij daardoor kans heeft meer te ver- '!dienen; dan kunnen wij haar vertellen, waarom het prettig . 

c:) werken is bij Philips. En dan kunnen wij haar óók nog een }fi )j·······=······· plaats geven waar zij, indien zij dit wil , alleen een gedeelte ;r ,o::,,,
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Het feest der feesten! Een dag van 
jubel voor Christus en voor de 
christenen. Voor Christus, die, ge
storven, heden de dood overwon 
- die, bestookt door den duivel,
hem versloeg - die, verworpen
door de wereld, heden over haar
zegeviert. Voor den christen, want
als een andere Christus is hij met
Christus verrezen.
Met Christus verwint hij den 
Dood in de vaste hoop op eigen 
verrijzenis ten Eeuwigen Leven. 
Mèt Christus verslaat hij Satan, 
en bekleedt zich met de nieuwe 
mens. Mèt Christus heerst hij over 
de wereld en zoekt hij wat hemels 
is. 
Pasen: Vreugde voor Christus en 
de christen, want heden wordt be
vestigd Jezus' Godheid en in Zijn 
godheid ons dierbaar geloof. 
Vandaar het overal dóór klinken
de Alleluia, de vreugdekreet der 
H. Kerk. Het Alleluia betekent de
onuitsprekelijke vreugde van en
gelen en mensen. 
Moge het Alleluia der H. Kerk 
voor ons een aansporing zijn o_m 
mee te jubelen en God te ver
heerlijken, maar dan, zoals St. 
Augustinus zegt, door onze tong, 
onze stem, ons geweten, ons leven 
en on·ze daden. 
De orde der genade houdt ook op 
Pasen gelijke tred met de orde in 
de natuur: De geestelijke verrij
zenis valt samen met de opstan- . 
ding der natuur. Heel de aarde lag 
als in een winterslaap, dood en 

begraven. Daar komt de lente!. .. 
Blijder glanzen de blauwe voor
jaarsluchten, helderder straalt het 
gouden zonlicht, milder is de 
wind. Het jonge groen is aan 't 
kiemen en de kleurige crocussen 
bieden God de eerste bloei van 't 
nieuw-ontwaakte leven: 

De velden laaien 
in zonnegloei, 
de weiden waaien 
vol bloemenbloei. 

Ook de 111ens voelt zich - na de 
strenge winter - als herschapen. 
Vrijer ademt hij in het weelderige 
der eerste lente. 't Is of een nieu
we liefde, een verjongde hoop zijn 
hart doórtintelt. 
In hen, en óm hem is 't een en 
al verrijzen tot een pieuw leven: 
nu is het lente voot de aarde, len
te voor het lichaam, lente voor de 

. geest. 
Ook geestelijk voelen wij ons als 
herschapen, bezield met frisse le
venskracht en nieuwe levensmoed, 
want Jezus Verrijzenis spreekt ons 
van eigen verrijzenis èn dát maakt 
ons sterk voor cl� levensstr�jd, dat 
doet ons álle moeilijkheden lich
ter schijnen en te boven komen. 
Zo werkt alles mee om de Paas
stemming te bevorderen, die deze 
tijd bijzonder moet kenmerken in 
steeds stijgende mate, want steeds 
stijgt de Paasjubel, totdat zijn vol
heid open bloeit: 
"De vogels zingen, de aarde zingt 
de kruiden en de blommen .. : ... 
de Zdmer is, de grote Zon, 
de Koning is gekomen" ......... en 
dan moet het ook voor ons naar 
hart en ziel-hoog-zomer zijn in de 
zonnegloed van het Pinkstervuur. 

De oorsprong van het PAASFEEST. 
Nu we jn de Goede \X'eek zijn, het 
Paasfeest naderen en grootvader enthou
siast horen vertellen over vroeger, toen 
duizenden Paasvuurgangers van heinde . 
en verre naar een zekere plaats kwamen 
gestroomd om bij het ontsteken van het 
Paasvuur aanwezig te zijn, dan willen 
we iets meer weten van de oorsprong en 
bet�kenis van het Paasfeest. Zeker als hij 
vertelt, hoe die duizenden, feestelijk uit
gedost, achter de harmonie naar de 
Paasweide trokken, die sprookjesachtig 
was verlicht met lampions en de fakkels, 
die de mensen met zich mee voerden, 
en waar de oudste bewoner zijn fakkel 
op de kolossale brandstapel wierp en de 
zangvereniging het "Alleluja, alleluja, den 
blijden toon" en "Stille luidt het avond
klokje" zong. 

-0-

Het Paasfeest- in de wereldhistorie is het 
grote Lentefeest der heidense volken .. 
Dat feest, waarin men de vreugde te 
kenhen gaf over de "Opstanding der 
Natuur", vindt zijn oorspronkelijke be
tekenis in de Angelsaksische benaming 
"Eostermansth", vanwaar het Engelse 
"Eastern" en het Duitse "Ostern", welke 
namen afgeleid waren van Ostern, die de 
godin was Van de dageraad en de Lente. 
,,Die Gotheit des strahlenden Morgens, 
des aufs_teigenden Lichts" zei Jacob 
Grimm. 
Op deze heidense feesten was het ont
steken van het Paasvuur reeds in zwang. 
Dit maagdelijk vuur moest volgens het 
bijgeloof door het wrijven van twe(ä voor
werpen, ontstoken worden, daar anders 
de reinigende kracht verloren zou gaan. 
Dit oude gebruik is nog niet uitgestorven. 
Hier en daar verzamelt de jeugd de no
dige brandstoffen nog onder het zingen 
van: 

Heb i ock 'en olde mande 
Die wi tot -Paséhen brande, 
Heb i ock 'en bossien riet 
Aors hebben wi veur 't Paoschvuur 

niet! 
Bij de heidenen was dit vuur nu een 
zoenoffer aan de bovennatuurlijke mach
ten, zoals Wodan, de zonnegod, wiens 
symbool het rad (van de zonnewagen) 
was. Op vele plaatsen en spéciaal in 
Duitsland liet men wielen gevuld met 

Geen krant in uw huis 

stro en rijshout brandend van de bergen 
rnllen en degene, bij wie zulk een bran
dend rad op de akkérs terecht kwam, 
beschouwde dit als een zegening van 
zijn landouwen. 
Het Paasei was het begrijpelijk symbool 
van de vruchtbaarheid, omdat uit het 
ei het leven,· de vrucht voortkomt. 
In de Vlaamse Duik Almanak lezen we: 
,,Een ei is een nieuw stenen graf, het
geen er in is schijnt dood, maar het kan 
levend uitbreken". 
Deze spreuk heeft betrekking op de ver-
rijzenis van Christus. 
Het ei was ook een geliefd onderwerp in 
de· Paasverhalen. Naast het ei nam ook 
de haas een vooraanstaande plaats in bij 
dergelijke vertellingen. Deze verborg de 
eieren namelijk in de struiken, maar hij 
gold ook -nis het teken van vruchtbaar
heid, gezien. zijn sterke voortplanting. 

-o-

Voor ons katholieken is het Paasfeest 
de herinnering aan de bloedige voorbij
gang van de Engel des Heren, bij de 
Joden in Egypte. Het Hebreeuwse woord 
,,Peasch", dat "voorbijgaan" betekent, 
wijst hierop. 
Het lezen van de Paasfeesthistorie is een 
weemoedig teruggrijpen en verlangen 
geworden, als we op Paas-Zaterdag de 
koster op zijn sloffen met een slaperig 
gezicht zijn cigarettenaansteker uit zijn 
vestjeszak zien opdiepen om voor een 
twintig of wat "uitgeslapenen" het Paas
vuur onder de toren te ontsteken. 
Hiernaast hebben we nog wat kinder
verhalen in godsdienstige trant geschre
ven, die vertellen van tle klokken, die op 
Woensdag naar Rome gaan om door den 
Paus gezegend te worden. Bij de terug
keer op Paas-Zaterdag gooi�n zij dan, 
luip beierend, massa's eieren naar om
laag. Deze eieren gaven en geven nog 
aanleiding tot het spel voor groot en 
klein "Eiertikken" in de Paasweiden, 
waar Oók de eierdansen uitgevoerd wer
den. 
Allengs verminderen deze gebruiken ecll'

ter. Ligt hier geen taak voor de Heem
kundige Studiekring, die haar studie
terrein prachtig zou kunnen uitbreiden 
door ook ae practijk in haar program
ma op te nemen? 

Die niet past bij het kruis! 
óf: de krant uit uw huis, 

óf: verwijder het kruis! 

Pasen 

De bloemen springen uit hun blad 
het felle zonlicht tegen, 
Maria kwam toen op haar pad 
de Goede Meester tegen. 

"Rabboni, Meester, Goede Heer 
Geef mij uw eersten zegen" -
Maria, vreest niet al te zeer
Mijn glimlach"'straalt u tegen.

De vrouwen gingen naar het graf, 
en vonden het verlaten, 
Wie wentelde de steen er af,... 
en waar zijn de soldaten? 

Een jonge man, heel wit gekleed 
een glimlach op z'n .wezen 
verjaagt de twijfel en het leed 
,,Hij is niet hier. Hij is verrezen". 

Nu luiden door het hele land 
de klokken van de torens 
omdat een zachte vaderhand 
het Lam bevrijdde uit de doorns. 

Nu zingen blijde in het veld 
wel duizend vogelkelen 
omdat een doodgewaande Held 
de Dood nu kan nevelen. 

CATENA 

Voor de jeugd. 
1 

Zijp Kruis is ons kruis 
Bij het eerste ochtendkrieken werden 
Rufus en Alexander gewekt om met hun 
vader mee naar het land te gaan. 
In de stad was het een ongewone druk
te. Voor het paleis van de Romeinse 
landvoogd stonden een massa Joden druk 
gebarend door elkp.ar te praten. 
Simon van Cyrené, die een vreemdeling 
was en van nature een geweldige afkeer 
van Joden had, -liep met zijn jongens 
snel door. , Rufus droeg schop en schoffel, terwijl
Alexander de broodzak over zijn schou
ders gegooid had. 
Op het bnd gaf vader zijn gekromde rug 
geen tijd om ·zich te strekken. De jon
gens echter speelden krijgertje, sprongen 
over de greppels en ravotten, tot ze 
doodop in het warme zand ploften, waar 
ze bleven luieren tot vader hen riep om 
mee naar huis te gaan. 
In de stad was het weer dezelfde drukte 
van 's morgens. Nu stond het volk in 
groepjes langs d·e weg te tieren en te 
vloeken. Dichterbij gekomen zagen ze 
een honderdman, krijgshaftig uitgedost 
in staleri_ wapenkleding en een blinkende 
lans. Hij wende zijn briesend paard her 
en dwêrs over de straat om deze vrij te 
houden voor twee booswichten. Vader 
vertelde Rufus en Alexander, dat die bo0 

ze mannen ter dood veroordeeld waren 
en buiten de stad gekruisigd zouden 
worden. Onmiddellijk daarachter kwam 
een man, die een zwaar kruishout droeg. 
Op zijn hoofd stond een doornenkroon 
en de verschrikkelijke lange stekels dron
gen in het vlees. Zijn gezicht was ver
borgen onder zijn lange haren, die vol 
dikke klonters bloed zaten. Zijn kleed 
zat vol bloedvlekken, die utt de wonden 
stroomdén, die de gruwelijke geselkoor
den gemaakt hadden. Om hem heen ver
drongen zich de Joden, die , krijsten, 
scholden en spuwden, terwijl het plompe 
kruis botste tegen de stenen en elke stap 
·voor de veroordeelde een foltering moest
zijn.
Juist tegenover Rufus en Alexander
smakte hij tegen de grond. De Phari
zeëers en Schriftgeleerden grijnslachten
luid en bevalen de beulen hun geselrie
men te gebruiken. Zwiepend striemde
deze nee,r op. het uitgeputte lichaam.
De Joden joelden maar door en spuwden

• de man, gooiden hem zelfs met stenen.
Even keek hij naar zijn beulen ...... ,,Va-
der" riepen Alexander en Rufus, ,,dat is
de Prediker, Jezus de Nazarener". De
Schriftgeleerden keken hun kant op, za
gen Simon staan en zagen, dat deze land
man een vreemdeling was. 
Het plebs schreeuwde: ,,Laat hem het 
kruis dragen", en zowaar, Simon van 
Cyrene werd gedwongen het kruis te
helpen dragen. Hij morde wel, om ·deze
vernedering, om als een slaaf het kruis
van een veroordeelde te ti-osen, maar
gaandeweg leek het alsof hij het niet zo 
erg me.er vond. Hij keek wel ernstig,
·maar scheen de bijtende spot van de
Joden niet meer te horen.
De kinderen volgden de treurige stoet en 
vroegen zich af, waarom deze Jezus wel 
veroordeeld wa�. Vorige Zondag was· htj
nog toegejuicht en feestelijk ingehaald
door het zelfde volk, dat nu een golf van
vloeken en schelclwoonfen over het 
hoofd van de Prediker uitbraakte. Be
d.rieger en godslasteraar noemden ze
hem. Rufus en Alexander begrepen dat
niet. Vorige week had hij nog een blinde
genezen en een lamme doen lopen.
Maar zie, daar· vielen enkele vrouwen
luid wenend aan zijn voetrn. Maar wat
deed die Je.zus nu? Hij zei iets van:
"Weent niet over mij, doch· over uw
kinderen!'.· Het was, alsof hij medelijden

had met die vrouwen, terwijl hij zelf 
verschrikkelijke pijnen leed. 
Toen de stoet or de Calvarieberg aan
gekomen was, rukte men hem de kleren 
van het lijf, waardoor de wonden op
nieuw opengerukt werden. 
Simon zocht zijn kinderen op en haastte 
zich om van de martelplaats te zijn. Hij 
was stil en toen hij de hamerslagen hoor
de, die de ruwe nagelen door het weke 
vlees in het hout dreven, scheen hij te 
schrikken, doch bleef zwijgen, tot ze bij 
de tempel een paar vissers ontmoetten. 
Vader sprak ze aan en vertelde hen, wat 
hem was overkomen. De mannen hoor
den bedroefd toe en vertelden, dat zij 
de leerlingen waren van de Gekruisigde. 
Ze verhaalden van Zijn wonderen, hbe 
hij blinden genas, doelen levend maakte, 
melaatsen gezond liet worden._...Hoe hij de 
storm op het meer van Genesareth had 
doen bedaren en honderden mensen te 
eten had gegeven van vijf gerstebroden 
en twee vissen. ,,Vorige Zondag" zei de 
jongste der vissers "werd hij nög luide 
toegejuicht door het volk, dat - Hosan
na, zoon van David - zong, omdat ze 
meenden, dat Hij hen zou verlossen van 
de Romeinen, maar Hij zei hen, dat Hij 
gekomen was om hen de weg naar de 
hemel te wijzen. Hij zei de Joden, dat de 
Pharizeeën uit het Sanhedrin waren als 
graven: Van buiten mooi, doch van bin
nen rot. Daarom voerden ze Hem voor 
Pilatus, die ze schrik aanjoegen en dwon
gen Jezus ter dood te veroordelen. Nu 
is het dan zo ver", liet hij er somber 
op volgen. 
,,Maar", zei een ander, ,,Hij heeft ge
zegd, dat Hij binnen drie dagen uit zijn 
graf zou opstaan". 
Het was ondertussen al erg laat gewor
den en Simon van Cyrene stapte met 
Rufus en Alexander in de richting van 
hun huis. 
Ze waren alle drie in gedachten bij de 
stervende Jezus. Plotseling stak er een 
sterke wind Óp en in de verte klonk een 
aanzwellend ·donderen. Inktzwarte slier
ten wolken pakten zich samen en de zon 
verduisterde. Felle bilksemschichten klief
den de lucht. Rufus en Alexander werden 
bang en klemden zich vast aan vader, 
die temidden van de storm zijn hoofd 
ontblootte en sprak: ,,Dat is Hij. Hij 
heeft voorspeld, dat er nog vreselijke 
dagen zouden komen". Toen sprak hij 
tegen zijn kinderen: ,,Ik heb het kruis 
gedragen, dat Jezus mij opgelegd heeft. 
,Ieder mens zal zo zijn kruis te dragen 
krijgen; ook jullie, die zijn leerlingen 
moeten worden". De kinderen knikten 
en toen gingen ze weer verder. 

-o-

Zoals Christus 19 eeuwen geleden Si
mon van Cyrene zi1n kruis te dragen 
,gaf, zo zal Hij ook jullie een kruisje 
geven. Dat is niet gemakkelijk, maar 
Christus kruis was nog ontzettend veel 
zwaarder, dan al jullie kruisjes tesamen. 
Daarom moeten jullie deze dagen aan 
_Onze Lieve Heer de genade vragen om 
_die kruisjes te kunnen dragen. Ook 
moet ge bedenken, dat Christus kruis zo 
zwaar •was om alle zonde, die er aan 
kleefden. Jullie moeten dat kruis ver
lichten en de Lijdensweg verkorten door 
er nier-meer zonden op te stapelen. 

De politiek van __ 

HET ZWIJGEN .. 
Er is een oude zegswijze, die ons. 
verklaart, dat er geen enkel spre
ker is die een zwijger overwint. 
Als dit over 't algemeen reeds zo 
_is bij het leven in een kleinè ge
meenschap, dan pl het duidelijk 
zijn, dat dit in de groot-politiek 
ook zo is. De regering die het best 
weet te zwijgen, staat tegenover 
alle staatsredenaars als de mach
tigste. Reeds Ambrosius, 'n oud 
kerkvader, wist de kracht van het 
zwijgen onoverwinnelijk, toen hij 
schreef: ,,Wanneer gij zwijgt, 
overschreeuwt uw tegenstander 
zich steeds meer; hij gevoelt zich 
dan overwonnen, veracht en be
spot. Wanneer gij hem echter een 
antwoord geeft dan gevoelt hij 

. zich als iemand die zijn gelijke ge
, vonden heeft. Zwijgt gij, dan be

tekent dit, dat gij hem met ver
achting gestraft hebt". 
Wanneer we in de internationale 
politiek onze ogen open slaan, 
dan zien wij dat op het ogenblik 
alleen Rusland de 'kracht van het 
zwijgen toepast. Het Kremlin is 
burcht van zwijgzaamheid. Geen 
enkele grootmacht is tègen dit 
zwijgen opgewassen. Men kan re
devoeringen houden, ·conferenties 
beleggen en krant'en volschrijven 

. zonder over de cardinale kwestie 
te spreken. Stalin is een echte kun
stenaar 'in het zwijgen. Hij laêht 

OMGEVING 

z'n tanden even bloot, schudt de 
handen der diplomaten, laat zijn. 
zegslieden enige onbelangrijke 
dingen zeggen, maar zwijgt verder 
in alle toonaarden. 
Wij kennen van alle mogendhe
den het standpunt dat zij innemen 
in verband met de Duitse kwes-· 
tie, alleen van Rusland weten we 
niets. We weten hoe Amerika en 
Engeland denken over annex·a
tieproblemen, maar Ru'sland zwijgt 
hierover. 
Rusland zwijgt over alles, waar
van het niets wil bloot geven. De 
andere naties en landen praten te 
veel en geven al hun zwakke plek
ken zonder meer prijs aan de we
reld. Een van de landen, die zo 
naïef zijn te menen dat met open
kaart-politiek iets te bereiken valt, 
is ons Nederlandje. Een stel idea
listen, die het goed bedoelen, 
meenden alleen met idealisme en 
eerlijkheid iets te bereiken was. 
Ze waren bang voor de leugen en 
de waarachtigheid. Zij meenden 
dat er maar twee mogelijkheden 
waren: leugen of waarheid; zij 
waren en zijn nog de kunst van 
het zwijgen verleerd; het zwijgen 
dat het·beste wapen is in de mo
derne politiek. Was onze eerste 
vrijheidsvorst niet Wjllem de 
Zwijger? Niet voor niets droeg hij
die naam. • 
De Europese cultuur is de luid
ruchtigste cultuur die denk_baar is. 
Het woordgeschal der redenaars 
wordt door pers en radio tot in 
het oneindige vermenigvuldigd. 
De stilte is zelfs van het kerkhof 
verbannen, waar men de doden 
nog vereerd met lange toespraken. 
De politiek is een gegoochel met 
woorden. Juist daarom is het 
Westen zo zwak, omdat het niet 
kan wedijveren met' het- zw.ijgen 
van het Oosten. 
De eersté kunst die wij weer moe
ten aanleren is de kunst van het 
zwijgen.\ Nederland was met de 
Indische kwestie al lang klaar ge
weest, als zijn regeringen niet zo 
van het open woon;! hadden ge
houden. De zaak· der9 duizenden 
gevangenen was al lang geregeld, 
had men minder gepraat. En onze 
internationale positie zou sterk 
verbeterd geweest zijn, als wij het. 
• zwijgen beter hadden verstaan.
Wij hadden dan minder de aan-

/ dacht getrokken wellicht, ni�ar 
meer kunnen doen. Het zwijgen 
overleeft steeds het spreken, om
dat het evenals goud zeldzamer 
is dan zilver. 
Leuven, Maart 1947 H. v. cl. M. 

Plaatselijk nieuws•

DE KLOKKEN.
Bij de laatste afrekening, die door de 
Collectanten van de Klokken-Collecte 
werd afgedragen op 8 Maart, was het 
eindbedrag f 5200,-. 
Er volgen nog verschillende collectes. 
Parochianen van St. Petrus. Het math
tige monument, de St. Pieters-kerk, werd 
gebouwd door onze voorouders. In de 
oorlog bleef deze kerk gespaard. Het is 
plicht van ons allen dit monument van 
ons Karholiek Geloof in stand te houden· 
en op te luisteren. 
Doet daarom allen me·e aan de collecte. 

MODERATOR KJMV'. 
Bij Bisschoi,pelijk besluit is met ingang 
van Vrijdag 28 Maart j.l.· de Weleerw 
Pater v. Eyck assumptionist benoemd tot 
moderator ·van de Katholieke Jonge Mid
denstandsvereniging. 

ZOEK ELDERS NIET 
WAT EIGEN PLAATS U BIEDT. 

0it specifiek middenstands-devies mag 
Gar<Jge De Mol met reden lanceren 
nu zij een prad\tige comfortabele Tou
ring-Car disponibel heeft voor het ma
ken van gezelschapsreizen door binnen
en buitenland. 
Er ligt een lange tijd tussen de vordering 
yan de vroeger in gebruik geweest zijnde 
wagens e'!.,de toewijzing van het nieuwe 
materieel. 
Maar waar De Mol nu de beschikking 
over heeft is een aanwinst voor -het be- . 
drijf en een gerief voor. het publiek. Geen 
Boxtels gezelschap verzuime bij gele�en
heid condities voor te ondernemen reizen 
op te vragen.' 
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BEVORDERING. 

Bij beschikking van den Minister van Fi
nanciën werd onze oud-plaatsgenoot, de 
Heer A. J. P. W. Heijne, bevorderd tot 
commies aan zijn ministerie. 

SPAARBANKBOEKJES 

Thans kunnen ter bijschrijving van de 
rente tot en met 31 December 1945 de 
boekjes van de inleggers wier familie
naam begint met de letters A, B, C, D, 
E, I, 0, U en IJ worden ingezonden. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 25 Maart t.m. 31 Maart 1.947 

GEBOREN: Martinus A. E. M. zoon van 
P. A. Pennings en van Fr. E. W. Laeijen- • 
decker; Petrus F. J. zoon van J. W. 
van Lee en van W. Kerkhof; Johannes 
A. C. zoon van C. v. d. Langenberg en
van M. C. Kemps; Johannes J. A. zoon
van P. Valks en van M. Fr. v. d. Lmgen
berg; Maria P. B. J. dochter van A. Fr.
de Laat en van M. A. P. Strik; Hubertus
H. J. -'Z<:>On van 1-1. J. Brusselers en van
H. Rokven; Theodorus zoon van Th.
Rooijakkers en van Ç. M. v. Lievenoogen
Maria J. dochter van P. v. cl. Loo en van
H. v. d. Schoot; Petronella H. A. doch
ter van 1-1. R. van Kasteren en van E. 
Knoop; Cornelia G. C. dochter van W.
van Üt>rs en van J. M. Lommers.
ONDERTROUW: Johannes Josephus v.
Hal en Johanna van den Aker; Johannes
Adrianus van Grinsven en Johanna Wil
helmina Huijs.
OVERLEDEN: Adriana Smetsers, oud
82 jai•en.

Het initiatiefcomité "Opvoering Arbeids
productjviteit" heeft een campagne op 
touw gezet om de productie op te voeren 
en alle schadelijke gevolgen, voortge

, vloeid uit de bezettingstijd, van de baan 
te doen. 
Ook de regering wees op de noodzaak 
van de opvoering der productie, wilde 
men de welvaart in ons geteisterd, be
rooid land terug zien. 
Slechts wanneer ieder meewerkt aan een 
gezonde arbeidszin kan er een drijfkracht 
voor een blijvende vrede geformeerd 
worden. 

Sociale Verzekeringen. 
Ongevallenwet 1921. 
ll. 
Als ongevallen worden ook beschouwd 
beroepsziekten, dat zijn ziekten ontstaan 
tijdens het uitoefenen van zijn beroep 
in de onderneming van werkgever o.a. 
lood- of kwik vergiftigingen, bakkersec
zee-m en andere soortgelijke gevallen. 
Menigmaal veroorzaken werkzaamheden 
in de chemische industrie vergiftiging. 
Verder woràen gelijkgesteld met onge
vallen, let;,t ls welke in korten tijd zijn 
ontstaan: spierverrekking, bevriezing 
warmtebevanging, zonnesteek, hitte
beroerte, blaren en dergelijke. 
Deze gevallen worden elk op zich zelf 
bekeken ·en de leken rapporten via den 
Controle_rend Geneeskundige der Rijks
verzekeringsbank in het district aan de 
medische afdeling dezer Bank ter beoor
deling voorgelegd. 
De arbeider door een bedrijfsongeval ge-· 
troffen ontvangt als schadeloosstelling: 
1 e. genees- �!1 heelkundige behandeling. 
Sommigen z11n nog_ van mening dat de 
behandelend geneesheer, die de eerste 
hulp verleent ook voor de verdere be
handeling moet zorg dragen. Dit is niet 
juist. Indien men het ongeval_ buiten de 
woonplaats krijgt en de eerste genees
kundige behimde)ing heeft reeds plaats 
gehad dan kan m1:n thuis gekomen voor 
de verdere behandeling de hulp van den 
huisarts inroepen. Men doet dan got:d 
het ongevalsnummer henvelk U dooi de 
Rijksverzekeringsbank wordt toegezon
den aan den huisarts cioor te...geven om 
lateren administratievrn rompslomp te 
voorkomen. Hetzelfoe g�lJt ten aan::ien 
van den apothek.:, 111d;c,1 U di'amaar 
wordt verwezen. 
2e. bes1a�: de schade'.oosstelling uit een 
uitkering groot 80 % van zijn dagloon, 
indien hij de derde d::g na het ongtval 
nog arbeidsongeschikt is. De uitkerin� 
gaat dan echter in vanaf de dag na het 
ongeval. 
Iemand die op Maandag een ongeval 
krijgt en op Donderdag nog arbeidsonge
"hikt is ontvangt uitkering vanaf Dins
Jag. De dag van het ongeval telt dus niet 
mee en men ontvangt daarvan dus geen 
uitkering, ook niet wanneer men het 
ongeval vóór aanvang van het werk 
heeft gekregen op weg van huis naar 
het werk. 
Iets anders is het wanneer men een of 
meerdere dagen na het ongeval de ar
beid moet staken, hetwelk veelvuldig 
na btere ontstane infecties voorkomt, 
dJn krijgt men de ui1kerin6 v;111af de sta-

kingsdag ook al zou men de;e dag nog 
korten tijd (minder dan 2 uur) hebben 

• gewerkt.
Iemand die dus op Maandag een onge
val krijgt en kan blijven doorwerken
doch op. Woensdag na 1 of 1½ uur
werken de arbeid moet staken, krijgt
vanaf deze Woensdag de uitkering ten
minste als hij dan 3 dagen of langer niet
tot arbeid in· staat is.
De'uitkering van 80 % van het dagloon
duurt 6 weken na de dag van het on
geval, daarna ontvangt men 70 % van
het dagloon, duurt 6 weken_ na de dag
van het ongeval, daarna ontvangt men
70 %. De 43e dag na het ongeval gaat
deze verlaagde uitkering in. Velen zijn
van mening dat deze verlaging de 43e
werkdag ingaat. Dit is niet juist. Men
ontvangt de 80 % uitkering over 6 wt,
ken ná de dag van het ongeval dus
over 36 werkdagen. Iemand die 1 April
een ongeval krijgt, ontvangt dus vanaf
14 Mei 70 ½ van het dagloon.
Anderen zijn van mening dat de uit
kering van 80 % altijd 6 weken duurt, te
rekenen vanaf de dag dat de arbeidson
geschiktheid intreedt, Ook dit is niet
jcrist.
km�nd die dus 1 April het ongeval krijgt
en nog tot b.v. 10 April doorwerkt en
daarna de arbeid moet staken ontvangt
ever:eens slechts tot en met 13 Mei 80 %
en v:maf 14 Mei 70 % van zijn dagloon,
Bij de bepaling van de duur der 6 weken
begint men dus altijd te rekenen vanaf
de dag ,,i het ongeval. H. v.d. K.

�,, Spor� 
meuws. 

' 

LEIDING. 
is overal noodzakelijk, zelfs in de mens, 
waar het verstand het lichaam moet lei
den. Waar geen leiding is, µeerst wan
orde. Een sportvereniging zónder (of 
halve) leidin� is als een schip zonder 
roer: Tot onctergang gedoemd. De nood
zaak van leiding is dus duidelijk. 
Wat is de taak nu van die leiding in de 
sport? 
Degene, die leiding geeft zal moeten be
ginnen met alle egoïstische gevoelens op
zij te zetten. Iemand met een overdreven 
clubliefde is derhalve ongeschikt en zal 
niet kunnen zorgen, dat onder zijn lei
ding gesport wordt om de sport en niet 
om roem, geld of andere nevenbedoe
lingen. 
Wanneer zij de sportlui, die onder hen 
staan het zuivere sportbegrip bijgebracht 
hebben, dan zal de practijk deze theo
retische lessen nog meermalen bescha
men en zal de leiding nog dikwijls voor 
ontgoochelingen komen te staan, daar in 
het heetst van de strijd de regels der 
sportiviteit nog wel eens geschonden zul
len worden. 
Tegen deze overtreders moet met veel 
tact opgetreden worden. Men moet hen 
niet te gauw straffen met schorsingen 
of geldboeten, dat wekt verbittering. Men 
kàn hen beter het onredelijk en het 
·schadelijke van hun optreden doen in
zien. Het karakter van de overtreder
zal oneindig veel geduld vragen en bij
,,onverbeterlijken" zal het. resultaat ni
hil blijven. Met dergelijke opvoeding
dient dan ook reeds begonnen te worden
bij de jeugd. Vorming is nog altijd ge
makkelijker dan hervorming.
Men zal deze jeugdige sportlui aan moe
ten tonen, darde overwinning niet het
hoofddoel is, doch slechts een bekroning
van een sportieve prestatie. Een eervolle
nederlaag kan derhalve· een prestatie zijn,
die welhaast hoger ligt dan de overwin
ning. De nederlaag vraagt zelfbeheersing
en ridderlijkheid. Breng het de jeugd bij!

- Wanneer U de overwinning vooropzet
zal de wedstrijd gespeeld worden in een
zenuwachtige, geladen ;;itmosfeer. Wan
neer men ziet, dat de zege bij de te
genstanders terecht komt, zal men zich
bedienen van ongeoorloofde middelen
en . .. • de \Vare sportvreugde is er af.
Leiders, weest onpartijdig. De minst be
gaafde sportbeoefenaars zullen U even na•
aan het hart moeten liggen, als de groot
ste sterren. Weest in alles één voorbeeld
en breng de sportvreugde, vriendschap
en de sportiviteit weer op de velden.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

Het pleit is beslecht. Het lot heeft Box
tel aangewezen als hekkensluiter. De 
uitslagen Boxtel-Best Vooruit 1:3 en ODI 
Taxandria 9-4 hebben het vonnis vol
trokken. 
Over ·de wedstrijd van Zondag j.l. is wei
nig fraais te melden. De wedstrijd werd 
aan weerszijden slecht gespeeld. Best 
Vooruit paste de gevreesde buitenspelval 
toe, speculerend op de scheidsrechter, 
die hier een mooie melodie op· wist. Al
dan niet buitenspel, zijn fluitje snerpte 
herhaaldelijk over het veld. De wedstrijd 
werd totaal aan flarden gefloten. Maar 
het zou onredelijk zijn hier de neder
laag aan toe te schrijven, want Boxtels 
spel was van zodanige kwaliteit, dat men 
weinig meer verdiende dan de neder
laag. Keer op keer liepen zij in de val 
en pas enkele minuten voor het einde 
demonstreerde linkshalf Van Weert de 
juiste tactiek tegenover dat afbrekende 
spel der gasten. Hij hield de bal bij hem 
en trachtte met snelle rushes de verdedi
ging te verrassen, hetgeen hem bijna 
gelukte. Het samenspel was slecht ver
zo;:gd en de voorhoede te stuntelig in 
haar optreden. 
Voor de rust speelde Boxtel met een 
flinke wind in de rug en reeds 2 minu
ten na de aftrap krijgt Hobbelen een 
opgelegde kans, doch om onverklaarbare 
reden geeft hij de, bal aan Van der Hey
den{ die in buitenspelpositie staat. Boxtel
blij t, gesteund door de wind in de aan
val, doch bij een van de gevaarlijke 
B.V.-aanvallcn geeft de links-binnen zijn
ploeg met een· cnonne "poeier" de lei
ding. Vijf minuten voor de rust valt Hob-

beien uit. Huybregts neemt nu zijn plaats 
in en krijgt direct een dot van een kans 
en de balans is in evenwicht. 
Na "tea-time" het zelfde spelletje. 6 mi
nuten na de hervatting neef!!! Be�t_Voor
uit weer de leiding door haar gevaarlijke 
linksbi1111en. Boxtel fouteert door de aan
vallen over links op de kust te lanceren, 
terwijl het terrein daar veel modderiger 
is dan op rechts, waar v. d. Besselaar een 
vergeten figuur wordt. Niettemin weet 
v. d. Heyden fraai door te breken, maar
hij strandt op unfair-aanvallen van de 
Best-Vooruitbacks. De scheidsrechter 
constateert deze overtreding. De bal 
wordt echter buiten het beruchte gebied 
gegoocheld en het wordt een vrije trap, 
die keurig wordt ingeschoten door de 
goedspelende Mar, Voets. De harde 

• schuiver wordt echter meesterlijk tot cor
ner verwerkt. Onmiddellijk daarop krijgt •
v. d. Heyden weer een prachtkans, als hij
nog maar alleen de keper voor zich
heeft. Het onbeheèrste schot gaat echter
naast. Vijf minuten voor het einde maakt
de linksbuiten der gasten aan alle ge
lijkspel-illusies een einde: 1-3.
Nu zijn er nog twee thuiswedstrijden te
spelen, waarin men nog kan redden, wat
er te redden valt: De eer.
Tevens is dit een uitstekende gelegenheid
voor de elftalcommissie om een elftal
te formeren, dat door enkele competitie
en vrienêlschappelijke we"dstrijden klaar
gestoomd kan worden voor de wedstrij
den tegen de kampioene van de vierde
klasse. Jongens het degradatiespook waart
rond op onze burcht. Wij zullen het
gezamenlijk uit moeten drijven door vol
harding en eensgezindheid.
De A-junioren deden het Zondag j.l. be
ter. Deze elf vrienden trokken naar
Hintham, waar ze er lustig op los scoor
den. In een wedstrijd van vijftig minuten
werden tien rozen geschoten.
De B-junioren speelden Zaterdag tegen
de C.-junioren van ODC. Ze behaalden
in de eerste 10 minuten een 3-0 voor
sprong, die zij behielden.

BLAD ELLA - ODC 3 - 2 

ODC 11-BMC 2-1
ODC III-BMC II 0-2 

In een faire ontmoeting verloor ODC 
van Bladella met 3-2. Hoewel ODC ge
steund door de wind de eerste drie k-war
tier een duidelijke meerderheid toonde 
kreeg zij nietemin toch een 2-0 ach
terstand. De stand werd gelijk, waarna 
tenslotte Bladella de winnende goal 
scoorde. 
Bij ODC ontbraken Hazenberg, Berg
werff en Pennings, die resp. werden ver
vangen door Pennings, van Wijk, en 
Hoenselaars. Het tweede elftal won van 
BMC met 2-1 en het derde verloor van 
de BMC reserve's met 2-0. 
Met de Paasdagen vrij. 

KORFBAL 
ODC 11-KCT II 3-0 

De grootste helft van de wedstrijd speel
de zich af onder de KCT korf. Terwijl de 
KCT aanval met de armen over elkaar 

- zat, kwam de verdediging handen te kort
om .de talrijke aanvallen der ODCers af
te slaan. Door het .gemis aan goede
schutters in de ODC aanval en- door de
sterke wind bleef de stand te laag in ver
houding tot de talrijke doelkansen, welke
hen geboden werden. Desondanks scoor
de de thuisclub drie doelpunten, zodat
de buit in Boxtel bleef. Beide partijen
kunnen terugzien op een aardig partijtje
korfbal.

Boxtel II-ODC III 3 - t
Boxtel II was ODC lil deze keer de baas.
Aan beide kanten volgden de aanvallen
afwissèlend elkaar op. Met 1-0 voor
Boxtel ging de rust in. Na de hervatting
van de wedstrijd trad in de ODC-linies
zienderogen een verslapping in, waarvan
Boxtel een nuttig gebruik maakte. Met
3-1 voorsprong kwam de overwinning in
handen der Boxtelnaren.
Programma voor 2e Paasdag.
Tax. II-ODC II; Deto VI-ODC III.

HOCKEY-NIEUWS 

Na een lange, gedwongen rustperiode 
hebben we j.l. Zondag wederom onze 
hockey-sticks. ter hand genomen. We 
hebben drie vriendschappelijke wedstrij
den gespeeld en wel tegen de Oisterwijk
se Hockey-club HOBO. Ons eerste he-' 
ren-elftal behaalde het beste resultaat 
en slaagde er in het eerste elftal van 
Hoco met 3-0 te verslaan. Hiermee bleek 
weer eens te meer, dat M�P- beslist wel 
in de tweede klasse behoort te worder. 
opgenomen-. Jammer genoeg wordt echter 
deze competitie niet meer afgespeeld, 
zodat onze promotie-kans wederom voor 
een jaar wordt uitgesteld. Het eerste da
mes-elftal was door- het uitvallen van 
enkele speelsters enigermate verzwakt. en 
kon zodoende op de Hoco-dames geen 
overwinning behalen. Het tweede heren
elftal slaagde er in een gelijk spel te be
halen, ofschoon een overwinning wel 
verdiend was geweest. 
Maandag, a.s. (fweede Paasdag) zal te 
kwart voor twaalf het tweede heren-elftal 
uitkomen tegen Tilbug IV. In Tilburg 
werd een gelijk spel behaald, nu zullen 
we er dus in elk geval een overwinning 
van maken. 
Het eerste dames en heren-elftal van 
MEP spéelt tegen de resp. eerste elf
tallen van HMHC 

' Voor onze dames ligt er wel een over
winnig in het vooruitzicht. Aanvang 
kwart over twee. 
De heren zullen zich nog wel herinneren, 

• dat het deze ploeg was, die er alleen
maar in slaagde ons eerste elftal in de

Lief de en Dood 
VI 
Die morgen was Brord op de gewone 
tijd wakker geworden had het vee ver
zorgd, geitrolken en de kannen aan de 
de weg gezet zoals altijd. Als hij dan in 
het voorhuis kwam was hij gewend Han
.ne aan te treffen, die de koffie klaar 
had. Hij was dan ook zeer verwonderd, 
toen bij haar niet zag. Een beetje beangst 
ging hij haar kamer binnen en trof haar 
in ,volle rust aan. 1\vee grote tranen 
blonken onder haar toegeloken wimpers. 
Toen herinnerde hij zich hoe hij thuis
gekomen was, hoe hij gisteren de ge
hele boerderij had overgelaten aan z'n 
kind. Hij sloot zachtjes de deur en ging 
zelf voor het eten zorgen, zoals hij jaren 
terug gedaan had, toen zijn vrouw ziek 
was. Een kleine gedachte aan de goed
heid van haar, en dezelfde trekken in 
Hanne - dan kon hij zich niet goed 
meer baas en legde z'n hoofd neer op z'n 
armen en voor het eerst van z'n leven 
zat Brord, die taaie boer te schreien, 
als een kind. 
Zo trof Hanne hem aan toen ze wakker 
geschrokken aan 't daglicht zag dat 't al 
te laat moest zijn. Gauw had ze zich aan
gekleed, even had ze gedacht -aan de 
zoete ogenblikken van deze nacht toen 
ze de bloedvlek zag op haar nachtkleed. 
En beneden: - ,, Vader" -
Brord schrok op. Hoe lang was 't ge
leden dat hij dat gehoord had, 'n Plotse
linge vreugde en grot weemoed welde in 
hem op. 
- ,,'t Is niks, kiendje".
Toen kwam Hanne achter hem staan en
sloeg haar armen om z'n grijze kop, buk-

De Geschiedenis 

van 

"FELIX FLINK 

41 .. Op hun rondwandeling kwamen ze 
aan een enorme grote kijker. 
Ze wandelden er eens om heen om alles 
goed op te nemen, 
Onze nieuwste kijker op aarde, dacht de 
professor, is niet zo vernuftig gebouwd 
als deze, terwijl deze toch al honderd 
jaar oud is. \Vat hebben die mannekes 
gewerkt! 
,,Hoe vinden jullie hem?" vroeg Bartje, 
,,Je zegt er zo weinig van", 
"Ja", zei de professor ernstig ,1een mens
wordt stil als hij onder de inuruk komt 
van grote dingen. Deze stilte is onze 
oprechte bewondering". 

te zich en zoende hem op z'n betraande 
wangen. - Een ogenblik kan alles weer 
goed maken, en toen ze samen koffie 
dronken vertelde Hanne dat er vannacht 
een P,ilar platpetten heel het huis had
den afgezocht en toen weer waren weg
gereden, zonder iets gevonden te heb
ben. - Omdat Brord zich schaamde dat 
hij hiervan niets gelioord had, zag hij 
niet hoe Hanne hem hevig kleurend iets 
verzweeg. Zij schenen een jongen te 
zoeken. Maar zij hadden niets ge
vonden, dacht ze. 
Op dat ogenblik kwam de knecht van 
de gebroeders Campens binnen om te 
vernemen of ze hier vannacht ook al ge
weest waren, De platpetten hadden alle 
boerderijen uit de omtrek afgestroopt. 
Alle sloten en heggen hadden ze uitge
vist. Op verschillende plaatsen hadden ze 
met hun geweren en revolvers door de 
hooimijten geschote11. Bij de weduwe van 
Willem Kerst hadden ze nog geld gesto
len ook en het schijnt dat ze op de 
hoeve van de Maatschappij enen hond, 
doodgeschoten hebben. 
De boeren zijn allemaal erg van streek 
geweest, vertelde het knechtje. Toen hij 
vroeg of ze ·het hier ook bont gemaakt 
hadden, zij Brord met 'n knipoogje, dat 
alleen Hanne verstond: ,,Hier is zo veul 
nie te hoale. En dan zijn die honger
lijders nogal 's gauw verdwenen". 
En weg was ie weer. 
Hanne en Brord hebben elkaar eens la
chend aangekeken. En toen ze de boter
ham op hadden is Brord naar z'n werk 
gegaan en Hanne naar 't hare. Eventjes 

,,Ja", zei Bartje, ,,bij jullie gaat de op
bouw niet van een leien dakje, zoals 
hier''_ 
,,Hoe weten jullie dat?" vroeg de pro-
fessor nieuwsgierig. 
Bartje wenkte hen geheimzinnig en nam 
hen mee ... in de kijker. 
48. Ze stapten in een lift, die hen in
de cabine van de kijker bracht. Bartje 
ging naar een schakelbord en haalde 
een handle over. Alles ging automatisch 
in zijn werk. Ze stonden voor een reus
achtige lens, die hen eerst een totaal 
beeld gaf van de aarde. Ze kwam echter 
steeds dichter bij en ze zagen verschil-

competitie een nederlaag te bezorgen 
Hier hebben we nu de·kans om te laten 
zien, dat we thuis dit elftal op een goed 
veld wel degelijk de nederlaag kunnen 
bezorgen. Daarom a.s. Maandag een 
flinke overwinning behaald. Aapvang 
half vier. 

DfätributieaNieuws. 

OFFICIELE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 6 t.m. 
19 April 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft r�cht op 
kopen van: -
Bonkaarten KA, KB, KC 703 (strook 4) 
67-6 !Jgemee,n: 750 gram suiker, boter-.

Jiamstroo1sel eriz __ of 1500 gram jam,
stroop enz. of 750 gram chocolade 
of suikerwerk. 

67-7 Algemeen: 1 ei.
67-8 Algemeen: 2.. liter petroleum.
67-E, 67-L Reserve: 100 gram gedroogde
zuidvruchten.
Bonkaarten KD, KE-703 (strook no. 4) 

68-3, 68-4, 68-5 Algemeen: 250 gram sui-
ker, boterhamstrooisel enz, of 500
gram jam, stroop'enz. of 250 gram 
�hocolade of suikerwerk. 

68-6 Algemee·n: 1 ei.
68-7 Algemeen: 2 liter petroleµm.
68-T Reserve: 100 gram gedroogde zuid-

vruchten.
Bonkaarten MA, MD 704 (bijz. àrbeid, 

a.s. moeders) (strook no. 4).
67-4 Suiker: 250 gram suiker, boterham

strooisel _enz. of 500 gram jam,
stroop, enz. of 2_50 gram chocolade
of suikerwerk. -

Tabakskaarten enz. QA, QB, • QC 704. 
67-1 Tabak: 3 rantsoenen tabaksart,
67-2, 67-3 Tabak: 2 rantsoenen tabaksart.
67-1 Versnaperingen: 200 gram choco-

lade en of suikerwerk of 200 gram •
suiker, boterhamstrooisel enz. ot 400
gram jam, stroop enz.

67-3 Versnaperingen: 100 gram choco
lade en of suikerwerk of 100 gram
suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 
gram jam, stroop enz. • 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Donderdag 3 April worden gebruikt. 
De eieren op de bonnen 67-7 en 68-6 
zullen in de loop van het tijdvak van 
3 tot en met 19 April worden afgele
verd. Men kan niet rekenen op afleve
ring gedurende de eerste dagen van de 
geldigheidsduur. 
De bonnen 67-8 en 68-7 Algemeen voor 
2 liter· petroleum zijn geldig tot en met 
17 Mei a.s. 

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 
-. 

later hÓorde Brord een oud bekend lied 
door het huis klÏ[lken en even heeft 
hij zijnen riek III de mesthoop gestoken 
om aandachtig te luisteren, Toen maakte 
zich een grote gerustheid van hem mees
ter. 
Het was lang, geleden dat Brord zo'n 
werklust gekend had. Het scheen of al
les opeens veel lichter en mooier ge
worden was. De zon zette heel de boer
derij in een licht zoals hij dit_ nog nooit 
meende gezien te hebben. 
Ergens speelde enkele meesjes op de tak
ken en soms dacht hij al een merel te 
horen. Maar voor Lente moest het nog te 
vroeg in het jaar zijn. Misschien dat z'n 
opgewektheid op deze dag de Lente zo 
sterk verwachtte, dat hij die al gekomen 
dacht. 
De hele dag door scheen de zon, en als 
Brord nu en dan eens het huis binnen 
ging, waar Hanne druk heen en weer 
liep, zonder dat ze het eigenlijk zo druk 
had, wist hij telkens opnieuw een harte
lijk woord te vindei1, waarmee hij de 
heldere lach van Hanne als dankbaar
heid mocht terugontvangen. 
Toen de avond al te vroeg kwam en zij' 
samen als altijd het avondeten· gebruikt 
hadden, zocht Brord naar z'n pijp, stopte 
ze bedachtzaam vol en joeg er den 
brand in. Hij trok de schoongeschuurde 
klompen aan, die Hanne reeds de vorige 
avond had gereed gezet en zocht weer 
z'n geliefkoosd plaatsje uit in de vuur-· 
hoek, terwijl Hanne de larnp aanstak. 
Die avond ging Brord niet naar "Het 
Oude Nest". 

(Wordt vervolgd) 

lende landen aan hun oog, voorbij trek
ken. Tenslotte zagen ze zelfs de mensen, 
alsof ze, vlakbij waren. 
,,Snap je nu, hne wij alles te weten ko
men?", zei Bartje. 
"We kunnen zelfs ieder geluid en ieder
gesproken woord opvangen, dus U be
grijpt, dat wij nauwkeurig met de stand 
van zaken op aarde op de hoogte blij-
ven". 
Felix knikte net als de professor vol be
wondering, over zulke wijze mannekes, 
die in dat blikken kastje betere hersens 
schenen te hebben, dan welke mens op 
aarde ook. 



DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
De wnd. Directeur van de Distributie
kring Boxtel maakt bekend: ,1 Sluiting Distributiekantoor. 
Óp Donderdag 3 April a.s._ �itt: D�m
derdag) zijn alle tot de D1stnbut1eknng 
Boxtel behorende kantoren vanaf 10 uur 
des voormiddags normaal geopend_._ 
Op Vrijdag 4 April a.s. (Goede Vnidag) 
zijn de kantoren en uitreiklokalen beho
rende tot de bistributiekring Boxtel ,ge
opend van 10 uur voor!'1iddag tot 12,30 
namiddag. 
Op Paas-Zaterdag alsmede op de Twee
de Paasdao (7 April) zijn alle kantoren 
vo9r het publiek gesloten. 
2. Inlevering door handcl..ren. 
Jn \'e,·Lan<l met het bover:staande moe
ten de winkeliers die nono1aal hun bon
nen inleveren op Maandag, dit in de aan
staande week op Dinsdag 8 April 1947 
doen. 
3. Aanvrage rijwielen en rijwielbanden.
Gedurende de eerste 10 dagen van de 
maand April 1947 kunnc11 wederom a:u:
vragen worden i·ngedöend ter verkrijging 
van rijwielen en/of rijwielbanden.
Uitsluitend zij, die minstens 3 kilometer
van de plaats waar zij dagelijks hun 
werkzaamheden verrichten, alsmede zij 
die in de· uitoefening van hun werkzaam
heden, minstens 12 km per dag moeten 
fietsen komen in aanmerking voor rijwiel
banden. 
4. Na-Uitreiking bonkaarten. 
De na-uitreiking van bonkaarten 705 en
textielkaarten 705 zal in de gemeenten 
Boxtel, Schijndel, plaats hebben op 11 en 
12 April a.s., in de gemeenten Best, op 
11 April en in de gemeente Oirschot op 
12 April a.s. Voor de overige gemeenten 
dient men zich te vervoegen op eén der 
bovenstaande plaatsen. 
De wnd. Directeur vnd. J. F. A. PARO 

dan zij voor de oorlog bezat. Immers 
talloze problemen vragen in deze chao
tische, naoorlogse tijd om een oplos
sing, die mede voor een- zeer belangrijk 
deel door een zo goed mogelijk functio
nerende KVP zal moeten vrkregen wor
den. 

Parochie-Agenda· 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 6 ApriL Hoogfeest van Pa
sen. De H.H. Missen om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de plechtige 
Hoogmis met assistentie. De Hoogmis 
zal worden opgedragen voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn der parochie. Na 
de middag om 3 uur plechtig Lof met 
sermoon. Na het Lof tot 5 uur gelegen
heid om te biechten. Vandaag en morgen 
2e Paasdag is de 2e schaal voor èle bijz. 
noden van het Episcopaat, welke bijz. in 
de milddadigheid, der gelovigen 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 voor· 
8 gel. H._ Mis voor het geestelijk en tij
delijk welzijn der parochie. Des avonds 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Maan
dagavond is het geen Congregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Zij, die hun Pasen thuis wensen te ont
vangen moeten zich daarvoor tijdig la
ten melden. Zij die gedurende de 40-
daaose vasten gebruik hebben gemaakt 
van° de toegestane verzachtingen in de 
vastenwet worden verzocht het zuivel
geld van 'minstens 15 cent als aalmoes 
te storten in de daarvoor bestemde 
offerbus. 
Zaterdags · biechthoren van half 3 tot 4 DE STICHTING VAN HET uur en van 6 uur 1:ot half 8. , GOSELING-VERSCHUUR Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. HERSTELFONDS. Woensdag om half 8 gel. H. Mis. v.w. 

5 Mei a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, het "Biddend Leger" voor onze jongens 
dat te Utrecht onder de bezielende stuw- in Indië. kracht van Dr. Schaepman de RK Staats- DINSDAG, om kwart voor 7 gez. rondst. 
partij gesticht werd, wier naam in Dec. voor Jacobus van Elk; z.a. gel. mndst. 
1945 in "Katholieke Volkspartij" werd voor Jan van Empel; H. Hart-altaar "îel.
gewijzigd. mndst. voor Paulina Voets; om hal 8
Het hoogtepunt der viering zal bestaan gel. mndst. voor Adrianus van Gooi; z.a. 
in het aari de partijraad van de KVP gel. jrgt. voor Petrus van Rooij en Pe-
aanbieden der gelden, welke bestemd zijn tronella v. d. Steen de llsvr.; om half 9 
voor de stichting van het z.g. Goselings gef. gez. jrgt. voor over!. fam. Roeseling. 
Verschuur-Herstelfonds. WOENSDAG, om kwart voor 7 gef. 
Dit fonds wordt opgericht ter vervan- gez. jrgt. voor Wilhelmina van Horck; 
ging van het ruim 20, jaar geleden ge- z.a. gel. mndst. voor Jacobus van �Ik;
stichte Dr. Schaepmanfoncls, dat diende H. Hart-altaar gel. mndst. voor Marmus
om alle buitengewone uitgaven der KVP v. d. Steen v.w. het Thuisfront; om half
te kunnen financieren. ' • •• 8 gel. H. Mis v.w. het "Biddend Leger";
Het kapitaal van het Dr. Schaepman- z.a. gel. H. Mis voor Antonetta van
fonds is tengevolge van de Duitse be- Keulen-van Zon; om half 9 gef. gez. 
zetting nagenoeg in zijn geheel verlo- jrgt. voor over!. fam. Buddemeijer. 
ren gegaan, zodat het 50-jarig bestaan DONDERDAG, om kwart voor 7 gef. 
der KVP wordt aàhgegrepen, om de slag, gez. jrgt. v. Adrianus v. d. Besselaar; z.a. 
die door de Duitsers aan onze politieke gel. mndst. voor Johannes v. d. Steen; 
-organisatie werd toegebracht, te herstel- H. Hart altaar gel. mndst. voor Martina
Jen en zo mogelijk nog onze partij een Voets Vlamings; om half 8 gel. jrgt. voor 
ruimere gelde!ijke fundering te geven over!. fam. Eijkemans; z.a. gel. jrgt. voor 

_ De avonturen van eèn BOXTELS AALMOEZENIER 
bij • de GUERILLASTRIJDERS. 

I. 
Vorige week plaatsten wij het bericht 
van de te verwachten thuiskomst van 
Pater A. Bevers. Wij knoopten hieraan 
de belofte vast, zo spoedig mogelijk te
rug te komen met een avontuurlijk re
laas van onze plaatsgenoot in de Philip
pijnen. Nu zijn wij in staat gesteld een 
deel hiervan te publiceren: 

-o-

Bij ons in de Philippijnen begon de oor
logsdans op 7 Dec. 1941. Verrassende 
aanvallen van de Japanners zetten achter 
de Vliegende. Forten van de A.A.F. in 
één dag "zaliger gedachtenis". Verdere 
acties bleven echter buiten onze pro
vincie Surigao, waar het . rustig bleef. 
Gelukkig, want het gehele Philippijnse 
leger bestond uit wat ongewapençle. sol
daten en één mitrailleur. 
Spoedig ondervond ik de gevolgen van 
de Japanse acties: Meel, suiker, brood, 
boter begonnen tot de sporadische of 
niet verschijnende artikelen te behoren. 
Miswijn vroeg de uiterste zuinigheid, 
terwijl ik van mijn laatste voorraad meel 
nog voor een paar jaar voldoende hosties 
had laten bakken. Van 1941 tot 1945 
hebben we geen brood meer geproefd. 
Ons dagelijks menu bestond uit rijst, 
maïs en een soort varkensaardappelen in 
een schijnbare eindeloze herhaling van 
.deze gerechten. 
In Mei 1942 verschenen de eerste Jappen 
in Surigao. Ze behandelden de Bisschop 
en de paters tamelijk netjes en gaven hen 
veel vrijheid. 
In het afgelegen gehucht, waar ik werkte 
was geen enkele spleetoog te zien. Eind 
1942 kwam er iuerilla-activiteit in kleine 
groepen. Deze activiteit bestond voor
namelijk uit bandieterij van weggelopen 
soldaten, die het hun eigen burgers nog 
moeilijker maakten, dan ze het hadden. 
Later werden deze groepen beter geor
ganiseerd door enkele achtergebleven en 
ontsnapte Amerikanen. Er werd co,ntact 
gemaakt met Mac Arthur in Australië en 
toen kwamen er tamelijk regelmatig sub
marines binnensluipen met ammunitie, 
zodat het guerillaleger zijn opstandighéid 
tegen de Jappen kon beginnen. Scims 
tegen de Jappen kon beginnen. Soms raak
te men slaags en werden aan weerszijden 
rake klappen uitgedeeld met het nadeel, 
dat de Jappen sterk antipathiek stonden 
t!!genover de burgerbevolking en ons 
geestelijken. Sommigen van ons maak
ten enkele dagen kennis met hun "bajes" 
en onze spionnen fluisterden zelfs, dat 
mettertijd alle gee;telijken dezelfde rich
ting in zouden draaien. Wie werden voor 
de keus gesteld: óf overgeven óf de 
bergen in vluchten. 
Geen van de twee voorstellen stond me 
aan tn daarom sloot ik me ,met Pasen 
1944 aan bij het guerillaleger. . Na een moeilijke tocht door de Jungle 
kwam ik zonder schoenen in het hoofd- 1 
kwartier �n, 'waar mij� aan.stelling als 
aalmoezenier door Gen. -Mac. Arthur 

bewerkstelligd werd. De geestelijke ver
diensten van dit aalmoezenierschap moe
ten niet al te hoog aangeslagen worden, 
want naar evenrecligheiJ van de avon
tuurlijke sfeer was de geestelijke ver te 
zoeken. Alleen als ik de H. Mis las, ver
plichtte ik hen om tegenwoordig te zijn. 
Met biechten en communiceren was het 
treurig gesteld. De meeste "Philippino's" 
doen niets aan hun godsdienst, ofschoon 
ze wel gedoopt zijn. 
Talacogon was het hoofdkwartier. Deze 
plaats ligt in Boven Agussan en heeft me 
enkele · gezellige dagen bezorgd, waar
naast het trieste gebeuren stond van Ja
panse luchtaanvallen. 
Toen ik mijn aanstelling had ging ik naar 
Oteiza0terug _om er mijn benodigdheden 
te halen. Onder de tippel ontmoette ik 
een paar Philippijnse_ soldaten en Ameri
kanen, die me vertelden dat er juist ruim 
vijf honderd Jappen geland waren in 
Lianga, waardoor mij de pas naar Oteiza 
was afgesneden. Pater Schellekens, pas
toor te Lianga was immiddels de bergen 
.in gevlucht, waar hij enkele maanden in 
romantische, maar toch enigszins onge- , 
ri�flijke spelonken woonde. We gingen 
terug tot Loo Arcoz, waar een grote 
opslagplaats was van rijst voor het leger .. 
We waren hier maar op twee uren -af
stand van de Jappen. Iedereen trok daar
om nog verder het binnenland in, behal
ve de bewakers van de rijst en ik, Hij 
had een karabijn en ik droeg vóor deze 
gelegenheid een revolver. Na .een onrus
tige nacht ben ik met behulp· van een 
heidense volksstam na vier dagen door 
de bergen te Oteiza aangekomen. Ik 
was de en•ige blanke, die ooit een voet 
gezet heeft in de onmetelijke oerwou
den, waarover men in Nederland zo ver
rukkelijk kan schrijven en die sommigen 
,,maagdelijk tropische oerwouden" dur
ven te noemen. Deze poëtische ont
boezemingen. besterven wel, als men in 
aanraking komt met deze "schoonheid"., 
Een weg bestaat er in zo'n oerwoud 
niet, alleen een Manobo-oog, kan een 
smal paadje ontdekken, dat berg-op, berg 
af gaat, Hoor water en moeras leidt, over 
glibberige boomstammert en door onbe
gaanbare wildernissen slingert. Mijn ste
vig, ruim en luchtig soldatencostuum zat . 
spoedig geheel en al onder de modder. 
Het eten bestond uit een homp rijst, ge
kookt en vermengd met blaren en in on
ze kragen geslagen aan een snelvlietend 
stroompje in het maagdelijke oerwoud, 
om de romantiek te bewaren voor "gent
lemen in smoking" in een deftig hotel 
1J1et gewichtige kellners. 
In de dorpen, die we soms passeerden 
kregen we soms wel eens een kip, die aan 
de vele hó'ngerige magen ook al weinig 
vol<loening schonk. . 
Ik was I dan ook bepaald uitgehongerd, 
toen ik in Oteiza aankwam en voor ik 
aan iets anders durfde denken offerde ik 
goedgeefs aan mijn afgod: De maag. 

(wordt vervolgd) 

Petrus van Veghel; om half 9 gef. gez. 
jrgt. voor Franciscus Jurgens; om half 10 
Huwe1ijksmis. 
VRIJI)AG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Wilhelmus van Dongen; z.a. 
gel. H. Mis voor Elisabeth van Heesch 
v. d. Bosch; H. Hart altaar gel. jrgt. voor·
Maria van Zogchel;iom half 8 gel. H. 
Mis ter ere van het H. Hart; z.a. gel: 
H. Mis voor Petrus Muselaers en Hen
rica van Drunen de hsvr.; .om half 9 gef. 
gez. jrgt. voor Jacobus van S!,!sante. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Mjtria van Susante va� Don
gen; z.a .. gel. mndst. voor Mana va_n 
Nieuwburg; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Johanna van Lieshout de Werd van
wege de St. Elisabethvereniging; om half 
8 gel. jrgt. voor Johannes Habraken en 
Petronella Peijnenburg de hsvr.; z.a. gel. 
H. Mis ter ere van het Onbevlekte Hart
van Maria tot bekering der zondaars; 
om half 9 gel.' H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen geschieden:
Dinsdag gel. H. Mis voor Cornelis van
Hal; Woensdag gel. H. Mis voor Mar
tina van Zeeland; Donderdag gel. H. Mis 
voor Wilhelmina van Zogchel; Vrijdag 
gel. H. Mis voor Hendricus van Woen
sel vanwege de levende Rozenkrans; 
Zaterdag gel. H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Michaël Leonardus Tim
mermans uit deze parochie en Hendrika 
Paulina van Heeswijk geb. en won. te 
Schijndel; Martinus Jacobus Trum, geb. 
te Eeckeren en won. te Vught en Wilhel-

- mina Antonia. Timmermans uit deze pa
rochie; waarvan heden de 1 e afkondiging. ges_chiedt; Johannes Lambertus Valks 
uit deze parochie en Adriana Maria v. 
d. Wiel geb. en won. te, Liempde; Mari
nus v. d. Nostrum en Engelina Berdina 
van Kasteren beiden uit deze parochie 
waarvan heden de 3de afkondiging ge
schiedt. De gelovigen' zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen waarin 
niet is gedispenseerd ten spoedigste aan 
den pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
Hoogfeest van Pasen, 6 Apr. 1947 

De te schaal is voor de Kerk; de 2e 
open schaal voor de St. Martinus-naai
kring, welke in uw bijzondere milddadig
heid wordt aanbevolen. De plechtige 
Hoogmis om half 11 wordt met assistentie 
gecelebreerd. Om 3 uur pl. Lof met assis
tentie, waaronder predikatie. (stoelen
geld als gewoon). Na het Lof is er ge
legenheid om te biechten tot 5 uur. 
Oj:> de 2e Paasdag zijn de diensten als op 
Zondag; de te schaal is dan voor de 
Kerk; de 2e voor de B.N. 's Avonds om 
7 uur Lof met volkszang en Rozenhoedje 
voor onze militairen in Indië. 
Het zuivelgeld kan ,gestort worden in 
een daarvoor• aangewezen offerblok. In 
de loop der Paasweek worden de Sint 
Pieterspenning en de contributie der 
Broederschap van het H. Hart opgehaald. 
Doopuur: iedere dag van half 3 tot 3 u. 
Biechturen: Zaterdag van 3 tot 4 uur 
en van 6 tot 8 uur. 
ZONDAG: 6 April: 6 uur Ld. voor Ger
dina v.· Beljouw vanwege Broederschap 
H. Eik; 7 uur l.d. lev. en over!. leden der
Tilburgse· Proc. Haktndover; 8 uur l.d. 
voor Adrianus v. d. Loo..J.<anwege Proces
sie Boxtel-Kevelaar; kwart over 9 l.d. 
voor Jacobus Withoos vanwege H. Fam.; 
half 11 de Hoogmis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der Parochie. 
MAANDAG, 7 April: 6 uur l.d. voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der Paro
chie; 7 uur l.j. voor Tonny van Hal; 8 
uur l.j. voor Kees van Schaayk; kwart 
over 9 l.d. voor Theodorus van Don
gen en Maria v. d. Laar z.e:; half 11 de 
Ho0gmis z.m. voor den Heer Jan de 
Leyer. 
DINSDAG, 8 April: 7 uur z.d. voor Jo
hannes Vermulst par, St. Theresia over!.; 
l.d. voor Henrica van Stekelenburg van
Duren vanwege de Buurt; kwart over 8
l.d. voor Antonius Booms en 'Anna Maria 
den Otten; 1.d. voor den Heer Wilhelm 
en Mej. Oda van Eupen; half 9 l.j. voor 
Làmbertus Baayens. 
WOENSDAG._9 April: 7 uur gef. l.j. v. 
Johaimes van Zeeland en Maria Tho
massen z.e.; l.d. voor Mathilde Schee
pers-Hoenselaars; kwart voor 8 l.d. V?Or 
kinderen; l.j. voor Antoon van Boxtel; 
Martinus v. Schijndel vanwege de Klein
half 9 l.j. voor Cornelis Baayens. 
DONDERDAG, 10 Apr.: 7 uur Gef. l.d. 
voor Mej. Wilhelmina van Oerle en haar 
afgest. familie; 1.d. voor lev. leden Broed. 
St. Willibrord;kwart voor 8 l.d. voor 
Adrianus Vlaminckx vanwege Bond Kan
toor en Handelsbedienden; l.j. voor Pe
trus Baayens en Lambertha Boons; half 9 

z.j. voor den Heer Gerardus Hölzken en 
Mej. ,4driana van Schaayk z.e.
VRIJDAG, 11 April•: 7 uur l.j. voor Jo
hannes van Breugel, Petronella Daamen
z.e. en de Eerw. ,Broeder Theodorus de
zoon; I.m. voor Jacoba v. d. Horst-Ra
demakers; kwart voor 8 l.d. _ over!. fam. 
Adelaars-Houtappels; l.d. voor den Heer
Lambertus Goossens en Dini de dochter;
�lf 9 l.j. voor Clazina van Grinsven-
Nielen. _ , 
ZATERDAG, 12 April: 7 uur l.j. voor
Theodorus Hendriks; l.d. voor Cornelis
Strijbos en echtgen.; kwart voor 8 l.j.
voor Martinus Scheutjens; half 9 l.d.
voor Henricus van Helvoirt; half 10 gez. 
Huwelijksmis. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Hoogfeest van Pasen.

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn
der parochie; 14 uur H. Mis voor .(\n-
toon van Kempen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der par.; 10 uur jrgt. voor Engelbertus 
v. d. Linden en Regina de hsvr.
DINSDAG half 8 jrgt. voor Johanna v.
de Linden en Antoon v. d. Linden. 
WOENSDAG: ha\f 8 jrgt. voor Adrianus
v. d. Velden en Catharina de h5'rr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon
v. d, Velden. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes v. 
d. Velden. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
v. d. Velden.
Deze week zullen geschieden: Dinsdag 
mndst. voor Nicolasina Toefen; Woens
dag mndst. voor Adrianus van Schayk; 
Donderdag rondst. voor Joannes Essens; 
Vrijdag mndst. voor Joannes v. d. l'.'.an
gen berg; Zaterdag mnclst. voor Adrianus 
Corstfn. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL. 
Pasen 1947 

ZONDAG. Eerste Paasdag, 7 u: H. 'Mis 
waarbij de kerk met 'n kaars wordt ver
eerd uit dankbaarheid; half 9 H. Mis 
vanwege St. Elisabethstichting voor Me
vrouw · Johanna van Lieshout-de Werd. 
Tien uur Hoogmis tot welzijn v;m de pa
rochianen. In de St. Theresia-kapel is 

'een bus geplaatst met opschrift: dispen-
satiegeld 15 cent. Wie gebruik heeft ge
maakt van vleesspijzen op Zaterdagen 
·van de veertigdaagse vasten wegens dis
pen.satie kan door het storten van dis
pensatiegeld in deze bus daardoor vol
doen. De eerste scha;il is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor B.N. om half 
vier plechtige Vespers. Daarna biecht-

- horen in de beide biechtstoelen tot vijf
uur. 
MAANDAG: tweede Paasdag 7 uur H.
Mis V<Jir bijzondere intentie; half 9 H. 
Mis voor het welzijn van de parochianen. 
10 uur de Hoogmis als plechtig jrgt. voor 
Maria Antonia van Beers. De. eerste 
.schaal is voor onze eigen kerk, de twee
de voor B.N. Om half vier Lof met ro
zenhoedje, om Gods 7.egeningen te ver
krijgen over het bewaarschoolonderwijs; 
degenen, die de Pasen thuis wensen te 
,..,ntvangen of· uitgesteld wensen, kunnen 

. zich daartoe laten aanmelden in de sa
cristie. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor de arme 
kerken van ons Bisdom. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Martinus
van Schijndel, in de parochie van het
H. Hart overleden; kwart over 8 H. Mis
voor Elisabeth Kurstjens-Reuten; 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor een
zieke. Hierbij wordt de kerk met een 
kaars vereerd; kwart over 8 H. Mis voor 
Marinus van Esch in de parochie van 
het H. Hart overleden; Na de middag 
omgang om eieren in Vorst en Breede 
Hei. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes v. d. Pas, Antonia Boons en Anna 
Maria van Asveld hsvr. Hierbij wordt de 
kerk met ee� kaars vereerd. kwart over 
8 H. Mis tot intentie van de leden der 
Godsvruchtige vereniging ter ere van de 
H. Theresia van het Kind Jezus.
VRIJDAG: half 8 jrgt., waarbij de kerk
met een kaars worqt vereerd voor Ma
rinus Veroude; kwart over 8 H. Mis 
voor wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. 
Heyden. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adria
nus v, d. Loo; in de par. H. Hart over
leden; kwart over 8 jrgt., waarbij de kerk 
met een taars wordt vereerd voor An
tonius v. d. Mevclen. 7 uur Lof met ro
zenhoedje tot äfweer van het Commu
nisme en opbloei van KA. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Marinus van Esch, in de parochie 
van het H. Hart, Mevrouw de wed. Jo
hanna van Lieshout-de Werd in de pa-

- rochie St. Petrus, Z. Eerw. Heer v. d.

Wee ge�ezen pastoor van Nijnsel en 
Joha�nes Vennulst alhier .overleden. Ten 
slotte aanbevolen een noveen voor een
zieke. . . ZONDAG, 12 April: 7 uur H. Mis van
wege de leden der Algemene Kath. Ar
beidersbond afd. Boxtel voor Petrus van •• 
Beers . half 9 H. Mis uit dankbaarheid ter 
ere v'. d. H. Theresia. Hierbij wordt de 
kerk met een kaars vereerd. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING
LIEMPDE. 
Pasen, 6 April 1947. •

ZONDAG, Hoogfeest van Pasen: half 7
I.m. voor de levende leden der proc. van 
Hakendover; 8 uur l.j. vöor Theodorus 
v. d. Velden; 10 uur de plechtige Hoog
mis tot welzijn der par.; 3 uur plechtig_ 
Lof, waaronder processie. Na de,mid�ag 
biechthoren van 2 tot 3. uur en van na
het Lof tot 5 uur. 
MAANDAG: 2e Paasdag: geen verplich
te feestdag: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur I.m. voor Maria Adria
nus Coppens als overleden lid van de 
Retraitepenning; 10 uur z.j.-voor Adriaan 
Avendonks en Cornelia hsvr. 3 uur het 
Lof. 
DJNSDAG: 7 uur z.j. voor'"Antonius van 
Esch; half 8 l.jrgt. voor Maria Adrianus� 
Coppens; 8 uur l.j. voor Johanna Theo-
-dorus v. d. Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Adrianus 
van Esch• half 8 l.j. voor Johanna v. d. 
Velden; 8 uur l.j. voor. Maria Adrianus· 
de Bresser. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; 8 uur I.m. voor 
Maria Adrianus Coppens als overleden 
lid broederschap O.L. Vrouw van de H.
Eik; 9 uur Zingende Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Thomas van 
Esch; half 8 l.j. voor Petrus Swinkels; 8 
uur l.j. voor Adrianus de Beer. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmus 
van Abeelen; half 1 8 l.j. voor Adriana 
Adrianus de Beer; 8 uur l.j. voor Helena 
Adrianus v. de Velden. 
ZONDAG: ha:lf 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor Adriana de 'ieer; 10 
uur z.j. voor Elisabeth Wilhelmus van 
Abeelen. 
In de kapel der Eerw. Zusters: Zondag 
tof Zaterdag 7 u. I.m. v. August Suetens 
overleden te Best. 
Zondag 13 Apr. 7 uur I.m. v. Jan Stoof 
7e voor Maria Adrianus Coppens overl. 
te Liempde. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH
Hoogfeest van Pasen. 

H.H. Missep om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte \l()Or Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Pl. Lof, 
waaronder Feestpredicatie.- Daarna gele-. 
genheid om te biechten tot half 6. 
Maandag 2de Paasdag H.H. Diensten als . 
op Zondag. 
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. 1 • 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Johannes 
Wilhelmus van Exsel; half 9 H. Mis; 10 
uur pl. Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: 7-uur H. Mis voor Jan 
van den Aker; half 9 jrgt. voor Josephus 
Vorstenbosch en Adriana v. d. Nosterum 
hsvr.; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
DINSDAG: half 8 gez. H. Mis voor 
Martinus van Schijndel te Boxtel. over!. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petronel
la v. cl. Sande-v. d. Loo. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis· voor 
Wilhelmus Kouwenberg. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Martinus v. d. Broek. 
ZATERDAG: half 8 irgt. voor Ardina v .. 
d. Broek-van Genuchten. •
Elders: H. Mis voor Geertruda . v. • d.
Staak-Konings; 3 HH. Missen uit dank
baarheid; H. Mis voor Wilhelmus en 
Wimke van Schijndel; H. Mis voor Cor
nelia van Oers-v. d. Braak 

MEN KEERDE ZIJN 

KOPJE OM 
In sommige streeken van ons land 
heersèht nóg dit eigenaardig ge-

• bruik, het koffiekopje omkeeren,
ten teeken, dat men niet meer 
wenscht. 
Zelden ziet mel), nog dit gebruik
van omgekeerde kopjes Zeker 
niet daar waar de Gruyter's koffie 
met haar geurig aroma wordt ge
schonken, Deze koffie blijft altijd 
een genot en smaakt naar meer
totdat de koffiepot leeg •is. 

Voor de betoonde belang
stelling bij ziekte en over
lijden van onzen dierbaren 
Eéhtgenoot en Vader 

Langs deze weg betuigen 
wij onze hartelijken dank 
aan Familie, Buurtbewoners, 

!--vrienden en Kennissen, die 
met ons hebben meegeleefd 
tijdens de ziekte en het 
overlijden van ons jongste 

. Dochtertje en Zusje 

Ter gelegenheid van de ver
lening van de Medal of Free
dom, die op 12 Maart j.l. door 
mijn vrouw te Utrecht -in ont
vangst werd genomen, mocht 
ik van vele vrienden en ken
nissen uit Boxtel, Esch en om
geving gelukwensen ontvan
gen. Ik behoef niet te zeggen 
hoezeer deze blijken van 1'ne
deleven van "thuis" door· mij 
hier in den vreemde op prijs 
worden gesteld. Het is mij ech
ter niet mogelijk om allen per
socnli j'., te hdanken voor deze 
belangstelling, en ik ben de 
redactie .:eer dankbaar voor de 
gelegenheid mij geboden dit 
op deze wijze te doen. Na 
mijn terugkeer in Nederland 
(laten wij hopen, dat dit spoe
dig is) hoop ik allen, die mij 
schreven de hand te kunnen 
drukken. Tot zolang, 

Te koop 7 ruwharige Belgis.!:he
Herders met stamboom, oud 
6. weken, Selissenwal 7.
Wil ruilen 1 ·Korf, '.2 Kasten
met bijen . ·en· ledige korven 
voor krielkippen,· Tongersestr. 
_B, Boxtel.

Jan van der Aa 
betuigen wij aan de Eerw. 
Heren Geestelijken, Dr. C. 
Hoek, Familie, Vrienden en 
Buurtbewoners onzen har
telijken dank. 
Weduwe 
E. v. d. AA-v._d. SANDE

en Kinderen. 
v. Salmstraat 5.

Op 22 April a.s. hopen on
ze dierbare . Ouders en 
Grcotouclers 

Petrus van Dinther 
en 
Ardina v. Dinther v. Dijk 

de dag van hun 40-jarig 
Huwelijksfeest te herden 
ken. 
Hunne dankbare kinderen 
e!1 kleinkinderen. ' 

Liempde, April 1947. 
Uw was wordt helder gewas
sen en natuurgebleekt, droog 
of nat afgeleverd door J. van 
Esch Tongeren 118. 

DINA 
en vooral aan de Eerwaar
de Zuster Albana en Dok
ter Ottink, die zich geen 
moeite gespaard hebben. 

W. ROVERS.
H ROVERS-VAN DIJK
CORRIE, MARIETJE, 

• ADRIAAN, BERTJE,
ANTOONTJE. 

Liempde, 25 Maart 1947. 

Lant uw BOEKEN INBINDEN
door R. VERHAGEN. 

Er biedt zich aan een net RK 
meisje voor dag of dag- en 
nacht. Met alle voorkomende 
werkzaamheden bekend, v.g.· 
g.v. Adres te-· bevr. Molénstr.
19, Boxtel. 
. 

Gevraagd net meisje voor hele 
of halve dagen of werkster
2 à 3 dagen per week. 
Adres: Sta9onstraat 41. 
' 

Te koop bij M. Veroude Len
nisheuvel 71, Boxtel, een toom 
biggen. 

W. van Roosmalen

Te koop een paardehaam, m. 
60 en een nuchter vaarskalf

Te koop een partij Voederbie- bi{ Wed. A. van de _Sande, 
ten "Baras" en Groenkraag" Onrooi 9. 

JULIANAS�AAT 29. F. van Boxtel, Nieuwstraat 84. T _:_e_
ko
_o_p_p _ra _c _h-ti-ge-jo_n_g_e_ kl_p-

vakkt•ndig Te koop beste driftvarkens bij pen volop aan de leg, en witteZe worden 
en accuraat 

' en spoedig 
Th wr J T · 64 bonen bJJ •• P. van den_ Boer; afgewerkt . w 1t ox, ongeren , 

geleverd. . Boxtel Eindhrff'ens·eweg 47. 

Te koop een ·beste· kalfkoe 
aan telljng 5 April. J9h. de 
Bresser_ Langenberg 24 .. 

Te koop, een hardhouten kast . . _Een . ki�derledikantje en Kin
(half leg en hangkast). Te be- derf1ets1e, fietsstoeltje en Phi
vragen Osch- en van Leeuweq- tips Luidspreker te koop. Brug-
straat 9. straat 8, Boxtel. 

1 

1 

1 

. 

-

-

' 



Te koop een beste leveringskoe bij G. Schellekens, Onrooij 15, Boxtel. Mevrouw Nots. v. d. KLEI, Heusdenschcbaan C 55,Oisterwijk vraagt voor haar klein gezin, tegen eind April een keurig Te koop een toom beste biggen en een partij voederbieten, ,b11 H. v. d. _Pasch, Onrooij 6.Te koop een kalfvaars bij M. KEUKENMEISJE, de Groot Boxtel, Lennisheuvel z.g.g. onnodig zich aan te 59. melden. Aangeboden mooie arbeiderswoning met flinken tuin, gelegen even over de Breukelse bru0 in ruil voor woning in de kom der gemeente Boxtel. Benagen Molenstraat 19. Te koop nieuwe zwarte werk mansschoenen, maat 41, Rechterstraat 44. Wegens vertrek naar Ned. Indië te koop aangeboden: • Old Finish dressoir, '.2 armfauteuils en 4 stoelen Old Finish, 

Zeg, Vader ik moet mijn Tuinzaden nog kopen. Nu jongen, ga dan naar VAN OERS, daar heb ik het al meer dan '.25 jaar gehaald. Daarom
Volgt U ook mijn Raad 
En gebruikt Van Oers zaad BREUKELSESTRAAT 11'.2 

Wij�iging der Krachtinstallaties 
IN DE GEMEENTE B O X T E L. 

In verband met de aanstaande wijziging der krachtinstallaties in Boxtel delen wij het volgende mede: Krachtverbruikers die het aantal der motoren of het aantal paardenki\ichten van hun installaties wensen uit te breiden of te wijzigen kunnen met de Technische Dienst der P.N.E.M. overleg plegen op DINSDAG 15 en DONDERDAG 17 APRIL • des voormiddags van 
10- 1'.2 uur op het bouwbureau van de P.N.E.M.,schoollokaal B.L.O., Burgakker. N.V. P.N.E.M.

A"" 

�uis 

1el,onelen 1 

1 kinderslaapkamertje crême ---------- ______ _ gelakt, bestaande uit ledikantje Steeds vootTadig tafdtje en 2 stoelen en nacht-kastje; '.2 keukenstoelen en Z H • bankje; haardbnnkje; Jaarsma ure artng enhaard; kinderwagen; tekenpor-tefeuille, motorkap, motorbril- Rolmops 11 et. !en, kinèerspeelgoed o.a. eengrote treinenloods.TH. PENNINGS, vos STATIONSTR. 44:Om Doel0tr. 14, Boxtel 
♦ Vraagt

Fa. Wed. P. SPIERINGS Breukelsestraat 88 Winkelpersoneel

' 

MOEDERS!!! Het Paasfeest staat voor de deur. Gaarne heeft iedere Moeder dan haar kinderen op z'n PAASBEST. Ook dit jaar valt dat echter nog niet mee. Gelukkig kunnen wij 
U momenteel helpen dit toch te verwezenlijken. Wij ontvingen prachtige, prima kwaliteit jongensjasjes, geheel gevoerd, voor de leeftijden van 1 t.m. 7 jaar Wacht niet te lang, doch kom direct om teleurstelling van u i  t v  e r  k o c h  t te voorkomen. Uw devies zij dus Eerst even kijken bij 
WITTEVEEN 

Rechterstraat 18 Boxtel. 

J�q=ÛU en (jauu,�eddil O E M O L 
• STATIONSTRAAT BOXTEL

Telefoon No_ 336 

Het is ons een gen_oegen te kunnen meedelen, dat wij weer 
_i>1 het bezit zijn van een 

Luxe Touring-Car voorzien van een groot aantal comfortabele zltplaatsen en radio-installatie. 
Hiermede te reizen is een GENOT. 

-i( Voor gezelschappen en clubs de fijnste reis-
Vraag condities gelegenheid ongeacht afstand en vrij .van enige 
en bespreek tijdig dienstregeling, 

Yoor Jaarbeursbezoek dagelijks plaatsen en gezelschapsreizen te bespreken. 

TONEELGROEP 

: LEERINGHE ende VERMAECK Brengt op Dinsdag 8 April Woensdag 9 April Donderdag 10 April 1 telkens des avonds om 7,30 uur precies in de de zaal van "De Ark" 
DE VREEMDELING Toneelspel in vier bedrijven door Antoon Coolen 
Prijzen der plaatsen f 1,- en fl,50 

♦ 

Censor: Pater Marius, Assumptionisf Regie: Nol van Roessel, Schijndel 
Grime: Th. Lamoen, Vught.

Voor V oetbehandeling 

Massage 

en 

Manicure 

1s uw adres 

Bovendee_rt' s 
Schoen- en

Lederhandel 

' Pasen het blijde Lentefeest!

Viert dit feest met Bloemen in Uw huis van 

Bloemenmagazijn 

P. P. van Zogchel 
_BOfSCHEWEG 59, BOXTEL - -Per Bloemen-Expresse verzorgen .,,;ij Uw orders doorgeheel Nederland. •

Mu�iek 2e Paasdag 
speelt 

VUGHTSE MELODIE 
in Café M. v. d. Megden 
Eindhovenseweg 6, Boxtel 

Gezelligheid en... . . . . prima • dranken 

Als kind kwam ik reeds bij 

1 Bovendeertl. 
want 

P,cw.uulettt' s Sdioenen 
êlijoen Setec ! 

Het vrouwtje van het weerhuisje. Zij wil wel graag , naarb�iten, maar kan niet altijd. Zoo zijn er ook nog meisjes genoegdie graag een loonende werkkring willen. maar thuis misschien niet de geheele dag gemist kunnen worden. Voor deze meisjes heeft Philips nu een mooie rt:gcling getroffen: _een gedeelte . van de dag werken! Loop eens aan bij het Aanneembureau voor Vrouwelijk Personeel in de Willemstraat en Iaat ons eens samen nagaan op welke af-deeling een ge_schikt plaatsje vrij is. 
p H I 11 p s �et Bureau 1s al om half negen � j s morgens geopend. • .A 

GEVRAAGD: Brouwerij m het Zuiden des Lands zoekt een DE NIEUWE BIOSCOOP 

2 werkmeisjes W ederverkooper 
m Boxtel of omgevmg 

Zusters Ursulinen Brieven onder No. 50, Molenstraat 19, Boxtel. NIEUWE KERKSTRAAT 22 
Voor groote en kleine

Dinlörs 
' 

Recepties 

Thans kunnen wij U aanbieden Prachtige leren BEUGELTASSEN DAMESTASSEN met ritssluiting prima rundleder f 25.75 Beige leren BOODSCHAPTASSEN f 12.60 Iets aparts zijn onze prima DAMESPORTEMONNAIE'S met 

presenteert: 

ZATERDAG 5 APRIL om 4 uur 
en MAANDAG (2e Paasdag) om 2 uur 

GROTE Kinder� en Familievoorstelling 

TOENDRA (Verloren in de Wildernis) Bruiloften 
Familiepartijen 
Jubilea 
Vergaderingen 

Amerikaanse patentsluiting. (zie étalage) 
,1 

HEIJMANS Schoenen en Lederhandel

BREUKELSESTR. 63 

Prima bijprogramma met gekleurde" teken(ilm. Plaatsbcspreken voor Zaterdag en ·2e Paasdagvanaf. Zaterdag 3 uur. hebben wij een 
geschikte gezellige zaal 

Hotel vma Catharina 
Bosscheweg 151 , Boxtel 

H.H. Landbouwers! Uit voorraad leverbaar: Goudenregen-haver Org. Zege-haver Adelaar-haver Zonne II-haver Ke1Îia-gerst Unica-èrwten 
Fa. Gebr. v. Oers ZAADHANDEL, Boxtel. 
Wij zijn weer ruim ge• 

sorteerd in 

PETTEN 

Transportarbeiders, 
Arbeiders uit de Bouwmaterialen en Brandstoffenhandel, 
Krantenbezorgers, Wij roepen U op tot het bijwonen van onze grote 
Propaganda::vergadering op WOENSDAG, 9 April 1947, des avonds om 8,00 uur in "DE ARK" 
Propaganda,spreker: G. VAN DAM Op de agenda o.a.: Bestuursver�iezing. 

* Aanmeldingen: dagelijks bij het voorlopig secretariaat: • Raaphof 12 

Katholieke Arbeiders, uw plaats is in de Nederl. R.K- bond van Transportarbeiders ,,ST. BONIFACIUS" 
H. van Eijck-de Louw J. H. van de Wiel's Schoenfabriek N.V.

Breukelschestr. 42
• Oisterwijk :

vraagt 

H.K, Pronkboonentelers Meisjes voorcontracteert voor oogst 1947 de stikkerij met de vertrouwde firma JO n gen S en
PANNEVIS te DELFT Mannen voorInlichtingen worden gaarne verstrekt door onzen Agent; 
H. v. INGENLennisheuvel 97, BOXTEL 

U zoekt een: 
Voorjaarsmantel 
Mantelcostuum 
Backfish-mantel 
Kindermantel 
Damesjapon 
Kinderjapon Geen zorg!! Laat dit aan ons over. Regelmatig ontvangen wij de nieuwste snufjes op dit gebied. Denkt er echter wel aan, dat de voorraden nog zeer beperkt zijn. Stelt U zich met ons in verbinding en laat DIT dus Ltw devies zijn: 

Eerst even kijken bij 

w� 
Rechterstraat 18, Boxtel. 

\ 

wwwwwwwww 

alle afdeelingen 
Aanmelden dagelijks aan de fabriek. 

Een ieder . weet dat VOS 
In fijne Kaas en prima Visch

Niet te overtreffen is. 

Stationstraat 44 

ZATERDAG 5 APRIL-

HE R-opening GROENTEN• en FRUITHANDEL De Meikers 
H. VOETS • Bósscheweg 2 , Telefoon No. 486Ruime sortering verse groenten en' blikgroenten, waaronder o.a. de bekende merken van Hero, Hoogstraten en Kennemer. 
* Voor iedere koper op de di,g der opening
1 Kilo sinaasappelen ZONDER BON

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 
bli Bert 

Nieuwe Kerkstraat 73 van den Braak• 
Telefoon 450

Een blijvende vreugde schenkt U het bezit van een ♦ 
MOOI SIERAAD of een GOED STUKJE ZILVERWERK Me-t Paschen toonen wij U in onze étalages denie_!!'je modellen der Nederlandsche Industrie.Uitsluitend van eerste klas fabrieken, tegen redelijke prijzen.

Goud en zilver kan worden bijbetaald. 
A. van Vlec ken Boxtel Uurwerken Goud en Zilver Optiek 

Weer het oude. 
gezellige theeuurtje ... 

Douwe Egberts Theé Is nu weer de • 

oude, verkwikkende drank, het mid

delpunt van een echt genoegl!jk 
thee-uurtje. Elk pakje D. E.-thee 

bevat een meiange van geurige 
theesoorten! 

1Jouwe {g-berts 
-THEE

L------1 ____JI 

' 
" 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

1 

.KATHOLIEK WEE·KBLAD VOOR BOXTEL EN 

Over Vrouwen en SYSTEMEN. 
gaard gedaan was werd aan allen die ge
holpen hadden om de klokken "te layen, 
te verporren ende te Wfgen" een rondje 
bier gegeven. 

Met deze dierengroep is Circus Brian
telli op een eerste klas plan gekomen, 
temeer daar ook het overige gedeelte 
van het programma naar evenredigheid 
is. Wij vermelden hierom de buitenge
wone paardendressuur, welke wordt ge
presenteerd door een der directeuren en 
waarbij edele Arabische volbloeds eri 
grappige kleine ponny's voor de toe
schouwers paraderen en de meest verras
sende prestaties leveren. 

We weten allen hoe in vroe
gere tijden de plaats van de vrouw 

• was in het maatschappelijk stelsel.
Terwijl de mannen zich bezig hiel
den met vissen, jagen drinken en
oorlog voeren, werkten de vrou
wen op het land. Elk geschiedenis
boek zal- ons vertellen dat er een
tijd is geweest dat de vrouw eve�
als huis en goed een bezit was wat
men verhandelen kon.
Onder de invloed van het Chris
tendom werd de vrouw geëmanci
peerd, zoals men 1dat noemt.
De Katholieke Kerk heeft de juiste
plaats van de vrouw aangegeven,
toen zij over de vrouwen sprak
als van een hulpe, gelijk aan de
man.
Dikwijls kan men aan de behande
ling van de vrouw de maat der
beschaving kennen van 'n systeem
of van een volk. In het Duitsland
van enige jaren terug was de
vrouw niets meer clan een wezen,
dat het huishouden doet. Nergens
in Europa werd de vrouw zo on
ridderlijk behandeld als in Pruisen.
De Pruisische heren liepen even
correct gekleed als de vrouwen in
Parijs. In Frankrijk was het vrot1-
welijke element veel gratieuser.
De Franse vrouwen zijn zeer in
telligent en haar plaats is er een
van culturele standing. In Enge
land is de vtouw als een kostbaar
kunstwerk, bewonderd; niet bloot
gesteld aan de ruwheden van het
vele werk.
Natuurlijk - brachten verschillende
systemen verandering in de plaats
van de vrouw in het gemeen
schapsleven. Het Nationaal So
cialisme bracht de vrouw in mili
tair verband, emancipeerde haar
tot het uiterste.
Nadat dit systeem het liberalisme
overwonnen had, dat de vrouw
naar de fabrike joeg, ging het zelfs
zover dat wapenfabrieken, vlieg
tuigen en loopgraven de plaats
van de keuken innamen.
Daarmee werd de vrouw, wier
taak het is het leven te dragen en
voort te brengen, een kracht, be
stemd om het leven te vernietigen.
De moderne economische stelsels,
die men in, Engeland en Amerika
huldigden, kwamen bijna even ver
toen zij het vrouwelijk element
op tractoren achter afweergeschut
en op uitkijkposten plaatsten.
Nochtans moet men van beide ge
vallen zeggen, dat de waarde van
de vrouw erkend werd.
Het Nationaal Socialisme van Hit
ler-Duitsland en de moderne eco
nomie van Anglo-Amerika waar
deerden de vrouw als mens, maar
zij vergaten haar vrouwelijkheid.
Erger is het gesteld met de vrouw
in Rusland. Wat de vrouwen daar
nog te verduren hebben is onmo
gelijk te beschrijven. De vrouw
is daar nog volkomen overgele
verd aan de willekeur van de man.
Prof. Schubert schrijft hierover:
,,Theoretisch is de vrouw bevrijd,
maar practisch oefenen de man
nen een erotisch schrik-bewind
over haar uit, getuige d-e vele aan
klachten wegens verkrachting,
welke bij de rechtbanken inge
diend worden. Zelfs de sowjet
pers gaat dikwijls te keer tegen het
cynisme en de ruwheid, waarmede
de vrot1w in Rusland behandeld
wordt."
We zoeken wel niet te ver als we
de oorzaak van dit alles zoeken
in het bolsjewisme. Er is in het
bolsjewisme geen plaats voor de
vrouw. Zij is daar enkel nodig om
kinderen voort te brengen en, de
mannen te bevredigen. Een andere
taak heeft zij niet, al heeft men in
de laatste oorlog kunnen zien dat
de Russische vrouw ook soldaat
mag spelen, wanneer Matjoeschka
Rassya, moedertje Rusland in ge
vaar verkeert. -
In een Russische ·roman "De Fa-

briek van Nieuwe Mensen" door 
Alia Rachmanova kunnen wij het 
volgende lezen: ,,Ik zie dat er nu 
een tijd aangebroken is, waarin 
uitsluitend de moraal van de man 
de doorslag geeft. Onder de idee
ën welke de geestelijke voorraad
schuur van het communisme vul
len, bevindt zich geen enkel vrou
welijk idee. Volgens zijn natuur is 
de man bolsjewist, volgens de has 
re is de vrouw tegen het bolsje
wisme". Vandaar dat de plaats van 
de vrouw in het communistisch 
systeem zo verlaagd is. 
Elk systeem zal de vrouw een an
dere rol geven. Met de ontwikke
ling der politike denkwijzen, zal 
telkens aan de vrouw een andere 
rol worden t1,egekend. En telkens 
zullen de vrouwen al of niet zon
der direct succes reageren met 
hun vrouwelijkheid. Wanneer wij 
bedenken dat het zwakke het ster
ke zal overwinnen, moeten wij 
niet versteld staan, als eens in Rus
land het bolsjewisme ten gronde 
gaat aan de vrouw. 
Hoe alles ook mag lopen, hoeveel 
nieuwe systemen ook worden uit
gevonden, er is één systeem, dat 
zijn standvastigheid niet wijzigt. 
Dit standpunt heeft zijn deugde
lijkheid bewezen reeds vanaf de 
tijd toen het boek der Spreuken 
schreef: 

,,Huis en have worden van va
der geörven. 
Maar een verstandige vrouw 
komt van Jawhe". 

De klok van Hans Falck. 
Een vóór enige weken in dit blad ge
publiceerde foto toonde drie grote klok
ken der St. Petruskerk, staande aan de 
voet van de toren, klaar om smadelijk 
_te worden weggevoerd. De kleinste to
renklok komt op deze foto niet voor. 
Deze klok hoewel niet zeer welluidend 
van toon, was in zoverre merkwaardig 
dat zij ,neer dan driehonderd jaar in de 
toren heeft gehangen en 'dat uit de ar
chieven enige gegevèns over haar kunnen 
worden geput. 
Zij droeg het opschrift "Hans Falck van 
Noremburg heeft mi ghegoten 1615". 
Haar gewicht bedroeg 280 K.G. 
De kerkrekening over het jaar 1614-
1615, welke in het gemeente-archief 
wordt bewaard, vermeldt dat aan meester 
Hans Falck twee klokken, een preekstoel 
en een altaarschel waren besteld. De be
stelling werd gedaan op de 1 0e Maart 
1615 door schout en schepenen, het kerk
bestuur en de heren van het kapittel, on
der het genot van enige potten wijn in 
de herberg van Mayken, de weduwe van 
Peter Conincx. Het verteer werd voor 
de helft door de heren van het kerkbe
stuur en voor de andere helft door den 
klokkengieter betaald. 
Zoals tegenwoordig nog geschiedt werd 
de prijs der klokken berekend naar haar 
gewicht: toen 12 stuiver en 3 oort per 
pond. 
Een Bosch po(ld, zoals dat ook in Boxtel 
gebruikelijk was, gold in ons tegenwoor
dig gewicht 0,47014 KG. De huidige 
prijs der klokken is omtrent viermaal 
zo hoog, niettemin was, in aanmerking 
nemende de koopkracht van het geld, het 
aanschaffen van nieuwe klokken ook 
toen een kostbare geschiedenis. 
De oude kloken waren bij een toren-
brand verloren gegaan. ; 
Dank zij de milddadigheid der ingezete
nen en vooral ook der pelgrims die het 
H. Bloed kwamen vereren, kon de toren
worden herbouwd en konden de verniel
de klokken door nieuwe worden vervan
gen. Ook bijdrage in natura werden in 
ontvangst genomen, zo maakt de kerkre
kening van 1615 er melding van dat 
Anna van Thuijl, ,,eenen versleten kope
ren podt" gaf, wegende 10½ pond, die 
bij verkoop 2 gulden, 12 stuivers en 2 
oortjes opbracht. 
De klokken werden door Hans Falck in
de schutsboomgaard te Den Bosch ge
goten. 
Zij kwamen 9egin Juni 1615 klaar, zoals 
was overeengekomen,· daar zij op Drie
vuldigheidszondag, de grote dag van de 
H. Bloedviering, geluid moest worden.
De 1 Ie Juni werd de klok door Goossen
Hendrix "met sijn swaer karre" in den 
Bosch gehaald. De voerman bracht voor 
het transport niets in rekening, doch ont
ving een koop hout als tegenprestatie. 
Aan de vrouw van Hans Falck, was, vol
gens de gewoonte, ,,eene kermis" be
loofd. Deze beliep 12 gulden. 
De knecht van den klokkengieter kreeg 
�en drinkgeld ten bedrage van 2 �ulden 
en toen het werk op de schutsboom-

In den Bosch moest als uitvoerrecht 10 
gulden worden voldaan en moest "van 
den toll aenden tollenaer" betaald wor
den 2 gulden en 5 stuiver. 
lnrt1iddels was de klepel van de grote 
klok, die bij de brand stuk gevallen was, 
ook naar den Bosch gevoerd om gerepa
reerd te worden. Pieter de smid smeedde 
de stukken aaneen, zulks in het bijzijn 
van de kerkmeesters, ,,Ende dat met 
groote moeiten" getuigen zij. Vandaar 
de hoge kosten: 6 gulden. 
De klok van Hans Falck wordt binnen
kort vervangen door een schone nieuwe 
klok. Het is deze klok, die hoogstwaar
schijnlijk bij het zilveren priesterfeest 
van den Z.E. Heer Pastoor van Besouw 
klaar zal zijn. Zij zal Gabriël worden 
gedoopt. 
Laten de parochianen van St. Petrus er 
het hunne toe bijdrager dat zij haar 
blijde boodschap aan Boxtel kan ver
kondigen. 

Plaatselijk nieuws· \

AMBACHTSSCHOOL 

De Wederopbouwdienst heeft thans toe
stemming gegeven voor het verbouwen 
van de zogenaamde "molen van Rob
ben". 
Als conditie is gesteld dat de werkzaam
heden voor het grootste deel door de 
ambachtsschool zelf zullen worden uit
gevoerd. 
Volgens plan zullen de praktijklessen in

September beginnen in het vernieuwde 
gebouw, terwijl de teken- en theorieles
sen nog worden gegeven in het St. Pau-
lus-Jeugdhuis. 
Wegens het grote gebrek aan stm,adoors 
zal vanaf 1 September het vak stucado
ren en metselen aan onze ambachtsschool 
gescheiden worden in twee afdelingen, 
zodat de opleiding voor elk dier be
roepen afzonderlijk zal geschieden. 

EIERVERENIGING. 

Vanaf Maandag 14 April te beginnen is 
het voortaan eieren leveren in het lokaal 
bij het pakhuis van de C. A. V. elke 
Maandag v.m. van 8-12 uur en n.m. van 
2-5 uur. Verzamelaar no. 8759. 

Dr. HOEK'S VERENIGING 
De opbrengst van de Paaseiactie be
draagt f 952,95 verdeeld over de paro
chies als volgr: 
Lennisheuvel f 63,85, 1-1. Hart/arochie 
f 306,32, St. Petrus parochie 582,78. 
Het zwakke Boxtelse kind dankt U hier
voor! Dank ook aan allen, die voor het 
uitdelen en ophalen der enveloppen ge
zorgd hebben. 

R.K. BOERINNENBOND. 

Naar wij vernemen zal de ontwikkelings
cursus van de R.K. Boerinnenbond niet 
doorgaan wegens het te geringe aantal 
deelneemsters. 

GESLAAGD. 

Bij de één dezer dagen te Utrecht gehou
den examens der lnsaid, slaagden de 
dames: 
Sien Huiberts voor lerares-coupeuse en 
lingerie-coupeuse; Mej. Roovers voor 
coupeuse en Riek den Otter., Marie Bar
ten, A. S., R. v. Z., Riki Schapendonk, 
Nellie van R.ooy, Riek v.d. Velden, Joke 
van Dijk, Riet de Nijs, Riet Siemerink 
voor costumière. Allen genoten hun op
leiding bij Mej. C. Entink, Kasteellaan 26. 

ROOFDIEREN BRULLEN OP DE 
MARKT IIN BOXTEL. 

Zeer zeker een verontrustende titel voor 
een rustige gemeente als Boxtel. 
Laten wij U echter geruststellen, want 
het betreft hier de roofdieren, waam1ede 
Circus Briantelli aan zijn programma een 
romantische tint heeft gegeven. 
De dieren zijn opgeborgen in solide 
kooiwage11s en bij Uw avondwandeling 
zult U geen levende bontjas ontmoeten. 
Wij hebben in Vught, waar het circus 
zijn landelijke première gaf, een tipje 
van het tentzeil opgelicht. 
Het was als het ware het wegnemen van 
de sluier der romantische geheimzjnnig
heid, die een circus steeds bemantelt en 
voor het spiedende oog verborgen houdt. 
In[ de ·roofdiergalerij zagen wij de prach
tige roofdieren, waaronder zwarte en 
bonte panters, hyena's, apen: een rijke 
mengeling van kleuren en geluiden, die 
een indrukwekkende sfeer scheppen. Een 
bord waarschuwt de bezoekers om de ge
vaarlijke dieren met hun onberekenbare, 
lenige sprongen, niet te dicht te naderen. 
Stoort men zich hier niet aan, dan is er 
nog de Spaanse verzorger, die in een 
onverstaanbaar taaltje de overtreder te
rug wijst. 
De panters n1aken deel uit van de we
reldberoemde pantertroep van Johny de 
Kok, welke na een roemrijk tournee door 
Engeland en Schotland voor het eerst 
in Nederland komen en op een weerga
loze wijze door de Zwitserse Dompteuse, 
de enige vrouw ter wereld in dat genre, 
worden gepresenteerd. 

\ 

Natuurlijk zijn ook de onontbeerlijke 
clowns in het programma opgenomen. 
Die wij :z;agen kennen het kbppen van de 
zweep en U zult bulderen om hun dwaze 
grappen en grollen. 
In de nok van het circus zijn ditmaal 
staaltjes te bewonderen, die U de adem 
zullen benemen en de haren te bergen 
doen rijzen om ·zulke gewaagde virtuosi
teit. De acrobatiek en de jongleerkunst 
zijn specialiteiten in een ongekende hoe
danigheid. 
\X!ij zijn er zeker van, dat Boxtels pu
bliek, bij het horen van de muziek van 
de vrolijke, sfeerscheppende circuskapel, 
Circus Briantelli met een bezoek zal ko
men vereren, want het circus heeft nog 
altijd een bekoring op jong en oud _door 
het romantische karakter, dat een teder 
onweerstaanbaar rondom de piste· trekt. 

,,DE VREEMDELING." 

Lecringhc ende Vermaeck, die met haar 
geboorte blijkbaar een afkeer heeft mee
gekregen voor humor, nam ook dit maal 
;;..,eer een toneelspel en wel "De Vreem
deling" van Apt. Coolen. Het was een 
gewaagde onderneming, maar gezien de 
vertolking is deze gedurfdheid een succes 
voor hen geworden. Wat zij Dinsdag in 

De Ark" brachten was zeer zeker het 
beste tot nog toe. 

De Vreemdeling" is een lijvig toneel
�pel in vier bedrijven, waarin Coolen het 
leven schildert. De liefde in een gezin, 
die zo innig en hartelijk is geworden, dat 
zelfs het gevaar van een breuk, de groot
ste offers vraagt van deze mensen . en 
speciaal de ouders. 
De typeringen van de Vreemdeling en 
Meester Bosch zijn door de dramaturg 
uiterst fijn omlijnd en de tegenstellingen 
van het idealisme en het materialisme in 
deze personen aanschomvelijk gcnuan- • 
ceerd. 
De karakters zijn dan ook markant ge
houwen en hij past ze zo zuiver in zijn 
verhaal, dat een onvoldoende beleving 
zeer gemakkelijk of een te weke àf te 
geforceerde vertolking brengt. 
Hierbij komt nog de boekach(ige stijl 
waarin Coolen zijn toneelspelen schriJft. 
In ellenlange dialogen, ontleedt hij •z•jn 
verhalen tot in het ondefinieerba, c, met 
als gevolg een tekst, die speculeert op 
het sentiment van de toesLi1ouwer,; en 
een verleiding is voor de acteur of ac
trice om een overgevoelige weergave te 
brengen. 
Een minimum aan actie in het eerste en 
tweede bedrijf vraagt naast de voor
drachtkunst voor de dialogen een zuivere 
aanvoeling om geen hiate,n in het verh.:iat 
te brengen. 
Het is een compliment voo• ,,Leeringhe 
ende Vermaeck" dat zij deze moeilijk
heden "im groszen und ganzen" hebben 
weten te overwinnen. Behot'.clem enkele 
tekortkomingen in het eerste bedrijf was 
de vertolking goed en eenvoudig aange
houden. 
Te eenvoudig soms, want de karakter
ziekte van het amateurstone.el "te weinig 
vlotheid" troffen we ook hier aan. 
Slechts meester Bosch bleek tegen deze 
ziekte opgewassen. Deze had ook een 
opvallend goede articulatie. 
Smid Elooy was markant getekend

;. 
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soms gekunsteld (slot 3e bedrijt). De 
.1)10eder, die debuteerde, was na even 
wennen goed te noemen. Agnes gaf soms 
een te zachte vertolking, maar was in 
haar spel een intelligente figuur. 
De dames hadden in hun dialogen te 
kampen met de in het begin beschreven 
moeilijkheid, welke zij niet wisten te 
overwinnen en te maskeren met vlot 
spel: 

' 
Het was te stroef. Overigens goed. 
Rudolf en Martijn deden hun best en 
Martijn slaagde nog het best om een aan
neembare figuur te vormen. 
Coole'n maakte het hen zeer zeker niet 
gemakkelijk om ongekunsteld spel te ge
ven. De Vreemdeling was wel wat "jon
gensachtig" gegrimeerd, wat even de ver
beeldingskracht van het publiek op de 
proef stelde om zich daar een man te 
zien, die gehard door de gevangenisjaren 
een wil had gevormd om de schok in. 
zijn gees\esgesteldheid te boven te ko
men. 
Hij was op zijn best in de heftige scènes, 
waarin hij goed maakte, wat hij in de 
dromerige taferelen inboette door een te 
sober en te stijf gebarenspel. Zeer goed. 
De regiseur toonde zijn ,begrip .voor 
Coolen en zijn zwakheden, gezien de 
�ertolking en het strekt tot eer een der
gelijke brok toneel zonder storende hi-
aten weer te geven. 
In haar korte bestaansperiode heeft 
,,Leèringhe ende Vermaeck" begrip ge
toond voor de taak van de dramatiek. 
De gedurfde, maar juiste keuze en sa
menstelling van haar programma belooft 
veel voor Boxtel en haar kunnen is be
·Jichaamd in de vertolking van "De
Vreemdeling.!' 

il 

OMGEVING 

�ondags evangelie.

• De mens verandert nooit. Zijn
naam, zijn toilet, zijn spraak, zijn
ontwikkeling, zijn woning was
vroeger misschien anders, maar
het is en blijft altijd dezelfde
mens.
,,Geens nieuws onder de zon."
Die oudé spreuk gaat niet alleen
op van alle moderne opvattingen,
maar ook van de mens zelf, die de
drager ervan is.
Namen veranderen, vormen ver
anderen, maar de kern blijft het
zelfde.
Zo spreekt het Evangelie van Be
loken Pasen over het ongeloof
van Thomas, en, al zijn er sinds
dien eeuwen verlopen, hetzelfde
Evangelie is van toepassing op
onze tijd.
't Was reeds verschillende dagen
na Jezus Kruisdood. Aan alle
Apostelen was Jezus reeds ver
sch�nen, behalve aan Thomas.
Ook de leerlingen van Emmaus en
Magdalena behoorden tot de uit
verkorenen. Ze waren vol van hl!',
gebeurde, ze konden er niet over
uitgepraat komen.
En al was hun getuigdis betrouw
baar en al was hun verhaal een
stemmig hetzelfde, Thomas bleef
halsstairrig: ,,Als ik niet in Zijn

· handen de wonden der nagelen
zie, en mijn vingers in de plaats
der nagelen steek, 'en mijn hand
in zijn zijde, zal ik niet geloven."
Zo was het toen, zo is het ook nu.
Het was bij Thomas eigenlijk geen
gebrek aan bewijzen. Die-war� er
bij de vleet. Maar hgt ontbrak
hem aan goede wil. Hij voelde
zich beledigd en teruggezet. Waar
om was Jezus nu juist verschenen,
toe hij er niet was. Die gedachte
prikkelde hem en spoorde hem er
toe aan, niet te geloven, zolang
Christus hem niet op één lijn stel�
de met de anderen.

Zo is het ook nu nog dikwijls.
Zolang God zonneschijn en lente
geeft, is alles goed. 't Is heerlijk,
God te dienen. De· Zondagsviering·
b.v. Wij gaan iedere Zondag ter
kerke, maar ...... het moet niet te
koud zijn, ze moeten niet te moe
zijn, ze moeten onder de kerk
gangers niet als sober gekleed op
vallen.
Onder die voorwaarden, d.w.z. als
het helemaal geen moeite kost,
willen ze gelovig zijn. Absurd!
Daarom doen onze katholieken
dikwijls mee aan alles, als het mo
dern is, zelfs ten koste van hun
geloof.

• Ze gaan naar alle films. Ze lezen
alle boeken. Ze fuiven, ze feesten,
ze gaan uit!

. Het is vanzelfsprekend! Men moet
dit doen om niet als ouderwets
betiteld te worden.
Maar de diepere ondergrond van
deze handelwijze is: het gebrek
aan werkelijk goede wil.
Dit soort gelovigen loopt een zeer �
groot gevaar tot verslapping van
hun geloofsleven. Ze lopen er de
kantjes af en doen nog juist dat
gene, wat strikt is voorgeschreven.
Gevaarlijke mensen, in deze ge
vaarlijke tijd. Want als er straks
een schifting zal komen, zijn zij
de eersten die God kerk en land
een vaarwel toeroepen, omd�t zij
de nodige weerstand missen die
zij alleen konden trainen door de
practische belijdenis van hun ge
loof.
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Ach, waren alle mensen wijs 

En "deden" daarbîj wel, 

De wereld werd een paradijs, 

Nu is ze vaak een hel 1 

lllllllllllUIWIIIIOIIIIII/IUllllllnllllllllDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

• 1 

, 



De klokken-: 
, onder de Meulekens Brug. 

Er is een kinderrijmpje bekend, waari1� 
.. , van Boxtel en van klokken wordt _gewag 

gemaakt. Het gehele geval is echter nog
al geheimzinnig. De tekst van dit liedje 
hebben mevrouw S. Troelstra, Bokma de 
-8oer en Dr. Jop Pollman laten afdruk
ken in hun boekwerk "Het spel van moe
der en kind, oud,e kinderrijmen voor jon
ge ouder,". Zij vermelden er bij, dat het 
rijm door een Brabantse arbeider werd 
genoteerd. 
In de eerste regel is sprake van de Meu
lenbrug. Het is zonder meer niet duide
lijk welke brug daarmee Jiedoeld • wordt. 
Was het de brug bij de watermolen aan 
het einde van de Jvfolenpad? Was het 
de brug bij de Oliemolen, op Zandvliet, 
over de later gegraven uitmonding van 
het Smalwater? Was het de voormalige 
Moleneindse of Meulekense brug over 
het Dommeltje, dat eertijds de Nieuw
straat van de Rechtêrstraat scheidde? 
Enige·jaren geleden werd omtrent dit rijm 
navraag gedaan door de plaatselijke 
Heemkundige kring. Slechts enige frag
menten van het liedje bleken bij som
mige Boxtelse men,sen bekend te zijn. 
Maar al onderzoekende werden door 
enige oude inwoners een paar mogelijk
heden geopperd, die jiier mogen worden 

- vecmeld.
Het rijmpje luidt als volgt:
In Boxtel onder Meulenbrug, 
Daar han2en de klokken als vijgen
We gaan naar juffrouw Wijnen, 
Juffrouw Wijnen is niet thuis. 
Waar is ze dan? 
- In het achterhuis.·
Wat doet ze daar? 
- Haar haartjes kammen.
Wat doet zij met die haartjes? 
- Touwkes vlechten.
Wat doet zij met die touwkes? 
- Perdjes leien.
Wat doet zij met die perdjes?
- Haverke teuleri.
Wat doet zij met dat haverke?
- Tietjes.voeren.
Wat doet zij met die tietjes? 
- Eikes laten leggen.
Wat doet zij met die eikes.
- Pannekoek bakken.
Wat doet zij met dieën pannekoek?
� Den armen haan zijn broek oplappen! 
Wat heeft die arme haan gedaan? 
- Zeven jaar naar school gtgaan !
Zijn kuiten die fluiten 
Als friese beschuiten 
Zijn billen die drillen 
Als aardappels.chillen. 
Bij de uitlegging van dit liedje knoopt
men weer aan bij de klokkenroof die 

� Maarten van Rossum in 1543 zou heb
ben gepleegd. De klokken van het caril
lon zouden aanvankelijk, bij het verne
men van de tijding, dat de Geldersen in 
Brabant rondspookten, bij lage water
stand, onder de Meulenbrug zijn ver
borgen. En juffrouw Wijnen was de 
vrouw van de schoolmeester-organist, bij 
wie Maarten van Rossum aanklopte om 
de klokken te vorderen. 
Zij was echter ondergedoken! 
Wat hiervan zij: Als de collectanten bij 
U aankloppen om een bijdrage voor de 
nieuwe klokken voor de St. Petruskerk, 
doet dan niet als juffrouw Wijnen, die 
niet thuis gaf, maar geeft met een blij 
gemoed om de klokken terug in de toren 
te brengen. 

HET WEDSTRIJDWEZEN. 
Het wedstrijdwezen is ingestelq om aan 
de sport een aangenaam karakter te ge

-ven en hierdoor ook het aantal beoefe-
naars te doen 'stijgen. . 
Als we maar steeds voor ogen houden, 
dat het wedstrijdwezen d·us· het mid
del is tot· ideale lichamelijke en 
geestelijke ontspanning, welke in het 
algemene woord "sport" zijn vervat, 
dan zijn we op de goede weg. De wed
strijden mogen echter niet geleid worden 
door allerlei egoïstische of chauvinisti
sche gevoelei;is, die het woord "sport" 
trachten te verkrachten. 
Clubliefde is natuurlijk prijzenswaardig, 

, mits geen gewag wordt gemaakt van "te 
veel", want dan zou er een schadelijke 
concurrentie kunnen ontstaan, waarvan 
het doel en gevolg niet "opbouw", èloch 
,,afbraak" is en waarvan men de dwaas
heid practische nooit inziet, omdat het 
zuivere sportbegrip de boventoon niet 
voert. Daarom: door de wedstrijden het 
sportieve element weer op de velden. 
Aan de sterkste de eer, aan de sportief
ste de intense vreugde van ·de sport, aan 
het lichaam de gezondheid en aan de 
geest weer de f.rishei4. • 
Bezoedel de sportvreugde niet door de 
zucht naar overwinningen en de smaad 
·van nederlagen als iets waarachtigs voor
te houden, want het waarachtige in de 
sport is nog altijd "spelen om het spel", 
door middel van wedstrijden, die over
winningen of nederlagen afwerpen, die 
echter op het tweede plan staan. 

CORRESPONDENTIE 
Wij ontvingen val) Boxtel 11-DVG I en 
Boxtel III-DVG II ook een verslag van 
de bezoekende club, dat begrijpelijker
wijze verva,lt. 
Het programma voor Liempde van a.s. 
Zondag vermeldt BMC I en Il respectie
velijk tegen DVG I en Il op het terrein 
van BMC. 

Oprichting Neder!. Kath. Sportbond. 
Bij ·de oprichting van de Nederlandse 
Katholieke Sportbond -voor het Bossche 
Diocees, waarvoor Zaterdag l.i. de sport
deputaties van de kringen Nijmegen, 
Grave, Helmond, Eindhoven, Tilburg en 
Den Bosch, congresseerden in"De Ark" 
te Boxtel, werd een voorlopig werkbe
stuur, dat voor .een jaar als diocesaan • 
bestuur zal fungerén, gekozen. 

" 

Hierin zijn· alle takken van sport ver
tegenwoordigd. 
Bij enkele candidaatstelling werden ge
kozen: voor korfbal, mej. Jansen te 
Grave; voor wandelsport: de heer C0rst
laans te Eindhoven; voor gymnastiek: 
de heer Aarts; voor athYetiek: de heer, 
J. F. v. d. Wouw, te Boxtel; voor voet
bal: de heren A Zaumbrecher te 's Bosch 
en A. v. d. Dobbelsteen _ te Tilb�rg. 

Nieuws uit het BOXTEL-KAMP 

reeds direct hierop, Peynenburg zwenkt 
met de bal, naar de linksbuitenplaats 
vanwaar hij afgemeten voorzet naa; 
Schalks, die op de binnenplaats staande 
ineens inschiet 4-1. Dit betekende teven� 
het einde. 
Het progra�ma voor a.s. Zondag is: 
OOC I vrij; ODC II-Avesteyn 1- ODC 
III-Avesteyn II. ' 

Korfbal. 

Boxtel Il( - DVG II, t - 2 / R.K.S.V. ,,BOXTEL" afd: Korfbal 
Boxtel I - Odilo 111 4 - o Boxtel II-DVG I 0-2

Zoals men ziet heeft Boxtel aan .de 
gasten de eer gelaten en hen de gele
genheid gegeven de kampioenskansen 
aanmerkelijk te· verstevigen. 
Het 3e elftal van Boxtel blijft niettemin 
in de running en als de 2 verliespunten 
in mirföering op de lange baan geschoven 
worden, staan zij in verliespunten zelfs 
gelijk met DVG. 
De wedstrijd tussen Boxtel Il! en DVG II 
bood weinig fraais. Speciaal voor de 
rust was de afwerking hopeloos zoek 
en in techniek schoten beide ploegen 
schromeliik te kort. Dat Liempde voor 
de rust een 2-0 voorsprong behaalde 
hebben zij te danken aan 2 fouten va� 
verdediging en speciaal de doelman, die 
deze blunders- wel wat radicaal zag af
gestraft. Aan de andere zijde grabbelde 
de doelman een bal achter de doellijn 
weg, terwijl de scheidsrechter de zaak 
blauw-blauw liet. , 
Na de rust was Boxtel overwegend ster
ker. Het spel was ook vlotter en een 
kwartier na de hervatting vond de bal 
via het lichaam van een achterspeler van 
DVG de juiste weg. Men bleef aan
vallen, maar het spel was niet flitsend 
genoeg om de DVG barriere uit elkaar te 
ruKken. D� gemeende gelijkmaker werd 
zeer tcrecia afgekeurd wegens buiten
�pel. 
Voor een groot aantal toeschouwers 
werd hierna de wedstrijd Boxtel IJ-DVG 
I gespeeld. Het was een enthousiast ge
speelde -match, waarin de ploeg uit Liem
de de beste papieren bleek te hebben. 
Het forse karakter, dat de strijd droeg 
deed jammer genoeg veel àfbreuk aan 
technisch voetbal. De rust ging in met 
0-0. Na de rust scoorde DVG twee
doelpunten, terwijl een van, haar voor
hoedespelers volkomen "groggy" • ver
v, n0en moest worden, wegens een on
geiukkige botsing met de Boxtelse goal-
�ceper. 
Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld: 
Boxtel-OOI, 2.30; RKSVA JII Boxtel 
III, 12 uur; RKSVA Il-Boxtel II 2 uur. 
De A junioren zullen wel in eigen arena 
m_oeten strijden. 
Het 2e 'en 3de elftal zullen de volle buit 
wel binnenhalen of het te zulks ook zal 
doen is nog geen voldongen feit. Gezien 
het spel van ODI in haar laatste wed
strijden belooft zij een volwaardige te
genstander te zijn, terwijl Boxtel daar 
tegenover nog altijd zo iets als de eer 
te redden heeft. Al zouden 2 punten 
mosterd na de maaltijd betekenen, de 
geest in de ploeg zou zeer zeker dege-
lijker vorm krijgen. -

Odilo III -Boxtel 1 2 - 4
Zaterdagmiddag speelde Boxtel I een 
dubbele wedstrijd tegen Odilo. Ondanks 
dat Boxtel I met 3 invallers verscheen 
wist _zij toch beide wedstrijden te winnen'.
De invallers kweten zich goed van hun 
taak. 
Boxtel 1-Odilo III 4-0. 
In deze wedstrijd was Boxtel steeds in 
de meerderheid. Reeds in de eerste 5 
seconden nam Boxtel met een fraai schot 
de leiding 1-0. Enkele minuten later 
we�d deze voorsprong vergroot tot 2-0: 
Od1lo probeerde een tegenpuntje te sco
ren, doch had hierbij geen succes. Het 
succes kwam aan de andere kant, waar 
Boxtel er nog 2 maal in slaagde, de bal 
door d_e korf te werken, zodat de eerste 
wedstnJd een 4-0 overwinning voor 
Boxtel werd. 
Odilo III-Boxtel I 2-{' 
In de tweede wedstrijd verscheen Odilo m�t een gewijzigd twaalftal op het terrem. (Verdediging en aanval waren versterkt)._ Direct na het beginsignaal opende Odilo een hevig offensief. Hun aanvallen overrompelden Boxtel zodat Odilo reeds in -de eerste 8 minuten een 2-0 voorsprong had. Boxtel wist zich echter keurig te herstellen en begon een tegenoffensief. Dit -leverde �- doelpunten op, zodat de stand weer gehik was. Opnieuw werd door beide partijen hard gewerkt om de leiding te nemen. Zowel Odilo als Boxtel draaiden o_p volle toeren. De Boxtel aanvallen echfer gevaarlijker en spoedig had Boxtel de leiding 2-3. Odilo probeerde gelijk te maken, doch de Boxtel verdediging was over haar dode punt heen en sloeg alle aanvallen keurig af. Met een goed schot van één der invalsters b_racht Boxtel tenslotte de stand op2:4. Hierna klonk het $!indsignaal e11 eind1g_?e _deze spannende en sportieve wedstnJd 111 een Boxtel .overwinning. Programma voor a.s. Zondag. Boxtel_J-PSV IV, aanvang 3 uur.PSV V-Boxtel 2. 

Oisterwijk I -ODC I t - 4 
In Oisterwjjk wachtte ons 1 e twaalftal 
Zondag j.l. 'n aangename verrassing. Bij 
de aanvang van de wedstrijd bood de 
voorzitter van de Oisterwijkse club on
der 'n gloedvolle toespraak ons eerste 
twaalftal een bouqu�tte prachtige tul
pen aan. Namens het zojuist gehuldigde 
twaalftal sprak de aanvoerder, de heer 
Russchen, 'n woord van dank voor dit 

blijk van mee.leven n1et het kampioen
schap van ODC L De daaropvolgende 
wedstrijd Oisterwijk 1-ODC I werd we
derom 'n succes voor ODC. Met 4-1 
wist zij haar onverslagen kampioenschap 
te handhaven. 
Zaterdag a.s. vindt de laatste competi
tie-wedstrijd plaats voor ons te twaalf
tar en wel tegen JPS uit Tilburg, Succes! 

DOTB II - ODC Il 2-4
Door de Bosse ploeg op eigen terrein 
met 4-2 klop te geven, ontnam ODC II 
dit twaalftal de kans op het kampioen
schap, Beide partijen zetten haar beste 
beentje voor en gingen tegen elkaar op. 
ODC III trok Zondag met een onvol
ledige ploeg naar Eindhoven en kreeg 
daar een onverwachtte 18-0 nederlaag 
te incasseren. \X,'e hopen de volgende 
keer een beetje meer medewerking van 
de spelers te verkrijgen, zodat we ten
minste een volledig twaalftal kunnen op
stellen. 

M.E.P. Hockey-Nieuws.
Twee· schitterende overwinningen waren 
het resultaat van de j.l. Zondag gespeel
de wedstrijden. Het eerste dames-elftal 
kon vooral voor de rust niet goed op 
dreef komen en mee door actief spel van 
Eindhoven I was de stand met de rust 
·gelijk. 2-2. Na de rust echter wisten
onze dames hun kansen volledig uit te 
buiten en niet minder dan drie goede 
goals leverden ons een overtuigende 5-2 
overwinning op. 
Het eerste heren-elfta� versloeg de twee
de klasser Eindhoven II met 3-1, hier
door nog eens te meer demonstrerend, 
dat wij onze plaats in de tweede klasse 
wel degelijk waard zijn. Voor de rust 
ging de strijd goed op en neer en waren 
beide partijen geheel aan elkaar ge-
waagd. Na de rust echt�,r gaf MEP zich 

. geheel en slaagde er daardoor in een 
overtuigende overwinning te behalen. 
Zondag a.s. gaan onze beide eerste elf
tallen naar het tournooi in Kaatsheuvel. 
De loting is voor ons wel een weinig on
gunstig uitgevallen. Onze dames komen 
n.l. uit tegen Forward I uit Tilburg. De
heren zullen in hun eerste wedstrijd de 
strijd aanbintlen tegen Hopbel I uit 
Schijndel. Het zijn allebei zware wed
strijden en we zien daarom met belang
stelling het resultaat tegemoet. 

BRABANTSE TAFELTENNIS 
KAMPIOENSCHAPPEN. 

Zondag j.l. werden in het Casino te 
's-Hertogenbosch de Brabantse Tafelten
nis Kampioenschappen gespeeld en moch
ten ook deze keer weer enige goede suc
cessen door onze heren geboekt worden. 
De heer J. v. Berkel, die 2e prijswin
naar werd in de 2e klasse, éoonde ons 
weer eens, dat hij steeds beter op de 
groene tafel thuis raàkt en speelde dan 
ook een serie prachtige wedstrijden. 
Jammer dat hij in de eind-finale tegen 
B. Welten uit Breda zîjn spel niet kon
ontplooien. Laatstgenoemde speelde n.l. 

een geroutineerd kort prikspel, waar-. 
door van Berkel die een kei is in open 
lang spel, de kans op een l e prijs werd 
ontnomen. 
In het dubbelspel 2e klasse wisten de he
ren C. Steinman en W. v. Roosmalen 
het ook tot de • eind-finale te brengen. 
Uitstekend lang spel werd door hen ver-
toond en was de 2e prijs dan -ook wel
verdiend. 
De eind-finale tegen v, d. Aa en van 
Opstal uit Tilburg bracht een spannende 
-strijd, pas in de laatste ogenblikken werd
deze in het voordeel der Til1'tirgenaren 
beslist. 

DAMMEN
De wedstrijden om het persoonlijk kam
pioenschap der E.B.D. hadden in de 
afgelopen week het volgende resultaat: 
Schuurmans-Leermakers 2-0 
A. Kool-Oliemeulen 2-0

\ v. Roosmalen-Poulissen 1-1 •
Leermakers-Schuurmans '1-1
Poulissen-v. Roosmalen 0-2
Tijbosch-Steinmann 0--,-2
v. d. Wouw-Poulissen 2-0
Leermakers-Walrave 2-0
Schuurmans- v. Rooy 2-0
van Roosmalen-Steinmann 0-2
thans:
Voorzover deelgenomen is de �tand
1. H. Schuurmans 30 pnt. 
2. J. F. v. d. Wouw 21 " 
3. A. Kool 16 " 
4. F. Leermakers 14.' ,, 
5. W. Tybosch 12 " 
6. C. Oliemeulen 12 " 
7. C. Steinmann 11 _.,,,,, 
8. Chr. v. Rooy 10 " 
9. N. Walrave 10 " 

10. E. v. Roósmalen .8 " 
11. H. Poulissen 4 " 
12. A. v. Nistelrooy 2 " 
Dinsdag a.s. worden_ de partijen voort- . 
gezet. 

B.M.C. ,,RAPIDE"
De Motorterreinrit op 2e Pinksterdag 
Voorjaarsreunie op '.26 April. Zondag 
a.s. de Kilomètre Lancé Lieshout.

Zaterdagavond vond in café G. v. d. 
Meijden, Stationsplein, wederom e�n 
druk bezochte ledenvergadering plaats • 
van de Boxtelse Motorclub "Rpide". 
Op deze vergadering werd de organisatie 
van de grote wedstrijd weer eens nauw- • 
keurig onder de . loupe genomen, zodat 
thans gezegd kan worden, dat de opbouw 
van dit evenement vollédig op papier 
staat. De daadwerkelijke uitvoering van 
het meeste kan natuurlijk nog niet ge-' 
schieden, omdat de' datum 26 Mei nog te 
ver verwijderd is. Aa"' de hand v;m de 
"papieren organisatie" kunnen we echter 
met de hand op het hart verklaren: 
het zal tot in de puntjes geregeld zijn. 
In vervolg op onze in vorige afleveringen 
van dit blad reeds gedane mededelingen 
delen wij mee, dat thans ook een re
geling getroffen is voor het publiek, voor 
wat betreft aan dit publiek overkomen 
ongevallen, met dodelijken of anderen 

ODC-ODI 4-1. 
Mee door het prachtige voorjaarsweer 
(op zich zelf al een genot) om een paar 
uur te vertoeven op het prachtig gele
gen ODC-terrein, waren een paar <lui-
zend bezoekers getuige van een wed
strijd, die niet groots was maar waar in 
twee elftallen elkaar elke duimbreeds 
gronds betwisten en die uiteindelijk door 
ODC met flinke cijfers werd gewonnen, 
ondanks dat de tegenpartij heus niet de 
mindere was. De tweede helft gaf zelf 
een duidelijk OOI overwicht te zien. 
Een wedstrijd wordt echter uitsluitend 
door doelpunten beslist, en in dat op
zicht toonde· de gevaarlijke ODC-voor
hoede haar superioriteit. Dit kan niet 
gezegd worden van de OOI voorwaart
sen, al moet tot hun verontschuldiging 
worden gezegd, dat zij het niet ge
makkelijk krêgen tegen het duo Henk 

Liefde en Dood· een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

en Piet. Bij ODC ontbrak deze middag 
de gehele rechtervleugel, hetgeen voor-
al in de eerste drie kwartier goed te 
merken was. P. v. d. Brand viel de eer 
te beurt, Willy te vervangen, en het 
moet gezegd, dat hij zich van deze zeer 
moeilijke opgave beh9orlijk kweet, en wij 
geloven zeker, dat ODC nog veel plezier 
kan beleven, van deze veel belovende 
jonge kracht. 
De wedstrijd begint met enige veel be
lovende aanvallen van ODC en Peijnen
burg vuurt enkele harde kogels af, die 
juist over of naast gaan. Ook de O.D.I. 
rechtsbinnen, z.oekt het doel in de bo
men. Na een half uur spelen, geeft 
Schaiks een scherpe voorzet, die A. 
Pennin_,gs onberispelijk benut. 1-0. Een 
aanval van OOI over rechts brengt bij
na de gelijkmaker, doch de kopbal van 
de midvoor vliegt juist over. Met deze 
kleine voorsprong breekt de rust aan, en 
nauwelijks is de strijd hervat, of ODI 
komt gevaarlijk opzetten. 1-n deze periode 
laten de ODCers zien wat verdedigen is. 
Geheel onverwacht komt dan de tweede 

. goal. Bij een ODC aanval blijft de ODI 
verdediging staan, wachtend op het
fluitje voor buitenspel. Dit sein blijft 
echter uit, waarna de bal van rechts 
wordt voorgezet, naar Peijnenburg die 
achter de voorhoede opererend ineens 
enorm hard inschiet. Een pracht van een 
goal 2-0. OOI protesteert even (zonder 
succes), waarna de strijd wordt hervat. 
Van ,de Staak heeft geluk wanneer hij 
uitloopt en rollende de bal tegen zijn li
chaam krijgt. ODC maakt clan eeri doel
punt wat getuigt van training. Schalks 
d,uikt plotseling in het midden op, alleen 
nog een verdediger van OOI voor hem. 
Ziende dat Hazenberg mee opgelopen 
in buitenspel positie staat, houdt hij de 
bal bij hem en loopt geheel naar rechts, 
van waar hij een afgemeten voorzetje 
geeft naar links. De OOI doelman tracht 
nog door uitlopen te reclclen,· doch Ha
zen berg legt op de hem bekende wijze 
de bal·ïn het uiterste hoekje. OOI- geeft 
zich nog niet gewonnen en eindelijk boe
ken zij het verlliend succes, wanneer v.d. 
Creij onhoudbaar inschiet, 3-1. De tijd 
is echter te kort voor OOI 0111 nog op te 
halen en de definitieve beslissing valt 

' 

VIII 
Het zal rond acht uur geweest zijn, dat 
de deur werd opgelicht en Wilbert bin
nen stapte, 'n echt heertje om zo te zien. 
Hij zette z'n· koffertje bij de deur trok 
z'n handschoenen uit - wat deed hij dat 
deftig - en ging naar Brord, aèhter 't 
vuur gezeten, Hij stak z'n hand uit en 
zei zijnen goeiendag en dat de pastoor 
hem gestuurd had om hier voor een tijd 
boerenknecht te spelen. Dan ging hij 
naar Hanne en gaf haar een hand, keek 
haar even aan, scheen haar te herken
nen en zei zo iets van aangenaam kennis 
te maken. 
Hanne bloosde als een schoolkind en 
boog zich weer gauw over haar naaiwerk 
om niets te laten merken. 
In 't begin wilde het gesprek niet erg 
vlotten, maar toen Brord merkte dat de 
jongen zijn Brabants dialect nog niet 
vergeten was en dat hij niet zo verwaand 
scheen als de meeste studenten van een 
seminarie of een �looster, kwam zijn hu
mor los. Wilbert moest maar denken dat 
ie hier thuis was. Hij moest maar be
ginnen met die hoge halsband af te doen 
en iets aantrekken, dat op een boerderij 
de gewoonte was. Hanne zou wel een 
oude kiel hebben liggen die hem zowat 
paste en in 't bakhuisje zou wel 'n paar 
klompen vinden, waar ie in kon rond
sprin�en. Morgen zouden ze wel eens 
bekijken hoe ze wat werk voor hem 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

. 

51. In het brein van de professor waren
boze plannen opgekomen. Hij moest en 
zou het atoomgeheim te weten komen, 
koste wat kost. Als hij dat mee terug kon 
nemen naar de aarde dan zou hij wereld
beroemd worden er . . . .  schatrijk, want 
hij zou voor het geheim millioenen en 
millioenen guldens krijgen. \ 
Hij had er eerst over gedacht Felix bij 
zijn boze plannen in de arm te nemen, 
maar hij kon bij voorbaat verzekerd zijn, 
dat deze hen1 niet zou helpen. Daarvoor 
was Felix te eerlijk en te fier, dat had 
hij wel gezien in de tijd, dat Felix 

konden vinden. Er is altijd. 'wel iets te 
prutsen op een boerderij voor iemand 
die niet bang is voor vuile handen. 
Wilbert was 'n gezellige prater. Hij wist 
aardig te vertellen van z'n studentengrap
pen, jongensstreken van vroeger en ook 
kon hij aardig schelden op de platpetten, 
wat in de smaak van Brord viel. 
Ondertussen luisterde Hanne met grote 
oplettendheid. Zij was blij, dat hij niets 
van z'n nachtelijk avontuur vertelde en 
dat hij deed alsof hij Hanne nooit ge
zien had. Hij kon schoon praten en als 
hij lachte blonken z'n tanden bij het 
rode vuur zo helder. Hij had 'n klein 
lang pijpje, waaruit hij rookte en waar
mee hij veel bewegingen maakte. Nu 
en dan had ze getracht een blik van 
verstandhouding op te vangen, maar hij 
scheen alleen maar op te gaan in het 
gesprek met haar vader, die met groot 
genoegen naar hem zat te luisteren. 
Toen Brord het over bedtijd had, haal
de Wilbert uit z'n koffer een pakje tabak 
dat hij van z'n vader aan Brord moest 
geven. Ook had· hij iets meegebracht 
voor de huisvrouw, 'n armband van oude 
dubbeltjes. 
Hij lei dat neer_ op tafel en wees alle 
bedankjes van de hand alsof 't maar een 
kleinigheidje was. 
Dan volgde hij Brord, die hem z'n bed 
zou wijzen. • • 
Daarna werd het stil in huis. Hanne ging 

l 

bij hem was_ geweest. Er hap'erde iets 
aan de vriendschap tussen de professor 
en Felix. Bartje was ·de_ boezemvriend 
van Felix geworden. Dat metalen man
rieke bezat naast zijn groot verstand ook 
nog een grote eenvoud en hartelijkheid 
en deze laatste eigenschappen mistte de 
professor en daarom was Prof. Vaartsma 
niet de beste vriend van Felix .. 
52. De professor besloot daarom maar
op zijn eentje te gaan. Op zijn tenen 
sloop hij weg, a'ngscvallig 0111 zich heen 
glurend, terwijl hij met zijn zaklantaarn 
de weg zoçht. 
Er was echter niemand die zijri boze 

naar haar kamer en luisterde aandachtig 
naar de geluiden boven haar. Toen ze 
niets meer hoorde dan 't gekraak van 
het bed, maakte ze zacht de raam van 
het opkamertje open en keek naar buiten 
over de misse, naar de sterrenhemel en 
naar de enkele bomen die ze in de om
trek nog kon zien. 
Dan knielde ze voor haar bed en bad 
lang en vurig om een goede uitkomst 
voor haar • angst, voor haar liefde. En 
voor 't eerst bad ze een weesgegroetje 
voor een jongen, waarvan ze veel, heel 
veel zou kunnen houden. 
Beneden -schoof Brord de grendel op de 
deur, blies de lamp uit en wilde juist naar 
bed gaan, toen hij meende op stal iets te 
horen. Hij .stak een stallantaarn aan en, 
ging snel de koestal op. Al gauw zag hij
wat er aan de hand was. 
De schot die hij verleden jaar gekocht 
had was haar eerste kalf aan het krijgen. -
Dat zou nog niet zo'n gemakkelijke kar
wei worden. Hij zou 't misschien niet al-

• leen kunnen klaar spelen en reeds dacht •
hij de Campers te gailn roepen, toen hem 
plotseling te binnenviel dat hij Wilbert -
toch kon halen. Hij ging naar boven en 
voeg Wilbert naar beneden te komen; 
om hem 'n handje te helpen. 
Dien eersten nacht werd Wilbert voor
't eerst gewaar wat een boer zoal dient 
te weten als er _een kalf op de wereld 
komt. (Wordt vervolgd) 

plannen dreigde te verhinderen. De weg
naar boven was in het donker niet zo 
goed te vinden, als overdag, hoewel hij 
de gevolgde weg toen toch goed had 
opgenomen. 

_ Van tijd tot tijd_stond hij eV'en stil, want 
hoe voorzichtig hij ook liep, zijn /ge
weten deed hem schrikken van zijn eigen ' 
voetstappen. . . Maar hij zag niets, dan het licht van an-
dere gebouwen, dat door het venster vi�l. 
Toen sloop hij weer verder. Zijn doel 
was de bolvormige atoomcentrale, welke 
Bartje met klem "verboden" ha-d ver
klaard. 
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flitsende spel een goed figuur te slaan. 
De Heer R. Steinman wist het in de eer
ste kfas tot de kwart-finalé te brengen 
hetwelk een zeer goed resultaat is, daar 
alleen de beste spelers uit Nederland 
mededongen. 
De Heer Fr. Leermaker� was echter min• 
der fortuinlijk, deze werd n.l. in de eerste 
poul uitgeschakeld. Goed spel werd door 
hem vertoond doch moest hij de derde 
prijswinnaar der Ned. Kampioen�chappen 
als zijn meerdere erkennen. 

- In de tweede klas sprak de Heer J. van 
Berkel een woordje mee. Hij wist het n.l. 
door een aantal fraaie overwinningen tot 
de demi-finale te brengen,, jammer dat 
hij tegen het geraffineerde effectspel van 
de Eindhovenaa� Paulissen niet op kon. 
En nu last hut not least, de Heer H. de 
Jong. Deze werd winnaar van zijn eerste 
poul en wist ook daarna nog· twee afval
rondes te winnen. Zijn spel was uitste
kend alleen is wat meer wedstrijd-routine 
voor Henk gewenst. 
A.s. Zondag zullen in het "CASINO" te 
's-Hertogenbosch de Brabantse tafel-ten
nis kampioenschappen verspeeld worden. 
Onzerzijds zal het niet aan animo ont
breken, alle .werkende "AD VANCE" -
leden hebben hiervoor ingeschreven en 
zullen in den Bos,ch zeer zeker hun man-

• netje staan. 

BOXTELSE MOTORCLUB "RAPIDE"

De motorterreinrit.
Zaterdag, 12 April a.s. vindt wederom 

. een algemene ledenvergadering plaats 
in het clublokaal, café G. van. der Meij-
den Stationsplein. 
Voornaamste punt van bespreking is dan 
wederom de organisatie van het grote 
motorevenement op Tweede Pinksterdag. 

organisatie tot in de finesses te regelen, 
vooral niet omdat het de eerste maal is, 
dat in Boxtel een motorterreinrit wordt 
gehouden. 
De vele en dikwerf grote moeilijkheden 
zullen echter overwonnen worden. ,,Ra
pide" is, gelet op het inwonertal der 
gemeente, een . der grootste _motorclubs 
in den lande (het aantal leden bedraagt 
thans reeds 60) en alle leden geven zich, 
in hun vrijen tijd, met hart en ziel voor 
de behartiging van de belangen van hun 
club. 
Het circuit zal in de loop van de vol
gende1week officieel door de KNMV ge· 
keurd worden. De keuring geschiedt 
reeds zo spoegig om de mogelijkheid te 
bieden nog voor Tweede Pinksterdag 
iventueel nodig geachte veranderingen 
aan te brengen. 
Voorlopig is het circuit als volgt vast
gesteld: start even vóór de woning van 
den Heer Jan van Drunen, dus tegen
over dei;i ingang van het park, daarna 
naar Selissenwal, waar over de nog be
staande berg wordt gereden, honderd 
mHer verder weer over een heuvel, door 
flinke "valkuil", over bestaande weg, 
langs woning· van den Heer Eijkelboom, 
richting "Essche-heike", door omgeploegd 
gedeelte (klapzand), van Essche-heike, 
weer omhoog naar de weg en door 
tweede achteringang het park in, diverse 
kronkelingen in het park, door reeds be
staande, doch wat meer uitgediepte, 
,,valkuil" naar sloot van afscheiding park
Esscheweg, door de sloot (een zeer zware 
hindernis), Esscheweg naar finish (als 
start). 
Totale lengte van het circuit ongeveer 
3 km. ' 
Nadere mededelingen over afzetting en 

De avonturen van een BOXTELS AALMOEZENIER 
bij de GUERILLA STRIJDERS. 

11. 
Toen ik na de vermoeiende reis flink 
gegeten �ad en tijd en zin kreeg om iets 
anders dan ·,,eten en rusten" te horen, 

_ vernam ik, dat de Jappen enkele dagen 
�.geleden met een kleine expeditie in 

Oteiza waren geweest. 
Het bezoek van de spleetogen was niet 
al te hoffelijk geweest. De deuren had
den ze ingetrapt, het weinige huisraad 
<iat er nog was hadden ze geliefkoosd 
met de geweerkolven en de boeken en 
tijdschriften waren aan flarden gescheurd 
en op straat gesmeten. 
Ze hadden het bezoek gelukkig beperkt 
tot enkele uren; toen waren ze weer 
naar· Lianga Rrug gevaren. 
Het duurde nog wel een dag of tien, 
voor dat ik weer terug kon, want van 
het lopen zonder schoenen waren mijn 
voeten vol wondjes komen te zitten. 
Infectie deed ze zwellen en het was on
mogelijk om te lopen. 
18 Mei was het eindelijk weer zo ver, 
<lat ik met nog wat zere voeten de terug-

• reis kon beginnen. 
Na enkele dagen lopen was alle zwel
ling van mijn voeten verdwenen en sinds 

• die tijd heb ik er nooit meer enige hinder 
van ondervonden, ofschoon ik toch hon
<lerden kilometers heb gelopen. Weken 
.aan een stuk, dag in dag uit met soms 
de nachten er bij. _ 
Toen ik in Talacogan kwam, wits het 
hoofdkwartier verplaatst. Talacogan was 
_gewoon plat gebombardeerd en de pa
ters van Baest en Wiertz zaten eenzaam 
in een klein _hutje achter het kerkhof, 
vlak bij de gevluchte inlanders, die voor 
hen de was d·eden. Na een paar dagen 
rust bij deze confraters begon ik mijn 
-officiële functie en bezocht de verschil
lende kampen en posten der soldaten. 
Deze bezoeken aan het guerillaleger 
leerden mij, dat in dat leger zeer zeker 
veel goeds zat, maar ook bliks·ems veel 
wat niet deugde. 
Sommige soldaten waren voor de Jap0 

-pannezen een ware hel, vooral als ze 
een Amerikaanse commandant hadden, 
maar voor de meesten was het legerle
ventje een lolletje en een gelegenheid 
tot een zalig, niets-doen. • 
Op één van mijn tochten zat ik -een paar 
uur binnen de Japanse linie, slechts ver-.,. gezeld van één soldaat. Ik heb daar zo
wat een week gezeten, steeds op mijn 
qui-vive !niet door de Jappen verrast te 
worden. 
Enkele "Philippino's" kwamen me daar 
vertellen, dat een van onze paters door 
de Jappen gevangen was genomen en 
geweldig mishandeld. 
Die troep had volgens hun aanwijzingen 
slechts enkele uurtjes verder haar tenten 
opgeslagen. Toevallig ontmoette ik de 
volgende dag Tom Ba_xtes, een Ameri
kaan met tien soldaten. Hij zocht naar 
een gunstige gelegenheid om een par-
tijtje Jappen af te rossen. 
Ik vertelde hem, wat ik gehoord had 

• en Tom maakte direct het plan om hem 
te verlossen: Hij stuurde enkele van zijn 
knapen' op verkenning uit, die de vol
gende dag meldden, dat de Jappen on
geveer een uur vérder in een schoolge
bouw zaten en dat ze om de twee da
gen een patrouille van vijftien soldaten 
met een stelletje gevangenen (waaronder 
de pater) naar een boerderij stuurden 
om groentén te stelen. Donderdag wa
ren ze het laatst geweest, dus Zaterdag 
was· onze kans. ', 
,,Oké" zei Tom· ,ikke en tien jongens 
van me, dat is et/: Dat -is genoeg tegen 
vijftien stinkende Jappen." 
Ik zei: ,,"{om, reken mij er maar bij als 
nummer twaalf. Al is een aalmoezenier 
officieel gee� vechtjas, ik denk, dat het 
deze keer wel mag om een p.aar arme 
gevangenen te bevrijden?? Ik leende 
een karabijntje en Vrijdagmiddag gingen 
we op stap. Eerst ging het over verbor
gen binnenpaadjes, maar later liepen we 
brutaal over de hoofdweg, alsof er geen 
Jappen bestonden. 
Tegen het vallen van de avond waren·. 
we ongeveer nog één kilometer van het 
schoolgebouw vl;rwijderd. 
We stopten bij een groot verlaten huis, 
waar nog enkele kipren rondwaggelden. 
Onder veel spektake en gekakel werden 
er zes gevangen. We plukten enkele co
cosnoten en we dronken op de goede af-

loop. We marcheerden nog ,een eindje 
verder en gingen toen van de hoofdweg 
af om in een klein bosje te overnachten. 
Als avondmaal gebruikten we gerooster-
de maïskolven en kip. � 
's Nachts was het ontzettend k_oud op 
het natte gras en tegen drie uur 's mor
gens zat ik dan ook al weer maïs te pof
fen en een stukje koude kip op te 
warmen. 
Tegen half zeven slopen we langs kron
kelpaadjes en door struikgewas naar de 
bewuste boerderij, waar de Jappen ver
wacht werden. Sommigen gingen wat in 
de schaduw zitten, terwijl anderen het 
huis eens van binnen bekeken. 
Ze vonden er nog een bussel tabak, die 
zeer welkom was. De sergeant werd naar 
de hoofdweg gestuurd om de· komst van 
de geelhuiden af te wachten en te mel
den. Het duurde niet lang of hij kwam 
terug gehold met het ontstellende nieuws, 
dat er wel een vijftig Jappen bij waren. 
Dat wijzigde de situatie wel een beetje, 
maar tijd om ongemerkt weg te komen 
was er niet, want van achter de struiken 
zagen we de Jappen het binnenpad al in
slaan. We kropen achter een omgevallen 
boom. Vijftien Jappannezen vormden de 
voorhoede en een honderd meter achter 
hen kwam de rest geslenterd. Ze hadden 
geen achterdocht en volop praats. Toen 
ze een meter of, tien van ons verwijderd 
zonder dekking het boerenerf op gingen, 
tracteerden wij ze op . . . . . .  gloeiend lood. 
13 van hen bliezen de kraaienmars en 
twee werden gewond. 
Nadat de andere Jappen zich gereali
seerd hadden wat hen te wachten z.ou 
staan,· als ze niet direct zouden handelen, 
trachtten ze ons te omsingelen. 
Wij echter vluchtten de bossen in, ter
wijl de Japanse piepers ons om de oren 
vlogen. 
Tot grote razernij van de Jappen kwa
men we er allemaal heelhuids af. Later 
toen hij uit het concentratiekamp be
vrijd werd, vertelde pater Blewaurt, dat 
hij juist een dag voor ons schietpartijtje 
naar Surigao was getransporteerd. 
Een maand later (18 Juni 's nachts) sta
ken een bende Jappen de rivier over, ter
wijl andere drommen vanuit Cabadba
ran oprukten, raakte ons leger hopeloos 
in de knel bij Ampayon. 
Een gedeelte trok terug op Tailigaman 
en ik zat juist tussen twee vuren, toen 
men het mortiervuur opende. 
Tegen de avond kwam ik met een stel
letje and�ren aan in Abga, midden in 
de bossen. Nat' en vuil, moe en hongerig 
als ik was, viel· ik na e�n kopje hete 
koffie in slaap. In de nacht kwamen er 
nog meer oude bekenden, die aan de om
singeling der Jappen ontkomen w!ren

• ,o.a. mijn Amerikaanse vriend Lon Rober
ton. In Abga stond geen enk'el huis, be
halve een groot rijstmagazijn van het 
leger. De voorraad werd door ons duch
tig aangesproken. 
De volgende dag trok ik met mijn twee • 
knapen verder en geen van ons wist de 
weg. Desondanks bereikten we in de na
middag toch Sibagat, waar we ook eten 
vonden. We bouwden er een bamboe
vlot om er de volgende dag mee de rivier 
af te zakken. 
De regen drensd'e gezapig van de hemel 
op mé neer en mijn goed humeur werd 
steeds slechter, naargelang he_t mie;z:erig 
weertje aanhield. 
Toen we 's middags met vlot en al in een 
stroomversnelling ra.akten en omkantel
den, behoorde mijn goed h�meur die dag 
voortaan tot het verleden. Het grootste 
gedeelte van onze provian'd konden we 
nog redden, maar alles was zwaar als 
lood geworden van het water. 
Te8fn de avond bereikten we Maqyta- • 
san, waar Lt. Sjoberg en Lt. W'.hitley de 
scepter zwaaiden. 
Ze hadden juist een koe geslacht en de 
flinke lappen biefstuk en de geurige kof
fie hadden op mij een uitwerking als 
regen op een dor land. 
Ik ben er een paar dagen de gast ge
weest, wiens kleren op de drooglijn hin
gen. Daarna gingen we per "baroto" (uit
geholde boomstam) verder en bereikten 
na een dag het divisie-hoofdkwartier Las 
Niever, waar-ik Mac Clish de eerste be
richten, omtrent de troepensituatie gaf. 

(wordt vervolgd.) 

aanduiding van het circuit geven wij een 
volgende maal. 
Besloten werd, in overleg met de KNMV,
om gecombineerd te starten, dus: Nieu
welingen: eerst 250 e.c., daarna 125 e.c., 
(tussenpoos: 1 minuut). Nàdat deze zijn 
uitgereden: Nieuwelingen: 350 e.c., daar
na 500 e.c. Start bij de Juniores op de
zelfde wijze. Ook hierover volgen na
dere mededelingen. 
Hoofdingang voor publiek bij woning 
van den Heer van Weert. Verdere in
gangen bij elke grote wegafsluiting. Voor 
publiek, komende van de richting den 
Bosch komt bij "De Ketting" een ingang, 
zulks ter ontlasting van het verkeer in de 
gemeente. Over een zeer groot parkeer
terrein voor auto's, motoren en -fietsen 
worden momenteel onderhandelingen ge
voerd. 
Door voorverkoop in de gemeente Boxtel 
zal het Boxtelse publiek het wachten 
voor de •kassa's bespaard kunnen blijven. 
De entree-prijzen zijn vastgesteld op 
f 1 .50 en f 0.50 voor kinderen: KNWV-, 
leden, op vertoon van kaart, f 1,-. 

Distributie=Nieuws. 
OFFICIELE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 13 tot 
en met 26 April 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KG 705 (Serie A).
A-01. Brood: 800 gram brood. 
A-02 Brood: 400 gram brood. 
A-01, A-02 Boter: 250 gram margarine 

of 200 gram v'et. 
A-01 Melk: 4 liter·melk. 
A-03, A-05 Melk: 7 liter melk. 
A-01 Vlees: 100 gram vlees. 
A-02 Vlees: 300 gram vlees. 
A-01 Algemeen: 200 gram kaas. 
A-03 Reserve: 1600 gram brood. 
A-04 Reserve: 200 gram kaas. 
A-06 Reserve: 800 gram brood. 
Bonkaarten KD, KE 705 (Serie A).
A-11 Brood: 800 gram brood. 
A-11 Boter: 250 gram ho.ter. 
A-12 Boter: 125 gram margarine of 100 

gram vet. 
' A-13, A-15 Melk: 12 liter melk. 

A-11, A-12 Vlees: 100 gram vlees. 
A-11 Algemeen: 100 gram kaas. 
A-13 Reserve: 800 gram brood. 
A-14 Reserve: ± 90 gram Deense toi

letzeep (voorinlevering). 
A-16 Reserve: 500 gram rijst of kinder

meel (uit rijst bereid) of kinder
biscuits. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG 705 (bijz. arbeid, a.s. moeders
en zieken) (Serie A.). 
A-21 Brood: 800 gram brood. 
A-21 Boter: 250 gram boter. 
A-22 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
• A-21 Melk: 5 liter melk. 
A-21 Vlees: 300 gram vlees. 
A-22 Vlees: 100 gram vlees. 
A-21 Kaas: 200 gram kaas. 
A-21 Eieren: 5 eieren. 
Op 17 April zullen bonnen worden aan
geweze'll voor suiker, versnaperingen en 
tabak. 
Bon A-'14 Reserve voor Deense toiletzeep 
moet uiterlijk op 19 April a.s. bij een 
detaillist in zeep worden ingeleverd. Af
levering der zeep zal zo �oedig moge
lijk plaats vinden. 
De niet-aangewezen bonnen van _de bon
kaarten 703 kunnen worden vernietigd. 

Inlevering vleesbonnen door slagers. 
Het Centraal distributiekantoor deelt me
de, dat slagers met ingang van 13 April 
de door hen ontvangen consumentbon
nen in veelvouden van tien rantsoenen 
bij de distributiedienst moeten inleve
ren. De aanvulling tot een veelvoud van 
tien rantsoenen moet geschieden met 
nieuw aangewezen bonnen ter waarde 
van ten hoogste negen rantsoenen. De 
bonnen van verschillend nummer moeten 
op afzonderlijke opplakvellen geplakt 
worden. 
Het bovenstaande geldt uitsluitend voor 
slagers en niet voor detaillisten, die• 
vleesbonnen inleveren ter verkrijging van 
een toewijzing vleeswaren. Deze laatsten 
behoeven niet in veelvouden van tien 
rantsoenen in te leveren en mogen der
halve geen nieuwe bonnen bijplakken. 

Parochie-Agenda. 
PAR. H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 13 April. De H.H. Missen 
om half 7, kwart voor 8, 9 uur el) om 
half 11 de Hoogmis. Om kwart voor 12 
kleine Congregatie. Om half 4 H. Fami
lie. Des avonds om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. no
den van het Episcopaat, welke bijz. in 
de milddadig heid • der gelovigen wordt 

• aanbevolen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Zaterdags biechthoren van half 3 ti 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 Johannes v. d. Eerden; z.a. gel. H. 
Mis voor Goverdina van Heesch van 
Aarle; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Hendricus v. d. Langenberg; om half 8 
gel. jrgt. voor Elisabeth y. d. Struik van 
Mensvoort; z.a. gel. jrgt. voor Theodorus 
Franciscus van Son en Johanna van Son 
Horstens; om half 9 gel. mndst. voor 
Henriëtte Witteveen Schöne. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Johannes van Oirschot en Maria 
Santegoets de hsvr.; z.a. gel. H. Mis 
voor Ursela Vaessen van Erp; H. Hart 
altaar gel. jrgt. voor Wilhelmina Tim
mermans v. d. Langen berg; om half 8 
gel. jrgt. voor Andreas van Oers en 
Adriana Nielen • de hsvr. ï z.a. gel. H.
Mis voor Adriana van Rumund Kete
laars; om half 9 gel. H. Mis voor over!. 
ouders. 
WOENSDAG, om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Wilhelmina Waggelmans; z.a. 
gel. H. Mis voor Michaël v. d. Meijden 
!lil Anna v. d. Ven de hsvr.; H. Hart al
taar gel. mndst. voor Jacoba Veendijk 
Tiddens; om half 8 gel. H. Mis vanwege 
het "Biddend Leger"; z.a. gel. jrgt. voor 
Johanna v. d. Vorst van Noort; om half 
9 gel. jrgt. voor Jacobus Verhagen; 

DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna v. d. Hagen Prin
cée; z.a. gel. mndst. voor Elisabeth Snel
laars van Bers; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Francina Mombers; om half 8 gel. 
mndst. voor Henriëtte Witteveen Schö
ne; z.a. gel. H. Mis voor Johanna de 
Laat van Kempen; om half 9 gel. H. Mis 
voor Wilhelmina Crols vanwege de Bond 
van het H. Hart. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Adrianus Schellekens; z.a. gel. 
mndst. voor Philomena Crols; H. Hart. 
altaar gel. mndst. voor Johanna v. d. 
Hagen Princée; om half 8 gel. H. Mis 
voor Petrus Muselaars en Henrica van 
Drunen de hsvr.; z.à. gel. H. Mis voor 
Martinus Hubertus Giesbers; om half 
9 gez. jrgt. voor Henricus Poirters en 
Franciscus Jacobs vanwege het Politie-

. Corps te Boxtel. 
ZATERDAG: om kwa'rt voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna van Lieshout de 
\Verd; z.a. gel. mndst. voor Adrianus van 
Griensven; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Lamberclina v. d. Geeren v. d. Meij
den, om half 8 gel. mndst. voor Johanna 
van Kempen de Laat; z.a. gel. mndst. 
voor Josina van Dam Vcrhoev�n; om 
h:ilf 9 gez. mndst. voor Sjaak van Vler
h:n 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Antonetta van 
Keulen van Zon; Dinsdag gel. H. Mis 
tot bijz. intentie; Woensdag gel. H. Mis 
voor Wilhelmina van Zogchel; Donder
dag gel. H. Mis voor Martina van Zee
land; Vrijdag gel. I-1. Mis voor Johanna 
van Lieshout de W�d; Zaterdag gel. 
H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: 
Egidius Josephus Scheepers geb. te Gel
drop en won. te Vught en Catharina 
Wilhelmina Francisca van Kleef uit deze 
parochie ;-waarvan heden de te afkondi
ging ge,chiedt; Waltherus Rooijakkers 
"edn. van Geertruida Pardoel uit deze 
par. en Helena Maria Strijb' wed. van 
Gerardus van Liempd uit de parochie 
van den H. Pastoor van Ars te Eindho
ven; Michaël Leonardus Timmermans uit 
deze parochie en Hendrika Paulina van 
Heeswijk geb. en w.on. te Schijndel; 
Martinus Jacobus Trum geb. te Eeckeren 
en won. te Vught .en Wilhelmina An
tonia Timmermans uit deze parochie; 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen waarin 
niet is gedispenseerd ten spoedigste aan 
den pastoor bekend te maken. 

PAR. H. HART BOXTEL. 
Beloken Pasen, 13 Apr!. '47 

De te schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. De Hoogmis is met volkszang. 
Direct na de Hoogmis Santa Teresa in 
de kapel der zusters. Na afloop leidsters
bijeenkomst. Om kwart voor 12 H. Fa
milie voor de Jongens; om half 4 H. 
Familie voor de Mannen; om 7 uur Lof 
met volkszáng en Rozenhoedje voor al 
onze Militairen. 
Zij die het zuivelgeld, 15 cent._per per
soon, nog niet betaald hebben, kunnen 
dit nog doen in de offerbus van het mid-
denportaal der Kerk. 
a.s. Maandag feestdag van de H. Lid-
wina van Schiedam. 
Nu de Paasvacantie weer voorbij is, vra
gen wij de aandacht der ouders en op
voeders voor de Kindermis. Op Dins
dag en Vrijdag wordt onder de Kin
dermis leiding gegeven vanaf de preek
stoel. Speciaal op deze dagen verwach
ten wij al Uw kinderen bij het grote 
Offer der Kerk. . 
ZONDAG 13 April: 6 uur 1.d. voor Çer
dina van Beljouw vanwege Retraitepen
ning; 7 uur 1.d. voor de parochie; 8 uur 
Ld.; kwart ov·er 9 Ld. voor Adrianus v. 
d. Loo vanwege Broed. H. Bloed; half 11 
de Hoogmis voor Marinus van Esch van
wege H. Familie. 
MAANDAG: 14 April: 7 uur z.d. voor 
Hendrica van Rooy v. d. Laak; Ld. voor 
Martinus van Schijndel; kwart voor 8 
I.m. voor Jo van Zeeland; half 9 Ld. voor 
Mej. Ariënne Timmermans van Teeffe-
len. 
DINSDAG, 15 April; 7 uur z.j. voor Ma
ria Kuipers-Ha braken; I.m. voor Adria
nus van Hommel; kwart voor 8 l.j. voor 
Adrianus van Erp; Ld. voor Martinus van 
Schijndel vanwege 'kleinkinderen; half 9 
1.d. voor Mevr. Schaffer-Roelen te Hel-
mond overleden. 
WOENSDAG, 16 April: 7 uur l.j. voor
Johannes Dan kers; Ld. tot herstel van 
een zieke; kwart voor 8 gef. l.j. Johannes 
van Breugel; Petronella Daamen z.e. en 
de Eerw. Broeder Theodorus de zoon; 
Ld. voor Franciscus v. d. Biggelaar te Til
burg over!.; half 9 1.d. voor Hendricus 
van Woensel. 
DONDERDAG 17 April: 7 uur Ld. voor 
Paulina Verhoeven; I.m. voor Gertruda 
v. d. Horst-Libregts; kwart voor 8 Ld. 
voor Adrianus Vlaminckx vanwege de 
Bond van Kantoor en Handelsbedienden 
I.m. voor Antonius v. d. Eerden; half 9 
Ld. voor Jacoba v. d. Horst-Rademakers. 
VRIJDAG 18 April: 7 uur I.m. voor Pau
lina Verhoeven; l.j. voor Antonia Dan
kers-K�mwenberg; kwart vopr 8 Ld. voor 
Dick Pijnen burg; half 9 l.j. voor Adriana 
v. d. Meerendonk v. d. Velden. 
ZATERDAG, 19 April: 7 uur I.m. voor 
Lambertus Goossens; I.m. voor Gerardus 
Veroude; kwart voor 8 I.m. voor Michiel 
v. d. He:yden; I.m. voor Gertruda Goos
sens-Hermsen; half 9 I.m. voor Piet 
v. d. Kruys. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE
Beloken Pasen. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ca
tharina v. d. Velden. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
Vervoort. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
hsvr. van Joannes Vervoort. 
WOENSDAG: half 8 jrg,t._voor Theodo
rus van Oirschot. 
DONDERDAG: haff 8 jrgt. voor Fràn
cina hsvr. van Theodora van Oorschot. 
VRIJDAG': half 8 jrgt. voor Joannes v.
d. Langenberg. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Francina 
v. d. Heijden- v. d; Aa. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Johannes Lamber
tus Verhagen te Schijndel overleden; 

• 

Dinsdag mndst. voor Marinus van Oor
schot; Woensdag mndst. voor Gerardus 
Raaymakers; Donderdag mndst. voor 
Mevrouw Huberta Maas; Vrijdag mndst. 
voor Joanna de Vroom; Zaterdag mndst. 
Martina de Vroom. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
Beloken Pasen 1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege leden 
der Algemené Katholieke Arbeidersbond 
afd. Boxtel voor Petrus van Beers; half 9 
H. Mis uit dankbaarheid ter ere van 
de H. Theresia. Hierbij wordt de kerk 
met een kaars vereerd. Tien uur Hoog
mis tot welzijn v. d. parochie. De eerste 
schaal is voor onze eigen kerk; de twee
de voor B.N. Na de Hoogmis vergade
ring van St. Vincentius-vereniging; om 
half 4 Lof met rozenhoedje om Gods ze
geningen te verkrijgen over onze jon
gens en mannen in Indië en voor vreed
zame verhoudingen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie, hierbij wordt de kerk met 
een kaars vereerd; kwart over 8 H. Mis 
voor wed .. Catharina v. d. Meijden-van 
d. Heijden. . . 1 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor den heer 
Jacobus van Elk; kwart over 8 gez. H.
Mis voor Christianus van Roosmalen. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Geer
truda Rooyakkers-Pardoel; kwart over 8
mndst. voor wed. Maria Berends,Toonen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petro
nella van Vught-Vorstenbosch; kwart 
over 8 H. Mis- voor de leden van de 
Godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. 
Ther�sia. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
van Hal en Maria de Bie hsvr.; kwart 
over 8 gez. mndst. voor Adriana Petro
nella Huyberts-van Esch. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Johan
na Bosch-van Engeland; kwart over 8 H.
Mis voor bijzondere intentie. Biechthoren 
van half 3 tot 4 uur en van half 6 tot 7 
uur. Daarna Lof tot afweer van Commu
nisme en çpbloei van KA. in de paro- • 
chie en Missie. 
In deze week is alsnog gelegenheid tot 
betalen van het zuivelgeld of dispensatie-

. geld. 15 centen wordt verzocht te betalen 
die gebruik gemaakt heeft van dispen
satie in vleesspijzen op Zaterdag in de. 
Vasten. 
30 da.gen worden de gebeden verzocht 
voor Johannes Vermulst, alhier overleden 
en Martinus van Esch in de parochie 

. van het H. Hart en Antonius de • Groot 
te Oirschot en Maria Coppens-School 
overleden in Liempde. 
2de Zondag na Pasen: 7 uur H. Mis van
wege de kinderen voor· JohanQa Bosch� 
van Engeland; half 9 H. Mis voor mej.' 
Wilhelmina v. d. Boom. 
Opgehaald voor Boxtels Missie-Comité • 
na de plechtige begrafenis bij Johannes 
Vermulst door Corry Pijnenburg f 16. 
In deze week zullen de zelatricen van het 
Liefdewerk "Retraitepenning" de half
jaarlijkse contributie ophalen. 26 cent 
per halfjaar. • 
Roepen we de voorspraak in van den 
H. lgnatius, die zoveel voor het retraite
werk gedaan heeft om Gods zegeningen 
over het retraitewerk ook voor de huis
moeders te verkrijgen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
' LIEMPDE. 

Beloken Pasen, 13 April 1947. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par. ; 8 uur 1. j. voor Adriana de Beer; 10 • 
uur z.j. voor Elisabeth Wilhelmus van 
Abeel en; 3 uur Lof daarna jongens
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor Maria 
Adrianus Coppens als overleden lid H. 
Theresia; half 8 z. 7e voor Willem Bek
kers; 8 uur l.j. voor Johanna v. d. Vel-
den. 
DINSDAG: 7 uur I.m. voor Arnoldus de 
Groot overleden te Oirschot; 8 uur 1� 
mndst. voor wed. Wilhelmina Jan Vor
stenbosch; half 10 huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur z.mndst. voor over
leden familie van Boeckel-van Rumpt. 
Woensdag tot Zaterdag half 8 z. 7e voor 
Willem Bekkers. 
WOENSDAG: 8 uur l.mndst. voor wed, 
Johanna Adrianus v. d. Koevering; ·, 

DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen,; 8 uur 1.mndst. 
voor Martinus van Houtum. 
VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Martinus 
van Dijk; 8 uur l.mndst. voor Leo'nardus 
Welvaarts. 
ZATERDAG 7 uur z.mndst. voor Corne
lis de Laat; .8 uur l.mndst. voor Adrianus 
Nijssen. 
ZONDAG half 7 l.mndst. voor Adrianus 
Vughs; 10 z. 7 e voor Willem Bekkers. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 
7 uur I.m. voor - levende leden der pro
cessie Hakendover; Dinsdag 7 uur I.m. 
voor overleden familie; Woensdag 7 uur 
I.m. voor Maria Adrianus Coppens; Don
derdag en Vrijdag 7 uur I.m. voor Mar, 
tinus van Dijk. 
7e Willem

1
Bekkers overleden te Liempde. 

30e Arno dus de Groot overleden te 
Oirschot. 
Gehuwd: Cornelis Hubertus Srnulders en 
Maria Petronella Henrica de Rooij, beide 
won. te Liempde. 

PAR. H. WILLIBRORDUS ESCH. 
Beloken. Pasen. . " 

H.H. Missen om 7 uur, half.9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 2de schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na
d� middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied: De Zelatri
.cen van de Retraitepenning en de St". 
Pieterspenning worden verzocht de gel
den spoedig af te dragen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor den Z.E. -
Heer Rector Ferd. Lefebure te Arnhem 
overleden; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Corne
lia van Oers-v. d. Braak. 
DINSDAG: half 8 mndst, voor Geertru-
da v. d. Staak-Konings. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Adria
nus van de Nosterum. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Cor
nelia Doggen Traas. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Adrianus 
van Gerv.en. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Johan-
na van der Bruggen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis _voor Geertruda v. 
d. Staak-Konings. 



Circus Briantelli KOMT TE eonEL 
Standplaats MARKT-.

van 11 t.m. 13 APRIL. 

Vrijdagavond 8 uur Feestelijke Première. The 3 Brusley's, adembenemende waaghalzerijen 
aan de vliegende trapèze. 

BEZOEKT ONZE 

� en .stallen. Zaterdag & Zondag Middagvoorstelling 2 1/2 u. 
,, ,, ,, Avoridv�orstelling 8 uur. 

en brengt U een 

Su persensationeel Circusprogramma 
met 

De Kok's wilde panters, voorgesteld door Erika 
Wyss, de Zwitserschc Dompteus:e, welke als emge 
vrouw ter wereld met panters werkt. 

• 

Arabische Volbloed Hengsten en Shetland-
pony's, o n g eëv e n a ar d e  modernere en klassieke 
'dressuren. 

• 

The 3 Rivano's, komisch adagio act. 
• 

Les Rossat, Belgie's beroemd�te clowns. 
• 

Twee Cristo's, m�esterjongleurs. 
• 

Trappini, carousel des doods. ,
1' 
• 

Therese Brunini, charmante luchtdiva. 
• 

Boxtelli's populaire Circuskapel 

Rookt 

Panters Hyena's . Apen 
Arabische volbloeds - Pony's 

In de middagvoorstsllingen 

betalen kinderen beneden 

14 jaar halve prijzen. 

Cassa q,eo.pe.nd 
vanaf 10-12 u. v.m. en 2-4 u. n.m. 

r SEMARANG, 31 Mrt. 194-7 
Hiermede betuig ik mijn har
telijken dank aa_n Katholiek 
Thuisfront, voor de aan mij 
gezonden nuttige pakketten, 
alsmede aan Collega's van het 
Politiecorps, voor de warme 
belangstelling bij de geboorte 
van mijn· Zoon Hans. • /

Hondenliefhebbers: te koop 8 
jonge Mechelse Herders, prima 
rashonden, bij de wed. P. van 
Esch, Tongeren 78. 

Te koop in goede staat zijnde 
kinderwagen a.s., een pitriete 
wieg op wieletjes en een box, 
Bevragen, Breukelsestraat 84. kwaliteit vol geur en ■maak �RIJS VERLAGING 
Bezoekers voor de en Koopt , 

DAMESCONFECTIE VotAstaûulecs! 

Jaarbeurs 
bil Bert van den Braak• 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450

Sergt. J. BRUSSELERS 
1-111-7 R.I. Semarang.

Koopt kwaliteit 

POOTAARDAPPELEN 
kleine maat bespreek tijdig 

Uw plaatsen bij 
Firma Gebr. van Oers, Boxtel ' Touringcar-bedrijf 

! Mantels
r· 

Mevr. WENTHOLT • Mantelsscostumes
Stationstraat 85 Boxtel • Jurken

vraagt \ 

'n Nette R.K. Militair (leeftijd 
± 20 jaar) zoekt langs deze 
weg correspondentie met een 
net meisje (leeftijd idem.). 
Brieven te richten aan: Jager 
Deusing, Jac., no. 260707001, 
2e Camp. I Reg. Jagers, Kon. 
Landmacht, Veldpost Batavia, 
U Brigade-Padang. 

'/tscM"P,oxtet" DE MOL •EEN WERKST'ER

ë Blouses == Rokken 
• Regenkleding

Algemene Ledenvergadering Telefoon No. 3 3 s 
voor 2 à 3 dagen per week, zelfstandig
kunnende werken.

Ziet de sterk verlaagde prijzen in onze étalage 

op Woensdag 16 April a.s. 
om 20 uur in Voor Zaaigraneri 

en Graszaden 

Aanmelden dagelijks na 7 uur 's avonds. IFI AJPi w�uru coj��. Iw�,Ji�!R<®�fürnlk 
. �· .. j 

Prima handwagen te koop bij 
H. v. Laarhoven, Molenstraat
28. Hotel "VAN VLERKEN" 

, Wandelwagentje aangeboden, Verslag afgelopen jaar. Bestuur&, 
f d VAN OERS zo goed als nieuw. Adres te verkiezing. Diverse bèsprekingen. S ee S naar bevragen Molenstraat 19. 

Verloren, Gele hoofddoek met 
blauwe rand. Hoeken versierd 
met paardrijders, hoed en rij
zadel. Tegen beloning terug 
bezorgen bij garage de Mol, 
Stationstraat 100. 
Te koop een kalf, 2 jaar oud 
bij K. Bergman, Bosscheweg 
90. , 
Te koop, damesfiets met lucht
banden, spotprijs bij J. Dielemans. Selissenwal 22 Boxtel.
Te koop beste Bevelander Klei 
pootaardappelen aan lage prijs, 
bij P. van den Boer, Eindho
venseweg 47. 
Te'koop: beste kalfkoe, 2e kalf 
aan telling, 13 April, bij L. v. 
Houtum, Merheimstraat 67 
Boxtel. 

Voor onze afwerkingsafdelingen kunnen 
wij voor direct nog plaatsen 

nette MEISJES 
vanaf 14 jaar. 

Wij bieden U : 
Een prettige werkkring, waar U zich direct thuis mlt ! 

' e Hoge lonen, ook gedurende de leertijd!

e Góede autobusverbindingen!
• Goede sociale voorzieningen!

� .':: 
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Bloemenmagazijn H. VAN DEN BRAAK • 

Bloemenmagazijn P. P. VAN ZOGCHEL 
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(jaat U tccuuo.en of, v.ulouen ?Te koop een dragend stamboek 
varken, werptijd 30 April, bij 
W. Witlox, Liempde B 78.

Aanmelden: 
dagelijks van 

9.00_:_12.00 uur en van H der hoe kieskeuriger,
oe ou , . .. n • 
' dï van ml} aa • 

Wij leveren U 14 kr. H.O.Z. verlovings" of 

trouwrin en 

Linnenkast, 3 beelden met stol
pen en een lampekap te koop. 
Ten Brinkstraat 3. • 

14.00-16.00 uur op de personeelafdeling. daarom neem i 
I"f de lekkerste koffie b IJ t van

De prijs valt U mee. Zonder inlevering 

Graveren GRATIS. Kan op gewacht worden.
M. JANSEN DE WIT'S Glmftiiê35 

DE KOFFIE.- E.N THEE.ZAAK 
F. P. VAN LANGEN, Stalionstr. 62 Een , paar voetbalscho nen, 

schoenmaat 42, te koop. Van 
Hal, Burgakker 11. 

Kousenfabrieken N.V. Schijndel 

Kantoormeisjes 

Wij hebben plaats voor enige nette, 
accuraat•werkende meisjes voor lichte 
administratieve werkzaamheden. 

Aanmelden: mondeling of schriftelijk 
op de persone�lafdeling. 

M. JANSEN DE WIT'S
KOUSENFABRIEKEN N.V. SCHIJNDEL 

.,. 

Een klok zonder wijzer 
Een bad. zonder geijser 
Een vis zonder vinnen 
Een kast zonder linnen 
Een bakker zonder meel 
Een bezem zonder steel 
Is lang niet zo bar 
Als de huisvrouw zonder Spar. 

DE SPAR 
ORGANISATIE VAN ZELFSTAN0J�E KRUIDENIER 

Brouwerij 
in het Zuiden des lands zoekt een

W ederverkooper 
.in Boxtel en omgeving. 

Brieven onder No. 50, Molenstraat 19, Boxtel. 

Laat Uw centen los . 
Koopt. KAAS en VIS bij VOS 

Boter bij de Vis \ 
Al wat heerlijk is. 

STATIONSTRAAT 44 

Amateur-Tabakkers!! 
Op onderstaande•data's uren en plaat�en zullen de gerede 
SIGARETTEN en voorzover gereed de KERFPRODUCTEN 
en SIGAREN worden AFGELEVERD van tabak welke werd 
ingeleverd ter bewerking bij de Fa. P. J. M. ALBERS, fer
menteur te DRUTEN. 
Door de langdurige vorstperiode hebben de fabrieken ernstige 
stagnatie ondervonden, waardoor deze aflevering tot mijn 
spijt is vertraagd. 
ONTVANGSTBEWIJS MOET WORDEN OVERGELEGD!! 
WOENSDAG, 16 April a.s. 
SCHIJNDEL van 8 tot 9,30 uur bij Th. v. Stéen, Boschw. 85 
ST. OEDENRODE van 10,30 tot 12 uur bij J. v. d. Velden. 
SON van 1,30 tot 2,30 uur bij A. v. d. Hurk, vrachtrijder. 
BOXTEL van 4 tot 5 uur bij Keuken's sigarenfabriek. 
TEVENS KUNNEN DAN PRIMA VERSPEENDE TABAKS
PLANTEN worden besteld die in de tweede helft van MEI 
op bovengenoemde adressen zullen WORDEN AFGELEVERD. De PLANTEN KUNNEN DAN BINNEN 24 UUR 
na het plukken bi) den teler IN DE GROND STAAN. 
Inlichtingen en bestellingen kan men. ook richten aan: 

Kantoor· A. J. G. THOONEN 

GAMERESTRAAT 8 TE ZALTBOMMEL. 
A. J. G. THOONEN, 
Consul der N.A.T. voor het ZUIDEN. 

Horlogerie Optiek Goud en Zilver 

-Helpt 
áeM "rtAak 

versla""! 
' 

✓ rfJ f 
(\t .- ..

t 
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·,'-+ .:.::;;; '',_�

De oorlog moet in ons goed Brabantsch land een draak hebben 
achter gelaten.• die onze meisjes opgesloten houdt en ze belet 
te gaan werken. Dat lijkt ons tenminste een aannemelijke 
verklaring voor het feit, dat wij hier bij Philips veel minder 
meisjes dan voor den oorlqg aan de slag hebben, terwijl wij 
al vo�r het dubbele aantal werk hebben. Help allen die draak 
verslaan! Laat de meisjes eens komen praten in de Willem
straat. Dan kunnen wij haar de voordeelen van werken bij 
Philips duidelijk maken. H_�t Aan-

p·u I L'I p s 
neembureau voor VrouwellJk Per-
soneel is 's morgens al . om half 
negen geopend. . 
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VOO R H EEN BOXT E LS C H E  COU RAN T  1 

K A T H O L I E K  W E E K B L AD V O O R  B O X T E L  E N  

Een taak voor ons? · aoxTEL

. en haar Volksmuziekschool. 

Als we geboortecijfers van de ver
schillende landen van Europa ver
gelijken, dan zien we in alle lan
den het aantal geboorten sterk ver
minderd behalve in Nederland en
Rusland. In Nederland is dit cijfer
bijna met 50% verhoogd. In de
periode 1 936- 1 939 bedroeg in
ons land het geboortecijfer 20,3 
op de duizend inwoners. In 1 946..
was dit 30,2 op de duizend. 
Schrikbarend is 't cijfer in de 
Scandinavische landen. Wie meen- .
de dat Denemarken, Noorwegen
en Zweden nog bewoond wordt
door volkeren met gezonde in
zichten, moet dit standpu,ü laten
varen. En wie meende dat het
Russische volk in de orond van
z'n volksbestaan niet ,�eer kern
gezond zou zijn is al even ver mis.
Ook de mensen die steeds maar
blijven doorzagen over de slecht
heid van de moderne Nederlan
ders za I beschaamd staan als hij
weet dat Zuid-Holland 't hoooste
geboortecijfer heeft en dat de 

0

oe-
b 

' 0 oorten in s.teden als Amsterdam 
. Rott�rdam en Den Haag een cijfe;
bereiken dat zelfs iets · boven 't
landscijfer ligt, n.l. 30,3.
België en Frankrijk hebben de
laagste cijfers, en de daling is daar
nog steeds gaande, waaruit men
mîsschien wel mag besluiten dat
het volk in die landen niet meer
de geestelijke en lichamelijke oe
zondheid uit vroeger jaren be�it.
Het is zonder meer verheugend
dat __ Nederland 'n stijgend geboor
tec,Jfer bezit, zelfs als men be
denkt dat h ierbij nogal enige bui
tenechtelijke bij zijn (wat trouwen
in 1 946- 1 947 weer vermindert . )
Dat volk is een gezond volk, dat
de oude natuurwetten en de chris
telijke moraal volgt zonder toe
geeflijkheid aan gemakkelijkheids
motieven.
Ons volk is in zijn kern nog ge
:zond. Het heeft zich kunnen we
ren tegen alle mogelijke leerstel
l ingen, die de lust tot hun doel
proklameerden en de lasten niet
wilden aanvaarden. Al weet men
in Ne?erland, dat het landje aan
de Zwderzee maar klein is, en dat
h�t brood niet gemakkelijk ver
diend wordt - het heeft de zin
van het leven steeds begrepen. 
Ook het Russische volk is in zijn
kern nog gezond. De Russische
volksziel is nooit aangetast door
de ideeën van het bolsjewisme.
Het Russische volk zal in aantal
sterk toenemen. De onvruchtbare

' steppen zullen niet allen k'unnen
voeden. Het volk van Rusland zal
zich moeten dringen naar vrucht
bare gebieden. Zo zal het niet te
verwonderen zijn, dat het Oosten
het Westen zal overvleugelen al
zal dit . nog enige eeuwen kun�en
,duren. Maar alles wijst in die rich
ting. Dit i s  ook niet erg, zolang
de volksziel van het Oosterse volk
nog dezelfde geestelijke kracht
bezit, die het hu heeft. Men zal
echter te maken hebben voor, de

, . systemen der minderheden, die
thans het 0rote Russische volk re
geren. Nooit zal tegelijk met de
uitgroei van dit volk een anti
godsdienstig stelsel de kans mo
gen ontvangen de . Westerse we
r__eld  te veroveren. Dit te verhin
deren i s  • de taak van gezonde
West-Europese volken. - · Maar
als het_ . kleine Nederland op dit
Westehik deel van Europa het eni
ge land is, dat een dergelijk offen
sief kan weerstaan, hoe onbegrij-

" pelijk zwaar wordt dàn onze taak
en hoe sterk zullen -wij ons da�
niet moeten wapenen? En l igt hier
niet een schoon werk voor ons ?

Wat baat hem om naar ge late 
snakken ? 

Een doodskleed immers heeft 
geen zakken. 

Men zou een lang en breedvoerig debat 
kunnen opzetten of Boxtt'I a l  dan geen 
stad is, maar a fgezien van het  resultaat 
daarvan is het een feit geworden, dat 
&ixtel zich langza;1m aan in de goede 
richting werkt en met trots kunnen we 
de tastbare bewijzen voorleggen, dat 
Boxtel op velerlei gebied reeds ver
schillende grote plaatsen in het Brabantse 
land naar de kroon steekt .  

• De industr ie belooft in de toekomst een
ri jke vertakking te ' kri jgen. Ook het ge
meen tebestuur zinspeelt hierop. De win
kelstand is  i n  een gemeente a ls Boxtel
opvallend sterk vertegenwoordigd.
En is  in  het afgelopen jaar de  Am
bachtsschool geen succes geworden en 
ko111t er  in �eptember het v�k stucá'J..oren
niet  afzonclerl i_ik op h';'t programma
sta.:i n ?  Let wel, dit is een unicum op dit
gebied.
Maar behalve deze m:iteriële peilers,
waarop lloxte! bouw't i s  er onlangs ook
een cultureel fundament gelegd door de
opricht ing van een "Volksmuziekschool , 
waarmee Boxtel cle pr imeur heeft in Bra
bant. Onder de bezielende stuwing van
Deken 1 .  C. i\J. Brnekman;- geassisteerd
door het Bestuur, Curatorium en Leden
is dit werk thans in  realist ische vor111 aan
de bewoners van Boxtel voorgelegd.
Dat dit instituut rijke perspectieven
opent voor "zingend en musicerend Box
tel" belooft ons de ervaren en bekwame
directeur.
Deze Volksmuziekschool \-crdient om
zijn algemene ontwikkeling en bescha
ving de belangstel l ing van Boxtel .
Zowel kerkeli jke als  wereldlijke overheid
hebben spontaan hun medewerking toe-
gezegd. -
De medewerking · van Boxtel zou der
halve een kroon op het werk betekenen.
Alle gezindten, al le standen, óók de min
vermogenden kunnen hun muzikale ga
ven ontwikkelen.
Dit prachtige werk, met haar niet min
der prachtig doel kan slechts de juiste
hoogte bereiken door eenieders sympa
thie, belangstelling en volle medewer
king.

Plaatsel ijk nieuws·

GEMEENTERAADSVERGADERING 

De Raad der Gemeente zal Woensdag 
23 April om 7 uur 's avonds bijeenkomen 
ter behandeling van een uitgebreide 
agenda,  waarop o.a. voorkomen een 
voorstel tot aanvragen en aanvaarden 
van grond- en bouwvoorschot voor

de bouw van 35 permanente en 30 
pre-fabricated woningen, benevens een 
voorstel tot het bouwen van 3 Oos
tenrijkse houten woningen volgens finan
cieringsregeling woningbouw 1 947. 
Als nr. 19 der agenda voorstel tot vast
stelling ener bijzondere rooilijn voor een 
gedeelte Rechterstraat van perceel nr. 5

tot Bosscheweg en van Rozenmarijnstraat 
tot aan Rijksweg. 

PAPIER- EN FLESSENACTIE VOOR 
GETROFFEN KLOOSTERS. 

De actie over de maand Maart heeft 't 
volgende resultaat opgeleverd : oud pa
pier 3 1 76 kg ; hele flessen 1 777 stuks ; 
kwarts flessen 388 stuks. 
De totale opbrengst van deze maand
inzamefing bedraagt f 4 1 1 ,76. 

Dit geweldige succes is te danken aan 
de medewerking van schier alle bevol
kingsgroepen. Namens de leiding in 't 
Bisdom onze hartelijke dank ! 
Voor de maand April rekenen we·  op 't 
zelfde succes. Adres : Bossçheweg 16,  
telefóon 477. 

EDELE BRABANT. 

Op het ogenblik wordt in Boxtel een 
actie op touw gezet, om abonné's aan 
te werven voor het Brabantse Week
blad "Edele Brabant". Wij kunnen u na 
informatie verzekeren, dat deze colpor
tage de goedkeuring wegdraagt van alle 
geestelijke en wereldlijke autoriteiten ; 
naar wij vernemen gaat deze actie onder 
toezicht van de heren J. C. van Etten 
en H v.  cl. Meyden. Ter kennismaking 
leze u de advertentie in dit blad. 

LOTERIJ BOXTELS' HARMONIE. 

Bij Besluit van den Minister van Justitie 
van 9 _ April j.l., werd aan Boxtel's' Har� 
monie toestemming verleend tot het aan
leggen en houden van ener loterij, ten 
behoeve van de aankoop van muzit;kin
strumenten. 

GUNNING ZWAANSE BRUG. 

De wederopbouw van de Zwaanse brug 
over de Dommel is  thans door het 
gemeentebestuur definitief gegund aan 
de CV. Bouwbedrijf Theo van Lieshout 
te 's-Hertogenbosch voor de som van 
f 30.869,�. 

BOXTEL K RIJGT 
GEMEENTEPOLITIE 

Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat in 
onderstaande gemeenten de politie zai 
bestaan uit gemeentepolitie : Boxtel, Gel · 
drop, Oosterhout, Valkenswaord en 
Waalwijk. 

GOUD MUILTJE. 

Iedereen herinnert zich nog wel de frisse 
operette, waar111ee de Heer J .  Driessen 
het Boxtelse publiek verraste in  de  zo
mer van 1 945 .  Hij heeft nu met zijn 
m eisjeskoortje een operette van Brandts 
Buys Jr. , ,Gol.tS-lmuiltje" ingestudeerd. De 
trisheid en de charme van de lente 
zweeft door het gehele stuk. Muziek- en 
toneelliefhebbend Boxtel 111oet zeker 
gaan kijken en luisteren naar onze zin
gende jeugd en zo hun waardering en 
bemoediging tonen voor h, tgeen de 
jeugd in de kunst  presteert. 
Op vele plaatsen bestaat er een geweldig 
animo voor de kinderoperette en dar 
voornamelijk onder de groten. Laat Box
tel begrijpen,  dat, willen we iets moois 
bereiken, we moeten beginnen bij en met 
de j e ugd . 
P. Marius heeft de regie en Th. v. La
moen de grime. Het zal beslist de moeite
waard zijn 0111  Donderdag a .s .  een kijkje
te gaan ne111en, ook 0111dat \1·e er een
goed werk 111ee steunen. De heer J .
Driessen heeft de opbrengst n.l . ·  willen
afstaan voor de nieuwe . kapel op Sta·
pelen.
Zaterdag111 idclag 26 Apri l  is een speciale
k i nckrui t voering._ 

CIRCUS BRIANTELLI 
Door het kleine ' baldakijntje s troo,mkn' 
Vrijdag, Zaterdag en Zondag jJ hon
derden toeschouwers de tent van cir
cus Briantel l i  binnen om zich rond de  
piste te  scharen en  op te  gaan  in  de ro
mantische circussfeer, die circus Brian
tell i  ditmaal trachtte te brengen . 
Wanneer we in aanmer/dng nemen , dat 
dit circus nog in het beginstadium is en 
deze programma's eigenlijk nog pas de 
peilers z i jn ,  waarop men iets  groots kan 
optrekken, dan is het gebrachte a l leszins 
te waarderen. 
De clowtJS mochten dan niet kakelbont 
genoeg zijn en de geestigheid niet vlot 
en treffend genoeg ten berde brengen. 
Al  waren de paarclendressures niet volle
dig, elegant en  soepel genoeg uitgevoerd 
onder de nog zeer jeugdige en veelbelo
vende dresseur. De Kok's panters waren 
zeker een evenement, dat aller bewonde
ring afdwong, terwijl de adembenemen
de evoluties aan de tnpez� en èe gra
tieuse equilibristiek en acrobatiek in hun 
genre bepaald voortreffelijk waren. De 
gewaagde virtuositett in · het nummer 
, ,Stars and Stripes in  the air" werd vol

maakt uitgevoerd en de kleuren waren 
in de speciale bèlichting "enig" te noe
men. , ,Te weinig variatie" dat was het 
voornaan1ste n1anko van het programn1a ; 
gaarne zien wij d i t  jeugdige circus ech t e r  
nog eens in h e t  < entrum v a n  Boxtel ,  
want wat z i j  di tmaal brachten verzekert 
ons, dat zij hun weg in de toekomst wel 
zullen vinden. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 8 April tot, en met 14 April '47 
GEBOREN : Lambertus W. M. H. R. z .  
van  J . G. v .  d .  Plas en  van  A. M.  P.
v. d.  Staak'; Johannes A.  J . zoon van M.
v. cl .  Aker en van F. C. Verhoeven ; 
Johannes A C. M. zoon van A. J. M .
Hellemons e n  v a n  J.  J .  v a n  Elsäcker ; 
Martinus J. A. zoon van J. J. v. d .
Bersselaar en van  E. 0.  v.  d .  Brand ; 
Maria H. M. dochter van Fr. F. M. 
Kluijtmans en van M. A. Mertens ; Anna 
M. J. dochter van Fr. de Man en van
M. A v. cl . Steen ; Paulina P. dochter
van H. van Liempd en van J. M. v. cl.
Heijden ; Hedwiga Th. 1. H. d. v.  C.

M Zink en van M. T Wieskam p ;  Alle
gonda H.  P. M. dochter van A. P .  M.
Spierings • en van J.  W. J . Theuwkes ; 
Johannes G. Fr. zoon van J. A. M. Goos
s.ens en van G. M. Hendriks. 
ONDERTROUWD : Henricus Hermanus 
Maria Kerkenaar en Elisabeth Marijnis
sen ; Johannes · Martinus van der Staak 
en Martina van den Aker ; Johannes 
van Erp en Anna Maria Cornelia van 
Gogh ; Wilhelmus Marcus Brekelmans en 
Johanna Hendrika Sanders ; Marinus van 
Tillaart en Catharina Cornelia van 
Schijndel ; Wilhelmus Cornelis Uiterwaal 
en Maria Elbertina Johanna Wilhelmina 
Hekkens. 
GEHUWD : Marinus van de Nosterum 
en Engelina Berdina van Kasteren ; Jo
hannes 'Wilhelmus van den Bogaard en 
Theodora Hölzken. 
OVERLEDEN : Huberiina Gerarda Kus
ters, oud 68 jaar. 

Algemeen Nieuws. 
HET TO EST AAN VAN HUUR
VERHOGING DOOR DE PRIJ
ZENBUREAUX VOOR ONROE
RENDE ZAKEN. · 

Op grond van artikel 1 van het Huur
prijsuitvoe'rjngsbesluit 1 94 1  hebben de 
Prijsbureaux voor onroerende zaken 
steeds de bevoegdheid gehad op ver
zoeken om h uurverhoging gunstig te be
slissen. Onder meer wordt h iervan ge
bruik gemaakt bij samenwoning of  �n
derhuur� 
Op de vraag of de Prijzenbureaux ook 
huurverhoging kunnen toes iaan, indien de 
prestaties van den verhuurder sinds 9 Mei 
1 940 niet meer zijn vergroot, moet ont
kennend geantwoord worden. Huurver
hoging wordt dan ook slechts toegestaan 
in de gevallen, waarin de meer intensie_ve 

bewonino leidde tot hogere uitgaven 
voor onJerhoud en het in  meerdere mate 
, ,ui twonen" een hoger afschrijvingsper
centage voor den verhuurder rechtvaar
digt. 
De prijzenburdux hebben uitdrukkelijk 
opdracht, geen huurverlaging toe te 
staan, indien er op 9 Mei 1 940 werd 
onderverhuurd en indien de onderver
huurder op 9 Mei 1 940 reeds toegestaan 
was te onderverhuren. In beide gevallen 
immers had de eigenaar de consequentie 
van gebruik door derden reeds aanvaard. 

· De prijzenbureaux leggen in hun besl is
singen 6lechts vast van -welke datum af
een zekere huurprijs ,  krachtens de prijs
voorschriten als tie ho,,gst toelaat baren
moet worden aa ngemt"rkt, doch treden
niet in de civielrechtel i jke  verhoudingen
tussen eigenaar en h uurder.
Vandaar ook, dat de pri jzenbureaux
veelal in hun beslui ten n:i het  noemen
van de datum en de prijs te, verduide
l ijking nog toevoegen "voor zover de
bepa linge·n der h uurovèreenkomst zich
daartegen niet verzetten"
(Een en ande1· ,.verd ontleend aan de
vragen van het 2de kamerl id  de H eer
\Voudenberg ·en de antwoorden daarop 
van Dr. G. \Y/. 1\1\ . H uysmans, minister
van Economische Zaken.)

Sociale Verzekeringen. 
Ongevallenwet 1921. . 

IV. 
De R i jksverzekeringsbank verleent den 
verzekerde, wien een ongeval overkomt 
in  verband met zijn dienstbetrekking als 
schadeloosstel l ing naast de geldelijke uit
kering genees- en heelkundige behande
ling, zoals reeds gezegd. Onder deze 
geneeskundige behandeling is ook begre
pen het verstrekken van kunstmiddelen 
welke nodig zijn voor het he_rstel, het 
behoud of de bevordering van de ge
schiktheid tot werken, voor zover die 
geschiktheid ten gevolge van het onge
val is  verminderd, benevens onderricht 
in het gebrui k  der kunstmiddelen. 
Onder geneeskundige behandeling is mee 
begrepen het verstrekken van b iervoren
bedoelde - kunstmiddelen aan verzeker
den, die geheel ongeschikt z i jn  tot wer
ken, i ndien het verstrekken van kunst
rniclclekn bi jdraagt tot de verbetering van 
hun kvensQmStandigheden. H ier worden 
bedoeld de verzekerden, die in  het bezit • 
zi jn van een definit ieve rent,.e als gevolg 
van algehele blijvende ongesch iktheid tot 
werken. 
Bi j overlijden van € en verzekerde tenge
volge van het ongeval worden de be
grafeniskosten max. 30 maal het dag
loon, dus totaal f 300 aan de nagelaten 
betrekkingen uitgekeerd. Tot de begra
feniskosten behoren alle kosten behalve 
d ie  der kerkelijke diensten en plechtig
heden. 
Verder wordt aan de nagelaten betrek
kingen een rente toegekend ten bedrage 
voor de Weduwe van 30 % van het dag
loon van den overledene ; voor elk kind 
van den verzekerde 15  % van het dag
loon, welke rente wordt genoten tot 
het kind 16 jaar wordt .  Het totaalbedrag 
der renten aan nagelaten betrekkingen 
mag echter niet hoger zijn dan 60 �� 
van het dagloon. 
Zijn er geen kinderen, clan ontvangt de 
Weduwe 30 % van het dagloon van ver
zekerde en kunnen de andere 30 % ten 
goede komen van ouders, grootouders, 
ouderloze kleinkinderen of schoonouders, 
indien de ove�leden tenq1inste hun kost
winner is geweest. 
Was de verzekerde die het dodelijk on
geluk trof weduwnaar, dan komt de rente 
toe aan de kinderen, en wel voor ieder 
20 % van het dagloon van den overle- • 
dene, van zelf weer met een maximum 
van 60 %. Zijn er dus minder dan 3 
kinderen, dan wordt de max. rente niet 
bereikt en kunnen de bovengenoemde 
andere ·nagelaten betrekkingen indien 
verzekerde bun kostwinner was voor de 
rest in aanmerking komen voor 30 % 
van het  dagloon. 
Zijn er bijvoorbeeld geen weduwe en 
geen kinderen dus een weduwnaar alleen 
en deze treft het dodelijk ongeval ter
wijl hij voor zijn ouders kostwinner is 
geweest, dan krijgen deze ouders de 60% 
(2 maal 30) rente, 
Het zelfde geldt als deze weduwnaar 
voor ouderloze kleinkinderen de kost
winner is geweest. Ieder kind ontvangt 
dan 20 % van zijn dagloon. Zijn er dus 
drie kinderen dan ontvangen deze 60 % 
van het dagloon. 
Opgenierkt wordt dat de weduwe- en/of 
wezenrente ingevolge de Invaliditeitswet 
bovendien wordt genoten, ·dat i s  dus 
de rente als gl!volg van het plakken van 
rentezegels op de rentekaart. Is er regel
matig geplakt dan kan deze rente max. 
f 9 per week bedragen. Ik kom hier 
b ij de behandeling van de Invaliditeitswet 
op terug. 
Alle uitkeringen worden door de Rijks
verzekeringsbank te Amsterdam betaald, 
ook al is de werkgever in wiens dienst de 
arbeider het ongeval overkwam, aange
sloten bij een erkende verzekeringsmaat
schappij of vereniging die het risico der 
wettelijke 0;1gevall enverzekering draagt. 
Is  de werkgever bij voorbeeld aangeslo
ten bij de Eerste Rotterdamsche dan 

O M G. E V I N  G 

Zondags evangelie.

Ik ben de goede herder. 

Jo. 10, 1 4.
De grote kudde van Jezus Chris
tus, die op dit ogenblik bestaat
uit ongeveer vierhonderd millioen
Katholieken is ingedeeld in tal van
grote en kleine kudden, die ieder
hun eigen herder hebben, allen
afhankelijk van den Opperherder
van Rome.
Zodoende is de Katholieke Kerk
verdeeld in ongeveer zestienhon
derd bisdommen, elk bestuurd
door een bisschop. De bisdommen
zijn weer onderverdeeld in paro
chies, met aan haar hoofd een
pastoor.
De pa�·ochies zelf zijn weer inge
deeld m een groter of kleiner aan
tal afrnnderlijke groepen : onze
Katholieke gezinnen, mét aan 't
hoofd : vader en moeder.
Misschien hebben ze schijnbaar
een kleine onbetekenende taak te
vervullen maar in waarheid is het
een grote en grootse taak.
Want aan hun is voor het groot-

• ste gedeelte toevertrouwd de op
voeding van de kinderen en deze
beslist, hoe het over vijf en twintig
jaar zijn zal met ket'k en maat
schappij .
Men vertelt hoe de grote Italiaan
se beeldhouwer Michel Angela
een blok marmer zag : hij mat het
nauwkeurig op en zei : .  Er zit een
engel in; ik zal hem"eruit halen.
Het werd een prachtig stuk beeld
houwwerk.
Ouders, dat kunt u óok vart '�ûw •
kinderen maken : engelen.
Maar als 't marmerblok in 't begin
verknoeid ls, clan is het gewoonlijk
voor goed bedorven. De invloed
van de opvoeding blijkt overdui
delijk uit de geschiedenis en de
ondervinding : dus uit de feiten . . . .
en, tegen feiten valt niet te praten.
Welnu - de geschiedenis leert zon
n:klaar, dat, als algemene regel,
de opvoeding beslissend is voor _
het verdere leven. Kijkt maar t'ond
in uw eigen omgeving : Flinke en
degelijke ouders hebben, over 't
algemeen, flinke en degelijke kin
deren .  En als iemand niet goed
oppast, dan zeggen we : geen won
der, als je weet waar ie vandaan
komt.
Omdat van de opvoeding zoveel
afhangt is het zo'n grote zegen en
weldaad, wanneer wij brave
ouders en een goede opvoeding
hebben gehad : een weldaad waar
voor we God nooit genoeg kun-
danken. • · 
Monseigneur W. v. Ketteler heeft
eens gezegd : ,,De grootste gena
de, die God aan een mens kan gè
ve(l is het geschenk van een brave
godsdienstige moeder.
Jongelui, waardeert ge dit ge-
schenk van God ?
Ouders, voedt ge uw k inderen zo
op, dat ze u later dankbaar kim
nen zijn .
Zowel voor ouders a l s  voor kin- •
deren is het de moeite waard hier
eens een ogenblik zichzelf te on
derzoeken.

' 
w9rdt toch aangifte formulier in twee-
voud bij de Rijksverzekeringsbank inge-· 
diend, dat wil zeggen ten postkantore 
gebracht, waar een exemplaar naar de 
Rijksverzekeringsbank wordt gézonden 
en het andere naar de Raad van Arbeid. 
Deze onderzoekt zo nodig het geval 
verder en brengt rapport uit aan ,ge
noemde Bank, waarna de uitkering ge
schiedt indien men althans daarop recht 
heeft. Vanzelfsprekend wordt dan later ' 
de gedane uitkering op de Eerste Rotter
damse verhaald. Het komt dus hierop 
neer dat steeds cl� Rijsverzekeringsbank 
de uitkeeringen doet zulks in tegenstel
ling met de uitkeringen ingevolge de 
Ziektewet. Is voor deze· Wet de werkge
v_er bij een erkende bedrijfsvereniging 
aangesloten, dan wordt door deze de 

,uitkering gedaan en staat dè Raad van 
Arbeid of  Rijksverzekeringsbank daar 
geheel puiten. H.  v. d .  K.

• 



De klokken-: 
, onder de Meulekens Brug. 

Er is een kinderrijmpje bekend, waari1� 
.. , van Boxtel en van klokken wordt _gewag 

gemaakt. Het gehele geval is echter nog
al geheimzinnig. De tekst van dit liedje 
hebben mevrouw S. Troelstra, Bokma de 
-8oer en Dr. Jop Pollman laten afdruk
ken in hun boekwerk "Het spel van moe
der en kind, oud,e kinderrijmen voor jon
ge ouder,". Zij vermelden er bij, dat het 
rijm door een Brabantse arbeider werd 
genoteerd. 
In de eerste regel is sprake van de Meu
lenbrug. Het is zonder meer niet duide
lijk welke brug daarmee Jiedoeld • wordt. 
Was het de brug bij de watermolen aan 
het einde van de Jvfolenpad? Was het 
de brug bij de Oliemolen, op Zandvliet, 
over de later gegraven uitmonding van 
het Smalwater? Was het de voormalige 
Moleneindse of Meulekense brug over 
het Dommeltje, dat eertijds de Nieuw
straat van de Rechtêrstraat scheidde? 
Enige·jaren geleden werd omtrent dit rijm 
navraag gedaan door de plaatselijke 
Heemkundige kring. Slechts enige frag
menten van het liedje bleken bij som
mige Boxtelse men,sen bekend te zijn. 
Maar al onderzoekende werden door 
enige oude inwoners een paar mogelijk
heden geopperd, die jiier mogen worden 

- vecmeld.
Het rijmpje luidt als volgt:
In Boxtel onder Meulenbrug, 
Daar han2en de klokken als vijgen
We gaan naar juffrouw Wijnen, 
Juffrouw Wijnen is niet thuis. 
Waar is ze dan? 
- In het achterhuis.·
Wat doet ze daar? 
- Haar haartjes kammen.
Wat doet zij met die haartjes? 
- Touwkes vlechten.
Wat doet zij met die touwkes? 
- Perdjes leien.
Wat doet zij met die perdjes?
- Haverke teuleri.
Wat doet zij met dat haverke?
- Tietjes.voeren.
Wat doet zij met die tietjes? 
- Eikes laten leggen.
Wat doet zij met die eikes.
- Pannekoek bakken.
Wat doet zij met dieën pannekoek?
� Den armen haan zijn broek oplappen! 
Wat heeft die arme haan gedaan? 
- Zeven jaar naar school gtgaan !
Zijn kuiten die fluiten 
Als friese beschuiten 
Zijn billen die drillen 
Als aardappels.chillen. 
Bij de uitlegging van dit liedje knoopt
men weer aan bij de klokkenroof die 

� Maarten van Rossum in 1543 zou heb
ben gepleegd. De klokken van het caril
lon zouden aanvankelijk, bij het verne
men van de tijding, dat de Geldersen in 
Brabant rondspookten, bij lage water
stand, onder de Meulenbrug zijn ver
borgen. En juffrouw Wijnen was de 
vrouw van de schoolmeester-organist, bij 
wie Maarten van Rossum aanklopte om 
de klokken te vorderen. 
Zij was echter ondergedoken! 
Wat hiervan zij: Als de collectanten bij 
U aankloppen om een bijdrage voor de 
nieuwe klokken voor de St. Petruskerk, 
doet dan niet als juffrouw Wijnen, die 
niet thuis gaf, maar geeft met een blij 
gemoed om de klokken terug in de toren 
te brengen. 

HET WEDSTRIJDWEZEN. 
Het wedstrijdwezen is ingestelq om aan 
de sport een aangenaam karakter te ge

-ven en hierdoor ook het aantal beoefe-
naars te doen 'stijgen. . 
Als we maar steeds voor ogen houden, 
dat het wedstrijdwezen d·us· het mid
del is tot· ideale lichamelijke en 
geestelijke ontspanning, welke in het 
algemene woord "sport" zijn vervat, 
dan zijn we op de goede weg. De wed
strijden mogen echter niet geleid worden 
door allerlei egoïstische of chauvinisti
sche gevoelei;is, die het woord "sport" 
trachten te verkrachten. 
Clubliefde is natuurlijk prijzenswaardig, 

, mits geen gewag wordt gemaakt van "te 
veel", want dan zou er een schadelijke 
concurrentie kunnen ontstaan, waarvan 
het doel en gevolg niet "opbouw", èloch 
,,afbraak" is en waarvan men de dwaas
heid practische nooit inziet, omdat het 
zuivere sportbegrip de boventoon niet 
voert. Daarom: door de wedstrijden het 
sportieve element weer op de velden. 
Aan de sterkste de eer, aan de sportief
ste de intense vreugde van ·de sport, aan 
het lichaam de gezondheid en aan de 
geest weer de f.rishei4. • 
Bezoedel de sportvreugde niet door de 
zucht naar overwinningen en de smaad 
·van nederlagen als iets waarachtigs voor
te houden, want het waarachtige in de 
sport is nog altijd "spelen om het spel", 
door middel van wedstrijden, die over
winningen of nederlagen afwerpen, die 
echter op het tweede plan staan. 

CORRESPONDENTIE 
Wij ontvingen val) Boxtel 11-DVG I en 
Boxtel III-DVG II ook een verslag van 
de bezoekende club, dat begrijpelijker
wijze verva,lt. 
Het programma voor Liempde van a.s. 
Zondag vermeldt BMC I en Il respectie
velijk tegen DVG I en Il op het terrein 
van BMC. 

Oprichting Neder!. Kath. Sportbond. 
Bij ·de oprichting van de Nederlandse 
Katholieke Sportbond -voor het Bossche 
Diocees, waarvoor Zaterdag l.i. de sport
deputaties van de kringen Nijmegen, 
Grave, Helmond, Eindhoven, Tilburg en 
Den Bosch, congresseerden in"De Ark" 
te Boxtel, werd een voorlopig werkbe
stuur, dat voor .een jaar als diocesaan • 
bestuur zal fungerén, gekozen. 

" 

Hierin zijn· alle takken van sport ver
tegenwoordigd. 
Bij enkele candidaatstelling werden ge
kozen: voor korfbal, mej. Jansen te 
Grave; voor wandelsport: de heer C0rst
laans te Eindhoven; voor gymnastiek: 
de heer Aarts; voor athYetiek: de heer, 
J. F. v. d. Wouw, te Boxtel; voor voet
bal: de heren A Zaumbrecher te 's Bosch 
en A. v. d. Dobbelsteen _ te Tilb�rg. 

Nieuws uit het BOXTEL-KAMP 

reeds direct hierop, Peynenburg zwenkt 
met de bal, naar de linksbuitenplaats 
vanwaar hij afgemeten voorzet naa; 
Schalks, die op de binnenplaats staande 
ineens inschiet 4-1. Dit betekende teven� 
het einde. 
Het progra�ma voor a.s. Zondag is: 
OOC I vrij; ODC II-Avesteyn 1- ODC 
III-Avesteyn II. ' 

Korfbal. 

Boxtel Il( - DVG II, t - 2 / R.K.S.V. ,,BOXTEL" afd: Korfbal 
Boxtel I - Odilo 111 4 - o Boxtel II-DVG I 0-2

Zoals men ziet heeft Boxtel aan .de 
gasten de eer gelaten en hen de gele
genheid gegeven de kampioenskansen 
aanmerkelijk te· verstevigen. 
Het 3e elftal van Boxtel blijft niettemin 
in de running en als de 2 verliespunten 
in mirföering op de lange baan geschoven 
worden, staan zij in verliespunten zelfs 
gelijk met DVG. 
De wedstrijd tussen Boxtel Il! en DVG II 
bood weinig fraais. Speciaal voor de 
rust was de afwerking hopeloos zoek 
en in techniek schoten beide ploegen 
schromeliik te kort. Dat Liempde voor 
de rust een 2-0 voorsprong behaalde 
hebben zij te danken aan 2 fouten va� 
verdediging en speciaal de doelman, die 
deze blunders- wel wat radicaal zag af
gestraft. Aan de andere zijde grabbelde 
de doelman een bal achter de doellijn 
weg, terwijl de scheidsrechter de zaak 
blauw-blauw liet. , 
Na de rust was Boxtel overwegend ster
ker. Het spel was ook vlotter en een 
kwartier na de hervatting vond de bal 
via het lichaam van een achterspeler van 
DVG de juiste weg. Men bleef aan
vallen, maar het spel was niet flitsend 
genoeg om de DVG barriere uit elkaar te 
ruKken. D� gemeende gelijkmaker werd 
zeer tcrecia afgekeurd wegens buiten
�pel. 
Voor een groot aantal toeschouwers 
werd hierna de wedstrijd Boxtel IJ-DVG 
I gespeeld. Het was een enthousiast ge
speelde -match, waarin de ploeg uit Liem
de de beste papieren bleek te hebben. 
Het forse karakter, dat de strijd droeg 
deed jammer genoeg veel àfbreuk aan 
technisch voetbal. De rust ging in met 
0-0. Na de rust scoorde DVG twee
doelpunten, terwijl een van, haar voor
hoedespelers volkomen "groggy" • ver
v, n0en moest worden, wegens een on
geiukkige botsing met de Boxtelse goal-
�ceper. 
Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld: 
Boxtel-OOI, 2.30; RKSVA JII Boxtel 
III, 12 uur; RKSVA Il-Boxtel II 2 uur. 
De A junioren zullen wel in eigen arena 
m_oeten strijden. 
Het 2e 'en 3de elftal zullen de volle buit 
wel binnenhalen of het te zulks ook zal 
doen is nog geen voldongen feit. Gezien 
het spel van ODI in haar laatste wed
strijden belooft zij een volwaardige te
genstander te zijn, terwijl Boxtel daar 
tegenover nog altijd zo iets als de eer 
te redden heeft. Al zouden 2 punten 
mosterd na de maaltijd betekenen, de 
geest in de ploeg zou zeer zeker dege-
lijker vorm krijgen. -

Odilo III -Boxtel 1 2 - 4
Zaterdagmiddag speelde Boxtel I een 
dubbele wedstrijd tegen Odilo. Ondanks 
dat Boxtel I met 3 invallers verscheen 
wist _zij toch beide wedstrijden te winnen'.
De invallers kweten zich goed van hun 
taak. 
Boxtel 1-Odilo III 4-0. 
In deze wedstrijd was Boxtel steeds in 
de meerderheid. Reeds in de eerste 5 
seconden nam Boxtel met een fraai schot 
de leiding 1-0. Enkele minuten later 
we�d deze voorsprong vergroot tot 2-0: 
Od1lo probeerde een tegenpuntje te sco
ren, doch had hierbij geen succes. Het 
succes kwam aan de andere kant, waar 
Boxtel er nog 2 maal in slaagde, de bal 
door d_e korf te werken, zodat de eerste 
wedstnJd een 4-0 overwinning voor 
Boxtel werd. 
Odilo III-Boxtel I 2-{' 
In de tweede wedstrijd verscheen Odilo m�t een gewijzigd twaalftal op het terrem. (Verdediging en aanval waren versterkt)._ Direct na het beginsignaal opende Odilo een hevig offensief. Hun aanvallen overrompelden Boxtel zodat Odilo reeds in -de eerste 8 minuten een 2-0 voorsprong had. Boxtel wist zich echter keurig te herstellen en begon een tegenoffensief. Dit -leverde �- doelpunten op, zodat de stand weer gehik was. Opnieuw werd door beide partijen hard gewerkt om de leiding te nemen. Zowel Odilo als Boxtel draaiden o_p volle toeren. De Boxtel aanvallen echfer gevaarlijker en spoedig had Boxtel de leiding 2-3. Odilo probeerde gelijk te maken, doch de Boxtel verdediging was over haar dode punt heen en sloeg alle aanvallen keurig af. Met een goed schot van één der invalsters b_racht Boxtel tenslotte de stand op2:4. Hierna klonk het $!indsignaal e11 eind1g_?e _deze spannende en sportieve wedstnJd 111 een Boxtel .overwinning. Programma voor a.s. Zondag. Boxtel_J-PSV IV, aanvang 3 uur.PSV V-Boxtel 2. 

Oisterwijk I -ODC I t - 4 
In Oisterwjjk wachtte ons 1 e twaalftal 
Zondag j.l. 'n aangename verrassing. Bij 
de aanvang van de wedstrijd bood de 
voorzitter van de Oisterwijkse club on
der 'n gloedvolle toespraak ons eerste 
twaalftal een bouqu�tte prachtige tul
pen aan. Namens het zojuist gehuldigde 
twaalftal sprak de aanvoerder, de heer 
Russchen, 'n woord van dank voor dit 

blijk van mee.leven n1et het kampioen
schap van ODC L De daaropvolgende 
wedstrijd Oisterwijk 1-ODC I werd we
derom 'n succes voor ODC. Met 4-1 
wist zij haar onverslagen kampioenschap 
te handhaven. 
Zaterdag a.s. vindt de laatste competi
tie-wedstrijd plaats voor ons te twaalf
tar en wel tegen JPS uit Tilburg, Succes! 

DOTB II - ODC Il 2-4
Door de Bosse ploeg op eigen terrein 
met 4-2 klop te geven, ontnam ODC II 
dit twaalftal de kans op het kampioen
schap, Beide partijen zetten haar beste 
beentje voor en gingen tegen elkaar op. 
ODC III trok Zondag met een onvol
ledige ploeg naar Eindhoven en kreeg 
daar een onverwachtte 18-0 nederlaag 
te incasseren. \X,'e hopen de volgende 
keer een beetje meer medewerking van 
de spelers te verkrijgen, zodat we ten
minste een volledig twaalftal kunnen op
stellen. 

M.E.P. Hockey-Nieuws.
Twee· schitterende overwinningen waren 
het resultaat van de j.l. Zondag gespeel
de wedstrijden. Het eerste dames-elftal 
kon vooral voor de rust niet goed op 
dreef komen en mee door actief spel van 
Eindhoven I was de stand met de rust 
·gelijk. 2-2. Na de rust echter wisten
onze dames hun kansen volledig uit te 
buiten en niet minder dan drie goede 
goals leverden ons een overtuigende 5-2 
overwinning op. 
Het eerste heren-elfta� versloeg de twee
de klasser Eindhoven II met 3-1, hier
door nog eens te meer demonstrerend, 
dat wij onze plaats in de tweede klasse 
wel degelijk waard zijn. Voor de rust 
ging de strijd goed op en neer en waren 
beide partijen geheel aan elkaar ge-
waagd. Na de rust echt�,r gaf MEP zich 

. geheel en slaagde er daardoor in een 
overtuigende overwinning te behalen. 
Zondag a.s. gaan onze beide eerste elf
tallen naar het tournooi in Kaatsheuvel. 
De loting is voor ons wel een weinig on
gunstig uitgevallen. Onze dames komen 
n.l. uit tegen Forward I uit Tilburg. De
heren zullen in hun eerste wedstrijd de 
strijd aanbintlen tegen Hopbel I uit 
Schijndel. Het zijn allebei zware wed
strijden en we zien daarom met belang
stelling het resultaat tegemoet. 

BRABANTSE TAFELTENNIS 
KAMPIOENSCHAPPEN. 

Zondag j.l. werden in het Casino te 
's-Hertogenbosch de Brabantse Tafelten
nis Kampioenschappen gespeeld en moch
ten ook deze keer weer enige goede suc
cessen door onze heren geboekt worden. 
De heer J. v. Berkel, die 2e prijswin
naar werd in de 2e klasse, éoonde ons 
weer eens, dat hij steeds beter op de 
groene tafel thuis raàkt en speelde dan 
ook een serie prachtige wedstrijden. 
Jammer dat hij in de eind-finale tegen 
B. Welten uit Breda zîjn spel niet kon
ontplooien. Laatstgenoemde speelde n.l. 

een geroutineerd kort prikspel, waar-. 
door van Berkel die een kei is in open 
lang spel, de kans op een l e prijs werd 
ontnomen. 
In het dubbelspel 2e klasse wisten de he
ren C. Steinman en W. v. Roosmalen 
het ook tot de • eind-finale te brengen. 
Uitstekend lang spel werd door hen ver-
toond en was de 2e prijs dan -ook wel
verdiend. 
De eind-finale tegen v, d. Aa en van 
Opstal uit Tilburg bracht een spannende 
-strijd, pas in de laatste ogenblikken werd
deze in het voordeel der Til1'tirgenaren 
beslist. 

DAMMEN
De wedstrijden om het persoonlijk kam
pioenschap der E.B.D. hadden in de 
afgelopen week het volgende resultaat: 
Schuurmans-Leermakers 2-0 
A. Kool-Oliemeulen 2-0

\ v. Roosmalen-Poulissen 1-1 •
Leermakers-Schuurmans '1-1
Poulissen-v. Roosmalen 0-2
Tijbosch-Steinmann 0--,-2
v. d. Wouw-Poulissen 2-0
Leermakers-Walrave 2-0
Schuurmans- v. Rooy 2-0
van Roosmalen-Steinmann 0-2
thans:
Voorzover deelgenomen is de �tand
1. H. Schuurmans 30 pnt. 
2. J. F. v. d. Wouw 21 " 
3. A. Kool 16 " 
4. F. Leermakers 14.' ,, 
5. W. Tybosch 12 " 
6. C. Oliemeulen 12 " 
7. C. Steinmann 11 _.,,,,, 
8. Chr. v. Rooy 10 " 
9. N. Walrave 10 " 

10. E. v. Roósmalen .8 " 
11. H. Poulissen 4 " 
12. A. v. Nistelrooy 2 " 
Dinsdag a.s. worden_ de partijen voort- . 
gezet. 

B.M.C. ,,RAPIDE"
De Motorterreinrit op 2e Pinksterdag 
Voorjaarsreunie op '.26 April. Zondag 
a.s. de Kilomètre Lancé Lieshout.

Zaterdagavond vond in café G. v. d. 
Meijden, Stationsplein, wederom e�n 
druk bezochte ledenvergadering plaats • 
van de Boxtelse Motorclub "Rpide". 
Op deze vergadering werd de organisatie 
van de grote wedstrijd weer eens nauw- • 
keurig onder de . loupe genomen, zodat 
thans gezegd kan worden, dat de opbouw 
van dit evenement vollédig op papier 
staat. De daadwerkelijke uitvoering van 
het meeste kan natuurlijk nog niet ge-' 
schieden, omdat de' datum 26 Mei nog te 
ver verwijderd is. Aa"' de hand v;m de 
"papieren organisatie" kunnen we echter 
met de hand op het hart verklaren: 
het zal tot in de puntjes geregeld zijn. 
In vervolg op onze in vorige afleveringen 
van dit blad reeds gedane mededelingen 
delen wij mee, dat thans ook een re
geling getroffen is voor het publiek, voor 
wat betreft aan dit publiek overkomen 
ongevallen, met dodelijken of anderen 

ODC-ODI 4-1. 
Mee door het prachtige voorjaarsweer 
(op zich zelf al een genot) om een paar 
uur te vertoeven op het prachtig gele
gen ODC-terrein, waren een paar <lui-
zend bezoekers getuige van een wed
strijd, die niet groots was maar waar in 
twee elftallen elkaar elke duimbreeds 
gronds betwisten en die uiteindelijk door 
ODC met flinke cijfers werd gewonnen, 
ondanks dat de tegenpartij heus niet de 
mindere was. De tweede helft gaf zelf 
een duidelijk OOI overwicht te zien. 
Een wedstrijd wordt echter uitsluitend 
door doelpunten beslist, en in dat op
zicht toonde· de gevaarlijke ODC-voor
hoede haar superioriteit. Dit kan niet 
gezegd worden van de OOI voorwaart
sen, al moet tot hun verontschuldiging 
worden gezegd, dat zij het niet ge
makkelijk krêgen tegen het duo Henk 

Liefde en Dood· een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

en Piet. Bij ODC ontbrak deze middag 
de gehele rechtervleugel, hetgeen voor-
al in de eerste drie kwartier goed te 
merken was. P. v. d. Brand viel de eer 
te beurt, Willy te vervangen, en het 
moet gezegd, dat hij zich van deze zeer 
moeilijke opgave beh9orlijk kweet, en wij 
geloven zeker, dat ODC nog veel plezier 
kan beleven, van deze veel belovende 
jonge kracht. 
De wedstrijd begint met enige veel be
lovende aanvallen van ODC en Peijnen
burg vuurt enkele harde kogels af, die 
juist over of naast gaan. Ook de O.D.I. 
rechtsbinnen, z.oekt het doel in de bo
men. Na een half uur spelen, geeft 
Schaiks een scherpe voorzet, die A. 
Pennin_,gs onberispelijk benut. 1-0. Een 
aanval van OOI over rechts brengt bij
na de gelijkmaker, doch de kopbal van 
de midvoor vliegt juist over. Met deze 
kleine voorsprong breekt de rust aan, en 
nauwelijks is de strijd hervat, of ODI 
komt gevaarlijk opzetten. 1-n deze periode 
laten de ODCers zien wat verdedigen is. 
Geheel onverwacht komt dan de tweede 

. goal. Bij een ODC aanval blijft de ODI 
verdediging staan, wachtend op het
fluitje voor buitenspel. Dit sein blijft 
echter uit, waarna de bal van rechts 
wordt voorgezet, naar Peijnenburg die 
achter de voorhoede opererend ineens 
enorm hard inschiet. Een pracht van een 
goal 2-0. OOI protesteert even (zonder 
succes), waarna de strijd wordt hervat. 
Van ,de Staak heeft geluk wanneer hij 
uitloopt en rollende de bal tegen zijn li
chaam krijgt. ODC maakt clan eeri doel
punt wat getuigt van training. Schalks 
d,uikt plotseling in het midden op, alleen 
nog een verdediger van OOI voor hem. 
Ziende dat Hazenberg mee opgelopen 
in buitenspel positie staat, houdt hij de 
bal bij hem en loopt geheel naar rechts, 
van waar hij een afgemeten voorzetje 
geeft naar links. De OOI doelman tracht 
nog door uitlopen te reclclen,· doch Ha
zen berg legt op de hem bekende wijze 
de bal·ïn het uiterste hoekje. OOI- geeft 
zich nog niet gewonnen en eindelijk boe
ken zij het verlliend succes, wanneer v.d. 
Creij onhoudbaar inschiet, 3-1. De tijd 
is echter te kort voor OOI 0111 nog op te 
halen en de definitieve beslissing valt 

' 

VIII 
Het zal rond acht uur geweest zijn, dat 
de deur werd opgelicht en Wilbert bin
nen stapte, 'n echt heertje om zo te zien. 
Hij zette z'n· koffertje bij de deur trok 
z'n handschoenen uit - wat deed hij dat 
deftig - en ging naar Brord, aèhter 't 
vuur gezeten, Hij stak z'n hand uit en 
zei zijnen goeiendag en dat de pastoor 
hem gestuurd had om hier voor een tijd 
boerenknecht te spelen. Dan ging hij 
naar Hanne en gaf haar een hand, keek 
haar even aan, scheen haar te herken
nen en zei zo iets van aangenaam kennis 
te maken. 
Hanne bloosde als een schoolkind en 
boog zich weer gauw over haar naaiwerk 
om niets te laten merken. 
In 't begin wilde het gesprek niet erg 
vlotten, maar toen Brord merkte dat de 
jongen zijn Brabants dialect nog niet 
vergeten was en dat hij niet zo verwaand 
scheen als de meeste studenten van een 
seminarie of een �looster, kwam zijn hu
mor los. Wilbert moest maar denken dat 
ie hier thuis was. Hij moest maar be
ginnen met die hoge halsband af te doen 
en iets aantrekken, dat op een boerderij 
de gewoonte was. Hanne zou wel een 
oude kiel hebben liggen die hem zowat 
paste en in 't bakhuisje zou wel 'n paar 
klompen vinden, waar ie in kon rond
sprin�en. Morgen zouden ze wel eens 
bekijken hoe ze wat werk voor hem 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

. 

51. In het brein van de professor waren
boze plannen opgekomen. Hij moest en 
zou het atoomgeheim te weten komen, 
koste wat kost. Als hij dat mee terug kon 
nemen naar de aarde dan zou hij wereld
beroemd worden er . . . .  schatrijk, want 
hij zou voor het geheim millioenen en 
millioenen guldens krijgen. \ 
Hij had er eerst over gedacht Felix bij 
zijn boze plannen in de arm te nemen, 
maar hij kon bij voorbaat verzekerd zijn, 
dat deze hen1 niet zou helpen. Daarvoor 
was Felix te eerlijk en te fier, dat had 
hij wel gezien in de tijd, dat Felix 

konden vinden. Er is altijd. 'wel iets te 
prutsen op een boerderij voor iemand 
die niet bang is voor vuile handen. 
Wilbert was 'n gezellige prater. Hij wist 
aardig te vertellen van z'n studentengrap
pen, jongensstreken van vroeger en ook 
kon hij aardig schelden op de platpetten, 
wat in de smaak van Brord viel. 
Ondertussen luisterde Hanne met grote 
oplettendheid. Zij was blij, dat hij niets 
van z'n nachtelijk avontuur vertelde en 
dat hij deed alsof hij Hanne nooit ge
zien had. Hij kon schoon praten en als 
hij lachte blonken z'n tanden bij het 
rode vuur zo helder. Hij had 'n klein 
lang pijpje, waaruit hij rookte en waar
mee hij veel bewegingen maakte. Nu 
en dan had ze getracht een blik van 
verstandhouding op te vangen, maar hij 
scheen alleen maar op te gaan in het 
gesprek met haar vader, die met groot 
genoegen naar hem zat te luisteren. 
Toen Brord het over bedtijd had, haal
de Wilbert uit z'n koffer een pakje tabak 
dat hij van z'n vader aan Brord moest 
geven. Ook had· hij iets meegebracht 
voor de huisvrouw, 'n armband van oude 
dubbeltjes. 
Hij lei dat neer_ op tafel en wees alle 
bedankjes van de hand alsof 't maar een 
kleinigheidje was. 
Dan volgde hij Brord, die hem z'n bed 
zou wijzen. • • 
Daarna werd het stil in huis. Hanne ging 

l 

bij hem was_ geweest. Er hap'erde iets 
aan de vriendschap tussen de professor 
en Felix. Bartje was ·de_ boezemvriend 
van Felix geworden. Dat metalen man
rieke bezat naast zijn groot verstand ook 
nog een grote eenvoud en hartelijkheid 
en deze laatste eigenschappen mistte de 
professor en daarom was Prof. Vaartsma 
niet de beste vriend van Felix .. 
52. De professor besloot daarom maar
op zijn eentje te gaan. Op zijn tenen 
sloop hij weg, a'ngscvallig 0111 zich heen 
glurend, terwijl hij met zijn zaklantaarn 
de weg zoçht. 
Er was echter niemand die zijri boze 

naar haar kamer en luisterde aandachtig 
naar de geluiden boven haar. Toen ze 
niets meer hoorde dan 't gekraak van 
het bed, maakte ze zacht de raam van 
het opkamertje open en keek naar buiten 
over de misse, naar de sterrenhemel en 
naar de enkele bomen die ze in de om
trek nog kon zien. 
Dan knielde ze voor haar bed en bad 
lang en vurig om een goede uitkomst 
voor haar • angst, voor haar liefde. En 
voor 't eerst bad ze een weesgegroetje 
voor een jongen, waarvan ze veel, heel 
veel zou kunnen houden. 
Beneden -schoof Brord de grendel op de 
deur, blies de lamp uit en wilde juist naar 
bed gaan, toen hij meende op stal iets te 
horen. Hij .stak een stallantaarn aan en, 
ging snel de koestal op. Al gauw zag hij
wat er aan de hand was. 
De schot die hij verleden jaar gekocht 
had was haar eerste kalf aan het krijgen. -
Dat zou nog niet zo'n gemakkelijke kar
wei worden. Hij zou 't misschien niet al-

• leen kunnen klaar spelen en reeds dacht •
hij de Campers te gailn roepen, toen hem 
plotseling te binnenviel dat hij Wilbert -
toch kon halen. Hij ging naar boven en 
voeg Wilbert naar beneden te komen; 
om hem 'n handje te helpen. 
Dien eersten nacht werd Wilbert voor
't eerst gewaar wat een boer zoal dient 
te weten als er _een kalf op de wereld 
komt. (Wordt vervolgd) 

plannen dreigde te verhinderen. De weg
naar boven was in het donker niet zo 
goed te vinden, als overdag, hoewel hij 
de gevolgde weg toen toch goed had 
opgenomen. 

_ Van tijd tot tijd_stond hij eV'en stil, want 
hoe voorzichtig hij ook liep, zijn /ge
weten deed hem schrikken van zijn eigen ' 
voetstappen. . . Maar hij zag niets, dan het licht van an-
dere gebouwen, dat door het venster vi�l. 
Toen sloop hij weer verder. Zijn doel 
was de bolvormige atoomcentrale, welke 
Bartje met klem "verboden" ha-d ver
klaard. 
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afloop, op het circuit. De kosten voor 
deze wettelijke aansprakelijkheidsverze
kering worden gedragen door de Motorclub. Gehoopt wordt, dat velen hieruit niet de conclusie zullen trekken, dat ze mr wat lichtvaardiger kunnen optreden ! 
Wat de entree-biljetten betreft : hiervoorzal een afgestempelde label wçrden gebruikt welke zichtbaar behoort te worden g�dragen. Voor �e controle zal het dus bij de te verwachten zeer groten 
toeloop van belangstellenden zeer gemakkelijk gemaakt worden. , ,Insluipers" zullen gemakkelijk, ,,onschadelijk" kunnen worden gemaakt. Naar aanleiding van de vraag van velenof er ook Boxtelaren zullen starten, kun·nen wij berichten, dat de heren G. v. c!Meijden, H. v. d .  Wetering en J. Lavrijssen in de Nieuwelingen-categorie zullenuitkomen. Door hen zal worden gestart in de 350 cc klasse Motormerk Arie! KK. En nu : de Voorjaarsreunie der KNMV 
in den Bosch. Met het oog op het besluit van de Regering, dat het Zondagsrijverbod, in verband met onze zeer slechte 
deviezenpositie, consequent zal wordendoorgevoerd, moest de Reunie op eenander tijdstip worden gesteld. Ze gaat m elk geval door en wel op Zaterdag, 26April. Duizenden motorrijders zullen zich dien dag opmaken om in de hoofdstadvan ons gewest te getuigen van hun grote l iefde vq_or de motorsp�rt. Mo�or
sport, immers, zelfs de man, d,e dagel1iks zijn knallend ros moet bestijgen ter ui�oefening van zijn beroep, beschouwt d,t rijden als een sport. ln de veemarkthallen zullen allen zich verenigen ; vandaar uit wordt in een kilo
meters-lange stoet naa_r het centrum der 

De .Boxtelse jongens van de Tijger
Brigade t; Semarang danken de Box
telse bevolking en speciàal Katholiek 
Thuisfront hartelijk voor alles wat zij 
hebben ontvang·en in het bijzonder 
voor de gramofoonplaten, foto's, boe
ken, tijdschriften en brieven, die alle 

in goede staat zijn aangekomen en 
ten zeerste gewaarde�rd worden. 

stad getrokken. Om 1 0  uur des avondstaptoe door Joh. Wierts' Kon. Harmonie . Ook niet leden der KNWV zijn welkom ! Aanstaande zondag vindt in Lieshout de Kilomètre Lancé plaats. Nadere inlichtingen omtrent deze geweldige snelheidsmeting, ter verovering van "De Blauwe wimpel van Nederland", zijn te verkrijgen bij garage De Mol. Zie étalage aldaar. Garage De Mol heeft met haar prachtigebus een dienst op Lieshout ingelegd. Prijsretour circuit Lieshout f 2,- per persoon. Spoedige aanmelding is zeer gewenst. 

Distrib.utie=Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van '.20 April tot en met 3 Nei 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht ophet kopen van : Bonkaarten KA, KB, KC � (Serie A). A-02 Algemeen : 500 gram suiker, bo-.,.-terhamstrooisel enz. of 1000 gram jam, stroop enz. of 500 gram chocolade ofsuikerwerk. A-03 Algemeen : 250. gram zachte zeep.
Bonkaarten KO, KE 705 ($erie A). A- 1 2, A- 1 3  Algemeen : 250 �pm �uiker,boterhamstrooisel enz. ot 250 gramjam, stroop enz. of 250 gram chocolade of suikerwerk. A- 14 Algemeen : 250 gram zachte zeep. 
A-17 Reserve : 250 gram zachte zeep.
Bonkaarten MA, MD 705 (Bijz. arbeid, a.s. moeders) (Serie A).
A-21 Suiker : 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop,enz. of 250 gram chocolade of suikerwerk. 
Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 703. 
69-1 Tabak : 3 rantsoenen tabaksartikelen 69-2, 69-3 Tabak : 2 rantsoenen tabaks-artikelen. 
69-1 Versnaperingen : 200 gram chocolaen/of suikerwerk of 200 gram suiker,boterhamstrooisel enz. of 400 gramjam" stroop enz. 69-3 Versnaperingen : 100 gram chocolade en/of suikerwerk of 1 00 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gr.jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds opVrijdag 18 April worden gebruikt. 

Aanhoudvergunningen voor varkens 
voor Huisslachting. 

Alle aanhoudvergunningen VOOI' huisslachtingsvarkens met opdruk "seizoen-1946-1 947" zijn wegens beëindiging vanhet slachtseizoen op 1 April vervallen.
Van die datum af zijn voor het aanhouden van varkens voor huisslachting alleen de vergunningen met opdruk "seizoen 1 947- 1948" geldig. Vergunningen van het oude model, wel-

ke in het bezit zijn van instellingen, die·niet gebonden zijn aan de periode van 1 November- !  April voor een huisslachting, kunnen bij de Plaatselijke Bureauhouders worden omgeruild tegen vergunningen van het n ieuwe model. Alle andere zelfverzorgers kunnen oude -vergunningen niet omruilen. 
Uitreiking Schoenenbonnen 
op de cijfers 7, 2 en 5 

De Waarnemend Oirecteür van de Distributiedienst Boxtel maakt bekend, dat 
op de beide Zaterdagen, 19 en 26 Aprila.s. in alle tot zijn Distributiekring behorende gemee,�ten zal worden overgegaan tot het uitreiken van schoenenbonnen aan personen, wier nummer vande Tweede Distributiestamkaart eindigtop een dér cijfers 7, 2 of 5 ,  mits zij inhet bezit zijn van een bij hun Tweede Oistributiestamkaart behorend inlegvel waaraan zich de bonnen 614 en 6 12  bevinden. Tevens worden op die dagenschoenenbonnen uitgereikt aan kinderen, oeboren in de maand April van een der jaren 1932 tot en met 1 945 (verjaringsbonnen) alsmede aan kinderen geboren in de maand Juni van het jaar 1 94� ( 10maanden), in beide gevallen tegen inneming van de bon 604 van het inlegvelGC, GO of GE ; dit is geen keuze - oon.Ook aan degenen, wier TO-nummer eindigt op een ander cijfer dan 7,  2 of 5en die nog in het bezit zijn van een inleovel waaraan de bonnen 614  en 6 1 2bev�1den, doch c\ie nog niet in  de  gelegenheid zijn geweest hierop een s5hoe

. nenbon af -te halen zal alsnog eeri bonworden verstrekt. De uirreikingen zijn zoals bovenvermeldop de beide Zaterdagen 1 9  en 26 April a.s. en wel als volgt : Zaterdag 1 9  April de letters A t.m. M.Zaterdag 26 April de letters N t.m. Z.De aandacht wordt erop gevestigd, datvoor beide Zaterdagen voor deze uitreiking in elke gemeente behorende tot de Kring Boxtel zitting wordt gehouden. 
De Waarnemend Directeur van de Distributiekring Boxtel maakt bekend :  I. Aanvrage werkschoenen. Gedurendehet tijdv11k van 14 tot en met 30 Aprila.s. kunnen aanvragen worden ingediendter verkrijging van een bon voor een paar werkschoenen. Hiervoor komen inaanmerking personen van 16  jaar en ouder mits zij vermeld staan in de bestaande beroepenlijst. Arbeiders, werkzaam in _bedrijven met 10 arbeiders ofminder moeten hun aanvragen indienenbij de Distributiedienst in de gemeentewaar zij woonachtig zijn (individueel).Voor arbeiders, werkzaa1:n in bedrijven met meer dan tien arbeiders dient de bedrijfsleider of een bedrijfschefeen collectieve aanvrage in te dienen bij de Distributiedienst der gemeente alwaarhet bedrijf is gevestigd. 

De avonturen van een BOXTELS AALMOEZENIER 

I I .  Uitreiking bonkaarten, tabaks- en ver
snaperingskaarten' alsmede brandstoffen
kaart. In het tijdvak van 14 April toten met 7 Juni 1947 zullen •in alle totde Distributiekring behorende gemeentende volgende bonkaarten worden uitge-

bij de GUERILLA STRIJDERS. 

II I .  
In Mei 1 944 kwam het 14de Japanseleger, dat in N: Guinea gevochten hadvoor een slordige -3 maandjes bij ons opvacantie. Ruim 1 00.000 van die gehate bliksems maakten h� zich zelf zo gemakk�lijk mogelijk en de inlanders zo móeilijk, als men het zich maar kan indenken op Surigao, Agusan -en Misamis.Stuk voor stuk uitstekend getrainde en gedrilde "jungle fighters". 
Hun generaal had hen beloofd in driemaanden alle guerillatroepen uit te roeien. Het was hem bijna geluk. Alshij nog een maandje geduld had gehad, zouden de meesten van -ons van honger gestorven zijn. Tegen het einde van • Augustus werd hij echter weer wegge-• roepen naar Halmaheira om daar . versterking en hulp te bieden. Op reis daarheen is hij met zijn hele hebben en houwen gebombardeerd en 
getorpedeerd er r- de meeste vacantiegangers waren genoodzaakt te veel van het zoute water naar binnen te spelen. In die· tijd nu trof ik in het hoofdkwartier van Las Niever, Tom Baxter aan,die daar was om orders en een . . .  nieuwebroek. 

1 
Hij kreeg beiden plus nog eensterke patrouille om naar Ampayon tegaan en te zien wat er met de Jappenwas aan te vangen. Ik bood hem en zijn mannen mijn gezelschap aan op dit avontuurlijk uitstapje. 

In de namiddag van 27 Juni hielden wekrijgsraad in Amparo, waar Kali! zijnhoofdkwartier had. 
Daar-waren verschillende offiêieren "met 
hun manschappen verzameld, doch een / goot gedeelte van de guerillatroepen zatlinks van de weg Butan Cabadbaran en• waren netjes afgesneden. Er werd • besloten om een groep van 80 manschappen onder leiding van Baxter naar Ampayon te zenden ·om daar de Jappen het 
vuur aan de schenen te leggen en de afgesneden troepe.., kans te geven om uitte breken. Dat het met 80 man tegen 800 Jappen wel wat riskant was werd niet overwogen. Toen we de volgende 

morgen.gereed .stonden om te vertrekkenkwam er plotseling bericht van Me.Clish, dat de Jappen oprukten naar Abgaen onze troepell, direct moesten vertrekken om een zel<ere kruidenierswinkel te 
gaan verdedigen. Voor we daar echter opaf gingen kwam 't bericht, dat de kruidenierswinkel was bezet door de Jappen,die er wat benzine aan- waagden, zodat daar weinig meer te halen viel voor ons. De Jappen waren op reis naar Si
bagat, waar een klein gsrnizoentje lag, terwijl de garnizoentjes tussen Esperanza 
en Sibagat al even veel gevaar liepen 
in de pan gehakt te worden. We zouden dus naar Ssperanza gaan en 
onderweg alle garnizoens oppikken om 
een sterke linie in Sibagat te vormen . .Toen we 's"avonds laat in Las Niever aankwamen, waar Me. Clish ons met een 

, ander voorstel (of strategisch plan) opwachtte. ' Hij sloeg voor om het grootstedeel der soldaten over Esperanza naarSibagat te laten gaan, terwijl een patrouille van veertig onder aanvoering
van Baxter, dwars door de bossen naar 

Sibagat moest. Baxter vroeg aan Me. Clish of deze wel wist, dat we maar 
enkele kilo's rijst bij ons hadden en dat 
er onderweg geen eten te vinden zou zijn. Zeker had Me. Clish daar aan gedacht. We moes.ten maar volop eten voordat we op stap gingen en voor onderde reis had hij twee camotenvelden gekocht, waar we zoveel aardappelen kon
den eten, als we beliefden. Met dit tamelijk gunstige vooruitzicht gingen we er op uit. • 
Ongeveer de helft van ons was beroerd • van de malaria, maar in oorlogstijd kon- · den we met zo'n peuleschilletje geen rekening houden. De weg door het oerwoud was erg drassig en practisch overal zakten we er tot ver over de enkels in weg. Tegen dê avond kwamen we bij
het eerste aardappelveldje. Maar helaas ... Me. Clish had aan de verkoper vergeten te vragen, wanneer ze gepoot waren en toen de jongens zich moe en razend gegraven hadden was een handvol kleine knollen, een trosje onrijpe bananen en wat andere vruchten het mistroostige resultaat. 
Alles werd in één pot gedaan en toenieder een handjevol van de hutspot gebruikt hadden wensten we elkaar welterusten en Me. Clish, de onfortuinlijke aardappelkoopman, een zelfde honger toe als waarmee wij naar bed gingen. De volgendemorgen had ik het geluk enkele rijpe en onrijpe tomàten te ont
dekken. Ik zocht rijpe en half rijpe bij elkaar en was zodoende in staat mijn ontbijt-rantsoen te verhogen met een.· halve hoed tomaten. l eder kreeg zijn handjevol, zo heet mogelijk opgediend, om er zodoen
de het langst van te kunnen profiteren.Toen trokken we ...._eer verder het oer-, woud in. Het had 's nachts flink geregend en onze weg was er begrijpelijkerwijze niet confortabeler op geworden. Tegen 1 1  uur kwamen we aan het tweede aardappelveldje, dat van dezelfde kwaliteit was, als het eerste. Het duurde een paar uur, voor we

-.. 
wat eten gevonden hadden en daarna moesten we nog een tijdje schuilen voor een geweldige regenbui. Na weer een half uur voortgestrompeld te hebben kwamen we . een paar soldaten van het Sibagatische garni

zoen tegen en die vertelden, dat depost door de Jappen was overvallen en de luitenant gesneuveld. Het garni- ••zoen was gevlucht voor de 1 00 man 
sterke Jappen. We staken de koppen bij 
elkaar en )>esloten terug te gaan en danover Esperanza naar Sibagat te trekken.
Het had geen zin om met een armzalige40 uitgehongerden, waarvan er 20 rilden vall de malaria, tegen 1 00 Jappen 
te vechten. Baxter stuurde een boodschap naar Me. Clish om hem van de veranderde situatie op de hoogte te brengen. -De boodschapper (een Manobosoldaat) moet als een hert gelopen hebben, want om 7 uur 's avond� was hijweer terug. Me. Clish scheen erg ge.schrokken te zijn van het bericht van Baxter want hij l iet het gehele hoofdkwarti�r naar de overzijde van de rivierverhuizen, terwijl wij in gefoceerd tempo in die richting trachtten te marcheren. 

reikt : • KA tot en met KE 707 voor niet-zelfverz.LA LB en LC 707 voor zel fverzorgers�1elk en vlees. OA OB en OC 707 voor zelfverzorger, vlees. PA PB en PC 707 voor zel fverzorgers 
�elk. QA QB en QC 707 tabak/versnapering. T A '707 brandstoffenkaart seizoen 1 947-
1 948. Mannelijke personen geboren in , 1 929en vroeger ontvangen naar keuze eentabaks-/versnaperingen- of gemengde kaart ; vrouwelijke personen geboren in 1 929 en vroeger ontvangen naar keuze een versnaperingen of gemengde kaart ; 

de overigen hebben uitsluitend recht opecti versnaperingskaart. De uitreiking van de kaarten �' L, . 0en gesd1iedt volgens dezelfde mdelmgvan leeftijdsgroepen als de bonkaart 705.Personen die ook in het stookseizoen 1 946/ 1 947 een brandstoffenkaart T 606 hebben ontvangen zullen ook voor het nieuwe seizoen een brandstoffenkaart T A 707 ontvangen. · 
WAT MOET WORDEN MEEGE
BRACHT : Op bovenstaande uitreiking moet men ,de volgende distributiebescheiden meebren-
rn Allé tweede distributiestamkaarten met de daarbij behorende inlegvellen.2 De oude bonkaarten 705 waaraan zich de inwisselingsbon dient te bevinden·3. Het  aanvraagformulier MD 323- 1 5  - natuurlijk volledig ingevuld .en ondertekend - ter verkrijging van de brandstoffenkaart 707, alsmede 4. Het restant van de brandstoffen
kaart T 606 waaraan zich bon 72 BVmoet bevinden. 
Losse inwisselingsbonnen worden niet 
aangenomen. In verband met een tijdens deze uitreiking te houden controle op de inlegvellen wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat men dus ditmaal tevens het inlegvel dient mee te brengen. De uitreiking geschiedt op de volgende dagen : 
LIEMPDE : 17 April de letters A tot en met L. 1 8  April de lett�s M tot en met Z. 
ESCH : 28 April alle letters. . LENNISHEUVEL : 29 April alle letters.GEMONDE : 30 April voor de middag

de letters A tot en met H.1 Mei I tot en met Z. 
OIRSCHOT : 2 1  April de letters A tot en- met D 22 April de letters E tot en met H.23 April de letters I tot en met N.24 April de letters N tot en met S. 25  April de letters T tot en met Z. 
WIJBOSCH : 2 Mei alle letters . . De uitreikdagen voor de óvenge gemeenten worden nog nader bekend ge-
maakt. • .  BOXTEL, den. 1 0en April 1947. 
De wnd. Directeur vnd. J. F. A. PARO 

Ouders zorgt dat uwe kinderen 
Door hun kleding niemand 

hinderen ! 

EEN AMBACHT 

DAT IN EERE BLEEF 

50 jaar terug nam het ambacht 
nog een belangrijke plaats in de 
maatschappij in. Het handwerk 
gaf ook kleur en fleur aan het 
leven en schiep een vaak benij-

Hef H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen : Jan van Breugel uit deze parochie en Geertruida Pardoel uit de para van St. Cathrien te 's-Bosch ; Johannes Martinus v. d. Staak uit de par. van het H. Hart en Martina v. d. Aker uit deze parochie Antonius Johannes Dankers uit de par. van het H. Hart enWilhelmina Maria Heesbeen uit deze parochie ; Marinus van Tillaart geb. en won. te St. Michiels-Gestel en Catharina van Schijnd_el uit deze parochie ; Antonius v. d. Laar uit deze parochie en Cornelia Francina Maria van Kleef uit de par. van het H., Hart; Lambertus Adrianus van Ruremonde uit de par. van het H. Hart en Catharina Adriana v. d. Laar 

, de sfeer van romantiek. Zoo was 
het ook met den kruidenier, die 
in den winkel zelf zijn koffie 
brandde. Het · was gezellig hem 
daarbij gade te slaan, terwijl de 
heerlijke koffiegeur heel het huis 
doortrok. Koffiebranden vereisch
te een groote kennis en daarom 
betrok men ook steeds zijn koffie 
van hetzelfde adres, want de 
kwaliteit van de koffie hangt voor
namelijk van het juiste branden af. 
De ouderwetsche winkel met de 
vele vakken en laadjes, de groote 
handkoffiemolen op den toonbank 
en de koffiebrander in een hoek 
is verdwenen. De moderne De 
Gruyter's winkel • trad daarvoor in 
de plaats. Het ambacht evenwel 
bleef in eere bij De Gruyter 
maa1 · ,;ordt in het groot beoefend 
door ervaren koffiebranders in de 
groote De Gruyter's fabrieken 
met de meest geperfectionneerde 
installaties. Daarom voor vak
kundig gebrande koffie zooals 
vroen-er -;-- naar De Gruyter, de 
koffie- en theezaak. 

, uit deze parochie ;  Johannes Adrianus v. Doremalen geb. en won. te St. MichielsGestel en Mechelina Berdina van Kasteren uit deze parochie ; waarvan heden de t e  afkondiging geschiedt;  Egidius Josephus Scheepers geb. te Geldrop en won. te Vught en Catharina Wilhelmina Francisca van Kleef uit deze parochie ; Theodorus Marinus Voets uit deze parochie ·en Johanna Theodora Bergmans uit de par. van den H. Lambertus te Cromvoirt ; Lambertus Adrianus v. d .  Oetelaar u i t  deze par. en Maria Bernardina Kuijs uit de par. van den H. Georgius te Eindhoven ; Marinus Johannes v. cl. Meijden uit deze parochie en Petroa nella Johanna v. d. Hout geb. en won. te Esch ; waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Waltherus Rooijakkers wedn. van Geertruda Pardoel uit deze parochie en Helena Maria Strijb wed. van Gerardus van Liempd uit de par. van den 1-1. Pastoor van Ars te Eindhoven ; Michaël Leonardus Timmermans uit deze parochie en Hendrika Paulina van Hees-
p• AROCHIE-AGENDA. wijk geb. en won. te Schijndel ;  Martinus Jacobus Trum geb. te Eeckeren en won. 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL te Vught en Wilhelmina Antonia Tim-ZONDAG, 20 April. De H.H. Missen mermans uit deze parochie ; waarvan om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om heden de 3e afkondiging geschiedt. De

half 1 1  de Hoogmis. Om half 7 gel . H. gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel- huwelijksbeletselen waarin niet is gedis-
zijn der parochie. Des avonds om 7 uur penseerd ten spoedigste aan den pastoor 
K ruiswegoefening voor degenen wih na- bekend te maken. 
men in de maanden Januari, Februari en PAROCHIE H. HART BOXTELMaart op het ziel boek werden geplaatst ; '.2e Zondag na Pasen. daarna kort Lof. Vandaag de 2e schaal De 1 e schaal is voor de kerk ; de 2e voor voor de bijz. noden van het Episcopaat, de B.N. Onder de H. Missen van 7 en 8 welke bijz. in de milddadigheid der ge- uur Algemene H·. Communie voor de lovigen wordt aanbevolen. leden d�r H. Familie voor Moeders en Oo�derdagavond om 7 uur Lof met Ro- gehuwde vrouwen. zenhoedje. . Vanavond om 7 uur Lof met volkszang \ Vrijdag 25 April, feestdag van St. Mar- en Rozenhoedje voor onze jongens in cus. Om half 7 processie voor de vruch- _ In'dië. ten der aarde. De koristen en de pre- Woensdag beschermfeest van St. Jozef, fecten ~van de I- 1 . Familie worden ver- Patroon der 1-1. Kerk ; de leden der H. zocht hieraan deel te nemen. Familie worden in één der H.  Missen Maandagavond om half 8 belangrijke Ie- verwacht. denveroidering van de Maria-Congre- Vrijdag feestdag van St. Marcus ; na gatie i� het 'St. Paulus-Jeugdhuis in _de iedere H. Mis wordt de litanie van Alle Nieuwstraàt, waarbij aller opkomst dnn- Heil ige gebeden voor het behoud van de gene! verzocht wordt. , vruchten der aarde. Op het retraitehuis Loyola te Vught wor- • ZONDAG, 20 April : 6 uur l .d. voor den de volgende retraites gegeven voor Martina Vlaminkx van Handel v.w. dienstplichtigen van de lichtingen 1 947 Broed. H. Hart ; 7 uur l .d. voor Geeste-
en 1 944 : 1 4- 1 7  Mei ; 1 7-20 Mei ; 28-3 1 lijk en tijdelijk welzijn der parochie ; 8 Mei uur l .d. ; k_w. over 9 l .d. ; half 1 1  de In verband met de grote belangstelling Hoogmis voor Adrianus v. d. Loo v.w: de voor deze retraites en om teleurstelling te I-1. Familie. voorkomen verzoeken wij de militie- MAANDAG, ..;2 1  April 7 uur : z.j. voor p!ichtigen van deze lichtingen, die gro- Theodorus· v. cl. Weyst ; I.m. voor Adria-tendeels in Juni en Juli word.en 't;ipge- nus Vlaminckx ; kwart voor S I .d .  tot roepen zich zo spoedig mogelijk (liefst in intentie v. d. Priesterstudentenclub ; I.m. de · loop van deze week) op te geven in Albertus van Berkel ;. · half 9 I .m. voor de sacristie. Maria van Roessel. Woensda" om half 8 gel. H. Mis v.w. DINSDAG 22 April : 7 uur gef. l.j. voorhet , Bidcl�nd Leger" voor onze jongens Johannes van Breugel, Petronella Daa-in I�'dië. men z.e. en de Eerw. Broeder Theodorus Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 de zoon ; I .m. voor Gerdina van Bel jouw; uur en van 6 uur tot half 8. kwart voor 8 l .j .  voor Wilhelmina van Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur. Rooy v. d. Steen ; I.m. voor Henrica van MAANDAG, om k..yart voor 7 gez. Stekel en burg van Duren ;  half 9 I.m. voor mndst. voor Johannes v. d. Plas ; z.a. gel. Mathilde Scheepers-Hoenselaars. mndst. voor Antonia Slijters v. d. Lan- WOENSDAG, 23 April : 7 uur I.m. voor genberg; H.  Hart altaar gel . mndst. voor Adrianus v. d. Loo ; l.m, Jacobus Wit-Christiaan Snelders ; om half 8 gel. H. hoos ; kwart vo9r 8 I.m. voor Theodora Mis voor Wilhelmina van Zogchel v.w. v. d .  Plas ; I .m. voor Martinus van Schijn-de Retraitepenning ; z.a. gel. H. Mis voor del ; half 9 l.j. voor Petrus Baayens en Jan v. d. Wee te Káatsheuvel over! . ;  Lambertha 'Boom z.e . .  o m  half 9 gef. gez. jrgt. voor Adrianus DONDERDAG, 24 April : 7 uur ' z.d. Leermakers. voor- den Heer Jan de Leyer ;  I.m. voor DINSDAG : om kwart voor 7 gez. mndst. Jan v. cl. Aa ; kwart' voor 8 l .d. voor voor Petrus v. d. Hagen ; z.a. gel .  mndst. Adrianus Vlaminckx v.w. Personeel en voor Marinus v. d. Meijden ; H. Hart al- Bedienden Ark ; I.m. voor Marinus van taar gel. jrgt. voor Gerardus v. d .  Steen Esch i half 9 I .m. voor Johannes v. d. 
en Anna Maria Slijters de hsvr. ; om half Heyden. 8 gel. H. Mis voor Henriëtte Witteveen VRIJDAG, 25 April : 7 uur l .d. voor Wil-Schöne ; z.a. gel .  mndst. voor Anna v • helmina Pijnenburg-Roosenboom ; Ld. d. Boer ; om half 9 gef. gez. jrgt. voor. voor Gerardus Veroude ; kwart voor 8 Engel ina Leermakers v. d. Velden. I.d. voor Maria van Hal Dankers ; l.d. v. WOENSDAG, om kwart voor 7 gez. over!. familie Deelen ;  half 9 Ld. voor H. Mis . voor Hendrica v. d. Loo ; z.a. over!. fam. v, d. Sande. _ ' gel. mndst. voor Barbara Mandos Hazen- ZATERDAG, 26 April : 7 uur l.d. voor berg ; H. Hart altaar gel. mndst. voor Joh0anna van Oirschot-Wouters ; Ld. ·Elisabeth van Kleef Timmermans ;  om over!. vrienden en vijanden ; kwart voor half 8 gel .  H. Mis v.w. het ,,�iddend 8 I.d. voor Francisca de Bie-Pijnenburg ; Leger" ; z.a. gel. jrgt. voor Martmus en I.j. voor Hendrica Steenbakkers ; half 9 Clasina. Habr;iken ;  om half 9 gef. gez. l.j. voor Wilhelmus van Erp. jrgt. voor Cornelis Leermakers. PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE DONDERDAG om kwart voor 7 gez. 

'.2de Zondag na Pasen. mndst. voor Martina van Zeela11d ; .  z.a. ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel-gel. mndst. voor Cornelis van Hal ; H. zijn der· parochie ;  10 uur jrgt. voor Jo-Hart altaar gel. mnd5t voor Maria v.  d. hanna v. d. Tillaart. Langenberg Hosewol ; om half 8 gel. MAANDAG : half 8 jrgt. voor Theodo-H. Mis voor Barbara Mandos Hazenberg rus Olyslagers. v w de Bond van het H. Hart ; z.a. gel .  DINSDAG : half 8 jrgt. voor Gerardus v .j;gt. voor Jacobus Horsten en  Geertruda Houtum. Ho;sten Clevers ; om half 9 gef." gez . WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Joanna jrgt. voor Martinus Leermakers i om half hsvr. van Gerardus van Houtum. 10 Huwelijksmis. DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Theo-VRIJDAG, om kwart voor 7 gef. gez. dorus van Houtum. jrgt. voor Wilhelmina ".an Gerwen i z.a. VRIJDAG half 8 jrgt. voor Henricus gel. H. Mis voor Hendnca v. d. Loo van Timmermans. Esch ; H. �rt altaar gel. mndst. voor ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Antonet-Petrus v. d .  Hagen i om ·half 8 gel. H. ta hsvr van Henricus Timmermans. Mis voor Cornel is van Hal v.w. de H. • Deze �eek zullen geschieden : Maandag Familie ; z.a. gel. H. Mis 1o9or Adrianus H Mis voor Marinus van Lier te Schijn-van Griensven en Hendricus van Kleef; d�I overleden ;  Dinsdag mndst. voor. om half 9 gef. gez. jrgt. voor Leonardus Christiaan van Kempen ; \Xïoensdag Leermakers. mndst. voor ' Theodorus Schel lekens ; ZATERDAG om kwart voor 7 gez. Donderdag mndst. voor Maria v.  d. mndst. voor Wilhelmina van Zogchel ; A Ad Oetelaar ;  Vrijdag mndst. voor ntoon .v. z.a. gel . H. Mis voor rianus van Kempen ; Zaterdag H. Mis voor Johan-Griensven v.w. de H. Familie ;  H. Hart nes van Belsen v.w. de buurt. • altaar gel. mndst. voor Hendricus van Woensel · 0111 half 8 gel. H. Mis voo1 PAR. H. THERESIA TE BOXTEL Jacobus 'van Elk v.w. de rl. Familie ; '.2de Zondag na Pasen 1947. z.a. gel. jrgt. voor Johanna Bogaers v. d. ZONDAG : 7 uur H� Mis vanwege de Meere.ndonk ; om half 9 gel. H. Mis kinderen voor Johanna Bosch-van Enge-voor Sjaak van Vlerken. land ; half 9 1-1. Mis voor mtj. Wilhelmi-In het Liefdehuis zullen geschieden :  na v. d .  Boom. Tien uur Hoogmis voor Maandag gel. H. Mis voor Petronella van het welzijn van de parochianen. D� 1 ste Hal ; Dinsdag gel . 1-1. Mis voor Martina schaal is voor onze eigen kerk, de 2de van Zeeland ; Woensdag gel. H. Mis voor B.N; ; half _4 Lof met rozenhoedje, voor Wilhelmina van Zogchel ; Donder- om Gods zege111ngen te verkrijgen over dag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis de KA. met alle werkzaamhed«;n daar-
tot bijz. intentie. �an verbonden. 

•

• 



MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon-· dere intentie; hierbij wordt de kerk met 'n kaars vereerd; ' kwart over 8 gez. mndst. voor wed. Catharina v. d. Mey-den-v. d. Heyden. DINSDAG: half 8 mndst. voor Adriana den Dekker; kwart over 8 gez. jrgt. voor Allegonda Kruysten-Rademakers. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Pc- • trus Bovcndeerd te Utrecht overleden; kwart over 8 gez. mndst. voor Ardina Petronella Huyberts-van Esch. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes van Vught; kwart over 8 H. Mis voor de leden v. d. Godvruchtige ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia. VRIJDAG: half 8 H. Mis ter ere v. d. H. Theresia voor goede oplossing vanmoeilijkheden. Na de J-1. Mis processieter ere v. d. H. Marcus voor de vruchtender aarde. kwart over 8 gez. mndst. voorJohannes Vermulst.ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Henny Bouterse te Rotterdam overleden;kwart over 8 H. Mis voor Arnoldus deGroot in Oirschot overleden.30 dagen worden de gebeden ve�zochtvoor Arnoldus de Groot, in Oirschotoverleden en Maria Coppens-School inLiempde overleden; 7 uur Lof met rozenhoedje.3de Zondag na Pasen: 7 uur H. Mis voorJohanna Maria van Nunen-v. d. Schoot;half 9 H. Mis, waarbij de kerk met 'nkaars wordt vereerd voor Maria Coppens-School te Liempde overleden.

Met grote vreugde geven wij kennis van de geboort� van ons Dochtertje 
ANJA 

PAR. ST. JANS' ONTHOOFDING 

TE LIEMPDE. 

'.2e Zondag na Pasen, 20 April 1947'. ZONDAG: half 7 mndst voor Adrianus Vughs; 8 uur I.m. tot welzijn der par.; Lof, daarna meisjes-congregatie. MAANDAG aanbiddingsdag, voor onze parochie vanwege de diocesane Altijddurende Aanbidding. 6 uur uitstelling van het Allerheiligste, waarbij door het koor te zingen: ,,Pange •Jingua"; half 7 1. mis voor Cornelia Jacques van Vlokhoven; 8 uur l.j. voor Arnoldus van Eyndhoven en Arnolda hsvr.; 10 uur z. 7e Willem Bek kers; •� avonds half 7 plechtig Lof met "Te Deum" en sluiting der aanbidding. Uitdeling der H. Communie 6 uur en vóór de H. Mis van half 7 en 8 uur. De leden der Erewacht zullen hun aanbiddings-tijd vermeld vinden op een lijst achter in de kerk. DINSDAG: 7 uur z.m. voor Andreas Pynappels overleden te Schijndel; 8 uur l.j. voor Corn. van Berkel; 9 uur z.m. tot bijz. intentie. WOENSDAG: 7 uur z.mis voor de Eerw. Zr. Getrudia overleden te Eersel; half 8 z.mndst. voor Cornelia Jacobus v. Vlokhoven; 8 uur l.j. voor Maria Cornelis van Berkel. DONDERDAG: 7 uur l.fil. voor bijz. 'noden der parochianen; half 8 z.mndst. voor Lambertus van Abeelen; 8 uur l.j. voor Antonius v. ei. Hurk. 

VRIJDAG: feestdag van St. Marcus: half 7 z.m, voor vruchten der aarde vanwege het Dorp; vóór die H. Mis zal de Litanie van Alle Heiligen gez. worden tot die zelfde intentie, te beginnen 6 uur; half 8 l.j. voor Petl'Us Kreyveld; 8 uur l.j. voor And_ries Scheutjes en Anna Maria hsvr. ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Wil-• helmina Wilhelmus )fax; half 8 z.mndst.voor Wilhelmina Arnoldus Vermeer; 8uur I.m. tot bijz. intentie.ZONDAG: half 7 l.j. voor HendricusKlom pers en Maria hsvr.; 8 uur l.j. voorCornelis Putmans en Francisca hsvr.In de Kapel der Eerw. Zusters: Zondagtot Zondag 7 uur v_oor W. Bekkers n.l.:Zondag als overleden lid van de Retraite-penning; Maandag vanwege deBoerenbond; Dinsdag vanwege de Boerenleenbank; Woensdag v.w. St. Willibrord; Donderdag v.w. O.L. Vrouw v. d.H. Eik; Vrijdag v.w. O.L. Vrouw vanMariahout; Zaterdag v. d. proc. vanBokhoven; Zondag v.w. de Spaarkas.30e Willem Rekkers overl. te Liempde;Andreas Pijnappels overl. te Schijndel;Eerw. Zuster Gertrudia overl. te Eersel;Henrs. v. cl. Pas-v. ei. Brandt overl. teTilburg.Gehuwd: Johan Lambertus Valks en Adriana Maria v. cl. Wiel. Gedoopt: Wilhelmus Ant. Helena Maria z. van Petrus v. d. Dungen-v. d. Meyden,
Missiebus. 

Gevraagd 

Bij uitvaart van W. Rekkers f 6,-; Overschot z.m. vruchten der aarde: Dorp f 10,�; J-lezelaar f 11,70; Kl. Hoekje f 11,40; Vendelstr. f 6,-; Kasteren en Saveldonk f 7,33. 
PAR. ST. WJLLIBRORDUS ESCH 

Tweede Zondag na Pasen. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie; tweede schaal voor de Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied. Dinsdag moeten de kinderen van het 4e, 5e, 6e, 7e, 8e leerjaar komen bichten. Woensdag onder de 1-1. Mis van half 8 zullen ze gezamenlijk communiceren. Woensdag Plechtheid van den H. Joseph patroon der Kerk. De uiterlijke viering van dit feest wordt uitgesteld tot Zondag aanstaande. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor de versiering� de Meimaand, welke collecte ten zeeme in de milddacligheicl der gelovigen wordt aanbevolen. ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Arclina van den Broek-van Genuchten; half 9 H. Mis lev. en overl. leden van de R.K. Metaalbewerkersbond; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 mnclst. voor Johan-nes Konings. , DINSDAG: half 8 mndst. voor Wilhelmus van de Langenberg. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. 
intentie. DONDERDAG: • half 8 mndst. voor Mevr. Jacqueline van Tubergen-Henket. VRIJDAG: , half 8 mndst. voor Maria Anna Brox. ZATERDAG: half 8 mndst. voor Franciscus Leec-makers. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak; H. Mis voor Geertruda � d. Staak-Konings; H. Mis voor MartinusJohannes van Rooy vanwege Retraitepenning; jrgt. voor W·outherus van Beers,jrgt. voor Johanna v. Beers-van Elderen.
,,Edele Brabant" 
(gezinablad, voortzetting ..-an 

Brabantia Noatra") Alle intellectuëlen van Brabant, allen die mee willen werken aan culturele verheffing van ons gewest, leiders en leden van organisaties van arbeiders, boeren, middenstanders, werkgevers, onderwijs, kunst- en heemkundige kringen, mogen 
niet verzuimen een abonnement te . nemen op dit bij uitstek katholieke Brabantse weekblad. . AONNEMENTSPRIJS f 2,50 p. halfjaar 
Abonné(e)'s kunnen zich opgeven aan de 
colporteur of bij de heer 

J. C. VAN ETTEN, Bosscheweg· 16.

Bij het H. Doopsel ontving zij de namen van 
Langs deze weg, zeggen wij al onze begunstigers, vrienden en bekenden hartelijk dank, voor de belangstelling en medeleven,-bij de HEROPENING van onze gemoderniseerde zaak ondervonden. door INDUSTRIE te BOXTEL 

ANNA MARIA JOHANNA. A. F. C. VAN BOXTEL E. H. VAN BOXTELTHEUWKENS. Boxtel, 11 April 1947. Stationsplein 1. Tijdelijk adres: èarolus Ziekenhuis, Karner,29, '-s-Bosch 

ROXTEL, 16 April 1947. 
Banketbakkerij A. van Duren=Schollen 

Te koop een kalfkoe aan tel- Spaar tijdens de Schoonmaak ling,_ 10 Mei, 4 kalf. L. v. cl. Uw goede schoenen en koop Loo, Lennisheuvel 109 Vorst. thans een paar Pootaardappelen, Noordelin- Bonloze DamesschoenenMet grote vreugde geven wij gen, kleine maat, ziek vrij. C. kennis van de geboorte van v. Berkel, Tongeren 107, Boxtel voor f 0,95 bijons- dochtertje en zusje 
GONNEKE welk bij het H. Doops-el de namen ontving van 

ALLEGONDE, HENRiëTTE 
PETRONELLA MARIA 

Te koop een donkerblauwe kinderwagen, oude samenstelling. Bevragen Nieuwstraat 71. :Bo.v.uideect. 

Voe&stuütdus ! 

Vrouwelijk Ka ntoo rpe rso nee I. 
met MULO•opleiding, bekend met typen . 

Sollicitaties onder no. 60. Bureau van dit blad. 

Van Oerle's Weverijen Boxtel 
vraagt 

nette NAAISlERS 

. Een Sint zonder baard 
Een bakker zonder taart 
Een bout zonder moer 
Een kamer zonder vloer 
Een· verhuizing zonder kruier -
Een kind zonder luier. 
Is lang niet zo bar 
Al$ de huisvrouw zonder Spar. 

ARN. SPIERINGS 
Te koop aangeboden wit geemailleerde fornuiskachel, z.g. a.n., moet weg wegens plaatsgebrek, Zandvliet 51. Koopt kwaliteit voor de confectie,afdeling. DE SPA F SPIERINGS-THEUWKENS PÎET, ANNY, WILLY. / Een sommetje geld gevonden • in de Rechterstraat. Tegen be-Boxtel -12 April 1947 �taling van advertentiekosten Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van onze 

inniggeliefde Echtgenote, Moeder en Tante Johanna Cornelia de Laat geb. v. Kempelf betuigen wij hierbij aan allen onze hartelijke dank. -' MARINUS DE LAAT RIEK DE LAAT. MARIE DE LAAT. RIET VAN KEMPEN. 
Bij mijn vertrek naar Ned. Indië roep ik al mijne familie, vrienden e!l kennissen een hartelijk tot weerzien toe. Sold. L. v. d. VELDEN 

terug te bekomen bij B. van Stekelenburg, Molenstraat 65. Te koop wegens plaatsgebrek: '.2 armstoelen, 4 stoelen, eiken als niemv, Ledikant met matras en wastafel (geverfd), eiken ligstoel met kussens "Schaper" Radiotoestel met accu en Luidspreker kast, mooie kanarie
kooi, nikkel met glas. W. Bieman, Stationstraat 52,Boxtel.Gevonden een vulpenhouder, tegen advertentiekosten . terug te bekomen. Bevragen Molenstraat 19. 

Winkeljuffrouw 250212114. . gevraagd per 1 Juni bij Boven-3e Miti Bati. deert's Schoen- en Lederhan-Kwartiermaker 2 Divisie a.b. del, Boxtel wegens huwelijk ,,Nieuw-Holland". , der tegenwoordige. 
Te koop aangeboden electrodynami�che luidspreker met kast. Boerwinkel p.a. Verheijden, Bosscheweg 34. 
Te koop een driejarig werk
paard, hoogkar, bietensnijder, 
en hakselmachine, bij Th. v. d. 
Aa, Heult 1, Boxtel. 
Woningruil .. Mooie woning te 
's-Bosch (Vliert) te ruilen tegen woning te Boxtel. Brieven Pr. Hendrikstraat 66, Boxtel. 
Te koop bij.M. v. Rooij, Esch een toom beste biggen. 
Te koop, 10 W.L. Kippen br. 1946, volop aan de leg. Prins Hendrikstraat 72, Boxtel. 
Te koop een best maalkalf, P. Hazenberg, Lennisheuvel 55, Boxtel. 
Gevraagd 16 à 17-jarige boe
renknecht op middelmatige boerderij. Zeer geschikte werkkring. Bevr. Molenstraat 19. Te koop aangeboden een in goede staat zijnde Fornuiska
kel te bevragen, Breukelsestr. 
77. 

GEVRAAGD: 
NETTE JONGEN voor het onderhoud van de tuin. Aanmelding: 's avonds na 
8 uur. Ir. J. Romp, Seliswoude, Bosscheweg 227, Boxtel. . 
Notaris P. Mertens 

te BOXTEL zal op Dinsdag 29 April 1947 voorm. 10 uur voor en ten huize van-J. van Kasteren te Gemonde, Besselaar F 23, om contant geld-publiek verkopen: Luxe ruinpaard, 2 melkgevende koeien, 3 hokkelingen, hoge 
kar, lage kar, dorsmachine, wanmolen, paardetuig, ploeg, egge, touwwerk, tonnen, landbouwgereedschappen, fornuiskachel, gramofoon enz. Bezichtiging I uur voor het begin der verkoping. 

Voor Zaaigranen en Graszaden 
steeds naar VAN OERS 

Voor een sterke SCHOOLBROEK naar ... - .. 

F J WITTEVEEN'S Manufacturen en• • • Confectiebedrijf RECHTERSTR. 18, BOXTEL I Afd. KINDERKLEDING 1 

POOTAAROAP,PELEN _1 ___
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kleine maat 

firma Gebr. van Oers, Boxtel 

Onontbeerlijke 

Huishoudelijke Fournituren MACHINEGAREN (wit, zwart, gekleurd) HANDGAREN ·(wit, zwart) IJZERGAREN (wit, zwart) RIJGGAREN STOPKATOEN (div. kleuren) STOPZIJDE (div. kleuren) STIKZIJDE (div. kleuren) STOPNAALDEN NAAINAALDEN BREINAALDEN (met en zonder knop) KNOPSPELDEN VEILIGHEIDSSPELDEN BROEKSKNOPEN VRIJGEZELLENKNOPEN LINNENKNOPEN PARELMOERENKNOPEN PIC-PAC KNOPEN HAKEN EN OGEN CENTIMETERS SCHOUDERVULLING DRUKKERS (wit, zwart) BOENWAS' 
1 J. Wütweffl' s
Manufacturen en Confectiebedrijf 

Afd. Kleinvak Rechterstraat 18 • BOXTEL 
Ziet onze speciale étalage ! ! 

-

- Rookt
kwaliteit 

en Koopt 

Van Oerle'_s Weverijen Boxtel 
vraagt 

. NETTE MEISJES 
voor de Band•opmakerij. Aanmelden bij portier. 

Ontvangen 

Ruime keuze Kinderhoe den 
voor de le B. Communie 

Dameshoe d e nin alle prijzen. 
Vakkundig garneren. Steeds het fijnste. 

MAISON VERHEIJDEN 

1 A,ïï:'ë;;
0

�en Bijkantoor Boxtel ·Prins Bernbardstr. 32Inrichten, controlecren en bijhouden van administaties. Behandeling van belastingzaken. 

vol geur en smaak 

Dames!! U tobt met het maken van Uw eigen kleding? Onze bekende "WERELDMODE" knippatronen maken dit tot een genoegeii. 
F J WITTEVEEN'S Manufacturen·en• • Confectiebedrijf RECHTERSTR. 18, BOXTEL I Afd. DAMESMODE ·I�iet onze speciale étalage ! 

Voor de Eerste H. Communie 
toon en wij U een voor-oorlogsche keuze in: • 
Armbandje• 
Oorbelletjea 
Ringen 
Colliers met kruiajea 
Broches 

! 

In Goud Zilver 
en 

Doublee 
ZILVEREN ROZENKRANSEN 

A. van Vlerken - Boxtel
UURWERKEN - GOUD EN ZILVER - OPTIEK 

bIJ Bert van 
' ' 

den Braak• 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Een ieder weet dat VOS 
In fijne KAAS en prima VISCH 
Nooit te overtreffen is 1 

STATIONSTRAAT 44 
.. 

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

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

5 
8 

,; ·;,i�!I{ 
Wacht t1iet··op deM priNs·� .. Dat· was goed voor Doornroosje, maar niet voor onze Brabant•scbe meisjes. Want die staan er voor bekend,- dat zij de handen uit de mouwen weten te steken. Daarom verwondert het ons eigenlijk dat wij maar steeds meisjes te kort komen. Misschien, zoo dachten wij, zijn zij niet allen zoo goed op de hoogte en moelen wij ze het nog eens lafen weten ...... Welnu: Op het anneembureau voor Vrouwelijk Personeel in de Wlliemstraat ullen wij graag meisjes, die belangstelling hebben, vertellen oe waarom het werken bij Philips zoo -

0 prettig is, en hoe het zelfs geregeld 
p H I L I p s

! , zou kunnen worden met een gedeelte 
1•; 

van de dag te werken Het bureau ,0• Is 's morgens al om 8 30 geopend. : ' '• 

' • 
• 1 

• 
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b elk meisje op de afdee_ling komt die baar het beste ligt; 
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3e JAARGANG No. 126 VRIJDAG 25 April 1947 

KATHOLIEK 

Wij lijden 
aan superorganisatie. 

We zijn nu in ons dierbaar vader
land nu al zo ver gevorderd, dat 
we een commissie hebben voor 
Indië, een voor Brazilië en een 
voor Suriname, naast de talloze 
oudere commissies, waarvoor een 
traditioneel respect bestaat. Voor 
de afwisseling hebben we nu weer 
een soort commissie erbij gekre
gen, die tot taak heeft de a�:bte
naarlijke corruptie te bestrl]den, 
alsof er alleen maar corruptie is bij 
ambtenaren en alsof die nieuw be
noemde commissieleden geen 
ambtenaren zijn, even zwak en 
even menselijk als alle anderen. 
We kunnen binnenkort wel weer 
een voorstel verwachten voor een 
nieuwe commissie, die tot taak 
krijgt de pas ingestelde commissie 
te controleren. En zo zouden we 
nog wel een tijdje door kunnen 
gaan tot er niemand meer over 
blijft om het werk te doen waar 
·de Nederlanders van moeten le
ven.
Met Europa en de overige be
schaafde werelddelen is het pre
cies net eender gesteld. Wanneer
we een verzamelstaat zouden
moeten aanleggen van alle inter
nationale commissies die er de
laatste jaren in het leven geroepen
zijn dan zouden we een aardig
boekdeeltje moeten uitgeven.
Veiligheids-commissies, atoom
comi'nissies, handels-commissies,
annexatie-commissie, studie-com
missies voor honderden onder
werpen. Kortom een hele hutspot
bij elkaar. En het aardigste van al
les is dat al die commissies steeds
maar met vacantie gaan. Sommige
commissies zijn zelfs zo ver ge
gaan om daags na hun benoeming
reeds op vacantie te gaan, precies
zoals de pas geformeerde Belgi
sche regering daags na de beëdi
ging der ministers dat deed. Het is
werkelijk frappant welke grandioze
idees er in Europa zoal geboren
worden om nieuwe commissies of
nieuwe organisaties in het leven te
roepen. In het ene land stuurt men
een koning weg en stelt men een
commissie in die gaat werken voor
de toekomst van de koning. Op
andere plaatsen herstelt men de
monarchie en op het zelfde mo
ment rijzen enige tientallen com
missies en organisaties omhoog
die voor de republiek gaan vech
ten.
Het hele commerciële leven van
de zo beschaafde wereld is tot in'
de kleinste puntjes geregeld. Er
ontsnapt niets aan de aandacht
van het organisatie-talent der mo
derne mensen.
Ook het kunstleven meent men te
moeten organiseren en er zijn
zelfs kunstenaars die het minister
Gielen kwalijk nemen dat hij een
commissie, die. een kunstzinnige
sfeer ademde, ophief.
Iedere commissie kost uiteraard
een massa geld, maar het komt
op een paar millioen niet aan. En
ondertussen hebben die commis
sie-leden toch een behoorlijk be
staan. Misschien zou het goed zijn
nu en dan aan enkele leden eervol
ontslag te verlenen met behoud
van salaris, dan komen wij wel
licht ook nog eens aan de beurt.
We lijden aan organisatie-ziekte,
aan commissie-epidemie, En het
is niet waarschijnlijk dat deze
ziekte door geneesheren te gene
zen is. Sommigen beweren dat
men een organisatie in het leven
dient te roepen, die tot taak heeft
het organisatie-leven te vereen
voudigen, maar mensen die' de bij
bel lezen beweren, dat men clan
Beëlzebub met Beëlzebub zou uit
drijven. En dat schijnt niet goed
mogelijk te zijn. H. v.d. M.

Wacht van haar geen grote dingen 
Die haar tong niet kan bedwingen. 

, 

nts 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Wij ZIJN er nog niet. 
Reeds hebben we met de laatste 
afrekening op 5 April j .1. een be
drag van circa f 7.300 verzameld 
voor de aankoop van de nieuwe 
klokken voor de mooie oude to
ren van Boxtel. Het mag voorwaar 
een goed begin heten. Maar wij 
zijn er nog niet. Het moet moge
lijk worden dat deze klokken voor 
het grootste gedeelte door onze 
eigen parochianen als een ge
schenk kunnen worden aangebo
den voor onze parochie en haar 
pastoor en voor geheel Boxtel. 
Als het vroeger mogelijk geweest 
is dat grote kathedralen geheel 
werden opgebouwd met eigen 
krachten en middelen uit de om-

Plaatselijk nieuws·

BOXTEL KRIJGT EEN 
OPENLUCHTSPEL. 

Reeds het vorige jaar zweemde het Bra
bantse land naar de tijd van Rederijkers 
en Landjuwelen, Meerdere plaatsen 
brachten hun openluchtspelen en meer
dere plaatsen maakten hun plannen voor 
het komende jaar. 
Er wordt nu reeds gefluisterd van 20 
openluchtspelen in dit jaar, alleen in Bra
bant. 
Dit is ontegenzeggelijk wel wat te veel 
veel van het goede. De zuiver plaatselijke 
spelen dreigen dan ook een fiasco te 
worden. 
Boxtel heeft het grootser opgezet. In de 
maanden Juli-Augustus zal hier het St. 
Willibrordusspel van Jan Vriens uit Bakel 
rouleren. Er zullen ongeveer 500 execu
tanten zijn, waarvan de hoofdvertolk�rs 
gekozen zullen worden uit een keurl1Jst 

. van Braba.1tsc spelers. De accomodatie 
van het openluchttheater belooft gewel
dig te zijn. 4 à 5000 toeschouwers zullen 
elke dag van uitvoering in Boxtels na
tuurschoon vertoeven om te zien naar 
het spel, geweven om de apostel van 
Brabant, dat geregisseerd zal worden 
door Kees van Ierse! uit Oisterwijk, die 
vorig jaar het spel van Ploeg en Kruis 
te Tilburg regisseerde en ook nu de 
leiding heeft bij een openluchtspel te 
Delft. 
In een vergadering gehouden op Maan
dag 21 April j.l. werd, onder voorzit
terschap van Burgemeester drs. van Hel
voirt de majestueuze plannen door de 
afgevaardigden van alle plaatselijke ver
enigin3en spontaan goedgekeurd. 
Deze werkelijk grote dagen voor Boxtel 
krijge;1 nog meer cachet, doordat ook de 
Brabantse Landdag in die periode 111 
Boxtel zal vallen. • 
Boxtel wordt de::e zomer het culturele 
middelpunt van het Brabantse land. Met 
een gastvrij gebaar zal het de poorten 
openen voor hen, die de grote apostel 
van het zuiden willen gedenken door het 
spel te gaan zien van Jan Vriens. 

VOLKSMUZIEKSCHOOL. 

Zowel de theoretische als de practische 
uiteenzetting van de heer Wolf Lange 
gaven een aanschouwelij_k beeld van de

- werkwijze der Volksmuz1ekschool. 
Met de heer Wolf Lange zijn we het 
eens dat de muziek, die langzamerhand 
in e�n verwaarloosd stadium dreigde te 
komen een tegenwicht is voor de eenzij
dige i�tellectualistische ontwikk�lin�, dat 
het onderwijs de kinderen bereidt 111 de 
huidige tijd. _ Zeer zeker is het een paedagog1sche fout 
geweest de aestetische gave in het kind 
onaangeroerd te laten. 
De Volksmuziekschool zal de overmaat 
van zuiver verstandswerk uit de weg rui
men door de vorming en ontwikkeling 
van het teerbesnaarde instrument "Het 
Gevoel". 
Als de Muziekschool ·zijn poorten heeft 
geopend, moge dan onderwijskrachten, 
jeugdverenigingen, ouders en overheid 
hun krachten geven om het muzikale 
gevoel in het kind te ontwikkelen door 
de belangstelling voor dit nieuwe onder
wijs te bevorderen. 
Muziek ontspant de geest, verruimt het 
gemoed en maakt het sluimerende gevoel 
voor al wat schoon is wakker in de mens. 
Laat het ooede Nederlandse lied weer 
klinken do"or de Volksmuziekschool. 
Wolf Lange demonstreerde en verhaalde 
de resultaten in Weert. Resultaten, die 
de groteske vorm pas aannemen in vol
gende generaties, doch die niet na zul
len laten reeds nu een gunstige invloed 
te ontwikkelen. 
De Boxtelse Volksmuziekschool zal de 
zelfde resultaten boeken, indien Boxtels 
bevolking in al haar geledingen niet ach
terblijft met haar hulp. 

CONSULTATIEBUREAU 
VOOR ZUIGELINGEN. 

Met ingang van Vrijdag 25 April zal het 
consultatiebureau voortaan zitting hou
den elke Vrijdag van 2-2,30 uur n.m. 
in plaats van Donderdag v.m. 

geving en dat deze wonderen van 
kunst door de hulp van iedereen 
afzonderlijk en allen gezamenlijk 
tot stand kwamen, clan moeten wij 
het toch zeker mogelijk maken 
Boxtel zijn klokkenzang terug te 
geven. 
Iedere bijdrage is welkom; vereni
gingen, kaartgezelschappen en bil
jartclubs mogen niet achter blij
ven. Laat dit nu eens een gebeur
tenis worden, die het nageslacht 
zich met respect zal herinneren. 
Geen lied is zo schoon als het lied 
der klokken. Maar 't schone kost 
'n offer. Wanneer wij dit begrij
pen clan komen wij er wel, ook al 
zijn we er nog niet. 

40-JARIG PRIESTERFEEST.

25 Mei (Je Pinksterdag) hoopt Pastoor 
A. Manders van de parochie 1-1. There
sia te Lennisheuvel zijn 40-jarig Priester
feest te vieren. 
Pastoor A. Manders is de stichter van 
de parochie van de 1-1. Theresia. 
Toen Lennisheuvel nog hoorde onder de 
parochie van de H. Petrus en Kinder
bos werd aangekocht door Mij. ,,Bodem
cultuur", waardoor een toenàme en uit
breidigg ontstond van het buurtschap 
Lennis11euvel, ontsproot de drang naar 
een eigen parochie. 
De a.s. jubilaris nu was toen kapelaan te
Liempde en was bereid een parochie te 
stichten. De resultaten kan men nu vin
den in een groeiend Lennisheuvel, dat 
een mooie kerk, school en een toenemen
de parochie vormt, die zich nu gaat ,
opmaken voor een grote viering en hul
diging van hun ijverige zieleherder. 
Vermeld dient nog te worden, dat aan
het feest een triduum zal voorafgaan. 
Wij hopen in ons volgende nummer terug
te komen met gedetailleerde gegevens, 
omtrent het a.s. feest. 

,,GOUDEN KLOOSTERFEEST" 

13 Mei a.s. zal het 50-jaar geleden zijn, 
dat de Eerw. Zuster Catherine van de 
Ursulinen haar eeuwige gelofte aflegde. 
Bij dit opmerkelijke gouden gebeuren dat 
Zuster Catherine een van de twee Zus
ters was, die toevalligerwijze de stichting 
van de Ursulinen bewerkstelligden. 
In 1907 n.l. brachten Mère Marie Anna 
en Mère Catherine de pensionairen uit 
Uden weg, die op Paasvacantie gingen. 
In Boxtel moesten ze twee uur wachten 
op de trein en derhalve besloten zij in 
de pas gebouwde H. Hartkerk te gaan 
bidden. Bij het verlaten der kerk oot
moetten zij kapelaan Donders, die hen 
vroeg van welke orde zij waren. Op he, 
antwoord, waarin zij zeiden dat ze Ur
sulinen waren en uitsluitend voor hec 
onderwijs, antwoordde kapelaan Donders, 
dat Boxtel die juist nodig had. 
Er werd thuis over gesproken en het uit
eindelijke resultaat was, dat èn het pen
sionaat in Uden èn de Kweekschool v.in 
Vught naar Boxtel werden overgeplaatst, 
mede omdat Boxtel lang niet zo geïso
leerd gelegen was als Uden. 
De bewaarschool werd het eerst ge bom, <l 
in 1908. 
In 1909 werd de Lagere School opge
trokken en in 1910 werd een aanvang ge
maakt met de bouw der kweekschool, die 
18 September 1911 plechtig werd inge
wijd. 
Dit Goui,len Kloosterfeest is dus wel e_en 
zeer opmerkelijk gebeuren met een 111-
teressante herinnering voor Boxtel. 

NATIONALE FEESTDAG 
MAANDAG 5 MEI. 

Boxtel Vooruit is reeds enige tijd doende 
geweest om de nationale feestdag op 5 
Mei niet ongemerkt te laten voorbijgaan. 
Het lag in de bedoeling om in de namid
dag de Motor-kozakken te laten optre
den doch doordat wij niet hebben kun
nen' slagen met een daarvoor geschikt 
terrein is van dit plan afgezien moeten 
worden. 
Er bestaat toch nog een goede kans dat 
wij daarvoor iets anders kunnen brengen 
Nadere mededelingen hierover in Brab. 
Centrum van a.s. week. 

NATIONALE GEDENKA VOND 
ZATERDAG 3 MEI a.s. 

Zoals bekend is door de Regering de 
avond van Zaterdag 3 Mei aangewezen 
als Nationale Gedenkavond. 
Herdacht zullen worden zowel de Ned. 
militairen, zeelieden en verzetsstrijders, 
als de geallieerde militairen die voor de 
bevrijding van ons Vaderland gevallen 
.zijn. 
Om deze herdenking te doen slagen, 
zijn voor Boxtel de volgende door het 
Bestuur van Boxtel Vooruit - in samen
werking met enkele andere Boxtelse in
gezetenen - richtlijnen vastgesteld: 
le. Vanaf 18 uur zullen van alle open
bare gebouwen en particuliere woningen 
de vlag halfstok gehangen worden. 
2e, Om 19 uur wordt op de markt een 
stoet gevormd tot het maken van een 

z.g. ,,stille tocht". Volgorde van de s_toet:
1 Gemeentebestuur met de Comm1ss1e; 
2: Familieleden van de gesneuvelden_; 3. 
Ou-lllcgalen,- Militairen en qud-Mil1ta1-
ren; 4. Verder alle ingezetenen van Box-
tel. Id De familieleden van de gesneuve en 
krijgen een persoonlijke uitnodiging. Hun 
zal bij aankomst op de markt een plaats 
in de stoet gewezen worden. 
Boxtel's ingezetenen worden verzo,�ht 111
grote getale aan deze "stille tocht deel 
te nemen. Vooral ook worden de _ oud
illeoalen en oud-strijders - al of met 111 
uniform en zo mogelijk in groepsver
band - verwacht. 
Om precies 19,30 begint de "stille tochr' 
die- de volgende route zal nemen: Rech
terstraat, Stationstraat, Breukelsestraat 
tot Paijmans, Nieuwe Kerkstraat tot 
Kerkplein Par. 1-1. Hart. 
Na aankomst op het kerkple111 zal door 
de Edelachtbare Heer Burgemeest�r na
mens de ingezetenen van Boxtel een 
krans op de graven oelegd worden. Van
af 19 40 uur tot 30 s�conden vóór 20 uur 
�ulle� - voor zover mogelijk - de 
klokken van kerken en kapellen luiden. 
Om precies 20 uur zal gedurende 2 mi
nuten het electr. licht ontstoken worden 
ten teken dat in die 2 minuten volkomen 
stilte in acht genomen moet worden. .. Na de stilte zal door de zangkoren nab1J 
de graven een ogenblik gezongen wor
den en daarna begeeft zich de stille tocht 
over het kerkhof langs de graven en 
heeft ieder die wil, gelegenheid bloe
men op de graven te strooien. 
De stoet trekt dan door de grote poort 
van de Pastorie en ontbindt zich in de 
Nieuwe Kerkstraat. 
Om de stoet niet al te lang te laten wor
den, wordt men vriendelijk verzocht in 
rijen van 4 te lopen. _ _ De "stille tocht" is een eerb1ed1ge hulde 
aan de gevallen helden en moet_ daarnm 
ook geschieden in volkomen stilzw1igen 
en zonder vlag of vaandel. 
Iedereen wordt daarom dringend ver
zocht, hieraan gevolg te geven. 
Op de graven van de op andere plaatsen 
in Boxtel begraven gesneuvelden zullen 
eveneens namens Boxtels ingezetenen 
enige bloemen gelegd worden. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Op Zondag 1 Mei om 2 uur houdt de 
R.K. Boerinnenbond haar jaarvergadering 
in de zaal bij H. van Rooy. 
's-Morgens om 7 uur zal in de parochie
kerk van het H. Hart een H. Mis worden 
opoedragen voor de levende en overleden 
leden van de R.K. Boerinnenbond. 
Agenda: Opening; Notulen, Jaar- en 
Kasverslag, Bestuursverkiezing (aftredend 
E. Schapendonk en A. Schoenmakers,
respectievelijk voorzitster en bestuurslid, 
die zich beiden weer herkiesbaar stellen), 
Rondvraag en Sluiting. 
Er zal een lezing worden gehouden door 
de Geestelijke Adviseur Rector dr. Smul-
ders. ' • 

MARIACONGREGATIE. 

Maandaoavond werd voor de leden van 
de Mari�congregatie een lezing gegeven 
met lichtbeelden over het leven en het 
werk van Brabants grote Heilige: S111t 
Willibrord. 
Deze leerzame en interessante filmstrook 
gaf een beknopt overzicht van de ve�scheidene moeilijkheden, waarmee d,e 
eerste Missionarissen in ons land te kam
pen hadden, en van het ze�enrijke werk 
dat zij hier verrichtten. In z11n slotwoord 
vroeg de Directeur aan de leden twee 
punten eens ter harte te nemen. Op de 
eerste plaats: om altijd God dankbaar te 
zijn voor de weldaad van het ware geloof 
en vervolgens, die dank te tonen, door 
overal niet alleen thuis, maar ook op 
het w�rk, in de fabriek en op 't kantoor 
als voorbeeldig Katholiek te leven. 
Hierna vond de bestuursverkiezing 
plaats, waarbij de dames José v. Dongen 
en Net Grilis als nieuwe bestuursleden 
uit de stembus kwamen. 
Na enkele punten te hebben besproken 
werd deze geslaagde avond gesloten. _ Moge het iets bijdragen tot de verdie
ping van het geloofsleven van de vrouwe
lijke jeugd in onze parochie. 

,,HOF TERHOVE" 

Het lijkt ons nog altijd wat veel ge
vraagd van het publiek, te gaan zien naar 
een toneelspel zonder spelleiding. 
Men mag dit besluit dan zien als een ze
kere gedurfdheid, doch verantwoord is 
het zeker niet in een tijd, dat het urgent 
is de toch al middelmatige smaak van 
het publiek te veredelen. 
Hof Terhove is een dramatische bewer
king van het werk van Marie Koenen 
,,De Andere". Al te sterk is deze bewer
king niet. De monologen en dialogen zijn 
te dik van toon, wat een bombastische 
sfeer schept, die zonder goede leiding 
niet te weren is in de vertolking. 
Een ontleding van het gebrachte voert 
ons dan ook onvermijdelijk naar een "on
voldoende". 
In de stijl, waarin "Hof Terhove" door 
Vriendenkring werd weergegeven, zat t9-
taal geen vaste lijn in. 
De karakters kregen zo'n grillige vormen 
door de vertolking, dat het weinige goede 
zelfs niet meer acceptabel was, juist door 
dat gebrek aan een vaste stijl. 
De mimiek was of te sober of te gefor
ceerd (Ciel speciaal). 
In de stem wist men niet het zuivere 

OMGEVING 

Zondags evangelie.

Uw droefheid zal in vreugde 

veranderen. Jo. 16,20. 

Is er wel één woord zó belang
wekkend, zó waardevol als het 
v;oorcl van een mens, die met 
·,olie bewustzijn afscheid neemt
van het leven om zich over te ge
\'C'n, geheel, aan de ijzeren greep
v,,n de dood�
Met volle bewustzijn staan voor
de dood, dat wil zeggen: weg zien
vallen alle praal en schittering de
zer wereld, alle mensen en dingen.
Met volle bewustzijn staan voor
de dood, dat wil zeggen voelen
naderen de peilloze diepte der
eeuwigheid.
In het contact met de dood is de
mens zo eenvoudig, zo eerlijk, zo
oprecht.
Dan is zijn woord los van de men
sen en dingen dezer wereld; clan
kent hij geen mensenvrees, geen
angst voor rnenscnoorcleel, clan
kent hij s1echt den Ene, den
Waarachtige: God.
Welnu met volle bewustzijn heeft
eens Christus af scheid genomen
van het leven, met een zekerheid
en een rust, zoals nog nooit iemand
de dood voelde naderen.
En Hij, wiens gehele leven een

. grootse manifestatie was der waar
heid, Hij, die van Zichzelf kon ge
tuigen: ,,Ik ben de Waarheid", Hij 
heeft ons allen toegesproken in 
dat uur. Hij heeft ons gezegd: 
,,Droefheid zal over u komen, 
maar uw droefheid zal in vreugtt!'--
veranderen". 
,,Droefheid zal over u komen". 
Dit woord wordt iedere dag op
nieuw in iedere mens vervuld. 
Heel de mensheid staat voor een 
eindeloze reeks ellenden. 
Het opnoemen alleen reeds van 
de verschillende ziektes werkt be
angstigend op de mens. Het lijden 
is zo menigvuldig, niets en nie
mand gaat het voorbij. 
Ja, waarlijk een zondvloed van el
lende is uitgestort over deze we
reld, en er is geen enkele mens, 
die het lijden kan ontvluchten. 
Is het clan wonder, dat de mens 
vraagt naar het waarom van al 
dat leed? 
Dat eeuwen hebben gezocht naar 
de oplossing van het lijdend pro
bleem? 
Een volkomen oplossing van dit 
probleem te geven is niet moge
lijk, daar Gods raadsbesluiten on
doorgrondelijk zijn en onnaspeur
lijk. Maar van de andere kant is 
het zeker, dat alles wat gebeurt, 
gebeurt door Hem. 
De zekerheid bezitten dat God 
voor ons zorgt, ook clan, wanneer 
het leed ons overvalt, dat is: de 
zekerheid bezitten, dat onder 
Gods leiding ons leven wordt om
gevormd in het lijden leren van 
Christus. 
De leer van Christus is de leer van 
Kruis en lijden. Zouden wij dan 
beter zijn clan de Meester? Heeft 
Hij niet Zelf uit vrije wil 't bitter
ste lijden weten te aanvaarden met 
bewonderenswaardige en navolg
bewónderenswaardige en navol
genswaardige li jdensmoed. 
En clan te weten, dat onze droef
heid in het hiernamaals verande
ren zal in vreugde. Een reden te 
meer om met christelijke lijdens
moed de tegenvallers van 't leven 
op te nemen, zoals Christus Zijn 
Kruis. 

gevoel te leggen. 
Het was óf een pathetisch gezucht, of 
een clownesk storend gebulder. De gul
den middenweg kon men niet vinden. 

Vriendenkring" dient wel te bedenken, 
dat het huidige "toneel" een volksschool 
is, waar de ontwikkeling in sympathieke 
vorm geserveerd wordt. 
Moge "Hof Terhove" een enigszins har
de ervaring zijn geweest, die geleerd 
heeft dat men van meet af aan zal 
moet�n beginnen ond�r "goede" leiding. 
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Een Koninklijk besluit.· 
We mogen het in onze dagen nog be
leven, te zien, hoe luisterlijk een volk zijn 
koning of koningin weet te ontvangen; 
vooral na die jaren, waarin er bloed 
moest vloeien over het land en de natie 
zo kostbaar werd verdedigd. Een goeci 
vorst toont zich dan bezorgd; brengt 
troost en hulp waar de vijand wonden 
sloeg. In die uren groeit de trouw en lief
de voor het vorstenhuis. 
"Wees Koningin bij ons". ,,Sticht bij ons 
Uw domein, bij ons" ... zo wordt nog 
avond na avond blij gezongen in het 
land der Famenne (Z. v. België), waar, 
bij het naderen van één der smartelijkste 
uren der mensen-geschiedenis, nu 14 ja
ren geleden, de H. Maagd wederom de 
aarde bezocht en zich aan vijf dorps
kinderen van Beauraing, na meer dan 
dertig maal te zijn verschenen, openbaar
de als: ,,De Koningin des Hemels" en 
meermalen -haar "Gouden Hart" heeft 
getoond. Acht dagen later vertoonde Zij 
zich in Banneux (bij Luik), waar Maria 
zich noemde: ,,De Maagd der Armen". 
Ontelbaar velen hebben deze belangrijke 
feiten begrepen als een geste van Maria 's 

R.K.J.B. AFD. BOXTEL. 

De plaatselijke afdeling van de R.K.J.B. 
hoopt op 29 April a.s. zijn 25-jarig be
staansfeest te vieren op enigszins feeste
lijke wijze. 
's Morgens is er om 7 uur een H. Mis 
waar'na een excursie naar het Bedrijfs
laboratorium van Grondonderzoek te 
Geldrop. 
Vertrek per fiets om 9 uur bij café Dol
levoet. 
's Avonds om 5 uur koffietafel op Kasteel 
van Stapelen, waarna opening van de 
feestvergadering en verslag van den 
secretaris. Vervolgens film betreffende 
sportdag en feestrede door de Heer Luy
ben. Verder gezellig onderling samen
zijn tot sluiting. 

GESLAAGD 

Het diploma vakbekwaamheid in het Sla
gersbedrijf is toegekend aan M. A. 
Schuurmans, Molenstraat 41. Uitreiking 
diploma geschiedt op nader vast te stellen 
datum. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van 
H.K.H. Prinses Juliana zal door Boxtels 
Harmonie des avonds om 8 uur een 
concert gegeven worden op de markt. 
Boxtels Harmonie ontving dezer dagen 
een vererende uitnodiging om tijdens het 
Festival in Den Dungen een concert te 
komen geven. 

CORRESPONDENTIE. 
Wegens een overvloed van copie moest 
het artikel "Ongevallenwet 1922 Land en 
Tuinbouw" tot de volgende week blijven 
overstaan. 

GEVONDEN EN VERLOREN. 

Bij de Politie van Boxtel zijn over de 
maand Maart 1947 de volgende verloren 

_ _,_ ____ eî1 gevonden voorwerpen aangegeven : 
Verloren: Hond, Holi. Herder, genaamd 
"Herta"; zilveren schakelarmband, breed 
model; bruine, gebreide handschoen; ta
bakskaart; huissleutel; zilveren speld met 
zwarte ster; donkerrode jurk; textiel
kaart; portefeuille inhoudende f 45,
foto's, snoepkaart en losse punten; zil
veren kettinkje met kruisje; vulpotlood in 
etui; bankbiljet van f 25 ,-; 2 inleg
vellen behorende bij stamk. resp. 235 no. 
015488 en 235 no. 017358; bos sleutels; 

• 2 inlegvellen behorende bij stamk. resp.
M. 00691 en V. 017462; rookkaart; hand
beschermer; bankbiljet van f- 10,-; ro
zenkrans; vulpen, merk Park er, kleur
zwart; blauwe ceintuur.
Gevonden: wit hondje met zwarten kop;
achterklep van vrachtauto; zijden das,
kleur ·wit-zwart; grijze herenhoed; 1 pr.
damesoverschoenen, kleur zwart; een rij
vergunning no. C-2386; rozenkrans; bril
met zwart hoornen montuur.

LIEMPDE. 

Wij plaatsten onlangs een bericht, om
trent de oprichting van een verkenners
groep in onze gemeente. Er is sinds die 
tijd niet stil gezeten en naast deze ver
kennersgroep is nu ook een Kajotters
afdeling in het leven geroepen. 
Met de oprichting van deze jeugdvereni
gingen is in een nijpend tekort voor
zien. 
De verkennersgroep wordt gevormd door 
jo�gens van 12-16 jaar uit alle standen, 
terwijl de KAJ. geformeerd zal worden 
door Katholieke jonge arbeiders van 15 
-23 jaar. Al met al een pionierswerk, dat 
alleen kan slagen met de steun van alle 
ingezetenen van Liempde.

Raadsvergadering. 
Op Woensdag 23 April kwam de ge
meenteraad van Boxtel in vergadering 
bijeen onder voorzitterschap van Bur
gemeester drs. Van Helvoort. 
Afwezig waren de Heren v. d. Weyst en 
de Visser, die respectievelijk wegens ziek
te en bijzondere omstandigheden verhin
derd waren de vergadering bij te woner. 
Na het gebruikelijke gebed, de 'openi;?g 
en stemmingsnummer werden de notui?n 
der openbare en geheime vergadering 
van 19 Februari 1947 behoudens één 
enkele opmerking, dienovereei;komstig 
aangevuld en vastgesteld .. 
De ingekomen stukken vermelden o.a.: 
De dankbetuigingen van Hunne Konii1k
lijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins 
Bernhard en H.M. de Koningin in ver
band met de toegezonden gelukwensen. 
Besluit Gedep. Staten van 4 Februari 
1947 betreffende goedkeuring School
artsendienst. Besluit van Gedep. Staten 
van 1-4-1947 inhoudende goedkeuring raadsbesluiten van 23 Dec. 1946, betref
fende grondruiling met P. G. J. de Leyer, 
het bestuur van de R.K. Parochie van 
het H. Hart en A. v. d. Elzen. 

• Het jaarverslag van Schoolverzuim 1946,
welke alle voor kennisgeving werden aan
genomen.
Het verzoek van de Stichting "Bovlegro"
tot verlenging van keur- en slachtrechten
door invoering van degressief tarief naar
gewichtsklassen werd o.vereenkomstig ar-

moederlijke zorg voor de nood der 
mensen haar kinderen. Al die jaren zag 
men er dan ook trekken naar deze on
miskenbaar bevoorrechte plaatsen. 
Niet minder dan het officieel Kerkelijk 
Gezag, (de bisschoppen van Namen en 
Luik) heeft, nadat zij getuigenis kon af
leggen van de genadewondeaen en an
·dere gunsten die er zich ontelbaar ver
menigvuldigd hebben, de gelovigen aan
gespoord met een onbegrensd vertrou
wen tot Haar te gaan en te geloven in
haar boodschap, welke een onschatbare
belofte inhoudt voor deze tijden: ,·,de
zondaars te bekeren" (Beauraing) en "het
lijden te verlichten". (Banneux).
be Afdeling van het Nederlandse Comité
Pro Maria, gevestigd op het Missiehuis
St. Theresia te Boxtel, biedt U de ge
legenheid onder de geestelijke leiding der
Paters Assumptionisten aan deze genade
oorden een bezoek te brengen; naar Be
auraing rP 15 Mei, 26 Mei, 8 Juni, 20
20 Juli, 22 Aug., 7 Oct., 29 Nov. - naar
Banneux op 6 Juli, 15 Aug., September
(Eerste Steenlegging van het Heiligdom).

gumentatie ,van de Directeur van het Ge
meenteslachthuis en Vleeskeuringsdienst 
afwijzend bevonden. 
Hierna werd de openbare vergadering 
onderbroken ter behandeling van aan
koop van gronden. Na een half uur in 
geheime zitting bijeen te zijn geweest 
werd het voorstel aangenomen tot aan
koop van de "Houtwerff" in de Molen
straat, eigendom van Mevr. Clerx-Ho
gerwou, behoudens goedkeuring van Ge
deputeerde Staten en Prijsbeheersing. 
Tevens zal worden aangekocht een ge
deelte grond van J. D. d. Leyer, behou
dens goedk. G�cl. St. en Prijsbeheersing. 
Indien de mogelijkheid tot bouw van 
Ambachtsschool gebleken was, wordt be
sloten tot de aankoop , van het terrein 
gelegen aan de Prins Bernhardstraat. 
Voorzitter noemde een en ander een 
belangrijke stap in de richting van de ge
wenste volkshuisvesting, daar de aankoop 
van gronden de perspectieven voor wo
ningbouw openen. 
Voorstel tot wijziging der gemeentebe
groting 1946, in verband dekking oude 
tekorten werd aangenomen. 
Voorstel wijziging van gemeentebegroting 
en de begroting van het Gasbedrijf voor 

, dienstjaar 1947, betreffende uitbreiding 
gasbuizennet onder Tongeren droeg aller 
goedkeuring weg, waardoor een crediet 
van f 3600,- zal worden gevoteerd. 
Het voorstel tot toekenning van subsidie 
aan het Ned. Instituut voor Opleiding 
van Leerkrachten bij het Nijverheidson
derwijs te Eindhoven, inzake twee leer
lingen uit de gemeente Boxtel werd goed
gekeurd, waardoor voor het jaar 1947 
f 15 per leerling zal worden toegek'énd. 
�esloten werd medewerking te verleenen 
ex. art. 72 der Lageronderwijswet 1920 
aan a het bestuur van de R.K Jongens
sch_ool te Gemonde voor vernieuwing van 
het door oorlogshandelingen vernielde 
glas; b aan het bestuur van de St. Jo
zephschool, St. Petrus- en St. Paulus
school voor herstel der geleden oorlogs
schade. 
Het voorstel tot het verlenen van mede
werking ex. art. 72 der Lagere Onder
wijswet 1920 aan het bestuur der St. An
gelaschool in verband met invoerina van 
een nieuwe godsdienstmethode werd zon
der meer aangenomen. Het betreft hier 
een godsdienstmethode, speciaal voor 
meisjes van het 7e en Se leerjaar geschre
ven, aangepast aan de psyche en behoef
ten der leerlingen, die door oud-minister 
Bolkenstein ten zeerste werd aanbevolen 
en geacht als de enige nuttige methode. 
Vast?esteld werd voorschot op de ver
goedmg van het bijzonder lager-, voort
gezet lager- en uitgebreid lager onderwijs 
voor het jaar 1947. 
Tevens w�rd vastgesteld het voorschot op 
_de belonmg vaklerares gymnastiek aan 
de Ma�1aschool voor 1947, uitgegaan van 
de basis-wedde van 75,- per wekelijks 
lesuur. 
Door de 30 subsidie verleend aan een 
bijzondere school kon de gemeenteraad 
twee gedelegeerde leden Boxtel in het 
bestuur der Stichting R.K. Nijverheids
school voor Boxtel e.o. doen vertegenc 

woordigen. 
Aangewezen werden Burgemeester drs. 
van Helvoort en raadslid R. de Laat. 
Voor de door de diverse bouwvakarbei
ders zeer gewaardeerde splitsing in de 
vakken metselen en stucadoren werd be
sloten een urgentieverklaring aan het 
bestuur der Stichting R.K. Nijverheids
school voor Boxtel e.o. te v�rlenen 
Voorstel tot wijziging van het ambtena- . 
renreglement en de arbeidsovereenkom
stenverordening werd aangenomen. 
De vaststelling van een huurreglement 
voor de gemeentewoningen werd goed 
gevonden. 
Het voorstel tot het aangaan van een 
huurovereenkomst met de plaatselijke 
hockeyclub "M.E.P." werd door de voor
zitter gevraagd om teruggenomen te wor
den en aan de commissie voor gemeen
te-eigendommen voor te leggen. 
Punt 16 van de vergadering dat han
delde over de bouw van 35 permanente 
wonmgen en 30 pre-fabricated woningen 
werd aangenomen. 
Besloten werd aan het voorstel tot de 
bouw van 3 Oostenrijkse houten wonii1-
gen de algemene goedkeuring te hechten 
en zodoende de aanbesteding spoedig te 
doen plaats hebben. 
Besloten werd vervolgens tot het aan
gaan van een dading met· de N.V. Mij, 
voor Electr. Centraalstations te Haarlem 
i.z. de naasting van het electriciteitsbe
drijf.
Door goedkeuring van punt 18, betref
fende wijziging der gemeentelijke hypo
theekregeling in verband met de bevor
dering der particuliere bouwnijverheid,
werd een pionierswerk verricht, waarin
kleinvermogende bouwers en spaarders
een krachtige steun zullen vinden.
Het voorstel tot vaststelling van een bij
zondere rooilijn deed nogal wat stof
opwaaien.
Wegens technische moeilijkheden van
bijzondere structuur vroeg de voorzitter 

om uitstel van de bespreking aangaande 
het rayon Rozemarijnstraat tot aan Rijks
weg. 
Wat betrof het perceel Rechterstraat 5

tot aan de Bosscheweg kwamen uit de 
vergadering diver�e bezwaren op, die de 
onmogelijkheid of liever de niet-wens·e
lijkheid van deze rooilijn bepleitten, door 
de afhankelijkheid van de good-will der 
achterwonenden aan te halen en te wij
zen op het mogelijke gevaar van ver
dwijning van winkelstraat, terwijl men 
het enigszins pijnlijk achtte steeds afhan
kelijk te moeten zijn van de plannen der 
wederopbouw en zich slechts een advi
serende stem zien toebedeeld. 
Op magistraal duidelijke wijze verklaarde 
de voorzitter de noodzaak van een te
gemoetkoming aan de plannen van We
deropbouw, die gesteund werden door 
de onvoorwaardelijke goedkeuring van 
Bouw en Woningtoezicht en de Pla
nologische Dienst. 
Hiernaast zette de voorzitter uiteen, dat 
de geopperde bezwaren nog niet zo'n 
diepe grond hadden en de moeilijkheden 
zeker te overwinnen waren. 
Het voorstel werd aanvaard zonder 
hoofdelijke stemming, echter niet zonder 
een levendig comentaä'r. Het Wederop
bouwplan van de Zwaanse brug met bij
behorend onteigeningsplan werd in be
ginsel aanvaard. Het wegdek zal vol
gens deze plannen een breedte krijgen 
van 10 m., terwijl de trottoirs elk 2 m. 
breed zullen worden. 
De mededelingen handelden over straat
benaming (Dufourstraat bij de z.g. May
crete woningen); aanstelling vaste plant
meester; schatting van 6 gemeentewo
ningen, waarbij de schattingsprijs f 3000 
bedroeg; overgang personeel Gem. Elec
trisch Bedrijf naar PNEM; benoeming 
assistent sociale werkster in Parochie van 
het H. Hart, hetgeen echter strikt ge
meentelijk is; commissiebenoeming voor 
besproeing etc. buiten de bestaande tech
nische commissie om, waarin zitting heb
ben P. v. d. Meyden, Megens en Olie
meulen. 
In de rondvraag kwam o.a. aan het licht 
'dat de bevolking van Boxtel nog steeds 
een gebrek heeft aan zelftucht gezien de 
vele hinderlijke vuilnisbelten, waaraan 
zonder deze tuchtiging voorlopig geen 
einde is te zien. 
De voorzitter sloot hierna op de gebrui
kelijke wijze met het gebruikelijke gebed. 

Sporr 
nieuws. 

,,TRAINING". 

AI heeft de training het, wat populariteit 
betreft, nog niet van de wedstrijd ge
wonnen, in belangrijkheid doel' de trai-

ning zeker niet onder voor de wedstrijd. 
Bij de training krijgt men een staalkaart 
van karakters, die men daar kan vormen 
naa( het goede model. 
Bij de training immers zijn de spelers uit
sluitend op zich zelf aangewezen, zonder 
de invloed te gevoelen van publiek, ko
mende overwinningen of nederlagen, de 
verslaggevers etc. Een sporter· met een 
hoogmoedige aard nu, zal in de wedstrijd 
alle kennis en vaardigheid (geoorloofd 
of niet) om een populair spelletje show
voetbal weg te geven, waarvoor hij dan 
een vleiend applausje verlangt. 
Bij de oefening zal hij dit moeten ont
beren en gewoonlijk zijn die heren dan 
niet de naarstige kerels van in de wed
strijd. 
De sporters om de sport kan men bij de 
training vinden in de personen, die een , 
intensieve training Willen hebben door 
zich ten volle te geven, zonder dat ziJ 
daar ook maar van iemand een pluimpje 
voor krijgen. In al deze sportieve een
voud tonen zij zich echter de verstandig- . 
ste, want ze werken aan de gezondheid 
van eigen lichaam en geest, waarvan ook 
weer een gunstige invloed uitgaat op 
anderen. 
De spelers, die practisch gesproken 
slechts verlangen naar de wedstrijd om 
wat te paraderen voor de toeschouwers 
benadelen zich zelf slechts, hetgeen de 
trainer echter niet onverschillig mag blij
ven. 
Hij moet in de populair geworden me11-
tal-training na de practi;che .)efeni:ige1. 
de geestes-training toepassen, ci,e ot!shsl 
bevorderend, ja zelfs noodzakelijk ge
acht wordt door de gro<.1tste trainers, die 
de sport kent. 
De trainer dient uitleg te geven van doel 
en strekking van de gedane oefeningen, 
waardoor de belangstelling gepnkkel,l 
wordt. Oefenen als een automaat werpt 
slechts vervlakking af en begrijpelijker
wijze ontstaat hierdoor de geringschat
ting van de training, die indien goed uit
gevoerd toch een uiterst belangrijke pei
ler is, waarop de "sport" steunt. 

ODC II-AVESTEYN 7-4 
ODC III - A VESTEYN 7 - 2

Het tweede en derde elftal hadden een 
productieve dag en scoorden er lustig 
op los. Twintig goals in_ twee wedstrij
den. Men kan ook te veel krijgen van het 
goede. In ieder geval de punten zijn bin
nen. 
Voor Zondag is het program: 
ODC-Bladella, aanvang half drie. 
ODC speelt tegen Bladella, waarvan men 
enkele weken geleden met 3-2 verloor. 
Wij rekenen nu op revanche. 
Het 3e elftal speelt tegen de dito's van 
Boxtel. 

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP. 
Nadat de elftal-commissie practisch alle 
bronnen aangeboord had en voor een 
schier hopeloze taak was komen te staan, 
werd noodgedwongen een elftal gefor-

meerd dat met nota-bene twee -invallers 
een 2-0 zege behaalde, .. waardoor het 
team, de toets der critiek glansrijk door
stond. 
Het spel was productiever dan anders, 
wat niet direct in doelpunten uitgedrukt 
werd, doch de aanvallen stepipelde met 
een gevaarlijke aard. 
Het verdedigingsbloc verstond haar taak 
meer dan behoorlijk. Doelman Kivits was 
v9ortdurend op zijn qui-vive en was 
steeds paraat, indien zijn achterspelers 
eens een steek mochten laten vallen. 
W. v.d. Meijden, die de jtmioren in de
steek had moeten laten voldeed als in
valler zeer goed. Wanneer de koptech
niek nu zijn traptechniek nog wat dich- •
ter nadert, belooft dit een welkome ver-
sterking.
M. Voets stopperde er lustig op los en
er scheen aantrekkingskracht vanuit te
gaan, want niet minder dan 6 diverse
O.D.l. spelers probeerden het op de
middenvoor-plaats, doch allen zonder
succes. ..
Rechts-half Jo Kerkhof onderscheidde
zich weer door een onvermoeibare fan
tastische ijver, terwijl zijn overbuur Fr.
van Heesch als invaller lang niet slecht
voldeed, doch P. v. Weert niet kon doen
vergeten. Hij is wel agressief, maar hij
jongleert en plaatst niet zo zuiver.
De voorhoede vormde bij vlagen 'n goed
en sluitend geheel, bijv. het tweede kwar
ti_er na de rust, waarbij alleen de vleu
gelspelers een weinig uit de toon vielen.
Het waren echter niet zozeer de indivi
duele prestaties, als wel het homogene
geheel -van de ploeg, die dit -eerste suc
ces bewerkte.
Het twede elftal was danig gehandicapt 
door vier invallers, niettemin wisten zij 
een 2-0 achterstand toch nog in te halen 
en bijna was de overwinning een feit 
geworden, doch de "kei" van v.d. Hey
den- sr. belandde in de handen van de 
verbouwereerde Avanti-doèlman: 2-2. 
Het 3e team demonstreerde een beslis
sende meerderheid en behaalde een ge
decideerde 5-2 overwinning. De Liliput
ter-keeper van Avanti voorkwam "Il emi
nente wijze een grotere uitslag. 
De A-junioren wonnen in Rhode met 1-0 
hoewel Rhode een grote veldmeerderheid 
aan de dag legde. Leyten was onder de 
lat echter in optima-forma en rammelde 
er alles uit. 
Uit een vrije trap kogelde Schuurmans • 
ineens in, waardoor de overwinning een 
feit werd. 
De C-Benjamins speelden tegen de pJiy
siek veel sterkere Irene-boys 1-1. 
A.s. Zondag zet Boxtel de kampioens•
ploeg S.C.B. in de bloemen en "volgens
geruchten" in het zonnetje. 
Het 3e elftal gaat O.D.C. 3 bekampen, 
terwijl de A-junioren nu toch eindelijk 
wel eens de zege thuis zullen mogen be
vechten. 
Boxtel borduur voort op het stramien 
van Zondag j.l. en "alles sa! regh kom." 

Lief de en Dood een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

IX. 
Reeds na enkele weken was Wilbert vol
komen thuis in zijn nieuwe omgeving. 
Hij melkte 's morgens de koeien, ver
zorgde het vee, hielp Brord met allerlei 
karweitjes, timmerde een varkenshok en 
op 'n goeden dag kwam hij thuis met een 
_viertal accu's en 'n grote dynamo. Toen 
Brord hem naar de zin vroeg van al die 
vreemde dingen vertelde hij, dat hij elec
trisch licht ging aanleggen, wat door de 
wind gemaakt werd. llrord schokte 'ns 
ongelovig met de schouders, maar liet 
hem rustig begaan. - Wilbert klom op 
't dak, plaatste de Jynamo op het hoog
ste punt, toverde met draden,. buizen, 
lampen en meer dergelijke dingen en na 
een week had Brord een knopje bij z'n 
bedstee, waar hij zo maar met een draai 
het hele voorhuis mee in licht kon zet
ten. Ook op S(al maakte Wilbert een 
lichtpunt en eveneens op zolder. 
Toen llrord er zeer mee .in zijn schik 
bleek te zijn durfde Wilbert ook op 
Hanne's kamer te beginnen, maar het 
scheen dat de werkzaamheden hier niet 
zo snel wilden vlotten. Ten minste hij 
deed over dit werk even lang als over 
alles wat hij eerst had aangelegd. 
Zo lang Wilbert nu hier was, had hij niet 
één keer de gelegenheid geh"d om met 
Hanne alleen te zijn. Het leek wel of 
Hanne hem voortdurend ontweek. En 
toch verlangde hij er erg naar tot klaar
heid te komen met haar. Daarom bleef 
hij erg lang prutsen in de kamer van 
1-lanne om daar een lichtpunt aan te
leggen. Maar zolang hij daar bezig was,

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

53. Met kloppend hart was de profes
sor het atoom-heiligdom binnengeslopen,
maar hij vond niemand, die hem van zijn
boze plannen af wilde brengen.
Even aarzelde hij nog, maar ging dan
op handen en voeten de trap op die
naast de lift lag. Toen hij ook hier niets
pf niemand-zag werd hij wat vrijpostiger.
Kun je nu begrijpen, dacht hij, dat ze
zo'n gebouw onbewaakt laten. Bij al hun
geleerdheid zijn ze hierin toch nog maar
domoren. Hij vergat echter, dat op de

liet Hanne zich niet zien, en reeds vrees
de Wilbert dat hij haar nooit te spreken 
zou krijgen, toen op 'ne goeden dag 
Brord z'n Zondagse !deer aantrok en z'n 
stokske nam om naar de veemarkt te 
gaan in de stad. 
Hij vroeg Wilbert voor het vee te zorgen 
en wandelde zorgeloos weg, blijde nage
staard door Wilbert en een beetje ang
stig door Hanne. - Zo gauw Brord 
weg was wilde Wilbert reeds naar 't 
voorhuis gaan om Hanne aan te treffen, 
maar hij bedwong zich en wachtte tot ze 
hem zou roepen voor het koffiedrinken. 
Ondertussen liep Hanne zenuwachtig in 
het voorhuis heen en weer voor het mid
dageten te zorgen, en verwachtte ieder 
ogenblik de klink van de staldeur te zul
len horen en Wilbert' te zien binnenko
men. Maar telkens vergiste zij zich, als 
zij een of ander geluid uit die richting 
meende te horen. 
Toen het tegen negen uur liep en ze 
de koffie al had ingeschonken moest ze 
zoals gewoonlijk door de staldeur roe
pen, dat de koffie bruin was. Vandaag· 
kwam Wilbert echter iets gauwer dan 
hij gewend was. 
Waarover n1oet een jongen zoal praten 
als hij met een hart vol liefde aan tafel 
zit met z'n geliefde. En wat moet een 
meisje zoal zeggen, als zij in de ogen 
kijkt van een jongen. 
Ze wisten geen van beiden een <>oed 
begin te vinden en behalve enkel/ op
merkingen over 't weer, werd er niet veel 
gezegd aan tafel. 
Toen Wilbert zijn boterhammen naar 

maan eerlijkheid en vertrouwen heerste, 
die elke maatregel overbodig maakte. 
54. Hij kon alles op zijn gemak na
snuffelen; naar hartelust kon hij nUl
schetsen maken van de machines en de
instrumenten. De angst, die hij in het
begin had gehad, was nu veranderd in
een verregaande brutaliteit. Alles zocht
hij • na. In een kast vond hij zelfs een
boek, waarin alle geheimen opgetekend
stonden en de professor schreef het
voornaamste over.

binnen had gewerkt, stopte hij z'n lange 
slanke pijp, liep naar. 't vuur en joeg er 
'n vlam in met een brandend houtje. 
Hanne ruimde de tafel ondertussen af en 
beiden bleven wat treuzelen. Wilbert 
ging zitten in de stoel van Brord en 
Hanne verhing de· koperen ketel een 
beetje, alleen maar om iets te doen. Maar 
toen ze met haar hand - per ongeluk 
misschien - zijn hand aanraakte greep 
hij die vast en trok haar naar zich toe. 
Zij stribbelde wat tegen, maar vleide 
zich ten slotte tegen hem aan. Als Wil
bert haar kuste, schrok zij een beetje 
terug en fluisterde: ,,Ge zijt toch eigen
lijk een student, Wilbert? Worde ge 
dan geen priester? 
Toen lachte Wilbert zo hàrtelijk, dat ook 
Hanne in 'ne lach schoot. ,,Dieë tijd 
is voorbij, Haime!" zei Wilbert. Toen hij 
dat gezegd h�d werd Hanne heel gerust 
en omhelsde hem heel lang en innig. 
Soms ligt het geluk vlakbij. Men be
hoeft het maar te grijpen om het te heb
ben. Maar voor velen moet het met grote 
offers gewonnen wordea. \'v'ilbert en 
Hanne meenden dat alles goed was en 
niefs hen nog kon deren, nu zij zeker 
waren van elkaars liefde. Hun handen 
ineengestrengeld, hun hoofden tegen el
kaar zaten zij beiden in 't vuur te starer,, 
toen plotseling de voordeur openging e:1 
de pastoor binnen kwam. Hij stond sfl. 
trok aan z'n sigaar, blies 'n rookwolk 
de lucht in en zei: ,,Wa gullie hier uit• 
voert dè weet ik nie, mer ge treft er goei 
weer op". Toen was hij weer weg. 

(Wordt vervolgd) 

Vergenoegd wreef hij zich in de handen 
en stopte zijn notities zorgvuJdig weg en 
dacht, dat hij die slimme maanbewoners 
nu toch een slag was voorgeweest. 
Hij droomde zich ·al millionair en de 
gehele wereld zag hij zich zelf toejui
chen. En in zijn verbeelding zag hij mil
lioenen kranten met grote vette koppen_ 
het niemvs, het grote nieuws vermelden: 
"Professor Vaartsma heeft op de maan 
het atoomgeheim onsluierd." 

- ..



• B.M.C. 1- D.V.G. 1 3·- 2
B.M.C. Il - D.V.G. Il l - 4.

Zondag j.l. toog D.V.G. naar Berlicum 
om daar de beide elftallen van B.M.C. 
te bekampen. D.V.G. 1 heeft het er 
slecht, D.V.G. Il goed afgebracht. Het 
eerste elftal verloor, na een zeer slecht 
gespeelde wedstrijd met 3-2. 
Om twaalf uur kwam DVG Il in het veld. 
Nadat BMC Il de leiding genomen had, 
wist de DVG-middenvoor nog voor de 
rust de stand op gelijken voet te bren-
gen 1-1. 

.Na de rust is DVG het meest in de aan
val· en heeft spoedig succes als de BMC 
keeper· te ver uitloopt en de DVG-mid
denvoor in verlaten doel schiet 1-2. Dan 

,- • brengt de DVG-linksbinnen met 'n pracht 
•van een goal de stand op 1-3. Voor de 
scheidsrechter het einde blaast, heeft de 
DVG middenvoor de stand op 1-4 ge
bratht en hierdoor een verdiende over
winning behaald. DVG Il is nu volop in 
dè running, zij hoeft nog slechts vier 
wedstrijden te spelen. 
Daarna ko.mt het eerste elftal van DVG 
in het veld. Reeds in de eerste minuten 
krijgt BMC enige meters buiten het straf
schopgebied een vrije trap te nemen, 
doordat de rechtsback van DVG de bal 
met -de hand raakte, het gezicht van de 
DVG-keeper wordt belemmerd en het 
is 1-0. Hierdoor aangemoedigd weet 
even later de BMC-middenvoor met een 
mooie kopbal de stand op 2-0 te bren
gen. Nog voor de rust heeft BMC de 
stand op 3-0 gebracht. 
Na de rust is er aan DVG geen houden 
aan. Uit een schermutseling weet de 
DVG-linksbuiten de achterstand te ver
kleinen 3-1. Direct daarop brengt de 
DVG-middenvoor de stand op 3-2. Nu. 
begint DVG weer zeer sloom te spelen, 
ofschoon zij na de rust nog merendeels 
in de aanval is, weet zij het niet meer tot 
doelpunten te brengen en verliest na een 
slecht gespeelde wedstrijd met 3-2. ,. 
Het programma voor Zondag a.s. is Ave
steyn 1-DVG I en Avesteyn 11-DVG ll. 
Spelers van DVG neem de zaak niet te 
licht op, al hebben jullie Zondag een ne
derlaag gehad, laat zien, dat die a.s. 
Zondag weer vergeten is. U weet her 
kan en daarom moet het ook. 

Korfbal. 
J.P.s: Il - ODC 1. 

• Zaterdag j.l. heeft ODC haar laatste 
tegenstander n.l. J.P.S. uit Tilburg op 
eigen terrein met 4-1- klop gegeven. In
de eerste helft reeds zag ODC kans drie
maal te scoren. Na de rust redde JPS
met een welgemikte worp de eer, doch
kort daarop gaf ODC van JPS het vier
de puntje voor het nakijken. 
Met deze wedstrijd is tevens het einde 
van de competitie gekomen voor ons 1 e 
twaalftal. Haar ongeslagen kampioen
schap is nu definitief. 
Zondag a.s. is het programma als volgt: 
KCT -11-ODC Il, 12 uur. 
ODC 111-DI;TQ VI, half drie. 

R.K.S.V. ;,BOXTEL" Afd. Korfbal 
Boxtel 1 - PSV IV , - l 
P.S.V. V-Boxtel Il 15-2 

Opnieuw slaagde Boxtel I er in een over
wmning te behalen. Deze keer was het 
PSV 11/ die het onderspit moest delven, 
na eerst. de leiding gehad te hebben. 
Boxtel II had het met PSV V heel wat 
moeilijker. Met lietst 15-2 moesten zij 
het onderspit delven tegen een technisch 
en tactisc11 betere tegenstander, maar 
slaagde er toch nog in, '..! tege,,puntjes 
te scoren. 

Boxtel 1 - PSV IV 
Na enkele aanvallen van beide zijden, 
was het PS v ,- d,e het eerste doe,punt 
wist te scoren 0-1. Boxtel ging echter 
niet bij de pakken neerzitter. 1 ege11aan
len werden ondernomen en spoect1g was 
de stand 1-1. \\!eer probeerden de PSV 
lieden de leiding te nemen, doch de 
Boxtel verdedigmg wist wat haar te doen 
stond en sloeg de aanvallen goed af. En
kele minuten voor de rust wist Boxtel 
na een telle op en neer gaande strijd 
de leiding te nemen 2-1. 
Na de rust zette PSV alles op alles om 
gelijk te maken. Na ongeveer een kwar
tier in de aanval ghveest te zijn, zakte 
hun tempo af en Boxtel achtte de tijd 
gekomen eens stevig aan te pakken. Met 
man en macht werd er gewerkt en hun 
moeite werd dan ook met 3 doelpunten 
beloond, zodat ook deze wedstrijd een 
5-1 Boxtel overwinning werd. 
Programma voor a.s. Zondag. 
Boxrel 1-BKC 11, aanvang 1_ uur. 
Deto V-Boxtel ll. 

BILJARTEN. 
Zaterdag 26 April werden de wedstrijden 
voor het Kampioenschap biljarten derde 
klasse libre, beëindigd. 
De uitslag is: 
Kampioen E. v. d. Velden van Amateur 
met Il m.p. gemiddeld 3,52; 2e A. v. Kils
donk van K.O.T. met 10 111.p. gemiddeld 
2,26; 3e M. Schellekens van Groene La
ken" met 8 m.p. en gemiddeld 2,54. 
Met deze uitslag promoveer.cl E. v. d. 
Velden naar de tweede klasse. 
Zowel de prijs voor grootste serie als 
hoogste gemiddelde werden eveneens 
door E. v. d. Velden behaald. Hoogste 
serie was 28. 
De wedstrijden welke onder leiding van 
de biljartclub K.O.T. gespeeld werden 
hadden een prettig en sportief verloop. 
Door de consul van de Ned. Biljartbond 
werden de prijzen uitgereikt. De Kam
pioen ontving de mooie zilveren bonds
medalje. 
Zondag zijn in het clublokaal van Het 
Groene Laken de wedstrijden begonnen 
voor het kampioenschap vierde klasse. 

MOTERSPORT-EVENEMENT 
TWEEDE PINKSTERDAG. 
Circuit goedgekeurd. 

In het kader der voorbereidings-werk
zaamheden voor de . belangrijke motor
wedstrijden van "Rapide" is wederom een 
belangrijke beslissing gevallen. 

-De avonturen van een BOXTELS AALMOEZENIER 
bij de GUERILLA STRUDERS. 

N 

Gelukkig, dat we een goede Manobogids 
te pakken kregen, want de tocht leidde 
door een helsdonker oerwoud. De Ma
nobo ging voorop, door Baxter aan een 
eindje touw gehouden. De rest volgden 
als kippen op een rijtje, elkaar vasthou
dend aan een geweer of ransel. 
Herhaaldelijk bonkte we met onze hoof
den tegen verraderlijk laag hangende 
takken en dan denderde een schietge 
bedje door de duisternis, dat in de on
derwereld gretig aftrek vindt. Bij het 
doorwaden van een kçeek raakte ik be
kneld tussen twee boomstammen en na
dat ik er met behulp van drie man tussen 
uit was, constateerde ik, dat mijn schoe
nen hun laatste dag gehad hadden. 
Tegen 12 uur kwamen we aan een boer
derij te Las Niever Me. Clish was 
druk bezig zijn hoofdkwartier te ver
plaatsen en wij sloegen het schijnbaar 
geïnteresseerd gade. 
Onze interesse· ging echter hoofdzakelijk 
uit naar de keuken. Baxter bestelde een 
avondmaal aan de Chinese kok, maar 
deze maakte ons in gebroken Engels dui
delijk,dat hij zulks niet van plan was, 
daar hij alle potten en pannen ingepakt 
had. Een hyper-moderne proppenschieter 
van Baxter vormde een bedreiging, die 
gepaard met een serie vloeken, krachtig 
genoeg scheen om de Pindaman te her
schapen in één brok activiteit. 
Na verzadigd te zijn, staken we de rivier 
over naar het radio-station, waar drie 
Amerikanen zaten. De volgende morgen 
ontmoetten we Me. Clish, die al even ziek 
en ontdaan scheen als wij en een poosje 
rust werd ons dan ook aanbevolen na 
deze verschrikkelijk zware tocht, waar
van het resultaat nota-bene nihil was; 
ergo, we waren doodziek. 
Na dit uitstapje besloot ik het 14de re
giment in Surigao te gaan bezoeken. 
Met twee compagnons stapten we in 
een kano en peddelden de Agusan-rivier 
op. 
lot Esperanza reisde ik met Baxter, waar 
deze koers zette naar Sibagat. Het enige 
wat ik sinds dien van hem vernomen heb 
is, dat hij de oorlog overleefd heeft. 
Na 2 dagen en nachten varen was ik in 
Tabacogon, waar ik enkele Hollandse 
Paters ontmoette. 
Vandaar trok ik naar Labsig om er een 
radiog.ram naar Col Zestig te zenden. De 
radio-operateur kon die avond geen con
tact krijgen .. 
De volgende morgen werden we gewekt 
door verwijderd kanon- en mort,erge
donder. Mijn radiobericht vloog tegen 
to uur de aether, terwijl het vuren 
steeds dichterbij scheen te komen. 
De daar gelegen commandant liet alle 
barakken_ in brand steken. Tegen de 
avond kwam het bericht, dat de Jappen 

• al in Huasdelope waren. Dat was ver
draaid dicht bij Talacógan en ik had nog 
steeds geen antwoord op mijn aanvraag. 
Tegen middernacht pakte de radio-opera
teur zijn gehele hebben en houwen bij 
� �n peddelde de rivier. op.

Om me zonder meer door de Jappen 
gevangen te laten nemen voelde ik bitter 
weinig en daarom zette ik met mijn ka
no koers naar Zestigs hoofdkwartier. Ik 
had drie stevige Manobo's als roeiers 
en spoorde de kerels aan de motorboot, 
die ons achterop kwam, voor te blijven, 
totdat het licht werd. 
We konden de snelheid van de motor
boot echter onmogelijk evenaren en 
spoedig waren ze vlak achter ons. Ik 
ging in de boot liggen, stak mijn geweer 
over de rand, zwaaide met een zaklan
taarn en riep: ,,Americano-Philippino, 
als jullie Amerikanen of Flippen zijn 
laat ik me op sleeptouw nemen, 
als jullie Jappen zijn, dan . . . .  Ik hield 
mijn vinger aan de trekker en wachtte. 
"Who is there?" klong het over het 
water. ,,Father Bevers" - ,,Come right 
in Father''. 
We peddelden langszij, wierpen onze 
spullen in de boot en gingen op sleep
touw. Het was een Amerikaan met enkele 
Philippijnse officieren. Ze hadden een 
klein kanon en enkele machinegeweren 
aan boord. Heel de Guerilla was uit 
elkaar geslagen. De Jappen waren van 
overweldigende sterkte en onweerstaan
baar geweest. 
Alle vestingen waren onder de voet ge
lopen, Het 113de regiment lag dus uit 
elkaar en had mijn diensten dus voor
lopig niet meer nodig. 
Het enige wat ik nog kon doen, was naar 
het 114ste regiment gaan. Ik sloeg 
eerst miswijn in en nieuwe schoenen en 
peddelde toen naar het hoofdkwartier 
van Col. Zertig. Onderweg ontmoette 
ik Luitenant Colonel Clyde Childress 
die ik vroeger eens ontmoet had en met 
wie ik dikke vrienden was. 
Na eerst nog naar San Jose, het hoofd
kwartier van Cofonel Childress gewee!;.t 
te zijn gingen we op stap. Capt. Figel, 
Dick Lang, Poe Mcarthy en ik. 
Vier soldaten en voor ieder een Tommy
gun waren onze beschermengelen. De 
volgende dag liepen we vast op een 150-
tal Jappen, die ons dwongen terug te 
keren naar San Jose. De situatie was 
erg verslechterd, want de Jappen hadden 
ook bij Aspitia een doorbraak geforceerd. 
Dus ook deze weg was afgesneden, ter
wijl van de andere kanten de onrust
barende berichten met de dag toenamen. 
Alles wees er op, dat de Jappen ook die 
kant het . binnenland zouden binnendrin
gen zonder bepaald veel verliezen te lij
den, want hun tegenstanders hadden 
(heel zacht gezegd) een hazenhartje. 
Al deze berichten hadden een deprime
rende invloed uitgeoefend op de bevol
king. Daarom hield ik een vergadering 
met alle inwoners en sprak hen moed in 
etc. Ze waren allemaal erg enthousiast. 
Dit enthousiasme werd echter danig ge
luwd door grote troepen deserteurs, die 
de stad(?) passeerden. Iegen de avond 
stond· ik met mijn ordonnans en mijn 
goede wil weer alleen op de keien. 

(slot volgt).· 

Dinsdagmiddag is het circuit, vanwege 
de KNMV, gekeurd. Behoudens enkele 
wijzigingen werd het goedgekeurd. Hier
door is het nu mogelijk geworden defi
nitief een aanvang te maken met de ge
reedmaking van de in het circuit opge
nomen wegen en voetpaden. 
In nauwe samenwerking met Gemeente
werken zal een en ander een vlot ver
loop hebben. Dit is dan ook zeer nood
zakelijk, want het is juist het terrein, 
dat in hoogst belangrijke mate de wed
strijd moet "maken'". Het is daarvan ook 
afhankelijk of dé renners in de toekomst 
de wedstrijden in Boxtel gaan bestempe
len als goed of slecht. 
Daarom zullen door de Motorclub kosten 
noch moeiten gespaard worden om het 
terrein zo goed mogelijk te maken. Dat 
wil natuurlijk niet zeggen, dat het terrein 
daarom niet "zwaar·· kan zijn. Integen
deel bij een terreinrit moet juist voor
kom�n worden, dat het �e gemakkelijk 
wordt gemaakt. Dat zal dan ook in Box
tel niet gebeuren .. 
Zondagmorgen om half elf komt de ge
hele Motorclub in "De Ketting" bijeen 
om gezamenlijk, van daaruit, naar het 
circuit te gaan en de werkzaamheden na
der te bespreken. 
Belangsteltenden kunnen van deze gele
genheid gebruik maken om mee het cir
cuit te verkennen. 
Zaterdagm,ctaag uiterlijk half 3 wordt 
vanaf caté G. v. d. Meijden, Stationsplein 
gestart voor een bezoek aan de grote 
Voorjaarsreunie -der KNMY welke m de 
Veemarkthallen in Den Bosch gehouden 
wordt. De opkomst van alle leden wordt 
verwacht. Ook niet leden der club of 
KNMV zijn welkom. 

Distributie=Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENL]JST. 

voor het tijdvak van 27 April 
tot en met 10 Mei 1947. 

Bonkaarten KA, KB, KC 705 (Serie B) 
B-01 Brood: 800 gram brood. 
B-02 Brood: 400 ·gram brood. 
B-01 Botèr: 125 gram boter. 
B-02 Boter: 225 gram margarine of 100 

gram vet. 
B-03 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
B-01 Melk: 4 liter melk. 
B-03 B, B-05 Melk: 7 liter melk. 
B-01 Vlees: 100 gram vlees. 
B-02 Vlees: 300 gram vlees. 
B-01 Alemeen: 200 gram kaas. 
·B-02 Algemeen: 1 ei. 
B-03 Algemeen: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid). 

B-04.Algemeen: 125 gram koffie .. 
B-05 Algemeen: 50 gram thee. 
B-06 Algemeen: 250 gram waspoeder +

250 gram soda. • 
B-03 Reserve: i 600 gram brood. 
B-06 Reserve: 800 gram brood. 
Bonkaarten KD, KE 705 (Serie B): 
B-11 Brood: 800 gram brood. 
B-11 Boter: 250 gram boter. 
B-12 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
B-13, B-15 Melk: 12 liter melk. 
B-11, B-12 Vlees: 100 gram vlees. 
B-11 Algemeen: 100 gram kaas. 
B-12 Algemeen: 1 ei. 
B-13 Algemeen: 250 gram waspoeder + 

250 gram soda. 
B-13 Reserve: 800 gram brood. 
B-14 Reserve: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid). 

B-16 Reserve: 600 gram bloem of kinder
meel (niet uit rijst bereid) of zelf-

• rijzend bakmeel 
Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG 705 (serie B). 
B-21 Brood: 800 gram brood. 
B-21 "Boter: 250 gram boter. 
B-22 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
B-21 Melk: 5 lit�r melk. 
B-21 Vlees: 300 gram vlees. 
B-22 Vlees: 100 gram vlees. 
B-21 Kaas: 200 gram kaas. 
B-21 Eieren: 5 eieren. 
Op 1 Mei zullen bonnen worden aan
gewezen voor suiker, versnaperingen, ca
cao en tabak. 
Op de bonnen B-06 en B-13 is 250 gram 
waspoeder benevens 250 gram soda ver
krijgbaar. 
De niet-aangewezen bonnen van de Se
rie A kunnen worden vernietigd. 

PAROCHIE-AGENDA· 
PAR. H. PETRUS TE BOXTEL. 

ZONDAG, 27 April: 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 kwart voor 12 
Maria-garde. Om half 4 H. Familie. Des 
avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. no
den van het Episcopaat, welke bijz. in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen. Vandaag na de Hoogmis ver
gadering voor de Zelatricen van de Bond 
van het H. Hart. 
Woensdagavond om 7 uur Lof ,net Ro
zenhoedje ter opening van de maand 
Mei. Gedurende de Meimaand eiken 
avond om 7 uur Lof met ifozenhc,-.:die 
Donderdagavond 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 de Bond van het H. 
Hart. Des avonds om 7 uur Lof met Ro-
zenhoedje. 
Zaterdag, eerste Zaterdag der maand en 
tevens Priester-Zaterdag. 
Zaterdags biechthore'l van half 3 tot .4 u. 
en van 6 uur tot half 8. 
Woensdag om half 8 gel. H. Mis van
wege het "Biddend Leger" voor onze 
jongens in Indië. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Dick Peijnenburg; z.a. gel. 
jrgt. voor Christianus Padden burg; H. 
Hart altaar gel. mndst. voor Martinus 
v: d. Steen; om half 8 gel. jrgt. voor 
Peter Karel van Rooij; z.a. gel. jrgt. 
voor Adriana Snellaars van Hal; om 
half 9 gel. H. Mis voor Jacobus van Elk. 
DINSDAG; om kwart voor 7 gef. gez. 

jrgt. voor Emerica van Laarhoven v. d. 
Ven; z.a. gel. mndst. voor Hendrica v. 
d. Loo van Esch; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Anna v. d. Steen v. d.
Brand; om half 8 gel. jrgt. voor Agnes 
Moors v. d. Broek; z.a. gel. jrgt. voor 
Johannes Cornelis van Rooij; om half 9 
gel. H. Mis voor Petrus Johannes Tielen. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
jrgt. voor Franciscus Leermakers; z.a. 
gel. H. Mis voor Michaël v. d. Meijden 
en Anna v. d. Ven; H. Hart altaar gel. 
H. Mis voor Gijsbertus Looijmans; om 
half 8 gel. H. Mis vanwege het "Bid
dend 'Leger"; z.a. gel. jrgt. voor Mar
tina Johanna Drijvers; om half 9 gel. 
mndst. voor Hendrica Muselaers van 
D,·unen; 9 uur gez. dienst voor Bijzon
dere Intentie. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Elisabeth Leermakers; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendrica v, d. Loo van 
Esch; H. Hart altaar_ gel. H. Mis voor 
Johannes van Oirschot; om half 8 ·gel. 
jrgt. voor Jan Moors; z.a. gel. H. Mis 
voor Martina van Zeeland; om half 9 
gel. H. Mis voor Josina van Dam Ver
hoeven vanwege de Retraitepenning; om 
half 10 gez. Dienst tot bijz. intentie. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Maria Leermakers; z.a. gel. 
H. Mis voor Elisabeth van Heesch v. d. 
Bosch; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Petronella van Hal vanwege O.L. Vr. 
in 't Zand; .om half 8 gel. H. Mis ter 
ere van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis 
voor Martinus Hubertus Giesbers; om 
half 9 gel. H. Mis voor Henriëtte Wit
teveen Schöne. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria v. d. Meijden; z.a. 
gel. mndst. voor Hendrica Weijers Pol
man; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Petronella Johanna van Hal; om half 8 
gel. H. Mis voor over!. fam. Scheepens 
van Kleef; z.a. gel. H. Mis ter ere van 
het Onbevl. Hart van Maria tot beke
ring der zondaars; om half 9 gel. H. Mis 
voor Sjaak van Vlerken; om 10 uur 
Huwelijksmis. . 
In het Liefde huis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Wilhelmina 
van Zogchel; Di11sdag gel. H. Mis voor 
Martina van Zet land; Woensdag gel. 
H. Mis voor Johanna van Lieshout de 
Werd; Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 
gel. H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrzment des Huwelijks wensen 
te ontvangen Jan van Breugel uit deze 
parochie en Geertruida Pardoel uit de 
par. van St. Catharien te 's-Bosch; Jo
haunes i\1aninu; v. J. Sta:-k uit de par 
van h,·t H. rlart en Martina v. d. Aker 
uit deze par ; Antonius Johannes Dan
kers uit de par. van het H. Hart en 
Wilhelmina Maria Heesbeen uit deze 
par.; Marinus van Tillaart geb. en won. 
te St. Michiels-Gestel en Catharina van 
Schijndel uit deze par.; Antonius v. d. 
Laar uit deze par. en Cornelia Francina 
Maria van Kleef uit de par. van het 
H. Hart; Lambertus Adrianus van Rure
monde uit de par. van het H. -Hart en 
Catharina Adriana v. d. Laar� uit deze 
par.; Johannes Adrianus van Doremalen 
geb. en won. te St. Michiels-Gestel en 
Mechelina Berdina van Kasteren uit deze 
par.; Theodorus Pastoor uit deze par. en
Bertha van Esch uit de par. van het
H. Hart; waarvan heden de 2e afkon
diging. geschiedt; Egidius Johannes 
Scheepers geb. te Geldrop en won. te 
Vught en Catharina Francisca van Kleef 
uit deze par.; Theodorus Marinus Voets 
uit deze par." en Johanna Theodora 
Bergmans uit de par. van den H. Lam
bertus te Cromvoirt; Lambertus Adrianus 
v. d. Oetelaar uit deze par. en Maria 
Bernardina Kuijs uit de par. van den 
H. Georgius te Eindhoven,; Marinus Jo
hannes v. d. Meijden uit deze par. en 
Petronella Johanna v. d. Hout geb. en 
won. te Esch; waarvan heden de 3e af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd ten 
spoedigste aan den pastoor kenbaar te 
maken .. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
3e Zondag na Pasen, 27 Apr, 1947 

De le schaal is voor de Kerk; êle 2e 
voor de B.N. De Hoogmis is met volks.
zang. Direct na de Hoogmis Santa Tere
sa voor de meisjes. Om kwart voor 12 
H. Familie voor de jongens. Om half 4 
H. Familie voor de mannen. 
's Avonds om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor onze jongens in
Indië. Vandaag speldjesdag voor de R.K. 
Blinden. 
Woensdagavond om half 8 Lof met Ro
zenhoedje tot opening van de Meimaand, 
welke Donderdag begint. Gedurende dl' 
Woensdagavond om half 8 Lof met Ro
zenhoedje tot opening van de Meimaand 
welke Donderdag begint. Gedurende de 
Meimaand iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje. De gelovigen worden 
verzocht des Maandags, Woensdags en 
Vrijdags het gehele Lof mee te zmgen 
en iederen avond na afloop van het Lof 
een Marialied. Men wordt dus vriendelijk 
verzocht iedere keer de parochiebundel 
mee te brengen. Wij hopen, dat avond 
op avond zal blijken, dat de Maria-de
votie onder ons volk leeft. 
Donderdag feestdag van de Apostelen 
Philippus en Jacobus. 's Avonds wordt 
biechtgehoord va·n 6-7 u. vanwege Eer
ste Vrijdag. Om 3 uur bijeenkomst H. 
Familie voor Moeders en Gehuwde vrou
wen. 
Vrijdag eerste Vrijdag· der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. 
's Avonds om half 8 Lof met Rozen
hoedje vanwege de Meimaand. 
Zaterdag, Priester-Zaterdag, dag van ge
bed en offer tot heiliging van de pries
ters. 
ZONDAG, 27 April: 6 uur t.d.; 7 uur 
l.d. voor het geestelijk welzijn der pa
rochie; 8 uur t.d. voor Henrica van Ste
kelenburg-van Duren vanwege Ap. des 
Gebeds; kwart over 9 l.d. voor Adrianus 
v. d. Loo vanwege Proc. Hakendover; 
half 11 de Hoogmis voor Martinus van 
Schijndel als lid en weldoeQ_er der H. 
Familie. 
MAANpAG, 28 April: 7 uur Ld. voor 
Martinus van Schijndel vanwege de 
Kleinkinderen; l.d. voor Maria van Hal
Dankers; kwart voor 8 l.j. voor Francis-

cus Baayens �n Johanna van Kempen z.e. 
l.d. voor Josina v. d. Akker-Gevers; half 
9 l.d. voor Maria van Roessel. 
DINSDAG, 29 April: 7 uur z.d. tot in,, 
tentie van de Jonge Boerenstand; l.d. 
voor Ma�tinus van Schijndel vanwege de 
Kleinkinderen; kwart voor 8 Lj. voor 
Henricus van Kasteren en Johanna v. d.
Bruggen z.e.; l.d. voor Wilhelmina van
Oirschót v. d. Sloot; half 9 l.j. voor
Sjaantje v. d. Langenberg. 
WOENSDAG, 30 April: 7 uur l.d: v.oor 
Jan Verhoeven; l.d. voor Franciscus Vla
mincks; kwart voor 8 l.j. voor Johannes 

v. d. Linden en Johanna Leenders z.e.; 
l.d. voor Martina van Meurs v. d. Bes
selaar; half 9 l.j. voor Johannes Ver
hoeven. 
DONDERDAG, 1 Mei: 7 uur t.d. tot 
intentie v. d. Boerinnenbond; l.j. voor 
Jan v. cl. Berg; kwart voor 8 l.j. voor 
Adrianus Pijnen burg; I.m. voor Johannes 
Driessen; half 9 l.j. voor Theodorus van 
Hal. 
VRIJDAG, 2 Mei: kwart voor 7 pl. ±.d. 
voor de leden van de Broed. H. Hart; 
l.d. voor Mevr. Witteveen-Schöne; kw. 
voor 8 I.m. vo9r Wilhelmina Pijnenburg
Roosenboom; I.m. voor Jo van Zeeland; 
half 9 I.m. voor Jacoba v. d. Horst
Rademakers. 
ZATERDAG, 3 Mei: 7 uur gef. pl. z.j. 
voor Mej. Anna van Leeuwen; I.m. voor_ 
Gertruda v. d. Horst; kwart voor 8 I.m. 
voor Paulina Verhoeven; I.m. voor Anto
nius v. d. Eerden; half 9 I.m. voor den 
Heer Lambertus Goossens. 
Doopuur half 3 tot 3 uur. 
Biechturen Donderdag van 6 tot 7 uur, 
Zaterdag van 3 tot 4 uur en van 6 tot 
8 uur. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
3de Zondag na Pasen 1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
Maria van Nunen-v. cl. Schoot; half 9 
H. Mis, waarbij de kerk met een kaars 
wordt vereerd voor Maria Koppens
School te Liempde overleden; 10 uur 
Hoogmis_ voor het welzijn van de paro
chianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, çle tweede voor B.N.; half 3 
Lof met rÓzenhoedje, om den goeden 
God te bedanken voor de verkregen wel
daden. Heden vergadering van de St. 
Vincentius-Vereniging. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 mndst. voor 
Adriana den Dekker. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor wed. Ca
tharina v. d. Meyden-v. d. Heyden; kw. 
ever 8 H. Mis tot bijzondere intentie. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere 
v. d. H. Jozef; kwart over 8 H. Mis ter 
ere van O.L. Vrouw van de H. Eik voor 
Johanna Bosch-van Engeland; om 7 uur 
Lof met rozenhoedje tot opening van 
de Meimaand. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de 
leden van het Genootschap der H. Kinds
heid tot hulp voor ene zieke; kwart over 
8 H. Mis tot intentie van de leden van de 
Godvruchtige vereniging ter ere van de 
H. Theresia. 

1 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag van de maand; 
half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; 
kwart over 8 H. Mis als gezongen jrgt. 
voor Helena van de Moosdijk-van Hulst. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
Spierings en Adriana van Beers hsvr.; 
kwart over 8 H. Mis, waarbij" de kerk 
met een kaars wordt vereerd voor mevr. 
Henriëtte Witteveen-Schöne. 
Biechthoren half 3 tot 4 uur en van half 
6 tot 7 {!Ur. Daarna Lof met rozenhoedje 
tot afweer van het Communisme en op
bloei van de K.A.
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Maria Coppens-School te Liempde 
overleden. 
ZONDAG, 4 Mei: 7 uur H. Mis van
wege St. Elisabeth-vereniging voor Jo
hannes Vermulst. half 9 H. Mis tot in
tentie van de leden van het Genootschap 
tot Voortplanting van het Geloof. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 
ZONDAG: half 7 H. Mis voor Antoon 
van Kempen, broederschap Gelovige Zie
len; 8 uur H. Mis voor welzijn der paro
chie; 10 uur voor Joannes Henricus ver
voort. 
MAANDAG: half 7 jrgt. voor Wouter 
Timmermans; half 8 jrgt. voor Ida hsvr. 
van Wouter Timmermans. half 9 jrgt. 
voor Theodora Timmermans. 
D;NSQAG: half 7 jrgt.-voor Lambertus 
v. d. Steen, Antoon v. d. Steen en Pe
tronella de hsvr.; half 8 jrgt. voor Ber
dina Endstra; half 9 jrgt. voor Petrus 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 7 jrgt. voor Wilhel
mina hsvr. van Petrus Schellekens; half 
8 jrgt. voor Cornelia hsvr. van Petrus 
Schellekens; half 9 jrgt. voor Adriana 
Schellekens. 
DONDERDAG: half 7 jrgt. voor Hen
dricus v. d. Wijst; half 8 jrgt. voor Cor
nelis Verhagen; half 9 jrgt. voor Marinus 
v. d. Boogaard. 
VRIJDAG: half 7 jrgt. voor Mechlina 
hsvr. van Marinus v. d. Boogaard; half 8 
jrgt. voor Antoon Steenbakkers; half 9 
jrgt. voor Haberdina ·hsvr. van Antoon 
Steenbakkers. 
ZATERDAG: half 9 jrgt. voor Antoon 
van Oorschot; half 8 jrgt. voor Henrica 
Vervoort; half 9 jrgt. voor Petrus Ver
voort. 

PAR. ST. JANS' ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
3e Zondag na Pasen, 27 April 1947. 

ZONDAG: half 7 I.m. voor de R.K. 
Arbeiders-beweging; 8 uur l.i. voor Corn. 
Putmans en Francisca hsyr.; 10 uur 
Hoogmis tot welzijn der parochie; 3 uur 
Lof, daarna Jongenscongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Wil
helmina Appeldoorn; half 8 1.r voor 
Adrianus Eykemans; 8 uur l.j. voor Pe
trus Kryveld. 
DINSDAG: 7 uur z.mndst. voor Petrus 
v. d. Berk; half 8 l.j. voor Elisabeth 
Adrianus Eykemans; 8 uur l.j. voor Hen
dricus Klompers en Maria hsvr. 
WOENSDAG: 7 uur z.mndst. voor Cor
nelia v. d. B:ggelaar; half 8 l.j. voor Lam
berdina v. d. Staak; 8 uur l.mndst. voor 
Maria Adrianus Coppens. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; 8 uur I.m. voor 

Henricus v. d. Pas v. d. Brandt overleden 
te Tilburg; half 10 z. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand 

• 



Mevr. COMBÉE • 
Bosscheweg 48 GEMEENTE-GASBEDRIJF BOXTEL 

daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen - : half 7 en 7 uur I.m. 
voor bijz. noden der parochianen; half 8 
z.mndst. voor overleden familie van Boe
ckel-van Rumpt; deze H. Mis met uit
stelling van het Ällerheiligste �n Acte 
van Ereboete aan het Godd. Hart. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. -voor wed. Jo
hanna Adrianus van de Koevering als 
overleden lid broederschap H. Theresia; 
half 8 !.mis voor Marinus van Diessen 
overleden te Boxtel; B uur l.j. voor Ge
rardus v. d. Boer. 

Missie-bus: overschot z.m. vruchten der 
aarde vanwege Kerkeind f 15,10; over
schot z.m. vruchten der aardP. vanwege 
den Berg f 9,60. 

PAR. H. WILLIBRORDUS ESCH. 
Derde Zondag na Pasen. 

Vandaag wordt de Plechtigheid van den 
H. Jozef gevierd. H.H. Missen om 7 uur,
half 9 en 10 uur PI. Hoogmis voor de 
parochie. Tweede schaalcollecte voor Bij
zondere Noden Episcopaat. Na de mid
dag om 3 uur PI. Lof. Na het Lof een 

en Communie uitreiken; om half 8 Pl. 
Gez. H. Mis met uitstelling, waarna Lita
nie 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. 
Zaterdag volle aflaat voor alle leden 
van de Voortplanting des Geloofs onder 
de gewone voorwaarden. 

vra�gt voor haar klein In verband met werkzaamheden aan het buizen•gezm een net wordt op Zaterdagavond en Zondagavond, 
D et m e Ï S j e resp. 26 en 27 April a.s. des avonds om half 8

P t d I 
de gastoevoer afgesloten ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 

van der Bruggen-Dominicus; half 9 uur 
1-1. Mis; 10 uur Hoogmis voor de par. 
MAANDAG: half 8 jrgt. vóor Willibror
dus Pijnenburg. 

00 aar appa en Men denke er vooral om' dat alsdan ALLE
gaskranen goed afgesloten zijn aangezien in den 
loop van den nacht de kraa� weer wordt open• 
gezet. 

lied ter ere van Jen H. Jozef. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der
par.; B uur l.j. voor Johanna Gerardus 
v. d. Boer; 10 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde vanwege Klein-hoekje. 
Woensdagavond half 8 plechtig Lof tot
opening der maand Mei, toegewijd aan 
de verering van O.L. Vrouw. Na het Lof 
te zingen: ,,Gekomen is de lieve Mei". 
Gedurende de maand Mei iederen Don
derdag- en Zaterdag-avond half 8 Lof. 
30e Willem Bekkers overleden te Liemp
de; Henricus v. d. Pas-v. cl. Brandt 
overleden te Tilburg; Marinus van Dies
sen overleden te Boxtel. 

Dinsdag moeten de kinderen van het
2de en 3de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Woensdagavond om half 8 PI. Lof tot
opening van de Meimaand. Verder ge
durende de Meimaand iedere avond om 
half 8 Lof met Rozenhoedje. \Ve ver
zoeken de gelovigen dringend, zo enig
zins mogelijk, dit Lof bij te wonen. 
Donderdag gelegenheid om te biechten
van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheilig_ste 

)INSDAG: half 8 jrgt. voor Jóhanna van 
Gemert. 

Voor eerstkomenden nog 
beschikbaar alle soorten 
POOTAARDAPPELEN WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere 

van 0. L. Vrouw. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
over!. Familie v. d. Meyden-van Esch
v. d. Hout; half 10 gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Hendricus van den Braak. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor over!. 
Vader en Vriend. 

C. J. van Rumund
Munsel 9 

Dahlia Knollen 
per stuk 50 cent 

In de Kapel der Eerwaarde Zusters: 
Elders: 2 H.I-1. Missen voor Cornelia van 
Oen;-v;in den Braak. H. Mis voor Geer
trucfa v. d. Sta;ik-Konings; I-1. Mis voor 
over!. Familie Kempenaars-v. Rijsewijk. 

Dubbele Begonia knollen 
25 cent Maandag 7 uur I.m. voor Marinus van 

Diessen overleden te Boxtel. 

De Heer en Mevrouw 
M. HOYNG-ST APPER

geven met dankbaarheid en 
vr-:ugde kennis van de ge
boorte van hun dochter 

LOLA 
Boxtel 18 April 1947. 
Pr. Bernhardstraat 9. 

Op 1 Mei a.s. hopen onze ge
liefde ouders 

A. Stamps
en 

E. B. A. Stamp-v. de Loo 
de dag te herdenken dat zij 
vóór 25 jaar in het huwelijk 
traden. 
De gezongen H. Mis van 
dankbaarheid wordt opgedra
gen 's morgens om half tien 
in de parochiekerk v. St. Petrus 

Hunne dankbare kinderen, 
FRANS 
MARIA 

Boxtel, April 1947. 
Kasteellaan 6. 
....................................... 
Hierdoor danken wij Vrienden 
en Kennissen en vooral onze 
Buurtgenoten, voor de belang
stelling bij ons 40-jarig Huwe
lijksfeest ondervonden. 

J. F. SCHüLLER, 
Echtgenote en Kinderen. 

Te ruil nieuwe damesfiets met 
nieuwe binnen- en buitenban
den Dunlop, voor goed on
derhouden vloerkleed, te koop 
een koperen schaal, theemuts 
tachmodel, onderstel trapnaai
machine, witgeschilderd wasch
tafeltje, mantelkachel en een 
groote haverkist. Stationstr. 54. 

Te koop: kinderfiets met ban
den voor spotprijs. A. v. cl. 
Aker, Nieuwstraat 76. 

AANBESTEDING. 
Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Boxtel zullen op 
Doncler'1ag 1 Mei 1947 des 
voormicldags 11 uur ten ge
meentehuize van Boxtel 

in het openbaar 
aanbesteden 

Het vervoeren en lossen van 
45.000 stuks klinkerkeien, ten 
dienste van de bestratings
werken voor de Maycrete
woningen in de van Horn
straat, Boxtel. 

Voorwaarden zijn tegen beta
ling van f. 0.50 verkrijgbaar 
op het bureau Gemeentewer
ken te Boxtel, waar tevens da
gelijks van 0-10,30 uur v.m. 
inlichtingen worden verstrekt. 

In de Meimaand 

naar de 
Oirschotsche Kapel 

per Touringcar 
Kaarten en inlichtingen bii 

DE MOL 
Telefoon No. 336 

Wij vragen voor onze afdeeling strijkerij 

NETTE MEISJES 
Aanmeldingen aan de fabriek van 9- 12 
14-18 uur.

Chem. Wasscherij en Stoom ververij DEN DRIES

EDAH N.V. 
Levensmiddelenbedrijf 

vraagt 
2 NETTE WINKELMEISJES 

Te koop twee heren-polshor
loges bij A. Vogels, Kleinder- Zij die met het vak bekend 
liempde 20. 

zijn genieten voorkeur 

Te koop een z.g.a.n. Fornuis
kachel merk Kuperbusch. Be
vragen Rechterstraat 56 Boxtel. 
Te koop bij Kees Janssen, 
Oude Grintweg 23 te Boxtel 
een zware leveringskoe, een 
weibeest en zeug, 15 weken 
drachtig. 
Te koop 7 stuks nieuwe at
rastering met varkensgaas voor 
kippen- of hondenkooi en een 
eiken buffetkast bij I--1. Opheij, 
Breukelschestraat 95. 
Te koop twee zeer goede dis
tributie luidsprekers, Molen
wijk 23. 
Te koop in goede staat zijnde 
kinderwagen o.s. Bevragen 
Me-rhe1mstrai\t 24. 
Te koop 'n toom beste biggen, 
bij J. Jennissen, D 49 Liempde 
Te koop: pootaardappelen po
pulair, <'11 een toom beste big
gen bii G. v. Beljouw, Roond 3. 
Wegens overcompleet te koop: 
een eiken dressoir; een eiken 
buffet; een eiken nachtkastje; 
bloeml'ntafeltjes; schilderijen; 
wasketel, trap, vogelkooien, 
windmolen (figuurzaagwerk) 
Te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: twee persoons eiken
houten ledikant met matras en 
een luidspreker, van Cooth
straat 31. 
Gevraagd een net meisje voor 
dag of dag en nacht. Was bui
tenshuis. Aanmelding bij C. 
H. de Mol, Garage, Station
straat 100. 

Stoomwasscherij BLANCA 
-+( 

vraagt Nette Meisjes 
m alle leeftijden. 

Notaris P. Mertens te Boxtel 
zal publiek verkoopen: 

I. Op Maandag 28 April 1947 om 10 uur te Boxtel, Sta
tionsplein 7 voor Mevr. Wed. H. Bekkers-v.d. Akker, 
voor contant geld: 
ledikanten met toebehoren, nachtkastjes, waschtafels,
2 vulkachels, 2 kleine kachels, vloerbedekking, 6 huis
kamerstoelen, caféstoelen, terrasstoelen, barkrukjes, ta
fels, tafelkleedjes, overgordijnen, lichtkroon, schemer
lampjes, schilderijen, 10 liters koffiezetmachine, van Ber
kel's vleeschsnijmachine, linnenkast, kapstok, beelden, 
parapluiestanclaard, staande schemerlamp, ladder, stroom 
omvormer, keukenspiegels en wat verder te koop zal 
worden aangeboden. 
Bezichtiging Zaterdag 26 April 's namiddags van 2-4 uur.

II. Op Maanc\;ig 28 April 1947 nam. 2 uur te Boxtel Hal 1,
Sanatorium 't Zonnetje, voor de dames A. Reine en C. 
J. M. Wortel boer aldaar om contant geld: 
2 eikenhouten dressoirs, dito huiskamertafels, 2 fau
teuils en eenige kleine haarclfauteuils, 2 Hollandsche 
banken, Oud Hollandsche stoeltjes, rieten serre ameu
blement, eikenh. bijzettafels, zwaar eikenhouten litsju
meau, kleine Louis XIV canapé, rieten manden, hoeden, 
koffers, gordijnen en kleeren, hotel aarde\verk, keuken
gerei, keukentrapjes, weckflessen, huiskamerbrnpen, drie 
deurs linnenkast, schilderijen, personen weegschalen, me
dicijnkastjes, tochtschermen, wandspiegels, dames bu
reautje, kapstokken, gordijnroeden, nachtkastjes, invali
dewagen, bed voor een permanente zieke en wat verder 
te koop zal worden aangeboden. 
Bezichtiging 's middags voor de verkoping van 12 tot
2 uur 

Voor Zaaigranen 111. 
en Graszaden 

Op Dinsdag 29 A"ril voorm. 10 uur voor en ten woon
huize van J. van Kasteren te Gemonde Besselaar F 23: 
luxe ruinpaard, 2 melkgevende koeien, 3 hokkelingen, 2 
hoogkarren, lage kar, rijkar, dorschmachine, wanmolen, 
bietensnijder, kunstmoeder, riizadel met hoofdstel, paar
detuig, ploeg, egge, touwwerk, tonnen, landbouwgereed
schappen, fornuiskachel, gramofoon enz. Betaling koop
penningen tot f. 5.- cont:int, rest uiterlijk 1 October 1947 
met borgen.

steeds naar VAN OERS 

- VoeAstuindecs !
Koopt kwaliteit 

POOTAARDAPPELEN 
kleine maat 

Firma Gebr,_van Oers, Boxtel 

Bezichtiging 1 uur voor het begin der verkoping.
IV. Op Dinsdag 6 Mei 1947 voorm. 10 uur ten huize te

Boxtel Mijlestraat 8 voor Mej. de Weel. J. van Dijk-v. 
Empel, om contant geld: tafels, stoelen, naaimachine, 
kasten, spiegels, schilderijen, keukengerief, kruiwagen, 
tuingereedschap enz. 
Bezichtiging 1 uur voor de verkoping.

Gladiolen 8 cent 

Hub. Poulissen 
Hoenderpark Zaadhandel 

Rechterstraat 50, Boxtel De 'lllee2enAo.f 
BOXTEL 

Kippenvoer zonder boni 
Verkrijgbaar Zaait mais en Zonnepitten. 

Tot 500 gram zonder bon. 

Bestel heden, 

Een-jarige slachthanen 
ad f 5.00 

Mooie 4-weekse haantjes 
ad f 0, 70 

voorraad beperkt. 

Firma Gebr. van Oers 
Prima ·Broedeieren. Boxtel 

Nog voorradig: enkele restanten van diverse 

soorten POOTAARDAPPELEN, 
ook in kleine maat. Ook de veelgevraagde 
POPULAIR. - Tevens nog wat zaai, 

'haver met bestelbon. 

ZAADHANDEL P. P. van Zogchel 

■1•
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
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KOFFIE 
,,De beste die er is" 

EDAII THEE 
,,doet je dubbel goed" 

·en
VerD1ieelli 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' 
bli Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Klein Duimpje zonder reus 
Een partij zonder leus 
Een diner zonder gast 
Een schip zonder mast 
Parijs zonder vrede 
Een spreker zonder rede 
Is lang niet zo bar 
Als de huisvrouw zonder Spar. 

DE SPAR' 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Directeur GEMEENTE,BEDRIJVEN. 

Electrische Centrale te Boxtel 
Wegens· noodzakelijke werkzaamheden kan 

op Zaterdag 26 April a.s. 
des namiddags van 2 tot circa 4 uur 
geen stroom worden geleverd. 

d 
• JOO jaar kende

Ree s voor

elk kind 

■•Mffi\!Sii@;■J

111111m1llï1i�1i1illïi1ÏÎ1Î11111� 

presenteert 

OP uw bonnen 

.J<walitcitsacû4den 
BIJ uw bonnen Vermicelli, Koek, Appelstroop 

en andere schaarache artikelen. 

MIJLSTRAA T 41 BOXTEL. 

Olt m� WtRKtlllK fijn
\IOOR -HUI,

C OP PRllS Sîtllt�: 
KOPlt îl-lh. • • , 

Albert Het.Jn s 
Thee! 

MNKOOP \1 t,..N \00 GR

vooR hal 
ve PRIJS!

ALBERT HEIJN 

Gouden Trouwringen 
H.D.Z. ringen, dus: het allerbeste 1
Steeds voorradig in alle maten en gewichten. 

Goud kan worden bijbetaald. 

Trouwringen in goud op zilver, zonder inlevering 112.30 

Trouwringen in zilver, zonder inlevering 1 3.50 

A. van Vlerken -Boxtel
UURWERKEN - GOUD EN ZILVER - OPTIEK 

' 

....................................... 

Nog voorradig: 

Tuin•, Bloem•, Gras• 
Klaver", Bietenzaden, 
Zaaimais enz. 

Hub. Poulisse 
Zaadhandel 

- Rechterstraat 50, Boxt 

1m&o-1 J.i:NP3'.t imu)II iKNm.c !.'\NP3'.t: xmu)II 

' ~ uw ADREs vooR Verse he Vis ~ 
~ Levende Paling ~ 

n ~ • Comestibles ~ 
1 
~ VOS Stationstraat 44 ~ 

e llq"l u)II M.ö p.u; M.ö 03'.C M.ö 1-8( !.'\tl 03'.CJRh.rn 
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VRIJDAG 2 Mei 1947 

• ' , 

nts entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

9Jlei=MAAND 
Wanneer de stromen, de rivieren, 
de beken, de sloten weer ontdooid, 

' zijn, wanneer de voorjaarszon 
weer overal het frisse tere groen te 
voorschijn tovert, wanneer de le
vensstroom weer krachtig bruisen 
gaat in ieder mensenhart, dan 
viert de Kerk haar feest van Ver
nieuwing en opstanding. Dan ver
dwijnt het purper en ruist het blije 
alleluia door de gewelven van ker
ken en kapellen. 
En in het • licht van ons geloof 
zwellen de knoppen der onsterfe
lijkheid. 
Dat is de lente, de Meimaand der 
Roomse Kerk. En die lente, die 
Meimaand, die ons den verrezen 
Christus brengt, noemen wij Ma
ria. 
Maria toch, zij is de eeuwi§e Len
te der Kerk, haar eeuwige Mei. 
Zoals de lente de hoop is van het 
nieuwe jaar, zoals de bloeiende 
boomgaard de hoop is voor een 
rijke herfst, zo is Maria, de Ko
ningin der Mei, de hoop van al 
haar kinderen. 
Zij is onze hoop voor heden, op
dat zij ons bescherme tegen de 
veelvuldige gevaren van ons ziele
leven. 
Zij is onze hoop voor de toekomst 
opdat zij ons geleiden zal naar het 
eeuwig leven. 
Méér dan ooit hebben wij haar 
leiding nodig. Kijk eens naar onze 
jeugd. 
Goed en wel de school verlaten, 
weten zij reeds wat de wereld bie
den kan. 
Nu reeds hebben zij genoten, nu 
reeds zijn zij levensmoe, omdat 
de wereld niet vullen kan hun lege 
bedelende hand. 
Nergens zien ze nog uitkomst en 
daarom geven zij hun zielen aan 
de wanhoop .. 
Weg is hun hoop - wèg hun 
jeugd. Waar zullen ze troost en 
steun gaan zoeken? 

• Is het niet treurig, die hoopvolle
bloesems onzer jeugd nu reeds
verslapt te zien.
De bandeloosheid, de zedeloos
heid heeft den stam verkankerd.
Maria is de hoop van gans het
Christenvolk. Zij is de veelbelo
vende bloesem van de nieuwe tijd,
die aan zal breken ná de onze.
Daarom, eert uw Moeder, huldigt
uw Koningin in Háár maand, de
Meimaand.
Stampvolle kerken, een biddend
volk rond zijn Moeder.
Op 13 Mei van dit jaar zal het
precies dertig jaar geleden zijn,
dat Maria voor het eerst verscheen
aan de kinderen van Fatima. Het
was toen oorlog, en Maria sprak:
,,Deze oorlog loopt ten einde,
maar als men niet ophoudt, God
te beledigen, dan zal er onder
het volgend Pontificaat een nog
erger oorlog beginnen ... "
Om dit te voorkomen, kom ik
vragen om de toewijding .van de
wereld aan mijn onbevlekt Hart
en om de Communie van eerher
stel op den eersten Zaterdag van
iedere maand.
Als men aan mijn verzoeken zal
voldoen, dan zal Rusland zich be
keren en er zal vrede zijn. Zo
!liet, dan zal het zijn dwalingen
m de wereld verspreiden door
oorlogen en vervolgingen van de
Kerk te veroorzaken.
Vele goeden zullen gemarteld
worden; De H. Vader zal veel te
verduren hebben. Verschillende
volkeren zullen vernietigd wur
den. Maar tenslotte zal toch trijn
Onbevlekt Hart zegevieren'·.
Het zijn de woorden, door Maria
zelf te Fatima gesproken en we
zien de ernst die hierin is gelegen.
Daarom Katholieken, viert uw
Mei op een manier, Maria waar
dig. Siert haar beeld in uwe ker
ken, in uwe huizen en vooral in
uwe harten! en bidt, bidt voor

het behoud van onze jeugd! 
Naschrift: Ter perdenking van de 
verschijningen der H. Maagd 
wordt ook dit jaar op 13 Mei te 
Fatima een grootse bloemenhulde 
gebracht namens heel Katholiek 
Nederland. Een speciaal vliegtuig 
zal de bloemen naar Fatima over
vliegen, waar ze alle Nèderlandse 
Maria-vereerders zullen vertegen
woordigen. Iedereen kan hieraan 
meedoen, door een bijdrage voor 
bloemen te verzenden aan: Pro
paganda Fatima, Hobbemakacle 
51, Amsterdam z. Postgiro 197172 
ten name van Pater P. v. cl. Scheer 
S.J. / 

De Nederlandse Taal 

een psychologisch gevaar? 
Het is voor de gewone mens moeilijk 
een oordeel te vormen, omtrent de 
Lingadjati-affaire, waarin de kopstukken 
van Nederland de juistheid van hun 
visie 1:\etwisten en becritiseren. .. De gewone man" denkt er het ztJne 
van "zowel van Lingadjati als van de 
ma�nen die het vertrouwen van het 
volk ha

,
dden of misschien nog hebben. 

Sommigen beweren zonder een spier te 
vertrekken: ,, Wij zijn Indië kwijt". Is 
dat juist. 
De toekomst zal het ons leren, maar 
veelzeggend is o.i. toch het volgende 
bericht: 

Antara meldt uit Solo, dat het aldaar 
gehouden onderwijs-congres heeft be
sloten het Nederlands als leervak voor 
de lagere school af te wijzen, zolang die 
taal een psychologisch gevaar inhoudt. 
Besloten werd voorts het gebruik van de 
Indonesische taal te bevorderen en het 
Engels als leervak op de middelbare 
scholen in te voeren". 
Indien de taal een band is, die een volk 
samenbindt, dan moet het besluit van 
het onderwijscung.-es voor Ncdc�bnd 
toch destructief werken, terwijl Engeland 
en Amerika gefeliciteerd kunnen worden. 
Hun handelstaaltje zal spoedig verstaan 
worden en dan liggen er weer enkele 
millioentjes voor hun schatkist klaar. 
En wat te beginnen met Nederland? Ne
derland is nog te populair bij het gewone 
volk en dit dictatoriale verbod zal een 
scheidsmuur moeten optrekken tussen 
desbetreffende volkeren. Lingadjati-
schijnt Nederland inderdaad in zijn 
hemd te willen zetten. 

EEN NIEUW SPROOKJE. 

Er was eens 'n man, die door de oorlog 
veel verloren had. Hoewel hij om het 
verlies van zijn materiëel bezit niet zo
veel troost zocht als voor het verlies van 
zijn zonen, meende hij toch goed te doen 
alle mogelijke middelen aan te wenden 
om althans iets van zijn bezittingen terug 
te ontvangen. Hij vulde daarom vele for
mulieren in, ontving controleurs met een 
vermoeide maar vriendelijke glimlach, 
toonde hun de schade en hoopte op 
goede resultaten. Hoewel wat later dan 
hij verwacht had ontving hij bericht dat 
de aangerichte schade op f 12.000 ge
schat was. 
Men kan niet zeggen dat deze man 
dwaas of ijdel gehandeld had. Nochtans 
was het ijdel te veel te verwachten: 
Nog steeds verwachtend vulde hij zelfs 
op zijn belastingbiljet het bedrag van 
f 12.000 in, (zoals men dat van 'n eerlijk 
man verwacht) als een tegoed van 'n 
regeringsinstantie of schade-enquête

. commissie. 
Op dit ogenblik ziet deze man nog steeds 
verlangend uit naar 'n uitkering, terwijl 
hij braaf belasting betaalt voor wat hij 
hoopt te ontvangen. Braaf van hem! 
En hij zal nog lang en gelukkig leven 
omdat hij nog steeds hoopt op 'n geluk
kige dag, waarop althans 'n kleine ver
goeding zijn deel zal worden. 

VERGETEN .... , 

We ondergaan reeds het knusse van het 
· stralende Lentezonnetje (dat zich nog 

niet heeft ontpopt als een hittegolf) en 
reeds heeft men de ellende van de afge
lopen wintermaanden vergeten, evenals 
de mijnwerkers. Bevorderend is deze 
vergetelheid nu niet speciaal. De pen
sioenregeling laat nog steeds ambtelijk 
op zich wachten. 
Straks zouden de mijnwerkers, ondanks 
het gruis in hun aderen, ons wel eens 
kunnen vergeten . .. .  ai. 

Plaatselijk nieuws·

NATIONALE FEESTDAG 

MAANDAG 5 MEI A.S. 

De feestelijkheden op de Nationale 
feestdag zijn nu door Boxtel Vooruit als 
volgt vastgesteld: 
In de voormiddag en zo nodig ook nog 
in de namiddag zal voor de schoolgaande 
kinderen een speciale kinderfilm gedraaid 

worden in cle Concertzaal. De regeling 
hiervan zal in de scholen bekend ge
maakt worden. 
Van half 10 tot ongeveer half 12 muzi
kale rondrit door Boxtel door de Vrolijke 
Golf uit Boxtel. 
Om half 4 zullen door de Rijvereniging 
St. Martinus enige ruiterdemonstraties 
gegeven worden en na afloop daarvan 
Ballonjacht met motoren door leden van 
de Motorclub "Rapide". 
Beide demonstraties geschieden op de 
Houtwerf in de Molenstraat. 
7 uur Concert door Boxtels' Harmonie 
op de Markt. 
8 uur Concert door de Zangvereniging 
St. Petrus en St. Caecilia. 
Half 9 Concert door Boxtels Gemengd 
Koor. 
9 uur Concert door R.K. Gildenbonds
harmonie. 
De ingezetenen worden vriendelijk ver
zocht die dag de vlaggen uit te steken. 

NATIONALE GEDENKAVOND 

ZATERDAG 3 MEI A.S. 

Boxtels ingezetenen worden er nog eens 
aan herinnerd om op Zaterdag 3 Mei 
des avonds te 6 uur de vlag halfstok te 
hangen en te circa 7 uur op de markt 

_.a·anwezig te zijn tot het meemaken van 
de stille tocht ter herdenking van de 
gevallen Ned. Militairen, Zeelieden en 
Verzetstrijders, alsmede van de geallieer
de Militairen die voor de bevrijding van 
ons Vaderland gesneuveld zijn. 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen 
wij nog naar Brabants Centrum van vo
rige week. 

BOXTEL BEGROET DE EERSTE 
TREIN DEN HAAG-EINDHOVEN 

De vlaggen uit 1 
Vrijdag, 2 Mei, eerstkomende, dus on
middellijk na het verschijnen van dit 
blad; zal op officiële wijze de ver
binding per trein Den Haag-Eindhoven, 
via Hedel, worden tot stand gebracht. 
Des voormiddags tussen elf uur en half 
twaalf zal de officiële trein te Boxtel 
arriveren. De trein stopt aan het perron, 
zijde Stationsplein. 
De Directie der Spoorwegen zal worden 
verwelkomd door den Burgemeester. 
Ook ffJ<JlPllS "BoxtP1 \loornit" zt1llel' er,. 
kele woorden gesproken worden, terwijl 
aan de Directie een specifiek Boxtels 
product zal worden aangeboden. 
Wellicht ten overvloede, verzoeken wij 
alle Boxtelse ingezetenen en vooral de 
bewoners van de woningen in de om
geving van het station en de spoorlijn 
gelegen, de vlaggen uit te steken, ten
einde daardoor uiting te geven van de 
grote vreugde, waarmede Boxtel de nieu
we verbinding Noord-Zuid begroet. Te
vens kan dit vlaggen gezien worden 
als een huldebetoon aan de stoere wer
l<ers van N.S., die het door hun arbeid 
mogelijk gemaakt hebben, dat niettegen
staande de enorme verwoestingen, reeds 
thans het vooroorlogse peil van per
sonen- en vrachtvervoer per spoor kon 
benaderd worden. 
Daarom: Vrijdag a.s. de vlaggen uit! 

BOXTELS' ZANGKOREN NAAR 
HET CONCOURS TE UTRECHT 

Wij lezen in "Koor e� Kunstleven", 
maandblad voor Koor- en Volkszang: 
, Er is naar mijn mening een belangrijk 
feit te constateren in de grote reeks con
coursen, die in 1947 in Nederland ge
houden worden. 
Hierbij doel ik op het door de vereniging 
,,De Rivierzangers" te Utrecht uitge
schreven concours. Talloze verenigingen 
uit den lande hebben zich hiervoor op
gegeven. Op zich zelf niet zo bijzon
der, maar wat mij zeer getroffen heeft, 
was de opgave van de verplichte werken 
in. alle afdelingen. 
De even ijverige als bekwame jury, pro
minente figuren in ons zangersleven, ik 
noem slechts Jos Vranken, Hendrik Al
tink, Eduard Flipse, heeft niet geaarzeld 
aan de deelnemende verenigingen zeer 
hoge eisen te stellen. Zij deed dit door 
een greep te doen in de koorliteratuur 
van grote meesters van vroeger en nu. 
Moedwillig, als ik 't zo mag noemen, 
heeft men zijn eigen portefeuille van 
werken gesloten gehouden en de aan
dacht gericht op prominente componis
ten. 

De lijst i.c. wijst ons aan: 0 di Lasso: 
Quand mon mari, Purcell: Nymphs an<l 
shepherds, Bordewijk-Roepman: Extase 
en Boeren Charieston, Debussy: Hiver, 
Ra vel: Nicolette. de Monte: In Nomini 
Jesu, Pierné • Bergerie, Diepenbrock: Ec
ce quomodo, Hindemith: Fürst Kraft, 
Praetorius: In dolce Jubilo, da Palestri
na: Pueri Hebreorum. 
Dit is een lijst, die er mag zijn en een 
bewijs van de ernst, waarmee de jury 
de zaken hier hedt aangepakt." 
Als belangrijk feit voor Boxtel tekenen 
we hierbij aan, d::it de Heer Jac. Driessen 
op dit concours heeft ingeschreven met 
zijn koren St. Caecilia, St. Petrus en 
Lust tot Ontwikkeling; het gemengde 
koor heeft als verplicht nummer: ,,Hi
ver" van Debussy en het meisjeskoor: 
,,Quand mon mari" van 0. di Lasso. 

MUZIEKFEESTEN IN BOXTEL 

Op 15, 17, 18, 24, 25 en 26 Mei a.s. 
zal te Boxtel een groot festival plaats 
vinden ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van Boxtels Harmonie. 
Op Hemelvaartsdag 15 Mei 4 uur n.m. 

wordt het festival geopend met een grote 
feestmars door Boxtel van het alom be
kende 's-Hertogenbosch' Muziekkorps, 
dat 's avonds op het feestterrein "Hout
werf" Molenstraat een groot openings
concert geeft met een schitterend pro
gramma. 
Dagelijks concerteren harmonieën en 
zangverenigingen, zodat muziekliefheb
bers genotvolle dagen te wachten staan. 
Diverse vermakelijkheden en Bocken's 
bekende dancings zijn op het terrein aan
wezig. 
Aan dit festival is een grote verloting 
verbonden ten bate van het instrumen
tenfonds van Boxtels Harmonie met tal
rijke prachtige prijzen, waaronder rij
wiel en radiotoestel. 

KATHOLIEK THUISFRONT 

Het bestuur van Katholiek Thuisfront 
der St. Petrus-parochie, deelt mede, dat 
belanghebbenden voor het verkrijgen van 
inlichtingen, het opgeven van adressen 
van naar Indië vertrokken militairen 
enz. zich ten allen tijde kunnen vervoe
gen bij den heer E. Bevers, Onrooische
straat 27 of: Gemeenteh1,1is, afd. Bevol
king. 

CONCERTEN. 

De Gildebonds Harmonie zal Zondag 8 
Juni een concert geven te Best ter slui
ting van het door de Bata Harmonie uit
geschreven Festival. 
De Zangvereniging De Werkmans Kring 
te Vught nodigde de Harmonie uit voor 
het geven van een concert op Hemel
vaartsdag ter opluistering van het door 
haar uitgeschreven Festival. 
Op te Pinksterdag neemt zij deel aan het 
Festival te Zalt Bommel. 

25-JARIG JUBILEUM.

Op Maandag 21 April werd door de 
Heer Andriesen, Oud-Bondsvoorzitter 
van de R.KB.B. aan 23 leden van die 
organisatie J1et diploma 1,1itgereikt voor 
hun 25-jarig lidmaatschap. 
Op Zaterdag 26 April kwamen deze pio
niers met hun echtgenoten weer bijeen 
om een speciaal georganiseerde feest
avond mee te maken. 
Zowel de borrel- als koffietafel mochten 
zich verheugen in de belangstelling der 
aa�'"-'ez!gen. 
De gezellige Band van M. Peynenburg, 
enkele humoreske schetsen van het duo 
Timmermans-Boley en enkele zang- en 
declamatienummers van de jubilarissen 
completeerden de vrolijkheid. 

AUTOBUSDIENST E.B.A. 

Naar wij vernemen zal Zaterdag 3 Mei 
de autobusdienst Boxtel, Liempde, Ge
monde, St. Michiels-Gestel 1-lerlaar, 
Vught, Den Bosch v.v. worden hervat. 
Dienstregeling verkrijgbaar bij Garage 
De Mol. 

GEVAARLIJK VUURKE STOKEN 

Er schijnt een ongezonde aantrekkings
kracht van de gevaarlijke oorlogsprojec
tielen uit te gaan, want vorige week 
werd door een jeugdige bewoner in de 
Onrooischestraat een kogel in een bran
dend vuurtje geworpen met als gevolg, 
dat het kereltje door de ontploffende 
kogel aan het oor geraakt werd, hetgeen 
uiteindelijk een gunstige afloop genoemd 
mag worden. 
Laten we hopen, dat deze bloedige en 
pijnlijke les eens eindelijk ter harte ge
nomen wordt. 

K.A.J. 

De Kajotters organiseren op Dinsdag
avond 6 Mei in De Ark een Bonte Avond 
voor familieleden, ouders en genodigden. 
Het programma vermeldt o.a. een groot
scheepse verloting met een keurcollectie 
prijzen. Plaatsbesoreken Zondag van 12 
tot 1 uur in "De Kajuit". 

BONTE AVOND K.A.B .

De Bonte Avond van 7 en 8 Mei voor 
de leden van de KA.B. wordt verschoven 
verschoven naar 9, 10 en 11 Juni. 
Zegt het voort! 

HET GOUDEN MUILTJE. 

Deze frisse kinderoperette werd op vlot
te, soepele wijze uitgevoerd tussen een 
stemmig décor, onder goede leiding en 
voor een bevredigend aantal toeschou
wers. 
Een dergelijk baanbrekend werk kan al
leen lof toegezwaaid worden en het 
verdient aanbeveling een volgende maal 
het onderwijs in te schakelen om bij de 
jeugd de belangstelling en waardering 
voor dergelijke uitvoeringen te doen 
groeien. 
Gezien de speciale kinderuitvoering pak 
ken de vederlichte wijsjes en het grap
pige gebarenspel het jeugdige auditorium 
en er zullen door een klassencombinatie 
of iets dergelijks aardige resultaten be
reikt kunnen worden in de toekomst. 

,,RECTIFICATIE" 

In het Gemeenteraadsverslag vermeld-· 
den wij in ons vorige nummer onder het 
agendapunt "Mededelingen" de benoe
ming van een assistent sociale werkster 
in de Parochie van het H. Hart, wier 
werk echter strikt gemeentelijk zou zijn. 
Dit is in zoverre onjuist, dat deze be
noeming niet strikt voor de parochie van 
het H. Hart geldt. Deze assistente zal 
haar functie als hoofd van de afd. Ge
zinshulp in alle Boxtelse parochies uit
oefenen (in dienst van de gemeente). 

OMGEVING 

En Nou 
zijn we er nog niet. 

Plichtsgetrouw zien we iedere week de• 
collectanten aan het werk in de hun toe-• 
bedeelde wijk. Het spreekwoord indach
tig "vele kleintjes maken één grote", 
blijven ze aanhouden, maar zoals het 
gaat met alles, de collectes dreigen te 
verslappen en wanneer we straks de 
nieuwe afrekening zullen krijgen, zullen 
we inderdaad moeten bekennen, dat we 
er nog niet zijn. 
Parochianen van St. Petrus, het is een 
erekwestie. Als Boxtelnaren gaan wij al
len groot op onze St. Pieter. Dit bouw• 
werk is tot stand gekomen door de een
drachtige samenwerking en de offer-

. vaardigheid van onze voorouders en wij
gaan terecht trots, op hetgeen zij hebben 
getrotseerd. En bovendien ... het had an
ders kunnen zijn. Tal van kerken werden 
tijdens de oorlogsdagen verwoest, tal van 
torens in puin gelegd. De getroffen pa
rochies zitten te zwoegen met grote fi
nantiële problemen. Wij zijn bevoorrecht 
en behoren tot de categorie van plaat
sen, die er genadig zijn afgekomen. Me 
dunkt dat dit alleen al iets waard is. 
Als uw pand getroffen was, als uw po
gingen om te worden, wat gij vroeger 
waart, voortdurend moesten stuiten op 
noodzakelijke(?) bemoeiingen van de 
Wederopbouw, die u finantieel de toe
komst onmogelijk maakt . . .... maar god
dank, de meesten van ons zitten niet 
met deze problemen te worstelen. Laten 
we daarom dankbaar zijn, en uit dank
baarheid aan O.L. Heer spontaan onze 
bijdrage schenken aan de verfraaiing van 
Zijn huis, dat Hij gebouwd heeft temid
den van ons. 
En vooral de laatste weken: Geeft nog 
eens extra, opdat straks uw bijdrage ver
smolten liggen, zal in het gelui van onze 
klokken, het feestgeschenk bij het jubil

--leum van onzen Pastoor. 

BRABANTSE LIEDERENAVOND 

Op Vrijdag 9 Mei a.s., des avonds om 
8 uur, zal in de bovenzaal van de Ark 
voor de leden van de Heemkundige stu
diekring en van de R.K. Onderwijzers
bond een Brabantse Liederenavond wor
den gehouden, welke onder leiding zal 
staan van rector H. Beex. De heer Frans 
van Grinsven, tenor te 's-Hertogenbosch 
zal zijn medewerking verlenen. 

STICHTING 1940 - 1945

Door den Exploitant van de "Nieuwe 
Bioscoop" is, nu voor de tweede maal, 
deze bioscoop een gehele avond afge
staan voor een vertoning van een film 
ten bate van de Stichting 1940-1945. 
Onder dankzegging voor deze royale 
medewerking delen wij het bioscooppu
bleek mee, dat op Donderdag 8 Mei a.s. 
twee voorstellingen zullen worden ge
geven van de beroemde film "Jongens
stad" met Spencer Tracy en Micky Roo-
ney in de hoofdrollen. 
De voorstellingen zijn van 7 tot 9 uur
en van 9 tot 11 uur, plaatsbespreking als

gewoon. 
Om twee redenen moet u deze film
gaan zien. Ten eerste omdat de netto 
opbrengst geheel ten bate komt van de 
Stichting 1940-1945 en ten tweede om
dat de film die gedraaid zal worden een 
van de meest bekende en bewonderde 
films is die nog ooit zijn vertoond. Het 
is geen smalfilm doch een geheel normale 
film. Hier kunt u het aangename aan 
het nuttige verbinden door zeker een be
zoek aan deze film te brengen. 
Toont dat u de slachtoffers en hun na
bestaanden, van den verzetsstrijd nog 
niet vergeten zijt. Er is heel veel nodig 
om hen regelmatig te helpen en te steu
nen. Stichting 1940-1945 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 22 April tot en met April 1947 
GEBOREN: Maria J. dochter van A. Fr. 
v. d. Pol en van J. A. van Lith; Henrica 
Fr. A. A. dochter van H. v. d. Loo en 
van A. C. v. d. Wal; Henri M. A. zoon 
van A. Blummel en van H. M. Leijten; 
Elizabeth C. M. dochter van M. Hel
lings en van E. C. Maas; Wilhelmina E. 
P. dochter van H. P. A. v. d. Brand en. 
van E. J. v. d. Anker; Christianus A. J. 
zoon van A. P. van Roosmalen en van 
J. C. M. van Houtum; Henricus A. M. 
zoon van A. M. P. van Hal en van E. de 
Backer. 
ONDERTROUWD: Wilhelmus Lamber
tus Oerlemans en Adriana Hendrika van 
Engeland; Petrus Johannes Scheepers en 
Johanna Catharina Vullings; Lambertus 
Antonius de Wit en Francisca Arnolda 
Timmermans; Marinus Antonius van den 
Berk en Josephina Hendrika de Bie; Da
niel Gerald Me. Curdy en Antoinette 
Johanna Jeanette Maria Crols. 
GEHUWD: Martinus Jacobus Trum en 
Wilhelmina Anton ia Timmermans; Da
niel Gerald Me. Curdy en Antoinette 
Johanna Jeanette Maria Crols; Johannes 
van Erp en Anna Maria Cornelia van 
Gogh. 



De kansen van emigratie. 
Meri schrijft ons van deskundige zijde: 
Er bestaat in ons land een grote emigra
tiedrang, al is de wilde lust tot vertrek
ken, welke zich na de oorlog openbaarde 
aan het verminderen. In. de eerste tijd 
wenste een ontstellend groot aantal Ne
derlanders het land te verlaten. Deze 
drang was een reactie op het doorstane 
leed gedurende de oorlogsjaren, soms 
gepaard met vrees voor de toekomst en 
geschokt vertrouwen in de mogelijkheid 
tot herstel van normale verhoudingen in 
ons zwaar getroffen werelddeel. Deze • 
wilde treklust is aan het luwen. Men be
gint bij de aspirant-emigranten weer de 
oude geest te ontmoeten van hen, die 
met volle ernst en erkenning van de be
zwaren en grote moeilijkheden, welke bij 
emigratie worden ondervonden, de. plan
nen tot verbetering van hun pos1t1e, en 
vooral van die van hun kinderen, willen 
·uitvoeren. 
Laten treklustigen echter wel bedenken, 
dat emigratie een grote stap betekent, 
en dat het vreemde land geen luilekker
land is! Overal wordt de strijd om het 
bestaan gestreden en om te slagen moet 
men bezield zijn met grote ernst en door
zettingsvermogen. Men moet zich kun
nen aanpassen aan totaal andere toe-
standen en gewoonten. . . Het is voorts van betekenis, dat men zich 
laat voorlichten en leiden door de daar
toe door de regering ingestelde Stichting 
Landverhuizing Nederland en door de 
overige erkende organisaties. 1':1en z!j 
voorzichtig met het zich aa_n�lmten �tJ 
de talrijke particuliere verenigmgen, d,e 
de laatste tijd zijn opgericht. 
Zij beloven veel en laten belangrijke 
sommen storten, zonder dat er een rede
lijk vooruitzicht bestaat, dat hun plannen 
tot uitvoering komen. 
Laat U zich ook niet verleiden tot cri
tiek op de overheid door de mededelin�, 
dat zij geen medewerking aan em1gra�_1e 
verleent. Dit ïs • een ongegrond verwijt. 
Als er thans weinig of geen berichten 
komen omtrent kansen van onze land
genoten, is dit te wijten aan moeilijk-
heden, welke nog bestaan. • . .. Het is voor een buitenstaander moe1l1Jk 
te realiseren, welke grote moeilijkheden 
bij dit werk worden ondervonden. Het 
aantal landen, dat emigranten toelaat en 
waar de verhoudingen voldoende pers
pectieven bieden voor den Nederlander, 
is gering. Het scheepsvervoer is nog zeer 
beperkt, terwijl de deviezenposi�_ie van 
ons land niet toelaat, dat belangnike be
dragen aan buitenlandse geldmidc:elen 
ter beschikking van emigranten worden 
gesteld. 
Dat overigens de regering een c"•"Jer oog 

DUFOURSTRAAT. 

Bu�gemeester en Wethouders deelden de 
gemeenteraad mede, dat, _nu -�e z.g. 
Maycrete-woningen voltoo1d ZtJn, het 
nodig was de straat, waaraan deze wo
ningen zijn gebouwd, een naam te geven. 
·Aan deze straat wordt de naam verbon
den van Ir. F. C. Dufour, die als onder
directeur van de Haarlemse Machine
fabriek v.h. Gebr. Figée, de grondlegger 
was van de electrische centrale te Boxtel. 
De electrische centrale te Boxtel werd 
in 1899 opgericht. Met de Centrale te 
Ginneken was het de eerste in Noor
Brabant. 
Hoezeer de oprichting van vooruitstre
vendheid getuigde blijkt uit de gelijk
tijdigheid der oprichting van electnsche 
krachtstations te Rotterdam, Utrecht, 
Haarlem Groningen en Boxtel. 
Te Boxtel werd de eerste electrische 
stroom geleverd 20 jaar vóór zulks in 
de meeste Brabantse steden geschiedde. 
De concessie ging in op 7 Januari 1899. 
Zij was verleend voor 30 jaren. In 190� 
werd zij overgedragen aan de �.V. MtJ 
voor Ele,t::trische Centraalstations te 
Haarlem, waarvan Ir. Dufour mede-DIJ· 
richter en directeur was. Daar de fi
nanciële uitkomsten der Boxtelse Cen
trale gedurende de eerste jaren weinig 
bemoedigend waren, bleef Boxtel het 
enige krachtstation dat doo_r voormelde 
maatschappij werd geëxplo1t�erd. [?e 
concessie werd in 1929 voor 5 Jaren en m 
1934 voor 10 jaren verlengd. Met in
gang van 7 Januari 1944 werd h�t bedrijf 
door de gemeente genaast en ingaande 
1 Januari 1947 overgedragen aan de 
PNEM. 
Door deze naamgeving wordt mede ge
eerd de tact en Je zorgvuldigheid, waar
mede ook plaatselijk het bedrijf werd ge
leid, waardoor storingen tot het uiterste 

. minimum beperkt bleven. 
Tijdens de bezetting en onm!ddellijk na 
de bevrijding bleek het bezit van; een 
eigen centrale van grot� b_eteke_ms te 
zijn, daar de stroomvoorz1enmg niet be
hoefde te worden onderbrokeff en aan
merkelijk ruimer was dan elders in den 
lande. 

VERPACHTE STAANPLAATSEN 
KERMIS 1947. 

Attractiebedrijf H. Theunissen-Wiermans 
Benzinebaan, idem Luchtschommel; W. 
Hachmang, Cake-walk; J. B. Hachmang, 
Zweefmolen; Wed. Hendriks-Wolters, 
schiettent; W. B. Theunisz-de Poorter, 
gebakkraam; H. Akkerman, Lachspiegel
doolhof; G. Mullens, Amerikaanse hoep
la; W. A. van Eekeren, koektentvogel
piek; M. Heesbeen, Bumperspel; J. W. 
Keijzer, Flessenwerp- en lijntreksport
tent; D. P. Kleijenburg, Vliegbomsport; 
S. Frank, Snelfoto-tent; Boxtelse Vis
handelaren, zuur- en viskraam; B. M.
Giezen, draaimolen. Rad van Avontuur 
Sanatorium de Klokkenberg. 

Liempde. 

JUBILEU'F..i R.K. BOERENBOND 
LIEMPDE. 

Alle werkende-, contribuërende- en ar
beidersleden van de Boerenbond, wor
den hiermede uitgenodigd, tegenwoordig 
te zijn bij de viering van het 40-jarig 
bestaan van de afdeling op 7 Mei a.s. 
Het program der feestelijkheden is sa
mengesteld als volgt: 

heeft voor het vraagstuk van de emi
gratie, moge blijken uit de belangrijke 
geldmiddelen, welke beschikbaar zijn ge
steld om de toestanden en mogelijkheden 
in het buitenland te bestuderen en de 
emigratie voor te bereiden. 
In Frankrijk, Zuid-Afrika en Brazilië zijn 
immigratie-attaché's verbonden aan de 
Nederlandse diplomatieke posten, terwijl 
in Canada, Argentinië, tevens voor de 
omringende landen Australië en Nieuw
Zeleland de landbouw-attaché's zich met 
dit werk' belasten. Deze functionarissen 
stellen een onderzoek in naar de kansen 
van Nederlanders in die landen en zen
den regelmatig daarover rapporten it�, 
alsook omtrent de wijze, waarop de el]'lt
gratie dient te. geschieden. 
In het algemeen is in de wereld vraag 
naar land- en tuinbouwers en geschoold 
vakpersoneel. Geen of wèinig kansen 
hebben: ongeschoolde krachten, onder
wijzers, administratief personeel et� aca
demisch gevormden. Zolang men met de 
nationaliteit van het betrokken land be
zit hetgeen in de regel eerst na vijf jaren 
on�nderbroken verblijf mogelijk is, is 
plaatsing in overheidsdienst vrijwel uit
gesloten. In het bijzonder bestaan moge
lijkheden voor boerenzoons, die hier te 
lande geen bedrijf kunnen krijgen en die 
bereid zijn in de vreemde voorlopig in 
loondienst te gaan werken. Daarvoor be
staan thans vooral kansen in Canada en 
Australië, terwijl in Argentinië vraag is 
naar gehuwde jonge boeren, zonder, of 
met één of twee kinderen. 
Aanmelding daarvoor kan geschieden bij 
de Stichting Landverhuizing Nederland, 
Lange Voorhout 20, Den Haag en bij de 
drie centrale landbouworganisaties. 
Aan geschoolde, vakkundige krachten in 
de overige bedrijfstakken is in vele lan
den grote vraag. De behoefte aan deze 
arbeidskrachten in ons land is echter 
eveneens groot, vooral voor de weder
opbouw en het herstel van liet bedrijfs
leven. De lust tot emigratie onder hen 
is ook zeer groot. Het is daarom nodig 
gebleken, aan het vertrek van hen, die 
hier dringend nodig zijn, voorlopig be
perkingen op te leggen. Zodra de positie 
op de arbeidersmarkt dit veroorlooft, 
zullen deze beperkingen worden opge
heven. 
Dit jaar zal de emigratie nog niet van 
grote omvang kunnen zijn. De vooruit
zichten voor de komende jaren zijn ech
ter meer hoopvol, mits de economische 
omstandigheden in de wereld zich niet 
ten ongunste wijzigen. Men kan er echter 
van verzekerd zijn, dat alles in het werk 
zal worden gesteld, de emigratie in goede 
banen te leiden. 

's Morgens om 8 uur Plechtige H. Mis, 
op te dragen door de Geestelijke Advi
seur, waaronder algemene H. Communie 
der leden. 
Hierna om ongeveer negen uur koffie
tafel in het Parochiehuis. Hierbij worden 
alleen die leden toegelaten, die een be
wijs van toegang kunnen tonen. 
Vervolgens om pl.m. elf uur feestverga
dering met feestrede, te houden door 
den Heer H. van de Zanden uit Eersel. 
Tot deze vergadering hebben de leden 
vrije toegang, evenals bij de namiddag
bijeenkomst, die wordt gehouden om 
6 uur in het Parochiehuis. Daarbij zal 
door de Jonge Boeren een gevarieerd 
progräm worden afgewerkt. 
Op Donderdag 8 Mei d.a.v. om 8 uur 
Plechtige H. Mis, opgedragen door de 
Geestelijke Adviseur, met algemene H. 
Communie. Daarna om 9 uur koffietafel 
voor de boerinnen en de leden van de 
R.K Jonge Boerenstand. De niet-leden 
van den Boerinnenbond hebben alleen 
toegang op vertoon van toegangskaart. 
Om ongeveer half elf feestvergadering 
voor alle boerinnen. 
Des namiddags van 2 tot 5 uur op het 
voetbalterrein rijdansen, gymnastiek enz. 
Vervolgens zal om 7 uur door de Jonge 
Boeren een Bonte Avond worden gege
ven, toegankelijk voor alle boerinnen en 
Jonge Boerenstanders. 

TONEELUITVOERING. 
Door de plaatselijke Toneelvereniging 
,,Ontspanning na Arbeid" te Liempde, 
onderafdeling KAB, zal op Zondag 4 
en Maandag 5 Mei a.s. in het Parochie
huis alhier, het toneelspel in drie be
drijven worden opgevoerd, getiteld: 
,,Haat". Aanvang 8 uur precies. 

Zoals we vorige week meldden heeft ook 
Liempde z'n jeugdverenigingen. Kort na 
elkaar werd een afdeling van de KAJ 
en een verkennersgroep opgericht. Onge
twijfeld zullen zij voor onze gemeente 
van grote opvoedende waarde zijn. De 
leden immers zullen onder goede leiding 
op een voor hun leeftijd passende en 
aangename manier hun vrije tijd weten 
door te brengen. Door de omvang met 
elkaar zullen sociale deugden en naas
teliefde worden aangekweekt. Vanzelf
sprekend ook zal de losbandigheid en 
het zoeken van ongepaste ontspanning 
er door worden tegengegaan. Het vele 
goede dat in voorafgaande jaren, met 
veel moeite door gezin, kerk en school 
werd opgebouwd zal niet verloren gaan 
maar verder uitgroeien en gedijen. Kort
om de leden worden gevormd tot goede 
burgers van kerk en maatschappij, 
Moge dan deze beide jeugdverenigingen 
de plaats in onze dorpsgemeenschap in
nemen, die hun toekomst en de steun 
en de belangstelling genieten van alle 
inwoners. 

Land- en Tuinbouw. 

WAARSCHUWING VOOR DE 
TELERS VAN KOOLSOORTEN. 

Hier volgt een waarschuwing van het 
Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening. 
In geheel Nederland dient men uiterlijk 
25 April te beginnen met de bestrijding 
van de koolvlieg. 
Deze bestrijding kan het best geschieden, 
door het langs de stengel in de grond 

gieten van één der volgende oplossingen: 
Sublimaat ter sterkte van 0, 1 %, 150 cm3 

per plant: 
Forbiat ter sterkte van 1 %, 150 cm3 per 
plant; 
Vruchtboomcarbolineum ter sterkte van 
0,3%, 150 cm3 per plant. 
De begieting met Sublimaat dient één
maal, die met de overige stoffen twee
maal, telkens na een week te worden her
haald. Wanneer men na 25 April uit
plant, dient men de eerste behandeling 
onmiddellijk na het planten uit te voeren. 

Sociale Verzekeringen. 
LAND EN TUINBOUW 
ONGEVALLENWET 1922. 

Dateert - de Ongevallenwet voor de in
dustriële bedrijven reeds vanaf 1901, 
gewijzigd in 1921, de Land en Tuinbouw 
Ongevallenwet is eerst veel later, n.l. in 
1922 verschenen. 
Het doel van deze wet is eveneens de 
arbeiders te verzekeren tegen geldelijke 
gevolgen van bedrijfsongevallen en wel 
hen die werkzaam zijn in de bedrijven 
van landbouw, tuinbouw, bosbouw en 
veehouderij. 
Verzekerd zijn alle arbeiders die tegen 
loon in genoemde bedrijven werkzaam 
zijn, alsmede de arbeiders, die in _ aa�: genomen werk arbeid verrichten mits ZIJ 
dezen arbeid persoonlijk verrichten en 
zelf niet als werkgever door het Bestuur 
der Rijksverzekeringsbank zijn erkend. 
Ook zijn verzekerd arbeiders in dienst 
van particulieren b.v. tuinlieden. 
Hier bestaat geen onderneming doch wel 
verzekeringsplicht indien tenminste aan 
de voorwaarden is voldaan n.l. dat in 
een tijdvak van zes maanden op ten
minste 50 dagen arbeid in loondienst is 
verricht of voor dergelijke particuliere 
tuinwerkzaamheden binnen een tijdvak 
van een jaar tenminste f 300 werkelijk 
loon is verdiend. 
Bij een ongeval bedraagt de schadeloos
stelling eveneens 80 % van het dagloon 
gedurende de eerste 6 weken en daarna" 
70 %. Het maximum dagloon waarnaar 
wordt uitg-ekeerd bedraagt f 10 vanaf 
1 Januari 1947, daarvóór was dit bedrag 
f 8. 
Voor de Land- en Tuinbouw-Ongevallen
wet gelden overigens dezelfde bepalin
gen wat de schadeloosstelling betreft be
nevens de vrije genees- en heelkundige 
behandeling als bij de Ongevallenwet 
1921 uiteengezet, vandaar dat ik er niet 
verder op in behoef te gaan. 
In de uitvoering bestaat er echter een 
groot verschil. Deze geschiedt bijna uit
sluitend door erkende Bedrijfsverenigin
gen en de Raden van Arbeid en de Rijks
verzekeringsbank worden daarin weinig 
betrokken. De Wet verplicht tot de ver
zekering, doch laat de wer,kgevers vrij om 
zich aan te sluiten naar keuze. 
De Raad van Arbeid onderzoekt wel de 
ingekomen aangifte van een bedrijf. 
of spoort de verzekeringsplichtige be
drijven op doch er bestaat geen verplich
ting zich daarbij aan te sluiten. 

Bij de staking van een bedrijf dus als men 
geen personeel meer in dienst heeft doet 
men daarvan eveneens aangifte bij de 
Raad van Arbeid. Deze oefent meer de 
controle uit en doet van zijn bevindingen 
mededeling aan de bedrijfsvereniging 
waarbij de werkgever is aangesloten. 
Er zijn 8 erkende bedrijfsverenigingen 
in den lande. 
In het· Zuiden des lands is de meest be
kende de Boeren- en Tuinders Onder
linge te Den Haag, Smeelinckplein 6, 
bijkantoor, Tilburg, Heuvel 28. ' 

H. V. d. K.

�Spbrt 
� nieuws.

TRAINING. 

Il 

De eisen, die aan een trainer gesteld 
worden zijn door de rijke sportvertak
king zo uiteenlopend van aard, dat het 
uiterst moeilijk is een schema op te stel
len met een opsomming van kwaliteiten, 
werkmethoden etc. Maar een algemene 
richtlijn, een richtsnoer is wel toe te 
werpen. 
De oefenmeester zal in alles boven de 
leerling moeten staan. Hij zal met beide 
benen in de branding van de practijk 
moeten hebben gestaan en moet gevoel 
hebben voor de verstandelijke en geeste
lijke waarden van het te spelen spel en 
(wat nog voornamer is) hij zal de pu
pillen deze waarden duidelijk moeten 
kunnen maken. 
De oefenmeester moet docent, onder
wijzer en dus opvoeder zijn, 
Hij moet de mentaliteit van zijn leer
lingen begrijpen. Hij moet als vriend met 
de spelers kunnen omgaan zonder daar
bij het prestige te verliezen. ,,Vriendjes
politiek" moet voor hem een vreemd en 
weerzinwekkend hoofdstuk zijn in het 
trainersjournaal. 
Hij moet zich van zijn eigen kunde bewust 
zijn, maar dient ruiterlijk te begrijpen, 
dat men nimmer te oud is om te leren. 
De oefenmeester moet zijn training se
rieus voorbereiden. Concentratie is voor 
hem even belangrijk als voor de speler. 
De training moet een fris en vlot ka
rakter blijven houden. ,,Breng afwisseling 
in de programma's", moet voor hem een 
voorname stelregel zijn. 
Oefenmeester betekent: Verantwoor
ding. Het wel en wee van een vereniging 
hangt voor een groot gedeelte van hem 
af. Doch hij kan niet slagen, als niet 
iedereen die met hem in aanràking komt 
de volle medewerking geeft. 

(De gegevens voor bovenstaand ar
tikel werden ontleend aan het sport
boek van D. E. J. Kramer, Leraar 
M

0
0. Lich. Opv.). 

�ief de en Dood 
X. 

De dagen en weken die volgden waren 
voor Wilbert en Hanne een gelukkige 
tijd. Brord scheen van dit alles niet veel 
te merken, al verwonderde hij zich nu 
en dan over een trap onder de tafel die 
verkeerd terecht kwam, of over 'n knip
oogje, dat hij soms opving. 
Voor Brord was \X,ïlbert nog steeds 'n 
student, die voor de vreemde heersers 
had moeten vluchten, maar die straks z'n 
studie wel zou doorzetten als alles weer 
in z'n oude plooien kwam. Hij zelf werd 
soms door de jeudige overmoed van 
Wilbert geprikkeld en ging met hem 
soms 'n partijtje beugelen bij "Het Oude 
Nest", waar hij overigens maar zelden 
meer te vinden was. De kracht waarmee 
hij dan de bal door de ring wierp dwong 
bij Wilbert een groot respect af. Meest
al moest Wilbert de partij clan ook ver
liezen, maar hij lachte zijn nederlaag 
steeds met een schaterlach weg, zodat 
beiden onder de vrolijkste stemming dan 
naar huis gingen. 
· Nee, Brord had niet in 't minst erg in 
een vrijage onder z'n eigen dak, en zelfs 
toen de pastoor er een keer heel duide
lijk op zinspeelde, had hij niet in 't 
minst een vermoeden van wat er tussen 
die twee aan 't handje was. - Wel had 
Brord gemerkt dat er op geregelde tijden 
een volontair van het gemeentehuis bij 
Wilbert kwam aangelopen, aan wien 
hij dan wat papier overhandigde, over 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

55. Onder voorwendsel, dat hij etens
waren ging halen in het vliegtuig was de 
professor weggegaan. 
Felix vond het wel wat vreemd, want 
anders moest hij altijd mee om de bood
schappen te dragen, maar misschien was 
het ditmaal niet veel. 
De professor had zijn plan goed uitge
werkt en heimelijk lachte hij in zich 
zelf. 
Zijn notities had hij zorgvuldig wegge-

drukwerk of krantenpapier hoorde pra
ten en nu en dan 'n soort afspraak hoor
de maken. In 't begin had Brord zich 
daar niet over bekommerd, maar toen hij 
ooit had horen praten over een revolver, 
had Brord, zonder kwaad te worden, 
gezegd dat Wilbert op 'n ander kon 
doen wat ie wilde, maar dat ie hier geen 
gekke strekèn uit moest halen. Ik weet 
niet of ge iets uitstaande hebt mee dieë 
jongen van 't raadhuis, mer ik heb liever 
dat ie hier wegblèft. 
Meer woorden waren er niet gesproken 
en Wilbert was verder een beetje ver
standiger geworden. De volontair van 
het gemeentehuis was niet meer te zien 
gew;est en van brieven of pakjes had 
Brord sindsdien niets meer gemerkt. 
Maar al zien mannenogen niet zo scherp 
en al kan men voor een man veel ver
bergen - nooit is men in staat alles 
voor vrouwenogen verborgen te houden. 
Hanne, die elke morgen het bed van 
Wilbert opmaakte, vond nu en dan de 
snippertjes van een enveloppe, 'n ver
frommeld krantje met grote woorden te
gen de tyrannie, en op een zekeren dag 
vond ze tussen de pannen en een gording 
een revolver, zo maar voor het grijpen. 
Erg verschrokken van zulk een ding, 
durfde Hanne eerst niets te laten mer
ken van haar vondst, maar omdat ze niet 
langer kon zwijgen, vertelde ze op 'n 
dag alles aan Wilbert en smeekte hem 
toch niet mee te doen aan al die ge-

stopt en reeds zag hij de bewoners van 
de aarde hem lang en luid toejuichen. 
56. De professor inspecteerde zijn vlieg
tuig en maakte het startklaar. Er was 
niemand in de nabijheid, zodat hij alles 
piekfijn kon regelen. Felix liet hij op de
maan achter, terwijl hij toch wist dat er 
geen voedsel voor hem was en daar
door de hongerdood zou moeten sterven. 
Maar de waanzinnige zucht naar roem 

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

Boxtel - S.C. Bata 1 - 0 
Boxtel II - Rliode II 12- 2 
O.D.C. III - Boxtel III O - 2

Van deze uitslagen valt de kleintste het 
meest op. 
Men kan teleurgesteld schermen met het 
spreekwoord: Het harnas is te laat ge
gespt, als de degen al uit de schede is, 

• maar het blijft een slot, dat niet eer
voller had kunnen zijn. 
Het was verbazend te zien, hoe geest
driftig de Boxtelnaars de kampioenen 
bekampten. Het is een krachttoer, na 
een competitie lang nederlagen te lijden 
toch nog de morele kracht te vinden om 
met zoveel élan de tegenstander te be
strijden. Wat iedereen zou vrezen na
een dergelijke moorddadige competitie: 
,,Gekanker" was in geen velden of we
gen te horen. Niets vermocht de spelers 
uit hun concentratie te halen. 
Uiterst sportief, beheerst, maar toch "ge
laden" van geestdrift werd de overwin
ning behaald. En het waren deze facto
ren, die doorslaggevend waren. 
Wat het spel zelf betreft kunnen we 
tevreden zijn. Het stopperspil-systeem 
slaagde er in de Bata-aanval lam te leg- , 
gen. Als nu het magische vierkant nog 
wat scherper omlijnd wordt en het spel 
in de voorhoede wat geraffineerder wordt 
en het "switchen" niet zo schromelijk 
verwaarloosd wordt, als Zondag j.l. dan 
zal ook de aanvalslinie een beslissend 
woordje mee kunnen spreken in de 
komende degradatie-wedstrijden. 
De old-goal in de wedstrijd van Zondag 
werd op fraaie wijze door rechtsbinnen 
v. d. Broek geforceerd, na een aanval 
over links, waar Huybregts het rode 
shirt zeker verdiende. Hêt center-voor 
probleem is met de keuze van de oude 
crack H. Voets niet opgelost. Hij is 
niet flitsend genoeg en te traag om het 
switchen te bevorderen. Reactie, reactie! 
Overigens werden de perspectieven voor
de komende "grote Zondagen" aanmer
kelijk verstevigd. De "struggle for life" 
zal nu zo zwaar niet meer vallen, nu het 
kunnen getoond is. 
Het twl!ede elftal overspeelde Rhode met 
sprekende cijfers 12-2. Hoewel het veld
werk geenszins brillant was, werden de 
kansen meedogeloos benut. 
Het 3e klopte de dito's van de zuster
vereniging in een uitwedstrijd met 2-0, 
waardoor zij bewezen nog steeds serieus 
candidaat te zijn voor de kampioens
zetel. 
De A-boys zetten hun overwinningen
reeks voort. De ontmoeting met St. M.
Gestel resulteerde een 4-1 zege. 
Voor a.s. Zondag: zie affiches! 

A.s. Zondag ODC - ZAL T BOMMEL

De laatste competitiewedstrijd. Deze
moet gewonnen worden. Volgens de ver
schillende dagbladen is de Bata nog
steeds geen kampioen en bij een even
tuele nederlaag tegen St. Michiels-Ge
stel zou ODC dan nog een kansje krij
gen. Trouwens al was het alleen maar om 
de tweede plaats te behouden. 
Dat Zalt-Bomm·el vinnig van zich af 

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

vaarlijke dingen. Hij was toch al eens 
eerder in aanraking geweest met die ver
schrikkelijke mensen, die geen leven ont
Maar Wilbert had eens luchtig gelachen 
en al haar angsten weggekust. Hij zei zo 
iets van vaderlandsliefde, voorzichtig- ' 
heid, en felle strijd tegen de tyrannie; 
en als hij haar 'n plezier kon doen met dat 
gevaarlijk ding wat verder weg te stoppen, 
'dan zou hij dat wel even doen. - Even 
later liep hij al weer zingend naar buiten 
0,11 Brord te gaan helpen bij het af
rasteren van een nieuw stuk wei, want 
zo zoetjes aan ging het Lente worden. 
Hanne keek hem na door het raam 
en gooide al de onrust van zich weg, 
toen zij zijn lied door de voorjaarslucht 
hoorde klinken. 
Op slot van rekening begreep Hanne niet 
erg veel van alles wat de jongens van 
tegenwoordig zoal bespraken als zij het 
hadden over de vijand, over ondergrond- . 
se bedrijvigheid en over alles wat stiekum 
verspreid werd; het goede en slechte 
nieuws uit de verre gebieden waar het 
oorlog was. 
Wilbert zou wel voorzichtig zijn. Hij 
was handig, en J.iij was toch al een keer 
aan de handen der platpetten ontsnapt. 
Nee Hanne moest zich maar niet onge
rust maken. Het zou allemaal wel terecht 
komen. Toen ze aan z'n mooie lach 
dacht van daareven en z'n stralende don
kere ogen, begon ze luid en blij een 
lentelied. 

bracht hem zover, dat een mensenleven 
meer of minder hem niet kon schelen. 
De machine stond startklaar. 
Hij overzag nog eenmaal de omgeving, 
zette toen de raketbuis in werking en ... 
stà'rtte. 
Alles ging vlot, zoals hij gehoopt had. 
Het toestel was in enkele seconden los 
van de grond en met een pijlsnelle vaart 
schoot het raketvliegtuig het luchtruim in. 



zal bijten, en zich zo maar niet gewon
nen zal geven bewijzeh, de laatste uit
slagen. Z.B.-Taxandria 1-0, Z.B.-SCB 
1-2; ODI-Z.B. 1-1 ten overvloede. 
En de grote nederlaag op eigen terrein 
ligt hun bovendien nog zwaar op de 
maag. De wedstrijd begint om half drie. 
Het 2e ·en 3e elftal gaan naar Dinther 
Avesteyn _een bezoek brengen. 

R.K.S.V. BOXTEL, Afd. Korfbal 
Boxtel 1- BKC II 13 - l 

Deto V - Boxtel II 8 - 3 

Dat Boxtel I in de 3e klas E een aardig 
woordje mee spreekt, bewees de 13-1 
overwinning op BKC II van j.l. Zondag. 
De wedstrijd, die een zeer sportief ka
rakter droeg, was echter niet zo öijzon
der fraai. Het spel, dat Boxtel leverde, 
wás niet het spel, dat wij in· de laatste 

• wedstrijden zagen. Kwam dit misschien, 
omdat de tegenstander zo zwak was? 
Hiervoor echter opgepast, want dit kan 
noodlottige gevolgen hebben. 
Reeds in de. eerste 5 minuten had Boxtel 
een 2-0 voorsprong, die enige minuten 
later werd vergroot tot 3-0. Door een 
goede aanval wist B.KC. een fraai en 
verdiend tegenpuntje te scoren. 3-1. 
Voor de rust wist Boxtel nog 4 maal te 
scoren, zodat de rust met een 7 � 1 voor
sprong voor Boxtel inging. Na de rust 
was de wedstrijd het aankijken niet meer 
waard. Met een enkele B.K.C. aanval 
had Boxtel niet veel moeite. Voor het 
klinken van het eindsignaal liet Boxtel 
de bal nog 6 maal door de korf glijden, 
zodat deze wedstrijd in een t 3-1 over
winning voor Boxtel eindigde. 

. Boxtel II ging op bezoek bij Deto V, en 

. werd met een '8-3 nederlaag naar huis 
gestuurd. Dit wil echter niet zeggen, 
dat zij niet goed hebben gespeeld. In
tegendeel, zij hebben hun huid zo duur 
mogelijk verkocht. Boxtel II is thans 
met de sterkste tegenstanders afgewerkt, 
zodat wij nu op enkele overwinningen 
rekenen. 

ODC II - KCT II. 
Door 'n grof misverstand verschenen bei
de partijen op het verkeerde terrein. 
ODC II moest na 'n tevergeefse reis naar 
den Bosch full speed terugkeren zodat 
de wedstrijd ODC 11-KCT II die mid
dag nog kon gespeeld worden. 
KCT ging deze keer met de overwinning 
strijken en was de gehele wedstrijd door 
ver in de meerderheid. De eindstand 
luidde 4-2 voor KCT 11. 
Ons derde twaalftal kreeg weer een klin
kende nederlaag van Deto VI in ont
vangst te nemen. In de ODC linie's wa
ren verschillende zwakke plekken merk
baar, met het nadelig gevolg dat het 
spel te veel werd gebroken en de tegen
partij voortdurend in de aanval was. 
Van de talrijke worpen op de ODC korf 
troffen er 8 doel, terwijl ODC III ter
nauwernood de eer kon. redden. Wij wil
len bij de dames en heren in de 3 twaalf
tallen er nogmaals op aandringen zonder 
noodzaak geen enkele trainingsavond 
over te slaan, want van de training voor
al hangt het succes van de wedstrijd af. 
Dus volgende keer allen present! 
Programma a.s. Zaterdag: Oisterwijk III 
ODC Il; Programma a.s. Zondag Eind
hoven IV-ODC III dubbele wedstrijd 
aanvang 11 ,30. 

TAFEL TENNISSPQRT. 

Zondag j.l. speelde Advance II haar pro
motiewedstrijden tegen resp. Tilburg en 
Be-Quick uit den Bosch. 

Jammer genoeg waren onze jongens niet 
tegen hun rivalen opgewassen en moes
ten dan ook beide partijen met 7-3 
verliezen. 
Niettegenstaande hun nederlagen hebben 
zij toch uitstekend gespeeld en moet hier 
vooral de Heer J. v. Berkel een pluim 
op de hoed worden gestoken, omdat hij 
van zijn 6 gespeelde partijen er 5 wist 
te winnen. Hierdoor toch heeft hij ge
toond tot de beste tweede klasse spelers 
uit het Zuiden te behoren. 
De Heren Steinman en van Roosmalen 
waren minder fortuinlijk en waren niet 
tegen hun tegenstanders opgewassen. 
Eén partij werd echter nog door den 
Heer Steinman in de wacht gesle.ept en 
werd ook in zijn overige partijen goed 
spel te zien gegeven. 

M.E.P. HOECKEY-NIEUWS
Zondag j.l. bezocht Mep met zijn beide 
eerste elftallen het tournooi van de Ois
terwijkse Hockey-club "Hoco". De eer
ste wedstrijd van hèt dames-elftal ein
digde in een gelijk spel, wat de verhou
ding wel het beste weergaf. Door het 
nemen van de strafbully's waarvan Mep 
er drie wist te winnen, kwamen we in de 
volgende ronde. Toen ontmoeten we 
de organiserende vereniging zelf en 
hierbij kregen we een twee nul nederlaag 
waardoor tevens het einde kwam de 
voor ons te spelen wedstrijden. 
Het eerste herenelftal moest het in de 
eerste ronde reeds meteen opnemen· te
gen het sterke eerste elftal van Hopbel 
uit Schijndel, welk elftal in de promotie
klasse speelt. Wel was Schijndel niet 
compleet. Onze heren speelden vanaf 
het begin een stevige partij maar in de 
eerste helft slaagde geen van beide par
tijen erin een doelpunt te maken. Spoe
dig na de hervatting kreeg Mep echter 
een mooie kans en rechtsbinnen de Booij 
wist deze kans schitterend te benutten 
en zo ons de leiding te bezorgen. Hierna 
volgde een geweldig Hopbel-offensief 
en werd Mep enigszins in de verdediging 
gedrongen. Mede door het schitterende 
spel van den doelverdediger werd echter 
geen doelpunt door Hopbel gescoord en 
kwamen wij zodoende in de volgende 
ronde. Nu kwamen wij uit tegen Asvion 
uit Schiedam. Wederom maakte Mep het 
eerste een doelpunt en ware het niet dat 
na de rust de Mep backs enkele fouten 
maakten zeer zeker zouden we ook deze 
ronde overleefd hebben. Nu evenwel 
slaagde Asvion erin twee doelpunten te 
scoren en hie1'door waren ook de heren 
verder uitgeschakeld. 
Zondag a.s. speelt het tweede heren-elf
tal te kwart voor twaalf tegen Forward 
IV en het resultaat is vanzelfsprekend 
Onze dames komen ook uit tegen For
ward en wel het tweede elftal van die 
vereniging. Dit zal geen gemakkelijke 
overwinning zijn, maar er moet toch ge
wonnen worden. Deze wedstrijd begint 
te kwart over een. Het eerste heren-elftal 
speelt te half drie tegen Oranje Zwart II 
en ook dit zal ons zeer zeker een over
winning opleveren. 

DAMMEN. 
Om het persoonlijk kampioenschap wer
den voor de EBD de volgende partijen 
verspeeld. 
F. Leermakers-A. Kool 0-2; H. Schuûr
mans-E. v. Roosmalen 2-0; Chr. van 
Rooy-E. v. Roosmalen 1 -1; F. Leerma
kers-C. Oliemeulen 2-0; C. Oliemeulen
F. ,Leermakers 0-2; H. Schuurmans-N. 
Walrave 0-2; E. v. Roosmalen-A. Kool 
1-1; C. Steinmann-J. v. d. Wouw 1-1; 

De avonturen van een BOXTELS AALMOEZENIER 
bij' de GUERILLA STRUDERS. 

Slot. 
Op een zekere middag gingen we terug 
naar San Jose. De toestand was zorg
wekkend en . ..... gevaarlijk. Van daaruit, 
ging ik door naar Dick Lang, met wie 
ik besloot capt. Figel op te sporen. We 
gingen met de baroto, bemand met vier 
roeiers. We konden Libertad dezelfde 
avond niet meer bereiken, wegens een 
geweldige donderbui, die waarschijnlijk 
onze- redding heeft bewerkt. Want als we 
Liberstad gehaald hadden, zouden we 
de volgende dag naar Tudela getrokken 
zijn, waar 700 bloedhonden van J,!ppen 
verscholen lagen. _ 
Terwijl wij schuilden werd capt. Figel, 
die de rivier afzakte door die 700 Jappen 
op de korrel genomen. We besloten dien 
avond in Basa te blijven en gingen bij de 
burgemeester op bezoek, • die van niets 
wist. Een half uurtje later kwamen er 
enkele Yankee's binnenvallen, die als 
door een wonder gered waren, het droe
ve verhaal brachten, dat capt. Figel heel 
waarschijnlijk dood was.
Volgens hun inlichtingen waren de Jap
pen nog geen twee kilometer meer van
ons vandaan. We besloten terug te gaan 
naar San Jose om Childress op de hoogte 
te brengen. 
Hiertoe bewoog ons een helder verstand, 
dat het verschil kende tussen heldhaftig
heid en krankzinnigheid. 
We hadden besloten de gehele nacht 
door te varen, maar een huis aan de 
oever, waar een gezellig licht lokte 
111aakte het al te mooi. We besloten daar 
een paar uurtjes te gaan slapen.
Bij het eerste haangekraai stapten we 
weer op en nog voor de middag bereik
ten we San Jose, waar we moesten wach
ten op Col. Childress en een verrassing. 
Hij bracht n.l. het bericht mee: We zijn 
totaal omsingeld! Er bestaat nog een 
kans om langs Boawan en Mambolili de 

✓ dodendans te ontspringen. Het zal er om
gaan wie de eerste zijn: De Jappen of 
wij. Stroomafwaarts ging het. Zonder dat 
er iets bijzonders gebeurde kwam het 
"convooi" langs - Bunawan en bereikte
Manibalili, 7Naar een potje eten gekookt
werd.
Enkele baroto's gingen tfrug om nog op
te laden, wat achtergebleven was.
Ze kwamen niet verder dan Bunawan,
waar de Jappen hen een -warm onthaal
bezorgden. Dick Lang en ik gingen on
dertussen vooruit om een geschikt kamp
te •vinden. Kletsnat .arriveerden we in

Johnson, waar we de Paters van Beast 
Wiertz en Jansen ontmoetten, die door 
het slechte weer van hun voorgenomen 
vlucht per baroto afzagen. We hebben in 
een schoolgebouw wat zitten klaverjas
sen, totdat Col. Childress met zijn con
vooi aan onze kade meerde. 
De volgende "dag ging het weer verder 
met "kapiteitje spelen", tenminste voor 
allen, behalve Childress, Lang, Janssen, 
Van Beast en ik, die.een tippeltje maak
ten, dat ons naar een ravijn voerde. 
Een gevelde boom met een primitieve 
leuning was de brug. 
Allen kwamen heelhuids aan de overzij
de, behalve ik Halfweg gekomen brak 
de leuning en ik donderde hals over kop 
in het 5 meter diepe ravijn, waarvan de 
bodem bedekt was met stenen, boom
stronken en vlijmscherpe bamboe. De 
stenen en bamboep

0

innen miste ik geluk
kig. Het eerste waarmee ik in aanraking 
kwam was een boomstam. De kolf van 
mijn geweer spleet open. Ik smakte rug
gelings op de boomstam, wat al de wind 
uit mijn ribbenkast joeg. 
Mijn linkerpols kreeg een verstuiking 
aangemeten. Met behulp van mijn kame
raden kwam ik weer boven en na wat 
rust ging het w e e r verder. 
Het nieuwe hoofdkwartier werd opge
slagen in Natwidad, een dorpje met 
nog één hutje overeind. 
Intussen hadden we nog geen nadere be
richten omtrent Figel. 
De colonel had niemand die hij kon ver
trouwen en dus ging hij zelf op infor
matie uit. 
Ik maakte deze tocht mee. Steeds hebben 
we • op ons qui-vive moeten zijn. In 
Tudela kregen we zekerheid omtrent de 
dood van capt: Figel. 
Zonder het zelf te weten, ontsprongen 
we wederom de dodendans, want van
wege een gevaarlijk aantal stroomversnel
lingen besloten we nog in de namiddag te 
gaan, dan konden we de meesten van 
hen nog bij daglicht passeren. Goed drie 
uur staken we van wal, terwijl om 5 uur 
200 Jappen daar kwamen pick-nicken. 
Goed dat we daar niet lagen te maffen, 
want anders hadden we allicht het risico 
gelopen nooit meer wakker te worden. 
Dat was Augustus. In September kwa
men de Amerikanen met hun vliegende 
Forten. Op 19 October kwam de eerste 
landing om ons van alle ellende te be
vrijden. 

Einde. 

N. Walrave-W. Tybosch 2-0. 
De stand is thans: H. Schuurmans 32 p.; 
J. v. d. Wouw 23; A. Kool 20; F. Leer
makers 18; N. Walrave 14; C. Stein
mann 12; W. Tybosch 12; C. Oliemeu
len 12; Chr. v. Rooy 11; E. v. Roosmalen 
10; H. Poulissen 4; A. v. Nistelrooy 2. 
Clubavond iederen Dinsdag te 8 uur in 
Hotel "Theeuwkens". 

EINDSTAND COMPETITIE 1946-'47 
van de N.-Brabantse Dambond 
te klasse, groep II. 

DVS I, Schijndel 7 7 0 0 14 
EBD, Boxtel 7 6 0 1 12 
EGO, St. M.-Gestel 7 5 0 2 10 
EVDV, Vlokhoven 7 3 0 4 6 
EVDC, Valkenswaard 7 2 0 5 4 
Vriendenkring, Lieshout 7 2 0 5 4 
EOD, Oisterwijk 7 2 O 5 4 
EHDV Helmond 7 t O 6 2 
Voor de Eerste Boxtelse Damclub welke 
deze te competitie uitkwam, een behoor
lijk resultaat. 
De komende maanden flink oefenen He
ren en wij zien met vertrouwen de a.s. 
competitie welke in September a.s. be
gint,. tegemoet.· 
Getracht zal worden door het spelen 
van enkele vriendschappelijke wedstrij
den de goede vorm te bewaren. . Gedacht is hierbij aan de kamp10enen 
der te klasse van de afdelingen 1, 3 en 
4, en eventuële andere gegadigden. 

AVESTEYN 1-DVG I 2-4 
AVESTEYN II - DVG II t - 5 

Zondag j.l. toog DVG I inet een invaller, 
voor de middenvoor naar Dinther, om 
de club Avesteyn te gaan bekampen. De 
opstelling was enigszins gewijzigd, daar 
de middenvoor, die in militairen dienst 
is niet naar huis kon komen. De DVG
k�eper was op de middenvoorplaats op
gesteld, terwijl de oude DVG-keeper, 
Joh. v. d. Boer, weer onder de lat stond, 
aan wie in hoofdzaak de overwinning te 
danken is. _ 
Om twaalf uur komt DVG II in 't veld 
met de vaste overtuiging te winnen, wat 
zij dan ook hebben bereikt. Met zeer 
goed samenspel wisten zij eerst de lei
ding te nemen, waarna de Avesteyners 
er geli_ik van maakten, waarmede de rust 
ingaat. 
Na de rust is DVG overwegend in de 
meerderheid, hetgeen zij dan ook in een 
viertal doelpunten wisten uit te drukken. 
Zodat het einde van deze wedstrijd 
kwam met een verdiende 1-5 overwin-
ning voor DVG II. 
Daarna komt het eerste elftal in het veld. 
Na ongeveer een half uur gespeeld te 
hebben geeft de DVG-middenvoor zijn 
club de leiding 0-1. Enige minuten later 
weer dezelfde speler uit een corner met 
een pracht van een kopbal de voor
sprong te vergroten 0-2. Nog voor de 
rust krijgt Avesteyn een penalty te ne
men, die onberispelijk wordt ingescho
ten, en zodoende de rust met een 1-2 
voorsprong voor DVG ingaat. 
Al spoedig na de rust neemt de DVG
middenvoor nummer drie voor_ zijn re
kening, en een kwartier later is het nog
maals door dezelfde speler 1-4. Daarna 
krijgt DVG nog enige opgelegde kansen, 
doch deze worden echter gemist, ofwel 
op uitstekende wijze door de Avesteyn
keeper uit zijn doel geweerd. Dan komt 
Avesteyn weer meer opzetten en weten 
enkele minuten voor het einde de stand 
op 2-4 te brengen, waarmede het einde 
komt en DVG weer een verdiende over
winning heeft behaald. 
DVG I staat nog steeds bovenaan, met 
twee verliespunten minder dan haar 
naaste concurrent Schijndel III, die Zon
dag jJ met 3-0 klop heeft gehad van 
BMC L 
Voor a.s. Zondag zijn vastgesteld Bos
kant 1-DVG I en Boskant JI-DVG II
aanvang 12 en 2 uur. 

Algemeen Nieuws. 
DE A.V.O. 

Ten Paleis Raadhuize van Tilburg werd 
onder leiding van drs. F. C. M. Boenders 
een vergadering gehouden van de Prov. 
Raad in N. Br. van de Ned. Ver. tot 
Bevordering van de arbeid voor onvol
waardige arbeidskrachten. De praeses gaf 

een historisch overzicht van de oprich
ting en werkwijze in het eerste jaar, 
waarbij hij accentueerde dat vooralsnog 
de financiën mankeren om de grootse 
plannen te verwezenlijken. 
Besloten werd aan het Prov. Bestuur het 
verzoek te richten bij de a.s. volkstelling 
provinciaal tevens de onvolwaardigen te 
registreren. 
Tot de stichting van een Prov. Bureau 
kan nog niet worden overgegaan, doch 
ter verkrijging daarvan zullen nog dit 
jaar , plaatselijke propaganda-avonden 
worden gehouden en in de maand Juli 
of Augustus een prov. speldjesdag wor
den gehouden. 
Een grote provinciale loterij wordt op 
touw gezet, waarvan de trekking 14 da
gen voor St. Nicolaas zal plaats hebben. 
De op deze wijze verkregen gelden zul
len o.m. mede besteed moeten worden 
voor oprichting van nieuwe en ,uitbrei
ding van bestaande werkinrichtingen 
voor onvolwaardige arbeidskrachten. 
Zelfs na de op handen zijnde wettelijke 
verplichting voor de groot-industrieën 
om een bepaald percentage minder valide 
in dienst te nemen, zal er een grote cate
gorie blijven, die in het vrije bedrijf niet 
te plaatsen is. 
Op 10 Juni zal in Hotel Noord-Brabant 
door de heer G. A. Vissers, directeur der 
M.A.O.-stichting een uiteenzetting wor
den gegeven over de mogelijkheden, die 
dergelijke werkinrichtingen bieden. 

LUCHTVAART-VERLOTING 
Hoofdprijs: '.2 Personen retour per 
KLM Amsterdam-Rio de Janeiro. 

Evenals voor de oorlog heeft de Minister 
van Justitie wederom vergunning ver
leend tot het aanleggen van een Ver
loting waarvan het batig saldo is be
stemd voor de ontwikkeling van de Vak
afdeling Zweefvliegen van de Kon, Ned. 
Ver. voor Luchtvaart. 
De K.N.V.v.L. is er in geslaagd de 

hand te leggen op een keurcollectie/rij
zen bij de keuze waarvan uiteraar de 
gedachte heeft voorgezeten "aan elck 
wat wils". 
Als hoofdprijs telt deze Luchtvaart-Ver
loting een retourvlucht per KLM voor 
2 personen van Schiphol naar 'Rio de 
Janeiro, een huisinrichting van f 6000 
waarde, een vee.stapel, bontmantels, zil
vervossen, ameublementen e.d., grote 
vliegtochten, vacantietrips, etc. De Luva
Loten à / t ,- zijn o.a. verkrijgbaar bij 
de KLM. en bij de verschillende Lucht
vaartclubs overal in den lande. 
Zie verder advertentie in dit blad. 

BELGI.Ë-NEDERLANO 

4 Mei 1947 

Hoe zal de uitslag zijn 
en wie kan deze voorspellen? 

Zoals België is ook heel Neder
land benieuwd hoe deze wed
strijd zal eindigen. Natuurlijk 
hopen wij allen op een Hol
landse zege; maar wie kan de 
uilslag voorsp·eIJen? Wie hierin 
slaagt, zal worden beloond De 
opgave oer gemaakte doelpunten 
wordt niet gevraagd. Iedereen 
kan aan deze zeker interessante 
meningswedstrijd meedoen _ en 
mag zelfs zoveel meningen in
sturen als hij zelf wil. Voor een 
goede regeling wordt het vol
gende bepaald. 
1. Deze advertemie uitknippen 

en één der onderstaande hok
jes met inkt zwart maken. 

2. Men levert deze advertentie 
bij aankoop van een pakje 
de Gruyter's cacao in een 
onzer winkels vóór Zondag 
4 Mei a.s. in en ontvangt deze 
advertende afgestempeld als 
bewijs terug. 

3. Dit bewijs goed bewaren en
Zondag 4 Mei weet men al 
ol men recht heelt op een 
beloning. 

Iedereen, onverschillig hoeveel 
honderdduizenden juiste menin
gen ingediend zijn, ontvangt als 
beloning op de volgende cacao
bon zoveel pakjes cacao op zijn. 
bonnen g_ratis als hij afgestem
pelde advertenties met de juiste 
mening inlever_t. 
Wij wensen allen, maar vooral 
het Nederlandse elftal, veel suc
ces! De Gruyter, de kollie- en 
theezaak van Nederland, vooral 
bekend om zijn goede choco• 
lade en cacao. 
Nederland zal op 4 Mei 1947

winnen ...... 0

gelijk spelen. • . 0

verliezen ....•. 0
De Gruyter's cacao, de ideale 
krachtvoeding voQr sportliel• 
hebbers! 

Distributie.Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 4 t.m. 17 Mei 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 705 (serie B). 
B-07 Algemeen: 7;0 gram suiker, boter-

hamstrooisel enz. of 1500 gram jam, 
stroop enz. of 750 gram chocolade 
of suikerwerk. 

B-08 Algemeen: 50 gram cacao. 
Bonkaarten KO, KE 705 (Serie B). 
B-14, B-1; Algemeen: 250 gram suiker, 

boterhamstrooisel enz. of 500 gram 
jam, stroop enz. of 250 gram choco
lade of suikerwerk. 

B-16 Algemeen: 50 gram cacao. 
Bonkaarten MA, MD 705 (Bijz. arbeid, 
a.s. moeders) (Serie B,)
B-21 Suiker: 250 gram suiker, boterham

strooisel enz. of 500 gram jam, 
stroop enz. of 250 gram chocolade 
of suikerwerk. 

Tabakskaarten enz .QA, QB, QC 703. 
71-1 Tabak: 3 rantsoenen tabaksartikelen 
71-2, 71-3, Tabak: 2 rantso�nen tabaks-

artikelen. 
71-1 Versnaperingen: 200 gram chocola

de of suikerwerk of 200 gram suiker, 
boterhamstrooisel enz. of 400 gram 
jam, stroop enz. 

71-3 Versnaperingen: 100 gram chocola
de of suikerwerk of 100 gram suiker, 
boterhamstrooisel enz. of 200 gram 
jam, stroop enz. 

Bovengenoemde - bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 2 Mei worden gebruikt. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 

De Waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring Boxtel brengt het volgende 
ter openbare kennis: 
1. SLUITING Distributiekantoren.
Op Maandag 5 Mei a.s. - de Nationale 
Feestdag - zullen alle kantoren en uit
reiklokalen de gehele dag gesloten zijn. 
Handelaren, die des Maandags.hun bon
nen inleveren moeten dit nu doen op 
Dinsdag 6 Mei a.s. 
2. Aanvragen van rijwielen en Rijwiel
banden. Gedurende de eerste tien dagen 
van de maand (M�i) kunnen in alle tot 
de Distributiekring Boxtel behorende ge
meenten wederom aanvragen worden in
gediend ter verkrijging van bonnen voor 
rijwiel en of rijwielbanden (uitsluitend 
tourban:den). 
Alleen zij, die volgens de bestaande nor
men daartoe in aanmerking komen, kun
nen een aanvrage indienen, tegen over
legging van de tweede distributiestam
kaart. 
3. Uitreiking bonkaarten in de gemeen
ten Boxtel, Schijndel en Best.
In aansluiting op mijn bericht d.d. 12 
April 1947 betreffende de uitreiking van 
bonkaarten 707 alsmede kolenkaarten 
T A 707 volgt hieronder het uitreiksche
ma voor de gemeenten Boxtel, Schijndel
en Best: 

Dinsdag 6 Mei .de letters A en C 
Woensdag, 7 Mei de letter D 
Donderdag 8 Mei de letters B t.m. Be 
Vrijdag 9 Mei de letters Bi t.m. Bo 
Zaterdag 10 Mei de letters Br t.m. By 
Maandag t 2 Mei de letters E en F 
Dinsdag 13 Mei de letters G en I 
Woensdag 14 Mei de letters H. t.m. Hee 
Vrijdag 16 Mei de letters Hei t.m. Hy 
Zaterdag t 7 Mei de letter J 
Maandag 19 Mei de letter K 

Dinsdag 20 Mei de letter L 

Woensdag 21 Mei de letters M en N
Donderdag 22 Mei de letters O en Q
Vrijdag 23 Mei de letter P 
Zaterdag 24 Mei de letter R

Dinsdag 27 Mei de letter S (geen Sch) 
Woensdag 28 Mei de letter Sch 
Donderdag 29 Mei de letter T 
Woensdag 4 Juni de letter V 
Donderdag 5 Juni de letters U W X

Vrijdag 6 Juni de letters Y en Z. 
4. Na-uitreiking Schoenenbonnen. 
Degenen, die nog in het bezit zijn van 
eeo bij hun tweede distributiestamkaart 
behorend inlegvel GA, GB, GC of GO 
605, waaraan zich de bonnen 614 en 612 
bevinden en die door omstandigheden 
nog niet in de gelegenheid waren daar
op een schoenenbon af te halen, kunnen 
dit alsnog dagelijks doen tot uiterlijk 
10 Mei a.s. 
Boxtel, de 18e April 1947. 

De wnd. Directeur vnd. J. F. A. PARO 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 4 Mei. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 
t t de Hoogmis. Om 9 uur gel. H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
der parochie. Des avonds om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje. Maandagavond geen 
Maria Congregatie. Vandaag de tweede 
schaal voor de bijzondere noden van het 
Episcopaat, welke bijz. in de milddadig
heid der gelovigen wordt aanbevolen. 
A.s. Zondag t t Mei, zal er een collecte 
gehouden worden ten behoeve van ver
schillende Stichtingen voor nabestaan
den van oorlogsslachtoffers. Wij bevelen 
deze collecte ten zeerste in de mildda
digheid der gelovigen aan. 
Maandag, 5 Mei. Nationale Feestdag. 
Om half 9 zal er een H. Mis worden op
gedragen voor allen die tijdens de laat
ste oorlog hun leven hebben gegeven-_ 
voor het vaderland. 
Deze week iedere avond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje vanwege de Meimaand. 
Vandaag na de Hoogmis verering van de 
H. Bloeddoek. 
Woensdag om half 8 gel. H. Mis van
wege het "Biddend Leger" voor onze 
jongens in Indië. 
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 Jozef v. cl. Meijden; z.a. gel. 
mndst. voor Adriana v. d. Bragt Smet
sers; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Elisabeth Kerkoerle Leijten; om half 8 
gel. jrgt. voor Willem van Gemert; z.a, 
gel. H. Mis voor Franciscus Mandos; 
om half 9 gez. H. Mis voor allen die 
tijdens de laatste oorlog hun leven heb
ben gegeven voor het vaderland. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Theodorus Peeters; z.a. gel. 
H. Mis voor Cornelis van Hal vanwege 
de Bond van het H. Hart; H. Hart al
taar gel. H. Mis voor Hendrica v. d. 
Loo van Esch; om half 8 gel. jrgt. voor 
Maria van Gemert Schoenmakers; z.a. 
gel. H. Mis voor Adriana Schellekens 
v. d. Boogaard; om half 9 gel. H. Mis 
voor Gerardus Saris en Elisabeth Kolen 
de hsvr. 
WOENSDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Jacobus van Elk; z.a. gel. 
mndst. voor Jan van Empel; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Marinus v. d. 
Steen vanwege het Thuisfront; om half 
8 gel. H. Mis vanwege het "Biddend 
Leger"; z.a. gel. H. Mis tot bijz. inten
tie; H. Hart altaar gel. H. Mis voor 
Adriana Bevers v. d. Velden; _om half 
9 gel. jrgt. voor Adrianus Schellekens; 
om half 10 Huwelijksmis. 
DONDERDAG, om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Wilhelmina v. d. Meijden; 
z.a. gel. mndst. voor Adrianus van Gooi; 
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Johanna 
Maria v. d. Sloot v. d. Langenberg; om 
half 8 gel. jrgt. voor Henricus van Ge
mert; z.a. gel. H. Mis voor Paulina 
Voets; om half 9 gel. mndst. voor Ja
cobus van Elk; om half 10 Huwelijksmis, 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez, 
jrgt. voor Joanna van Haeren; z.a. gel. 
H. Mis ter ere van het H. Bloed; H.
Hart altaar gel. H. Mis voor Elisabeth 
van Kleef Timmermans vanwege de Bond 
van het H. Hart; om half 8 gel. jrgt. 
voor overl. fam. Petrus Troeien v. Rund; 
z.a. gel. H. Mis voor Ton Gerrits; om
half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van Vler
ken. 
ZATERDAG, om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Anna Maria van Lieshout; 
z.a. gel. mndst. voor Maria van Nieuw
burg; H. H;irt altaar gel. mndst .. voor 
Martina Voets Vlamings; om half 8 gel. 
H. Mis voor Arnoldus van Rooij; z.a. 
gel. mndst. voor Johannes· v. d. Steen; 
om half 9 gel. H. Mis tot bijz. intentie. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Wilhelmina 
van Zogchel; Dinsdag gel. H. Mis voor 
Johanna van Lieshout de Werd; Woens
dag gel. H. Mis voor Martina van Zee
land; Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 
gel. H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Joannes Petrus Schepers 
geb. te Aarle Rixtel en won. te Gemert 
en Johanna Catharina Vullings µit deze 
parochie waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt; Johannes v. d. Besselaar 
en Hendrica Adriana Bevers beiden uit 
deze parochie; Jan V'lln Breugel uit deze 



parochie en Geertruida Pardoel uit de 
par. van St. Catharien te 's-Bosch; Johannes Martinus v. d. Staak uit de par. van het H. Hart en Martina v. d. Aker uit deze par.; Antonius Johannes Dan
kers uit de par. van het H. Hart en 

' Wilhelmina Maria Heesbeen uit deze parochie; Marinus van Tillaart geb. en 
wonende te St. Michiels-Gestel en Catharina van Schijndel uit deze par.; Antonius v. d. Laar uit deze par. en Cornelia Francina Maria van Kleef uit de 
par. van het H. Hart; Lambertus Adrianus van Ruremonde uit de par. van het H. Hart en Catharina Adriana v. d. Laar 
uit deze par.; Johannes Adrianus vanDoremalen geb. en won. te St. MichielsGestel en Mechelina Berdina van Kasteren uit deze par.; Theodorus Pastoor uit deze par. en Bertha van Esch uit de 
par. van het H. Hart; waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De gelo
vigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste aan de pastoor 
bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
4e Zondag na Pasen, 4 Mei 1947. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. Om 7 uur Lof met volkszang en Rozenhoedje voor onze Jongens
in Indië. Deze week iedere avond om half 8 Lof met Rozenhoedje vanwege de 
Meimaand. 's Maandags, Woensdags en Vrijdags Lof met volkszang. 
Nationale Feestdag. Maandag om half 9 
zal een plechtig gezongen dienst gecelebreerd worden- ,,voor allen, die tijdens de 
laatste oorlog hun leven hebben gegeven 
voor het vaderland". 
Op Zondag 11 Mei zal een collecte worden gehouden voor de nabestaanden vande oorlogs-slachtoffers. 
Militairen: Er zullen te Vught weer drie 
Retraites gegeven worden voor Militieplichtigen n.l. van 14-17 Mei, van 17-20 
Mei en van 28-31 Mei. Geen jongen uit onze Parochie ga naar de kazerne zon
der Retraite. Deelnemers kunnen zichmelden op de pastorie. Doopuur: iederen dag van half 3 tot 3 u. 
Biechturen. Zaterdag van 3 tot 4 uur en van 6 tot 8 uur. ZONDAG 4 Mei: 6 uur I.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der par.; 

7 uur I.d. voor Martina Vlaminckx van 
Handel vanwege de Retraitepenning; 8 
uur I.d. voor Henricus van Weert vanwege het Ap. des Gebeds. kwart over 9 I.d. voor Albertus van Berkel vanwege 
het Ap. des Gebeds; half 11 de Hoogmis 
voor Marinus van Esch vanwege Broed. H. Willibrord. 
MAANDAG, 5 Mei: 7 uur I.d. voor Anna Doevendans van Grinsven; I.d. voor
Jacoba v. d. Horst-Rademakers; kwart voor 8 l.d. voor Henricus van Woensel; l.d. voor Franciscus Vlaminckx; half 9 
Pl.z.d. voor allen die in de laatste oorlog 
gevallen zijn voor het Vaderland. DINSDAG, 6 Mei: 7 uur I.d. voor Jo
hanna Pastoor v. d. Besselaar; l.d. tot bijzondere: intentie; kwart voor 8 l.d. voor Jos van Susante; half 9 I.m. voor Ge
rardus V.eroude; half 10 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG, 7 Mei: 7 uur pl.l.m. voor 
Henrica van Stekelenburg-Duren; l.d.voor Adriana Voets; kwart voor 8 I.m.voor Adrianus van Hommel; half 9 I.m. voor Michiel v. d. Heyden; half- 10 gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG, 8 Mei: 7 uur pl. z.j. 
voor den Heer Jan Baayens; l.d. voor 
Maria v. d. Plas van Summeren; kwartvoor 8 I.m. voor Gertruda Goossens
Hermsen; half 9 l.d. uit Dankbaarheid· 
half 10 gez. Huwelijksmis. VRIJDAG, 9 Mei: 7 uur z.m. voor den 
Heer Jan de Leyer; l.d. voor Theodorus Hendriks; kwart voor 8 I.m. voor Piet v. d. Kruys; I.m. voor Adrianus Vla
minckx; half 9 I.m. voor Albertus van Berkel. ZATERDAG: 10 Mei: 7 uur I.m. voor Gerdina van Beljouw; l.j. voor Maria Kruyssen; kwart voor 8 l.j. voor Jo
hanna van Erp-Baayens; halg 9 l.j. voor Wilhelmina Klaassen-Jacobs; half 10 vo Wilhelmina Klaassen-Jacobs; half 10 Gez. Huwelijksmis. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 4de Zondag na Pasen. 
ZONDAG half 7 jrgt. voor Joannes v. d. Meyden; 8 uur H. Mis voor welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Maria 
hsvr. van Joannes v. d. Meyden. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus v. Giersbergen; 8 uur jrgt. voor Ca
tharina hsvr. van Theodorus v. Giers-

bergen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor den HeerAdrianus Maas; 9 uur gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Mej.Lamberdina Maas; 9 uur gez. H. Mis
voor St. Joris en St. Catharina-gilde. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Theodora Maas. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Eerw. Zus
ter Andrea Maas. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Walthe
rus Groenendaal. 
Deze week zullen geschieden: Donderdag mndst. t-Jicolasina Toelen; Vrijdag H. Mis voor Hendricus van Weert te 
Boxtel overleden; Zaterdag H. Mis v. 
Adrianus Vorstenbosch te Schijndel over
leden. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 4de Zondag na Pasen 1947. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege St. Elisabethstichting voor Johannes Ver
mulst; half 9 H. Mis tot intentie v. 3 leden v. h. Genootschap tot Voortplan
ting des Geloofs; 10 uur Hoogmis tot 
wel.zijn van de parochianen. De eerste
schaal is voor onze eigen kerk, de twedevoor B. N. Om half 3 Lof met Rozen
hoedje uit dankbaarheid voor verkregen 
weldaden. 
MAANDAG:' half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, tot bijzondere intentie; kwart over 8 H. Mis 
voor allen, die tijdens de laatste oorlog hun leven hebben gegeven voor het vaderland. DINSDAG: half 8 H. Mis vanwege E. R.
K. Levensverzekering voor Wed. Maria Berends-Toonen; kwart over 8 plechtig jrgt. voor den heer Adrianus v. d. 
Brekel. 8 uur Vergadering van St. Elisabeth-stichting op de pastorie. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere
v. d. 1-1. Theresia tot bijzondere intentie; 
kwart over 8 gez. jrgt. voor Petrus v. Kerkoerle. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor een 
zieke; kwart over 8 H. Mis tot intentie van de leden der Godvruchtige Vereni
ging ter ere v. d. H. Theresia v. h. Kind Jezus. VRIJDAG: half 8 H. Mis ter ere v. d.H. Antonius; kwart over 8 gez. H. Mis
voor Mej. Wilhelmina v. d. Boom. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Catha
rina v. d. Meyden-v. d. Heyden; kwart over 8 jrgt. voor Maria v. Kasteren-Timmermans. 
Biechthoren: half 3 tot 4 en van 6 tot 
half 8; daarna Lof met Rozenhoedje tot 
afweer van het communisme en opbloei van de KA. 
30 dagen worden gebeden verzocht voor Maria Coppens-School te Liempde, Willem Manders te Meijel en Antonius Mar
tinus Bexkens te Oploo overleden. De jongelui, die de R.K. Nijverheidsschool wensen te bezoeken, kunnen zich 
alhier bij het hoofd der school aanmelden .. 
De Directeur van de Boterfabriek zal in het belang van onze parochie in deze week de botergelden afhouden van de 
aangeslotenen bij de boterfabriek. Een 
ieder, wien zulks aanbelangt, bewilligehierin ten behoeve van onze parochievoor een pond boter per koe. 
ZONDAG, 11 Mei: 7 uur H. Mis vanwege de kinderen voor Johanna Boschvan Engeland; half 9 H. Mis vanwege O.L. Vrouw Broederschap te Mariahout 
voor Adrianus v. d. Loo. 

PAR. ST. WILLIBRORD ESCH. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat: Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
Deze week iederen avond om half 8 Lof vanwege de Meimaand. De eerste 1-1. Communie der kleintjes zal dit jaar uitgesteld worden tot tegen de groote vacantie. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Martinus Johannes van Rooy; half 9 mndst. voor Johannes \'(/ilhelmus van Exsel; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 mndst. voor Anna van der Bruggen. 
DINSDAG: half 8 1-1. Mis voor Johanna van der Bruggen-Dominicus. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor bij-zondere intentie. . DONDERDAG: half 8 H. Mis voor bijzondere intentie. 9 uur gez. Huwelijksm. VRIJDAG: half 8 1-1. Mis uit dankbaarheid ter ere van O.L. Vrouw in 't Zand. ZATERDAG: half 8 1-1. Mis voor Joli.rnnes Baak te Son overleden. 

H.H. FRUITTELERS! 

Elders H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Gcrtruda v. d.
Staak-Konings.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING. 
TE LIEMPDE.
4e Zondag na Pasen, 4 Mei 1947. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur I.m. tot welzijn der par.; 8 uur l.j. voor Johanna Gerardus v. d. Boer; 10 uur z.m. voor de vruchten der aarde vanwege Klein-Hoekje; 3 uur Lof daarna meisjes-congregatie. MAANDAG: 7 uur z.m. voor allen, die tijdens de laatste oorlog hun leven hebben gegeven voor het vaderland; half 8 
z.j. voor Maria van Abeelen; 8 uur l.j. voor Woutrina Jan v. d. Heyden. � DINSDAG: 7 uur l.j. voor Franciscus Kreyveld en Josephus v. d. Gouw; 8 uur 
l.j. voor Jan van Gestel; 9 uur z. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: 7 uur l.j. voor Catharina 
Jan van Gestel; half 8 l.j. voor Francis
cus Traa; 8 uur plechtige z.m. voor de jubilerende Boerenbond. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden der parochianen; half 8 l.j. voor 
Johannes van Gestel; 8 uur z.m. voor de Jubilerende Boerinnenbond en de Jonge-Boerenstand. VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Wouterus Avendonks; half 8 z.j. voor Johanna van Abeelen; 8 uur l.j. voor Gerardina Frans 
Traa. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Gerardina Wouterus Avendonks; half 8 z.j. voor 
Johannus van Abeelen; 8 uur l.j. voor Everardus Traa. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor de Eerw. Zr. 
Bartholomèe van Gestel; 8 uur I.m. tot welzijn der par.; 10 uur z.m. voor de 
vruchten der aarde vanwege Kerkeind. In de kapel der Eerw. Zusters: Donder
dag 7 uur I.m. voor overleden ouders; Vrijdag 7 uur I.m. voor Martinus Boeren. 
Op Zondag 11 Mei wereld-congregatiedag. Verwacht wordt, dat. alle leden der
beide congregaties op dien dag de H. Communie zullen ontvangen en dat leden der jongens-congregatie in grote 
getale réunie in den Bosch zullen bijwonen. Gedoopt Henricus Martinus Nicolaas zoon van· Cornelis Petrus VerdonkRoestenburg. 

Op 8 Mei a.s. hopen onze 
geliefde Ouders en Groot
Ouders 

Te koop: Nieuw Philips-radio
toestel type B.X. 360A., te bevragen Wolvendijk 149, Eindhoven. Gemeente-Bedrijven Boxtel ÀÀuenta R.K. Nijverheidsschool 

P.J. Robben 
en 
M. C. Robben-Vermelis

de dag te herdenken dat zij 
vóór 35 jaar in het Huwe
lijk traden. 
De H. Mis van dankbaarheid wordt opgedragen 
's morgens om half negen 
in de parochiekerk van het 
H. Hart. 
Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen 
Boxtel, Mei 1947 Paviljoen Molenwijk. 
Gelegenheid tot feliciteren 

van 1 tot 2 uur. 

Op 20 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders 
Petrus v. d. Pasch 

en 
Hendrika v. d. Meerendonk 

hun gouden Huwelijksfeest te vieren. 
De gezongen H. Mis van 
dankbaarheid wordt opgedragen 's morgens om 10 uur in de Par. v.h. H. Hart. Receptie van 1,30 tot 2,30 
Hunne dankbare Kinderen en Kleinkinderen 
Boxtel, April 1947. Tongeren 70a. 

Te koop een toom beste G.Y.
biggen, waarvan gemerkt voor het stamboek, bij P. van den Boer, Eindhovenseweg 47. 
Te koop een toom beste big
gen bij Adr. v. Erp, Roond 7 Boxtel. 
Te koop wegens overcompleet splinternieuw kinderledikantje met bijbehorend bedje, beide ongebruikt f 55,- van Horn
straat 12. 
Te koop: Kinderbox m. vloer, Kinderledikant, Keukentafel, luidspreker, Schoolbord, Nieuwstraat 180. 
Te koop een toom zware big
gen en driftvarkens bij Adr. Dobbelsteen, Tongeren 61, Boxtel

Aangeboden: Net kosthuis in klein gezin (geen beroepskost
huis). Brieven No. 7 Molenstraat 19, Boxtel. 
Kinderwagen te koop, licht 
beige. Bevragen Molenstr. 19. 
Gevraagd 

• • 

een me1s1e 

dat bereid is ÉÉN 
dag (Maandag) in de 
week in de 

St. Petruskerk 
te werken. 

Zich aan te melden 

KERKSTRAAT18. 

Notaris P.Mertens 
te Boxtel 

zal om contant publiek verkopen: I. op Dinsdag 6 Mei 1947 v.m.
10 uur ten huize te Boxtel,Mijlstraat 8 voor Mej. de Wed. J. van Dijk-van Empel: tafels, stoelen, naaimachine, kasten, spiegels, schilderijen, keukengerief, kruiwagen, tuin-gereedschap enz. Bezichtiging 1 uur voor de verkoping 
II. op Donderdag 8 Mei 1947voorm. 10 uur ten huize te Boxtel Zandvliet 26 voor den 
Heer A. H. van Erp: Mallejan, stortkar, hoogkar, zware platte wagen, paardetuig, kruiwagen, melkkan, ledikant, matras, kast, ijzerwerk en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Bezichtiging 1 uur voor de verkoping. 

Accountantskantoor 
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken . 

Te koor aangeboden een da
mesfiets met banden en een H.H.

herenfiets zonder banden, 
Landbouwers. 
Beveiligt uw BIETEN tegen hartrot I gebruikt Wilhelminastraat 22. 

Te koop, enige zware biggenen een dekrijp zeugje V.D.L.,keuze uit twee.· A. A. Smolders, D 36 Liempde. 

13ieten6.o.cax 
uit voorraad leverbaar. 

Firma Gebr. v�n Oers 
Te koop twee luidsprekers, GRANEN EN ZADEN 

Stationsplein 8. Breukelsestraat 112. 

2de Pinksterdag B Ï d t O C h f
naar Beauraing 

voor Boxtel en Omgeving 
Intentie: TERUGKEER VAN DE AFGEVALLEN 

KATHOLIEKEN VAN ONS BISDOM. 
onder geestel. leid. van de E.E.P.P. Assumptionisten. 

Missiehuis, St. Theresia. Technische leid. RAAPHOF 1, BOXTEL 

Hierbij berichten wij onze gas en waterafnem�rs, dat 
door ons, ingaande 1 Mei 1947, een erkenning . alsgas en waterfitter ter plaatse is uitgereikt aan: 

R. PECHTOLD, Molenstraat, J. VOERMANS, Breukelsestraat,H. CLEMENS, Parallelweg Z. 
J. v. d. LINDE. Bosscheweg. Dit betekent dat vanaf heden alleen deze erkende installateurs in de gemeente Boxtel aan de binnenleidingen voor gas en water mogen werken en zal door ons van anderen geen werk meer geaccepteerd worden. 

Ook het Gas- en Waterbedrijf doet vanaf heden geen 
werkzaamheden meer aan binnenleidingen en U moet 
dus vanaf heden met dergelijk werk bij een van bovengenoemde installateurs zijn. 

DIRECTEUR GEMEENTE-BEDRIJVEN 

Dr. HOEK's-vereniging 
AFD. WIT-GELE-KRUIS, BOXTEL 

Algemene Vergadering 
op DINSDAG 13 MEI des avonds 8 uur jn de grote zaal van "DE ARK".

AGENDA: 1. Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester over 1946, 2. Bestuursverkiezing: aan de beurt van aftreden zijn: Mevr. van Beers en de Heren P. 
Mertens en J. van Hees, die allen wederom herkiesbaar zijn. Candidaten, door de leden te stellen, kunnen schriftelijk ingediend worden bij de Voorz., Bosscheweg 28, Boxtel. 3. Dr. Deelen, de nieuw benoemde 
Schoolarts te Boxtel houdt een inleiding over de pas . opgerichte Schoolartsendienst te Boxtel. Het Bestuur. 

Muziek Stemming 

Op 4 en 5 Mei speelt 

de Chromortier 
in Café Van der Meiiden 
Eindhovenscheweg 6 

Boekhandel TIELEN 
STATIONSSTRAAT 28 .• BOXTEL 

* 

Zoekt U een aardig cadeautje voor de a.s. 

Eerste H. Communie. 
Wij hebben hierin ruime keuze als: 

Speciale kinderkerkboekjes met plaatjes in diverse soorten, rozenkransen, kleur-, lees- en prentenboeken, schooletui's, poosjes of mapjes kinderpost, poëzie-albums, enz. enz. 
Wij vestigen tevens Uw aandacht op het schitterende standaardwerk voor Uw Kinderen 

,,BIJBEL VOOR DE JEUGD" 

een nieuw middel voor de 
bestrijding van schurft bij 
APPEL en PEER 

Firma Gebr. van Oers Boxtel 

Eiervereeniging 
In verband met de Natiooale Feestdag op Maandag 5 Mei is het in die week op Woens
dag 7 Mei eieren leveren inhet inpaklokaal van 's morgens
8 tot 12 uur en van n.m. 2tot 5 uur. 

De Verzamelaar No. 8759. 
WIJ MOETEN LOS 
Als voor de oorlog: 100 Gladiolen in kl., 100 Montbretia's, 15 snijbloemplanten, 100 Oxa· lis, 5 Begonia's, 25 Anemoon
tjes, 2 Dahlia's plus 2 witte 
Lelies, v. totaal slechts f 5,50.
Postgiro 150243. 

H. SIJSENAAR Jr.
,,De Popelenburg", 
HILLEGOM, Tel. 5860 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

uan lJafe's 
nieuw groot woordenboek der 

NEDERLANDSE TAAL 
gaat weer verschijnen 

in ongeveer 15 afleveringen van minstens 160 bladzijden. Totaal ongeveer 2400 bladz. Eerste aflevering verschijnt begin Juni. Intekenprijs bedraagt 
f 2,50 per aflevering, terwijl een stevige linnen band voor 
het gehele werk gr�tis wordt verstrekt. 
Intekeningen worden gaarne genoteerd door 
BOEKHANDEL 

TIELEN, 
STATIONSTRAAT BOXTEL I 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PLANTEN 
Savoye-, Rode-, Bloem
kool en Slaplanten, 
uit voorraad leverbaar 

Firma Gebr. van Oers 
Breukelsestraat 112 

Zuivelhandel 

C. �e Jong-v. Kempen
v. HORNSTRAAT 12

welk in 12 afleveringen verschijnt. Prijs is f 1,90 per Vanaf midden der aanstaandeaflevering. 5 Afleveringen zijn reeds verschenen. week bij ons steeds voorradigInlichtingen hierover worden door ons gaarne verstrekt. 
Nutricia's Ook in Communieplaatjes hebben wij een grote sortering. Deze kunnen desgewenst met een toepasselijk 

versje • bedrukt worden. 
ZIET VANAF a.s. DINSDAG ONZE SPECIALE 

COMMUNIE-ETALAGE. 

Nog leverbaar 

Pootaardappelen, Bietenzaad, 
Gras::, Klaver::: en Koolraapzaad 

Firma Gebr. v. Oers, Boxtel 

Baby= Voeding 
en Nutricia's Prod[!cten 

Heden ontvangen 
Bietenzaden 

Groenkraag en Rosekraag 
]aapjes en Stoppelknollen, 
Lange Blauwkop. 
Zaadhandel 

P. P. v. Zogc�el 
DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Boxtel 

Aangifte van leerlingenvoor het nieuwe school-jaar kan geschieden de gehele maand Mei elke werkdag (behalve des Zaterdags) aan het schoolgebouw, Nieuwstraat 49a (St. Paulusjeugdhuis). 
Opgeleidt wordt in de beroepen Timmeren, Meubelmaken, Metselen en Stucadoren. Inlichtingen worden ook verstrekt door de hoofden der scholen. 

6 JUHI TREKT LUVA LOTEH I t .. 
Keuze2 P KLM A"d-Rio Janeiro. 
Huis tot fbOOO. Huisinr. f6()()(). 
2 Koelen r 31100. 2 Paarden f 3000, 
Bruynzeelkeukens, Bontmantels 
Z11vervussen. S80 Prachtpriizen. 
Just 1116 Kon Ned. Ver v. Luchtv. Postwissel BOX S09 ·s-Hage 
KOOPT h/d KLM., KRAtHKIOSKEH, LISSOHE, SIGM., GIRO 241.000 

LUVA,LOTEN f 1.- te BOXTEL. Coill. Kimpel, ISosscheweg 18. 

Laat Uw centen los 

Koopt KAAS en VIS bij VOS 
Boter bij de Vis 

Al wat heerlijk is. 

STATIONSTRAAT 44 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

' en Koopt 
bil Bert van 

Nieuwe Kerkstraat 73 
den Braak• 

Telefoon 450 

Dagmeisje of Werkster gevraagd. 
H. VOETS, Rechterstraat 9 

smaakt! 
· . . .

,. 
'1)oiiw;f 'gbcrts 
. ,y\-\t 

..,pS 1753 s11� 

.,. 

• 
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·VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

DE HEROïEK. 
van het moeders�hap. 
(overpeinzingen op Moederdag 1947) 

In deze periode van hardheid, 
dood en vernieling, in deze eeuw 
van haat en diepe eigenliefde, is 
er wellicht alleen nog maar de 
moeder die, stil en vereenzaamd, 
gegroeid uit de nieuwe tijd, de be
kommernis kent om anderen, de 
liefde heeft voor haar kinderen. 
Een vrouw, die het leven voort
brengt, geduldig en vanzelfspre
kend, die het lijden aanvaardt, 

. omdat zij d� goddelijke waarde 
ervan inziet - ziepaar 't enige wat 
blijft en blijven zal bij. alle ver
nieuwingen. De moeders onder
gaan het leven, brengen het voort 
en staan nauwelijks verwonderd 
als God in hun binnenste het won
der verricht dat schepping heet. 
De heldhaftigheid van de moeders 
bestaat hierin, dat zij steeds weer 
opnieuw het Godsplan aan zich 
laten voltrekken, in volle over
gave aan zijn wil en aan de pijnen 
van het offer. 
Alleen 't heldhaftige beleven van 
het moederschap heeft door alle 
eeuwen �een het leven onge
schonden bewaard. De zachte 
vermaningen van n moeder, de 

• kinderlijke blijheid van een moe
·derhart, waren in de geschiedenis
grotere krachten dan grote religi
euze bewegingen.
De gestalte van Moeder heeft in
ieder mensenleven een grote be
tekenis. Voor sommigen is zij de
wachtende, èeuwig wachtende
vrouw tot diep in de levensnacht.
�or anderen is zij de fluisteren
de vermaning, de zachte hulp of
een zwijgend verwijt. Nooit werd
er een tijd gevonden, waarin men
de moeder negeerde. Zelfs onze
spottende eeuw, die de kinderze
gen durfde blasfeneren, kon de
waarschuwende wijsvinger der
moederliefde niet ontwijken.
Steeds bleef de moeder haar eigen
plaats houden in het leven.
Het is niet de kracht van haar
vrouwelijkheid, maar het is de on
overwinnelijkheid, de mystieke
kracht van het moederschap dat
de mensheid imponeert, als zij
staat tegenover een moeder. Haar
liefde is een natuurkracht, een be
ker . van ingetogenheid, een kelk
van offerzin.
De Moeders zijn nu eenmaal zo
gemaakt: de kern van het leed
is hun geluk, het lijden hun liefde .
en hun vreugde. In de diepste
smart schenken zij ons het leven.
En het is dit geheim dat ons ge
bonden houdt in de felle vlam van
de moederlijke liefde.
De zwakheid der vrouw werd een
magischè kracht. Alleen de ont
vankelijkheid der vrouw voor een
onoverwinnelijke moederliefde is
in staat zo'n verbijsterende kracht
te vinden, omdat alleen deze moe
derliefde de brandende accenten
kent van verlangen, • smart, ge
duld, ontgoocheling, vreugde,
dood en leven. Het is de wonder-

• lijke gave van een moederhart om
dat alles te doorstaan, zonder dat
het breekt. Zo werd haar ontvan
kelijkheid, haar zwakheid de
kracht van eeuwen.
Er kunnen tijden komen, waarin
kinderen hun moeders verraden.
Maar het schijnt wel onmogelijk
dat aan het moederhart, aan de
moederliefde en aan 't moeder
schap zelf ooit een moeder ver
zaken zal.
Daarom is het goed dat wij een
feestdag hebben voor de Moe
ders. In haar eren wij de geheim
zinnige kracht, de heldhaftigheid
van het moederschap. Bloemen,
cadeau's, gelukwensen en geschen
ken zijn soms waardevolle dingen.
Misschien zullen onze dankbaar
heid ·en liefde hier de beste gaven
zijn.
Leuven, Mei 1947 H. v. d. M.

Onze Kerkklokken. 
Klokkentoren 
die herboren 
vreugdeklank alomme strooit ... 

Het zullen vreugdeklanken zijn die de 
eerste nieuwe klok in de toren der St. 
Petruskerk over het • zilveren feest van 
de Zeereerw. Heer Pastoor van Besouw 
zal uitstrooien. Het zal een duidelijk 
teken zijn dat wij bezig zijn de slagen 
van het barbarisme te boven te komen, 
al zullen de laatste sporen van de infame 
klokkenroof eerst zijn uitgewist als op . 
Pasen van het volgend jaar het machtig 
'gelui van vier grote klokken over Boxtel 
zal klinken: 
Klokkenklank en klokkenmuziek hebben 
steeds in de samenleving een grote bete
kenis gehad. Reeds in de grijze oud
heid gewaagt men van klokken en schel
len. 
De Phoeniciërs, Egyptenaren, Assyriërs, 
Joden, Grieken en Romeinen kenden al 
het gebruik van klokken en schellen. 
In de aanvang der Middeleeuwen ge
bruikte men in het merendeel der kloos
ters de z.g. ,,heil,ige houten", in het 
Grieks "semanterion" genaamd, hetgeen 
signaal of teken betekent. Het semante
rion bestond uit een houten plank, die 
op de schouder werd gedragen. Met ijze
ren hamer werd' op het hout geslagen, 
waardoor een reeks van hoge en lage 
tonen kon worden opgewekt. Op deze 
primitieve wijze werden de monniken 
naar de gebedsuren in de kloosterkerk 
geroepen. Ook in kerktorens trof men 
"heilige houten" aan. Heden ten dage 
zijn in sommige Griekse kloosters deze 
instrumenten nog in gebruik. 
In de eerste Christentijden bediende men 
zich eveneens van wekhamers, kleppers, 
ratels enz., allerlei atubuten, die men 
de voorlopers der klokken zou kunnen 
noemen. Als de H. Teerspijze werd ge
bracht bij 'n stervende ging 'n misdienaar 
de priester vooraf met een wekhamer. 
In de linkerhand hield hij een staaf vast, 
waarop hij voortdurend met de hamer 
sloeg, zodat men de priester reeds van 
verre hoorde aankomen. . 
Het eerste gebruik van werkelijke klok
jes geschiedde in het "tintinnabulum", 
een ijzeren staaf, wz,araan enige klokjes 
hingen, waarop de bedienende monnik 
sloeg. Elk klokje had een verschillende 
toonaard. Het tintinnabulum gold als een 
kostbaar instrument en is thans nog een 
der waardigheidstekenen van een basi
liek. In Den Bosch wordt het bij proces
sie en ommegang vóór den stoet uitge
dragen. 
Laten de parochianen van St. Petrus door 
hartelijke samenwerking zorgen dat de 
St. Petrustoren weldra een machtig "tin
tinnabulum" rijk is. 

Plaatselijk nieuws.

BRABANTS CENTRUM 
OP UW NIEUW ADRES. 

Abonnée's die gaan verhuizen gelieven 
hun nieuw adres op te geven aan onze 
administratie Molenstraat 19 of aan onze 
bestellers. 
Ook kunnen zij gebruik maken van de 
formulieren ter mededeling van de adres
wijziging, welke ten postkantore voor 2 
cent verkrijgbaar zijn. 

,,NEDERLAND HER-REIST" 

Met dit opschrift typeerde Stapelen, op 
de kortste, maar best weer te geven wij
ze, de eerste officiële, ononderbroken 
treinrit van'· Utrecht naar Eindhoven. 
Het was tevens als een ere-saluut be
doeld voor de totale inzet der arbeids
krachten van de N.S. 
Deze verbinding verruimt niet alleen het 
maatschappelijk contact tussen Noord en 
Zuid, maar ontspant ook de greep, die 
onze industriële en economische bedrij
vigheid knelt. 
Dit gaf ons reden om de N.S. ten over
staan van de directie een passende en 
imposante hulde te brengen. 
Tegen half twaalf stroomde verleden 
week Vrijdag het perron vol met een 
geestdriftige kindermassa, kleurrijk uit
gedost in de nationale kleuren. 
De kleurensymphonie bereikte haar hoog
tepunt, toen de diesel Boxtel binnenreed 
en geestdriftig begroet werd door de 
zingende jeugd, die uitbundig zwaaide 
met vlaggetjes en petjes. 
Verrast door zulke spontane verwelko
ming merkte een van de persvertegen
woordigers complimenteus op: ,,Hoe ver
der we het zuide.n inkomen, hoe harte
lijker de ontvangst wordt". 
Het officiële gezelschap, waaronder de 
directie van de N.S., de Commissaris der 
Koningin in Utrecht en Noord-Brabant 
en alle burgemeesters van de langs de 
lijn Utrecht-Eindhoven gelegen plaatsen 
begaven zich na:i.r de nieuwe wachtka
mer, waar de Bursemeester van Boxtel 
drs. Van Helvoirt, namens de gemeente 
Boxtel in een kernachtige speech het Be
stuur van de N.S. verwelkomde en hulde 
bracht aan de reusachtige arbeidspro
ductiviteit van de N.S. 
De vier samenkomende spoorlijnen, sym
boliseerde de Burgemeester als uit
gestrekte armen van ontvankelijkheid, 
die de verbondenheid van Boxtel met 
de N.S. tekenden. De Oostwaarts gerich
te arm beval hij in zijn toespraàk bij-

zonder aan in de aandacht en welwillend
heid van de Directie, opdat het nijvere 
Oost-Brabant in zijn opgang naar indus 
triële ontwikkeling, niet belemmerd zou 
worden door de amputatie van betref
fende arm. 
Hij besloot met de verzekering, dat de 
N.S. Boxtels medeleven· en sympathie be
zat en sprak de hoop uit, dat Gods Ze
gen op hun verdere plannen en werk 
mocht rusten. 
Hierna bood de voorzitter van "Boxtel 
Vooruit" als bewijs van erkentelijkheid 
een brakteristieke gave aan, n.l. de geu
rige producten van Boxtels Sigarenindus
trie van de fa. Van Susante. 
De president-directeur van de N.V. ir. 
F. Q. den Hollander, dankte voor de 
treffende hulde, door de kinderen ge
bracht en beschouwde de dienst op dit 
baanvak, één van de vele stappen, die 
nodig waren voor Nederla1,ds herstel. 
De aangeroerde kwt>stie, de lijn van Box
tel naa'r Gennip, zou, volgens spr. de· 
volle aandacht hebben en ofschoon hij 
nog geen definitieve toezegging kon 
doen, beloofde hij te zorgen, dat Boxtel 
over de komendè beslissing "niet al te 
ontevreden" zou zijn, 
Hierna werd de erewijn geserveerd en 
werden de gasten door het Gemeente
h�ótuur van Boxtel uitgeleide gedaan. 
De ki1�dere11 en aanwezigen zongen· nog 
het \'Vilhclmus, \\·aarna men koers zette 
naar Eindhoven. 

GUERlLLA-CHAPLAIN BEVERS 
IN -noXTEL. 

Toen het slot van de avonturenreeks van 
Weleerwaarde Pater A. Bevers verleden 
week Vrijdag onze lezers en lezeressen 
geserveerd werd, zette de hoofdfiguur uit 
die avonturenreeks na bijna elf jaren 
in de Philippijnen gewerkt te hebben, 
weer voet op vaderlandse bodem, om 
direct naar zijn geboorteplaats Boxtel 
te koersen. Dat het weerzien ontroe
rend gelukkig was behoeft geen ver
meldini. 
Temeer omdat Pater A. Bevers van 1939 
tot 1946 geen bericht meer uit Holland 

, had ontvangen. 
De oorlog had, volgens de Weleerw. Pa
ter, aan de Philippijnen geen goed ge
daan. Het missiewerk was tijdens die 
jaren schrikbarend verwaarloosd moeten 
worden. 
Het geestelijke en materiële peil, waarop 
de Philippino's na de oorlog kwamen te 
staan was erbarmelijk laag. Daarbij kwam 
nog een regeringscrisis, die tot aan heden 
nog voortduurt en het missiewerk zwaar 
belemmert. 
De bevolking zelf is op de hand van de 
missionarissen, doch de regerende "kliek" 
vreest waarschijnlijk een machtig missie
werk en hun tegenmaatregelen zijn 
slechts bevorderlijk voor hun eigen per
soontje. 
De guerilla-aalmoezenier, die na een al
leszins schitterende reis het "verander
de" Boxtel als voorlopig tehuis heeft ge
kozen zal voorlopig een jaar in Nederl. 
blijven, waarna hij afhankelijk zal zijn 
van de beslissingen van het Missiehuis 
t� Tilburg. Misschien kan hij zijn pries
ttt-soldaat-lev�n in het Nederlandse le
ger voortzetten; wie weet? 

TWEE JAREN BEVRIJD.

Zaterdag 3 Mei: Dodenherdenking over 
het gehele land. Zonder opsmuk, met 
piëteitvolle eenvoud herdacht Boxtel zijn 
doden. 
Café's, dancings en bioscopen bleven ge
sloten; alles stond in het teken van eer
biedige gedenking van hen, die de weg 
tot de vrijheid bereidden. (Mogen de 
mensen op deze gedenkavond hun taak 
helder voor ogen hebben gezien, opdat 
zijn hun ereplicht jegens de gevallenen 

- belichamen in een eerlijk en doelbewust 
streven naar een gezonde wereld, waarin 
de verbetering van het individu een eer
ste vereiste is.)
De kranslegging door Burgemeester drs.
Van Helvoort, de gezongen liederen en 
de tocht op zich zelf vertolkten de eer
biedige piëteit, waarmede, Boxtel de ge-

�vallenen wilde herdenken.
Maandag 5 Mei: Feestelijke viering van
de herdenkingsdag der algemene bevrij
ding. 
"Boxtel Vooruit" bracht een programma 
ten berde, waarover de meningen nogal
verdeeld waren. Maar gezien de gewel
dige moeilijkheden, die zich bij het vor
men van dit programma voordeden, zal
ook Boxtels bevolking, ondanks andere 
smaak, water bij de wijn moeten doen.
Ondanks alle moeite, die "Boxtel Voor
uit" zich getroost had konden de oor
spronkelijke plannen dusdanig toch niet
uitgevoerd worden. 
De kinderfilms, die in "De Nieuwe Bios
coop" rouleerden in de loop van de dag 
werden door de kinderschaar echter ten
zeerste geapreciëerd. 
De muzikale rondrit door "De Vrolijke
Golf" was misschien niet bepaald ver
heffend en smaakvol uitgevoerd, maar
bovenstaande motieven dwingen ons het
met een korreltje zout te aanvaarden. 
De namiddag-feestviering werd ingezet
met een ingelaste muzikale wandeling 
door de Boxtelse Accordeon-vereniging. 
De rijvereniging "St. MMtinus" was
daarna in haar taak zichtbaar gehandi
c,apt door het terrein, dat behoorlijke en 
soepel uitgevoerde demonstraties niet
toeliet.
De vier leden van "Rapide" brachten
met hun levendige motorballotjacht aar-

<lig wat leven in de brouwerij. 
Speciaal de finale was een uitstekend 
voorproefje van de komende motorraces 
te Boxtel. 
Bij de rijvereniging St. Martinus be
haalde A. v. d. Linden de 1e prijs in 
stoelrijden, poprijden en behendigheids
wedstrijd. 
H. Dolvoet, J v. Kasteren, L. Kurstjens,
A. v. d. Meyden, A. v. cl. Sande, A. v. d. 
Sloot, C. v. d. Sloot en P. v. d. Sloot 
wonnen diverse prijzen in de ovenge 
nummers.
Uit de Ballonjacht kwam G._ v. d. _Mey
den met zijn knallend ros als wmnaar 
te voorschijn. 
De prijs werd hier sportief onder de ove
rige makkers verdeeld. 
Voor de ·resterende tijd waren enerzijds 
Paashuis Dancing en anderzijds de con
certerende verenigingen aangewezen. 
Met klem protesteren wij namens wer
kelijke, intense genieters van dergelijk� concerten tegen het hinderlijke lawaai 
van velen, die een Jodenmarkt en een 
Concert op één lijn proberen te stellen. 

K.A.J. VERLOTING. 

Bij ·de trekking van de georganiseerde 
verloting op Dinsdag 6 Mei j.l. kwamen 
de gelukkige bezitters van de volgende 
loten niet opdagen: 
1194 cigarettenaansteker. 

816 wasborstel. 
1854 1 doos nougat,, 
1000 1 paar gymn. schoenen. 
1904 1 luiwagen. 
De prijzen kunnen alsnog worden af
gehaald bij J Elissen, van Osch & van 
Leeuwenstraat 34, Boxtel. 

Dr. HOEKS' VERENIGING 
afd. WIT-GELE KRUIS. 

Wij attenderen onze lezers op de Al
gemene Vergadering van de Dr. Hoeks' 
verenining are\. \Vit-Gele Kruis op Dms
dao 13 Mei om 8 uur in De Ark. 
De" agenda vermeldt o.a. een le�ing door 
Dr. Deelen· over Schoolartsend1enst. Dit 
thema verdient de belangstelling van 
iedereen die zijn/haar kinderen gezond 
wil zien' opgroeien. Verwaarlozing van 
kinderen, die in gezondheid ongemerkt 
teruggaan etc. vindt in de Schoolartsen
dienst een volwaardige tegenstander. 
Daarom a.s. Dir:?sd�.g allen naar De Ark, 
,:,,aar U een kundige uiteenzetting over 
dit belangrijke onderwerp kunt beluiste
ren. 
Voor verdere bijzonderheden raadplege 
men de advertentie in dit blad. 

GEDIPLOMEERD OP DE 
BOSSCHE AMBACHTSSCHOOL. 

. Bij de Zaterdag 3 Mei j.l. te Den Bosch 
gehouden diploma-uitreiking ontvingen 
de volgende leerlingen uit Boxtel en 
naaste omgeving het diploma: 
Electrotechniek: M. J. van Schijndel, 
Esch. 
Motorrijtuig en rijwielherstellen: A. C 
A. Westelaken, Boxtel.
Smeden-Bankwerken: P. W. Scheepens,
Boxtel; H. J. v. d. Tillaard, Gemonde.
Aan de avondvaktekenschool werden ge
diplomeerd: B. F. C. Nas ( 1 e pr.); A.
J. v. Dijk, P. M. C. van Oosterhout, 
J. A Verhagen (allen Boxtel). 
Cursus Typografisch en Boekbindersbe
drijf: J. A. M. de Brouwer, Boxtel.

TOE NOU .... 

wees nu eens vlug van geven! 
Zondag 11 Mei weer een speldjesdag. 
Eigenliik is het een bedeldag. Hoor maar 
eens wat ze weer met de bus moeten 
rammelen om "de aandacht te trekken", 
en zie hoevelen deen alsof ze niets horen 
of zien. 
En het gaat toch maar om een enkel 
dubbeltje, dat door iedereen kan worden 
geofferd. Ook al wordt dikwijls een 
beroep op de offerzin gedaan. 
Man, vrouw, jongen noch meisje mag 
zich hedenken als hen de bus wordt 
voorgehouden. leder taste in de zak en 
late zich het bloempje opspelden. 
Het is voor cie bestrijding der zo vrese
lijk toegenomen T.B.C. 
Bedenk U niet maar helpt mee door het 
kleine offertje grif te brengen. 

R.K. BOERINNENBOND. 

Op Donderdag 1 Mei, 2 uur werd in de 
zaal bij H. van Rooy een drukbezochte 
jaarvergadering gehouden. 
Nadat de voorz. de aanwezige leden ver
welkomd had werden notulen en kasver
slag vastgesteld en goedgekeurd. Het 
jaarverslag belichtte de activiteit van 
bestuur en leden in 't afgelopen jaar. 
De Kringadviseur, Zeereerw. Heer van 
Cuyk gaf een lezing over het leven van 
Maria. 
Koffie met een koekje animeerde het 
geheel. Vervolgens kwam een . verloting 
van 10 prijzen aan de orde. 
Daarna werden in de bestuursverkiezing 
de aftredende bestuursleden E. Schapen
donk en A. Schoenmakers met algemene 
stemmen herkozen. Als secretaresse werd 
het bestuurslid Toos v. d. Sande geko-
zen. ,, 

Voor de reidansclub gaven zich 14 nieu
we leden op. 
De vergadering was druk bezocht, het
geen men van de H. Mis in de Parochie
kerk van het H. Hart wet kon zeggen. 
Zaterdag a.s. 10 Mei: Bedevaart naar 
O.L Vrouw van de H. Eik te Oirschot. 
De samenkomsf voor deze tocht te voet 
is bij v. d. Brekel te Lennisheuvel om
half vier. Er wordt gerekend op een 
grote deelname. 

VRIJDAG 9 Mei 1947 

OMGEVING 

De Kruisdagen. 
Ontstaan en Betekenis. 

Elke Katholiek kent de Paastijd als een 
tijd van grote kerkelijke vreugde:. E,� nu
bedoelen we niet enkel de "Paast11d , als
de paar weken vóór en ná Pasen, waarin 
de mensen hun Pasen moeten houden, 
maar we bedoelen hier de Paastijd in 
liturgischen zin, en deze bestaat uit de 
vijftig dagen, _die er verlopen tussen Pa-
sen en Pinksteren. " 
Evenals de veertig dagen voor Pasen, da
gen zijn van ernst en boete, zo zijn de 
vijftig dagen ná Pasen dagen van on-
onderbroken vreugde. .. 
En daarom valt het in deze vreugdet11d 
des .te meer op, wanneer we een paar 
dagen weer een paarse mis hebben, en 
nog wel vlak voor 's Heren Hemelvaart. 
De mensen noemen deze dagen de 
Kruisdagen; de litanie wordt gebeden 
voor de vruchten der aarde. Waarvan
daan hun oorsprong? 
Feitelijk zijn er vier kruispr��essies, 
maar drie hiervan vallen vlak voor He
melvaart. Maar één ervan valt op 25 

- April op het feest van �t. Marc_us, Evan
gelist. De naam Krmsprocess1e� komt 
hiervandaan dat men van ouds m deze 
processies �et voorkeur een reliek van 
het H. Kruis meedroeg. 
Reeds voor de stichting van het Christen
dom gingen de Romeinen op 25 April 
in een soort processie door hun akkers, 
ter ere van een zekere godin Robigo. 
Ziet eens aan, het is lente, de vruchten 
beginnen. te bloeien, de boeren hebben 
gedaan wat ze konden, maar de natuur 
kan nog allerlei verrassingen bezorgen. 
Vooral hagel en vorst kunnen nog veel 
schade doen: de mens staat machteloos 
tegenover de geweldige elementen. Daar
om leert het gezond v�rstand, dat het 
goed is, zich tot de hogere machten 
te wenden. Die kunnen meer dan de 
kleine mens. Daarom organiseerden reeds 
afgodpriesters bedetochten langs de ak
kers ter ere van een godheid, waarvan 

. ze �och ten verwachten, dat ze zich iets 
liet gelegen liggen aan de bloei der ak
kers. 
Vanaf de vijfde eeuw treffen we de chris
telijke processie aan, die al biddend om 
dezelfde gunst (het gedijen van de 
oogst), dezelfde weg ging en na deze 
processie werd in de St. Pieter een plech: tige H. Mis opgedragen voor de bloei •
der vruchten der aarde. • 
Het ligt voor de hand, wat er gebeurd 
was: De Pausen hebben d-e heidense pro
cessies afgeschaft en een christelijke ge-. 
oroaniseerd lanos dezelfde weg met als 
sh�tinasplechtigheid het H. Misoffer. 
Kijk �aar in uw missaal bij de H: Mi_� van · 25 April, waar ge leest: Statte b11 
St. Pieter d.w.z. dat op deze dag de 
processie trok naar St. Pieter. . Dat we op 25 April ook St. Marcus vie
ren, is louter toeval: de processie en de 
Mis hebben nietö met elkaar te maken .. 
Dezelfde processies worden gehouden de 
drie dagen voor 's Heren Hemelvaart. 
Deze zijn in later tijden (± 800) door 
den ·Paus ingelast in de Romeinse litur
gie: overgenomen uit Frankrijk. Om
streeks 470 n.l. had bisschop Mamertus 
van Vienne deze litanieën voorgeschre
ven om God verlichting te vragen in de 
grote rampen, die toen heersten: mis
lukking van de oogst, aardbeving en oor
log. Paus Leo III schreef ze voor aan ge
heel de Katholieke Kerk. Tegenwoordig 
wordt de litanie van alle heiligen voor 
de vruchten der aarde op veel plaatsen 
enl<el c,ebeden aan de voet van het al
taar. Doch op meerdere plaatsen gaat 
men nog biddend en_ zingend over stra
ten en akkers. Mooier en treffender ge
bed dan het uitzingen van onzr noden 
en het aanroepen van onze hemelse be
schermers boven de velden zelf, waar 
Gods goedheid en liefde de vruchten 
moet doen rijpen, is wel niet denkbaar. 
Weest daarom christen van de oude 
stem·pel: Bidt met de Kruisdagen, voor
al in deze tijd die nog veel te kort komt 
aan welvaart en vruchtbaarheid. 

LIEMPDE. 
Verder gaande op onze vorjge berichtjes 
die toen meer in 't algemeen gesteld wa
ren, willen wij ditmaal speciaal iets schrij
ven over de jeugdbeweging der KAJ.
Deze vereniging wordt gevormd door 
jongens uit de arbeidsstand, om in de 
grote organisatie mede te helpen aan de 
heropbouw der samenleving, zowel op 
geestelijk als stoffelijk gebied. Daarom 
is het van groot belang, dat men lid is 
van deze beweging. Daar de leden wel
licht nog niet geheel het grote nut hier
van beseffen, is 't voor de ouders des 
te meer een plicht hun jongens aan te 
sporen ook op deze wijze mede te wer
ken aan het herstel. Dit wordt door het 
houden van de wekelijkse bijeenkom
sten, ontspanningsavonden en excursies, 
waarbij het nuttige met het aangename 
wordt verenigd. 
Om ook in Liempde tot een flinke afde
ling te komen, rekenen wij op een steeds 
groeiend aantal leden, vol i�ealisme. 
IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 
Wegens de feestdag van 's-Heren-He
melvaart zal ons blad volgende week 
Zaterdag verschijnen. 
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Hemelvaart. 
Het tijdelijke leven, waarvan de liturgie 
zingt, dat het is een dal van tranen, moet 
leren opzien naar het andere, dat eeuwig 
duurt. 
De mens zoekt nu eenmaal een hemel, 
hij is ervoor gemaakt en pij alles wat 
hij onderneemt zit dit als achtergrond: 
zijn geluk. 
En als de mens in zijn ongeloof die 
hemel niet verwacht in het ander leven, 
zoekt hij hem hier en uit het broze ma
teriaal der vergankelijke dingen, bouwt 
hij, met al het hamergeweld van zijn 
zelfzucht, een hemel voor zich alleen, 
een karikatuur, die het portaal wordt 
van zijn hel. 
Neen, Christus alleen is de Bouwmeester 
van de Hemel: ,,Ik ben het Leven" heeft 
Hij eenmaal gezegd. En Hij voegde er
aan toe: ,,Ik ben de Weg". Ga langs 
Mij, volg Mijn spoor. 
Het is de ramp van deze tijd, dat hij 
zijn contact met de hemel is verloren. 
We hebben gestaan en we staan nog 
voor een serie dwalingen van allerlei 
naam: Nationaal S.ocialisme, Fascisme, 
Liberalisme, Communisme, maar die alle 
dit ene gemeen hebben, dat ze zijn 
voortgesproten uit een en dezelfde wor
tel: het Materialisme: de loochening van 
de hemel,.. Is er 'llan geen compromis mo
gelijk tussen een van deze systemen en 
het christendom? 
leder compromis is uitgesloten omdat ze 
lijnrecht staan tegenover elkaar, zoals 
licht en duisternis, die onmogelijk tege
lijk kunnen samengaan, zonder dat het 
een het ander zal verdrijven. 
Een mens, die zegt: zoek uw .geluk zon
der te kijken naar loon of straf in het 
ander leven en een ander, die zegt: neen, 
gij zijt op aarde om God te dienen en 
Hem later voor eeuwig te aanschouwen, 
die twee mensen kunnen niet samengaan, 
omdat de taal die zij spreken verschil
lend is. Alles op de wereld is een teken 
van scheiding: armoede en rijkdom, ka
pitaal en arbeid, onderdanigheid en ge
zag, alles verdeelt de m'ênsen onder el-
kaar. , 
Maar de wereld wordt alleen maar goed ( 
en schoon, als ze wordt bestraald door 
het licht uit den hoge, dat over de we
reld spant de regenboog van de vrede. 
Wat al tweedracht heeft de oorlog ons 
niet achtergelaten? Hele dorpen kwa
men in. tweedracht uit de strijd, gezin
nen werden ongelukkig, kinderen scheid
den zich af van hun ouders. 
Wat tweedracht heeft de oorlog ons al 
nood over ons land, ja dikwijls groeit het 
uit tot verbittering en haat, die niet kan 
overeenkomen met het Christen ziin. 
Hij, die vandaag ten hemel is opge
stegen. Hij zal ons oordelen naar onze 
verhouding tot onze broeders, want wat 
gij aan de minste der Zijnen hebt ge
daan (of misdaan) dat hebt ge aan Hem 
gedaan (misdaan). 
Na-oorlogse mensen er zit vaart in uw 
leven, gij wilt vooruit, maar wat gij mist 
in ernstige mate dat is de vaart naar 
de hemel, want ook uw leven is te veei 
gericht op al wat hier op aarde 1s. 

BU.RGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 29 April tot en met 5 Mei 1947. 
GEBOREN: Antonius H. zoon van M. 
v. d. Boogaard en van A. Danklof; Theo
dora A. M. dochter van Th. M. v. d. 
Langenberg en van Fr. v. d. Ven; Mar
tina A. J. dochter van A. v. d. Wal en 
van C. Veroude; Hendrika A. dochter 
van A. L. v. d. Velden en van J. A. M. 
van Handel; Hendrikus J. M. zoon van 
A. Kanters en van A. M. v. Vreede;
Hendrikus M. C. zoon van Fr. M. v. d. 

, Velden en van J. M. van Weert; Edith 
E. dochter van S. J. de Haas en van M.
E. Katan; Johannes H. W. zoon van H.
Weick en van W. J. Bekkers; Alphonsus
C. G. M. zoon van G. Vriens en van
M. A. J. Vermeulen; Hermina A. M.
dochter van P. J. Sep en van H. M. 
Hovenier. 
ONDERTROUWD: Johannes Wilhel
mus van der Steen en Johanna Maria 
van de Langenberg; Franciscus van Riel 
en Johanna Maria van Oirschot; Lam
bertus van der Eerden en Catharina 
Adriana van der Schoot; Marinus Mar
tinus Petrus van Wijck en Wilhelmina 
Maria Elisabeth de Kort. 
GEHUWD: Henricus Hermanus Maria 
Kerkenaar en Elisabeth Marijnissen; Egi
dius Josephus Scheepers en Catharina 
Wilhelmina Francisca van Kleef; Anto
nius Johannes Dankers en Wilhelmina 
Maria Heesbeen. 
OVERLEDEN: Elisabeth Barbara Ver
hoeven, 78 jaar; Johannes Henricus van 
der Pas, 13 maanden. 

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU. 

's-Hertogenbosch, Bijkantoor Boxtel. 
De bedrijvigheid in de verschillende tak
ken van nijverheid, in het bijzonder in 
de bouwnijverheid is afgeloperr maand 
sterk toegenomen; hetgeen een daling 
van het werkloosheidscijfer tengevolge 
had. 
Was begin April de stand 117 ingeschre
venen, eind April stonden nog 52 geheel 

, werkloz.en geregistreerd en 56 D.U.W. 
arbeiders, ondanks 120 nieuwe inschrij
vingen in de loop der maand. 
71 Personen werden via ambtelijke be
middeling geplaatst: 55 Ingeschrevenen 
vonden op eigen gelegenheid emplooi. 
De toeneming der bedrijvigheid in de 
verschillende takken van nijverheid wordt 
nog duidelijker gedemonstreerd door de 
toeneming van het aantal aanvragen. 
Begin April stonden 22 aanvragen open. 
In de loop der maand kwamen 211 nieu
we aanvragen binnen, waaronder 185 
aanvragen om bouwvakarbeiders. 
Voldaan konden worden 16 aanvra
gen. 12 werden ingetrokken. Momenteel 
staan nog open 160 aanvragen, exclusief 
de aanvragen om arbeiders uit omlig
gende rayons. Zo is er momenteel een 
grote vraag naar steenfabrieksarbeiders, 
timmerlieden, metselaars, grondwerkers, 
schoenfabrieksarbeider, machinale hout
bewerkers Vooral de vraag naar· schoen
fabrieksarbeiders is zeer urgent i.v.m. 

een nieuw 
Boxtel. 

te vestigen schoenfabriek te • dwazer dingen kunnen laten doen, want 

Naast het tekort aan mannelijk perso
neel heeft het bedrijfsleven ook een 
zeer groot tekort aan vrouwelijk per
soneel. 
Begin April stonden er op de afdeling 
vrouwen 4 personen ingeschreven. In de 
loop van de maand kwamen er 12 nieu
we inschrijvingen bij. Door plaatsing en 
afvoering was de stand eind April 3 
ingeschrevenen. Hier 'tegenover stonden 
66 aanvragen om- vrouwelijk personeel, 
betrekking hebbende op textielarbeid
sters, meisjes voor wasserijen, huishou
delijk- en kantoorpersoneel. 

Algemeen Nieuws. 

niets zou zo dwaas zijn, als 6 uur te 
wachten op 22 voetballers, die hun kost 
trachten te verdienen en als zodanig 
niets meer zijn als de Hollandse polder
jongen. Maar "B110od en Spelen" ver
langt men en daarom . .  , deze hypermo
derne "ontspanning". Eindelijk was het 
ogenblik daar dat het spel begon. Dat 
men een begin maakte met elkaar murw 
te spelen. Van spel was geen sprake; na 
anderhalf uur het beenderengekraak be
luisterd te hebben had men nog niet één 
doelpunt zien maken. Practisch alle spe
lers waren verwond, maar scheidsrechter 
Wiltshire trok zich weinig aan van de 

, onsportieve bejegingen wederzijds. Hij 
wachtte, zoals er 99,000 wachtten: op 
een doelpunt. Na 2 maal 15 minute�
verlenging was de stand 1-0 in het 
voordèel van Charlton. De resterende 

STICHTING 1940-1945. tijd na de goal werd gevuld met de bal 
out te trappen. Dit middel namen elf 
professionals te baat om een overwinning 
veilig te stellen. Spelers, waarvan men 
zegt, dat ze hun gewicht in goud waard 
zijn. 

De stichting is een werkgemeenschap van 
verzetsmensen, die een in de bezetting 
aan hun vrienden gedane belofte na
komen: de belofte -om te zorgen voor de 
achtergebleven gezinnen van de vrienden, 
die voor de vrijheid van ons land vielen. 
En de stichting is een democratisch in
gerichte werkgemeenschap. Daarin ademt 
zij de geest van hen, die vielen voor de 
idealen van de democratie. In deze ge
n.ieenschap· is plaats voor iedereen, on
afhankelijk geloof of politieke overtui
ging; ;:ij verleent ook hulp aan alle door 
hun verzet getroffenen, zonder naar le
vensrichting te scheiden. 
Tot de buitenstaander spreekt ongetwij
feld de financiële hulp, die door de 
Stichting verleend wordt, het meest. 
Meer dan 4000 gezinnen, die tengevolge 
van het verzet van vader, moeder, zoon 
of dochter in geldelijke moeilijkheden 
zijn geraakt, ontvangen maandelijks te
zamen ruim f 600.000 uitkering voor 
levensonderhoud. Ongetwijfeld zijn het 
de cijfers die het sterkst spreken, doch 
zij bieden niet altijd Je beste oplossing 
van moeilijkheden. 
Medewerkers van de Stichting bezoeken 
regelmatig de getroffen gezinnen om mo
rele bijstand te verlenen. 
Een staf van sociale werkers en werk
sters is beschikbaar om moeilijkheden, 
die deskundige hulp vergen, mee op. te 
lossen. 
En wat een arbeid moet niet verricht 
worden om uit de tienduizenden, die 
aanspraak maken op een uitkering, die
genen te vinden, wie zulks werkelijk toe
komt? 
De Stichting 1940-1945 experimenteer
de met het openen van zomerkampen, 
waar weduwen een week buiten de be
slommeringen van het huishouden (een 
huishouden zonder man!) konden door-
brengen. 
Het was een zware opgave voor de 
kampleiding om de sfeer van verdriet en 
teleurstelling te vermijden, maar de proef 
slaagde en dit jaar zullen 500 huisvrou
wen een onbezorgde vacantieweek kun
nen houden, terwijl voor de kinderen een 
goed onderdak gezocht moet worden. 
Het buitenland verleent zijn medewer
king: kleding uit Amerika, voedselpaket
ten voor zieken en ex-politieke gevan
genen uit Brazilië, vacantiegelegenheid in 
Denenmarken. Maar ook de regering 
heeft hier haar taak begrepen. 

Als men deze voetbal-thriller gelezen 
heeft, dan kan er weinig achting meer 
over zijn voor het professionalisme, dat 
van ontspanning "inspanning" maakt en 
van spel een geldzaak. 
Dan prijzen wij ons gelukkig op de Zon
dagmiddag, dat wij rustig naar het 
sportterrein kunnen wandeien om er een 
frisse, onbezoedelde partij vo(;tbal te 
gaan zien (zij het ook van lagere klasse). 
Dan kunnen wij het niet eens zijn met 
Karel Lotsy, die hr.t semi-professionalis
me fropageerde, omdat Sport nu een
maa ontspanning is en niet te vergelij
ken valt met cultuur, wetenschap of vak
bekwaamheid, waarvan elke stijging wel
vaart betekent voor de mensheid. 
Nederland is best in staat zonder be
roepsvoetbal te leven. 
Wij kennen geen afgoden in de sport, 
wij kennen slechts mensen, die in de 
sport het middel vinden om de geest te 
ontspannen, hetzij op actieve of passieve 
wijze. Sport is voor ons gelukkig nog een 
bron van genot, die wij willen behouden 
ten koste van alles. De Cup-finales etc. 
van bovenbeschreven substantie, wen
sen wij niet! 

ODC-ZALT-BOMMEL 5-0.

ODC nam haar kans (zo dez� er nog is) 
waar en klopte Z.B. gedecideerd, hier
mede de competitie op waardige wijze 
besluitend. Afgezien nog van het feit 
dat ODC reeds het eerste jaar in de 3de 
klasse het kampioenschap voor het grij
pen heeft gehad, toch moet worden ge
zegd, dat het een fraaie prestatie is om 
als no. 2 te eindigen. 
Ook deze laatste wedstrijd gaf weer eens 
een duidelijke, vooral technische meer
derheid van ODC te zien. Reeds van af 
het begin sneed de ODC voorhoéäe door 
de Z. B. verdediging, dat het een lust 
was, ondanks dat deze verdediging heus 
niet zwak was, en waar in de spil een 
prachtige partij voetbal vertolkte. 
Dit bloc bleef het een tijdje stand hou
den, doch steeds kwamen de ODCers 
terug en het plaa-tsen en positiekiezen, 
was zo zuiver, dat het heel normaal kon 
worden genoemd, dat ongeveer na een 

kwartier spelen A. Pennings midden voor 
het doel de Z.B.-doelman keihard pas
seerde. Z. B. trachtte het spel te ver
plaatsen en vooral ·de lange passes van de 
spil vielen op, doch de ODCers kwamen 
goed combinerend steeds terug, en toen 
aanvoerder van Meurs (een der beste 
spelèrs . van het terrein) een vrije trap 
prachtig voor doel plaatste, kopte Willy 
onder de bal door, en Hazenberg joeg 
hem ineens in 't doel. 2-0. En deze 
voorsprong was met de rust nog geen 
beloning naar werken, want het mocht 
een wonder worden genoemd,. dat het 
Z.B. doel voor meerdere doorboringen 
gevrijwaard was gebleven. In de tweede 
helft verslapte het spel geen ogenblîk 
Schalks passeerde keer op keer de 
rechtshalf en uit een zijner voorzetten 
was het v. d, Boogaard die no. 3 in de 
touwen joeg. Z .B. dat de moed niet op 
gaf, forceerde enkele tegenaanvallen, 
doch verder dan de ODC-backs brach
ten zij het niet, en met de enkele schoten 
had v. d. Staak geen moeite of deze 
gingen over of naast. Toen na goed com
binatiespel van het gehele binnentrio Ha
zenberg no. 4 liet noteren dachten wij 
een ogenblik aan een debacle en zeer 
zeker, toen even later A. Pennings een 
harde voorzet van Schalks benutte 5-0. 
De scheidsrechter kwam Z.B. echter te • 
hulp en keurde een prachtig doelpunt 
van Peynenburg geheel ten onrechte af. 
En hierbij bleef het. 

Programma voor a.s. Zondag. 
Rekening houdend met het feit dat de 
vastgestelde wedstrijd ODC-Taxandria 
wel op een misverstand zal berusten, 
wordt er a.s. Zondag gespeeld tegen Box
tel op het terrein van Boxtel, ten bate 
van de klokken van den ZeerEerw. Heer 
Pastoor van de St. Petrus Kerk. 
Men raadplege in dit verband goed de 
raam-affiche's. 
Het 2e en 3de elftal gaan naar DVG. 
Donderdag 15 Mei (Hemelvaartsdag) 
speelt ODC op verzoek van UDI de nog 
verschuldigde wedstr.ijd van verleden sei
zoen, in Uden. 

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

Na de door de odd-goal behaalde ,over
winning op de matador Bata, besloot 
Boxtel één Zondag het programma te 
onderbreken .  Aldus beschikte ook de 
Bond, betreffende het tweede en derde 
elftal. De junioren bevochten een 6-1 
zege op het physiek veel sterkere Den 
Dungen. Voor de rust speelde de Box
tel-junioren een aantrekkelijk partijtje 
voetbal. De stand 4-0 in hun voordeel 
was dan ook geenszins geflatteerd. Na 
tea-time ontpopte Boxtel zîch in een 
vorm, die funest kan werken. Voortdu
rende wijzigingen deden hen als katten in 
een vreemd pakhuis rondtollen en het 
resultaat was dan ook lusteloos spel. De 
uiteindelijke uitslag 6-1 is dan ook enkel 
te wijten aan het zwakke spel der gasten. 
A.s. Zondag zal er weer een 18-karaats
derby-sfeer rondom de krijtlijn hangen. 
Boxtel zal tegenover ODC als gastheer 
fungeren en de vorige ontmoetingen wij
zen er op dat ook deze match een spor
tieve ontmoeting zal worden, die hon
derden zal lokken naar het St. Paulus
sportpark. De opbrengst komt geheel ten 

Van de 8 á 9 millioen, die de Stichting 
jaarlijks uitgeven moet, komen 7 millioen 
uit de schatkist van het Rijk, in de 
vorm van een crediet, dat de Stichting 
verleend wordt, zolang er nog geen wet
telijke regeling is. Lief de en Dood 
Maar ook het Nederlandse volk heeft 
verplichtingen jegens hen, die vielen 
voor hun vrijheid. 
De morele en maatschappelijke verzor
ging moet door de Stichting worden uit
gevoerd en die kost wel geen millioenen, 
maar wel duizenden. 
Het Hoofdbestuur van de Stichting 1940 
-1945 heeft zich ten doel gesteld in
1947 f 2.000.000 bijeen te brengen, het
geen slechts een aansporing voor de Ne
derlanders kan betekenen. 
Er zal een toeslag geheven worden op 
bus- en tramkaarten. Er zullen contri
buanten aangewerfd worden. Er zullen 

'landkaarten van Nederland, waarop vijf 
oorlogsjaren in beeld zijn gebracht, ver
kocht worden. 
Zij gaven hun leven voor U; geeft U

tesamen de twee millioen tot inlossing 
van een ereschuld. 

PROFESSIONAqSME? 

Ergens aan de Engelse Noord-Westkust 
ligt een klein plaatsje Morcambe gehe
ten. En dat plaatsje bezit een stadion, 
waar honderdduizend toeschóuwèrs een 
bescheiden plaatsje kunnen vinden voor 
veel, heel veel geld, als er de Cup-Finale 
gespeeld wordt zoals dit keer. 
Charlton-Burnley betekende Zaterdag 26 
April een half millioen teleurgestelde 
voetballiefhebbers, die de toegangskaar
ten voor hun neus zagen weggekaapt 
door "grote heren", die voor een zwart 
kaartje van 10 pond niet terugschrokken. 
Die overigens nooit naar voetbal gaan 
zien, maar deze "standing-show" niet 
wilden laten passeren. 
Reeds 's nachts hadden duizenden be
langstellenden hun tenten opgeslagen in 
d$! buurt van het Wembleystadion, om 
zodra het morgen werd een goed plaatsje 
in te nemen. Talrijke toeschouwers had
den rtteds 6 uur op de tribunes doorge
bracht, voordat de match een aanvang 
nam. Men trachtte de tijd wat te doden 
door de clubliederen zolang te zingen, 
dat men er melig van werd. En voor de 
verdere tijd aànschouwde men honderden 
gevallen van 01rnwte etc. Om het zaakje 
wat op te kikkeren stuurde de W embley
directie de \Velsh-Guards binnen de lij
nen en de d1rigent verzocht het publiek 
de mopjes mee te zingen. Drie kwartier 
lang kweelde de menigte de verveling 
weg en zo nodig had men hen nog wel 

XI. 
De dagen gaan zoetjes aan lengen, de 
wei wordt groen, er begint 'n wilg uit 
te botten en nu en dan hoort ge al een 
merel slaan. De nachten worden dan 
korter en de mensen slapen dieper om
dat de langere dag hen meer vermoeide. 
Hanne meende reeds een paar nachten 'n 
geluid van krakende treden te hebben 
vernomen, gewoonlijk tegen twaalf uur 
middernacht. Eerst dacht ze dat het 
maar inbeelding was, maar op een keer 
toen ze klaar wakker was hoorde zij 
inderdaad iemand van boven naar be
neden komen. Snel ging ze overeind in 
haar bed zitten om ieder geluid goed te 
horen. Duidelijk hoorde ze de zachte tik 
van de klink der staldeur en even later 
hoorde zij voetstappen over het erf. 
Hanne vond dit erg vreemd en nam zich 
voor een volgende keer beter te luisteren 
en te achterhalen wat Wilbert 's nachts 
buiten moest doen. Als ze het wel be
greep was dat al veel dikwijlder gebeurd. 
Ze meende zich te herinneren dat Wil
bert dan pas laat in de nacht of vroeg 
in de morgen weer naar boven was ge
komen. Maar daarvan had ze geen ze
kerheid. 
De volgende nacht had ze haar raatn 
open geschoven om te kunnen nagaan in 
welke richting Wilbert wegging. Bang 
dat ze in slaap zou vallen had ze zich 
voorgenomen goed wakker te blijven. 
Juist toen ze zowat zachtjes wegdom
melde hoorde zij het bed op zolder kra-

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

57. Het geluid van de raketstoten ver
brak de stilte en ..... .  de rust, want alle 
geluiden worden daar tot in de kleinste 
onderdelen ontleed en opgemerkt. Ook 
die vreemde knallen bleven niet onop
gemerkt. Vanaf de observatietoren werd 
alarm gemaakt en de maanbewoners wer
den hierdoor uit hun dagelijks gedoe op
geschrikt. Ze wisten zo direct nog niet, 

ken, en even later hoorde zij duidelijk 
Wilbert de trap afsluipen. Toen hij bij de 
staldeur moest zijn, wipte Hanna geruis
loos uit haar bed vandaan en ging naar 
het open raam. Toen zag ze duidelijk 
dat daar nog iemand meer moest zijn 
dan Wilbert. Twee figuren stonden aan 
de hoek van het bakhuis duidelijk af
getekend tegen de witte muur. Ze hoor
de iets fluisteren en terugbrommen. 
Daarna gingen ze beiden in de richting 
van de grote weg. 
Opeens flitste het door Hanne's hoofd 
dat het de volontair van het gemeente
huis moest zijn, die op Wilbert had staan 
wachten. Ze werd daar heel angstig om. 
Ze had al zoveel horen vertellen van on
derduikers, van overvallen op distributie
kantoren en meer van dergelijke gebeur-

. etnissen dat zij zich angstig afvroeg of 
Wilbert daar ook al aan mee zou doen. 
Ze wist wel dat het geen kwaad was, 
maar ze. was zo door en door bang, dat 
dit alles verkeerd zou aflopen, dat ze 
niet meer kon slapen en pas tegen de 
morgen haar ogen sloot, toen Wilbert op 
dezelfde geheimzinnige manier weer naar 
boven was gegaan. 
De volgende morgen kreeg Hanne niet 
de kans hem alleen aan te treffen, maar 
toen hij de koeien zat te melken en Brord 
nog buiten was, zocht Hanne maar 'n 
smoesje even iets op stal te zoeken. 
Ze had reeds enkele ogenblikken op de 
voorsta! staan treuzelen, toen Wilbert 

wat er was voorgevallen, maar spoedig 
kwamen er bevelen en ieder ging naar 
zijn post. 
58. De maanpolitie maakte haar kleine
vliegtuigen startklaar, hetgeen in een wip 
gebeurd was. Toen werd de acht.ervol
ging ingezet. De professor keek· juist 
door het raam van zijn cabine; toen hij 
de eerste vliegtuigen zag opstijgen. Hij 

goede van de klokkencollecte. 
In de vorige ontmoetingen heeft ODC 
een absolute technische meerderheid aan 
de dag gelegd, maar intussen zijn de 
zaken enigszins gewijzigd. 
Boxtel zit op de school van het Stopper
spilsysteem en in de laatste wedstrijden 
tegen ODI, en SC Bata werd het zeer 
bevredigend uitgevoerd. 
ODC heeft een ploeg van een geheel an
der allooi. 
Zij spelen nog het flitsende opportuni
teitsvoetbal. Juist hierom zal deze derby 
interessant zijn .. Hoe zullen deze twee 
contrasterende systemen en de uitvoe
ring er van elkaar bejegenen? 
Laten we hopen voor de vele bezoe
kers, die verwacht worden, dat er goed 
voetbal, gepaard aan een flinke dosis 
sportiviteit opgediend wordt. 
De wedstrijd, vangt aan om half drie. 
Het . tweede elftal speelt thuis tegen 
Schijndel III, die haar kampioenskansen 
komt verdedigen tegen onze reserves, die . 
intussen op het tweede plan zijn komen 
te staa� 

BOSKANT 1-DVG I 0-4

BOSKANT II - DVG II O - 0
Zondag j.l. toog DVG met een groot 
aantal supporters naar Boskant om daar 
de club van die naam te gaan bekampen. 
Om 12 uur komt het tweede elftal in het 
veld. Al spoedig maakt de ÖVG-rechts� 
binnen een doelpunt, dat echter door de 
scheidsrechter wegens off-side wordt af
gekeurd. Dan ziet men een op en neer
gaand spel, met DVG het meest in de 
aanval, maar tot doelpunten komt het 
niet en de rust gaat in met een dubbel 
blanke stand 0-0. 
Na de rust weer hetzelfde spelbeeld, met 
aan beide kanten gevaarlijke aanvallen. 
Ongeveer een kwartier voor het eind 
doelpunt de D.V.G.-rechtsbuiten, de 
scheidsrechter annuleert dit doelpunt 
weer, genoemde speler lacht de scheids
rechter uit en wordt naar de kleedka
mer verwezen. Met tien man speelt DVG 
verder en geen der beide partijen weten 
nog te doelpunten en het einde komt met 
een dubbel blanke stand 0-0. 
Daarna komt het -eerste elftal in het 
veld. Direct na de aftrap is DVG in de 
aanval en al spoedig weet de linksbuiten � . 
met een keihard schot de score te ope-
nen 0-1. Tien minuten later vergroot 
dezelfde speler op schitterende wijze de-
ze voorsprong 0-2. Zo komt de rust. 
Direct na de rust krijgt de DVG-rechts
buiten een mooie bal aangespeeld, schiet
deze ineens op de B-goal, de ,back raakt 
het leer nog even aan, waard.oor de bal
dan in het doel verdwijnt 0-3. Nu. valt 
een Boskant-speler uit, toch weet men al
spoedig een penalty te forceren, in het_ 
voordeel van Boskant, die echter rake
lings naast wordt geschoten. 
Als enige minuten voor het einde de 
DVG-linksbuiten een corner neemt, 
wordt de bal na enig op en neer schieten 
tegen paal en B.-keeper, door de DVG
rechtsbinnen in een doelpunt omgezet. 
0-4, waarmede het einde komt.
De wedstrijd werd in de beste verstand
houding gespeeld en door DVG verdiend 
gewonnen. • Het programma voor a.s. Zondag luidt
DVG I en II thuis tegen resp. ODC II 

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

met een emmer melk onder 'n koe uit
kwam. Hij wilde, toen hij haar zag, haar 
lachend naar zich toehalen, maar Hanne 
trok zich boos van hem weg. Toen hij 
haar vragend aanzag, zei ze: ,,Wilbert, _ 
wat doede 's nachts zolang buiten?" 
Even verschrok Wilbert, toen lachte hij 
z'n tanden bloot, goot z'n emmer met 
melk in de gereedstaande kan en zei: 
,,Gullie vrouwen hebt ók alles in de ga
ten". 

Omdat bij de staldeur de gestalte van 
Brord verscheen werd er geen woord 
meer gewisseld over deze zaak. Wilbert 
begon een lied te zingen en Hanne ver
dween naar 't voorhuis om de koffie 
klaar te maken. 
's Avonds waren er een paar buurters 
gekomen en ging het gesprek over de 
oorlog en over verschillende bombarde
men ten op grote steden. Wilbert ont
week telkens de verwijtende ogen van 
Hanne en nam druk deel aan het ge
sprek. 
Maar later toen de buren weg waren en 
vader nog even de deuren ging sluiten 
heeft hij Hanne zacht gekust en gezegd 
dat ze zich niet ongerust moest maken, 
want het ging allemaal heel goed en er 
was geen enkel gevaar verbonden aan 
die nachtelijke tochten. Het was toch 
allemaal voor de goede zaak. Hanne 
heeft toen 'n kruiske op z'n mooie voor
hoofd gemaakt en hem heel hartelijk wel
terusten gekust. 

lachte smalend, toen hij de bedrijvigheid 
onder hem zag. De afstand tussen de 
Rapide en hen was toch te groot, meende 
de professor. En de afstand werd nog 
groter. Het scheen zelfs, dat de maan
bewoners de achtervolging opgaven. 
De professor kon wel juichen van zenuw
achtige vreugde: ,,Vooruit Rapide", riep 
h:: , ,naar Moedertje Aarde". 
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en III, aanvang 12 en 2 uur. 
Voor Hemelvaartsdag, 15 Mei, zijn vast
gesteld Schijndel III-DVG I Schijndel 
IV-DVG ll.

OI;>C AFD. KORFBAL.
Oisterwijk 111·- ODC Il. 

ODC Il beëindi"de de competitie met 'n 

niet al te fraaie wedstrijd tegen Oister
wijk III. In deze zeer fair gespeelde wed
strijd moest ODC tenslotte het ODder
spit delven en met een 2-1 m;derlaag de 
terugtocht aanvaa�den. 

Eindhoven IV - ODC III. 
Hef 3de twaalftal boekte Zonda!îmiddag 
een tweevoudig succes in een dubbele 
wedstrijd tegen Eindhoven IV. De eind
stand van deze twee wedstrijden waren 

respectievelijk 3-1 en 2-1 voor ODC. 
De heren A. Pietermans en J. Vlaminks 
waren ondanks de 22 kilometer langt! 
trip, welke zij 's morgens reeds hadden 
afgelegd in uitstekende conditie. 
A.s. Zaterdagmiddag krijgt zij Rust-Roest
III op bezoek.
ODC I speelt a.s. Zondag vermoedelijk
een vriendschappelijke wedstrijd tegen 

L.E.B. I uit lîlburg, welke in de com
petitie één klasse hoger uitkomt dan 
ODC 1. Veel succes! 

BOXTELSE MOTORCLUB "RAPIDE". 
Tweede Pinksterdag nadert. 

Nog enkele weken scheiden ons van het 
grote evenement op Tweede Pinkster
dag. Nog ligt Park en omgeving in stille 
rust, totdat op Tweede Pinksterqag de 
starter de vlag zal zwaaien en µet mo
torgeronk gedurende enige. uren die rust 
zal verscheuren. Wij leven in een dy
namische tijd en het zal ons dan weer 
.eens opnieuw duidelijk worden, dat we 
• ]even in de tijd van de motor, in de
tijd, waarin het woord snelheid een zeer

• belangrijke rol speelt.
Gedurende enige uren zullen de motoren
daveren over de wegen, door valkuilen 

en door het mulle zand van Selissénwal
en Esscheheike.
,Op de Nationale Feestdag heeft Boxtel
reeds een voorproefje gehad van wat
op Tweede Pinksterdag zal geschieden.

• De heren van der Meijden, v. d. W ete
ring, v. d. Langenberg en Driessen kre
gen de gelegenheid in een sportieve bal
lonjacht te tonen hoe men ook op een 

klein veld uitstekend kan manouvreren.
Dat de beide Boxtelse terreinrijders met
hun 350 cc kopkleppers daarbij het
meest opvielen spreekt wel vanzelf, al
dwong ook het -rijden van de beide an
deren met hun minder op dergelijke jach-

< ten ingestelde machines aller bewonde
ring af. Het deed het publiek een groot 
genoegen via _de zo bereidwillig door de 
heer Paashu:s beschikbaar gestelde ge
luidsinstallatie te vernemen, dat de heer 
v. d. Meijden in de eerste door hem ge
reden terreinrit een zeer eervolle vijfde

, plaats wist te bezetten in een veld van 
. zeer veel deelnemers. Des avonds werd 
hem daarvoor in het clublokaal door 
bestuur en leden van de Motorclub hul
de gebracht en werden bloemen aange
boden. Jammer, dat het pechduiveltje v. 
d. '3/etering een gebroken ketting be-
zorgde. •
Wat betreft het evenement op Tweede 
Pinksterdag: de renners zijn aange
schreven. Wèllicht kunnen wij volgende 
week reeds enkele namen vermelden. 
Een veertien-tal luidsprekers zullen op , 
alle puntei:i de bezoekers volledig op de 
hoogte houden, terwijl een speciaal aan
gelegde teJefoon-installatie er toe zal 
medewerken, dat men steeds van de 
stand op ,de hoogte blijft. De complete 
transport-colonne van het Rode Kruis uit 
Oisterwijk, een der beste uit den lande, 
zal aanwezig zijn, hopenlijk geheel over
bodig. 
Er wordt met man en macht gewerkt om 
alles tot in de puntjes verzorgd te heb
ben. 
Een moeilijkheid op dit ogenblik is: hoe 
brengen we alle renners, met hun vrou
wen en verzorgers in Boxtel onder? 
Velen zullen namenlijk reeds daags voor 

' de wedstrijden in Boxtel zijn. Heeft U 
nog een plaatsje over in Uw woning? 
Meldt het dan even aan het Secretariaat 
der Motorclub: Ma,l<t 12. 
Het zal ten zeerste gewaardeerd worden, 
indien men aan de onderbrengipg der 
renners wil medewerken. 
In het circuit zal een kleine wijziging 
worden gebracht, speciaal ten aanzien 
van de startplaats. Onderhandelingen 

worden hierover momenteel gevoerd, zo
dat zeker volgende week daarover na
dere mededelingen zullen kunnen wor
den • verstrekt. 
Verdere bijzonderheden omtrent het eve
nement: de volgende week. 

Land- en Tuinbouw .. 

Nieuwe Pachtwet vóór I April 1950' 

• Het is mogelijk, dat de nieuwe Pachtwet
- vóór 1 April 1950 het Staatsblad be

reikt. Dit wordt medegedeeld door. de
Minister van Justitie, van Landbouw,
Visserij en, Voedselvoorziening in hun
Memorie van Antwoord aan de Eerste
Kamer der Staten Generaal over het ont
werp van wet, houdende Pachtvoorzie
ning 1947.
De bewindslieden nemen hierbij aan, dat
de Commissie, voor de pachtwetgeving
haar advies in de eerste helft van 1948
zal uitbrengen. Daar door zou de Re
gering in staat zijn nog dat zelfde jaar
bij de Staten-Generaal de overweging
van een goed voorbereid wetsontwerp
aanhangig te maken. Uiteraard zal er
dan naar gestreefd worden de nieuwe
pachtwet op zo kort mogelijke termijn
in werking te doen treden en tegelijker
tijd de Pachtregeling 1945 te doen ver-
vallen.
Bij de installatie van de Commissie is er
door' de Minister van Justitie op gewe
zen, dat Overheid en Maatschappij erbij
gebaat zijn, indien de Commissie de mo
gelijkheid zou zien .ian behoud van de
waarborgen voor goede pachtverhou
dingen eenvoud te paren èn van de or
ganisatie en administratie yan het over
heidstoezicht èn van de· formaliteiten
voor pachters en verpachters.

Het nieuwe Handelsaccoord met 
Frankrijk belangrijk voor onzen 
Landbouw. 

Het nieuwe handelsaccoord tussen Ne
derland et� Frankrijk, heeft een looptijd 
van één jaar en is zeer gunstig voor de 
Nederlandse landbbuw. 
Het gehele accoord, waarbij in- en uit
voer in evenwicht zijn, voorziet in een 
goederenuitwisseling, die voor beide par
tijen een waarde vertegenwoordigt van 
ongeveer 8.6 milhard francs. Nederland 
exporteert voor 3,786 millioen francs en 
importeert voor 1.583 millioen fancs aan 
agrarische producten. De voornaamste 
agrarische posten in het verdrag zijn, wat 
onze export betreft, pootaardappelen, 
werkpaarden en stamboekvee, zuivelpro
ducten (geen boter, hoewel men van 

Franse zijde daarom dringend heeft ge
vraagd), eieren( waarvan de levering· pas 
in de herfst zal gesclüeden, aangezien de 
Franse thans voldoende aan hun eigen 

'productie hebben), bloembollen en an
dere sierteeJtproducten en verschillende 
visserijproducten. 
Uit Frankrijk zullen wij ontvangen fos
faten en kali, van welke voor onze land
bouw zo belangrijke producten de posten 
zeer belangrijk zijn, verder cacao-bonen, 
enkele zaden, zoals klaver- en graszaad, 
vanille en een belangrijke hoeveelheid 
wijn. 
Daar van Nederlandse zijde in hoofd
zaak agrarische producten uitgeyocN:I 
zullen worden, die over het algemeen pas 
na de zomer beschikbaar zijn, is -
teneinde het evenwicht tussen im- en ex
port te bewaren - overeengekomen, dat 
Nederland vóór 15 October één derde 
van het totaal zal importeren en twee 
derden in het tweede half jaar. 
Voor kali en fosfaat is een uitzondering 
gemaakt. Hiervan zal Frankrijk over de 
gehele periode gelijkmatig leveren, terwijl 
het in de bedoeling ligt het gehele con
tingent cacaobonen in het eerste half 
jaar te importeren. 

Helpt de dennenscheerder bestrijden 
De Directeur van het Staatsbosbeheer 
schrijft ons: 
Een ernstige plaag van de dennenscheer
der bedreigt onze dennenbossen, vooral 
in de door oorlogsgeweld getroffen ge
bieden en op de plaatsen, waar het vori
ge jaar veel dennenhout is geveld, dat 
niet is afgevoerd. 
De larven van de dennenscheerder ont
wikkelen zich in de schors van gevelde 
dennenstammen en van sterk kwijnende 
dennenbomen. 
Ter bestrijding van de dennenscheerder 
is het nodig de gevelde stamme_n te ont
schorsen en wel vóór 15 Mei a.s. daar 
de larven zich anders tot volwassen ke
vers zullen ontwikkelen, die de stammen 

weer verlaten. Op grond hiervan is in 
artikel 5 van de Boswet 1922 bepaald, 
dat vóór 15 Mei al het liggend dennen
hout 6f ontschorst, óf naar plaatsen van 
gebruik afgevoerd moet zijn. Op het 
nakomen van deze bepaling zal toezicht 
worden geoefend. 
Voorts is het gewenst, alle sterk kwijnen
de of stervende dennenbomen, na ver
kregen kapvergunning van het Staats
bosbeheer, te vellen en te ontschorsen. 
Aangezien ook ná 15 Mei a.s. dennen
scheerders zullen rondvliegen op zoek 
naar een broedgelegenheid, is het ge
oorloofd tussen 15 Juni en 1 Augustus· 
1947 geveld naaldhout te laten liggen, 
echter. uitsluitend voor zover dit hout 
dienst doet als vangstammen. 

Waarschuwing voor de Fruittelers. 
Pe Plantenziektenkundige Dienst schrijft 
ons: 
Op enige plaatsen zijn thans de eerste 
pruimezaagwespen waargenomen. De 
Plantenziektenkundige Dienst raadt de 
fruittelers aan de bestrijding tegen deze 
parasiet uit te voeren, zodra de larfjes 
de door de wespen afgezette eieren ver
laten. Men kan dit tijdstip zelf bepalen 

door bij de pas gezette vruchtjes te 
zoeken naar die exemplaren, waarvan 
het vruchtbeginsel een zwart vlekje heeft. 
Dit duidt er op, dat de larve is uitge
komen. In streken, waar een waarschu
wingsdienst bestaat, wachte men het des
betreffende bericht af. 
De bespuiting wordt uitgevoerd_ met 
Derrisi Lonchocapus, nicotine of DDT
bevattende preparaten. Voor de 'percen
tages, waarin deze middelen worden ge
bruikt, wordt verwezen. naar Vlug-schrift 
46 van de Plantenziektenkundige Dienst. 

• 

•• 

Contact met INDIE 
Een onzer Boxtelse jongens in Indië 
zendt ons van tijd �ot tijd het weekblad 
van De Tijger-Brigade, dat door ons 
met belangstelling wordt gelezen. 
De inhoud is ·vrij van "propaganda" en 
daarom menen wij uit mededelingen van 
het blad onze lezers wel eens iets te 
mogen voorzetten, waaruit de bescher
mende taak onzer militaireh is op te 
maken. 

Kinderen klagen aan .... 
Ik heb vanmorgen in kampong Djrakah 
twintig kinderen gezien, die in de loop 
van de ochtend over de demarcatielijn 
waren komen sluipen. 
Twintig kinderen, neen, twintig uitge
teerde, uitgemergelde, verluisde, verziek
te wezentjes met wilde' ogen. Ik ben wee 
geworden van die hoofdjes, ·veel te groot 
thans voor het -ineengeschrompelde li
chaam en die ogen, die alleen· maar schu
we angst en zorg uitdrukten. 
Twintig kinderen, die geen lach en geen 

spel meer kennen, maar alleen loeren 
en graaien naar iets, wat ze kunnen eten. 
kunnen eten. 
Twintig ,kinderen, die, als ze dit over
leven, oude vrouwtjes, oude mannetjes 
zijn van te vroeg gedragen leed .. 
Vandaag t�intig, gisteren vijf. Hoeveel 
morgen? 
En of nu het verdrag van Linggadjati is 
getekend of niet: dit is een schande 
voor /de Republiek, die zich zelfstandig 
en tot zelfbestuur bekwaam noemt en de 
kinderen laat verhongeren temidden van 
overvloed. 
De Republiek, die bralt van heirbanen 
om de Zuid en millioenen-verslindende 

luchtkastelen en de kinderen laat ver
hongeren. 
De Republiek, die de tijd verknoeit, om
dat het bestuur in trotse grootheidswaan 

niet anders ziet dan eigen eer en roem 
en niet de kinderen, die verhongeren. 
En terwijl de heer Gani in plaats van de 
economische besprekingen die dag en 
nacht moesten doorgaan, omdat de hon
ger nijpt, voort te zetten, maar weer eens 
een week naar Djokja gaat en Sjahrir 
New-Delhi belangrijker schijnt te vinden 
dan Java, vangen wij deze stakkers op 
en nemen de verantwoordelijkheid over. 
De verantwoordelijkheid, die men ons in 
de conferentiezaal ontneemt en aan de 
d·ernarcatielijn w�er op de sr,l,oudcrs 
schuift. 
En wij nemen die - ook nu nog - voor 
deze twintig kinderen en die morgen 
komen en de duizenden, die elders, hun
keren, en voor iedereen in dit land, <lat 
ons lief is - in zijn ellende .nog meer 
dan in zijn glorie. M. B. 

HOOFDAALMOEZENIER 
VAN STRAELEN TE PADANG. 

,,Ik wilde aanvankelijk niet naar Indië", 
zei de kolonel hoofdaalmoezenier Van 

Straelen, die met mij __ in een jeep langs 
Padangs Niemandsland reed, ,,en ik ben 

dan ook tegen mijn zin ·vertrokken, maar 
nu ik hier eenmaal ben en ik al veel van 

Indië gezien heb, nu heb ik er geen spijt 
van, dat ik tóch gekomen ben." 
Het is de uiting van velen, die menen,· 
dat zij in Nederland zich een beeld kun
nen vormen van het Indië van thans. 
Zij menen, dat hetgeen de dagbladen in 
Nederland aanbieden hen wel zulk een 
beeld zal brengen van' het werk om het 
doel van ons leger in Indië, dat zij kun; 
nen oordelen en sommigen wellicht kun
nen . . .  vèroordelen. 
Dan komen zij in Indië; zij zien het 
werk van de mannen of zij van het KN 
IL, -van de December divisie of uit O.V. 
W.ers zijn, en zij bezien Indië ineens
met geheel andere ogen.
,,Machtig werk", zei kolonel van Strae
len doelend op hetgeen hij in de ver
schillende door de Nederlandse troepen
bezette gebieden had kunnen waarne
men, ,,machtig werk!"
De jeep reed langs een eenzamen land
w:eg .naar Marapalem, waar de compag
me Zeeuwen van kapitein Sinke is gele
gen. Het was nog niet zo heel lang ge
leden, dat de jongens hier hun intrek
n,1men, doch je zou het niet zeggen,
want overal zag het er netjes en ver
zorgd uit. In de tuin groeiden r1teds groen
ten en de weg naar het gebouw, waar
kapitein Sinke zijn bureau houdt, was
schoon en met grint aangestampt.
Ook de omliggende huizen, waar_de jQn
gens wonen, zagen er verzorgd en netjes
uit. Dat is een gewoonte, waar de Zeeu
wen niet van afstappen, hier is het wer
kelijk Zeeuws zindelijk.
We waren dicht bij de demacatielijn,
hoewel we die evenaar-van-veiligheid-en
recht niet konden zi�n. Een hoge dijk
langs de kali yerborg het voorterrein
voor ons; slechts de hoge bergen waren
zichtbaar.
,,Strategisch juist," merkte kapitein Fas
saart op, want we liggen met het bivak
achter de dijk en als er nu gesiped wordt
dan zijn er weinig treffers''..
Kolonel Van Straelen wandelde naar de
bunker. ,,Blijf zitten jongen", zegt hij
gemoedelijk. Met grote belangstelling be
kijkt hij het voorterrein.
,,Daar is de demarcatielijn", legde kapi
tein Sinke uit. Met belangstelling beziet
kolonel van Straelen dat terrein waar
uit de sniperschoten komen. ,,Ze moeten
overdag hun geweren al gericht klaar
leggen, want ze k•mnen d<"s nacbs nim
mer :i;o goed schieten, als ze nu doen.
Soms vliegt er een kogel tegen onze
bren en dat is in het donker een onmo
gelijkheid.
Over een bruggetje op republikeins ter
rein lopen enkele Indonesiers. Ze torsen
iets op hun hoofden. ,,Welk een on
schuldige mensen ! . . .... merkt de hoofd
aalmoezenier op. Het wil mij voorkomen, 
dat er, na de verhalen, die hij over de 
snipers heeft moeten aanhoren en de 
littekens, welke in het bivak zichtbaar 
zijn van die sniperschoten, een tikkeltje 
sarcasme in zijn stem klinkt. 
Nog steeds tuurt hij belangstellend naar
dat voorterrein. ' 
,,Uit dat huis daar wordt veel gescho
ten", wijst kapitein Fassaart hem aan. 
,,Er staat een man". 
·,,Die staat er bijna altijd en dan veegt
hij steeds maar dezelfde plek", licht de 
kapitein toe. Ik ben ervan overtuigd dat 
hij naar de terroristen door geeft, wan
neer er een patrouille uitgaat, maar be-
wijzen hebben we niet . . . " 
"Onschuldige mensjes ...... !", mompelt de 
kolonel-aalmoezenier weer. 
De Pater der Zeeuwen neemt een foto. 
"Mijn fotograaf", zeg ik spottend, ,,hij 
helpt me altijd". 
,,Zo niet vooruit, dan toch naar de blik
sem", spot kapitein Fassaart goedmoe
dig. Ze kennen elkaar en ze jagen elkaar 
nog weleens op de kast. Pater van de 
Vrande grijnst alleen maar. Hij kent z'n 
pappenheimers. 
Ook kolonel van Straelen lacht. 
"Machtig werk", zegt hij slechts en in 
die twee woorden ligt zijn appreciatie 
voor het werk der mannen van het KNIL 
en de KL in Indië opgesloten. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE H'. PETRUS, BOXTEL. 

• ZONDAG 11 Mei: De H.H. Missen om
half?, kwart voor 8, 9 uur en om half
11 de Hoogmis. De Hoogmis zal worden
opgedragen voor het geestelijk en tijde
Jijk welzijn der parochie. Om kwart voor
12 Maria-"arde. Om half 4 H. Familie.
Des avonds om' 7 uur Lof met Rozen
hoedje.
Vandaag zal er een collecte gehouden
worden ten behoeve van verschillende
Stichtingen voor nabestaanden van oor
logslachtoffers. 2e schaal voor bijz. no
den v.an het Episcopaat. Beide collecten
bevelen wij ten zeerste in de milddadig
heid der gelovigen aan.
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn

Distributie=Nieuws. 
OFFIC::IëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 11 t.m. 24 Mei 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 705 (Serie C). 
C-01 Brood: 800 gram brood.
C-02 Brood: 400 gram brood.
C-01 Boter: 125 gram boter. 
C-02 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet.
C-01 Melk: 4 liter melk.
C-03, C-05 Melk: 7 liter melk.

.C-01 Vlees: 100 gram vlees.
C-02 Vlees: 300 gram vlees.
C-01 Algemeên: 200 gram kaas.
C-02 Algemeen: 2 eieren.
C-03 Algemeen: ong. 225 gram huis

houdzeep of 90 gram toiletzeep.
C-01 Reserve: 125 gram margarine of

100 gram vet.
C-03 Reserve: 1600 gram brood.
C-04 Reserve: 125 gram marg;:rrine of

100 gram vet.
C-05 Reserve: 200 gram kaas.
C-06 Reserve: 800 gram brood.
C-07 Reserve: 125 gram boter.
Bonkaarten KD, KE 705 (Serie C).
C-11 Brood: 800 gram brood.
C-11 Boter: 250 gram boter.
C-12 Boter: 125 gram margarine of 100 

gram vet.
C-13, C-15 Melk: 12 liter melk.
C-11, C-12 Vlees: 100 gram vlees.
C-11 Algemeen: 100 gram kaas.
C-l 2Algemeen: 2 eieren.
C-13 Algemeen: ong. 225 gram huis

houdzeep of 90 gram toiletzeep.
C-13 Reserve: 800 gram brood.
C-16 Reserve: 500 gram rijst of kinder

meel (uit rijst bereid) of kinder
biscuits. 

C-17 Reserve: ong. 225 gram huishoud-
zeep of 90 gram toiletzeep.

Bonkaarten MA, MB, MC, ME, MC 706 
(bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken 
(Serie C). 
C-21 Brood: 800 gram brood. 
C-21 Boter: 250 gram boter. 
,C-22 Boter: 250 gram margarine of' 200 

gram vet. 
C-21 Melk: 5 liter melk.
C-21 Vlees: 300 gram vlees.
C-22 Vlees: 100 gram vlees.
C-21 kaas: 200 gram kaas.
C-21 Eieren: 5 eieren.
Op 14 Mei zullen-1,onnen worden aan
gewezen voor suiker, versnaperingen en
tabak.
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds
op Vrijdag 9 Mei a.s. worden gebruikt,
met uitzondering van de bonnen voor
melk, waarop eerst met ingang van 
Maandag 12 Mei a.s. mag worden- ge
kocht.
De niet-aangewezen bonnen van de se
rie B kunnen worden vernietigd.

het de Kruisdagen. Vóór de H. Mis van 
kwart voor 7 (dus om half 7) zal de 
Litanie van Allerheiliren gezongen wor
den om Gods zegen af te smeken over 
de vruchten der aarde. De koristen en 

prefecten van de H. Familie en alle be
langhebbenden worden verzocht aan 
deze processie deel te nemen. 
Deze week iedere avond (behalve Don
derdag) om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Op Donderdag 15 Mei, feest van 's He
ren Hemelvaart, zullen de kinderen de
:i:er parochie hun eerste H. Communie 
doen onder de H. Mis van kwart voor 
8 en na de middag onder het Lof om 3 
uur de kinderzegen ontvangen. Op deze 
dag i� het dus des avonds om 7 uur 
geen Lof. De H.H. Missen zijn -op die 
dag als op Zondag. Het is verplichte 
feestdag. 
Woensdag voor Hemelvaa(t zal er 
biecht gehoord worden des morgens on
der de H.H. Missen en des avonds van 
6 uur tot half 8. 
Vrijdag a.s. begint de noveen ter voor
bereiding tot het Hoogfeest van Pink
steren. Gedurende de noveen iedere 
dag Lof met uitstelling in de Monstrans. 
Onder het Lof "Veni Creator", en ten 
minste één tientje van het Rozenhoedje 
volgens intentie van Z.H. de Paus tot 
bekering der gelovigen opdat zij tot de 
eenheid der Kerk mogen terugkeren. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. 
Dópen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: Om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria van Dongen-v. d. 
Laar; z.a. gel. H. Mis voor de vruchten 
der aarde v.w. de N.C.B.; H. Hart-altaar 
gel. H. Mis voor Petronella van Hal v.w . 
het H. Bloed; om half 8 gel. jrgt. voor 
Johannes van Roosmalen; z.a. gel. H. 
Mis voor Johanna de Laat-van Kempen; 
om half 9 gel. jrgt. voor Adriana van 
Rumund-Ketelaars; om half 10 Huwe
lijksmis. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Hendricus v. d. Sande; z.a. gel. H. 
Mis voor Hendrica v. d. Loo-van Esch; 
H. Hart-altaar gel. mndst. voor Huber
tina Queens Kusters; om half 8 gel.
jrgt. voor Johannes Troeien; .z.a. gel.
H. Mis voor Josephina v. d. Brandt
van Oerle; om half 9 gel. H. Mis voor
Martinus Hubertus Giesbers; om half 
10 Huwelijksmis; om half 11 Huwelijks
mis. 
WOENSDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna v. d. Hagen Prin
cée; z.a. gel. mndst. voor Hendricus v. d. 
Langenberg, H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Hendrina Wijdeven Kempkens; om 
half 8 gel. H. Mis vanwege het "Bid
dend Leger" voor onze jongens in In
dië; z.a. gel. mndst. voor Lamberdina 
v. d. Geeren v. d. Meijden; om half 9
gel. mndst. voor Henriëtte Witteveen 

Schöne. 
VRIJDAG, om kwart voor "7 gef. gez. 
jrgt. voor Jacobus Dolmans; z.a. gel.
mndst, voor Johanna Schellekens van
Hoofd; H. Hart altaar gel. jrgt. voor
Wilhelmina v. d. Langenberg Janssen;
om half 8 gel. mndst. voor Henriëtte
Witteveen Schöne; z.a. gel. mndst. voor
Johanna _v. d. Hagen Princée; om half 9
gel. H. Mis voor Willem .v. d. Brand.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Hendricus Poirters; z.a. gel. mndst.
voor Francina Mombers; H. Hart altaar
gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Leest en
Johannes den zoon; om half 8 gel. mndst.

voor Marinus van Diessen; z.a. gel. 
mndst. voor Elisabeth Snellaars van Bers; 
om half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken. 
In het Liefde huis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Martina van 

Zeeland; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
hanna van Lieshout de Werd; Woens
dag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis 
tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 

. ' te ontvangen: Henricus Bernardus Wil
helmus Post geb. en - won. te Lichten
voorde en Johanna Wilhelmina Maria 
Boven deert uit deze parochie; Gerardus 
v. d. Ligt geb. te Boxtel en won. t� den 

Haag en Maria Louise Franken geb.
en won. te Tilburg; waarvan heden de
1 e afkondiging geschiedt; Joannes Pe
trus Schepers geb. te Aarle Rixtel en 

won. te Gemert en Joh�nna Catharina
Vullings uit deze parochie; waarvan he
den de 3e afkondtging geschiedt. De
gelovigen zijn verplicht de hun bekende
huwelijksbeletselen waarin niet is ge
dispenseerd ten spoedigste aan den pas
toor bekend te maken.

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 
5e Zondag na Pasen, 11 Mei 1947. 

De 1 e schaal is voor de nabestaanden 
der oorlogsslachtoffers; de 2e voor B.N. 
De Hoogmis is met volkszang. Direct na 
de Hoogmis Santa Teresa voor de meis
jes. Vandaag geen Kleine H. Familie 
voor de Jongens . . .  maar op 15 Mei on
middellijk na da Hoogmis feestvergade
ring met opdraëht van de nieuwe leden. 
Alle leden worden verzocht op die dag 
onder de H. Mis van 7 uur te commu
niceren. Om half 4 H. Familie voor de 
mannen. Om 7 uur Lof met Volkszang 
en Rozenhoedje voor onze Militairen in 
Indië. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn de 
Kruisdagen. Na iedere gestelde H. Mis 
wordt de Litanie van alle Heiligen ge
beden. Deze week iedere avond om half 
8 Lof vanwege de Meimaand. 
Dond�rdag, feestdag van 's Heren-He
melvaart, verplicht te vieren als Zondag. 
Op deze dag doen de kinderen hun 
Eerste H. Communie onder de H. Mis 
van 8 uur. 's Middags om 3 uur Lof met 
zegen voor deze kinderen. 's Avonds ver
valt het Lof. Vrijdag begint de Noveen 
tot voorbereiding op het Pinksterfeest. 
Gedurende 9 dagen zal in het Lof 
's avonds het Veni Creator gezongen 
worden en het gebed van de Pinksterno-
veen worden gebeden. ., 
Wij herinneren aan de retraite voor
Militieplichtigen van 14-17 Mei, van 17

• -20 Mei, van 28-3°1 Mei. Ook worden
weer cursussen gegeven te Vught tot
Inleiding in het Volle Leven. Nadere
gegevens kunt U vinden in het portaal
der Kerk.
Doopuur iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Biechturen: Zaterdag van 3 tot 4 uur en
van 6 tot 8 uur.
ZONDAG: 11 Mei: 6 uur Ld. voor
Adrianus Vlaminckx vanwege Broeder
schap H. Bloed; 7 uur l.d. voor het
geestelijk en tijdelijk welzijn der Paro
chie; 8 uur 1.d. voor Cornelis de Zeeuw
vanwege de H. Familie; kwart over 9
l.d. voor Henrica van Stekelenburg van
Duren vanwege de Broederschap H.
Hart; half 11 de Hoogmis voor Jan v.
d. Aa vanwege de H. Familie.
MAANDAG, 12 Mei: 7 uur l.d. voor de 
vruchten der aarde van de NCB; l.j. voor 
Jacobus van Wijk; kwart voor 8 1.d. voor 
Bijz. Intentie; l.d. voor Wilhelmina van 
Uden en Anna de dochter/ half 9 z.j. v. 
Hendrica Marijnen v. d. Vliert. 
DINSDAG, 13 Mei: 7 uur l.d. voor 
Adriana Meys-Timmermans; l.j. voor Jo
zefina van Schijndel-v. d. Mortel; kwart 
voor 8 l.d. voor Piet v. d. Kruijs; l.d. 
voor Bijz. intentie; half 9 l.d. uit dank
baarheid. 
WOENSDAG 14 Mei: 7 uur l.d. voor 
An toon van Heesch; I.m. voor Cornelis 
de Zeeuw; kwart voor 8 Lm. voor Maria 
v. Roessel; I.m. voor Mathilde Scheepers
Hoenselaars; half 9 z,î. voor den Heer
Adrianus v. d. Burgt.
DONDERDAG, 15 Mei: 6 uur I.m. voor 
Adrianus v. d. Loo; 7 uur l.d. voor de 
Parochie; 8 uur l.d. voor den Heer Al
phons Prince te Tilburg overleden; kw. 
over 9 I.m. voor Jacobus Withers. half 11 
de Hoogmis gef. z.j. voor den Heer 
Johannus van Susan te; om 3 uur Lof 
met Kinderzegen. t" 
VRIJDAG, 16 Mei: 7 uur I.m. voor 
Theodora v. d. Plas; I.m. voor Martinus 
van Schijndel; kwart over 8 Ld. voor 
Henrica van Stekelenburg van Dure�; 
I.m. voor Jan v. d. Aa; half 9 z.d. utt
Dankbaarheid. 
ZATERDAG, 17 Mei: Pl. z.j. voor Theo
dorus v. d. Sande; l.d. voor Albertus 
Knoops; kwart over 8 I.m. voor Marinus 
van Esch; I.m. voor Martina Vlaminckx 
van Handel; half 9 I.m. voor Henricus 
van Weert. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 
5de Zondag na Pasen. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur H. Mis 
voor Antoon v. d. Akker. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Catharina 
hsvr. van Theodorus van Geesbergen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. vo'ór, Theodora 
hsvr. van Waltèrus Groenendaal. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Groenendaal. 
DONDERDAG: Hemelvaart: half 8 H. 
Mis voor het Welzijn der parochie; 10 

/uur jrgt. voor Dina Groenendaal. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henrica 
Groenen daal 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Margare-
tha Groenendaal. ,, 
Deze week zullen geschiede: Maandag. 
mndst. voor Adrianus van Schayk; Dins
dag mndst. voor Joannes Essens; Woens
dag mndst. voor Joannes v. d. Langen
berg; Donderdag H. Mis voor Johanna 
Maria Schellekens; Vrijdag mndst. voor 
Adrianus Corsten ;_ Zaterdag mndst. voor 
Marinus van Oorschot. 



PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
5de Zondag na Pasen 1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege de 
kinderen voor Johanna ·Bosch-van Enge
land; half 9 vanwege Broederschap O.L. 
Vrouw in Mariahout voor Adrianus v. 
d. Loo; 10 uur Hoogmis voor het welzijn
van de parochianen. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk, de tweede voor 
de oorlogsgetroffenen. Vergadering van 
de St. Vincentius-vereniging; half 3 Lof 
met rozenhoedje uit dank voor de ver
kregen weldaden. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijz. 
intentie; hierbij wordt de kerk met een 
kaars vereerd, wegens de Kruisdagen 
processie met Litanie van alle heiligen 
voor de vruchten der aarde; kwart over 
8 gez. H. Mis vanwege de St. Vincen
tius-vereniging voor de vruchten der aar-
de. ' 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Vermulst, processie voor de vruchten 
der aarde; kwart over 8 gez. H. Mis van
wege N.C.B. voor de vruchten der aarde. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere 
van den H. Jozef; daarna processie voor 
de vruchten der aarde; kwart over 8 
gez. mndst. voor de wed. Catharina v. 
d. Meyden-v. d. Heyden.
DONDERDAG: feestdag van 0. Heren 
Hemelvaart: 7 uur H. Mis voor geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de 12 kin
deren, die heden de eerste H. Commu
nie mogen doen. half 9 H. Mis tot in
tentie van de leden der Godvruchtige 
vereniging ter ere van � H. Theresia 
van het Kind Jezus. De eerste schaal 
is voor onze eigen kerk, de tweede voor 
de arme kerken van ons Bisdom; half 3 

Plechtige Vespers, waaronder we de 
kinderen van het Genootschap der H. 
Kindsheid uitnodigen wegens de Mei
maand en de viering van de eerste H. 
Communie der 12 kinderen uit onze 
parochie de voorspraak van Maria bij 
Jezus in te roepen tot hulp ook voor de 
ongelovige kindertjes. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Willem 
Manders te Megd overleden. kwart over 
8 H. Mi� voor de wed. Maria Berends
Toonen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. v. Wilhelmus 
de Bresser en Gerarda v. d. Linden hsvr. 
kwart over 8 H. Mis voor Johanna 
Bosch-van Engeland. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Willem Manders te Megen, Elisa
beth Traa-Verhoeven, in de parochie van 
St. Petrus en Antonius Martinus Bex
kens te Oploo overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8. Daarna Lof met rozen
hoedje om het Communisme af te weren 
en de Katholieke Actie te bevorderen. 
Door de leden van ons R.K. Parochiaal 
Kerkbestuur zullen de botergelden wor
den opgehaald bij de niet-aangeslotenen 
aan de boterfabriek, een pond boter 
per koe. Degene, wien zulks belangt,
bewillige hierin. 
ZONDAG, 17 Mei: 7 uur H. Mis voor 
Johanna Maria van Nunen-v. d. Schoot. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen: Franciscus Albertus v. d. 
Aker uit de parochie van St. Petrus' 
Banden te Vught en Maria Johanna van. 
Esch uit deze parochie, waarva·n de der
de afkondiging geschiedt. -
Hendricus Alarclus v. cl. Akker uit de 
parochie van den H. Johannes den Do-

' 

per te Puyflijk en Anna Huberdina Meu-
wissen uit deze parochie, waarvan de 
_eerste afkondiging geschiedt. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE. 
5e Zondag na Pasen, 11 Mei 1947. 

. ZONDAG: half 7 I.m. voor de leden 
der beide Congregaties van O.L. Vrouw 
wegens den wereld-congregatiedag; 8 u. 
I.m. tot welzijn der par.; 10 uur z.m.
voor de vruchten der aarde vanwege 
Kerkeind; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde vanwege Hezelaar; half 8 
z.j. voor Anna Maria Welvaarts; 8 uur
l.j. voor de Eerw. Zr. Bartholomèe van
Gestel. 
DINSDAG: 7 uur z.m. voor de vruchten 
der aarde vanwege Kasteren en Saven
donk; half 8 z.j. voor Christina Wel
vaarts; 8 uur l.j. voor Heiligert van 
Gestel. 
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde vanwege de Vendelstraat; 
8 uur l.mnclst. voor Martinus van Hou
turn; 9 uur z. huwelijksmis. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn 
het de Kruisdagen; daarom zal vóór de 
H. Mis van 7 uur de. Litanie van Aller
heiligen gezongen worden. 
DONDERDAG: feestdag van 's Heren 
Hemelvaart, geboden te vieren als Zon
dag; half 7 I.m. tot welz. der parochie; 
8 uur I.m. voor Leonardus \Xï elvaarts; 
10 uur z.m. voor de vruchten der aarde 
van wege den Berg; 3 uur Lof. 
VRIJDAG: 7 uur z.m. voor de vruchten 
der aarde van wege Loe-eind; half 8 

Te koop beste biggen, J. V. d. Een bruin lederen 

z.m. Elisabeth Wilh. Traa o<erleden te
Boxtel; 8 uur I.m. Adrianus Nyssen. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor de vruch
ten der aarde vanwege Velder en Vri
likhoven; half 8 z.m. Lambertos Abee
len; 8 uur I.m. voor Adrianus Vughs. 
Zondag half 7 I.m. voor Maria Adr. 
Coppens; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; 
10 uur de Hoogmis tot welzijn der par. 

In de Kapel der Eerw. Zusters. 
Maandag 7 uur I.m. voor Gijsbertus de 
Laat overleden te Tongeren. 
Vrijdag begint de noveen voor Pinkste
ren. Daarom zal 's morgens na de Ie H. 
Mis gebeden worden: ,,Kom Schepper" 
met 3-maal het Weesgegroet. 
GEHUWD: Adrianus Henricus Verha
gen en Johanna v. d. Biggelaar ;. 
30e Elisabeth Wilh. Traa overleden te 
Boxtel. 
Missie bus. 
Overschot van z.m. voor de vruchten 
der aarde van wege Loe-eind f 8, 10; bij 
40-jarig Huwelijksfeest1 P. v. Dinther
f 23,50; bij Huwelijksteest, J. Timmer
mans-Spikmans f 5,50. 

PAR. H. WILLIBRORDUS ESCH 
Vijfde Zondag na Pasen, 11 Mei '47 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie, 2de schaal- .collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje, na het Lof een lied. 
Maandag, Dinsd31f'en Woensdag zijn het 
df Kruisdagen; dan zal na de H. Mis 
de Litanie va_n Alle Heiligen gebeden 
worden voor de vruchten der aarde. 

' Deze week iederen avond om half 8 
Lof vanwege de Meimaand. 
Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Donderdag feest van O.H. Hemelvaart 
te vieren als Zondag. 
Vrijdag begint de noveen voor Pinkste
ren. Gedurende de Noveen iederen 
avond om half 8 Lof met Veni Creator 
en Rozenhoedje. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Cornelia 
van Oers-v. d. Braak; half 9 H. Mis voor 
onze militairen in Indië en elders; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adria
nus van de Nosterum. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor overl. 
Familie v. d. Langenberg-v. d. Bruggen; 
half Hl gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG: h�lf 8 mndst. voor Mevr. 
Jaqueline van Tubergen-Henket; half 9 
H. Mis voor Bijz. lnt,entie.
DONDERDAG: 7 u. mndst. voor Geer
truda van der Staak-Konings; half 8 
mndst. voor Cornelia Doggen Traas; 10 
uur Hoogmis vor,r de Parochie. 
VRIJDAG: lialf 8 mndst. voor Adrianus 
van Gerven. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor overl. 
Familie van de Hoogen-Hartjes. 
Elders: 2 H. Missen voor Adrianus v. 
d. Nosterum; H. Mis voor Cornelra van
Oers v. d. Braak; H. Mis voor Geer
truda v. d. Staak-Konings; H. Mis voor 
Gerardina v. d. Pas-1-!oevenaars van
wege Br. H. Cornelis, Bokhoven; H. Mis
voor dezelfde vanwege Br. H. Bernardus 
Onzenoord; H. Mis voor dezelfde van
wege Br. O.L. Vrouw in,het Zand. 

Op Dinsdag 13 Mei hopen 
onze geliefde Ouders 

Anker, Munsel 17. 
Handschoen 

Te koop een partij bonensta
ken, bij P.,. v. d. Pasch, On
rooi. 14. 

verloren, gaande van v. 
Salmstraat naar Breukelse, 
straat via Spoorstraat, terug 
te bezorgen Wilhelminastr. 14 

Bezoekt Zondag a.s. Bezoek dè 
",A HOEVENAARS 
en 
M. VAN BRAGT

hun 25-jarig Huwelijksfeest 
, te, vieren.
• Wij hopen dat de goede
! God hen nog lang voor ons
! behoude.
! Hunne dankbare kinderen,
! ANTOON, TIN!, BETSIE,
l
i 

ANNIE, PIET, WILLY en 
ADRIAAN. 

1 Merheimstraat 34. 
............ --................ � ..... ...
..................... .-. ................ :. 1 Op 17 Mei a.s. hopen onze iGeliefde Omlers 

!M. Poirters 1 en 1 Joh. Poirters-Voets i
hun :2'.1_-jarige echtvereni- i
ging te herdenken. De 1-1. 
Mis van dankbaarheid zal 
worden opgedragen om

f half tien in de Kapel van 
! Stapelen.
! Hunne dankbare kinderen
! ANTOON en Verloofde.
1 ADRI, THEO. t 
! van Coothstraat 15, Boxtel. i • • 

• 
________ .............................. . 

r;:;�•;:-::i:-�:::I�•:•;• 
,. belangstelling ondervonden 
! bij de zeventigste verjaar
! dag van Wed. A. Venmans, 
i danken 'wij familie, vrien
: den en kennissen. 
f - Wed. A. VENMANS 
! en Kinderen.

L1:�:::�.:·-·----·-·-· 
Wij betuigen onze hartelijke 
dank aan allen, waarvan wij 
tijdens ziekte en overlijden 
van onze inniggeliefde en on
vergetelijke Moeder, 
Huberdina Cerarda Queens geboren Kusters,

belangstelling en medeleven 
hebben ondervonden. In het 
bijzonder aan Dr. Kluijtmansen ook de Eerwaarde Zusterswier liefdevolle verpleging onseen grote troost was in devoor ons zo moeilijke dagen. 

Fam. QUEENS.
BOXTEL, Markt 27. 
Hiermede danken wij de mil
de schenkers van de prachtige 
prijzen ten behoeve van onze 
gehouden loterij. 

K.A.J, afd. BOXTEL. 
Wed. J. Poirters Mathijssen 

dankt het Boxtelse Politiecorps 
voor de collegiale gedachtenis 
getoond door de opdracht van 
een gezongen jaargetijde voor 
ha�r overleden Echtgenoot. 
Te koop een toom biggen bij 
Jos van de Sande, Onrooi 18a. 
Te koop een toom biggen een 
platte wagen op luchtbanden, 
een hoogkar en een Henkel 
Dorsmachine. A. Strik, Eind
hovense weg 690. 
Te koop een prima bakfiets 
met goede banden. A. Vogels, 
Kleinderliempdseweg 20. 
Te koop een Gas-Bakoventje 
maat 30 bij 50 cm. Villa Ca
tharina, Bosscheweg. 
Se koop prima G.Y. biggen 
waarvan gemerkt voor stam
boek en drie jonge Mechelse 
·Herders, Wed. P. van Esch,
Tongeren 78. 

•Te koop eer; beste dikke zeug
14 weken drachtig en een paar 
jonge Herdershonden, bij M. 
van Hal, Tongeren 69. 

Te koop 2 wastafels met mar
meren blad en opstand en spie
gel. Bevragen Molenstraat 19. 
Kosthuis gezocht door meisje 
dat haar werk buitenshuis 
heeft, Brieven onder no. 66 
Molenstraat 19. 

Nehe Colporteu,r-
Bezorger 

gevraagd voor DAMESBLAD. 

Houe provisieAangeboden een nieuw plus- "" 
Brieven Molenstraat 19. four-pak voor jongen van circa 

15 jaar. Bevragen Molenstr. 19 
Te koop Philipsraclio 658 U. Notaris P. Mertens 
Ook genegen te ruilen voor te Boxtel accu toestel. Valklaan 6, Eind
hoven. 
Blij met de vele corresponden
tie, bij gelegenheid van het 
Paasfeest ontvangen, doch niet 
in staat allen voor hun vrien
delijkheid afzonderlijk te ant
woorden betuig ik door deze 
hen mijn hanelijken dank. 

Cpl. A. H. YPELAAR. 
Soerabaja. 

Transportrijwiel met goede 
banden te koop. Bevragen Mo

zal op Woensdag 14 Mei 1947 
voorm. 10 uur voor en ten 
huize van Mej. de - wed. A. v. 
Geffen-v. d. Horst te Boxtel, 
Breukelsestraat 26, om con
tant geld publiek verkopen: 
stoelen, tafels, schilderijen, 
beelden onder stolp, klok, 
glas- en aardewerk en hetgeen 
verder te koop zal worden 
aangeboden. 
Bezichtiging ·1 uur voor de 
verkoping. 

lenstraat 19. 
Te koop een herenrijwiel zon- Afdeling: Damesmode 
der banden. Nieuwstraat 55, VESTEN Boxtel. KRAAGJES 
Voor Gras::: HOOFDDOEKEN 

en Klaverzaden 

Steeds naar Van Oers 
Het Bestuur van de C.�.V. 
e Boxtel, roept sollicitanten 

op voor 

PLISSé Garneringen 
LOVER Garnerin�en 
GARNERINGEN 
CEINTUURS, plastic en leder 
GARNEERKNOPEN 
GESPEN 
KNIPPATRONEN 
Manufacturen & Confectiebed. 

Hulp 1zaakvoerder F. J. Witteveen's
, RECHTERSTR. 18, BOXTEL. 

met "ast salaris en provisie. 
Sollicitaties te richten schrit 
elijk aan de Voorzitter per 

adres· Molenstr.i.at 14 vóór 
20 Mei a.s. 

GRAS-, KLAVER-, ZAAI
MAIS, STOK-, STAMBO
NEN, TUINZADEN, nog 
leverbaar. 

Gevraagd ZAADHANDEL 
een net dagmeisje :Jla!. :/� 

of een Werkster 
Electr. Techn. Bureau J. v.d. Brekel 
Rechterstraal 42, Boxtel 

Vo.o.uadiq. : 

BOXTEL. 

:Jlaf.to.! 
Profiteer van deze ge
legenheid.· 

TABAKSPLANTEN Wij leveren uit voorraad: Slits no. 25 à 2 cent. PUTRINGENTOMATEN 
en overwinterde in 4 verschillende maten. 

UIENPLANTEN. DRINKBAKKEN 
Over enige weken alle s'oorten RIOOLBUIZEN in alle maten. 
kool-, prei- en knolselderei- VORSTPANNEN enz. enz. 
planten. 

Alois Barten A. W. van Kempen 
BOSSCHEWEG 203. LENNISHEUVEL 116. 

Dr. Hoeks-vereniging afd. Wit-Gele Kruis 

Algemene Vergadering
op Dinsdag 13 Mei, 's avonds 8 uur 

in de grote zaal van "DE ARK"

AGENDA: 1 opening, 2 lezing Dr. Deelen over 
Schoolartsendienst; 3. Jaarverslagen Secretaris en Pen
ningmeester; 4. Bestuursverkiezing; 5. Rondvraag. 
6. Sluiting.

-- Rookt 
kwaliteit 

en Koopt 
bli Bert 

Nieuwe Kerkstraat 73 

vol geur en smaak 

' 
van den Braak • 

Telefoon 450 

in het St.Paulus-sportpark 
(Nieuwstraat) de 

Voet b al::wedstrij d 
Boxtel 1::0.D.C. I 

die gespeeld wordt ten bate 
van de nieuwe klokken. 

Aanvang half drie . 

Entrée 35 cent. 

Gevraagd een bekwaam Planten verkrijgbaar , , ,
, Electro Monteur en wel Rode-, Witte-, Savoje-

en een 

leerling Monteur 

Bloem- en Spitskool, Maisplan
ten. De volgende week Toma
ten en Tabaksplanten lever
baar. 

Electro Technisch Bureau Voorlopig planten verkrijgbaar 
, alleen RECHTERSTRAAT 50. 

J. v.d. Brekel, Baxter Hub, Poulissen Boxtel 
Het Bestuur van den 

R.K. Bouwvak Arb. Bond afd. Boxtel 
bericht hiermede dat 

op 17 Mei a.s. zitting wordt gehouden voor 

het verzilveren van 

V ACANTIE-BQNNEN in het 
Verenigingsgebouw op den Burgakker respectievelijk voor de 
volgende dagen: 5 Mei, 15 Mei en 26 Mei. 
Ingeleverd kunnen worden: 9 bonnen voor schilden, en 11 
voor de overige bouwvakarbeiders. 
De bonnen moeten netjes opgeplakt zijn anders worden zij 
niet aangenomen. 
Leden van onze organisatie die in het bezit zijn van lancl
arbeidersbonnen, moeten deze allemaal inleveren. Zij die 
lanclarbeidersbonnen hebben en niet bij den R.K.B.B. geor
ganiseerd zijn, moeten zich vervoegen bij den Landarbeiders
bond. C. v. cl. AKER, Secretaris. 

Zondag 11 Mei Moederdag 
,, Verwen Uw Moeder, heus het mag, 
stuur haar een bloem op Moederdag" 
van Bloemenmagazijn 

P. P. van Zogchel 
Bosscheweg 59, Boxtel 

AA vero n.o.r. STUIF

AAvero D.D.T. SPUIT

Voor bestrijding m insecten in Landbouw, Tuinbouw en Fruitteelt. 
Uit voorraad leverbaar. 

Firma Gebr. van Oers, Zaadhandel, Boxtel 
Hagelverzekering van de N.C.B. 

Ook in 1947 kan het hagelen. Land bouwers vergeet 
d aarom niet 

Uw gewassen te velde te 
verzekeren tegen hagelschade. 

Opgaven kunnen vanaf heden geschieden bij de Agent 
Molenstraat 14. 

Bij V O S uw kaas en vis gehaald,

Dan hebt u zeker nooit gefaald, 
Gij koopt daar eerste kwaliteit, 

Zodat ge steeds tevreden zijt. 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

met 

Muziekfeesten 

Kermesse d'été 
op terrein "Houtwerf" Molenstraat.

Op Hemelvaartsdag te 4½ uur 

Opening van het Festival 
door den Edelachtb. Heer Burgemeester. 

5 uur GROOT OPENINGS_.CONCERT 

door 's•Hertogenbosch' Mannenkoor. 

8 uur GROOT CONCERT 

door Box·tel's Harmonie. 

Men zie voor de verder·e regeling van de feesten 
het programmaboekje hetwelk à 25 cent te koop zal 
worden aangeboden. 

Speciaal voor Moederdag 

Bonbonschaaltje f 7 .50 

Theezeef met lekbakje f 10.50

Apart model van eerste klas fabrikaat.

'n Zeer welkom geschenk kies{ U uit onze 
mooie collectie gouden en zilveren sieraden. 

A. van Vlerken,Boxtel
Uurwerken Goud en Zilver Optiek 

Men geniet reeds van de he�rlijke

koffiegeur die ee� .voorproef ,s van

de fijne p,tt,ge smaak 

t•t§@;\tiiW@;it 
DE KOFFIE EN THEEZAAK

Voo,K 1• • ��fwa iteits I drukwerk j • 

* 
OruHerij 

Boekbinderij 

Boek- en 

KantoDrboekhandel 

Firma J. P. Tielen 
BOXTEL STATtONSTRAAT 28, TUEfOON K 4106.317, GIIIO 661.-, 

................... ..................... 
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K A T H O L I E K  

De Eeuw 
VAN HET KIND. 

Er wordt zo gauw gelachen met 
kinderrijke gezinnen. En op som
mige plaatsen houdt men de 
ouders van 'n gezegend gezin of
wel voor halve dwazen ofwel voor 
halve dieren. In Engeland moogt 
ge er zeker van zijn dat 't hoogste 
getal drie of vier is, terwijl 't ge
middelde twee zal zijn. Wanneer 
ge in Engeland 'n groot gezin aan
treft, zult ge ontdekken dat het 
bijna altijd katholiek zal zijn. Me
de om 't grote kindertal wordt 'n 
katholiek daar niet voor vol aan
gezien. En zo is 't in vele landen. 
Het is toch wel jammerlijk met 't 
mensdom gesteld, dat 't kind niet 
meer die plaats inneemt, welke 
het vanaf de eerste scheppingsdag 
innam. We vergeten al te vaak 
hoe het kind de vrucht is van de 
liefde, hoe het de band is tussen 
grote mensen. Hoe dikwijls werd 
de geboorte van 'n kind niet het 
einde van een ruzie of 'n misver -
stand? Twee mensen vinden el
kaars geluk soms terug in 'n paar 
onschuldige kinderogen. De scha
terlach van 'n kind breekt soms 
het loodzware zwijgen van groot
ouders, die nimmer tevoren de 
keuze van hun zoon of dochter 
konden goedkeuren. En naast de
ze simpele overwegingen, staan de 
motieven van hogere orde, die 
men maar liefst nooit vernoemt, 
uit vrees voor kwezel te worden 
gehouden. 
Er 7ijn mensen die heweren dat 
wij leven in de eeuw van het kind. 
Dit is in zoverre waar dat er vele 
boeken over 't kind geschreven 
zijn en dat de kinderpsychologie 
'n bloei bereikte. Maar ondertus
sen werd er in geen enkele eeuw 
de hele wereldgeschiedenis door 
zoveel verwoest in het kinderleven 
als in onze 20e eeuw. 
Alleen onze tijd heeft de ge boor -
tebeperking durven aanraden, 
moderne middelen daarvoor uit
gevonden en van kinderplagen 
durven spreken als van een ratten
plaag. 
Alleen onze tijd heeft 't andere 
uiterste durven propageren, in de 
overtuiging dat iedere kinderhand 
straks een mitrailleur of geweer 
kan hanteren. 
Daarmee vergat men de ziel van 
het leven. Alsof alles terug te 
brengen was tot techniek en ge
tallen, wereldeconomie en voed
selvraagstukken, ging men ook 
spreken van een kindervraagstuk. 
In de mening dat de mens ook 
hier de enige en algehele meester 
is, sprak men niet meer van het 
telkens terugkerende wonder dat 
een nieuw leven is. Men ging het 
verlangen naar een kind verdrin
gen door dagelijkse fuifpartijen en 
gezellige avonden. De huiskamers 
werden het domein van domme 
moeders en kinderjuffie's. Het 
"leven" was alleen maar voor de 
nieuwe mens met z'n nieuwe op
vattingen. Het eigenlijke leven 
werd ondertussen duizendvoudig 
vermoord. Dat werd het resultaat 
van de eeuw van het kind. 
Wij leven maar in 'n klein land, 
dat goddank nog iets van de echte 
geest van het leven begrijpt. Bij 
ons is het hunkeren naar 'n kin
derlach nog niet weggedrongen 
door het gemakzuchtige streven 
naar eeQ materieel genieten. Er is 
behalve de gezonde levensvreugde 
nog de liefde voor het moeder
schap, de verering voor het mooi
ste geschenk der schepping : het 
kind,, 
Déze levensvisie te bewaren is een 
grote taak. En alleen wanneer de
ze gedachte de mensheid weer 
helemaal gaat beheersen, zullen 
wij mogen spreken van de eeuw 
van het kind. 

H. v. d. M.

, 

s 
� 

VOO R H E E N  BOXTELS C H E  CO U RANT 

W E E K B L A ·O V O O R  B OX T E L  E N  r O M G E V I N G  

Waar nioet het heen? 
Een vraag waarmee ouders en opvoeders 
zich wel degelijk eens mee bezig moeten 
houden. Het is daarom, dat wij aan de 
hand van enkele statistieken en gege
vens over de toestand van onze jeugd, 
u eens een kijkje willen geven, hoe het
in werkelijkheid na de oorlog met onze 
jeugd (de toekomst van ons volk !) ge
steld is. 
Een van de eerste gevolgen, voort ge
komen uit het gebrek aan levensmidde
len en genotmiddelen, is het ontstaan 
van de "zwarte handel", een kwaal, die 
alle lagen van de bevolking heeft aan
getast en haast alle leeftijden. Meermalen 
kwam het voor, dat de ouders zelf de 
jeugd aanzetten tot zwarte . handel. J?it 
kon veilig gebeuren, aangezien d� geld
boeten, gesteld op onwettig schoolver
zuim vele malen werden overtroffen 
door' het bedrag, dat de kinderen, als zij 
enkele dagen op de baan geweest waren, 
thuis brachten. Zwarte handel, vooral in 
bonnen en rookartikelen, kwam ·voor bij 
de jeugd van de lagere school, maar niet 
overal en veelvuldig. 
Veelvuldiger kwam de zwarte handel 
voor op Lycea, Gymnasia enz., maar 
vooral op U.L.O. scholen. In deze krin
gen heeft de zwarte handel welig getierd. 
Op een handelsavondscitool waren prac
tisch alle jongens van 14 tot 22 jaar be
trokken bij de zwarte handel. 
Honderden guldens hadden zij bij zich 
en aan sigaretten geen gebrek. Bij oude
ren kon worden geconstateerd het her
haalde gebruik maken van "zwarte" ster
ke drank, die tegen prijzen van 70 tot 
80 gulden werd gekocht en dan in ge
zelschap van volwassenen werd opge
maakt. 
Vooral in de dorpen heeft de handel i n  
drank hoogtij _  gevierd. Verder ging het 
hoofdzakelijk om handel in bonnen en 
genotsmiddelen. 
Zo vermeldt b.v. het rapport van de 
\Xlerkgemeenschap Limburg, ?at _in  hun
omgeving jongens van zeventien Jaar en 
jonger dikwijls 500 tot 800 gulden op 
zak h�dden. Dit maakten zij op in café 
en bioscoop. 
Een inspecteur van politie deelde mee, 
dat op een Mulo-klas gemiddeld . f 30
per' leerling werd gevonden. Leerlingen 
op de H.B.S. rookten regelmatig sigaret
ten van 30 et. en meer per stuk. 
Voor onze dorpen werd deze verkwis
t ing door de jongelui ten zeerste in de 
hand gewerkt door de konijnenfokkerij, 
zodat ook de plattelandsjeugd van .ijk
voorziene beurzen voorzien waren. 
Het zou niet moeilijk zijn, deze voor
beelden met een hele reeks te vem1ee
deren lil alle delen van het land en in
haast · alle kringen werd de jeugd, door 
deze kwalen aangetast. Men beschouwde 
de uitoefening van de zwarte handel 

niet als een strafbaar Jeit, maar als iets 
heel normaals. 
Een andere kwaal die steeds meer op 
de jeugd ging invreten, was de toenemen
de baldadigheid en vernielzucht .  De wor
tel hiervan vinden wij in  verschillende 
omstandigheden. De scholen waren dik
wijls gesloten. De jeugd bracht zodoende 
hele dagen op de straat door. Er was 
veel te veel vrije tijd en op straat kon 
de jeugd haar gang gaan. Het politie
toezicht was tijdens de oorlogsjaren sterk 
verminderd. 
Daarbij zag de jeugd de vernieling voor 
haar ogen gebeuren. De militaire over
heid sprong ruw om met particuliere 
eigendommen en met eigen materiaal. 
De vernieling en verruwing binnenshuis, 
op straat en op school, werkte stimule
rend op de jeugd. De huizen, die er 
over het algemeen vrij haveloos uitza

_gen, het afgescheurde karton voor de 
ruiten, de versleten vloerkleden, de ge
havende verf, de eigen afgedragen kle
ren, de vervuilde straten waren voor de 
jeugd evenzovele prikkels om het maar 
niet zo nauw te nemen. 
Ouders, in beslag genomen door allerlei 
moeilijkheden, konden vaak geen vol
doende aandacht besteden aan de zorg 
voo1· het gezin. 
De jeugd zal, door ontbreken van school
lessèn en door onregelmatig schoolbe, 
zoek geheel verwilderd, vermaakte zich
zelf wel op een wijze, die sterk werd 
beinvloed door de geheel invloedssfeer. 
Onbewoonde percelen en onbeschermde 
eiaendommen vormden bij gebrek aan 
pclitietoezicht een prachtig oefenterrein 
voor de jeugd. 
Zo vermeldt een politierapport uit Nij
megen b.v. : Er bestaan hele clubjes, van 
:lO tot 40(.t'Jeden, die regelmatig in het
zelfde kamp op rooftocht gaan. Het be
grip van mijn en dijn scheen h ier geheel 
verloren. 
Een sterk staaltj e :  De spoorlijn blijkt 
een geschikt operatieterrein voor die jon
ge rebellen. Wat gebeurt? De seinpaal 
wordt op een gegeven moment door de 
jeugd op onveilig gezet en de verbin
ding tussen seinpaal en station stukge
maakt. Een kolen trein nadert en . . .  stopt. 
Onveilig sein ! Van beide zijden van de 
spoorlijn snellen jongens toe, klauteren 
op de wago11s, vuH'en hu11 rneégëbrachte 
zakken met kolen en blazen daarna, vol- • 
daan over de goede buit, de aftocht. 
De baldadiaheid kent geen grenzen. He_t 
lijkt of de" vernielzucht va71 de oorlog 
onze jeugd te pakken heeft. Leegstaande 
getroffen huizen worden geheel afgebro
ken , ruiten ingegooid, kippen doodgeke
geld, lampen uit de straatverlichting ge
haakl ,  fruit weggehaald enz. enz. 
Een volgende keer willen we nog eens 
nader terukomen op deze mistoestanden 
van onze jeugd . 

De St. Petrus-K l okken Plaatsel ijk nieuws.

Nog drie maal. 

komen de collectanten bij u aan de 
deur om de bijdrage voor de nieuwe 
klokken op te halen. Laten de parochia
nen van St. Petrus, vooral nu het einde 
in zicht is, volharden bij hun goede op
zet en de collecte met milde hand ge
denken om de feestgave ter gelegenheid 
van het zilveren priesterfeest van den 
pastoor zo aanzienlijk mogelijk te maken. 
Het geschenk komt de gehele parochie 
ten goede ! 

De opbrengst 

bedraagt tot nu toe - na het sluiten 
van de derde 4-wekelijkse periode - de 
som van cirq f 1 0.000. 
Dit beduidend bedrag, dat door de vrij
gevigheid van alle parochianen is bij 
elkaar gebrach_t, werd in de laatste_ perio
de gunstig bemvloed door een gift van 
f 1 .000,- welke/ door een milde schen
ker die onbekend wenst te blijven, aan 
een' der collectanten werd afgedragen. 
In de eerste week der inzameling wer
den mede een bijdrage van f 250,- en 
enige giften van f 1 00,- genoteerd. Het 
spreekt vanzelf dat het comité, dat ove
rigens de gulden stelregel huldigt dat 
vele kleintjes één groot maken, ook voor 
dergelijke bijdragen-in-eens zeer gevoe-
lig iS. C 

De voetbalwedstrijd Boxtel - ODC
bracht een bate voor de kerkklokken op, 
na aftrek der onkosten, van f 454,-. 
De aantrekkelijke en in goede stijl ge, 
speelde wedstrijd werd door ODC ge
wonnen met 3 - 1 .  
Het Comité betuigt nogmaals d e  bestu
ren en de spelers van beide voetbal
verenigingen zijn hartelijke dank voor 
de daadwerkelijke steun welke zij zo 
sportief voor de totstandkoming van het 
feestgeschenk der St. Petrusparochie heb
ben verleend. 
De St. Petrusklokken zullen die dank 
eerlang over heel Boxtel uitluiden. 

Aan de collectanten 
wordt medegedeeld dat de laatste 4-we
kelijkse periode sluit op 31 Mei a.s. Be
leefd wordt verzocht de ingezamelde gel
den uiterlijk Dinsdag 3 Juni aan de pen
ningmeester van het feestcomité af te 
dragen. 

OPENLUCHTSPEL 
,,ST. CLEMENS WILLIBRORD"

TE BOXTEL. 
De Pers- en Propaganda-comlnissie der 
Stichting Boxtelse Kunstkring, bericht 
ons : 
Met groot enthousiasme heeft Boxtel op 
zich genomen Brabant een openlucht
spel aan te bieden, genaamd "St. Cle
mens Willibrordus" van den bekenden 
Brabantsen schrijver Jan Vriends. Uit al
le lagen der bevolking riep de voortva
rende Burgemeester van Boxtel Drs. M .  
A .  M van Helvoort, personen bijeen 
om de diverse voor de opbouw en de 
uitvoering van dit grootse spel nodige 
commissies in beginsel te formeren. 
In grote blijmoedigheid nam iedere com
missie de taak op zich, welke de Bur
gemeester haar had toegedacht. 
Dat Brabant intussen reeds begrijpt, dat 
met dit openlucht,pel iets schoons en iets 
groots geboden wordt, moge reeds blij
ken uit het feit, dat de heren P. Vriens 
en P.  Coppens, respectievelijk Voorzitter 
en Cultureel Verzorger van de K.A.B. 
van het Bisdom den Bosch, beslag legden 
op twee uitvoeringen voor 5000 perso
nen per uitvoering. Op dezelfde dagen 
zullen door de Katholieke Arbeiders-be
weging voor haar leden in het zuiden, 
meetings worden belegd, zodat aan de 
arbeiders van Brabant, naast het genot 
ener hoogstaande culturelè uitvoering de 
mogelijkheid wordt geboden tot een 
massa-demonstratie in het belang hunner 
organisatie. 
De data der opvoeringen zijn vastgestelcl 
als volgt : 27 Juli, 2, 3, 9, 1 0, 1 5 , 1 7, 23 
en 24 Augustus. Voor de K.A.B. zijn 
gereserveerd 23 en 24 Augustus. 
De première, op 27 Juli, wordt verzorgd 
door de Landdag-commissie, die, in nau
we samenwerking met Brabant ia Nostra 
en de Brabantse Beweging, op die datum 
een Brabantse Landdag belegt. 
Onderhandelingen zijn gaande met eni
ge andere grote organisaties, _waarvan 
reeds thans bekend is, dat zij J<: groor
ste belangstelling hebben voor dit unieke 
spel. 
Het Algemeen Secretariaat Openlucht
spel Boxtel, is gevestigd ten gemeente
huize van Boxtel. 

INENTING TEGEN POKKEN. 

Door het voorkomen van meerdere pok
kengevallen in een grote stad nabij onze 
zuidgrens, dreigt er een groot gevaar 
dat deze ziekte zich in Nederland zal 
verbreiden temeer, daar de vaccinatie 
toestand van onze bevolking door de 
geneeskundige Inspecteur van het Staat
toezicht op de Volksgezondheid zéér on
voldoende wordt geacht. 
Er zal daarom van gemeentewege gele
genheid worden gegeven om zich koste
loos te laten inënten. 
De inënting is van het grootste belang 
voor de ouderen, nog niet ingeënten, 
daar deze groep bij een epidemie het 
grootste gevaar loopt. 
De mogelijkheid bestaat dat zich bij deze 
groep een complicatie voordoet, doch 
deze kans is ui terst gering. Nu echter 
een pokkenepidemie dreigend in onze 
nabijheid woedt, wordt het vaccineren 
van medische zijde volkomen verant
woord geacht. 
Bij kinderen beneden twee jaar en oude
ren reeds ingeënten zijn bij een vacinatie 
geen complicatie te verwachten. 
Nader zal worden bekend gemaakt waar 
en wanneer gelegenheid tot inenting zal 
worden gegeven. 
Voor schoolkinderen wordt een afzon
derlijke regeling getroffen. 

BOXTELSE ORCHEST VERENIGING 

Maandag 1 9  Mei geeft het Boxtelse Or
chest onder leiding van den Heer C. Be
vers ziin eerste Concert. 
Wie dit Orchest gezien en gehoord heeft 
in zijn eerste bescheiden samenstelling -
en getuige geweest is van het energieke 
enthou§iasm'e , dat alle leden steeds heeft 
bezield, zal met vreugde dit eerste, 
groots opgezette optreden toeiuichen. 
Want het is  niet de kleinste verdienste 
van de B .O.V. dat zij al het hare wil 
b ijdragen tot de cultur.ele verheffing van 
onze gemeente. 
Dat de B.O.V zó haar taak heeft opge
vat en m<'t alle kracht h eeft aangepakt 
moge bliiken uit het  pr�chti;:,e progra
ma ,  waarmee zii haar eerste optreden 
inluidt. Maandenlang is a�.n de instude
ring van dit programma i;,ewerkt en de 
namen der soli<ten, Prof. Heijmans ,  Lex 
Kar,emeijer, Greet Koeman, wier mede
werking werd verkrege1, , staan er borg 
voor, dat ons f'.f r .  avond zal worden ge
bGc!en van zeer hoog gehalte en ·,:rn 
waar kunstgenot 
Wij verwijzen daarom gaarne n:iar de 
advertentie, die elders in dit blad voor
komt. Moge zij voor allen een aan
sooring zii!t om te komen genieten van 
al het schone, dat ons door de B.O.V. 
zal worden izehoden. Laat Uw belang
stelling een bli jk van waardering zijn 
voor de kunstzinnige prestaties van eigen 
dorpsgenoten en voor de B.O.V. een 
aansporing om te volharden in haar 
mooie taak 
Het concert wordt gegeven op Maandag 
19 Mei in de Ark. Aanvang 8 uur. 

R.K. JONGE BOERENSTAND 

De leden worden -uitgenodigd voor een 
Algemene . Vergadering op Zondag 18  
Me i .  Zie advertentie in d i t  blad. 

FESTIVAL. 

, , 's Hertogenbosch Muziekcorps" zette 
het Festival van Boxtel's Hàrmonie in 
met een fikse mars door Boxtel, hetgeen 
opvallend beter verzorgd was dan het 
grote Openingsconcert op de Houtwerf. 
Even nadat Burgemeester drs. van Hel
voort de festiviteiten officieel had ge
opend was de  Houtwerf reeds in de  
Sahara herschapen, d i e  ons belette op  te  
gaan in de vluchtige romantiek van  blad
goud, confetti, tierlantijntjes en de geur, 
die ons tegensloeg uit de poffertjes en 
palingkramen. 
Maar de pittige klanken van de Feest
mars van d irigent A. Molenschot waren 
niet te weren en drongen door tot in de 
· luisteraars, die in  de verdere uren een,
uitstekend uitgevoerd programma· kre
gen te horen, waarmede de jubilerende
vereniging het hoogtepunt van deze kille
dag in het grootse muziekfestijn ver
zorgde.
Vandaag 17 en morgen 1 8  Mei respectie
velijk om 4 en 2 uur ontvangst van de
deelnemende gezelschappen op de markt,
waarbij toespraak van Burgemeester drs.
van Helvoort en gezamenlijke uitvoering
van de Feestmars.
"St. Cecilia en St. Petrus" zullen onder
leiding van directeur Jac. Driessen het
programma van heden, Zaterdag 17 Mei
opluisteren met een groot concert, terwijl
de R.K Gildebonds Harmonie zal con
certeren in de avonduren van Zondag 18
Mei.
De 81 -jarige J. J. Hermans zal hierbij
de dirigeerstok hanteren.
Voor de details, zie het Programma
boekje dat U op het feestterrein voor
25  cent wordt aangeboden.

DE DEUGD DER MATIGHEID.

Zon dagSevangelie. 
De Trooster, Die Ik u van 
den Vader zenden zal, gaat 
komen. Jo. 1 5, 26, 

Hemelvaart ! Christus verlaat voor 
goed deze aarde. De Apostelen 
zien Hem na, alsof ze verwachten, 
dat Hij nog terug zal keren. De 
Engelen zeggen hun : Wat staat 
ge naar de hemel te zien? Jezus 
is uit u:w midden naar de hemel 
gegaan. Maar ze laten er onmid
dellijk op volgen : Op dezelfde 
wijze, als ge Hem naar de hemel 
hebt zien gaan, zal Hij terugkeren. 
't Is alsof de H. Kerk verbaasd 
staat toe te zien, dat Jezus van 
haar weg is. In het Introïtus roept 
zij het Jezus, die ten hemel stijgt, 
nog na : ,,Heer, luister naar mijn 
stem. Ik ·zocht Uw aangezicht, 
wend het dus niet van mij af". 
En werkelijk in het Allelu,avers 
lijkt het, alsof Christus zich nog 
eenmaal naar de aarde buigt voor 
een laatste troostwoord : ·  ,,Ik za] 
u niet als wezen achterlaten. Ik
ga wel van u weg, maar ik keer
tot u terug en gij zult weer blij
zijn". Christus moest heengaan,
maar in Zijn plaats zou de H.
Geest nederdalen over de  Aposte
len, om hen te sterken m hun 
moeilijk werk : de prediking van 
het geloof. 
De H. Geest zou komen; om de 
dro�fheid en de verslagenheid 
over de dood van Christus in de 
Apostelen weg te nemen. 
Het heengaan was zo smartelijk 
geweest voor Zijn vrienden, die 
altiid zo intiem met Hem hadden 
mo'gen omgaan. De hemel had 
hun in die intieme vriendschap al-
tijd zo nabij geleken. 
En Hij ging van hen weg, gestor
ven als een misdadiger. 
Zijn dood had verslagenheid te 
weeg gebracht bij de Apostelen. 
Alleen het feit dat hij kón sterven, 
was voor hen al onbegrijpelijk. De 
gebeurtenissen van de Goede Vrij
dag waren elkaar te snel opge
volgd. De eenvoudige Apostel
koppen konden dit niet zo vlug 
verwerken. 
De Trooster zal komen. Die be
lofte moest de Apostelen weer 
nieuwe moed schenken. Ze moes
ten weer hun zelvertrouwen te
rugkrijgen. Hoe laf hadden ze zich 
niet gedragen. 
Bij velen van ons is het vertrou
wen in eigen kunnen ook ver
zwakt. Jaren en jaren sukkelen zij 
met dezelfde fouten en gebreken 
verder, zonder vooruit te komen. 
Ze worden futloos, ze verliezen 
bij iedere nieuwe val weer op
nieuw energie en zakken zo steeds 
verder weg. Zwakke mensen ! Ve
nerit Paraclitus : Ook voor u zal 
de H. Geest komen op het Pink
sterfeest. 
En vandaag begint de grote no
veen ter voorbereiding op zijn 
komst met Pinksteren. Bid in deze 
dagen van voorbereiding op Pink
steren, samen met . de Kerk : Veni 

. Sancte Spiritus, Kom, H. Geest : 
Kom en versterk ons opdat de 1au
wen vurig mogen worden in de 
beleving van hun geloof. 
Kom, met de rijkdom van uw ge
naden in ons, mensen, die de laat
ste jaren ook op geestelijk gebied 
zo verarmd zijn. 

ALGEMENE VERGADERING 
DR. HOEK'S VERENIGING 

afd. Wit-Gele Kruis. 

Onder aanwezigheid van slechts onge
veer 30 belangstellenden opende de 
voorzitter de vergadering op Dinsdag 1 3  
Mei i n  d e  foyer van D e  Ark. 
Het jaarverslag van ex-secretaris Witte
veen werd goedgekeurd. 
Aan het,financiële jaaroverzicht ontlenen 
wij het volgende : 

Op Zaterdag 1 7  Mei a.s .  zal Anth. B. v.
Schaik, Secretaris-Penningmeester van
Sobriëtas van 1 6,20- 16,30 ,uur voor de
K R. 0. spreken over het onderwerp
,,de hedendaagse genotsexcessen."

Inkomsten : Contributies en Giften 
! 1 1 .887,74 ; kraamhulp f 294 1 , - ;  subsi
dies Rijk f 365,- en gemeente f 500, - ;
collecten f 702,72 ; diversen f 0,98 ; to-

� taal f 1 6.397,44. 



Over PATATTES FRITES 

. . . .  en nog wat. 
We zijn gauw geneigd van een Brabant
se cultuur te spreken en dan steken we 
daarbij meestal de loftrompet op allerlei 
top-prestaties in ons gewest. We hebben 
in Berne onze "Brabantia-Nostra"-dagen 
gehad. In den Bosch werden de "akade
miedagen" gehouden. We horen van 
kunstkringen,- orkesten, studiekringen en 
andere prijzenswaardige instellingen in 
ons Brabants land. Onze kranten leggen 
daar enige korreltjes zout boven op en 
de weekbladen van Nederland aarzelen 
niet ook hun medewerking te verlenen 
met het uitbazuinen van Brabants lof. 
Er zijn inderdaad vele redenen om ons 
land en ons volk te prijzen, maar on
dertussen mogen we de werkelijkheid 
niet uit 't oog verliezen. 
De grote massa, het eigenlijke Brabantse 
volk bezit nog niet ze heel veel van de 
cultuur, die door onze leiding gevende 
kringen en bewegingen wordt voorge
staan. 
Het volk bemint meer de onbeheerste 
sentimentaliteit dan het bedwongen ge
voel; het houdt meer van de tranenrijke 
toneeldraken dan van de toneelkunst, die 
hogere eisen stelt. Boeken met tien moor
den voor drie stuivers winnen het nog 
altijd op 't goede boek. Filmen, waar 
geen geweldige tragiek en geweldige 
spanning in zit of waar men niet tot 
schreiens toe kan lachen, komen niet in
aanmerking. Liever patattes-frîtes dan 'n
film, die wat te hoog grijpt. Liever 'n fel 
gekleurde kakelbonte schilderij uit de 
Hema dan 'n stukje werk, dat 'n kunste
naar leverde. De smaak van ons volk 
is nog nooit zover gekomen, dat het 
'n stuiver zou uitgeven voor iets wat 
naar kunst zweeft. 
Het volk wordt niet gegrepen door de 
ideeën van zijn grote mannen. De socia
le vooruitgang is de culturele vooruit
gang sprongen voor. Alles werd daar met 
wetten in instellingen geregeld. De cul
tuur, de beschaving in engere zin is door 
wetten wel te begunstigen, maar de in
nerlijke ontwikkeling van een volksbe
schaving zal nooit van buitenaf alleen 
te regelen zijn. Reeds de jeugd zal 'n 
andere smaak bijgebracht moeten wor
den, wil men de volkssmaak verbeteren. 
De jeugd zal die in zich dragen, ont
wikkelen en doorgeven. Daarom is het 
zo goed dat er b.v. een volksmuziek
school komt, waar door de muziek aan 
de kinderen die beschaving wordt bijge
bracht die ons volk nu nog mist. 
Wat van jongsaan werd gegeven wordt 
een innerlijk bezit. 
Misschien zal er na tientallen jaren iets 
te merken zijn van een volkscultuur, zo
als we die nu zouden wensen. Dat is de 
enigste hoop die we mogen koesteren, 
als we nu beginnen met onze jeugd deze 
beschaving bij te brengen. 
We dienen dan voorzichtig te zijn, dat 
in deze decennia de Amerikaanse be
scha ving of wat daarvoor doorgaat ons 
volk niet gaan beïnvloeden. 

• Reeds galmen onze radio's niets anders
meer dan wat Engels en Amerikaans
geknauw. Reeds dreigt onze boeken- en
filmmarkt volledige Anglo-Amerikaanse
trekken aan te nemen.
Het is zaak onze jeugd een gezonde
christelijke beschaving bij te brengen,
die straks een volkscultuur gaat worden
die alle respect afdwingt, omdat ze van
een hoger gehalte is dan bloed en flirt,
cowboy-avonturen, crème-pictures, detec
tive-verhalen en patattes frîtes.

H. v. d. M. 

Uitgaven: Magazijn f _551,89; perso
neel f 6577,33; kosten C.B. f 423, 10; 
kinderuitzending -J. 107,16; collectenkos
ten f 81,37; Administratie en. algemene 
onkosten f 2135,08; kraambur. f 4717,43; 
Totaal f 14593,36. 
Voordelig saldo f 1804.08. 
In de Bestuursverkiezing werden de af
tredende bestuursleden met algemene 
stemmen herkozen. Dr. Deelen, die met 
ingang van 1 Mei j.l. de schoolartsen
dienst op zich heeft genomen, gaf hier
na een korte uiteenzetting van taak, doel 
en werkwijze van deze dienst. 
Spreker zette de uitgebreidheid van het 
begrip schoolartsendienst uiteen en be
lichtte op beknopte wijze de geestelijke 
taak hierin, hoe alle kwaliteiten van het 
kind ontleed en weer samengevat zullen 
moeten worden, om naast de intellec
tuële ook de overige kwaliteiten te ont
wikkelen, waarbij het contact met de 
ouders primair is. De ouders, aldus spr., 
blijven derhalve de verantwoording dra
gen door de mogelijkheid tot zelf-beslis
sing over het al dan niet toevertrouwen 
van het kind aan de schoolarts. 
Hiernaast komt dan natuurlijk nog het 
contact tussen arts, kind en onderwijzend 
personeel. 
Spreker achtte een dusdanig contact van 
formidabel belang, vanwege de enorme 
betekenis, die de beroepskeuze tegen
woordig heeft voor de jongen in de tijd 
van machinalisatie en de lopende-hand
werkmethode. 
Dr. Deelen verzekerde nog zijn volle 
belangstelling wat het probleem kinder
uitzending betrof, daar een periodieke 
observatie van het kind buiten gezins
verband zeer goede resultaten voor de 
vorming kan afwerpen. 
Elke school zal straks vaste spreekuren 
krijgen, waardoor een intiem contact 
tu�sen kind en schoolarts tot stand ge
bracht kan worden, mits de ouders daar
in toestemmen. Wij kunnen ons echter 
moeilijk voorstellen, dat dit prachtige 
werk nog op moeilijkheden zal stuiten 
van de zijde der ouders. 

GEVONDEN EN VERLOREN 

VOORWERPEN. 

Bif de gemeente-politie Boxtel gedurende 
de maand April ingekomen aangiften van 
gevonden en verloren voorwerpen. 
VERLOREN: 4 textielkaarten •met naam 
van verliezer; 1 grijze wollen hand
schoen; 1 bontje; 1 bril met donker, br. 
hoornen montuur; 1 portemonnaie inh. 
gecomb. tabakskaart en enig klein geld; 
1 gele hoofddoek met cow-boy figuren; 

l bedrijfsvergunning op naam van ver
liezer; 1 licht-bruine portemonnaie inh.
4 schoenbonnen en plm f 6,-; 1 klein
ruw-harig wit hondje, genaamd Tommy;
1 damesportemonnaie inh. f 40,- en 2
foto's; Geldsbedrag van f 24,- best.
uit 1 bankbiljet van f 4.- en 4 zilver
bonnen van f 1,-; 1 gecombineerde ta
bakskaart; 1 zegeltje van stamkaart; 1
huissleutel; 1 bos huissleutels; 1 sleutel;
1 grijze portemonnaie; 1 van riet ge
vlochten fietsmandje; 4 inlegvellen; 1
dames-vulpen kleur grijs-blauw, in grijs
doosje.
GEVONDEN: 1 textielkaart; 1 bos huis
sleutels; 1 vulpenhouder; 1 huissleutel; 1
portemonnaie geelkleurig; 1 zilveren me
daille met speld; 3 muntbiljetten van
f 2,50; 1 donker-bruine rozenkrans; 1
vulpenhouder in etui; 1 klein grijs hond
je; 1 grijze handschoen; 1 nikkelen arm
band met rode steen; 1 rijksdaalder; 1
zwarte lage herenschoen.

LIEDERENAVOND 

De Heemkundige Studiekring voor Box-· 
tel e.o. en de R.K. Onderwijzersbond 
gave'n voor hun leden een Brabantse 
Liederenavond op Vrijdag 9 Mei j.l. 
De leiding berustte bij Rector H. Becx, 
die uitleg van de tekst gaf der te zingen 
liederen en in boeiende verhaaltrant de 
aanwezigen in de tijd plaatste, dat dicht
kunst nog volkskunst \vas. 
De veelbelovende tenor Fr. van Grinsven 
uit 's Hertogenbosch gebruikte de sono
riteit van zijn stem om de balladen uit 
te voeren, terwijl de "refereinen'' van 
de balladen door allen werden meege
zongen onder leiding van Prof. Van der 
Put. Al met al een avond die een ver
diende propaganda voor het oude, maar 
frisse Brabantse lied inhield en uitste
kend was aangepast aan de strijdkreet 
,,Edele Brabant, Were Dl". 

ARBEIDSBUREAU BOXTEL 
LANDBOUWHULPACTIE 1947. 

Het is sedert enkele jaren de gewoonte 
van het Rijksarbeidsbureau geweest om 
enerzijds boeren de gelegenheid te geven 
gedurende enkele weken in de zomer een 
landbouwhulp op hun bedrijf te nemen 
en anderzijds jongelui uit de stad het 
mogelijk te maken een deel van hun 
vacantie op het platteland door te bren
gen. Het doel hiervan is de kloof tus
sen stad en platteland te overbruggen en 
wederzijds begrip aan te kweken, terwijl 
hierin tevens een mogelijkheid wordt 
gezien aan de vraag naar arbeidskrach
ten in de landbouw enigszins tegemoet 
te komen. 
Er is besloten dit jaar wederom de land
bouwhulpactie ter hand te nemen. Ten
einde tijdig te weten welke jongelui voor 
plaatsing als landbouwhulp in aanmer
king wensen te komen, en welke land
bouwhulpen op hun bedrijf wensen te 
werk te stellen, is het nu reeds nodig dit 
aan het arbeidsbureau op te geven, op
dat dit bureau in samenwerking met de 
Landbouworganisaties tijdig hun maat
regelen kunnen treffen. Er dient rekening 
mee te worden gehouden dat een zeer 
strenge selectie wordt toegepast. 
Medegedeeld zij nog dat voor plaat
sing als landbouwhulp in aanmerking 
komen jongens- en meisjes van Middel
bare-, ULO-, Kweek- en Huishoudscho
len, in de leeftijd van 14-18 jaar. 
Voor nadere inlichtinge1r wende men 
zich tot het Arbeidsbureau te Boxtel, 
waar zo nodig alle gewenste inlichtingen 
worden verstrekt. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 6 Mei tot en met 12 Mei 1947. 

GEBOREN: Joannes B. J. M. zoon van 
L. N. Klampers en van Fr. W. Vullings;
Maria Th. C. J. dochter van A. A. T. 
Prinsen en van C. J. van Kas teren; Pe
trus H. M. zoon van M. J. v. <l. Broek 
en van M. C. Vugts; Adrianus A. zoon 
van C. G. Vórstenbosch en van C. M. 
van Pinxteren; Petrus A. M. W. zoon 
van P. J. M. v. d. Aker en van M. A. 
Doevendans; Henrica J. M. <loch ter van 
G. P. Hoenselaars en van J. M. van 
Liemp<l; Anna M. W. dochter van J. W. 
J. M. Schenkels en van J. P. Bastiaansen.
ONDERTROUWD Jan Emanuël Smeets
en Antonia Wilhelmina Gerardina de
Groot; Wilhelmus Theodorus van Gils
en Cornelia van Vreede; Jan Cornelis
Janssen en Cornelia Maria Kelders; Pie
ter de Raaf en Cornelia Boor; Antonius
Maria Liket en Maria Theodora Dries
sen; Hendrikus Wilhelmus Huijberts en
Petronella Johanna Hendrika de Bever.
GEHUWD: Johannes Adrianus van Do
remalen en Mechelina Berdina van Kas
teren; Wilhelmus M;ircus Brekelmans en
Johanna Hendrika Sanders; Johannes
Martinus van der Staak en Martina van
den Aker; Antonius van de Laar en Cor
nelia Francisca Maria van Kleef; Lam
bertus Adrianus van Ruremonde en Ca
tharina Adriana van de Laar.
OVERLEDEN: Marinus Rooijakkers,
oud 83 jaren; Barbara Hollanders, we
duwe van Martinus van Kemenade, oud
80 jaren; Cornelia van Roosmalen, we
duwe van W. de Groot oud 79 jaren.

LIEMPDE. 

Zaterdag j.l. trok de aspirant-verkenners
groep uit. Onder het roffelen van <le 
trom marcheerden ze ter bedevaart naar 
de H. Eik te Oirschot. 
Terwijl de merels in <le takken van de 
eeuwenoude eiken van landgoed "Velde
ren" floten, de eekhorens door <le tak
ken renden, trokken ze voort, vo'I goede 
moed en doorzetl'ingsvennogen; want de 
tocht zou zwaar zijn. 
Donkere onweerswolken stapelden zich 
op; hoge donderkoppen groeiden aan en 
blikse111schichten schoten door het lucht
ruim. Het weer was drukkend en bij allen 
stonden de zweetdruppels op het gezicht. 
Na een half uur lopen viel de eerste re
gen, die bijna met gejuich ontvangen 
werd; en ze trokken verder, al maar ver
der naar de kapel van O.L. Vrouw der 
verkenners. -
Onderweg baden ze het rozenhoedje 
voor een persoonlijke intentie. 
In de kapel van O.L. Vrouw verenig
den zij zich in gebed met de andere be
zoekers. Na een verversing gebruikt te 
hebben aanvaarden ze opgewekt de te-

rugtocht. Halverwege kwam een zware 
onweersbui opzetten met stromende re
gen. Een schuilplaats was niet te vinden 
en zo trokken ze verder onder het zin
gen van "Hoort, zegt ·het voort". De 
trom moest zwijgen wegens de regen, 
maar des te harder klonk het lied en 
werd de stemming opgewekter. Als fiere 
Brabantse jongens wisten ze van geen 
wijken. 
Het laatste gedeelte van de tocht ging 
door waterplassen en slijk; natte voeten, 
bespatte kousen. Maar dat gaf niet. 
Voor de laatste maal klonk "Bobbejaan 
beklim die berg" en doorweekt van de 
regen maar in de beste stem111ing, met 
de belofte voor een volgende keer, 
scheidden ze. 

Sociale Yefzekeringen. 
DE !NV ALIDITEITSWET. 

Alvorens de verzekeringstechnische zijde 
van bovengenoemde Wet te behandelen 
meen ik een algemene beschouwing te 
moeten laten voorafgaan, omdat dit de 
eerste Sociale Verzekeringswet is ge
weest, ná de Ongevallenwet, van een 
reeks Wetten, welke nadien ten behoeve 
van de arbeiders het levenslicht zagen. 
Het is nu 28 jaar geleden dat de Raden
wet in werking trad, de Wet van den 
Christen-Staatsman Talma, den groten 
strijder voor sociale gerechtigheid. De 
wet, waarbij de organen in het leven 
werden geroepen belast met <le uitvoe
ring der Sociale Verzekeringswetten. De 
Sociale Wetgeving was nog in haar kin
derschoenen. 
Sociaal voelende mannen waren opge
staan en traden op tegen de misstanden, 
waaronder de maatschappij gebukt ging. 
Welliswaar bestond er politieke vrijheid 
maar de individuële vrijheid van den een 
had geleid tot de meest volslagen econo
mische afhankelijkheid vari den ander. 
De arbeiders waren loonslaven gewor
den. Om aan deze misstand een einde te. 
maken voerden de Socialisten de klassen
strijd. 
Anderen echter, die niet minder dan de 
socialisten doordro'nge11, waren van de 
verkeerdheden van\ het kapitalistische 
stelsel wensten de radicale verandering 
die ook zij noodzakelijk oordeelden te 
bereiken door toepassing van de solida
ristische beginselen van het christendom 
n.l. door samenwerking van werkgevers
en arbeiders, datgene hetwelk in "Rerum
Novarum" zo duidelijk naar 'IJ)ren kwam.
Zij onderzochten de oorzaken der mis
standen en begrepen dat het een dwaling
was als vrucht van de arbeid alleen te
beschouwen de winst van den onder
nemer en van het kapitaal, waarbij de
arbeider gemaakt werd tot middel van
winstverwerving inplaats van tot mede
arbeider.
Het drong tot hen door en de overtui
ging won veld, dat de Overheid ge
roepen was maatregelen te treffen tot
verheffing van den arbeidersstand naar

het niveau, waarop hij krachtens zijn 
aandeel in het productieproces recht had. 
Zelfs rees ook bij hen de vraag of niet 
het salariaat vervangen moest worden 
door deelname van de arbeiders aan de 
winst en aan het bezit der voortbren
gingsmiddelen. Zij waren van oordeel 
dat de verbeteringen, waarnaar zij streef
den niet verkregen moesten worden door 
philanthropie - hoe prijzenswaardig de
ze vorm van barmhartigheid ook is •
en evenmin door middel van de klassen
strijd, maar door toepassing van de be
ginselen van de Westers Christelijke cul
tuur, n.l. door het herstel van den ar
beider in de positie van gelijkgerech
tigde met den werkgever. In deze tijd 
trad Talma op als minister. Als predikant 
had hij de noden van het volk van nabij 
gezien en evenals zijn grote voorgangers 
Dr. Kuyper en Dr. Schaepman, was hij 
daardoor een sociaal strijder geworden. 
Als minister hoopte hij vorm te kunnen 
geven aan zijn ideaal: de menselijke per
soonlijkheid te herstellen op de haar 
toekomende plaats en de gemeenschap 
te doen beantwoorden aan haar ver
plichtingen. 
Door middel van de sociale wetgeving 
moest in de eerste plaats de arbeider 
sociale rechten ontvangen. 
De Sociale Wetge�ing is een gemeen
schapsplicht, omdat de gemeenschap voor 
de economisch zwakken te zorgen heeft 
op zodanige wijze dat deze mi'nsen uit 
de vernederende positie van hulpvragen
den worden opgeheven tot geréchtigden 
in een deel van het gemeenschapsbezit. 
Deze grondgedachte is ook het funda
ment, waarop <le sociale verzekerings
wetgeving, die een onderdeel der sociale 
wetgeving is, steunt. 
De arbeider, die zijn inkomsten uit ar
beid derft omdat hij werkloos of ziek 
of invalide of oud geworden of <l_oor een 
ongeval is getroffen, moet recht hebben 
op een dusdanige tegemoetkoming in zijn 
financiële behoeften, <lat hij zichzelf en 
zijn gezin op behoorlijke wijze kan on
derhouden. 
Door middel van de sociale verzekering 
moet dus de arbeider een recht ontvan
gen. 
Dat aanvankelijk alleen de loonarbeiders 
in de sociale verzekering· zijn opgeno
men en niet de economisch met hen ge
lijk te stellen zwakken, heeft niet een 
principiële oorzaak, maar is uitsluitend 
een gevolg hiervan dat toenmaals de 
loonarbeiders de economisch zwakken 
waren, die op grond van hun waarde
volle, maar miskende functie in het pro
ductieproces er recht op hadden, dat on
verwijld in hun positie verbetering werd 
gebracht. Evenals de arbeiders er recht 
op hebben, dat hun recht op arbeid 
verzekerd is en daardoor werkloosheid 
voorkomen worde. 
Principieel is er tussen loonarbeiders en 
kleine zelfstandigen, voor wat betreft 
hun recht op verzorging door de ge
meenschap geen onderscheid. 
(Wordt vervolgd) H. v. d. K.

Lief de en Dood 
XII 

Het zal 'n paar weken later in de tijd 
geweest zijn toen tijdens het koffiedrin
ken een wagen voor de boerderij van 
Brord stopte en twee deftig geklede he
ren snel uitstapten en binnen gingen. 
Wilbert had te laat iets gemerkt, terwijl 
Brord te laat iets gezegd had van een 
auto op de misse. Ze waren reeds binnen 
voordat men het zich kon realiseren. 
Een van de heren sprak direct Wilbert 
aan en vroeg "Bent u Wilbert van Diest 
- ook wel Wilbert van Nijnsel ge
naamd?"
Wilbert werd bleek tot op het puntje
van z'n neus, knikte, maar zei niets.
,,Wilt u ons dan maar volgen?"
De ander had reeds z'n revolver in de
hand. Er zat voor Wilbert niets anders
op - Brord wilde een grote mond gaan
opzetten, maar Wilbert kalmeerde hem
en zei: ,,Ik ben weer zo terug".
Dan trok hij zijn jas aan, gooide z'n 
klompen bij het vuur en schoof haastig 
in een paar leren pantoffels. Door deze
kleine bewegingen had Wilbert zijn zelf
beheersing teruggevonden en vroeg aan
de man met de revolver "Zijt ge van
<le politie?
,,Staatspolizei", was het antwoord. 
Toen begreep Wilbert dat dit het begin 
werd van de ellende, <lat hij vooreerst 
nog niet terug zou komen. Hij ging naar 
Bror<l, gaf hem 'n hand en zei "wilt ge 
't thuis laten weten?"
Bror<l stond om al deze gebeurtenissen

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

59. De maanbewonèrs houden er echter 
geen halve maatregelen op na, wat te
begrijpen is," als men al die vernuftige
wonderen, die zij na eerlijk werken ge
wrocht hebben, beziet. 
Het was daarom juist zo dwaas van de
professor om dat te vergeten. Hij gaf
hierdoor blijk, dat naast grote geleerd
heid het nuchtere denken niet mag ont
breken.
De maanpolitie, die ogenschijnlijk de
achtervolging had gestaakt, bleek een

perplex, zonder te weten wat te ant
woorden. Hij keek naar de vreemde 
mannen, de revolver, en dan naar Wil
bert, die naar Hanne ging. 
Hanne stond als versteend bij de tafel 
als maar naar Wilbert te staren. Toen 
hij haar een hand gaf leunde zij tegen 
hem aan, moedeloos gebroken om dit 
onverwacht einde. 
Brord zag hoe Wilbert zijn dochter innig 
omhelsde en hij verzette er zich niet 
tegen. Hij begon opeens te begrijpen 
dat dit een arrestatie was, zoals er al 
zovele in de omtrek hadden plaatsgehad. 
Hij voelde dat Wilbert wegging, voor 
goed misschien, naar een kamp of een 
gevangenis, waarvan hem al de gruwel
verhalen bekend waren. In dat korte 
ogenblik, toen \'v'ilbert met die twee 
mannen meeging, begreep hij dat Wil
bert hem als een eigen kind was gewor
den. En toen de deuren van de auto 
dichtklapten en de wagen in een wolk 
van stof wegreed, de grote weg op, toen 
kwam hij tot zichzelf, balde z'n vuisten 
dat de nagels hem in de handpalm dron
gen. en vloekte hardgrondig en diep. 
Dan zag hij Hanne aan tafel zitten, het 
hoofd op haar armen, snikkend en 
schreiend. 
En ineens begreep hij alles wat het voor 
haar moest zijn. Opeens zag hij in wat 
deze twee voor elkaar betekenden. 
De glimlachjes van vroeger, de zachte 
blik van begrijpen bij deze twee goede 
kinderen, en nu die laatste omhelzing, 

andere opdracht te hebben. 
Ze had peilingen etc. verricht en 
gaf lichtsignalen naar de maan, waar 
de mannekes klaar zaten om hun ge
heime, magnetische stralen op de vluch
tende Rapide te richten. 
60. De blijdschap van de professor sloeg 
plotseling om en veranderde in een 
krankzinnige angst, toen hij op zijn in
strumenten zag, dat zijn toestel stil hing.
De raketknallen hoorde hij weliswaar nog
regelmatig.

\ 

DE SUPPORTER,

Natuurlijk is het redelijk, dat men sup
porter is yan een of andere sportvereni
ging en begrijpelijkerwijze geeft het een 
gelukkig gevoel "zijn" ploeg te zien win
nen. 
Maar de supporter moet binnen bepaal
de grenzen blijven. 
Dat een supporter zijn ploeg aanspoort 
en luide toejuicht om het gewenste suc
ces te bereiken, dat strookt nog allemaal 
volkomen met de sportpsychologie, maar
als zo'n supporter zijn misnoegen met
luid en <lemonstrat1ef misbaar te kennen
gaat geven en daarbij niet verzuimt in-._
druk-makende termen te gebruiken, dan
moeten we even ons voorhoofd fronsen, 
omdat dit bedenkelijk gaat worden. Een 
toeschouwer kan door een overmatige 
eigenliefde twee partijen zodanig tegen 
elkaar in het harnas jagen, dat er van
sportiviteit geen spaan overblijft. 
De gemoederen kunnen door de toe
schouwers zo verhit en opgezweept ra
ken, dat spelers, die dergelijke atmosfeer 
niet kunnen verdragen, zich te buiten 
gaan aan wangedrag etc. 
Wanneer men nu ook de scheidsrechter 
nog tracht te intimideren door gejoel, ge
fluit en gekrijs of . . . erger, waardoor 
deze andere maatregelen moet gaan tref� 
fen om zijn figuur te redden, dan zal een 
sportieve ontmoeting wel geen normale 
doorgang meer vinden. 
Spelers kunnen in een wedstrijd totaal 
afgebroken worden op 2 lijnrecht tegen
over elkaar gestelde manieren, want velen 
zijn gauw geïntimideerd en even gauw 
over het paard getild en wanneer de 
geschikte personen niet aanwezig zijn 
om de slachtoffers uit die miserie te 
helpen, dan heeft de adder zijn gif ge
spoten. --
Toeschouwer, verlang nooit te veel van 
een sporter, bewonder het goede in stil
te, geniet er van, maar hemel een sport
figuur nooit op, dat heeft meestal een 
averechtse uitwerking. Op de· fouteri 
wordt wel door trainer of andere be
voegde personen gewezen. 
Leer ook het goede te zien in de tegen-
stander en waardeer het. 
Meng U niet in een wedstrijd, want U 
hebt er geen recht toe. Uw recht bepaalt 
zich slechts • tot het zien wat men U 
brengt. Met het kopen van de kaart 
neemt U het risico, dat de wisselvallig-
heid in de sport biedt. 

/ 
BOXTEL EN ODC KRUISEN
DE DEGEN. 

Het moet het ideale voetbalweer geweest 
zijn, dat honderden rond de grasmat trok 
in het St. Paulus-sportpark, waar ODC in 
een "friendly-game" eerst in het laatste 
kwartier een beslissende superioriteit de
monstreerde ten opzichte van "Boxtel". 
Over het geheel genomen is de wed-

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

openbaarden Brord alles, wat hij tot nu 
toe niet gezien had of niet had willen 
zien. - Wat hij anders misschien nooit 
zou hebben goed gevonden, vertederde 
hem nu helemaal. 
Dan ging hij naar Hanne toe en zei: 
,,ik zal naar de Campers gaon, dan zul
len 't knechtje wel efkes naor van Diest 
sturen op de- fiets. Ze dienen 't daor 
toch ok te weten. Ik ben seffes terug". 
Hanne keek haar vader dankbaar aan 
door haar tranen heen. Als hij de deur 
uit was, ging ze naar boven, waar Wil
bert's bed stond. Tussen al zijn boeken 
en benodigdheden wist ze een kleine 
foto van hem, van een oud persoonsbe
wijs misschien. Die nam ze mee naar 
haar eigen kamer en plaatste haar tegen 
het glas van moeder's portret. Door deze 
simpele daad gekalmeerd, droogde ze 
haar tranen, en knielde voor het Maria
beeldje neer en bad voor 't eerst lang en 
vurig om de terugkomst van haar jongen. 
Toen haar vader thuis kwam had zij 
de tafel al afgeruimd. Brord ging wat 
vroeger melken clan gewoonlijk, terwijl 
Hanne de pap boven het vuur hing. En 
later op de avond, toen Brord klaar was 
op stal en bij 't vuur ging zitten, kwam 
bij Hanne telkens het verlangen op aan 
vader alles te vertellen, maar telkens 
als ze wilde beginnen ontbrak haar de 
moed. 
's Avonds echter bij 't naar bed gaan 
zei Brord. ,,Kiendje, ge moet mèr goed 
bidden veur oewen jongen". 

(wordt vervolgd) 

De geheime magnetische stralen slinger
den zich als adders om zijn toestel. Hoe 
hij ·ook schreeuwde en stampvoette, al 
schakelde hij zijn reserve-raketten ook 
nog in, de Rapi<le hing en bleef hangen 
en <le professor was genoopt de dingen 
af te wachten, zoals ze zouden komen. 
Wat zou er met hem gebeuren? 
Hij zag de grote magneet-ballon reeds 
naderen om de taak van de geheime stra
len over te nemen en toen wist Professor 
Vaartsma zeker, dat zijn plan verijdeld 
was. 

~ Sp~rt • 
nieuws. -



strijd met "matig" voldoende gequal_ifi
ceerd. 
Men mistte de bruisende vechtlust, die 

de karakteristieke derby:sfeer tussen de 
krijtlijnen kan toveren. 
Slechts bij vlagen kwam "team-spirit" 
om de hoek gluren, om dan weer even 

snel weg te duiken, als ze gekomen was. 
Het tempo was bepaald traag, men 

mocht niet spreken van "tornado's van 
aanvallen", want die dreigden pas in de 
laatste minuten te komen, toen de ODC
aanvalslinie zich los had gespeeld van 
haar "stopperende" verdedigers. 

, Boxtel stopperde speciaal voor de rust 
heel aardig en belette het ODCaanvals
quintet haar befaamde aanvalsspel in de 
overrompelende stijl te ontplooien, zodat 

• de kanonnaden uitbleven. De rushes 
van v. d. Boogaardt en Peynenburg wa
ren vinnig, maar te kort om "Boxtel" 
stuk te spelen. Aan de andere zijde 

toonden de ODC-verdedigers zich op 
hun beurt de baas over de Boxtel-voor
waartsen, die het eerste half uur sterk 
domineerden en herhaaldelijk op vijan
delijk gebied opereerden. Dit overwicht 
was echter slechts het leveren van het 
bewijs, dat "stopperen" helemaal niet 
,,verdedigen" betekent. Om tot doel
punten te geraken zouden er wat meer 
raffinement en uitgemeten "through-pas
ses" aan te pas hebben moeten komen, 
terwijl P<1stoors zich wel handig toonde 

Contact met INDIË 
Een van de legeraalmoezeniers in Indië 
levert wekelijks een vitaminetablet aan 

de jongens van de Tijgerbrigade in In
donesië. 
Hij doet dat in de populaire vorn1 van 

een artikel in het blad "De Tijger", dat 
er verslonden wordt. 
"Vitamine G" ontleenden wij aan het 
laatst verschenen nummer: Het �eeft ons 
een beeld van de geestelijke leiding, die 
onze jongens over zee krijgen. ,,Vitamine 

G" vertelt ons tussen de regels door van 

, de geweldige moeilijkheden, die onze 
jongens in Indië ontmoeten en te over
winnen hebben. 
Laten wij het Contact met Indië daarom 
niet ongevoelig verbreken, doch eerder· 
verstevigen ; het geeft hen misschien ver
trouwen te weten, dat er nog mensen op 
Gods aardbodem rondlop�n, die hun 
moeilijkheden trachten te begrijpen. 

V·t • G". 1 amine ,, 

maar de fout beging zijn spectaculair 
aanvalsspel te veel in de breedte te ont
plooien. Als men zich eens in schiet· 
positie bevond eiste men daarvoor te 

veel tijd op. Toen de scheidsrechter de 
spelers dan ook aan de thee riep was 
er niets positiefs te zeggen, omtrent de 
uitslag. De spelers hadden hun sup
porters slechts de bange vraag gegeven: 
Wat zal dat worden? 
Tot de rust toe hadden slechts de beide 
verdedigingen een verstaanbare stem in 
het kapittel gehad, terwijl de voorwaart· 
seri zich niet intelligent genoeg getoond 
hadden om de bastions uit het verband 
te rukken. Toen Boxtel na de rust haar 
zoveelste corner nam en ook deze geen 
gevaar dreigde op te leveren was het 
de ver opgedrongen rechtshalf Kerkhofs, 
die een voorzet gaf, welke H. Voets met 
een keurige kopstoot benutte. De bal 
verdween in de rechterbenedenhoek, 
waar Staak niet stond. 
Ogenschijnlijk een simpele aanval en in
derdaad hij was zonder franje en dood
nuchter en toch was dit doelpunt een 
keurig afgestemde ode aan het stopper
spilsystcem. 
Van de Leek propageert in zijn "Modern 

Voetbal" immers het aanvalsquintet aan
gevuld met een aansluitende kanthalf. 
Het feit dat Kerkhofs bijna in het straf
schopgebied opdook sorteerde het bo
venbeschreven effect. 
Wanneer Boxtel dezelfde tactiek ook in 
de eerste speelhelft toegepast had en 
de binnenspelers zouden niet zo angst
vallig uit de aanvalslinie zijn gebleven, 
zou datzelfde weke aanvalscentrum van 

toen met heel wat meer succes hebben 

kunnen opereren, hoewel H. Voets geen 
dodelijke speerpunt betekende. 
Voor ODC was dit doelpunt het sein tot 
de aanval en Peynenburg begon al direct 
met een gevaarlijke "dribbling". 
Enkele minuten later liet M. Voets, die 
Hazenberg steeds als een terrier had 
gevolgd, zijn prooi een ogenblik los. 
De aanvalsleider van ODC zwenkte ge
heel naar rechts vanwaar hij een boogbal 
op doel zond. 
Kivits wikte en woog, sprong hoog op, 
doch zakte onmiddellijk kreunend in el
kaar, de bal zeilde echter in het doel. 
Kivits scheen onder de sprong geraakt te 
zijn in het duel om de bal 1-1. 
Enkele ogenblikken later verliet Kievits 
zijn heiligdom om de bal te bemachtigen. 
Hij vergistte zich zodanig in de tijdbe
rekening, dat Hazenberg plots voor een 
verlaten doel kwam te staan. Zijn schot 
ging echter nog naast. Het bleek echter 
slechts uitstel van executie betekend te 
hebben, want onmiddellijk daarop kreeg, 

Er is een bekend wijsje: ,,Een alleen is A. Pennings een corner te nemen. De 

maar verdrietig". Het is zo begrijpelijk, bal kwam hoog voor doel, waar Kivits 
dat de mensen elkaar zoeken. Iedereen, hem met de vuist het veld in trachtte te 
ook de uiterlijk meest harde man, heeft dirigeren. De bal stuitte echter op het 
behoefte aan belangstelling, aan een luis- hoofd van M. Voets en verdween tot 
·terend oor, een begrijpende hand, een ontsteltenis van de Boxtelaanhang in 

meevoelend hart, zoals alleen een echte eigen doel. -
vriend die heeft en geeft, die niet aan Tot zover was er van een absolute meer-

/zich zelf denkt maar aan de ander. Ze- derherd enerzijds nog geen sprake, maar 
ker: heel veel dingen kunnen en willen het was dit doelpunt, dat de beslissing 
we zelf oplossen; we zijn geen pappot- bracht. 
kinderen meer, die niet op eigen benen Boxtel scheen danig gedeprimeerd door 
kunnen staan. Zelf beslissen, zelf iets deze ongelukkige samenloop, terwijl het 
opknappen, zelf een plan in elkaar zet- aanvalsspel van ODC moreel geschraagd 
ten en uitvoeren! Dat getuigt van zelf- door deze min of meer gelukkige doel-
standigheid, manlijkheid, aanpak, durf. punten nu flitsend en variërend werd. 

Men durfde eerst nu gaan "switchen" en 
En toch ••• helemaal zonder de hulp van de Boxteldefensie werd een ogenblik een ander kun je het niet klaar krijgen; stuk gespeeld. Terwijl M. Voets en P. dat is ook geen gebrek aan flinkheid, van Weert beiden W. v. d. Boogaard geen tekort aan energie en doorzettings- afdekten, maakte Hazenberg een korte, kracht. Het is een bewijs, dat een men- vinnige soleren en besloot deze met een senhart: het jouwe en het mijne en dat uitstekend gericht schot, waar de Box-van iedereen zó gemaakt is, dat het van telse goal-keeper slechts een sprong "pro de ene kant zeer veel verdragen en in forma" tegenover had kunnen stellen. zich opnemen kan, en van de andere Het eerste ODC-doelpunt, dat geboren kant ook weer zeer veel geven kan •• •••• werd uit een technisch overwicht be-èn wil, als het moet alles geven, hele- zorgde ODC een 3-1 voorsprong. In de maal; ook zich zelf. Echte vriendschap resterende tijd attaqueerde Boxtel de is geen slap aanleunen tegen een sterke- ODC barriere nog wat met aanvallen re, echte en hechte_ vriendschap is: over rechts, waar v. d. Besselaar te wei-
geven zonder te tellen - werken zonder nig initiatief in de mars had om gevaar
rust te zoelëën - strijden zonder op lijk te zijn. De constant spelende Meurs 
wonden te letten. - toonde zich hier de meerdere. Als een 

Echte vriendschap is geven en ontvan- enkele nonchalante verdediger toch eens 
gen, zodat het je hart verruimt. • een steek liet vallen, fungeerde Staak als 
Iedereen heeft wel eens een verdrietig nachtslot. Toen aan de overzijde de bal 
ogenblik, je maakt je zorgen over thuis, van de paal terugstuitte en het leder 
over vrouw en kinderen, over Moeder en naar Pennings gedirigeerd werd zag deze 

Vad�r, over je toekomst. Iedereen heeft een van zijn weinige kansen. Zijn "kei" 
wel eens harde dingen te verduren, wan- flitste onder de deklat door in de tou-
neer je liefste verwachtingen kapot lig-. wen. De goed leidende referee gaf echter 
gen. Dan loop je de deur uit, de straat buitenspel, en terecht. Toen het eindsig-
op. Je hoofd staat er immers niet naar, naai een einde maakte aan een matige 
je bent met je gedachten niet bij je werk, plaatselijke ontmoeting, gespeeld zonder 
je kunt er niet van slapen, het blijft maar veel vuur, bezieling en élan had ODC 
boren in je kop. Je bent als de leerlingen gewonnen en verdiend, omdat zij het 
van Emmaus. Je leven schijnt geen waar- was, die in het laatste kwartier wist uit 
de en kleur meer te hebben na deze te- te stijgen boven een middelmatige ver-

,,, leurstelling. toning en er juist gedurende deze pe-
• Alles wordt je te veel, zelfs het gelijke 

riode in slaagde de heus niet gammele 

lot van je kameraden en hun goed be- Boxtelveste stuk te spelen, doordat men 

doelde opbeuring. Je blijft zitten met je 
aan de typerende zegswijze "Een goede 

gepieker, je ziet geen uitweg. Niemand aanval is de beste verdediging" (opge
schijnt je te kunnen helpen. lucht zijnde door twee gelukkige doel-

punten) wat vaste vorm durfde geven. Maar Christus laat je zo maar niet aan 
je lot over. Hij weet er alles van en daar
om gaat Hij met je mee, als jij met je 
kapotte kop en je sufgepiekerd hart weg 
wil, ver weg. Maar je merkt niets van 
Hem. Hij schijnt een vreemde te zijn, 
die van niets afweet. Maar Hij kent je 

en jij kunt Hem herkennen, zijn woord, 
zijn gebaar, zijn hart. 

A.s. Zondag O.D.C. -OISTERWIJK 
Aanvang 2 uur. 

Oisterwijk komt uit in de 3e klasse dis
trict Tilburg, waarin Sarto kampioen 
werd. 
Een mooie gelegenheid dus om de kracht 
ener andere afdeling eens te peilen. 
Deze wedstrijd begint in tegenstelling 
met andere, om 2 uur. 

Nieuws uit het BOXTEL-KAMP. 

In het eerst dachten de leerlingen hele
maal niet "aan de mogelijkheid dat Chris
tus woord zou houden; hun trage en 
dwaze hart kon zijn vaart niet bijhouden. 
Maár geleidelijk aan kwam er meer licht Uitslagen Zondag 11 Mei : in hun hoofd; ze hadden zich blind ge- Boxtel-ODC 1.:....3 

1-0 
3-6 
1-3 

staard op hun eigen verdriet, hadden 
_kortzichtig vastgehouden aan hun eigen Boxtel Il-Schijndel III 
opvatting. Maar Hij leerde hen verder Irene !-Boxtel 111 
en ruimer zien. Achter het lijden, het Boxtel A-BVV A 
verdriet, de scheiding, de eenzaamheid, Uitslagen Donderdag 15 Mei: 
de mislukking, de uitzichtloosheid ont- Boxtel 1 1-Avestijn I 8-1
waarden zi/

. langzaamaan: de vrede, het Boxtel III-Avesteyn Il  14-1 
geluk, de terne). , 

'- Den Dungen A-Boxtel A 1-8 
Programma voor Zondag 18 Mei a.s. 

En toen was er ook in hun hart plaats Boxtel J-WVVZ J (Eindhoven 3e kl.) 
voor wat ánders dan het eigenlijk be- Boxtel II-Boskant I; Boxtel. III-Bos-
krompçn va!lthouden aan eigen klein of kant II; ODC A-Boxtel A. 
groot verdriet: het besef dat het lijden 
van Christus hen en allen bevrijd had 

. van het grote ongeluk, de enige ramp, de· 
ware onrust: de zonde. 
Christus is een vriend, die altijd trouw 
blijft: Zijn vriendschap willen we niet 
verspelen. Pak Kebon. 

DVG I-ODC II 5-2 
DVG II - ODC III 6.: 1. 

Zondag j.l. heeft DVG I na een slecht 
gl\!ipeelde wedstrijd, vooral door· de ach
terhoede, een zwaar bevochte overwin-

ning behaald. Het tweede elftal daaren
tegen wist met mooi samenspel de groot
ste overwinning in deze competitie te 

behàlen. 
Eerst komt het tweede elftal in het veld. 
Nadat is afgetrapt, is DVG al direct in 

de aanval en al spoedig opent de links
buiten de score 1-0. Even later brengt 
de rechtsbuiten, Koppens, met een strak 
en laag schot de stand op 2-0. Nog 
voor de rust weet de middenvoor er, in 
buitenspel-positie 3-0 van te maken. 
Na de rust konH eerst ODC aan de 
beurt en brengt door een fout van de 

rechtsback de stand op 3--1. Dan is het 
de beurt aan de DVG-linksbuiten, <lie 
tweemaal achtereenvolgens de stand op 
5-1 brengt. Daarna krijgt DVG nog een 
corner te nemen, deze wordt hoog voor 
het ODC-doel geplaatst en door Kop
pens onhoudbaar ingekopt. 6-1. Zo 
komt het einde van deze zeer mooi ge
speelde wedstrijd, die zowel door ODC 
als door DVG op faire wijze wordt ten 
einde gebracht. 
Dan komt het eerste elftal in het veld. 
Direct na de aftrap is DVG in de aanval 
en 1·eeds na tien minuten geeft de links
buiten met een keihard schot zijn club 
de leiding 1-0. Even later brengt ODC 
de stand op gelijken voet 1-1. Dan is 
DVG weer stevig in de · aanval en wordt 
hierdoor de ODC-keeper bezeerd, de 
middenvoor van DVG staat vrij voor 
goal, maar schiet deze nog juist op het 
nippertje --u it het doel, daar de keeper 
van ODC Il niet in staat was deze er uit
te houden. Dan brengt ODC in het 
voordeel van DVG de stand op 2-1 en 

zo komt de rust. Na de rust is DVG 
al spoedig in de aanval en krijgt een 

penalty te nemen, deze blijft onbenut. 
Dan valt DVG weer aan, de DVG-links
binnen slaat de bal voor de ODC-keeper 
weg en schiet deze in, hetgeen de 
scheidsrechter blijkbaar ontging 3-1. 
Nu gaat het spel op en neer en brengt 
de DVG-middenvoor de stand op 4-1. 
Nogmaals komt dezelfde speler vrij voor 
het ODC-doel, de keeper houdt onze 
middenvoor vast, maar kan niet beletten, 
dat deze nummer vijf inschiet 5-1. 
Enige minuten voor het einde maakt de 

DVG-keeper een fout en het is 5-2. 
Zo komt het einde van deze wedstrijd, 
die DVG een overwinning opleverde, die 

niet geheel verdiend was. 
Nu Schijndel Zaterdag j.l. verloren heeft
van Boxtel Il, behoeft DVG I uit de twee 

restere�e wedstrijden nog sle�hts één 

puntje té�alen, om de kamp10ensvlag 
te kunnen hijsen. 

DE MOTORTERREINRACES OP
TWEEDE PINKSTERDAG.

Voorverkoop vanaf Maandag a.s. 

Nog één week van voorbereiding rest 
voor de grote wedstrijden in "Molen
wijk". 
De eerste inschrijvingen zijn reeds bin
nen en daaruit valt reeds te concluderen, 
dat de renners van heinde en verre naar 
Boxtel zullen komen. 
De inschrijving sluit 20 Mei, zodat wij 
in het blad van de volgende week een 

volledige opgave zullen kunnen ver
strekken van het aantal der voor de ver
scheidene categoriën ingeschrevenen. 
Het circuit is thans grotendeels in orde. 
De afpijling zal eerst daags vóór of op 
de wedstrijddag zelve geschieden. De 

pijlen zijn een te gemakkelijk object voor 
de vernielzucht der jeugd. Ook de ge
luidsinstallatie zal eerst vlak voor de 

wedstrijden worden aangelegd, omdat het 
te riskant geacht wordt dit eerder te 

doen. Wat een tijd! 
De volgende wijziging is in het circuit 
oekomen. De startplaats, oorspronkelijk 
�astgesteld op de weg van de woning van 
den heer van Drunen naar Esch, komt 
thans op het terrein van de hockeyclub, 
vlak naast het terrein der voormalige 

wielerbaan. Gestart wordt in de uiterste 
hoek van dit terrein, zodat behoorlijke 

gelegenheid bestaat tot zeer snel accele
reren. Naast de ingang van het park 
wordt een brug gemaakt, waarover de 
renners dan, komende van de startplaats 
de weg langs het huis van den heer 
van Drunen kunnen bereiken en naar de 
eerste· zware hindernissen (de Selissen-
wal) kunnen komen. ' 
Op de startplaats wordt daarna niet meer 
teruggekeerd. Het verdere gedeelte van 

het circuit is, zoals wij reeds vroeger in 
dit blad hebben vermeld. 
De verzorgingsplaats der renners is ge
vestigd op het terrein der voormalige 
wielerbaan, thans in gebruik bij de Rij
vereniging St. Martinus. Het publiek 
heeft op dit terrein , geen toegang, zodat 
de renners rustig aan hun machines 'kun
nen werken. 
De wegen van het circuit en de naaste 
omgeving worden voor alle openbaar ver
keer afgesloten vanaf Tweede Pinkster
dag, des v.m. 12 tot des namiddags half 
6. Op de voor het publiek afgepijlde 
plaatsen langs het circuit mogen zich al
leen bevinden zij, die in het bezit van 

een geldig toegangsbewijs of doorgangs
bewijs. Deze bewijzen bestaan uit spe
ciaal bedrukte labels, welke zichtbaar 
moeten worden gedragen. De doorgangs
bewijzen zi,·n bestemd voor de bewoners 
van langs 1et circuit gelegen woningen 
en zullen vanwege de Motorclub wor
den uitgereikt, vanzelfsprekend gratis. 
De voorverkoop van toegangsbewijzen 

begint Maandag a.s. Een goede raad: 
maakt gebruik van deze gelegenheid. Het 
bespaart U het lange wachten voor de 
loketten. Prijzen der plaatsen: ·voor vol
wassenen f 1 ,50; voor kinderen f 0,50; 
KNWV-leden f 1,-. 
Bier, limonade enz. is v�rkrijgbaar op • 
het terrein. 
De volgende week komen wij nader en 
voor de laatste maal op het grote motor
evenement in Boxtel, terug. 
Zondag, 18 Mei a.s. vinden in Vught 
motorwedstrijden plaats voor Nieuwe
lingen. Ook onze plaatsgenoten v. d. 
Meijden en v. d. Wetering zijn dan van 

de partij. Boxtelse motorsport-liefheb
bers: zorgt voor de nodige aanmoedi
gingen. Wij wensen hen veel succes! 
Hemelvaartsdag start Harrie v. d. Wete
ring in Etten . .Met zijn speciale race-Nor
ton start hij in de 500 cc. klasse. Veel 
succes! 

DistributieaNieuws. 
DISTR!BUTIEKRING BOXTEL 

Zeep voor vuile arbeid. 
De Wnd. Directeur van de Distributie
kring Boxtel maakt bekend, dat•Melkers, 
Slagers en leerlingen van Ambachtsscho
len op 16, 19 en 20 Mei a.s. formulieren 
MD 233-51 kunnen afhalen ter verkrij
ging van extra zeep. Deze formulieren 
moeten, volledig ingevuld en onderte
kend, op 21 en 22 Mei d.a.v. wederom 
bij de distributiedienst worden ingele
verd. Over te leggen de Tweede Distri
butiestamkaarten van het gehele gezin. 
Tevens kunnen de Doktoren, Verpleeg
sters enz. wederom aanvragen indienen 

voor extra zeep voor de 7 e en Se pe
riode 1947. 

Aanvragen werkkleding door Bedrijven 
In het tijdvak van 19 tot en met 29 Mei 
1947 kan door de bedrijfsleiding van be
drijven, waarin 10 of meer werkkleding
dragende arbeiders(sters) werkzaam zijn, 
collectief werkkleding worden aange
vraagd. Bedoelde bedrijven gelieven zich 
zo spoedig mogelijk met het Kringkan
toor te Boxtel in verbinding te stellen. 
Voor individuële aanvragen volgen nog 
nadere mededelingen. 
De Wnd. Directeur vnd., J. F. A. P�RO 

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 18 tot en 
31 Mei 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 705 (Serie C) 
C-04 Algemeen: 750 gram suiker, boter-

hamstrooisel enz. of 1500 gram jam, 
stroop enz. of 750 gràm chocolade 

of suikerwerk. 
C-05 Algemeen: 2 liter petroleum. 
C-06 Algemeen: 1 ei.
Bonkaarten KD, KE 705 (Serie C) 
C-14, C-15, C-16 Algemeen: 250 gram

suiker, boterhamstrooisel enz. of 
500 gram, jam, stroop, enz. � 250 
gram chocolade of suikerwerk. 

C-17 Algemeen: 2 liter petroleum. 
C-18: Algemeen: 1 ei. 
Bonkaarten MA, MD 706 (Bijz. arbeid, 
a.s. moeders) (Serie C). 
C-21 Suiker: 250 gram suiker, boterham

strooisel enz. of 500 gram jam, 
stroop enz. of 250 gram chocolade 

of suikerwerk. 
Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 703. 

73-1 Tabak: 3 rantsoenen tabaksartikelen 

73-2, 73-3 Tabak: 2 rantsoenen tabaks-
artikelen. 

73-1 Versnaperingen: 200 gram choco
lade of suikerwerk of 200 gram sui
ker enz. of 400 gram jam, enz. 

73-3 Versnaperingen: 100 gram chocola
·de of suikerwerk of 100 gram suiker 
enz. of 200 gram jam enz. 

Bovengenoemde kunnen reeds op Vrij
dag 16 Mei worden gebruikt. 
De bonnen C-05 en C-17 Algemeen blij
ven geldig voor het kopen van petroleum 
tot en met 28 Juni a.s. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 18 Mei. 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. Om 9 uur gel. H. 
Mis voor Johannes v. d. Steen vanwege 
R.K.V.V. Boxtel. Des avonds om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje. Maandagavond 
om half 8 Conoregatie. Vandaag de 2e 

schaal voor de bijz. noden van het Epis
copáat welke bijz. in de milddadigheid 
der gelovigen wordt aanbevolen. 
Deze week iedere avond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje en "Veni Creator" 
vanwege de noveen voor Pinksteren. 
Zaterdag om half 7 plechtige wijding 
der Doopvont. A.s. Zaterdag Vigilie van 

het Hoogfeest van Pinksteren, geboden 
vasten en onthoudingsdag. In de vasten 
is gedispenseerd niet echter in de ont
houdingswet. Op die dag is het dus ver
boden vlees en jus uit vlees te gebruiken. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. Dopen iede
ren dag van half 3 tot 3 uur. 
Deze week wordt gehouden de week van 
offer en gebed voor de Indische Mis
siën. De gelovigen worden verzocht da• 
gelijks de H. Mis bij ·te wonen en . te 

communiceren tot deze intentie. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Lambertus v. d. Rijdt; z.a. gel. 
mndst. voor Philomena Crols; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Josina van Dam 
Verhoeven; om half 8 gel. jrgt. voor 
Adriana van Rumund Ketelaars; z.a. gel. 
mndst. voor Adrianus van Griensven; om 
half 9 gez. mndst. voor Sjaak van Vler
ken. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johanna v. d. Meijden Bevers; z.a. 
gel. H. Mis voor Jan Troeien; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Maria Voets Vla
mings vanwege de Bond van het H. Hart; 
om half 8 gel. H. Mis voor Henriëtte 
Witteveen Schöne; z.a. gel. mndst. voor 
Johanna van Kempen de Laat; om half 
9 gez. mndst. voor Adrianus Schelle
kens. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johannes v. d. Plas; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Loo 
van Esch; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Adriana v. d. Bragt Sm etsers; om 
half 8 gel. H. Mis vanwege het "Bid
dend Leger" voor onze jongens in In
dië� z.a. gel. mndst. voor Christiaan 
Snelders; om half 9 gez. mnJst. voor 
Petrus v. d. Hagen; om half 10 Huwe
lijksmis. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Adrianus v. d. Ven; z.a. gel. 

mndst. voor Petrus v. d. _Hagen; H. Hart 
altaar gel. mndst. voor Marinus v. d. 
Meijden; om half 8 gel. jrgt. voor Hen
ricus v. d. Sande; z.a. gel. mndst. voor 
Anna v. d. Boer; oin half 9 gez. mndst. 
voor Martina van Zeeland; om half 10 
Huwelijksmis. 
VRIJDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Francisca v. d. Ven v. cl. Langen
berg; z.a. gel. mndst. voor Elisabeth van 
Kleef Timmermans; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Barbara Mandos Hazen
berg; om half 8 gel. jrgt. voor Everardus 
v. ·d. Sande en Maria v. d. Langen berg; 
z.a. gel. jrgt. voor Johanna van Houtmn 
Peijnenburg; om h:ilf 9 gez. jrgt. voor 
Cornelia Petronella v. d. Eerden. 
ZATERDAG: 0111 kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Maria v. d. Boogaard van Dinther; 
z.,_. gel. mndst. voor Maria v. cl. Lan
genherg Hosewol; 1-1.· Hart altaar gel. 
mndst. voor Cornelis van Hal; om half 
8 gel. mndst. voor Adriana v. d. Bragt 
Smetsers; z.a. gel. jrgt. voor Adrianus 
v. d. Anker; om half 9 gez. mndst voor
Johanna van Lieshout de \Verd. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Johanna van
Lieshqut de Werd; Dinsdag gel. H. Mis 
voor Martina van Zeeland; Woensdag, 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag: gel. 
H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Henricus Johannes 
Voets uit deze parochie en Theodora Ja
gers geb. en won. te Geffen; Martinus 
1-Ienricus v. d. Langenberg uit deze paro
chie en Hendrica Joanna Smits uit. de
par. van St. Lambertus te Someren-Dorp; 
Henricus Bernardus Wilhelmus Post geb. 
en won. te Lichtenvoorde en Johanna , 
Wilhelmina Maria Bovendeert uit deze 
parochie; Gerardus v. d. Ligt geb. te
Boxtel en won. te den Haag en Maria
Louise Franken geb. en won. te Tilburg; 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 

hun bekende huwelijksbeletselen waarin 
niet is gedispensferd ten spoedigste aan 
den pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

Zondag in het Octaaf van Hemel
vaart, 18 Mei 1947. 

De 1 e schaal is voor de· Kerk; de 2e 
voor de B. N. 
Vandaag onder de Missen van 7 en 8 uur 
alg. H. Communie voor de Moeders en 
Gehuwde Vrouwen. 
Om 7 uur Lof met Volkszang en Rozen
hoedje voor onze Militairen in In�ië. 
Deze week iedere avond om halr acht 
Lof vanwege Je Meimaand. 
Verschillende Jongens gaven zich reeds 
op voor de Militairen Retraite van 28-31 
Mei. Wie dit nog verzuimde, kan zich 
alsnog opgeven op de Pastorie. 
Doopuur iederen dag. van half 3 tot 3 u. 
Biechturen: Zaterdag van 3-4 uur en 

van 6-8 uur. 
ZONDAG 18 Mei: 6 uur 1.d. voor Ma
rinus van Esch vanwege Broed. H. Ro
zenkrans; 7 uur l.d. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der Parochie; 8 nur 
l.d. voor Paulina Verhoeven vanwege 
Ap. des Gebeds; kwart over 9 l.d. voor 
Adrianus v. d. Loo vanwege de Retraite
penning; half 11 de Hoogmis Pl. z.d. tot. 
een bijzondere intentie. 
MAANDAG 19 Mei: 7 uur l.d. tot ze

kere Intentie; 1.d. voor Adriana v. d. 
Meyden te Olland over!.; kwart voor 8 
I.m. voor Michiel v. d. Meydèn; I.m. 
voor Johannes v. d. Heijden; half 9 gef. 
z.j. voor Mej. Elisabeth van Susante. 
DINSDAG: 20 Mei: 7 uur l.j. voor An-. 
toon v. d. Meyden; l.d. voor Johanna 
Potters-Kemps; kwart voor 8 I.m. voor 
Cornelis de Zeeuw; half 9 1.d. voor Ge-

. rardus Roosenboom; 10 uur Sollemneel 
gez. dienst uit Dankbaarheid. 
WOENSDAG 21 Mei: 7 uur Ld. voor 
overleden ouders; l.j. voor Everdina v. d. 
Boogaard-Eikemans; kwart voo·r 8 l.j. 
voor Petrus Swinkels; half 9 1.d. tot ze
kere Intentie; half 10 gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG 22 Mei: 7 uur z.d. voor 
den Heer Lambertus Goossens en Diny
de dochter; l.d. voor Petronella de Bie ; 
kwart voor 8 l.d. voor overleden familie 
Theulings; half 9 l.j. voor Aloysius Lan
genhuizen; half 10 gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG 23 Mei: 7 uur Ld. voor Wil
helmina Pijnenburg-Roosenboom; 1.d. v, 
Maria van Hal-Dankers; kwart voor 8 
l.d. voor Huberdina Queens vanwege de 
kleinkinderen; l.j. voor Henricus van Erp. 
half 9 Ld. voor den Heer Alphons Prince 
te Tilburg overleden. 
ZATERDAG 24 Mei: 7 uur 1.d. voor 
Henrica van Osch v. d. Biggelaar; Ld. 
voor Cornelis Slijters; kwart voor 8 l.d. 
voor Henrica van Stekelenburg van Du
ren; l.j. voor Cornelia Timmermans-van 
Orthen, half 9 Ld. t.e.v. O.L. Vr. tot
behoud van een huisgezin. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE

Zondag onder Octaaf Hemelvaart. 

ZONDAG: half 8 H. Mis tot Welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Joannes 
van Langen en Joanna de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
Beekmans en Petronella de hs11r. 
Dinsdag half 8 jrgt. voor Henricus v. d. 
Zanden en Antonetta de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Hen7 
dricus van Oorschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bertus van Oorschot. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Hendricus 
Geerts. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. en Hendricus Geerts. 
Deze week zullen geschieden : , 
Maandag: mndst. voor Gerardus Raay
makers; en mndst. voor Mevr. Huberta
Maas; Dinsdag mndst. voor Joanna de
Vroom en mndst. voor Martina de
Vroom; Woensdag mndst. voor Chris
tiaan v. Kempen en mndst. voor Theo
dorus Schellekens; Donderdag mndst. v.
Maria v. d. Oetelaar en mndst. voor An
toon van Kempen.· Vrijdag H. Mis voor 
Joannes van Bilsen vanwege de buurt;

'en H. Mis voor Gerardina v. d. Pas te 
fsch overle�en; Zaterdag H. Mis ter 
ere van de H. Antonius; en H. Mis voor 
Bijzondere intentie. 

•
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PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
Zondag onder 't Octaaf v. Hemelvaart ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Johanna Maria van Nunen-v. d. Schoot; half 9 

H. Mis voor Mej. Wilhelmina v. d.Boom. Tien uur Hoogmis voor het welzijn van de parochianen. De eerste schaalis voor onze eigen kerk, de tweede voor
B.N. Na alle H. Missen wordt collectegehouden voor het Kath. Thuisfront buiten aan de kerkdeur. Wij bevelen u dezecollecte ten bate van onze jongens inIndië nogmaals ten zeerste aan ; half 3Lof met rozenhoedje en Veni Creator,om de zeven gaven van den H. Geestte verkrijgen op het Pinksterfeest.MAANDAG : half 8 H. Mis voor denheer Lambertus van Elk, in den Haagoverleden ; kwart over 8 H. Mis waarbijde kerk met een kaars wordt X�rel'rdvoor Petrus van Beers en Ma�a de dochter. DINSDAG : half 8 H. Mis waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor Antonet'ta van Esch-Bullens ; kwart over 8 gez. jrgt. voor Hendricus Huyberts en Francina van Schayk hsvr. WOENSDAG : half 8 H. Mis voor wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden ; kwart over 8 geen H. Mis, 9 uur plechtige H. Mis tot bijzondere intentie. DONDERDAG : half 8 M. Mis v. mevr. van Lieshout-De Werdt ; kwart over 8 H. Mis voor de leden van Godsvruchtigevereniging ter ere van de H. Theresia-van het Kind Jezus.VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Cornelia v.·Kasteren-Boons ; kwart over 8 H. Misvoor den heer Johannes Quinten.VERLOOFD : 

ZATERDAG : half 8 mndst. voor Adriana den Dekker ; kwart over 8 mndst. v. Engeland. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Vóór d�. eerste H. Mis om zeven uur beginnen we met de wijding van het doopwater. Op deze dag is het vastenen onthoudingsdag. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor Willem Mandos te Meyel (L.), Elis4beth Traa-Verhoeven in de parochie v. d. H. Petrus, Antonius Martinus Bexkens te Oploo, Mej. Maria Mulders teSimpelveld en de Wed. Cornelia deGroot-van Roosmalen alhier overleden,voor wie het zevende wordt gehouden. ,Op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag hebben wij in onze parochie het Triduumtot voorbereiding van het 40-jarig Priesterjubileum van onzen Herder en Leidsman. Dit Triduum zal geleid wordendoor een der Eerw. Paters Assumptionisten alhier.ZONDAG 25 Mei : 7 uur H. Mis voorMej. Wilhelmina v. d. Boom.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
Zondag 18 Mei onder het Octaaf 
van 0. H. Hemelvaart. ZONDAG : half 7 l.mndst voor Maria Adrianus Coppens ; 8 I .m .  tot bijz. intentie ;  10  uur de Hoogmis tot welzijn der par. ; 3 uur Lof, daarna meisjes-congregatie. MAANDAG : 7 uur z.j. voor Antonius van Laarhoven ; half 8 z.mndst. voor Wilhelmina Wilhelmus Bax ; 8 uur 1. mis 

voor Cornelia Wilhelmus de Groot overleden te Boxtel. DINSDAG : 7 uur z. mis voor Barbara Martinus van Kemenade overleden te Boxtel ; half 8 z. mis voor Johanna Adrianus van de Ven overleden te Eerde ; 8 uur l. mis tot bijz. intentie. WOENSDAG : 7 uur z.j. voor Martinus v. d. Boer ; half 8 z. mis voor Hubertusvan de Ven overleden te St. Oedenrode ; 8 uur l.j. voor Egidius van de Looen Johanna hsvr.DONDERDAG : 7 uur I.m. voor bijz.noden der parochianen ; half 8 z.mndst.voor Wilhelmina Arnoldus Vern1eer; 8uur l.j. voor Adriaan van de Sande.VRIJDAG : 7 uur z.j. voor JohannaMartinus v. d. Boer; half 8 z.mndst.voor Cornelia Jacobus van Vlokhoven ;
8 uur 1.j. v. Helena en Johanna Adriaanv. d. Sande.ZATERDAG, Vigilie van Pinksteren, geboden onthoudingsdag ; kwart over 6 wijding der doopvont;  7 uur mnd,st. voorWilhelmina Appeldoorn ; half 8 l .j . voerFrans van Son ; 8 uur l. mis voor Martinus Scheutjens overleden te St. Oedenrode. Na de middag biecht-horen van2 tot 4 uur en van 6 tot 8 uur.ZONDAG, Hoogfeest van Pinksteren ;half 7 l.j . voor Petrus van Alphen ; 8 uurI.m. tot bijz. intentie ; de plechtige hoogmis tot welzijn der parochie.De week vóór Pinksteren is een weekvan gebed en offer voor de IndischeMissiën. Daarom na de H. Missen en inde scholen vóór het begin der lessenhet schietgebed : I -1 .  Maria, bid voor debekering van onze Indiën.

Notaris P. Mertens 

Op 1 ste en 2de Pinksterdag zal achter in de Kerk een bus geplaatst zijn, waarin men zijn offer voM de Indische Missiën kan werpen. Donderdag- en Zaterdagavond half 8 Lof ter ere van O.L. Vrouw. Na het Lof te zingen lied no. 6 en 7. 30e Cornelia Wilhelmus de Groot overleden te Boxtel ; Barbara Martinus van Kemenade overleden te Boxtel ; Johanna Adrianus van de Ven overleden te Eerde; Hubertus van de Ven overleden te St. Oedenrode en Martinus Scheutjes overleden te St. Oedenrode. Gehuwd : Johannes Raaymakers en Cornelia Maria Schalkx. In de kapel der Eerw. Zusters : Zondag tot Vrijdag 7 uur l. mis voor August Suetens overleden te Best ;  Zaterdag 7 uur l. mis voor Barbara Martinus van Kemenade als overleden lid St. Willebrord ; Zondag 7 uur 1 .  mis voor Elisabeth Wilhelmus Traa overleden te Boxtel. Gedoopt : Maria Henrica Adriana Cornelia Lambertus van Dinther-v. d, Velden. Missie-bus : Overschot van z. mis voor de vruchten der aarde vanwege Velder en Vrelikhoven f 1 6. 
PAR. H. WILLIBRORDUS TE ESCH Zondag onder 't Octaaf van Hemelvaart. H.H. Missen om 7 uur, haif 9 en om 10  uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 

Deze week Ïli het de week van gebed en offer voor de Indische Missies. Na de gewone gebeden na de H. Mis en bij de aanvang der lessen in de school zal' gebeden worden : 0, Maria bid voor onze Indiën. De gelovigen kunnen hungaven offeren in de grote bus bij hetaltaár van de H. Anna. Deze week iederen avond om half 8 Lof met Veni Creaior vanwege de Noveen voor Pinksteren. Zaterdag geboden vasten en onthoudingsdag vanwege de vigilie voor Pinksteren (in de vasten gedispenseerd). 's-Morgens voor de H. Mis zal de doop-- vont gewijd worden. ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Michielvan den Braak ; half 9 H. Mis ; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG : half 8 mndst. voor Johannes Konings. DINSDAG : half 8 H. Mis voor Johanna van der Bruggen-Dominicus ; 8 uur gez. H. Mis voor lev. en over!. leden van hetSt. Willibrordusgilde.WOENSDAG : half 8 H Mis voor Willibrordus van den Braak.DONDERDAG : half 8 H. Mis voor Cornelis van den Broek.VRIJDAG : l'ialf 8 H. Mis voor Bijz. Intentie.ZATERDAG : half 8 mndst. voor Wilhelmus van• de Langenberg.Elders : H. Mis voor Bijz. Intentie t.e.v.O.L. Vr. Altijddurende Bijstand. H. Misvoor Cornelia van Oers-v. d. Braak; H.Mis voor Geertruda van der Staak-Konings ; H. Mis voor Gerdina van de PasHoevenaars.
Bep van Susante en Wim van den Broek. 1 � Korte Kerkstraat 8.Bo:--te • � N. Kerkstraat 39. 2e Pinksterdag_,. 1947. Geen ontvangèag. 

Voor mijn vertrek naar Indië niet in • de gelegenheid geweest zijnde persoonlijk afscheid te nemen van mijne vele vrir11den en Albert Heijnklantt'n, roep ik middels deze allen een hartelijk tot weerziens toe, voornamelijk de leden der Boxtelse Ham1onie. 
ADR. VAN ROOS MALEN Brugstraat 8, Box\fl. 

te BOXTEL zal op Maandag 19 Mei 1 947 voorm. 10  uur voor en ten huize van H. Scheutjen:; te Liempde, Klein Hoekje A 14 5 ,  om contant geldPUBLIEK VERKOPEN :kasten, tafels, stoelen, trapnaaimachine, kachel schilderijen, weckfkssen, pntten, pan•nen, glas- en aardewerk, keukengerief, hout en boerengereedschap en een partij stro enwat verder te koop zal wordenaangeboden.

PRIMA AMERIKAANSE 

* vulpenhouders
met edelstaal-pen in schitterende modellen en kleuren Prijs slechts 

r 5.-

I BOXTELSE ORKESTVERENIGING 

EERSlE y.r,,o.0t· Co.n,c;e,,ct VERLOOFD :' Toos Lemmens en Ton Vermelis. 18 Mei 1 947 Humcoverstr. 22 Meerssen (L) Wilhelminastraat 39, Boxtel. ONDERTROUWD : H. B. W. Post en J. W. M. Bovendeert Huwelijksinzegening op Donderdag 29 Mei a.s., des morgens om 10 uur in de Parochiekerk van St. Petrus te Box
tel. Hierna zal ter hunner intentie een plechtige H. Mis worden opgedragen. Lichtenvoorde van Reedeweg A 339, Boxtel, Rozemarijnstraat 8, Mei 1 947. Receptie van 1 -2 uur. Toekomstig adres : van Reedeweg A 339, Lichtenvoorde (Gld.) GETROUWD : 

Annie Reynders en 
Christ v. d. Vorstenbosch BERKEL ENSCHOT 1 3  Mei.

SEMARANG. Kerkelijke inzegening na terugkeer uit Indië. 

Te koop of te ruil een z.g.a.n. kinderwagen tegen een damesfiets met banden, adres te bevragen Molenstraat 19 . .. Te koop in goede staat zijnde witte fornuiskachel en ledikant met matras. Te koop gevraagd weckflessen Nieuwe Kerkstr. 29. Te koop bij W. Rovers Dorp A21 Liempde, 2 in goede staat zijnde winkel etalages met glas. Te koop : 40 à 50 weckflessen van t½ liter, ook afzonderl ijk. Bevragen Bureau Br. Centrum Molenstraat 1 9. Er biedt zich aan, net RKmeisje voor halve da?en n.m. te bevragen Molenstraat 1 9. Verloren een zilveren kinderrammelaar, gemerkt : Annie. Tegen beloning terug te bezorgen, Voortman, Vicaris v. Alphenlaan 4. Gevraagd zo spoedig mogelijk leerling kapster en leerling kapper, Kapper Bullens, Stationstraat 20. Te koop in goede staat zijnde kinderwagen v.o., adres Selissewal 9, Boxtel. Te koop of te ruil een in goede staat zijnde fornuiskachel moet weg wtgens plaatsgebrek te bevragen Zandvliet 47. --�;·��--=:::::1geliefde Ouders_ 1 De Burgemeester van Boxtel A. P:�nmgs , 
1
, A. Pennings-v. Houthun 25-jarig Huwelijksfeest te vieren. i Dat God hen nog lang i voor ons moge behouden i is de wens van hunne dank- • bare Kinderen. l
i HENK PENNINGS. HANNIE PENNINGS- Ï JSRINGHAUS t JO (Indië), ODA en Ver- i loofde, MARTIN, THEO i JOZEF, ANNIE, IRENE, 1

! ADRl; SJAANTJE,
t PETER. 1 Ten Brinkstraat 5. i
·-·-···-·-·-·-·-· ............ 
...............................1 Op 1 Juni hopen onze ge- ! liefde Ouders ! 

m;;akt beleen cl : dat op Vrijdag 23 Mei 1 947 des voormiddags om 1 1  uur ten gtr.ieentehuize in het openbaar zal worden AANBESTEED : a. het laden, vervoeren enlossen van diverse betonmaterialen ;b. het laden, vervoeren enlossen van ophoogzand.Vocrwaarden zi jn vanaf 1 9  Mei a.s. ten gemeentehuize (Afd. Gemeentewerken) verkrijgbaar tegen betaling van 
f 0,50. De Burgemeester \·nornoen"!d, 
Drs. M. A. M. van Hdvoort. BOXTEL, 1 4  Mei 1947. 

Bezichtiging een uur voor deverkopi'1['.
Afdeling : DamesmodeVESTENKRAAGJESHOOFDDOEKENPLISSé G1rneringenLOVER GarneringrnGARNERINGENCEINTUURS, plastic en lederGARNEERKNOPENGESPENKNIPPATRONEN
F. J. Witteveen'sManufacturen en Confectiel-edrijf RECHTERSTR. 1 8, BOXTEL. 

Accountantskantoor 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 3'.2 Inrichten, controleren en bijhouden v .  administraties 

Behand�iing van Belastingzaken 

GEVRAAGD 

twee aankomende jongens 
voor lichte t u i n b o u w■ 

werkzaamheden. 

J. v. Helvoort, Vorst 1 04

R,K,J, 8, afd. Boxtel
Zondag 18 Mei  na de Hoog, mis Algemene Vergadering van de R K J.B. in de Land, bouwschool. Belangrijke agenda, tevens mede bestuursverkiezing. Aftredend : J. v. d. Staak, '(niet herkiesbaar.) 
3f..3l,. � 

Uit voorraad Leverbaar. 

Zeer geschikt voor schoolgaande kinderen en voor gebruik van diverse kleuren v ulpeninkt 
Boekhandel T I E L E  N 

��!\:�5straat 28 
Voor bestrijdiDjf van Insecten en Onkruid 

. in Landb9�w en T �nbouw 

steeds naar VAN OERS. 

Boekhande1 TJELEN 
STATIONSTRAAT BOXTEL Van het Nationale Standaardwerk genaamd : 

Onderdrukking en Verzet 
Nederland in Oorlogstijd is thans het eerste deel verschenen. Tot 1 Juni a.s. bestaat nog gelegenheid om op dit grootse werk voor tijdgenoot en nageslacht in te tekenen op voordelige condities. Ook sfaat de intekening nog open op 

De Schoonheid van ons Land een serie van 1'.2 standaardwerken, gewijd aan het landschap, het volk en de kunst van Nederland. Elk deel circa 1 36 blz. tekst en 1 36 kunstfoto's op formaat '.25 X 35 cm. Kom ten onzent eens geheel vrijblijvend inzage nemen van de reeds verschenen delen. Intekening eveneens nog op gunstige voorwaarden. 
Zo juist verschenen en ten onzet verkrijgbaar, het nieuwe boek van ROGIER VAN AERDE : . 

Stem in de Woestijn geb. f 8,90 

o. 1. v. C. BEVERS

op M a a n d a g  19 M e i, om 8 uur in 
theater "DE ARK"

Met solistische medewerking van : 
de gevierde sopraan van de Ned. Opera te A'dam 

GREET KOEMAN 
de wijd e n  zijd bekende tenor 

LEX KARSEMÈIJER 
alsmede d e  beroemde violist 

Prof. LEO HEIJMANS 
Het Prog ramma bevat populaire werken, o.a. 
delen uit TOSCA en TRAVIATA, S ER ENADE van 
Braga, M ÉDITATION van Mas•enet. 

Kaarten 1 1.50 en 1 1. 75 op de dag 
der uitvoering. Ve•tlaire aanwezig. 

De Vacantiebonnen 
der Bouwvakarbeiders kunnen ter verzilvering 

worden aangeboden ZATERDAG 1 7  MEI 
door georganiseerden van 3-5 uur, 
door ongeorganiseerden van 5-6 uur. 

André van Hi lst N.V. 
vraagt voor haar Filiaal te Boxtel 

een nette verkoopster. F. v. d. Meer, Augustinus de Zielzorger
H. W. F. Aukes, Titus BrandsmaMr. Dr. Angelinus O.F.M. Cap., ,, 14,50 Uitvoerige sollicitaties te richten aan André van Hilat N. V ·• 

1 1  4,50 Hoofdkantoor WAAL WIJK.Algemene Zijnsleer 1 3,50 
Ir. D. J. Maltha, Landbouw " 17,50 Jac. Scheurs, Kroniek ener Parochie, d. '.2 ,, ,, 4,90 Piet Bakker, Siske groeit op • ,, 4,90 Cis de Man " 4,90 ,, ,, Jeugd in de Pijp " 4,50 Patrick Purhell, Stille Waters " 5,90 M. Raijmond Osco, Gelijk Spel " 5,50 Bert Voeten, 1940 - 1945, Doortocht 3,90 Godfried Bomans, Sprookjes 6,90 Paul Haimon, Lentestorm " 5,50 Dr. Sis Heijster, Het Meisje ,, , , 5,90 en nog vele andere boekwerken op velerlei gebied. Ook hebben wij weer voorhanden het boek 

DE REGENBOOG door WANDA W ASSILEWSKA naar aanleiding van de beroemde Russische film. 

Een ieder weet dat VOS 
In fijne KAAS en prima VISCH 
Nooit te overtreffen is 1 

STATIONSTRAAT 44 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt blJ Bert van 
' 

den Braak • 
Nieuwe Kark•traat 73 Telefoon 450 

1 R. :,::�:::d 11•
Het BESTUUR van de 
Stierhouderlj maakt hier, mede de leden bekend, dat de stier gestald bij 
W. PIJnenburg voor f s ..
per dekking beschikbaar staat. Zij moeten eerst bij de Voorzitter J. Megens een •chriltellJk bewijs 1 halen. 

Seradella • Lepunen 
Gras• en Klaver:r.aad 
M ergstamkool 
Koolrapenzaad 
Bietenzaad 

G ele 'IJoouadi.q :
j de dag te herdenken, dat 
1 zij vóór 1 5  jaar in het Hu- • welijk traden. ! Dat God hen nog lan1; I moge sparen is de wens • 
i 

van hun dankbare kinderen !TINIE, BEPPIE en 1 
! RICIE. • 
1 De H. Mis uit dankbaar- !1 heiû wordt opgedragen om i 9, 1 ,  uur in de Parochic- 1 
! 

kerk ...an het H. Hart. 
! Gelegenheid tot feliciteren ivan 12,30- 1 3  uur. • 

W egcns oorlogsomstandigheden 1 
heeft 121/2.jaar viering geen door- 1 
gang kunnen vinden. 1 

.............................. Te koop bij H. v. Vreede Hal 3, een toom beste biggen, een in goede staat zijnd zadel met ligt en een grote ron�e tafel. Mevr. H. van Erp, Prins Bern-lar_d�traat 1 3  vraagt een dagme1s1e. 

Het Bestuur. firma Gebr. van Oers 
Zaden en Granen • Boxtel 

Reserveert 
tweede Pinksterdag==middag voor de 
MOTOR-TERREIN- RACES 

Sportpark "Molenwijk"

• Boxtel

Voorverkoop vanaf M aandag 19 Mèl a.s. bij do 
op do alliches vermelde adros•en. 

Tabaksplanten 
Slits nr. 25 à 2 cent 

Tomatenplanten, Over
winterde Uienplanten, Over enige weken alle aoor• ten kool-, prei- en knolselderij planten. 

ALOIS BARTEN 
Bosscheweg 203 
Wat kan men nog zaaien ! 
AndlJvio • Augurken 
Bru•11el• Witlof 
Stok•nlJbonen 
Stokprin•essen 
Stam snijbonen 
Stambonen Dubbele 
Komkommers • Postelein 
Kropsalade • Spinazie 
Wortelen 
Alles uit voorraad leverbaar. 

firma Geb. van Oers 
Zaadhandel Boxtel DRUK : J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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KATHOLIEK 

PINKSTER-feest. 
Pinksteren is het zomerfeest der 
natuur. • Qe geest, die leven teelt, 
is waarlijk van de hemel uitge
goten!. In stromen van licht en 
warmte daalt hij neer, blijft hij 
zwev_en boven de gouden deining _. 

van de ruisende korenvelden en 
over de wiegelende takken en 
twijgen, die veelbelovend naar be
neden buigen. De zegen van het 
jaar hangt te rijpen en het aardse 
gastmaal is in wording en alles 
is bedwelmd door een machtige 
overvloed van leven. 
De natuur viert haar Pinksterfeest. 
Pinksteren is ook het zomerfeest 
van het Kerkelijk Jaar." 
In de stormachtige buien van een 
koude wintërnacht keerdè zich 
Christus de Zon der gerechtigheid 
tot onze aarde; met Pasen stond 
zij glorievol uit het graf op en haar 
glorie zou nu niet meer verduis
teren. Op Hemelvaart bereikte Zij 
haar hoogtepunt en als vrucht van 
haar komst en van haar arbeid 
zendt Zij nu de. Heilige Geest, 
opdat De.ze bij ons blijve en haar 
werk voltooie. 
Ja, de Heilige Geest is de over -
schone vrucht van Jezus leven en 
lijden, de voleinding eh voltooiing 
van alle beloften; en. de taak" die 
de H. Geest te vervullen heeft, is 
als een zomer-arbeid, om een laat
ste hand te leggen aan de oogst 
voor het eeuwig leven, een oogst, 
die de Heiland zelf� gezaaid en 
verzorgd heeft. 
Om die H. Geest bidt de H. Kerk, 
wanneer ze 9 dagen lang ten he
mel heft het Veni Creator: Kom 
H. Geest, in haar Pinksternoveen.
Het Pinksterfeest herinnert ons 
aan het feit, dat de Heilige Geest 
eenmaal over de Apostelen is 
neergedaald. Dat eerste Pinkster
feest heeft ons talloze weldaden 
gebracht: Het was de vernieuwing 
van de wereld de ondergang van 
de heidense afgodendienst, de af
schaffing van het jodendom, de 
afkondiging van de Nieuwe Wet, 
het geboorte-uur van het Chris
tendom, het begin van een nieuwe 
tijd en van een geheel andere we-
reldorde. 
Alle heerlijkheid van het Christen-

• dom hebben wij aan die dag te
danken; voornamelijk is het ech-

• ter de glorievolle openbaring van
een God aan ons, arme mensen
kinderen.
De laatste mededeling van God
aan cl� mensen heeft hierbij plaats
gevonden in het geschenk van de
H. Geest en van de liefde van God
zelf.·
Laat orfs daarom bij de feestelijke
herdenking van dit gebeuren jui
chen en jubelen en láat ons God
van harte danken voor al het gro
te en heerlijke, dat Hij ons van
daag heeft geschonken, vooral
echter voor de gave van de H.
Geest zelf.
Laten wij Hem tegemoet gaan ·en
Hem welkom heten op onze aar
de en in onze harten. Laten wij
Hem ontvangen, zoals dat de
Apostelen deden, met· een leven-
dig gelo9f.
De �eest des Heren vervult de
aarde, Komt, laat ons Hem aan
bidden!

DE KERKKLOKKEN 

van St. Petrus 

en een rekensommetje. 

De kranten hebben .het bericht gebracht, 
dat een regeling is getroffen voor- de 
vergoeding van geroofde kerkklokken. 
De vergoeding zal plaats hebben op ba
sis van de waarde op 9 Mei 1940. 
Op :.:ichzelf is dit zeker een gunstig be
richt; de vergoedingsregeling is echter 
niet zodanig, dat de par;ochianen van 
St. Petrus, daarin enige aanleiding zQu
den kunnen vinden oin hun inspanning, 

VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTE-L EN 

40"jarig Priester=jubileum van de

Zeer Eerw. Pastoor Manders Parochie H. Theresia, Lennisheuvel. 

o Priester, Vorst, Propheet ,gekoren, 
in Jesu-Christi Kerk herboren, 
der werelds hoop, Gods afgezant; 
hoe dikwijls zal 't gedacht van dezen 
uw' schoonsten dag u sterkend wezen, 
op uwen weg naar 't vaderland. 

(Gezelle) 

Ook voor Pastoor Manders moet het 
sterkend zijn terug te denken aan de 
dag, waarop de woorden "Tu es sacerdos 
in aeternum" zijn levensrichting bepaal
den: Werken in den "Bloeyende Wyn
gaerdt des Heeren." 
En de jubilerende zielzorger heeft hard 
gewerkt; de tegenslagen en mislukkingen 
maakten hem sterk. 
Pastoor Manders werd geboren te Cuyk 
18-3-1882. De priesterwijding ontving hij 
25-5-1907 en was kapelaan te Wamel 
tot 1921, vanwaar hij overgeplaatst werd 
naar Liempde. 
In 1926 richtte hij de parochie van de 
H. Theresia op, waarmede hij een zware 
taak op zich nam. Allerwege. ontmoette 
hij tegenstand en strubbeling, doch met 
de kracht van de onverzettelijke wil der 
eenvoudige, stille werkers werden alle 
mo_eilijkheden overwonnen, ook al gold 
het wordingsprocessen van jaren. 
En het was zijn eenvoud,' die hem zo
dicht bij zijn parochianen bracht. De 
simpelste diensten, die hij bewees aan 
zijn parochianen vormden de . parochie 
St. Theresia; al bereikt hij met deze 
kleine verdiensten Jeruzalem dan ook 
niet, in Bethlehem zal hij zeker worden 
binnengelaten. 
Achter zijn bescheiden gemoed gaat de 
onwrikbare wil schuil, die tijn doel wil 
en zal bereiken. 
Een typerend voorbeeld hiervan is het 
volgende: 
Vóór 25 jaar had Lennisheuvel 'log 
slechts een twee-klassige openbare 
school, die in een houten gebouwtje was 
gehuisvest. Toen Pastoor Manders er 
zijn kerkje gebouwd had, moest het 
openbaar onderwijs echter plaats maken 
voor katholiek onderwijs met een 3-
klassige school. De gebruikelijke papie-

ren werden daarvoor ·naar den Haag i;e
zonden en toen was het sleéhts wachten 
op de ambtelijke beslissingen, die niet 
al te spoedig werden opgenomen. Op ze
kere dag .kreeg Pastoor Manders het 
geraffineerde bericht, dat het ingediende 
verzoekschrift der ouders was zoek ge
raakt, wat tot gevolg had, dat de gehele 
procedure herhaald zou moeten worden 
tenzij ..... . 
En toen sloeg, Pastoor Manders zijn ar
chiefboek open en toonde het afsch1 ift 
van het verzo-=!kschrift met alle namen 
der onderteken�.:rs. 
Dit proces had drie volle jaren geduurd, 
doch de wil was er en toen he: doel be
reikt was zullen waarschijnlijk velen de 
geweldige moeilijkheden vóór de tot 
stand koming niet gekend hebben. 
Geduld is ook een schone deugd van de 
jubilaris, maar hij beoefent deze zolang 
het redelijk blijft. 
Het Gemeentebestuur van Boxtel heeft 
dat eens tot schade moeten ondervinden. 
Door het Hemelrijk (of de Mijlstr:iat) 

• leidde een geplaveide weg, doch toen de 
nieuwe pastoor de nieuwe parochie Nerd 
binnengehaald ging dit nog door onbe
gaanbare modderwegen etc. Pastoor 
Manders bood de gemeente aan jaarlijks 
f 250,- te storten om tegemoet te ko
men aan de kapitaalrekening. Toen de 
kerk geconsacreerd werd en de weg nog 
niet gelegd was, werd het gulle aanbod 
geannuleerd. Het geduld was ten ein-
de ...... en de weg kwam toch in 1937. 
Lennisheuvel heeft nu bovendien een 5-
klassige ,1,chool, waaraan bovendien huis
houdonderwijs wordt gegeven (handwer
ken, . eenv. huishoudkunde en· koken) 
voor het zevende en achtste leerjaar. 
Pastoor Manders is er bovefldien de
stichter van de St. Vincentiuisvereniging 
en St. Elisabethstichting, terwijl de Ka
tholieke Actie op de feestdag van zijn 
40-jarig priesterfeest is ingeschreven. 
Het parochiehuis zal spoedig in aanbouw 
zijn en wanneer dit riante gebouw gereed
gekomen is, heeft Lennisheuvel een 
jeugdhuis, vergaderlokaal, toneelzaal en 
verblijf voor vreemdelingen. 
En nu a.s. Zondag gaat Lennishéuvel het 
veertig jarig Priester-jubileum van haar 
herder vieren en hem danken voor de 
verrichte arbeid in de afgelopen pioniers
jaren. 
De feestviering is reeds in voorbereiding 
met een Triduum, 011der leiding van Pa
ter Venantius, Assumptionist. 
Eerste Pinksterdag draagt de jubilaris 
een Solemnele Hoogmis op, waarin het 
Kerkkoor onder leiding van de Heer 
Maas de Missa "Aeterna Christi Mune
ra" van Palestrina zal uitvoeren. 
Onder de receptie, die gehouden zal 
worden van 12-1 ,.ao uur, zal het cadeau 
van de parochianen worden aangeboden. 
Na het Plechtig Lof zal om half vijf 
een serenade worden gebracht door 't 
meisjeskoortje der jeugdvereniging in sa
menwerking met het Kerkkoor. 
Op 2e Pinksterdag zal onder de Solem
nele Hoogmis om 10 uur de Missa "An
gelorum" van J. Nieland" worden uit
gevoerd door de "Korenbond Boxtel'' 
o.l.v. de Heer Maas. 

legde Hij, in hun hart de kiem der pries
terlijke roeping, die Hij daarna geduren
de zovele jaren door ontelbare genaden 
heeft verzorgd en geleid. En dáár staan 
ze voor de Bisschop, om uit zijn handen 
de Heilige Wijding te ontvangen, die, 
hen maken zal tot katholieke ·priesters, 
tot "Dienaren van Christus". tot "andere 
Christussen". Eén voor één legt de Bis
schop hun de handen op. Maar dat blijft 
geen puur uiterlijke ceremonie. Want 
het is de H. Geest, die aan die mense
lijke handeling bovenménselijke bezie
ling en kracht geeft om een wonder
bare verandering in die mannen. teweeg 
te brengen. 
"Door een afzonderlijk Sacrament wordt 
aan de Priester (zijn priesterlijke macht), 
meegedeeld. En deze spruit voort uit het 
Onuitwisbaar merkteken, wat in zijn ziel 
is ingedrukt, en waardoor hij Priester in 
Eeuwigheid is geworden. Om die reden 
is zijn macht ook niet vergankelijk en 
voorbijgaand, maar blijvend en altijd 
durend. 
Zelfs wanneer hij door menselijke zwak
heid tot dwaling en schande is verval
len, dan zal hij toch nooit dat priester
lijk merkteken uit zijn ziel kunnen uit
wissen", aldus de Paus in zijn Encycliek 
over het Priesterschap. 
Maar tegenover de grote uitverkiezing 
en die op deze dag het deel wordt van 
de Priester, staat van de -andere kant de 
grote verantwoordelijkheid, die hem op 
deze dag op de schouder? wordt gelegd. 
Bidden wij daarom, heel speciaal op 31 
Mei, vooral voor het geestelijk welzijn 
van onze priesters, opdat zij in deze 
tijd van priesternood hoewel kleiner in 
getal des te vuriger mogen zijn in de uit
oefening van hun goddelijke bediening, 
en bidden we met de H. Kerk: Heer geef 
aan uw Kerk vele en heilige priesters. 
En laat iedereen, die hiertoe in de ge
legenheid is, deze unieke gelegenheid 
te baat nemen om eeos mee te leven 
een van de mooiste en treffendste plech
t_ïgheden van onze Roomse Liturgie. 

Plaatselijk nieuws.

• HET ZiL VEREN PRIESTERFEEST
VAN PASTOOR VAN BESOUW.

De feestelijkheden ter viering van het 
zilveren priesterfeest van de Z.E. Heer 
Pastoor van Besouw, welke in hoofdzaak . 

, van strikt-kerkelijke aard zullen zijn, 
zullen-,plaats hebben van 8 tot 15 Juni 
a.s. Het parochiefeest is gesteld op Zqn
dag 15 Juni. De volgende week hopen 
wij een en ander uit het feestprogramma 
te kunnen mededelen. 

VïERDAG VAN ST. WILLIBRORD 
OP LUISSEL. 

Op 2e Pinksterdag zullen wederom enige 
plechtigheden in de St. Willibrordkapel 
op Luissel plaats vinden. Des narniddags 
van 3-6 uur zal er gelegenheid zijn de 
reliquie van de H: Willibrordus te ver
eren, terwijl tevens de kinderzegen zal 
worden gegeven. . . 
Op het terrein van de k�.pel ;:."illen ver
versingen zijn te bekomen. 

MEDEWERKERS OPENLUCHTSPEL 
De Amateurspelers,Commissie deelt mee, 
dat iedereen, die als speler wil mede
werken aan de opvoering van het Open
luchtspel, zich hiervoor kan opgeven bij 
de Secretaris J. de Koning, Breukelse• 
stra..t 56. 
Zowel J"ongens als meisjes kunnen zich 
als me espeler melden . . 

R.K. BOERINNENBOND 
Het bestuur van de R.K.. Boerinnenhond 
nodigt haar leden dringend uit op een 
vergadering in De Ark. na het Lof op 1 e 
Pinksterdag ter bespreking deelname aan 
Openluchtspel. 
Leden en niet-leden van de. Boerinnen
bond worden verwacht! 

NAAR ST. GERARDUSHEILIGDOM 
VAN WITTEM. 

OMGEVING 

lijke stoet naar de versierde woning in 
Tongelre trok. 

• Stralend voorjaarsweer begèleidde de
stoet op deze tocht, die deels door het . 
open Brabantse land ging, dat in de voor
jaarsdos zo zuiver harmonieerde met de 
praalwagen, tussen wiens frisse groen de
bruidjes waren, als wiegende "pinkster
blommen". Was het toeval, dat we bij 
het zien van deze mozaïek moesten den
ken aan het "Ego Flos" van Gezelle? 
Toen de twee ruiters en de jeugd die 
hun fietsen voor deze gelegenheid met
kwistige hand onder een weelderige kleu
renrijkdom bedolven had, als eersten de 
door de buurt versierde oprijlaan inre
den, bleek het feestcomité haar voorbe
reidingen reeds getroffen te hebben. On° 
der veel groen lover en goûden letters 
bood de voorzitter van het feestcomité 
namens de buurt een geschenk aan, het• 
geen vergezeld ging • van woorden, die
de Brabantse hartelijkheid, eerlijkheid 
en gemeendheid bezaten en die de in
Brabant geboren en getogen feestvieren
den het best begrepen. Twee bruidjes 
hielden vervolgens nog een keurige sa
menspraak en toen ging men met een 
driewerf hoera over naar een ander on
derdeel -van de feestelijke dag, dat ze
ker niet minder geapprecieerd werd.
In de loop van de dag brachten de Box
telse muziek- en zangverenigingen de ge
bruikelijke serenade. 

EIERbEVERING.
Wegens de Pinksterdagen zal de eier
levering moeten geschieden op Woens-
dag 28 Mei. 1 
HET EERSTE GROOT CONCERT
VAN DE 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING.

Een avond, die er zijn mocht. 
Dat de leden van de Boxtelse Orkestver
eniging vooral· de laatste maanden met 
overgave én groot enthousiasme voor de 
muziek gestudeerd hebben, daarvan zijn 
de zeer velen, die Maandagavond hun 
eerste officieel optreden in de grote zaal 
v�n de Ark mochten meemaken, ten
volle overtuigd. Een dergelijk populair 
programma en dergelijke wijze van uit
voering door een orkest, dat voor het 
eerst voor het voetlicht. treedt, doen 
tromvens op zich al een serieuze voor
bereiding vermoeden, geschraagd door de 

.vaste wil van dirigent en leden om én
zelf de muziek te beoefenen om de
vreugde van het musiceren zelf én an
deren- mede te laten genieten van het
schone, dat er in de wereld te horen is,
hetgeen bij elkaar onnoemelijk veel bij
draagt tot het geluk en de beschaving, 
die wij allen nastreven. 
Het solistisch optreden van Mevr. Greet 

• • Koeman en de Heren Lex Karseineyer 
en professor Leo Heymans leverde 'on
tegenzeggelijk een belangrijke bijdrage 
voor het welslagen van deze avond. 
De aria's en duetten werden subliem 
weergegeven. Professor Leo Heymans, 

• die door de Heer C. Suys, directeur van 
de Volksmuziekschool, zeer gevoelvol 
werd begeleid, bracht met kennelijk ge
noegen enige vioolsoli ten gehore, die de
toehoorders door de intense muzikali
teit voortdurend boeiden. 
Wat het orkest zelf betreft, moeten wij 
het ten zeerste toejuichen, dat de or
kest-dirigent, de Heer C. Bevers, in staat 
is geweest een dergelijk orkest te for
meren, waarvoor o.a. solisten van die 
avond zich na afloop van het concert in 
het algemeen gunstig uitlieten. 
Hier is nu eens niet, zoals helaas zo dik
wijls het geval is, alsmaar gepraat en o.a. 
in de pers geschreven, ja kolommen vol 
- hoe lang geleden lazen wij b.v. in
onze dagbladen niet het oprichten van 

• een Brabants Orkest, dat er nog steeds 
niet is -, in Boxtel is, zoals wij zelf 
mochten ervaren, met man en macht ge
werkt, waarvoor onze trotse waardering. 
Het eerste nummer van het programma 
.de ouverture "L'heurs Fatale" van C ..
Urbini, was een goed gekozen intro
ductie, waarmede de dirigent met zijn 
leden al dadelijk een bepaalde sfeer 
schiep en de sympathie van de luisteraars 

Zoals onze lezers in een advertentie in 
dit nummer zien, wordt dit jaar de bede
vaart naar Wittem in Zuid-Limburg 
weer gehouden en wel met autobussen, 
door de schoonste streek van. het land 
en in het mooiste jaargetijde. 

- verwierf. 

ter bekostiging van de nièuwe klokken,· 
te vem1inderen. 
De prijs der vier nieuwe torenklokken 
zal, naar thans definitief kan worden 
medegegeeld, belopen f 28.000,-. De 
klokkenspijs is echter sedert 1940 zo 
aanmerkelijk in prijs gestegen, dat op 
grond van de rijksregeling slechts een 
bijdrage vai1 rond f 10.000,- mag wor
den verwacht. Resteert derhalve f 18.000 
waarvan thans f 10.000 door de paro
chianen is bij elkaar geQ_racht. 
Blijft dus nog te de_kken een som van 
f 8,000, ,�elk aanzienlijk verschil de 
parochianen van St. Petrus ruimschoots 
gelegenheid biedt om hun belangstelling 
en sympathie voor kerk en pastoor te 
'tonen in een milde bijdrage! 

Priesterwijding. 
Op 3 t Mei zal in de St. Petruskerk door 
de pasgewijde Oisterwijkse Bisschop, 
Mgr. N. Verhoeven, aan verschillende 
wijdelingen de H. Priesterwijding wor
den toegediend. 
Het is ongetwijfeld een grote eer, die op 
deze dag onze oude pàrochiekerk te 
beurt valt. 
Het klinkt· zo simpel en doodgewoon: 
"Priesterwijding", maar voor wie er over 

'!ladenkt, zal het steeds iets groots en ge
weldigs blijven! 
Wat zien we voor onze ogen gebeuren? 
Daar komen voor de Bisschop staan een 
groep jonge mannen. \Y/e weten van· 
hen: van alle eemyigheid heeft God hèn 
gezien en uitverkoren. Reeds-vroegtijdig 

Mogen de vereerders van de volkshei
lige Gerardus Majella zich in grote ge
tale daarbij aansluiten, want er wordt 
veel_ -gebeden, wat hoofdzaak is en er 
wordt veel genoten, wat een niet te 
versmaden bijzaak .is. 

BILJARTEN. 
De Boxtelse Biljart-Bond (B.B.B.) houdt. 
op Donderdag 29 Mei a.s. een algemene 

. ledenvergadering in het clubgebouw van 
,,Eureka", gevestigd bij de Heer J. v. 
Run, Stationstraat alhier, aanvang 8 uur. 
Eventuële nieuwe biljartverenigingen, , 
welke nog niet aangesloten zijn bij de 
B.B.B. kunnen zich op dèze vergadering 
als lid laten inschrijven. Daar er enkele 
belan�rijke punten op de agenda staan, 
doet het Bestuur een dringende oproep 
aan belimghebbenden tof bijwoning dezer 
vergadering. 

GOUDEN BRUILOFT 
Dinsdag 20 Méi j.l. herdachten Petrus 
v. d. Pasch en Hendrika v. d. Meeren
donk de dag, waarop zij vóór vijftig jaren 
in het huwelijk traden. • \ • 
De dag werd ingezet met een gezongen 
H. Mis van dankbaarheid in de Parochie
kerk van het H. Hart, waarna de feeste• 

Wij zouden in het algemeen wel enige 
opmerkingen kunnen maken en de uit
voerenden zullen, daarvan zijn wij over
tuigd, zeker erkennen, dat er aan hun 
werk nog fouten kleven (hoe kan het 
ook anders), doch wij geven bij dit alle·r
eerst optreden van dit orkest met zo)n 
bezetting liever uiting aan onze bewon
dering voor hetgeen geboden werd. 
Laten wij hopen, dat de Volksmuziek
school - de vioolleraar, de heer Quaad
vliet uit Den. Bosch, versterkte geheel, 
spontaan de gelederen van de violisten-'

in de toekomst vele bruikbare, kundige 
krachten- moge afleveren o.a. aan de
Boxtelse Orkestvereniging,· die de aan
dacht en de steun verdient van al de
genen, die er prijs op stellen,_ dat Box!�! 
op muzikaal cultureel terrein . op z1Jn 
minst op het huidige p�I blijft. 
Ten slotte zij een stimulans tot muziek
beoefening in het algemeen hier wel op 
zijn plaats. Juist het directe contact met 
de verschillende composities, het zoeken 
en ontdekken van de vele daarin ver
borgen schoonheden geeft de beoefenaars 
van de muziek immers een grote vreug
de en intens.e blijheid. Laten wij wel 
onthouden • dat de muziekbeoefening 
door amateurs een onmisbare factor is 
voór een bloeiend muziekleven, waarop 
Boxtel zich toch met recht kan beroepen. 

, 
s 



• FESTIVAL
BOXTELS HARMONIE. 

Werden • de eerste dagen van het festivalop 1 5 ,  17 en 18 Mei nu juist niet doorprachtig weer begunstigd, toch was cle belangste,lling van het publiek bevredigend, dank zij cle mooie avondconcertendoor cle Boxtelse harmonie en Zangverenigingen. Morgen, Zaterdag 24 Mei begint hetlaatste gedeelte van het festival. Zaterdag 24 Mei half 8 groot avondconcert door "Phi leutonia" uit Eindhoven .. Zondag 1 e Pinksterdag 8 uur groot concert door Harmonie :  Oefening en Uitspanning, Beek en Donk. Maandag 2e Pinksterdag groot sluitingsconcert door Boxtels Harmonie, vooraf·gegaan door de gezamenlijke uitvoeringvan "Rozen uit het Zuiden" door cle RK. Gem. Zangvereniging ,,\Vi lhelmina"Dongen en "Boxtels Harmonie", het geheel onder directie van de Heer A. /vlolenschot, directeur van Boxtels Hanno-
nie� .,., Voor Boxtel en Omgeving staan <lus, alshet weer meewerkt, genotvolle dagen tewachten. 24, 25 en 26 :\1ei worden de deelnemende gezelschappen op het Gemeentehuisdoor Burgemeester Drs. M A. 1\t\. vanHel voort 'ontvangen, waarna uitvoeringvan cle fet>Stmars volgt. Daaran met muziek naar het feestterreinin de Molenstraat. Na afloop motorraces op 2e Pinksterdagstaan cle poorten van het feestterein• open voor renners en bezoekers om nade opwindende en spannende races enkele prettige uurtjes door te brengen, al-vorens huiswaarts te keren. Nog wordt cle aandacht gevestigd op cleGrote Verlotin� teri bate van het instrumentenfonds v'an Boxtels Harmonie. Uheeft kans op 'n prachtige prijs b.v.een fiets, of radio en steunt door hetkopen van een of meer loten een goeddoel. Het entrée tot het feestterrein bedraagt slechts 1 5  cent, terwijl kinderen tot 12 jaar, onder geleide, vrije toeganghebben. Met de Pinksterdagen op naar het feestterrein, waar voor "elck wat wils" wordtgeboden. Voor muziekliefhebbers de mooie concerten ! Voor clanslustigen cle glaclclevloer van Bockens danspaleis. Voor dejeug<l cle vermakelijkheden. Nog een vriendelijk verzoek tot Boxtelsingezetenen : Steek de 3 laatste da[!en van het festivalde vlaggen uit. 't èeeft een feestelijkaanzien en 't maakt een prettige indrukop cle vele vreemdelingen die Boxtel indie dagen zullen bezoeken. 
Liempde. 

Geslaagd.Op het te Liempde gehou<len examen voor costuumnaaien slaagden : mej. Nl.van der Velden, Kerkeind Al 12a, mej. L. van den Brand, Berg B64, mej. A. van deLaar, Kerkeind A71 ,  mej . A. de Beer,Loeëind D20 en mej. M. van clen BerkDoeëind D26 Zij genoten hun opleiding bij de eerwaarde Zusters te Liempde, die voor deeerste ma:d cursisten opleidden voor costuumnaaien, voorwaar een mooi succes.Aan alle geslaagden proficiat. 
BURGERLIJKE STAND der gemeente BOXTEL 
van 1 3  Mei t.m. 19 Mei J947. 

Geboren : Maria H. J. C. cl. v. A. C. L. Kusterse. v .  M. P. A. Rijnen, Nieuwstraat 1 80 ;Antonia A. M. L .  d.  v .  A .  C .  L.  Kusterse. v .  M. P. A. Rijnen, Nieuwstraat 180;Gerardus A. M. z. v .  G. v. d. Wèstelaken e. v .  D. G. Kerkhofs, Breukelsestr. 87; Adrianus J. \Y./. M. z. v. W. A.Wagenaars e. v. __ W. J. Kooien, Nieuw.eKerkstr. 52 ; Ad11anus E. H. z. v. W. C.Schuller e. v. M. J. v. Leent, Breukelsestr. 1 22 ;  Paulina B. M. d.  v. G. v. d.Lee e. v. P. J. H. Schaffer, Hal 1 5 ;  Marinus M. z. v. H.  Schuurmans e. v .  J. M.v .  Esch, Kasteellaan 28 ; Wilhelmus J.M. z. v. W. Fr. de Koning e. v. P. C.van Oorschot, Stationstr. 80 ; HuberthaM. M. Th. d. v. H. J. M. Strik e. v. D.M. de Koning, Bosscheweg 1 ; GeertrudaA. M. d. v. C. J. v. Roij e. v. H. W.Bremdt, Breukelsestr. 70 ; Wilhelmus M.z. v. W. J. v. Wijk e. v. A. Heesakkers,Markt 29. 
Ondertrouwd : Marinus van Hemmen (fabrieksarbeider,Boxtel, Breukelsestr. 20) en Barbara Johanna Maria Sc�alkx (zonder beroep,Boxtel, van Salmstr. 16) Toekomstigadres : Boxtel, Breukelsestr. 26; Marinus Adrianus Johannes de Laat(arbeider N.S., Boxtel, Munsel 2) enHendrika Maria Timmermans (zonderberoep, Boxtel, van Hornstr. 17) Toe•komstig adres : Boxtel, Munsel 2. 
Gehuwd : Franciscus Albertus van den Aker (geb.te Esch) en Maria Johanna van Esch(geb. te Boxtel) ; ·  Lambertus Antoniusde Wit (geb. te Veghel) en FranciscaArnolda Timmermans (geb. te Boxtel) ;Johannes Wilhelmus van der Steen enJohanna Maria van de Langenberg(beiden geb. te Boxtel) ; Petrus JohannesScheepers (geb. te Aarle-Rixtel) en Johanna Catharina Vqllings (geb. te Haps) ;Marinus Antonius van den Berk (geb.te· St. Oedenrode) en Josephina Hendrika de Bie (geb. te Sint Michiels-Gestel) ;Marinus Martinus Petrus van Wijck (geb.te Vught) en Wilhelmina Maria Elisabeth de Kort (geb. te Boxtel). Overleden : Hendrikus van cle Loo, oud 30 ja•ren,van beroep landbouwer, wonende teBoxtel, Lennisheuvel 77a .. 

•• 

Contact met IND IE  
Geen groter genoegen kan onze jongensin Indië gedaan worden dan aan henbrieven te schrijven. Veel corresponden'tie, lange brieven schrijven. Er wordt nogveel te weinig aan de jongens geschreven. Wie een vriend onder de jongens in Indië heeft make het zich tot een gewoonte alle weken te schrijven. Men late de correspondentie niet over aan · Kath. 

Thuisfront: "Als U allen eens wist wat het voor dejongens in Indië betekent een brief afpakketje te ontvangen van Kath. Thuisfront", zo schreef een der jongens, mede namens zijn Boxtelse kameraden van 
L . zrJn reg11nent. En dan betuigt hij zijn dank aan allen •clie zich beijveren om het contact met de jongens in Indië te onderhouden. Zij vinden het zo fijn vanuit het vaderland gesteund te worden door gebed bijhet vervullen van de hun opgelegden vaderlandse plicht, maar ook brieven zijn,·oor hen een genot en brengen afwisse�ling in de lange avonden. \Vij weten <lat velen er niet gemakkelijktoe komen brieven_ te schrijven, doch laten zij alle tegenzin overwinnen bij degedachte aan het genoegen dat cle jongens over de plas a:m de' corresponde.ntiebeleven. 

Distributier::Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 25 Mei 
tot en. met 7 Juni 1947. 

Bonkaarten KA, KB, KC 705 
(Serie D) : 
V-0 1 Brood : 800 gram brood. D-02 Brood : 400 gram brooq. D-01  Boter : 125 gram boter. D-02 Boter : 250 gram margarine of 200gram vet. D-01 Melk : 4 liter melk. D-03, D-05 Melk : 7 liter melk.D-01 Vlees : 100 gram vlees. D-02 Vlees : 300 gram vlees. D-0 1 Algemeen : 200 gram kaas.D-02 Algemeen : 1 ei. D-03 Algemeen : 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (nietuit rijst, bereid). , D-04 Algemeen : 125 gram koffie. D-05 Algemeen : 50 gram thee. D-06 Algemeen : 100 gram suikerwerk. D-01  Reserve : 125 gram margarine of100 gram vet. D-03 Reserve : 1 600 gram brood. D-04- Reserve : 125 gram margarine of100 g;am vet. D-06 Reserve : 800 gram brood. D-07 Reserve : 125 gram boter. D-07 Algemeen : 120 gram spijsolie( voorinleVering uiterlijk op 3 1  Meia.s.). 
Bonkaarten KO, KE 705 (Serie D) D- 1 1  Brood : 800 gra.m brood.
D- 1 1 Boter : 250 gram boter. 
D- 12  Boter : 125 gram margarine of 100 

gram vet. 
D- 1 3 ,  D - t5 Melk:  12 liter melk. D - 1 1 ,  D- 12  Vlees : 100 gram vlees.D- 1 1  Algemeen : . 100 gram kaas. D- 12  Algemeen : 1 ei. D - 1 3  Algemeen : 100 gram suikerwerk. D- 1 3  Reserve : 800 gram brood. D- 14  Reserve : 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (nietuit rijst bereid). D - 16  Reserve : 600 gram bloem of kin

dermeel (niet uit rijst bereid) of 
zelfrijzend bakmeel. 

D- 14  Algemeen :  120 gram spijsolie 
(voorinlevering uiterlijk op 3 1  Mei 
a.s.)

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, 
ME, MF, MG '706 (bijz. _ arbeid, 
a.s. moeders en zieken) (Sé'rie D)D-21 Brood : 800 gram brood.D-21 Boter : 250 gram boter. D-22 Boter : 250 gram margarine of 200gram vet. D-2 1 Melk : 5 liter melk. D-2 1 Vlees : 300 gram vlees.
D-22 Vlees :  100 gram vlees.
D-2 1 Kaas : 200 gram kaas.D-2 1 Eieren : 5 eieren. Op 29 Mei zullen bonnen worden aangewezen voor suiker, versnaperingen entabak. Bovengenoemde bonnen kunnen reedsop Vrijdag 23 Mei a.s. worden gebruikt,met uitzondering van de .bonnen voormelk, waarop eerst met ingang vanMaandag 26 Mei a.s. mag worden gekocht. De bonnen D-06 en D- 1 3  Algemeen geven uitsluitend recht op 100 gram suikerwerk, niet op chocolade, suiker, jam e.d.De niet-aangewezen bonnen van de Serie C kunnen worden vernietigd. De bonnen D-07 en D-14  Algemeenmoeten uiterlijk op 3 1  Mei a.s. bij eendetaillist, die gewoon was spijsolie teverkopen, ingeleverd worden. Omtrent de aflevering zullen nadere berichten volgen. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
Sluiting Distributiekantoren en 
Uitreiklokalen. De wnd. Directeur van de distributiekringBoxtel maakt het volgende bekend : 1 .  Alle tot zijn Kring behorericle kanto_ren en Uitreiklokalen zullen op Maandag, 26 Mei a.s. (2e Pinksterdag) voorhet publiek gesloten zijn. ·Handelarenwelke normaal op Maandag hun bonneninleveren moeten dit thans doen op Dinsdag 27 Mei a.s. 2 .  In verband met de volkstelling wordtreeds thans bekend gemaakt, dat op Vrijdag 30, Zaterdag 31 Mei, Maandag 2 enDinsdag 3 Juni a.s. alle kantoren en Uitreiklokalen behorende tot de Distributiekring Boxtel gesloten zullen zijn. Ditgeldt speciaal voor de loketten : ,,Voorlichting" en "Centrale Kas'.', alsmedevoor de uitreiking van bonkaarten. Voor het inleveren van consumentenbonnen door handelaren wordt in verband hiermede de volgende regeling getroffen : Vrijdag 30, Zat.erdag 31 Mei enMaandag 2 Juni a.s. is er geen gelegenheid voor het inleveren van bonnen, behalve te Liempde waar normaal opMaandag 2 Juni a.s. kan worden ingeleverd. Handelaren, welke normaal hun bon-, nen op Vrijdag inleveren moeten dit in de week van 25 tot en met 31 Mei a.s . •doen op Donderdag 29 Mei ; zij, die normaal hun bonnen inleveren op · Maandag(behalve voor Liempde) moeten dit in deweek van 1 tot en met 7 Juni a.s. doenop Dinsdag 3 Juni 1 947. BOXTEL, 20 Mei 1947. De wnd. Directeur vnd. J, FARO. 

Lief de en Dood 
XIII .  De volgende dag was het nieuws over Wilbert al overal bekend, voordat de .,,robmkar" haar <lageli.jkse ronde ge• maakt had. Verschilen<le buren kwamen eens aanlopen en vroegen naar cle redenvan deze arrestatie. Maar Brord wistniet veel en Hanne zei niet veel. Een paar dagen later waren de oudersvan Wilbert eens aangelopen, maarmoesten even ongetroost terugkeren alsze gekomen waren. Ook <le pastoor waseens komen praten, maar wat kan enepastoor anders zeggen dan tlat men allesaan God mau moest overlaten. Nee de mensen begrepen niet veel vandat alles. Ze wisten alleen dat Brord nogstil ler was geworden dan vroeger en dat1-lanne wát meer naar de kerk liep dangé�\'oonlijk. Maar op 'ne avond was de volontair vanhet . gemeentehuis komen aanlopen enhad wat nieuws ·gebracht over Wilbert.Hij was voorlopig overgebracht naar eenconcentratiekamp niet ver uit de büurt.Hij zat daar met i1og een stel studentenen andere jongens, die tegelijk met hemwaren opgepikt. De volontair zelf wasnog wel de clans ontsprongen, omdathij niet thuis was geweest toen ze hemkwamen halen. Verder kon hij ook niets zeggen. Er wasnog niemand veroordeeld. Het kon bestzijn <lat ze geen bewijzen hadden. Enze moesten het beste maar hopen. Wegwas ie al. 1 Brord had met spanning zitten luisterenen Hanne was even heel blij geweest,toen ze hoorde <lat hij in iedergeval nogleefde. Het zou kunnen, dat hij nog levend uit dat kamp zou komen. Haarhoop groeide bij clie mooie gedachte toteen sterk vertrouwen en bijna tot een zekerheid, dat alles goed zou komen. In clit sterk vertrouwen leefden ze stil-

Sport nieuws.

DE MOTOR-TERREIN-RACES 
op tweede Pinksterdag 

Aantal inschrijvingen tegen de 1 0 0 ,  
MA�KT GEBRUIK VAN DE 
VOORVERKOOP. Koopt programma's. •  

D i t  is zeker : indien he-t weer meewerkt,zullen de Motor-terrein-races op TweedePinkste!lllag tot een evenement wordenals Brabant nog zel<len op dit gebiedbeleefde. Het aantal inschrijvingen is geweldig.Uit alle delen van het land komen deaanmeldingen binnen. Van Alkmaar totMaastricht, van Twenthe tot Rotterdam,vanuit geheel Nederland trekken de renners met hun ronkende motoren op naarBoxtel. De Boxtelse Motorclub "Rapide" zal henwaardig ontvangen, terwijl de rennersvan hun kant zeer zeker alles zullendo�n om de spanning tijdens de wedstrijden zo hoog mogelijk op te voeren.Het circuit in "Molenwijk" geeft hendaartoe dan ook alle gelegenheid:· Demogelijkheid om op dit parcours in massa te doen starten verhoogt voor de bezoekers de aantrekkel ijkheid. Niemandzal dan ook de gelegenheid willen verzuimen om getuige te zijn van wat daarin het natuurschoonrijke "Molenwijk" zalgeboden worden. Een bezoek aan dewedstrijden, is, mits men zich houdtbuiten de afgepijlde gedeelten en zichnauwkeurig houdt aan de aanwijzingenvan politie en commissieleden van "Rapide", volkomen ongevaarlijk. Luistertook goed naar de mededelingen van clespeaker. Een zeer grote geluidinstallatiedraagt zorg, dat op alle punten van hetcircuit naar deze mededelingen geluisterd kan worden. Door het gebruik vaneen telefooninstallatie zal de speakerbovendien eenieder nauwkeurig op de hoogte kunnen houden van de stand vande wedstrijd op ieder gedeelte van hetcircuit. In het programma-boekje staan de namen van alle deelnemers met hun startnummers en onderscheidingsborden vermeld. Het bezit van eén programma veraangenaamt zeer het goed volgen vande wedstrijd, zodat zeker aangeraden kanworden zich hiervan tijdig te voorzien.De Edelachtbare Heer Drs. M. A. M. vanHelvoort, Burgemeester van Boxtel opentte kwart voor een de wedstrijden meteen toespraak. Na een korte inleidingdoor de voorzitter van "Rapide" zal om1 uur precies de eerste start plaats vinden. ( 1 25 en 250 e.c. n ieuwelingen). Voor verdere starturen zie programma.In de 350 e.c. klasse-nieuwelingen startende Boxtelse motorrenners G. v. d. Meijden, H. v. d. Wetering en J. Lavrijssen. Met genoegen denken wij hierbijterug aan het schitterende werk, datdoor v. d .  Wetering in Vught verrichtwerd. •De prestatie die hij daar leverdewas enorm en de lof, die de speaker hemdaar toezwaaide volkomen verdiend. Wijwensen onze renners veel succes ! Ingangen tot het circuit : voor bezoekers,komende van richting Den Bosch : nabijcafé De Ketting, voor bezoekers Boxtelen richting Eindhoven en Schijndel, doorv�n Hornstraat, hoofdingang "Molenwijk". Voor inwoners van Boxtel bestaatde mogelijkheid kaarten te kopen op deaffiches vermelde adressen. Maakt hiervan gebruik. Het bespaart U het lange wachten aan de loketten. Automotor- en rijwielbewaarp.laatsen nabij deKetting en bij de hoofdingang "Molenwijk" . •  Consumpties zijn tegen billijke prijzenverkrijgbaar op het circuit. (Bier, limonade, ijs, vis enz.) Tweede Pinksterdag-middag wordt_ hetcircuit afgesloten des v.m. half twaalf.Training van dat uur tof kwart voor een.De Boxt.else Motorclub verwacht U ! 

lekens verder, de moeilijke·, weken enmaanden tegemoet, die komen gingen. De oorlog liep met grote sprongen naareen catastrofe. Vanuit het Zuiden drongen grote machtige legers omhoog metdonderend geweld alles vernielend, entevens alles bevrijdend van cle ruwe laarzen, clie land en volk vertrapten. Reedswaren de kanonnen te horen. De luchttrilde van <le vele vliegtuigen, die uurop uur de vijandelijke l i11ies bestookten.De mensen van het platte land groevenzich schui lkelders <liep in cle grond, zochten moed en troost bij elkaar in clebange uren, dat er overal ongeluk enellende was. De velden bleven onaangeroerd. Niemand zag er om naar z'n 
gewJ.sscn. Maar Brorcl dee<l . of er nooit geen oorlog geweest was, ploegde zijn land, molkzijn vee en stopte z'n pijp, terwijl hetafweergeschut overal in de omtrek deramen en deuren deed rammelen. En ·als 1-Ianne hem verweet, dat ie zoonvoorzichtig was, zei hij zoiets als :"iedere granaat kregt 'ne naam mee enals mijne naam er op staot, dan treft ieme even goed in de kelder als in 't veld."Hanne voelde zich clan als een kind bijeen grote mens, zette haar stoel watdichter bij 't vuur en luisterde aandachtignaar de , geluiden van buiten. Er zullen ongeveer zes weken van banggranaatvuur verlopen geweest zijn, toenop 'n goede morgen voor 't eerst grotetanks en lange colonnes van wagens enauto's over de grote weg reden. Die blijde dag zullen vele mensen nietvergeten. Maar Brord heeft niet zo heel.veel van clie vreugde laten blijken. Hij is gewoon weer aan z'n werk gegaanen 's avonds, toen er veel jongelui uitde buurt op zijne herd bijeen waren,en toen 'n jongen van de weduwvrouw Kerst zijn trekharmonica gehaald had, 

LIDI - ODC 8 - 3 (Hemelvaartsdag) 
ODC - Oistérwijk9 - 2 

Als reactie op cle grote nederlaag inUden, . moest Oisterwijk j . l .  Zondag eraan geloven. Deze wedstrijp werd in deeerste 10 minuten beslist. In deze periode toonde ODC haar kracht, en haargevaarlijke wapen sneed met een zelfbewuste zekerheid door cle Oisterwijkdefensie, dat de Oisterwijkers (cl ie inhet veld, toch niet zo veel de minderewaren) eigenlijk niet goed wisten wat ergebeurde. En voordat zij zich voldoendehadden gerealiseerd, was de stand 6�0.De wedstrijd was toen precies tien minuten oud, en practisch beslist. Oisterwijk redde toen de eer, doch deODC-ers brachten de stand op 9- 1 .Juist voor het eindsignaal maakte cle cle Oisterwijkers het tweede doelpunt. 
NIEUWS UIT HET BOXTELS KAMP.Boxtel 1 -W.V.V.Z. 1 5-4 Boxtel 2-Boskant 1 5-4. Boxtel 3-Boskant 2 10-2 O.D.C. a-Boxtel a 2-7 Boxtel 1 plaatste ditmaal trainer vanSrippent in de gedunde gelederen enzijn intelligente spelletje leidde in heteerste half uur tot een 4-0 voorsprong.v. d. Besselaar opende de score en spoedig werd dit doelpunt gevolgd door eenvoltreffer van H. Voets, die door eenlistig hakballetje van Van Stippent eendot van een kans z:ig opgediend, welkehij op de juiste• waarde schatte 2-0. Eveq later was het v. Stippent zelf, diescoorde, nadat hij uiterst geconcentreerdop de bal en het spel de uitstekenderechtsback omspeeld had. Toen 1-1 . Voets er 4-0 van maäkte,scheen de wedstrijd beslist. Doch • daarvoor was het spe! van W.\1.\/.Z. te goedgeweest. Tussen de doelpunten door hadden zij uitstekend veldwerk laten zienen het was toen reeds aan te zien, datdeze stabiele ploeg meer in haar marshad. • 
Toen een "sniper" tegen de lat gierde,werd de in het veld springende bal linearecta achter Kivits geprikt 4-1 .  De linksbuiten, die naast zijn eigen kwal i teiten ook de off-day van ).  Voets meehad schoot, nog voordat de scheidsrechter rust blies langs de fouterendeKivits en de paal in het doel 4-2. Een regenbui maakte het veld spiegelglad en de capriolen van de bal werdenonberekenbaar. De Eindhovenaren pasten zich beter aanhet abnormale weer dan Boxtel en hetverwonderde niemand, dat zij het spelweer tot de juiste proporties terugbrachten, nadat v. cl. Besselaar aan de overkant het net op de korrel genomen had.,,Off-side" snerpte het fluitje van scheidsrechter Van de Wiel. Het denkbare scorings-bor<l gaf 4-4aan en eerst toen maakte Boxtel zichlos uit haar gedwongen , ·verdedigendehouding. · M. Voets ging aan het stuwen en Kerkhofs onderscheidde zich, door fantastische bergen werk te verzetten. Pastoors, die zich niet erg productief hàdgetoond· met zijn individueel spel, werdvervangen door v.  d. Heyden. Zowel de rechter- als de linkerwingwerden plotseling gi-vaarlijk. v. Stippentverdeelde de te verwerken porties uitstekend en even voor het einde bekroonde rechtsbuiten v. d. Besselaar zijn goedwerk in het laatste kwartier met eensimpel doelpunt, dat echter met gejuichbegroet werd. De reserves speelden tegen Boskant, waarmen als actief voetballer vele .jaren kanslijten. De • voorhoede was ongeveer 1 60 jaaroud. Het tik-tak spelletje van voor de rust,dat aan fraaiheid wat inboette door teweinig snelheid, sorteerde een 2-0 voor-sprong. Onmiddellijk na de rust ·verrichtte Hobbelen de hat-trick met een effectievederde kopstoot. Een uitstekend schot van Van der Heyden Jr. trof eveneens roos en toen gingmen wat op de geoogste lauweren rusten.

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

heeft hij stillekes zijn pet opgezeUm is dedeur uitgewandeld zonder dat iemandhet bemerkte. Zel/s Hanne had 'm nietgemist, voordat iemand haar vroeg waarhaar vader was. Brord was de hele nacht niet thuis geweest, en Hanne had zich erg ongerustgemaakt. Ze was naar "Het Oude Nest" geweest.Daar was 't  volop feest en dans. Maarhaar vader was niet hier geweest. Neeze hadden hem niet gezien. Teleurgesteld was Hanne maar weer naar huis gegaan, moest nog · een paar straatjes omlopen om zingende soldateri of lal- . •lende b.oerenjongens uit de weg te gaan, en was ten slotte maar bij 't vuur gaan zitten clat ze had aangemaakt. Onderwijl rolden de tanks over de groteweg, zochten lichtstralen de lucht af enhoorde ze in de verte de explosies vanbommen en granaten. Tegen de morgen hoorde ze voetstappen over het erf, en na enkele secondenkwam Brord binnen. Verwonderd keekHanne op en bood hem z'n plaats -.aanbij het vuur ; ze durfde hem niets tevragen en wachtte tot hij iets zou zeggen. Ze bracht hem 'n warme kop koffie die hij dankbaar aannam. Dan vertelde hij dat ie naar ' t  kamp wasgeweest. Daar vlakbij woonde - iemanddie hij goed kende. Van hem had hijgehoord dat verleden week alle gevangenen in beestenwagens weggevoerdwaren. Men wist niet waarheen. Die nietmee konden waren neergeschoten ; datwas alles wat ze daar wisten. Hij scheidebijna toen hij ' t  zei. ' t  Was clie morgen erg stil op de boerderij. Hanne en Brord hadden ieder huneigen gedachten. 't Was precies alsofHanne op ·dat woord had zitten wachtentoen Brord zei : ,,Ge kunt nooit weten. 't Kan nog wel goed uitvallen." (Slot volgt).

Boskant haalde op tot 4-3, maar zaghaar gelijkspeldromen in rook vervliegen,. toen Hobbelen onmiddellijk daarop devoorsprong vergrootte door zijn vierdedoelpunt. De eindstand werd 5-4, waardoor Boskant zich tot degradant gebombardeerd 
zag. Het 3e "Boxtel" verplettercte Boskant 2zoals het kampioen-candidaten betaamt10-2. De Junioren behaalden in een prettigewedstrijd een 7-2 zege op de Juniorenvan cle zustervereniging O.D.C. Men verzoekt ons ·mede te delen, dathet verbod van Bonds�ege om z.g. ,,wilde" wedstrijden te spelen verboden blijftop straffen van o.a. geldboeten en schor-singen. , Men zij gewaarschuwd ! !  Voor zover bekend i s  wordt 2 e  Pinksterdag de titanenstrijd Boxtel-UD! gespeeld. Voor alle zekerheid raadplegemen echt«�_r de affiches ! 

M.E.P. HOCKEY-NIEUWS
Tweede Pinksterdag (26 Mei a.s.) organiseert de hockey-club MEP haar jaar- •lijks tournooi. Dit keer zullen niet minder dan twaalf verenigingen er aan deel- ·nemen en vanaf half 10 's morgens tot circa vijf uur 's namiddags zullen regelmatig zowel op ons eigen hockey-terreinals op het ODC voetbalveld, dat hiervoor bereidwillig werd afgestaan, hockeywedstrijden gespeeld worden. MEP zelfspeelt reeds te half 10 zijn eerste wed,strijd en wel voor wat betreft de heren tegen Oranje-Zwart uit Eindhoven. Mogelijk leidt deze eerste wedstrijd reeds tot een overwinning en datî zal de volgende wedstrijd tegen de winnaar vanGeel-Zwart-Hoco in elk geval doorons elftal gewonnen moeten worden, willen we de finale bereiken. De eerste wedstrijd is echter het zwaarste en wanneer MEP deze weet te winnen zullen we zeker tot de prijswinnaars van dit 'tournooi behoren. Ook de dames spelen hun eerste wedstrijd tegen Oranje•Zwart en dit zal eveneens een zw:;.rewedstrijd worden. Of onze dames kun•nen winnen valt nu moeilijk te zeggen,daar we de kracht van Oranje-Zwartniet geheel en al kennen. Wanneer we echter ons best doen, kan MEP zeerzeker de overwinning behalen en zal devolgende wedstrijd gespeeld moeten worden tegen de overwinnaar v;/fi de wedstrijd Geel-Zwart-Hoco, wat zeer waar•schijnlijk wel Hoco zal zijn. Er volgt dusdan een nog zwaardere wedstrijd. Maarer kan gewonnen worden ! !  Voor de overige wedstrijden zie men het officieel programma. . • 

PAROCHIE-AGENDA 

PAR. H. PETRUS BOXTEL. 
ZONDAG, 25 Mei: Hoogfeestvan Pinksteren. De H.H. Missen om half 7, kw.voor 8, 9--uur en 0111 half 1 1  de Hoog•mis. Om kwart voor 8 gel. H. Mis voorhet geestelijk en tijdelijk welzijn der pa·rochie. Om 9 uur gel. H. Mis voor Jo•hannes v. d. Steen vanwege de R.K..-Supporters "Boxtel". Na de middag om 3 uur plechtig Lof met Sermoon. Na het Lof tot 5 uur ge• • lègenheid om te biechten. Vandaag geen Maria-garde en geen H. Familie. •
MAANDAG, .  2e Pinksterdag. De H. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 uuren om half 1 1  de Hoogmis. Om kwartvoor acht gel. H. Mis voor het geestelijken tijdelijk welzijn der parochie. Het isop deze dag geen geboden feestdag,maar het is de wens der kerkelijke overheid, dat de gelovigen deze dag als feestdag zullen blijven vieren. Des avonds om 7 uur Lof met Rozen·hoedje. Vandaag en morgen is de 2e schaal voorde bijz. noden van het Episcopaat welkebijzonder in de milddadigheid der g�lovigen wordt aanbevolen. Zondag a.s. 1shet collecte voor het Seminarie. Woensdag, Vrijd_ag en Zaterdag ziji:i he't Quatertemperdagen, geboden vast�n . en \ 



VERLOOFD: 
Annie van Oerle

en STEEDS BETER en UITGEBREIDER 
Jacques Duchateau. wordt onze xoorraad schoenen 

Boxtel. Eben-Emael (België). :Bou.endeut' s 2e Pinksterdag 1947.Geen ontvangdag Schoenen blijven beter 
VERLOOFD:

Nelly Biemans 
en

Henny Vogel Hartelust. 
Boxtel, Stationstraat 52. 
's Gravenhage, Gevers Deijnootweg 28. 

2de Pinksterdag 1947. Geen ontvangdag.
VERLOOFD:

Bep v. d. Meyden 
en

Harry Lenders. 
Boxtel, Markt 16. 
Boxtel, Parallelweg N 73.

2e Pinksterdag 1947. 

Te koop: Een toom beste biggen en jonge haantjes bij M.v. d. Meyden, Bosseweg 169.
GevÓnden: Een zilveren kruisje (gemerkt Ida Voets). Tegenadvertentiekosten terug te bekomen bij· M. v. d. Meyden,Bosseweg 169. 
Te koop een· karretje op veren(zeer geschikt als melkkarretje) en tuig zo goed als nieuw. A. v. d. Sande, Onrooy 9. 
Te koop een grote fornuiskachel bij Fr. van de Meyden,T OJJgeren 62. 
Ramen te koop. Te bevragenMolenstraat 19 
Te koop: Een toom zwarebiggen bij W. v. d. Pasch,Langenberg 11. 
Gevonden: Donkerbruine glacé handschoen, linker. Terugte bekomen Molenstraat 19. 

Te • koop beste biggen, alleborgen bij v. Kasteren-Jacobs; Oirschotsegrindweg. Tevens weide gevraagd voor2 stuks vee voor 2 maanden.
Te koop of te ruil een prima
Hangklok en Wekker, een
gummi-luchtbed, twee spring
bakken, houten ledikant (eenpersoons). 
Gevraagd alle soorten ketting
klokken defect geen bezwaar.van Osch- en van Leeuwenstraat 37.
Twee dwergpoedeltjes, oud 7weken en een rondbrei-machi
ne te _koop. Te bevragen Eindhovense weg 18. 
Te koop 4 prachti�e schilde
rijen, Landschappen, eén grote 
Linnenkast, Damesfiets alsnieuw met of zonder banden.Nieuwstraat 32, Boxtel.

Langs deze weg betuigen wijonze hartelijke dank aan familie, vrienden en kennissen, aan de Directre en kantoorpersoneel der n.v. Hertzberger Textielfabrieken, H.H. Geestelijken, Bestuur van de Kath. Textielarbeidersbond en aan allen die door hun blijk vanbelangstelling de dag van onze 25-jarige echtverenigingonvergetelijk hebben gemaakt.

Te koop een herenfiets, zo Te koop éénpersoonsbed engoed als nieuw, zonder ban- strozak, peluws en kussens. den. Wilhelminastraat 22. Bevr. Stationstr. 11 Boxtel.

ADR. STAMPS-v. d. LOO,Kasteellaan 6 - Boxt!c'l. 
Hiermede betuigen wij onzehartelijke dank aan familie,vrienden, kennissen en buurtbewoners voor de buitengewone belangstelling en mèdeleven bij de viering van ons25-Jarig Huwelijksfeest.. Fam. HOEVENAARS: 

Te koop: Wringer en bijenkasten. A. v. Vught, Nieuwstraat 168.
Gevonden een Portemonnaie 
met inhoud. Terug te bekomen tegen advertentiekosten,Breukelsestraat 87.
Het adres voor nieuwe manden 
en reparaties van manden en 
tuinstoelen is 

- L. VAN HAPERENParallelweg- 35 N. Merheimstraat 34 - Boxtel. B.11. • P. Langerwerf, TongerenP. Eltink, Prins Hendrikstraat 71 een toom beste biggen te14, vraagt een WERKSTER koop. voor één dag in de week. Te koop een toom zware big-Staat ter dekking: Nieuw aan: gen bij Adr. Dobbelsteen, Tongekochte goedgekeurde stier, geren 61 Boxtel. opgenomen in stamboek, hoge Twee nieuwe witte overhemmelklijsten. Dekgeld als ge- den, maat t 4½, boord 15, tewoon. Bij Gebr. de Punder, koop, zonder punten. Bevra-Kinderbosch. gen, Molenstraat 19. 
Te koop goede eetaardappe- Te koop bij J. v. d. Heydenlen bij L. v. d. Loo, Lennis- Langenberg 21 een toom big-heuvel 109, Boxtel. gen, G.Y. 

Wegens huwelijk der tegenwoordige een net meisje ge
vraagd. W. Spoorenberg, Rechterstraat 52, Boxtel. 
Te koop een toom beste biggenbij Jennissen, Vrilkhoven, D 49 Liempde. 
Jongeman zoekt per 1 Junieen net kosthuis. Weekend afwezig. Aanbiedingen Molenstraat 19.
Te koop grote mahoniehouten 
linnenkast, 2 Fauteuils, 4 stoe
len, l grote eikenhout uittrek
tafel, 1 eikenhouten salontafelalles zo goed als nieuw. PrinsHendrikstraat 16. 
Te koop een toom beste biggenbij J. Meulendijk, Munsel 18.
Esch. Te koop bij KinderenVan Oers, een toom zwarebiggen.

Notaris P. Mertens, Boxtel 
zal op Dinsdag 3 Juni )947voorm. 10 uur voor en tenhuize van Mej. de wed. L. R.Havens-W elvaarts, Kerkstraat 3a, om contant geld publiek verkopen: een gedeelte vaneen goed onderhouden inboedel bestaande uit: dressoir, 2armstoelen, 4 stoeten, tafels,bloemtafeltje, spiegels, schilderijen, vijfarm kroonlamp, schemerlampje, electrische melkkoker, 2 paar overgordijnen,matjes, 'cocosloper, weckflessen, aardewerk, potten en pannen, 'wasmanden en wasteil enwat verder te koop zal worden aangeboden. Bezichtiging een uur voor de.verkoping. 
DE BESTE MERKEN:

Eau--de-CologneParfum Lotion ZonnebruinolieBeenbruin Shampoon• BrillantineBadzout Anti-transpiratiemiddelenToiletpoeder 
en nog vele andere artikelen
in:
Drogisterij DE MOLEN 
Rechterstraat 37, Telefoon 361
Terstond gevraagd:
Volslagen Loodgieter 
Zelfstandig kunnende werken.Goed loon. Voor kosthuis zalgezorgd worden. 
Loodgietersbedrijf 
J. van Walraven, Mijdrecht.
Bedevaart naar Wittem 
van 's-Bosch en omgeving per 

bussen op Zondag 15 Juni. 

Kaartjes (f 6.65) verkrijgbaar te 
Boxtel, Molenstraat 29 
en Bosseweg 39 t.m. 4 Juni. 

Hengelsport- artikelen 

Vooroorlogse kwaliteit 

Van Oers 
Breukelsestraat 112 

-onthoudingsdagen. In de vastenwet is ge<dispenseerd niet echter in de onthoudingswet, zodat het op die dagen verboden is vlees en jus uit vlees te gebruiken. 

voor 8 1.d. voor Mevr. van Erp-Kamp te's Bosch o,.,erleden; l.j. voor Maria van Erp; half 9 1.d. voor mej. Elly Heerkens

Deze week iedere avond om 7 uur Lofmet Rozenhoedje vanwege de 'Meimaand.Zaterdag a.s. Quatertemper-Zaterdag 31Mei zullen in onze kerk door Mgr. N.Verhoeven de pas gewijde Bisschop,priesters gewijd worden. De Priesterwij-• ding zal om half 10 beginnen. • 

te Tilburg overleden. --... 

Zolang de voorraad strekt Uw tuin vol bloemen

Beste.KLEI aardappelen 20 Zomerèhrysanthen, 20 bes� dubb. Afrikanen, 20 grootbl.- Zinnia's, 20 dubb. gekleurde asters, 20 rijkbl. leeuwenbekjes,
voor consumptie à 12 et. p. kilo 2 dahlia stekken Oranje Triumph, t dahlia st. Rode "Zon,Thuisbezorgd f 6,50 per kilo. 2 dahlia st. White King, 1 'dalia st. Willy den Ouden. 

Ook volop TOMATEN- en Dit alles op soort verpakt, franco per post, voor slechts f 4,50 TABAKSPLANTEN. Betaling bij ontvangst of postwissel.
P. P. van Zogchel, Boxtel G. van der voet . - Bloembollenbedrljf Hillegom 
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Mijn 
S1;1rie MarUs 
woont zo 
ver wan myn 
huis ... 

Pl, • • • Daar wordt bij Philips rekening mee gehouden. Langs de/, / Brabantse wegen snellen de autobussen, die de meisjes
[\ ,';' 's morgens afhalen en '·s middags weer keurig terug brengen.

Dat doen wij natuurlijk niet uitsluitend om de mooie ogenvan al die Saries Marijs. Die meisjes behoren tot onzemeest gewaardeerde krachten, en er is nog steeds op onzefabrieken een tekort aan flinke Brabantse meis jes. Daarom zouden wij zoo gaarne zien dat de meisjes, die nuzo langzamerhand weer thuis gemist kunnen worden, eens kwamen praten. Dan kunnen wij haar vertellen, waaromhet zoo' prettig werken is bij Philips, hoe ze in gezamenlijkoverleg geplaatst kunnen worden op de afdeling die ze hetbeste ligt, hoe ze daardoor eenflink weekloon kunnen verdienen.Het Aanneembm;eau voor Vrouwe� lijk Personeel in de Willemstraat
is 's morgens al om 8 u. 30 geopend. PHILIPS 

en daarna op audiëntie te komen in de
. pastorie; we vernemen, dat de jubilariszal recipieren voor de koristen van deKorenbond "Kring Boxtel" en voor deZelatricen. . Half 3 Lof met rozenhoedje, om de goede God te bedanken voor de weldaden,welke de jubilaris in zijn 40 priesterjarenheeft mogen verspreiden en uitdelen. De ·schaal onder het Lof zal gaan vooronze eigen kerk. 

Kelders; 8 uur 1.m. tot bijz. intentie. WOENSDAG: 7 uur z.mndst. voor Cornelia v. d: Biggelaar; half 8 l.j. voor Catharina Lambertus Kelders; 8 uur l.j. v.Antonius van Alphen. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.noden der parochianen; 8 uur I.m. vooroverleden familie; 9 uur z. huwelijksmis.VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor WillemBekkers; half 8 l.j. voor Anna Frans v.Son; 8 uur l.j. voor Johanna van Rooy .ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Theodorusvan Abeelen; half 8 l.j. voor Josina Martinus Kelders; 8 uur l.j. voor JosephusHendriks. , 
Op 29 Mei a.s. hoopt de Eerw. PaterLeo van Kol van de Congregatie van deAllerheiligste Verlosser (Redemporist)de H. Wijding van Subdiaken te ontvangen. Wij bevelen de wijdeling bijzonder in uwe gebeden aan. 

deze parochie en Everdina van Houtumgeb. te Schijndel en won. in deze parochie; waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Henricus Johannes Voets uitdeze parochie en Theodora· Jagers geb.en won. te Geffen; Martinus Henricus v.d. Langenberg uit deze parochie en Hendrica Johanna Smits uit de parochie vanSt. Lambertus te Someren-Dorp; Henricus Bernardu's Wilhelmus Post geb. enwon. te Lichtenvoorde en Johanna Wilhelmina Maria Bovendeert uit deze parochie; Gerardus v. d. Ligt geb. te Boxtel en won. te den Haag en Maria LouiseFranken geb. en won. te Tilburg; waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt.De gelovigen zijn verplicht de hun "bekende huwelijksbeletselen waarin niet isgedispenseerd ten spoedigste aan de pastoor bekend te maken. 

WOENSDAG, 28 Mei: 7 uur gef. z,j.voor Z.E. Pater Aug. van Susante; 1.j.voor Maria Beaard-Jansen; kwart voor 81.j. voor Gerardus van Roosmalen enHenrica Pijnen burg z.e.; Ld. vool' Richard Kreemers; half. 9 1.j. voor Wilhelmus v. d. Boogaard en Antonia z.e. DONDERDAG, 29 Mei: 7 uur l.d. uitdankbaarheid; 1.j. voor Johannes 'l,lnErp en Petronella Kruisen z.e.; kwartvoor 8 1.d. voor Henricus van Woensel;1.j. voor Johanna van Erp; half 9 1.d. voor Martinus Habraken. . ' •

DINSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de •kerk met eèn kaars wordt vereerd voor Mewr. Henriëtte Schöne; kwart over 8 gez. jrgt. voor Antonius van Beers, Anna van Geffen hsvr. en Antonetta de dochter. ZONDAG: Drievuldigheids-Zondag: half 7 I.m. voor familie; 8 uur I.m. totwelzijn der par.; 10 uur z.j. voor Wil·helmina Theodorus van Abeelen. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn hetde quatertemperdagen, geboden onthoudingsdagen. 

Zaterdags biechthoren van half 3 tot4 uur en van 6 uur tot half 8. Dopen iederen dag van half 3 tot 3 uur.DINSDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt.voor Martinus Hubertus Giesbers; z.a.gel. jrgt. voor Cornelis Bekkers en Adriana Maria v. d. Steen; H. Hart altaar gel. H. Mis voor Arnoldus van Rooij en Paulina van Dommelen de hsVr,; om half 8gel. jrgt. voor Petrus Bosch; z.a. geL jrgt. voor Johannes v. d. Brandt van Son;om half 9 gel. jrgt. voor Martina v, d. Meijden Hensen. WOENSDAG, om kwart voor 7 gez.mndst. voor Wilhelmina van Zogchel;z.a. gel. H. Mis voor Gijsbertus Looijmans; H. Hart �ltaar gel. mndst. voorHendricus van Woensel; om half 8 gel. H., Mis vanwege het "Biddend Leger" voor onze jongens in Indië; z,a. gel. H.Mis voor Anna v. d. Bragt Smetsers;om half 9 gel. H. Mis voor HenriëtteWitteveen Schöne. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. voor Maria van Dongen v. d.Laar; z.a. gel. mndst. voor Hendrica v.d. Loo van Esch; H. Hart altaar gel.mndst: voor Anna v. d. Steen v.d. Brand; om half 8 gel. mndst. voor Martinus v. d. Steen; z.a. gel. H. Mis voor overledenouders; om half 9 gel. jrgf. voor Petrusvan Driel en Jacoba Hooijmans de hsvr.;om 10 uur Huwelijksmis. VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.voor Dick Peijnenburg; z,a. gel. jrgt. v.Petrus de Laat en Jacoba Raaijmakers dehsvr.; H. Hart altaar gel. H. Mis voorHendrica v. d. Loo van Esch; om half8 gel. jrgt. voor Maria Troeien; z.a. gel. jrgt. voor Josephus v. d. Brandt vanWijk; om half 9 gel. H. Mis voor Sjaakvan Vlerken. 
ZATERDAG: om Kwart voor 7 gez. jrgt.voor Andreas Schuurmans; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina van Zogchel vanwege de St. Elisabethver.; H. Hart altaargel. H. Mis voor Martinus HubertusGiesbers; om half 8 gel. jrgt. voor Christiaan van Breugel; z.a. gel. H. Mis voorHenriëtte Witteveen Schöne vanwege de Bond van het H. Hart; om half 9 gel. H.Mis voor Anna Maria van Boxtel v. d.Ven. In het Liefdehuis zullen geschieden: Dinsdag: gel. H. Mis voor Elisabeth TraaVerhoeven; Woensdag gel. H. Mis voorJacob Haubrich; Donderdag gel. H. Misvoor Johanna vari Lieshout de Werd; Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis tot bijz.intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te 6ntvaµgen: Paulus Petrus v. d. Meijden en Petronella Cornelia van Breugelbeiden uit deze parochie; waarvan heden de Ie aOwndiging geschiedt; Wilhelmusv. d, Aa geb. te Schijndel en won. in

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
Hoogfeest van Pinksteren, 25 Mei '47

Vandaag Hoogfeest van Pinksteren,waarop we dankbaar gedenken de genadegaven door de H. Geest aan ons enaan de Kerk geschonken. De Ie en- 2eschaal gaan rond voor de Kerk en deB.N. van het Hoogwaardig Episcopaat.Om 3 uur is het Plechtig Lof met predikatie. Daarna gelegenheid tot biechtentot half 5. Maandag: 2f Pinksterdag zijn de H.Diensten als op Zondag, de Hoogmis ismet volkszang. Deze pag is ook de vierdag van Sint Willibrord op Luisel, vereerd onder de titel van Apostel van Brabant. Van 3 tot 6 uur is er gelegenheidde relikwie te vereren en de kinderzegente ontvangen. Vandaag en in het Octaaf kunnen zij,die de kapel beeoeken, volgens Pauselijk Indult op de gewone wijze een vollen _aflaat verdienen. De· Hoogmis wordt opgedragen om Godte vragen, dat door de voorspraak vanSt. Willibrord, het christelijk _geloof inonze Brabantse gouwen bewaard mogeblijven. 's Avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Dinsdagavond na het Lof vergaderingvan de Zelatricen van de Voortplantingdes Geloofs en van de Kindsheid, in de
Ark. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijnquatertemperdagen. Op deze dagen verplicht de onthoudingswet d.w.z. het isverboden vlees of jus uit vlees te gebruiken. Wij bidden dan ook voor de nieuwe • priesters welke op Zaterdag gewijd worden. Zaterdagavond half 8 Lof met Te Deumtot besluit der Meimaand, 
ZONDAG, 25 Mei: 6 uur 1.d. voorAdrianus Vlaminckx vanwege de Broed. H. Willibrord; 7 uur Ld. voor Henrica van Stekelenburg vanwege de Elisabethvereniging; 8 uur 1.d. voor Gerdina vanBeljouw vanwege de Broed. H. Eik; kwartover 9 1.d. uit dankbaarheid; half 11de Hoogmis voor het geestel. en tijde!.welzijn der Parochie. 
MAANDAG, 26 Mei: 6 uur 1.d. voor Bijzondere Intentie t.e.v. O.L. Vrouw; 7uur 1.d. voor de parochie; 8 uur 1.d. voorBijzondere Intentie; kwart over 9 l.j.voor· Jacobus van Grinsven; half 11 deHoogmis voor de levende leden vande Broed. St. Willibrord. 
DINSDAG, 27 Mei: 7 uur gef. �.j. voorde W �!eerw. Heer Jacobus van Susan te;Ld. ter ere van de H. Antonius; kwart

VRIJDAG, 30 Mei: 7 uur l.d. voor JozefRossou en echtgen.; 1.d. uit dankbaarheid; kwart voor 8 1.d. voor de HeerAlphons Prince te Tilburg overleden; 1.d.voor Elisabeth Traa-Verhoeven; half 9z.j, voor Johannes v. d. Sande en Mariavan Vleuten z.e. ZATERDAG, 31 Mei: 7 uur t.d. voorMichiel v. d. Heyden; I.m. voor Anto-• nia Wagenaars; k'.vart voor 8 Ld. voorJos van Susante; half 9 l.j. voor MariaBergman; half 10 gez. Huwelijksmis. 
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Hoogfeest van Pinksteren. 

ZONDAG': half 8 H. Mis vbor welzijnder parochie; 10 uur jrgt. voor Clasinavan Kempen. MAANDAG: half 8 H. Mis voor welzijnder parochie; 10 uur jrgt, voor Theodorus v, d. Rydt en Adriana de hsvr. DINSDAG: half 8 H. Mis voor LedenBoterfabriek. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Mariav. d. Esch-v. d. Schoot. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor WillemEyckemans en Anna Maria de hsvr. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor JohannesJosephus Merkx. ZATERDAG: half 8 jrgt, voor MáriaCatharina hsvr. v. Joh. Josephus Merkx.Deze week zullen geschieden: Dinsdag twee H. Missen voor ElisabethTraa-Verhoeven te -Boxtel overleden·Woensdag twee H. Missen voor Ja�Cornelis Timmermans te Haaren overleden; Donderdag, Vrijdag en Zaterdagtelkens 2 H.H. Missen voor Antoon v.Kempen.
PAR. H. THERESIA TE BOXTEL 
Pinksteren 1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor mei. Wilhelmina v. d, Boom; half 9 H. Mis; 10uur plechtige herdenking van het 40-jarig priesterfeest v. d. herder der parochie. De eerste schaal is voor onze eigenkerk, de tweede voor B.N. We vernemen, clat de jubilaris van 12 tot half 2zal recipieren. Om half 4 pled1tig Lof,waaronder de jubilaris een dankwoord zal spreken. Onder dit L.of zal de scháal gaan voorons parochiehuis. . , 2de PINKSTERDAG: de FI. Dienstenals op Zondag:• 7 uur H. Mis· uit dankbaarheid; hierbij wordt de �erk met eenkaars vereerd; half 9 H. Mis tot bijzondere intentie; 10 uur plechtige herdenking van het 40-jarig priesterfe'est doorde korenbond "kring Boxtel". • . De e·erste schaal is voor onze eigenkerk; de tweede voor de arme kerkenvan ons Bisdom. • • :AI de zelatricen worden uitgenodigd, deze plechtige herdenking mee te maken

WOENSDAG: half 8 mndst. voor Geertruda Rooyakkers-Pardoel; kwart over8 gez. mndst. voor Ardina PetronellaHuyberts-van Esch. DONDERDAG: half 8 mndst. voor wed.Maria Berends-Toonen; kwart over 8 H. Mis tot intentie v. d. leden der Godsvruchtige vereniging ter ere v. d. H, Theresia van het Kind Jezus. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de wed.Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden. kwart over 8 H. Mis voor mej. Maria•Mulders te Simpelveld overleden, voor wie 30 dagen de gebeden worden verzocht. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis vanwegeeen vriendje voor wed. Cornelia de Groot-van Roosmalen; kwart- over 8 H.Mis vanwege O.L.Vr. in 't Zand voorJohannes Vermulst. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor wed. Cornelia de Groot-van Roosmalen alhier en Hendrikus v. d. Looalhier overledeA voor wie ook het zevende wordt gehouden. Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van6 tot half 8. Daarna Lof met rozenhoedje tot afweer van communisme enopbloei van K.A. Het H. Sacrament des huwelijks wensente ontvangen: Hendrikus Alardus v. d.Akker uit Puyflijk en Anna HuberdinaMeuwissen uit' deze parochie, waarvanheden de derde afkondiging geschiedt.Antonius Maria van Dinther uit Son enMechelina Anna Peynenburg uit dezeparochie, waarvan heden de eerste afkondiging geschiedt. Voor het Boxtelse Comité en de Missienaaikring ten behoeve van de BoxtelseMissionarissen is opgebracht bij de Punder 7 gulden wegens veertigjarig huwelijksfeest; 12 gulden en 50 centen wegens uitvaart van weduwe Cornelia de Groot-van Roosmalen door Sientje Huyberts. Drievuldigheids-Zondag 7 uur j.g. voorArnolclus Jilesen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
Hoogfeest van Pinksteren, 25-5-1947

ZONDAG, Hoogfeest van Pinksteren:half 7 l.j. voor Petrus van Alphen; 8 uur 1.m. tot bijz. intentie; 10 uur de plech- .tige hoogmis tot welzijn der par.; 3 uur plechtig lof. Na de midc\aaÎ biechthoren van 2 tot 3 uur en van hal 4 tot half 5. MAANDAG, 2e Pinksterdag: geen verplichte feestdag: half 7 1.m. tot welzijnder par.; 8 uur l.j. voor Wilhelmina Petrus van Alphen; 10 uur z.m. vruchtender aarde vanwege de- Koestr_aat; 3 uurhet Lof. DINSDAG: 7 uur z.mndst, voor Petrus�v. de Berk; half 8 l.j. voor Lambertus 

In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag tot Zondag 7 uur I.m. voor Barbara Martinus van Kemenade overleden te BoxteLIn de loop dezer week zulleO---<le Kerl<:meesters het half-jaarlijkse Kerkgeld komen ophalen. Gedoopt: Thomas Cornelius zoon van- Wilhelmus Lathouwers-Kupp�ns. Missiebus: Overschot z.m. vruchten deraarde vanwege de Koestraat f 6,68.
PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Hoogfeest van Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis voor de parochie. Tweedeschaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 JIUr Pl. Lof_met Rozenhoedje. Na het [of een lièd. Daarna geleg�1heid om te biechten tot
5 uur. • Maandag, 2de Pinksterdag H.H. Dien-sten als op Zondag. • 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn hetQuatertemperdagen. , Deze week iedere avond om half 8Lof vanwege de Meimaand. Zaterdag plechtig lof tot sluiting. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voorhet Seminarie. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz.Intentie; half 9 jrgt. voor JohannesKlomp; 10 uur pl. Hoogmis voor deParochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor de parochie; half 9 jrgt. voor CatharinaKlomp-v. d. Braak; 10 uur gez. H. Misvoor Bijz. Intentie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Gerdina Maria van Gemert; 9 uur H. Mis tot •Bijz. Intentie. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor MariaA1111,<'l Brox. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor deleden van het Wit-Gele Kruis. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Gerardinavan de Pas-Hoevenaars. ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johannes van Gemert te Vu.ght overleden. Elders: H. Mis voor Cornelia .van Oersv. d. Braak; H. Mis voor Geertruda van der Staak-Konings; jrgt. voor Antoniusvan den Braak; ·jrgt. voor Henrica vanden Braak-van Abeel en; jrgt. voor deEerw. Zr. Philippa van den Braak; jrgt.Wilhelmina Maria van den Braak; H.Mis voor Gerardina van de Pas-Hoeve•naars; H, Mis, Johannes Konings. Missienaaikring Esch: opgehaald bij bruiloft v. d. Langenberg-v. d. Bruggen
f 10.73.
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�uizen-Huurkoop Gevraagd

Wenst Gij na enkele e e n m e ·,
■

s1• e jaren van sparen in het 
bezit te komen v;m een 

HUIS in HUURKOOP 
Vraagt nog heden vrijblijvende 
inlichtingen onder no. 245 
van het blad. 

voor klein gezin 
Mevr. Mulders 
Parallelweg 4 N. 

BEKENDMAKING 

Consumentencrediet. 
De Voorzitter van de Districtsraad voor het Consumenten
crediet te Boxtel, maakt bekend dat vanaf 16 tot en met 31 
Mei a.s. ten gemeentehuize, afd. Sociale Zaken, fonnulieren 
verkrijgbaar zijn voor het aanvragen van consumentencrediet. 
Deze aanvraagformulieren worden verstrekt tegen betaling 
van f 0,05. 
Van 19 Mei tot en met 7 Juni 1947 is er gelegenheid om de 
ingevulde formulieren wederom in te leveren. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor deze nieuwe 
verstrekking, slechts zij in aanmerking komen, waarvan na 
een ingesteld onderzoek is gebleken dat zij ernstige behoefte 
aan dit crediet hebben. 
Op Woensdag 4 Juni a.s. des avonds om 7 uur zal op het 
gemeentehuis, Afd. Sociale Zaken, gelegenheid zijn om de 
formulieren te laten invullen. Dit geldt voor hen, die niet in 
staat zijn om hun formulier zelf behoorlijk in te vullen. 
Verder moet er rekening medé worden gehouden, dat ná 
7 Juni onder geen enkele voorwaarden nog aanvraagfornrn
lieren mogen worden aangenomen. 

De Voorzitter van de Districtsraad 
v.h. Consumentencrediet te Boxtel.

'A. VALKS.

OPENBARE AANBESTEDING 
Namens zijn opdrachtgever het Gemeentebestuur van 
Liempde te Liempde zal ondergetekende in het openbaar 
AANBESTEDEN overeenkomstig het aanbestedingsreglement 
W.B. 
het bouwen van zes arbeiderswoningen 
op een terrein gelegen aan het Kerkpad te Liempde. 
Bestek en voorwaarden met een tekening zijn vanaf heden 
verkrijgbaar ten kantore van de Architect, Bosscheweg 69 
te Boxtel. 

a) Tegen betaling van f 12,50 per stel.
b) Na ontvangst van postwissel groot f 1�,75.

Bij inlevering op de dag der besteding wordt per ongeschon-
den stel f 10, - gerestitueerd. 
De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 4 Juni 1947 des 
voorm. 11 uur op het Gemeentehuis te Liempde. 

F. M. B. MAAS, Architect.
B ox t e  1, 20 Mei 1947.

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak en Koopt , bij Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

PAARDRIJDEN 
Rijlessen en Paardenverhuur 

5,Halsche Barrier" • Esch 

ST.LfflONSTQAAT ,.,. 

�6�l,_�E.�
Hebt U al geprofiteerd 

�
�

/ 
� - - - _) v�n �nze speciale aan- \ t;; • \ 

\ . H·;;��- 'tr \\
1/ • Ondergoed_? ' 1

Hemden en Broeken van 

prima kwaliteit interlock 

f 1.65 per stuk 

8 punten � / , 1 ))� ,� ����� 
J �· 

Al.P"-1.• 

De Nieuwe Bioscoop - Boxtel 
presenteert een prima PINKSTERPROGRAMMAVrijdag en Zaterdag 23 en 24 Mei 8 uur Zondag le Pinksterdag 6,30 en 9 uur. 

James Cagney • Silvia Sidney 
DRAKEN KLAUWEN, (Blood on the Sun) 

Een van onze beste films. Toegang 18 jaar. 

* Maandag 2e Pinksterdag 6,30 en 9 uur. Dinsdag tot en met Donderdag,telkens 8 uur. 
MRS. MINIVER 

Een prima uitgezocht PROGRAMMA. 

Toegang 18 jaar. 

Plaatsbespreken als gew'oon. 

B R'I L LEN leveren wij U uit voorraad.
's Morgens Uw recept gebracht, 's avonds 
Uw bril klaar. Wij hebben voor U een ruime 
keuze in BRILMONTUREN en GLAZEN. 
Doublé, Glasbrillen, Hoornmonturen enz. 
OOK ZONNEBRILLEN VOORRADIG.' 

P. P. van Langen, Stationstr. 62 
Erkend ziekenfondsleverancier voor alle 
Ziekenfondsen. 
Alle brillen worden in eigen atelier klaar
gemaakt. Ook reparaties spoedig en billijk. 

GESLOTEN wegens Huwelijk 

Donderdag 29 Mei 

Bovendeert Schoenhandel

Te koop DANSORGEL in prima staat, merk "Koningeberger". Te bevragen: J. W. de Voer, Luchtschommel, tot en met 26, Mei op h�t Feestterrein te Boxtel. 

Eindelijk Wekkers! 
! Verkoop op Zaterdag 24 Mei. 

Degenen die zich in het begin van het 
jaar opgaven voor een wekker, hebben 
voorrang. 

jl. van Vlerken - Boxtel 
Uurwerken Goud en Zilver Optiek 

Hockeij-tournooi M.E.P. 2e Pinksterdag 194 7
Deelnemende clubs: 

Hoco (Oisterwijk), Weert, Oranje Zwart (Eindhoven), 
Push (Breda), Forward (TiJburg), Geel•Zwart(Veghcl), 
Kollenberg (Sittard), Venralj, Liberty (Dongen), 
Geldrop, Tegelen, M.E.P. 

Komt allen naar het Gemeentelijk Sportpark, 
Wedstrijden van 9.30 tot 17 .00 uur. 

Vraag: 

Hersengymnastiek! 

U Wilt W o e n s d a g  28 Mei a.s. 
genieten van een gezellige, onbezorgde 
en beschaafde avond. Wat doet U? 

Juist antwoord (binnen 5 seconden): 

·u;in;ifl!qw-e-eJ ;ip u;i,puaAoq S:>:iJdp-e-eJ u;i )jlV 
;ip Jst?eu 'J!n!e>1 eo u-el? lf!n { u;, Zl u;issnJ 
S-epl:>JS)jU!éJ ;iz do sp;i:iJ sJe-e1d uf,w )j:>Jld_saq 'II ·q 
os·o ,J 8�JJU3 ·.rnn 8 Su-eAu-ey 
"U:l)jl;JMJI? u;i11n:z VWII\IVH!>OHd .LNOB u:,;, 
SH:11.1orv>1 ;ip J-eeM. >IHV 30 J-e-eu -rS 'II ·e 

:-G;;;�:i�·-;�;;;;;·-Ni;u;�-·ii;;i;;i 
Verse Vis , i 
Volvette Kaas, diverse soorten 1 

VOS, Stationstraat 44 Ï 
•• .., ....... --. ................. � ..... -..... -0 .............. ., ... 

Abonneer U op ,,ZUID'' 
Geillusfreerd Katholiek Weekblad 

voor Brabant en Limb urg 
,,Z U I D" voldoet aan de hoo.gst'e eisen. 
,, Z U I D" geeft geïllustreerde reportages. 
,,Z U I D'' - bevat rubrieken voor iedereen. 
,,Z U I D" is in alle opzichten actueel. 

Verschijnt voorlopig om de veertien dagen 

Abonnementsprijs 25 Ct■ per n u m m e r
Agent voor Boxtel en omatrekon 

W. VAN ROOSMALEN, JULIANASTRAAT 29 

En betere kof /ie 
En /0 procent, alleen ... 

••J#0;i•fii3,.
DE KOFFIE EN THEEZAAK 

\ 
\ 
l 

�1------------------·-------
AVEHA Koffie en Thee met Biscufts .

Vanaf DONDERDAG 22 tot en met ZATERDAG 31 MEI ontvangt 

men ook bij IEDERE KOFFIE• EN THEEBON die men, besteedt 

100 gram heerlijke BISCUITS voor 17 et.

AVEHA KOFFIE GROEN 
AVEHA KOFFIE ROOD 
AVEHA KOFFIE PAARS 
AVEHA THEE ROOD 
AVEHA THEE ORANJE 
A VEHA THEE PAARS 

per pak van 250 gram 63 et. 
per pak van 250 gram 72 et. 
per pak van 250 gram 80 et. 
per pak van 100 gram 38 et. 
per pak van 100 gram 45 et. 
per pak van 100 gram 50 et. 

Besteedt Uw bon goed. Koopt AVEHA Koffie en Thee. 

ADVOCAAT als Pinkster-reclame 
Hoe kunt U koper worden van een fles Advocaat? 
Vraagt înlichiingen in onze filialen. 

Tegen PINKSTEREN liggen voor al onze klanten schaarse bonvrl;e artikelen gereed. 

NEEMT AVEHA TOT KRUIDENIER. 

ANDRE VAN HIL8T 

Deze zwaar -verzilverde 
theelepel met land- of 

provinciewapen 

I�•�,� / 
,/�# 

ALBE EIJN 
Ter gelegenheid van ons 

60 jarig bestaan: van 23 tot 
en met 29 Mei a.s. dit jubileum

geschenk G RAT IS voor . ieder 
die minstens f 5.- aan gemengde 
kruidenierswaren oestèe� waar-
ondçr koffie en thee. 

Boter wordt niet meegeteld en suiker 
alléén als voor een gedeelte van de bon 
suikerwerk wordc genomen. (Zo lang 
voorradig kan aan ieder gezin slechts 
éénmaal·dit geschenk verscrekc.wordco.) 

JAREN KWALITEIT« 

Filiaal Boxtel Stationstraat 48 Tel. 331 
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s entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

1 De dag I van het H. BLOED
Wanneer we de oude kronieken 
raadplegen over de bedevaarten 

• naar het H. Bloed, dan kunnen we
daar vinden hoe de Boxtelse pro
cessie, die jaarlijks op Drievuldig
heids-Zondag trok, door duizen
den pelgrims werd meegeniaakt. 
En wanneer dit jaar met het prach
tige vooruitzicht van het weer 

• deze processie weer zal gaan trek
ken, is het w�l iets heel bizon
ders, daar voor het eerst het Al
lerheiligste door de straten van 
Boxtel zal worden meegedragen. 
En met deze eerste processie wor
den de bedevaarten al direct ge
opend, daar de Bossche Processie 
dit jaar bij de �oxtelse zal aanslui
ten. 
Het ligt in de bedoeling dat deze 
processie in de toekomst weer op 
een afzonderlijke dag zal komen, 

' doch daar de costumes van de 
verschillende groepen onder de 
oorlog grotendeels verdwenen 
zijn, konden zij hun processie nog 
niet behoorlijk verzorgen. Het 
volgend jaar hopen zij weer met 
nieuwe groepen aanwezig te kun
nen zijn. 
Op Sacramentsdag volgt de Eind
hovense Processie onder de lei
ding van Pastoor van Oerle, ter -
wijl 22 Juni de Tilburgse bede
vaart weer voor het eerst na de 
oorlog haar- bedevaart naar het 
H. Bloed zal gaan hervatten.
Men hoort wel eens de vraag, of
ht:t nu niet mogelijk zou zijn, om
de Boxtelse processie eens te ver
nieuwen en uit te breiden , met
nieuwe groepen.
Reeds het vorige jaar had het H.
Bloedcomité hiertoe plannen ge
vormd. Er is contact gezocht met
de bekende kunstenaar Luc. van
Hoek, die, vooral in België reeds
verschillende processies heeft ont
worpen o.a. te Mechelen en Scher-
penheuvel. • 
De Heer van Hoek zal op 1 Juni

De H. Bloedprocessie 
1. Daar dit jaar bij de R. Bloed
processie het Allerheiligste zal

• worden meegedragen door de
straten van Boxtel, verzoeken wij
aller medewerking, om tijdens de
processie de nodige eerbied te be
waren. 
2. Om geheel Boxtel op deze dag
een feestelijk aanzien te geven, 
wordt iedereen verzocht, om de 
vlag uit te steken. Laat nu eens 
niemand achterblijven! Bovendien 
wordt hier nog eens de aandacht 
gevraagd voor het mooie gebruik, 
dat de laatste jaren steeds meer 
ingang mocht vinden: alle huizen, 
waar .de stoet langs trekt, hebben 
een versierd beeld voor het raam, 
met, zo mogelijk, brandende 
kaarsjes. Zouden hier misschien 
de diverse buurtcomité's niet het 
initiatief kunnen nemen? 
3. De processie wordt opgesteld
bij de St. Pe'truskerk op Duinen
daal. De route, die gevolgd wordt, 
is: Duinendaal, Koppel, Bossche 
weg Mgr. Wilmerstraat, Nieuwe 
Kerkstraat, Breukelse straat, Sta
tionstraat, Rechterstraat, Bossche 
weg, Kerkstraat, Duinendaal, Pro
cessiepark. 
4. Zij, die vroeger flambouwen of
vaandels droegen, of die een an
dere functie in de processie ver
richtten, worden verzocht dit ook
thans te doen, of "tijdig voor een
plaatsverva'nger te zorgen.
5. Allen die deelnemen aan de
processie van de parochies St. Pe
trus en St. There§.i.a, Lennisheuvel 
worden verzocht';" tijdig (uitèrlijk 
twee uur) aanwezig te zijn op 
Duinendaal. Tevens worden hier 
verwacht alle groepen, die inter-

ook de thans bestaande processie 
komen bijwonen en de mogelijk
heden van een algehele vernieu
wing zullen zeer zeker worden uit
gewerkt. 
Maar wat hier op het program 
staat, is heus geen kleinigheid. In 
1949 n.l. zal het vijf en twintig 
jaar geleden zijn, dat de H. Bloed
doek met grootse plechtigheden 
vanuit Hoogstraten werd overge
bracht: Een welkom jubilé, dat te
vens de aanleiding is geweest, om 
in dat jaar met een prachtige pro
cessie te voorschijn te komen. 
Maar iedereen zal wel kunnen be
grijpen, dat het ontwerpen ein het 
uitvoeren van een complete nieu
we processie heel wat moeilijkhe-

- den met zich meebrengt, waarbij
o.a. de financiën een zeer voor
name rol spelen. 
En daarom, wanneer er Zondag 
onder het Lof gecollecteerd wordt 
voor het H. Bloed, denk clan eens 
heel speciaal aan de financiën, die 
er nodig zijn, om de plannen voor 
1949 ook werkelijk ten uitvoer te 
kunnen brengen. 
Van de andere kant, willen deze 
plannen werkelijk ook slagen, dan 
zal de Boxtelse Processie zich 
eerst moeten verheugen in de sym
pathie en de belangstelling van 
alle Boxtelaren zonder uitzonde
ring. 
En daarom, wanneer op a.s. Zon
dag de H. Bloedprocessie biddend 
trekken gaat door onze plaats, 
laat dan niemand achterblijven. 
Maar laat het zijn een hulde van 
geheel Katholiek Boxtel aan Chris
tus in Zijn H. Sacrament en tege
lijkertijd een bedetocht, waardoor 
we van God vragen de zegen over 
ons Indië, waarmee, wij ons toch 
toch nog altijd zo innig verbon
den voelen. 
En voor het welslagen van de pro
cessie: Bidt allen een weesgegroet 
voor goed weer. 

parochieel zijn. 
De deelnemende groepen van de 
parochie van het H. Hart worden 
uiterlijk kwart over 2 verwacht bij 
het klooster der Ursulinen en slui
ten zich hier, onder het voor hun 
genoemde nummer, bij de pro
cessie aan. 
6. Toeschouwers, die de proc,essie
langs de straten hebben gadege
slagen, kunnen zich bij de kerk
achter de stoet aansluiten voor
het meemaken van de processie in
het park. De mannen gaan over
het kerkhof, de vrouwen langs de
pastorie.
7. De deelnemers aan de proces
sie lopen twee aan twee geheel
links en rechts van de straat. De
groepen en vaandels houden zich
op het middengedeelte van de
weg.
8. Dit jaar zal de processie ook 
worden meegemaakt door de pro
cessiegroep-·uit 's-Hertogenbosch. 
Na de plechtige H. Mis en na de 
processie is er in de kerk gele
genheid tot het vereren van de H. 
Bloeddoek. 
De intentie, waarmede dit jaar de 
plechtigheden vart het H. Bloed 
worden gehouden, is: Gods Zegen 
af te smeken over Indië. 
9. Wij vragen aller medewerking
om bij het verlaten van het park,
ná de processie, de grasperken te
ontzien, en dus alleen gebruik te
maken van de paden.
Om alles goed te doen verlopen,
worden de deelnemers verzocht
zich te houden aan de aanwijzin
gen van de orde-commissarissen.
10. Programma's zijn verkrijgbaar
à 10 cent bij Sigarenmagazijn
Mandos in de Kerkstraat en bij de
Dames van HooH in de zoge
naamde 11Kruisstraat".

De 12de Volkstelling 
Mei 1947. In de zonnige laatste dagen der Meim.aancl gaan in onze Nederlandse steden en dorpen de tellers van woning tot woning in het hun toegewezen huizenblok, of fietsen op nieuwe, hun voor de telling verstrekte banden, langs de boerderijen, waar zij hun formulieren zullen afgeven. Een volkstelling is niet een uitvinding van de huidige tijd of het nieuwste staaltje van ambtelijke bemoei-zucht. Het is een gebeurtenis, die periodiek in alle beschaafde landen plaats vindt en thans in ons land reeds voor de 12de maal zal worden gehouden. De volkstellingen zijn gegroeid tot een onderdeel van de organisatorische arbeid van de overheid en zij vormen de grondslag voor het beleid van hogere en lagere overheden, een richtsnoer voor 'de activiteit van het bedrijfsleven en een uitgangspunt voor wetenschappelijke onderzoekingen op velerlei gebied. Het gaat immers bij de huidige volkstellingen niet meer om de blote vaststelling van het totale aantal der bevolking, doch in de eerste plaats om verzameling van gegevens over de samenstelling der bevolking in de meest uitgebreide zin, volgens tal van afzonderlijke kenmerken. Dit is ook bij de a.s. 12de Volkstelling het geval. Zij valt in verschil1ende onderdelen uiteen. Allereerst de volkstelling in engerezin, waarbij het vooral-gaat om bepaalde persoonlijke kenmerken der bevolking, als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, geboorteplaats, kerkelijke gezindte, enz. Voorts de beroepstelling, waarbij het aankomt op de aard van het beroep der getelden, alsmede op de aard van het bedrijf, waarin zij werkzaam zijn. Verder de gezinstelling, waarbij niet het individu, doch het gezin, de kleinste en belangrijkste groep in onze sámenleving, het uitgangspunt vonnt en tenslotte de, ditmaal aan de volkstelling verbonden, speciale woningtelling, welke zich zal uit-, strekken over alle woningen en andere bewoonde ruimten en de wijze, waarop zij worden gehn•ikt De bij elk dezer onderdelen te verkrijgen gegevens en vooral de combinaties daarvan in onderling verband, zullen toepassing vinden op vrijwel elk gebied. Zij zullen de grondslag vormen voor berekeningen over het vermoedelijl< verloop van ons bevolkingscijfer in de naaste toekomst en de juiste beoordeling van de periodieke gegevens over geboorte en sterfte. Zij vormen de basis voor de typeringonzer gemeenten, b.v. naar landbouwen industriegemeenten, woon- en werkgemeenten, gemeenten met stedelijk en landelijk karakter. Zij zullen een inzicht geven in de verschuivinpen in d(' ,:conomische en so�ialt structuur van ons land en dienen voor het vergelijkend sociaal onderzoek van afzonderlijke groepen onze·r bevolking. Zij zullen inzonderheid worden toegespitst op het gebruik in de praktijk. De gegevens over de leeftijdsopbouw der bevolking b.v. voor vragen betreffende de behoefte aan onderwijskrachten, de aanvoer van. jeugdige krachten op de arbeidsmarkt, distributie, ouderdomsvoorzieningen, sterftetafels, enz. Die van de gezinstelling ten behoeve van berekeningen over ons nationaal inkomen, gezinsinkomen e.d. Die van de woningtelling ter fundering van een weloverwogen woningpolitiek en een goed doordacht bouwprogarmma. Dit zijn uiteraard slechts enkele voorbeelden. 
De uitkomsten der telling zullen een kwantitatieve grondslag vormen voor be-

Plaatselijk nieuws.

PRIESTERWIJDING. 
Z.H. Exc. Mgr. N. Verhoeven, M.S.C Apostolisch Vicaris van Manado en tit. Bisschop van Ermontis, zal op Zaterdag 31 Mei in de; St. Petrus kerk de volgende H.H. Wijdingen toedienen: 
H. Subdiaconaat aan de Eerw. Fraters
A. Daalhuisen, E.· Butter, Fr. Heynis, A. Wiss, E. v. d. Stappen, J v. d. Linden, N. Royackers, W. Katte van de Assumptionisten en aan de Eerw. Fraters T. van de Riet, N. Streng en D. Peters van de Trappistenabdij "Koningshoeven" Tilburg. 
H. Diaconaat aan de Eerw. Frate; R. Bosman, van de Assumptionisten; Adria-· nus Verbeek; Wilhelmus Brouns; Adrianus Turken burg; Martinus van Roy; Petrus Maas; Antonius Goossens; Antonius van Bommel; Lambertus van Heijgen; Simon van Kuyk; Johannes Evers; Gerardus van de Linden; Cornelius van der Poel; Clemens Bergsma; Gerardus Verzijden; Johannes Franken; Henricus Winkelmolen, allen van de Paters van de H. Geest, Genfert .. 
H. Priesterschap aan de Eerw. FratersM. Schuurmans van de Assumptionisten,R. Callaers van de Trappistenabclij "Ko.ningshoeven" Tilburg en G. Buys, G. Janssen, R. J,!nssen en Th. Duyf van het Cistercienserklooster "Marien kroon" teNieuwkuyk. 

oordeling der feitelijke situatie en zijn als zodanig onmisbaar, zowel voor het welvaartsplan van het Centraal Planbureau als de ruimtelijke ordening, welke wordt behartigd door de Rijksdienst voor het Nationale Plan en het werk van het Rijksarbeidsbureau; en evenzeer voor de arbeid van meer locale instanties als de Provinciale Economisch Technologische Instituten en Planologische Diensten, Kamers van Koophandel, en; niet te vergeten, voor de afzonderlijke gemeenten, ten behoeve van uitbreidingsplannen, surveys, bedrijfspolitiek der openbare nutsbedrijven, arbeidsbemiddeling, enz. Niet minder-zal het te verzamelen materiaal dienstbaar zijn aan het marktanalytisch onderzoek van nijverheid en handel en de arbeid van particuliere organisaties en instellingen op sociaal en cultureel gebied. De a.s. Volkstelling moet dan ook worden gezien als een zaak van groot belang voor ons gehele Nederlandse volk, als een nationale zaak. Het is een onderneming, die geen uitstel meer duldt en onmisbaar is voor de verdere wederopbouw van ons land en volk, als grondslag voor een nieuwe ontplooiing van ons volksbestaan onder de door de oorlog zo zeer gewijzigde nationale en internationale verhoudingen en bij onze strijd om een plaats in de wereldhuishouding. • 
Deze 12de Volkstelling wordt gehouden naar de toestand van 31 Mei a.s. Aan alle scholen voor ULO, HBS-en, Gymnasia, Lycea, Kweekscholen en Nijverheidsdagscholen is een exemplaar van een in één der cursussen van de IVI0 opgenomen vèrhandeling over de Volkstelling toegezonden, ter behandeling met de leerlingen. Er mag gegronde verwachting bestaan, dat op deze wijze wordt bereikt, dat _brede lagen onzer bevolking minder vreemd tegenover de Volkstelling komen te staan en dat vertrouwen zal kunnen worden gewekt, dat het gaat om een algemeen belang van ons gehele Nederlandse volk. Vertrouwen, dat de aan ieder lid onzer bevolking gevraagde individuele gegevens slechts dienen om daarmee een totaal beeld van onze ge
hele Nederlandse bevolking te kunnen samenstellen.· 
Geen ambtenaren van belasting, woningvordering, inkwartiering of dienstplicht zullen in deze papieren neuzen, krijgen daartoe trouwens ook geen gelegenheid_ Want zodra de teller zijn formulieren heeft opgehaald en ingeleverd, moeten de gemeentebesturen het gehele materiaal direct en rechtstreeks doorzenden naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Rond 15 millioen formulieren met ± 150 millioen beantwoorde vragen krijgt dan het Centraal Bureau te verwerken. Een dergelijke massabewerking stelt aan het Centraal Bureau voor de Statistiek vanzelfsprekend bijzondere eisen, temeer omdat het van de grootste betekenis is, dat de resultaten zo spoedig mogelijk ter beschikking komen. 
Door gebruik te maken van mechanische hulpmiddelen zal dan ook mogelijk zijn om voor elke gemeente en voor onderdelen van gemeenten ongeveer 2 maanden na afloop der telling voorlopige cijfers geceed � hebben over het aantal woningen en andere bewoonde ruimten en de daarin wonende bevolking, onderscheiden naar afzonderlijke personen en gezinnen. 
In de verdere loop van 1947 zullen dande uitkomsten der woningtelling grotendeels gereed komen, terwijl in 1948 de bewerking der volks- en beroepstelling in grote lijnen haar beslag zal verkrijgen. 

ZO n d agSevangelie. 

Het is jammer dat het evangelie 
van deze Zondag nooit wordt 
voorgelezen vanwege het feest 
van de Allerheiligste Drievuldig
heid. Iedere zin is een preek op 
zich, een gewetensonderzoek, 
waarin nog heel wat christenen 
zich met succes konden verdie
pen. 
Luister! Barmhartig zijn als de 
Vader in de hemel. Niet oordelen. 
Niet verdoemen. Vergeven.· En 
geven! Op gelijke wijze zal u een
maal worden teruggeschonken. 
Men merkt, hoe Christus het hun 
in wil prenten. Hun? Maar ook 
ons! Wanneer ons practische le
ven ook maar voor de helft be
antwoordde aan de wonderbare 
theorie van het evangelie! 
Vele gedoopten hebben zich een 
christendom gebrouwen, dat men 
bijna chemisch onderzoeken moet 
om er nog iets christelijk, in te 
vinden. Men zou eens de vraag 
moeten stellen: Naar welke maat 
zult gij later door God geüordeeld 
worden? Het antwoord, dat ge 
misschien vergeten bent, kunt ge 
klaar en duidelijk vinden in het 
evangelie: 11Met dezelfde maat, 
waar mee gij meet, zal ook u ge
meten worden". Er is niet aan te 
ontkomen. Wijzelf stellen de maat 
der barmhartigheid vast, waarmee 
God ons zijn barmhartigheid een
maal zal toemeten. Men zou dus 
zo menen, dat het de grootste 
zorg van de christen m'A·t zi!n, 
om mensen te 7oeken, \,aarvoor 

, hij barmhartig zijn kan. 
Woont gij soms samen met an
dere mensen, die ook christen 
zijn? Ga dan uw barmhartigheid 
niet wegschenken aan anderen 
buitenshuis, terwijl ge hen, die bij 
u inwonen het leven haast onmo
gelijk maakt.
Het is bedroevend, om te verne
men, welke vormen die onver
draagzaamheid van buren en in
wonende gezinnen( die ook liever 
op hun eigen zaten) soms kan aan
nemen. 
Heeft men hier nog met christe
nen te doen, vraag ik me wel eens 
af, want ook voor hun geldt het 
woord van Christus. Met dezelfde 
maat, waarmee gij meet, zal ook 
u gemeten worden.
De andere nood; die nog drukken
der is en die nog meer ons mede
lijden verdient, is de zielenood.
Het aantal dergenen, die zielenood
lijden, is veel groter dan het getal
van hen, die honger hebben of
dakloos zijn. 
Zielenood lijden alle verloren zo
nen en dochters, die het vaderhuis 
moedwillig verlieten; allen die in 

Deze priesterwijding kan door iedereen de doornen van het leven het, witworden bijgewoond. De plaatsen in het te kleed vanf et geloof hebben priesterkoor en een gedeelte van de h plaatsen in de omgang zijn gereserveerd • opengesc eur • voor de familieleden van de wijdelingen Hier geldt het woord van Chrisen voor de studenten van het St. There- - tus: 11Oordeelt niet". Veroordeelt sia-Missiehuis Stapelen. Alle andere plaatsen zijn gedurende de Priesterwij- niet, verstoot niet. Huichelaar, 
diqg vrij voor iedereen. · , trek eerst de balk uit uw eigen 

Het Zilveren Priesterfeest van 
Pastoor van Besouw. 

De dames- en herencollectanten 
worden beleefd verzocht de op
brengst der collecte voor de klok
ken over de laatste 4-wekelijkse 
periode aan de penningmeester af 
te dragen op Dinsdag 3 of Woens
dag 4 Juni a.s. Hun zal dan wor
den ter hand gesteld een voldoen
de aantal exemplaren van het 
feestprogramma, dat aan de paro
chianen, die in hun wijk wonen, 
kan worden rondgedeeld. 
Het Comité verzoekt de collec
tanten, die reeds eerder met de 
penningmeester hebben afgere
kend, toch op een van de voor
melde dagen de feestprogramma's 
te komen afhalen. 

oog. 
Wij mogen oordelen over zaken 
en toestanden, maar wij mogen 
nooit oordelen over de mensen. 

• Wij hebben Christus' wet, volgens
welke het veroordelen van de me
demens tot een slechte daad ge-
rekend wordt.
De maat waarmee gemeten wordt\
Ons wordt de barmhartigheid
Gods toegemeten met de maat
van onze eigen goedheid en barm
hartigheid. Maakt de maat van
uw goedheid groot! En wanneer
ge de slechtheid van uw mede
mensen moet mete.n voor de rech
terstoel van uw hart, wees dan
barmhartig, want diezelfde maat
zult ge terugvinden straks, als ge
staat voor de rechterstoel van
God, wachtend op het oordeel
over uw eigen zonden.

" 



VEERTIG JARIG 
PRIESTER JUBILEUM 

Op de twee zonnige Pinksterdagen her
dacht Pastoor, Manders met zijn paro
chianen de dag, waarop hij 40 jaar ge
leden de H. Priesterwijding ontving. De 
feestelijkheden werden ingezet met een 
Solemnele Hoogmis door de jubilerende 
Pastoor met assistentie. 
Het Kerkkoor zong de Missa·: ,,Aeterna 
Christi Munera" van Palestrina. 
Onder de receptie werden de cadeaux 
van de parochianen aangeboden. 
Om half vier was er een Plechtig Lof, 
waaronder de jubilerende Pastoor zijn 
parochianen toesprak; hierna werd 
,,Priester Glorie" van Dobbelsteen ' uit
gevoerd. 
In de verdere uren brachten het meisjes
koortje der jeugdvereniging met 't kerk
koor, Zangkoor St. Petrus en St. Cae
cilia, Boxtels Mannenkoor en Boxtels 
Harmonie hun gelukwensen in vocale en 
·muzikale ontboezeming.
2e Pinksterdag werd om 10 uur weer een
Solemnele Hoogmis" opgedragen, waarin 
,,De Korenbond Boxtel" de Missa An
gelorum" van J. Nieland uitvoerde o.l.v. 
de Heer A. Maas. 
's Middags was er Lof met Volkszang. 
Op deze dag brachten de _Gildebonds
harmonie en de Harmonie van La Salie 
serenades welke gepaard gingen met 
.hartelijke woorden en vele gelukwen
-sen. Het zal trouwens wel uit het hart 
gegrepen zijn van eenieder, die deze 
ijverige zielzorger in zijn karakteristieke 
eenvoud kent: Ad Mul tos Annos. 

HET KOMENDE SPEL 
,,ST. CLEMENS-WILLIBRORD". 

Er gaat in Boxtel iets groots verricht wor
élen Het zal iets zijn dat enig is in de 
'ges�hiedenis van Boxtel. Het zal zó 
·groots zijn, dat de eer van Boxtel en zelfs
de eer van ons schone Brabant er mede 
gemoeid zal zijn. 
Boxtel valt de eer te beurt een spel te 

• mogen opvoeren geschreven door de be
kende Brabander Jan Vriends uit Bakel 
over St. Clemens-Willibrord. 
Boxtel mag het zich tot een grote eer
rekenen deze kans gekregen te he_bben. 
Boxtel heeft dit goed begrepen en onder 
de stuwende leiding van Burgemeester 
van Helvoirt slaat Boxtel thans de handen 
ineen om op 27 Juli. de premiere te 
geven van een spel waarin de Fries en 
de Frank ten strijde trekt èn waarin St.· 
Clemen5<..Willibrord als geloofsverkondi
ger het pleit wint. 
In de harmonieuse omgeving van het
landgoed "Molenwijk" zullen circa 500 
· Boxtelse spelers hun beste kunnen moe
ten geven en al hun krachten moeten 
inzetten om de eer van Boxtel en die 
van Brabant hoog te houden. 
Het doel is aller inspanning waard. De
moeilijkheden zijn vele en grote maar 
die zijn er om overwonnen te worden. 
Dat Boxtel dit spel aandurft in deze tijd 
getuigt van een geweldige energie en 
doorzettingsvermogen. Boxtel mag er 
trots op gaan dit, na al het leed der 
voorbije jaren, te kunnen presteren. Dit 
is voor Boxtel van geweldige betekenis�Wie weet wat voor Boxtel uit dit spel 
nog groeien zal. Zeker is dat dit alleen
heel veel goeds zijn kan. 
Vele personen zullen zich gaan inzetten.
De tijd is daarvoor thans rijp. Deze 
.personen werken niet voor zich zelf 
doch slechts voor het goede Boxtel. 
Moge de eendracht die de laatste tijd
zich allerwege in Boxtel demonstreerd 
leiden tot een succesvol spel: Brabant ter 
ere en Boxtel tot roem. 
Veel zal van de medewerkers gevraagd
worden doch geen moeite mag worden 
geschroomd. -- .
Boxtel manifestere zijn willen en kunnen.
Daartoe heeft Boxtel thans een unieke 
kans. Boxtel begrijpe dit en grijpe-: ze!! 

JONGENSKOOR St. Petrusparochie

Om de liturgische plechtigheden in onze
parochiekerk meer luister bij te zetten 
werd enkele weken geleden onder leiding 
van. de heer Jac. Driessen een jongens
koor opgericht. Om dit koortje in stand 
te kunnen houden vragen wij ten drin
genste om de volledige medewerking van 
de ouders, wier jongens zich hiervoor 
hebben opgegev.en. Om misverstand te 
voorkomen willen w_ij er langs deze weg 
nog eens op wijzen, dat de repetities zijn 
vastgesteld op Maandag .en Vrijdag, tel
kens om 4 uur, direct na school. 

Eieren vereniging. 
Volgende week is_ 'het in plaats van 
Maandag 2 Juni op Woensdag 4 Juni 
Eierenleveren. 

AARDAPPEL TELERS. 
Wij._ vestigen de aandacht van belang
hebbenden op de bekendmaking van het 
gemeentebestuur, voorkomend in dit 
blad, waarbij gqwezen wordt op de ver
plichting mede te werken aan de bestrij
ding van de Coloradorkever. 
Zij die hun aardappel-gewas willen doen 
bespuiten door de daarvoor aangestelde 
personen kunnen in de bekendmaking 
de adressen van hen vinden. 
Landbouwers bevelen wij oo.k de lezing 

. aan van het bericht van de Plantenziekte 
kundige Dienst. 

• Mededelingen van de
. R.K. Volksmuziekschool, Boxtel. 

Aanmelding voor de Zangklas (jongens 
en meisjes van het 4de en 5de leerjaar) 
kan nog geschieden tot \X'oensdag 4 Juni. 
Men wende zich hiervoor, evenals voor 
instrumentaal onderricht, tot de directeur 
van de Volksmuziekschool: Woensdag 
tussen 1 en 1,30 en Donderdag tussen 
7 en 7,30 in de Ark of Dufourstraat 2. 
LIEMPDE. 
Nu het jeugdwerk in onze gemeente 
zich meer gaat ontwikkelen komen er 
vanzelf grotere financiële zorgen. 
Om deze te verlichten wordt er ten bate 
van de jeugdbeweging een grote verlo
ting gehouden; waaraan prachtige waar
devolle prijzen zijn verbonden: De 
hoofdprijs is een gloednieuwe fiets. 
Bovendien nog ruim 50 andere schitte
rende prijzen o.a. een binnen- en buiten
band, vele huishoudelijke en luxe artike
len, teveel om • op te noemen. 
De prijzen zijn te bezichtigen in de 
étalage bij P. H. v. d. Hurk te Liempde. 
Inwoners van Liempde, overtuigd van 
uw belangstelling voor, het jeugdwerk· 
in 011ze gemeente, doen wij een beroep 
op u allen. Toont uw sympathie door dit 
schone werk te steunen. Door uw mede
werking en de geestdrift der jeugd zal 
deze actie slagen. 
Koopt dus allen de loten ten bate van 
het Jeugdwerk in Liempde. 
Een dezer dagen (welke nog bekend ge
maakt wordt) kunt u de verkopers ver
wachten; dan is het woord aan u. 
DIOCESANE STUDIEDAGEN. 

. der Nederlandse Katholieke 
' Arbeidersbeweging. 

Zoals gemeld, houdt de Bossche Dioce
cane Bond der K.A.B. op 15, 16 en 17 
Augustus a.s. Diocesane Studiedagen te 
Gemert. 
De inleiders en de te behandelen onder
werpen zijn de volgende. 
15 Augustus, Maria-Hemelvaart: Dr. 
Comelissen, Nijmegen, ,,Van klas naar 
stand", l11eo van Steen, Utrecht, ,,Onze 
Culturele taak". 
Zaterdag, ·16 Augustus: Pater Dr. Ge
rarts, Heerlen, ,,Standsverantwoordelijk
heid", Dr. Jules Janssens, Boxtel, ,,Be
roepsstanden", Prof. Dr. J. Veraart, ,,Be
drijfsorganisatie". 
Zondag, 17 Augustus: Prof. Dr. Weve, 
Tilburg, ,,De onderneming". 
Naast de Brabantse praatavonden die de 
eerste en de tweede dag (15-16 Augus
tus) worden gehouden, zal de tweede 
avond ook optreden Theo Driessen uit 
Helmond met zijn zang-, dans- en mu
ziekgroep. 
Op Zondag 17 Augustus zal onder de 
H. Mis de predikatie worden gehouden
door de bondsaalmoezenier Kap. W. van 
Lieshout, terwijl de Bondsadviseur Deken 
H. F. Heezemans uit Eindhoven onder 
het sluitingslof een toespraak zal houden. 

NOG STEEDS KOMT 
KINDERSCHEURBUIK VOOR. 

Reeds vroeger werd door ons een be
richt gegeven over het optreden van 
scheurbuik bij kinderen en hoe men deze 
ziekte kan voorkomen. Het blijkt, dat 
nog steeds in de ziekenhuizen kinderen 
met scheurbuik worden opgenomen. 
Scheurbuik nu is het gevolg van een 
gebrek aan vitamine C. Dit vitamine kun
nen wij de kinderen geven door middel 
van tomatensap, sinaasap.ielsap en an
dere verse vruchtensappen. Over enige 
tijd bijv. het sap van verse aardbeien en 
van besse.n. 

EERSTE BERICHT 
COLORADOKEVERBESTR(JDING 

De Plantenziektenkundige Dienst te Wa-
geningen schrijft ons: 
In 1947 zal door de telers de Colorado
keverbestrijding met kracht aangevat die
nen te worder1. Hiervoor zijn verschil-. 
lende redenen. 
In de eerste plaatst zijn de hoge tempe
raturen van de laatste tijd zeer gunstig 
geweest voor de ontwikkeling van de 
Coloradokever. De eerste kevers zijn 
reeds verschenen en spoedig zullen deze 
door meer gevolgd worden. Bij deze 
hoge temperatuur zullen bovendien spoe
dig eitjes afgezet worden, en wij mogen 
op een vroege en snelle larvenontwikke
ling rekenen. Bovendien . zijn door de 
warme Zuidelijke winden veel kevers :uit 
aangrenzende landen komen overwaaien. 
In de tweede plaats zijn de aardappels 
in vele streken nog klein, zodat de kevers 
en larven grote schade kunnen aanrich
ten. 
In de derde plaats ondervindt de· export 
van land- en tuinbouwproducten naar 
bepaalde landen in verband met het 
voorkomen van de Coloradokever thans 
zeer grote moeilijkheden. 
De Coloradokever is en blijft dus onze 
grote vijand en een grondige bestrijding 
is zeer noodzakelijk. 
Wat dient de teler te doen? 
Ten eerste is het van groot belang dat 
de teler weet of in zijn aardappelgewas 
Coloradokevers voorkomen. . Daartoe 
dient hij en zijn personeel geregeld het 
gewas na te gaan op het voorkomen van 
Coloradokevers. In het bijzonder dient 
gelet te worden op de plaatsen, waar het 
vorige jaar ook aardappels stonden • of 
waar aardappel-kuilen- gelegen hebben. 
Dit gel�t ook voor de gebieden, waar 
het vorig jaar nog geen of slechts zeer 
sporadisch kevers gevonc\en zijn. Elke
gevonden kever wordt direct gedood. 
Ten tweede wanneer de eerste jonge 
larven gevonden zijn, wordt het aardap
pelgewas bespoten met 800 liter van een 
0.5 % Calcium-arsenaat-oplossing per ha 
(0.5 kg arsenaat per 100 liter water), 
waarbij vooral de vindplaatsen van de 
larven goed onder handen worden ge
nome1i. Calciumarsenaat is een voor 
mens en dier zwaar vergift. Men diene 
dus de nodige voorzorgsmaatregelen in 
acht te nemen. 
Evenals vorige jaren zal op de naleving 
van de bestrijdingsvoorschriften van 
overheidswege controle worden uitge
oefend. De omstandigheden noodzaken 
daarbij strenger op te treden dan het 
vorige jaar'. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
GEBOREN: Petrus J. G. M. zoon van 
P. v. d. Sloot en van A. K. v. Krieken;
Albertus A. W. M. zoon van W. A. Wel
ling en van E. J. A. de Rooij; Maria 
Fr. A. C. dochter van A. van Dun 'en van 
M. v. d. Langenberg; Antonius J. M.
zoon van J. J. van Kasteren en van J. 
M. v. d. Sloot; Adriana P. P. M. dochter
van A. Willems en van Th. Kerssema
kers; Marinus J. M. zoon van A. J. van 
van Kuringe en van M. H. v. d. Schoot; 
Martinus Th. zoon van Th. J. Timmer
mans en van J. Pouwels. 
ONDERTROUWD: Albertus Adrianus
Wilhelmus van Berkel en Maria Elisa-

De Gesc'hiedenis • 

van 

FELIX FLINK 

61. De magneetballon pakte de Rapide
vast en bracht hem weer veilig op de 
maan. Het ging allemaat doodgewoon 
en in minder dan geen tijd speelde dit 
•alles zich af
De maanpolitie ging het toestel binnen,
maar de professor liet zich niet zien. De 
bangerik had zich verborgen achter een 
levensmiddelenkist. Hij verzette zich nog 
even, maar toen hij de overmacht zag, 

beth Driessen; Petrus Hendrikus Huij-' 
berts en Johanna Wilhelm.,-ia Michielsen 
GEHUWD: Jan Cornelis Janssen en 
Cornelia Maria Kelders; Marinus van 
Tillaart en Catharina Cornelia v. Schijn
del; Jan Emanuel Smeèts en Anton ia 
Wilhelmina Gerardina de Groot. 
OVERLEDEN: Petrus Valks, oud 75 j. 
De bestrijding van de Ameti• 

kaanse kruisbessenmeeldauw. 
De Plantenziektenkundige Dienst te Wa
geningen schrijft ons: 
Aangezien het vorige jaar op verschei
dene plaatsen de kruisbessen zijn aan
getast door de Amerikaanse kruisbessen
meeldauw, raadt de Plantenziektenkun
dige Dienst de telers van kruisbessen 
aan deze thans te bespuiten met Alca
lisch Bourgondische pap. Deze pap bevat 
1 ½ kg kopersulfaat en 1 ½ kg watervrije 
soda (sodex) op 100 liter water. 
De adressen, waar sodex verkrijgbaar is, 
worden op aanvrage verstrekt door de 
ambtenaren van de Plantenziektenkun
ambtenaren van de Plantenziekten
kundige Dienst. 

Sociale Verzekeringen. 
Vervolg. 

Een principieel belang is zoals aan het 
slot van mijn vorig artikel vermeld, dat 
de voorzienin� aan de arbeiders en aan· 
de economisch zwakken ten goede komt 
als een sociaal recht en niet als een aal-
moes of bedeling. 
Het is denkbaar dat voor de ene voor
ziening b.v. bij loonderving in geval van 
ziekte of bij . een ongeval, de verzeke

,ringsvorm de meest juiste is, terwijl voor 
de ouderdomsvoorziening een andere 
vorm de voorkeur verdient. 
Eveneens zijn bij het kiezen van de vorm 
der voorziening andere eisen te stellen 
aan de regeeing bevattende het recht op 
ziekengeld dan aan de regeling· bevat
tende het recht op ziekenverzorging. 
De sociale verzekering is slechts een 
vorm van sociale voorzorg. Indien de 
verzekeringsvorm gekozen wordt, moet 
de verzekering verplicht zijn, omdat an
ders het beoogde doel niet bereikt wordt. 
Zij· heet dan sociale verzekering in te
genstelling met de particuliere verze
kering, welke uit overeenkomst ontstaat. 
De sociale voorziening, die zowel voor 
de arbeiders als voor de andere· econo
misch zwakken getroffen had moeten 
worden is de ouderdoms voorziening, 
welke naar men algemeen hoopt en ver
wacht binnen zeer korten tijd in wer
king zal treden. 
Niet alle andere voorzieningen, die w/.l 
voor loonarbeiders nodig zijn, moeten ook 
voor de kleine zelfstandigen door Staats
bemoeienis verkreger? worden. Niet ten 
aanzien van alle, overigens wenselijke 
voorzieningen is de financiële behoefte 
in dusdanige mate aànwezig, dat al deze 
voorzieningen s o c i a I e voorzie
ningen moeten zijn. 
Talma ontwierp een groots plan, uitgaan
de van twee gedachten. 
In de eerste plaats zouden de arbeiders 
rechten ontvangen door middel van de 
sociale verzekering, waardoor hun ge
waarborgd werd een behoorlijk onder-

werd hij wat kalmer en de boeien knip
ten om zijn polsen. De maanagenten 
voerden hem in de richting van de ge
vangenis, die reeds lang niet meer ge
bruikt was. 
62. Ze hadden echter nauwelijks hon
derd, meter gelopen, toen er een gewel
dige knal klonk. De prof. schrok hevig. 
De politieagenten stelden hem echter 
gerust, met de mededeling dat zijn "Ra-

Vooral op dagen, waarop het geen school
is, schijnen de knapen dit te vergeten 
en daarom verzoeken wij de ouders: om 
de jongens, die hiervoor zijn opgegeven, 
op deze dagen hieraan te willen her-

Behalve vruchtensappen zijn ooK aard
appelen en groenten een bron van vi
tamine C. Mits men steeds verse groen
ten en aardappelen gebruikt, deze niet 
langer kookt dan nodig is en ze niet op
warmt. Vooral dit laatste komt bij de 
voeding van kleine kinderen nog al eens 
voor, wijl men gemakkelijk voor hen wat 
van de maaltijd van de anderen bewaart. 
Het is vanzelfsprekend meer bewerkelijk, 
maar voor hun welzijn noodzakelijk, dat 
zij vers gekookte aardappelen en groen
ten krijgen. 

Liefde en Dood
inneren. .

• De "repetities worden- gehouden in het
K.JV. Huis in de Prjps Bernhardstraat.
Vandaag, Vrijdag, is het dus ook repe
titie. 
Ouders, uw steun in deze is onmisbaar.
Wij rekenen op u. 

SACRAMENTSPROCESSIE 
STAPELEN. 

Op Sacramentsdag, Donderdag 5 Juni 
zal in het mooie park, bij het Kasteel 
van Stapelen om half tien een Plechtige 
Hoogmis worden opgedragen in de open 
lucht. 
Daarna zal de Processie gehouden wor
den met de befaamde luister van vroeger 
jaren. . Mogen naast het weer ook de gelovigen 
uit Boxtel en Omgeving medewerken, 
opdat de viering en Processie weer even 
luisterrijk zullen zijn als voorheen-,

K.A.B. ACHTER HET VAANDEL. 
Het Bestuur der Katholieke Arbeiders 
Beweging verzoekt de leden alle deel te 
nemen aan de H. Bloed-Processie en 
op de plaats van samenkomst bij de 
St. Petruskerk op Duinendaal zich on
middellijk achter het vaandel op te 
stellen. 

MISSIE-NAAIKRING. 

Bij gelegenheid van het 50-jarig huwe
lijksfeest van P. v. d. Pasch-v. d. Mee
rendonk te Tongeren werd f 15 ,05 op
gehaald. 

. \ 

In het bovenstaande zijn slechts in het 
algemeen wenken ter voorkoming van 
scheurbuik gegeven. Het is echter ver
standig, op het consultatiebureau of met . 
Uw arts de voeding van Uw kind te be
spreken en na te gaan of deze voldoende 
vitamine C bevat. 

60-JARIG BESTAAN ALBERT HEIN
Op 2e Pinksterdag werd het 60-jarig be
staan van Albert Heijn herdacht in een 
feestelijke bijeenkomst te Amsterdam in 
Hotel Krasnapolsky, waar aanwezig wa
ren de 250 filiaalhouders van dit bedrijf 
met· hun echtgenoten. 
Ter gelegenheid van dit jubileum is aan 
de heer G. Heijn, als oudste der beide 
directeuren, de onderscheiding van of
ficier in de orde van Oranje Nassau ver
leend. 
Tevens werd een der oudste filiaalhou
ders, de heer G. J. Dujardin te Heemste
de begiftigd met de ere-medaille in zilc 
ver, verbonden aan de orde van Oranje 
Nassau. 
De directie vond in dit jubileum aan
leiding om het personeel met een gra
tificatie te begiftigen en tevens schonk 
zij aan de Stichting 1940-1945 het be-
drag van f 20.000,-. 
Namens het perso11eel .werd aan de ·beide 
directeuren o.a. aangeboden hun door 
schilder Jan Sluyters vervaardigd por
tret. 

XIV. 
't Was met de oorlog spoedig gedaan. 
Er gebeurden nog wel enkele verschrik
kelijke dingen. Enkele gezinnen werden 
geheel weggevaagd van deze aarde. Er 
gingen i5oerderijen in vlammen op. Kin
deren speelden met gevonden granaten 
en vonden het paradijs wanneer. ze ont· 
ploften. Flinke boeren zonen reden op 
landmijnen en kwamen nooit meer thuis. 
Enkele meisjes werden bedrogen door 
mooie beloften en sportieve uniformen. 
Maar aan 't einde van dat alles straalde 
de vrede, die niet overal zo welkom was, 
maar die de onr'ust en angst in vele 
harten wist weg te nemen. 
Ondertussen ging het op de boerderij 
·van Brord weer net eender toe als vroe
ger. De regelmaat der dagen en uren was 
weer teruggekeerd. 's Avonds kwamen er 
weer enkele boeren om te praten over 
alles wat op een boerderij zoal te bepra
ten valt. 
Zo nu en dan kwam het g·esprek op \'Vil
bert, de knecht van Brord. Dan werd 
het altijd even heel stil in huis, want ze 
zagen hoe Brord dan 'ne keer z'n neus 
begon te snuiten en hoe 1-lanne haar 
best deed haar tranen te verbergen. 
Maar voor de rest ging alles heel ge
woon z'n gang .. Week na week verliep 
er zonder dat men iets van Wilbert had 
vernon1en. Ook de ouders van de jongen 
hadden nog geen enkel bericht gehad. 
Toch hadden ze nog steeds goede hoop, 
want overal' hoorde je nog van jongens, 
die zo maar op een onverwacht ogen
blik thuis kwamen. Het zou best kunnen 

zijn dat hij zo ver weg was, dat het niet 
mogelijk was iets van zich te doen horen. 
Met al deze gedachten spraken zij zich 
moed in. 
Maar na enkele maanden kwam er een 
brief aan met vreemde postzegels er op. 
Als Hanne· 't wel begreep moest 't een 
postzegel zijn uit Zwitserland. Angstig 
en bevend maakte ze deze brief open 
en begon te lezen...... ·-
Later vond Brord zijn dochter snikkend 
over tafel gebogen, de brief voor haar. 
Ge moet U niet verwonderen dat Brord 
't ook 'n beetje te kwaad kr'�eg toen hij 
las: 

,,Beste vrienden van Wilbert". 
Heel langen tijd ',eb ik met Wilbert alle 
lief en leed gedeeld in het concentratie
kamp. We hebben 't erg moeilijk gehad 
samen. Maar nooit is 't me zo hard ge
weest als op den dag· dat Wilbert ziek 
is geworden. Daags voor hij stierf heeft 
ie me 't adres gegeven van z'n ouders 
en van u beiden. Hij heeft me gevraagd_ 
je te schçijven, al� hij dood zou zijn. Ik 
moest je alleen maar schrijven dat hij 
altijd aan jullie gedacht heeft. Ik ben tot 
't laatste ogenblik bij 'm geweest. Hij is 
heel zacht doodgegaan. Twee grore tra
nen in zijn ogen. Later als ik beter ben 
kom ik wel eens aan. Op de Zwitsersa 
grens kreeg ik een kogel door mijn lon
gen. Daarvan ben ik bijna genezen; ik 
moet nog enigen tijd rusten. Ontvang 
mijn hartelijke groeten. 

. Wilbert's Vriend. 
Wat moet een vader nu zoal zeggen 
tegen z'n kind als hij geen troostwoord 

• 

houd voor zich zelf en hun gezin,. in
dien hun inkomsten uit arbeid wegvielen. -
En in de tweede plaats zouden zij te 
samen met d.e werkgevers onder leiding 
van de Overheid belast worden met de 
uitvoering aanvankelijk van de sociafe 
verzekeringswetten en later van ook nog -
andere sociale wetten en zouden zij ge
roepen worden de staat van voorlichting 
te dienen bij diens taak ten aanzien van 
de organisatie van de arbeid. 
Met één slag werd hierdoor de arbeider 
verheven uit de vernederende positie • 
waarin hij verkeerde tot de gelijkgerech
tigde van de werkgever. 
Naar Talma's opzet zouden de organen 
die door hem met de uitvoering der 
Sociale Verzekeringswetten werden be
last publiekrechtelijke organen 'zijn, be
stuurd door colleges van werkgevers en 
arbeiders onder leiding van een vertegen
woordiger van de Overheid, welke colle-
ges voorbestemd war_en de Sociale ge
meenteraden van Nederland te worden. 
Want het lag in zijn bedoeling, dat deze 
colleges op grond van hun. inmiddels ,. 
verkregen rijke ervaring bemoeienis zou
den krijgen met het gehele terrein van 
de arbeid. Zij zouden als publiekrechte
lijke organisatie van de arbeid de Over
heid van dienst zijn bij de voorbereiding 
en bij de uitvoering van wetten en maat
regelen op het gebied der arbeidersbe·-
scherming. ' . 
Door de vereniging van de werkgevers en 
de arbeiders aan één tafel als gelijk ge
rechtigden verhief Talema dé arbeidérs 
in het productieproces_ tot de gelijk
wáardigen van de werl<gevers en door 
het Voorzitterschap van de Overheid 
verhinderde hij dat door te nauwe sa
menwerking van werkgevers en arbeiders 
het algemeen belang zou kunnen worden 
geschaad. 
De belangen der arbeiders werden door 
dit plan gediend, omdat zij zelf, als 
gelijkgerechtigden deel hadden aan de 
uitvoeripg, voorts werd door districtsin
deling bevorderd, dat met alle territoriale 
belangen kan worden rekening gehouden 
en tenslotte werd aan· de arbeiders een 
onpartijdige verzorging van hun belan
gen verzekerd door het karakter der or0 

ganen onder Overheidsleiding, waardoor 
elk winstbeja8.c_ was uitgesloten. 
De belangen der gemeenschap werden 
door dit plan gediend, doordat de Over
heid zou komen te beschikken ·over col
leges, die door de aard van hun werk
zaamheden en van de schakeringen van 
het volksleven voorlichting zouden kun
nen geven bij alle door de Overheid te 
nemen maatregelen op het gebied van de 
arbeid en behulpzaam zouden kunnen 
zijn bij de uitvoering daarvan. 
Het gevaar van bureaucratische uitvoe
ring was ondervangen door de toevoe
ging van vertegenwoordigers der werk
gevers en der arbeiders in de bestuurs
colleges. 
Ware dit grootse plan ongewijzigd aan
vaard dan zouden de arbeiders in Ne
derland reeds in 1913 • een ontzaglijk 
waardevol geschenk ontvangen • hebben 
en Nederland ware verrijkt met een mo
numentaal gebouw, waarop het terecht 
trots had mogen zijn. 
Hoe en in welk tempo het gebouw echter 
is opgetrokken zal ik volgenéle keer in 
een slotartikel uiteenzetten. H. v.d. K.

pide" was opgeblazen. 
Toen de professor omkeek zag hij niets 
meer dan een rookzuil en enkele wrak
stukken. Hij durfde echter geen woord 
te zeggen, maar in zich zelf schold hij 
zich uit voor de grootste stommerik, ·die 
er op aarde èn maan rondliep, en hij 
wist, dat noch hij, noch de Rapide ooit 
naar de aarde zou kunnen terugkeren. 
En Felix. ?_ 

een verhaal uit 

de Bezettingstijd. 

kan vinden? Hij gaat z'n pijp uitkloppen 
en 'n nieuwe stoppen. Dan zegt ie: ,,ge 
moet dieë jongen mer es terugschrijven 
en bedanken veur zijnen brief". 
Daarmee heeft hij 't juiste woord ge
zegd. Hanne ,chrijft 'n schonen langen 
brief en vraagt om alle bijzonderheden 
en of hij zeker eens zal aankomen om te 
vertellen over haar jongen. 
Na die brief heeft Hanne nog heel veel 
brieven ontvangen en geichreven, zodat 
Brord er blij mee was d.fi: ze daar haar 
troost in vond. En na enige maanden 
was de vriend van Wilbert voor enige 
dagen overgekomen om over alles te 
vertellen wat hij megemaakt had. Het 
was 'n flinke jongen met blonde haren, 
'n grappige neus en een paar donkere 
ogen. Hij studeerde aan een universi
teit, zoals hij' vertelde. 
Met grote aandacht hebpen Brord en 
Hanne naar de verhalen van Peter, want 
zo heette hij, -zitten luisteren. En terwijl 
hij zo zat te vertellen, betrapte Hanne 
er zichzelf op d-t ze soms meende Wil
bert te zien. - Nu zij alles over hem . 
gehoord had en nu zij wist hoe z'n dood 
was geweest, voelde zij zich diep ge
troost. 
Ge moet u niet verwonderen, wanneer 
ge later zult vernemen dat Hanne i11et 
Peter gehuwd is.want liefde en dood 
zijn twee grote mysteries. Brord placht 
te zeggen: ,,verliefd en dood bende veur 
dè ge 't wit". 
En ik geloof dat hij schoon gelijk had. 

EINDE. 

/ 



FESTIVAL BOXTELS HARMONIE. 

Het festival �an Boxtels Harmonie be
hoort dan weer tot het verleden. 
Maandag, 26 Mei werd het muziekfeest 
gesloten met een groot concert van de 
jubilerende vereniging "Boxtels Harmo
nie" in samenwerking met de R.K. Gem. 
Zangver. ,,Wilhelmina" uit Dongen on
der directie van de heer A. Molenschot 
directeur van Boxtels Harmonie. 
De voorzitter, -de heer W. Stinesen, 
bracht na afloop van het sluitingsconcert 
hartelijk dank aan directeur en werken
de l<!den voor het vele werk dat zij ge
durende de festivaldagen in het belang 
van de harmonie hadden verricht. ·Het zijn genotvolle dagen geweest. Het
publiek heeft prachtige concerten kun
nen beluisteren van de Boxtelse muziek
en zangverenigingen en van de uitgeno
digde verenigingen uit Beek en Donk
Eindhoven en 's-HertogenJ,osch.
Ook de festivalnummers van de deelne
mende gez�schappen trokken veel pu
bliek. De fanfares o.a. van Gemonde,
Liempde, Wijmandsraden e.a. gaven
blijk van ernstige. oefening met uitste
kende. resultaten.
Vóór het slotconcert op 2e Pinksterdag
had de verloting plaats van de geld
prijzen. De ·trekking geschiedde door 2
Dongense �angeressen, onder leiding
van de heer W. Pri"êk, op de kiosk.
De uitslag was als volgt:
1. R.K. Gildeb. Harmonie Boxtel f 125
2. Fanf. De Vooruitgang, Stiphout" 75
3. Fanf. St. Lambertus Gemonde " 75
4. Fanf. Unitas, Mierlo 50 
5. R.K. Gem. Koor, Dongen " 50
6. �Harmonie De Eendracht, Best" 25
7. Harm. Phileutonia, Eindhoven " 25
8. Fanf. St. Cecilia, Wijnandsrade,

Extra prijs verstkomend gezel-
schap " 50 

Met voldoening mag Boxtels Harmonie 
op dit jubileum terugzien:We kunnen ge
rust zeggen dat het festival uitstekend 
geslaagd is, gezien de vele festivals, die 
in de omgeving deze tijd gehouden zijn. 
De grote verloting, die over enkele we
ken gehouden zal worden, zal plaats heb
ben op 'n extra avond, waarvan plaats 
en tijd nader bekend gemaakt zullen 
worden. 
De verkoop van de loten verloopt vlot. 
Het beroep dat Boxtels Harmonie hier
mede op uw portemonnaie doet is geheel 
ten bate van het instrumentenfonds. 
Binnenkort zullen de donateurskaarten 
1947-1948 • worden aangeboden. Zegt 
geen dónaties af maar laat het zo zijn, 
dat onze donateurslijst met tientallen na
men van ingezetenen wordt verrijkt. 
De Boxtelse harmonieën zijn onmisbaar 
voor h_et culturele en gemeenschapsleven. 
Maakt' gij. het, inwoners van Boxtel, door 
uw milde. steun mogelijk, dat zij hun taak 
kunnen blijven vervullen. 
Boxtels· Harmonie dankt nogmaals allen 
hartelijk die aan het welslagen van dit 
festival hebben meegewerkt, vooral het 
gemeentebestuur, de firma Boeken uit 
Helmond, en niet in het minst de inge
zetenen van Boxtel en de vreemdelingen 
uit verre omtrek, die ons festival heb-. 
ben bezocht. 

NATIONAAL ZANGCONCOURS 

TE UTRECHT 

Maandag 2� Pinksterdag namen het Ge
mengd Koor "St. Petrus en St. Caeci
lia" Boxtel en het Dameskoor "Lust töt 
Ontwikkeling" Boxtel deel aan het na
tionaal zangconcours, georganiseerd ter 
gelegenheid van het to-jarig bestaan der 
Utrechtse Mannen-Zangvereniging "De 
Rivierzangers" in het gebouw voor Kun
sten en Wetenschappen te Utrecht. 
Het dameskoor "Lust tot Ontwikkeling" 
zong in de II afdeling, onder leiding van 
Dir. Jac. Driessen,· die tijd noch moeite 
heeft gespaard om de lust tot ontwik
keling onder de Boxtelse .zangeresjes te 

. bevorderen en het is vermeldenswaard 
dat dit koor reeds met 42 leden kon uit
komen en· als verplicht nummer zong "In 
dulci Jubilo" van H. Praetorius en als 
vrij werk "Haec Diës" van Alt Vranken. 
Beide nummers werden goed uitgevoerd 
en het jonge koortje kreeg dan ook een 
welverdiend applaus. 

• , 
Het Gem. Koor "St. Petrus" en "St. 
Caecilia" aantal leden 95 kwam uit in de 
Afd. Uitmuntendheid met verplicht werk 
"IJver" van Claude Debussy en vrij 
werk: ,,Die Winter is verganghen" van 
J. Nieland.
Beide werken werden goed uitgevoerd 
en ook dit koor kreeg een daverend ap-

. plaus van het talrijk aanwezige publiek 
in de zaal. Tot slot werd het ,verplichte 
nummer "IJver" nogmaals. uitgevoerd 
door het Haagse Gemengd koor "Onder 
Ons" en Boxtels Gemengd Koor "St. 
Petrus en St. Caecilia" gezamenlijk on
der leiding van de heer Jos Vranken Jr. 
den Haag en dit was eeJ waardig slot 
van dit in alle opzichten geslaagd con
cours, waarna het woord was aan de 
Jury bestaande uit 5 leden. 
Het dameskoor "Lust tot Ontwikkeling" 

_, Boxtel behaalde de te. prijs met 319 pun
ten, voorwaar een prachtig succes. An
ders was het met Boxtels Gem. Koor ge
steld. De meningen in de Jury waren 
verde.eld en uiteil}delijk behaalde het
lid Jos Vranken Jr. de overwinning en 
kon Boxtel geen 1 e prijs worden toege
kend, zodat men met de 2e tevreden 
moest zijn. Dit kan echter niet verhin
d�ren dat er onder de koorleden op de 
terug reis een zeer prettige stemming 
heerste, welke nog w�rd verhoogd bij 
aankomst te Boxtel waar de R.K. Gilde
bondsharmonie gereed stond om de ge
zamenlijke koren naar het Clubhuis van 
de heer van B(eugel-te brengen en aldaar 
het kleine koortje met de heer Driessen 

• te feliciteren met het behaalde succes.
Ook Boxtels Mannenkoor kwam met een
deputatie haar gelukwensen aanbieden,
waarna beide verenigingen door de heer
van der Krabben werden bedankt voor
de gebrachte hulde waarbij deze de wens
uitsprak, dat de goede verstandhouding
welke tussen de Boxtelse muziek- en
zangverenigingen onderling bestaat' ook
in de toekomst onder de meest prettige
o�standigheden zou blijven voortbe
staan. Tot slot mogen wij d� Eerw. flaters

van La Salie niet vergeten dank te zeg
gen voor hun gelukwensen, met wie nog 
zeer interessante beschouwingen werden 
gehouden over opvattingen, maat enz. die 
mogelijk ook hun nut gehad kunnen heb
ben. 

CORRESPONDENTIE 
Wegens overvloed van copie moesten 
wij een belangrijk artikel over Beroeps
keuze deze week laten overstaan. 

Sport nieuws.

HOCKEY WIELERBAANTERREIN 

Opstelling der elftallen als volgt: 
R.K. Slagersvereniging. 
Doel: Fr. Baay-Clemens, achter: Ad. van 
Nistelrooy, Jan v. Grinsven; Midden: 
Piet Raaimakers, Evert de Jong, van 
Meers bergen; Voor: Jan van Nistclrooy, 
Clerkx, Toon Hormcs, Henk Litsenburg, 
Chr. Voets. 
Reserves: Th. Elting, Guus v. Breugel, 
Jo Willems, Jan Stolk, Bart Nieuwen
huizen. 
Scheidsrechter: De heer Ant. v. d. Sande. 
K.J.M.V. 
Doel: Willy v. d. Wouw; Achter: Jan· 
Baayens, Jan v. Vleuten; Midden: Piet 
v. d. Wetering, Antoon v. Nistelrooy,
Huub v. Grinsven; Voor: Bart Kennis,
Ad. v. Bragt, K. v. d. Heuvel, Piet Elting,
Harry Mandos.
Grensrechters: Jan Strijbosch en Jan v. 

Nistelrooy (administrateur).
Uitslag Motor-races. 

• Door omstandigheden moet het verslag·
der wedstrijden van 2e Pinksterdag wor
den uitgesteld tot volgende week.
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP.

Toen alle spelers en �uporters zich reeds
hadden geconcentreerd op de strijd met
de matador uit de 4e klasse U.D.I.,
kwam ter elfder ure het bericht van
Bondswege, dat uitstel bepaalde, nadat
eerder gedane verzoeken afgestuit wa-
ren op U.D.I.
Nu was dit besluit zeer welkom, in_ ver
band met het hockey-tournooi en de mo
tor-races.
Nu speelden slechts de junioren in Vught
tegen De Zwaluw, waar zij de volle
buit binnenhaalden.
De eindstand was 2-0 in het voordeel
der onzen, die weliswaar niet brillant,
doch zeer behoorlijk speelden in een
broeiende atmosfeer.
Met nog 3 wedstrijden voor de boeg be
loven zij als goede tweede te eindigen.
De "big match" Boxtel-U.D.I. zal nu
allerwaarschijnlijkst a.s. Zondag gespeeld
worden.·
Onderhandelingen zijn gaande om de
wedstrijd om 6 uur te laten beginnen.
De affiches zullen wel het officiële tijd-
stip van aanvang ge�n.
Aan voorbeschouwingen etc. zullen we
ons maar niet wagen. De spelers zijn er
van overtuigd, dat met inzet van alle.
krachten gespeeld zal moeten worden.
Laten we hopen dat de sterkste ploeg
3e klasser wordt.

HOCKEY-NIEUWS 

Begunstigd door buitengewoon mooi zo
merweer hield M.E.P. op Tweede Pink
sterdag wederom zijn jaarlijks hockey
tournooi. Niet minder dan 24 elftallen 
namen er aan deel. Mede dank zij de 
welwillendheid van O.D.C. kon het pro
gramma. op twee velden worden afge
werkt. Na de voorwedstrijden geraakten 
in de finale bij de dames Oranje-Zwart, 
Kollenberg, Forward. 
Hierbij bleek dat Oranje-Zwart het sterk
ste was; de beide andere tegenstanders 
moesten elk met 1-0 in dit team hun 
meerdere erkennen. Forward en Kollen
berg bleken ·beide even sterk te zijn en 
na loting verkreeg Forward de tweede 
prijs en kwam Kollenberg in het bezit 
van de derde prijs. 
In de verliezersronde zegevierde Push� 

Bij de heren kwamen finalisten uit For
ward, Liberty en M.E.P. Daar Liberty 
zijn beide wedstrijden tegen Forward :?tl 
M.E.P. verloor, moest het zich met de
derde plaats tevredenstellen. LJe beslis-

' sing zou dus moeten vallen lil t!C' wed
strijd Forward-Mep. In' de eei ;t<! helft 
gingen beide partijen goed tcp,en ello:ir 
op, maar na de rust was M.E.P. iets in 
de meerderheid Wët evenwel toch niet 
door een doelpunt kon worden uitge
drukt. Nu·deze wedstrijd geen besli�ing 
opleverde, werd opnieuw 2 x 10 ge 
speeld. Ook deze wedstrijd vertoonde 
voor de rust hetzelfde spelbeeld van een 
gelijk opgaande wedstrijd. t--ia de ru�t 
kwam echter Forward iri de meerclerheid, 
maar doelverdediger van Heesch wist 
alle ballen veilig te keren en zo M.E.P. 
voór de nederlaag te behoeden. Daar er 
ook ·nu geen beslissing verkregen was, 
bood Forward aan nog eens 2 x 10 te 
spelen. 9aar echter ook de vermoeid
heid een factor van belang werd, werd 
in gemeenschappelijk overleg besloten 
de beker aan Forward-toe te kennen te
meer daa_r ook het doelgemiddelde met 
een doelpunt meer dan M.E.P. in hun 
voordeel was. Zo won dus voor de 
tweede achtereenvolgende keer Forward 
de beker en kwam M.E.P. in het bezit 
van de tweede prijs. 
In de verliezersronde zegevierde _uitein
delijk Oranje-Zwart. 
Over het geheel genomen, mogen we 
wel aannemen dat ook 'dit tournooi we
derom zeer goed geslaagd is.l 

Buitengewone Algemene Vergadering 

Voor alle leden van alle afdelingen van 
ODC op Woensdag 4 Juni des avonds 
om 8 uur in de Ark. 
Ook ODC supporters hebben toegang. 
Belangrijke mededelingen en besprekin
gen. Ter vergadering wordt de gelegen
heid opengesteld, zich op te geven voor 
deelname aan het St. Willibrordus open
luchtspel. Wij verwachten U allen. 

Het Bestuur. 

Distribûtie-Nieuws. 

OFFIClëLE BONNENLIJST. 
van 1 tot en met 14 Juni 1947 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 703 (serie D). 
D-08 Algemeen: 500 gram suiker, boter-

hanistrooisel enz. of 1000 gram jam,
stroop enz. of 500 gram chocolade 
of suikerwerk. 

D-02, D-05, D-08 Reserve: 250 gram
• zachte zeep

D-02, D-04, D-06 Melk: 1 ei.
Bonkaarten KD, KE 705 (Serie D). 
D-15, D-16 Algemeen : 250 gram suiker,

boterhamstrooisel enz. of 250 grari1
jam, stroop enz. of 250 gram cho
colade ,of suikerwerk. 

D-17 Algemeen: 1 ei.
D-18 Algemeen: 250 gram zachte zeep.
D-17 Reserve: 90' gram Deense toilet-

zeep ( voorinlevering)
D-18 Reserve: 250 gram zachte zeep.
Bonkaarten MA, MD 706 (Bijz. arbeid 
. a.s. moeders) (serie D). w 

D-21 Suiker: 250 gram suiker, boterham
strooisel enz. of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram chocolade 
of suikerwerk. 

Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 703. 

75-1 Tabak: 3 rantsovnen tabaksartikelen
75-2, 75-3 Tabak: 2 rantsoenen tabaks-

artikelen.
75-1 Versnaperingen: 200 gram choco

lade of suikerwerk of 200 gram sui
ker, boterhamstrooisel enz. of 400 
• gram jam, stroop enz.

75-3 Versnaperingen: 100 gram choco
lade of suikerwerk of 100 gram 
suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 
gram stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 30 Mei worden gebruikt. 
De bonnen D-17 Reserve moeten uite1Jijk 
op 7 Juni a.s. bij een detaillist worden 
ingeleverd. De aflevering zal zo spoedig 
mogelijk plaats vinden. 
In verband met het feit, dat van de D
strook op de KA/KB en KC-kaarten alle 
bonnen "algemeen" zijn aangewezen, 
moest voor de aanwijzing van de bonnen 
voor zachte ze-ep gebruik gemaakt wor
den van de resterende Reserve-bonnen, 
terwijl de niet gebruikte melkbon dié
maal is geldig verklaard voor een ei. 
Ter tegemoetkoming aan de handelaren 
kan echter worden toegestaan, dat de 
bonnen vóor zachte zeep niet op afzon
derlijke opplakvellen worden geplakt. 
Hetzelfde geldt eveneens voor de hande, 
laren in eieren t.a.v. de bonnen D-02, 
D-04, D-06 Melk en D-17 Algemeen

. voor 1 ei.

Parochie-Agenda 
'-

PAR. H. PETRUS BOXTEL. 
ZONDAG, 1 Juni: Drievuldigheids-Zon
dag. De H.H. Missen om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de plechtige 
Hoogmis met assistentie in het proces
siepark. Na de middag om half 3 grote 
processie ter ere van het H. Bloed, waar
in ook het Allerheiligste wordt meege
dragen door de straten van Boxtel naar 
het processiepark, waarna Lof met preek. 
Des avonds om 7 uur is het dus geen 
Lof. 
Vandaag collecte voor het Seminarie, 
waarvan de opbrengst moet dienen om te 
helpen voorzien ,in het voortbestaan van 
het Seminarie van ons Bisdom en in de 
studiekosten van begaafde candidaten 
voor het H. Priesterschap. De collecte 
wordt op verzoek van de Bisschop ten 
dringenste in de milddadigheid der ge
lovigen aanbevolen. Z.H. Exc. vraagt te
vens hun gebed opdat het God behage 
vele en waardige priesters aan ons dier
baar bisdom te schenken. De 2e schaal 
voor de bijz. noden van het Episcopaat. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 

. van de zelatricen van de Bond van het 
H. Hart. Zij worden verzocht allen de
vergadering bij te wonen.
Maandagavond om half 8 Congregatie.
DONDERDAG, 5 Juni. H. Sacraments
dag. De H.H. Missen zijn op die dag om
half 7, kwart voor .8, 9 uur en om half
11 de Hoogmis. Des avonds om 7 uur
Lof met Rozenhoedje.
Na het Lof biechthoren tot 8 uur. In
het octaaf van Sacramentsdag elke avond
om 7 uur Lof met Rozenhoedje.
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand. Om
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H.
Hart. Des avonds om 7 uur Lof met
Rozenhoedje.
Zaterdag, eerste Zaterdag' der maand
en tevens priester-Zaterdag.
Vandaag 1 Juni begint de maand die toe
gewijd is aan het H. Hart. Gedurende
deze maahd zal de Litanie van het H.
Hart na de H.H. Missen gebeden wor-
den.
Zorgt in de Junimaand iedere dag iets te
doen ter ere van het H. Hart. Plaatst
een afbeelding van het H. Hart in uw
huis - bereidt u door een driedaagse
oefening voor op het feest van het H.
Hart en ga die dag te communie.
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 Verrljt Nijssen; z.a. gel.
H. Mis voor Michaël v. d. Meijden en
Anna v. d. Ven de hsvr.; H. Hart altaar
gel. H. Mis voor Martina Voets Vla
mings vanwege de Bond van het H.
Hart; om half 8 gel. jrgt. voor Wilhel
mina Verhoeven; z.a. gel. H. Mis voor
Andries Verhoeven; om half 9 gel. jrgt.
voor Henrica Muselaers van Drunen.
DINSDAG, om kwart vo� 7 gez. rnndst.
voor Elisabeth Traa Verhoeven; z.a. gel.
mndst. voor Petronella Johanna van Hal;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Maria
v. d. Meijden ·vanwege de Bond van het
H. Hart; om half 8 gel. jrgt. voor Hen
drica v. d. Velden van Uden; z.a. gel.
H. Mis voor Hendricus, Mandos; om
half 9 gel. jrgt. voor Johannes v. d.

Laak, Jacoba Cooijmans de hsvr. en Ma
ria v. d. Laak. 

Nouwens-v. d. Meeren; 8 uur l.m. voor 
Jacoba v. d. Horst-Rademakers; kwart
over 9 z.m. voor Jan de Leyer. WOENSDAG, óm kwart voor 7 gez. 

mndst. voor Maria v. d. Meijden; z.a. 
gel. mndst. voor Hendrica Weijers Pol
man; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Elisabeth van Kerkoerle Leijten; om half 
8 gel. H. Mis vanwege het "Biddend 
Leger" voor onze jongens in lndië; z.a. 
gel. H. Mis voor Petrus Muselaers en 
I-Ienrica van Drunen de hsvr.; om half

_ VRIJD11.G, 6 Juni: kwart voor 7 Pl. z.d. 
voor. lev. leden Broederschap H. Hart; 
I.m. voor Antonius v. d. Ef;:rden; kwart
voor 8 t.d. voor de Heer Alphons Prin
cée; I.m. voor Gertruda v. d. Horst-Li
bregts; half 9 l.m. voor Cornelis de
Zeeuw.

9 gel. H. Mis voor Gerarä Vekemans; 
om half 10 gez. Dienst tot bijz. intentie. 
DONDERDAG: om half 7 gel. jrgt. 
voor Lambertus v. d. Meerakker; z.a. 
gel. jrgt. voor Embertus van Kuijk; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina 
van Zogchel vanwege de St. Elisabeth
ver.; om kwart voor 8 gel. H. Mis voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
par.; z.a. gel. H. Mis voor Johanna van 
Kempen de Laat vanwege de buurt; om 
9 uur gel. H. Mis voor Sjaak van Vler
ken; om half 11 de Hoogmis. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johanna v. d. Meijden Bevers; z.a. 
gel. H. Mis voor Elisabeth van Heesch 
v. d. Bosch; H. Hart altaar gel. H. Mis
tot bijz. intentie; om half 8 gel. H. Mis
ter ere van het H. Hart; z.a. gel. H.
Mis voor Marinus van Diessen vanwege
de' familie; om half 9 gel. mndst. voor
Jacobus van Elk.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
nindst. voór Jacobus van Elk; z.a. gel.
mndst. voor Marinus v. d. Steen vanwege
het R.K. Thuisfront; H. Hart altaar gel.
mndst. voor Jan van Empel; om half 8
gel. jrgt. voor over!. fam. Kuijpers. Heij
mans; z.a. gel. H. His ter ere van het
Onbevlekte Hart van Maria tot beke
ring der zondaars; om half 9 gel. mndst.
voor Adrianus van Cool; om half 10 
Huwelijksmis.
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Johanna van 
Lieshout de Werd; Dinsdag gel. H. Mis 
·voor Jacob Haubrich; Woensdag, Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis
tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Wilhelmus Theodorus van 
Gils uit de parochie van het H. Hart en 
Cornelia van Vreede uit deze parochie; 
Johannes Cornelis van Abeelèn en Adria
na Catha>ina v. d. Sande beideQ uit deze . 
parochie; waarvan heden de 1 e afkondi
ging geschiedt; Paulus_ Petrus v. d. Meij
den en Petronella Cornelia van Breugel 
beiden uit deze parochie; waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt; Wilhelmuns 
v. d. Aa en Everdina van Houtum beiden
uit deze parochie waarvan heden de 3e
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd ten
spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken.

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

Drievuldigheid-Zondag 1 Juni 1947 

De te schaal is v9or de Semenaria van
ons Bisdom. Wij bevelen deze ten zeer-·
ste in Uw milddaáigheid ·aan; de 2e voor
de B. N.
Vanavond om 7 uur Lof met volkszang
en Rozenhoedje voor onze Jongens in
Indië.
Vapdaag trekt de H. Bloedprocessie door
de straten van Boxtel. Men wordt ver
zocht de vlaggen uit te steken. Wij ver
wachten ook gaarne andere versieringen,
zoals behoren tot de vrome Brabantse
gebrui,ken bij een Processie met het H ..
Sacrament.
Circa 2 uur stellen zich de parochiële
organisaties op bij de Zusters Ursulinen.
Iedere groep verzamelt zich bij zijn num
mer. Voor de goede orde laten wij hier
de nummers volgen: Broedermeesters no ..
6; Vaan H. Hart no. 7; Verkenners en
Welpen no. 8; H. Familie voor Meisjes
en Moeders no. 15; Gidsen no. 16;
Vrouwen en Meisjes en Santa Teresia
no. 15; Groep koorknapenàlo. 18; Man
nen en Jongelingen no. 2:f; H. Familie
Mannen en Jongens no. 35; St. Vincen- •
tius en Elisabeth no. 4; Altaarwacht no.
44; Kerkkoor no. 45; Kerkmeesters no.
48. . -
De Harmonie en andere .. groepen kiezen
hun plaats in overleg met de Broeder
meesters. Gedurende• de Junimaand zal
na iedere gestelde H. Mis de Litanie van
het H. Hart gebeden word.en. Donderdag
H. Sacramentsdag, feestelijke herdenking
van de uitstelling van het H. Sacrament
des Altaars. Daags te voren is er tijdens
de Diensten gelegenh-eid tot biechten. De
H. Diensten zijn als op Zondag. De

. Hoogmis echter van half 11 vervalt. 
De mis van kwart over 9 wordt als 
Hoogmis gecelebreerd. 's Avonds om half 
8 pl. Lof met predikatie. De leden der 
Altaarwacht zullen allen aanwezig zijn. 
Gedurende het Octaaf van Sacraments
dag is het iederen avond om half 8 Lof. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand toege
wijd aan het·H. Hart. Daarom op Sacra
mentsdag biechthoren van 6-7 uur. 
Zaterdag Priester-Zaterdag, dag van ge
bed voor de Priesters. 
ZONDAG, 1 Juni: 6 uur l.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie; 7 uur l.d. • voor Theodora v. d. 
Plas vanwege Broed. H. Willibrord; 8 
uur Ld. v..oor een overleden moeder; kw. 
over 9 Ld. voor Bijzondere Intentie; half 
11 de Hoogmis voor Martinus v. Schijn
del vanwege Broed. H. Rozenkrans. 
MAANDAG, 2 Juni: 7 uur z.d. voor Bi
zondere Intentie; l.d. voor Mevr. van 
Erp-Kamp te 's-Bosch overleden; kwart 
voor 8 l.d. voor Johanna Potters-Kemps; 
l.j. voor Johannes Driessen; half 9 I.m.
voor \'<lilhelmina P_ijnenburg-Roosen
boom.
DINSDAG, 3 Juni: 7 uur gef. l.j. voor
Sebastiaan van Aker; t.d. voor Wilhel
mina van Oirschot v. d. Sloot; kwart
voor 8 Ld. voor Jos van Susante; half 9
t.d. voor Theodorus Hendriks; half 10
gez. Huwelijksmis. • • 
WOENSDAG, 4 Juni: 7 uur gef. z.j. 
voor Mej. Arnolda van Leeuwen; l.j. 
voor Everdina v. d. Boogaard-Eikemans; 
kwart voor 8 Ld. voor Elisabeth Traa
Verhoeven; I.m. voor Jo van Zeeland; 
half 9 z.j. voor Marinus v. d. Meyden en 
Martina Ht;nsen z.e. 
DONDERDAG, 5 Juni: 6 uur l.d. voor 
de parochie; 7 uur l.j. voor Barbara 

ZATERDAG, 7 Juni·: 7 uur I.m. voor
Paulina Verhoeven; 1.1]1. voor Adrianus
van Hommel; kwart voor 8 l.d. voor
An toon van Hees; half 9 l.m. voor de
Heer Lambertus Goossens; half 10 gez.
Huwelijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
H. Drievuldigheids Zondag.

ZONDAG: half 8 H. Mis tot welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Theo
dorus van Grinsven. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Voets en Paulina de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Hendricus 
Raaymakers en Maria de . hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Frans 
van Osch en Wilhelmina de hsvr . 
DONDERDAG: Sacramentsdag, het is 
geen verplîchte feestdag doch alle dien
sten zijn als op Zondag; half 8 H. Mis 
tot welzijn der parochie; 10 uur jrgt. 
voor Hendricus Hoezen. 
VRIJDAG t;erste ,Vrijdag half 8 H. Mis 
voor de leden·der broederschap H. Hart. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. v. Lambertus 
Timmermans en Wilhelmina de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: Maandag: 
H. Mis voor Bijzondere intentie; Dins
dag H. Mis voor Marinus van Geffen 
te Schijndel overleden; Woensdag H. 
lvlis voor Margaretha Toelen-Vogels te 
Gemert overleden; Vrijdag mndst. voo,· 
Nicolasina Toeten; Zaterdag mndst. voor 
Adrianus van Schayk. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
H. Drievuldigheids-Zondag 1947. 

ZONDAG: 7 uur jrgt.. voor Arnoldus 
Jilesen; half 9 H. Mis tot bijzondere in
tentie; 10 uur Hoogmis voor het welzijn 
van de parochianen. De. eerste schaal 
is voor de opleiding van priesters op ons 
Seminarie. De tweede voor B.N. Na de 
middag uitsluitend godsdienstplechtighe
den in de St. Petrus parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bij-
zondere intentie; hierbij wordt de kerk 
met een kaars vereerd; kwart over 8 gez. 
mndst. voor Johannes Vermulst. . . 
Maandag 2 Juni 's avonds te 8 uur ver
gadering van St. Elisabeth-stiçhting op 
de pastorie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
de Groot; kwart over 8 mndst. voor 
Adriana den Dekker. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor mej. 
Wilhelmina-v. d. Boom; kwart over 8 
jrgt. voor Antonius van Kuringe. 
DONDERDAG: half ,8 H. Mis voor 
overleden familie v. d. Af<ker-Meuwis-
sen; kwart· over 8 geen H. Mis; half 10 
gez. Huwelijksmis. Elders nog een H. 
Mis vanwege St. Theresia-vereniging. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis als jrgt. voor 
Antonius van Kuringe; kwart over 8 H. 
Mis tot intentie v. d. parochianen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
van Kuringe-v. d. Heyden; kwart over 8 
H. Mis vanwege godvruchtige vereniging
ter ere v. d. H. Theresia voor Johannes
Vermulst.
Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en van
6 uur tot half 8

1 
daarna Lof met rozen

hoedje, om 't communisme �[ te weren
en opbloei van KA. te verknigen.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor wed. Cornelia de Groot'-van Roos
malen en Hendrikus v. d. Loo alhier
overleden.
Bij uitvaart van Hendrikus v. d. Loo voor
de Missie opgebracht f 11,50.
Bij veertig jarig Huwelijksfeest opgehaald
door misdienaar Schakenraad voor de
Missie f 9,-.

• Het H. Sacrament des huwelijks wensen
te ontvangen Antonius· Marla van _ _Din
ther uit Son en Mechelina Anna Pe11nen
burg uit deze parochie, waarvan heden
de tweede afkondiging geschiedt.
Marinus van Hemmen, uit de • parochie
van het H. Hart te Boxtel en Barbara
Johanna Maria Schalkx uit deze parochie
· waarvan heden de tweede afkondiging
geschiedt. '. ZONDAG: 8 Juni half 8 H. Mis van
wege St. Vincentius-vereniging voor Hen
dricus v. d. Loo. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
LIEMPDE. " 
Drievuldigheids-Zondag, 1 Juni '47. 

ZONDAG: half 7 1. mis voor overleden 
familie; 8 uur l. Qlis tot w.elzijn der par., 
10 z.j. voor Wilhelmina Theodorus van
Abeelen; 3 uur Lof, daarna meisjes-con
gregatie. In alle H. Missen de te schaal 
voor het seminarie. 
MAANDAG: 7 uur 7e voor Marinus, 
Habraken; 8 uur l.j. voor Johannus Pau
lus Koppens en Anna Maria hsvr.; 9 uur 
z. huwelijksmis.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Wouters
Avendonks; half 8 z. 7 e voor Marinus •
Ha braken; 8 uur l.j. voor Petrus Scheut
jens.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Gerdina
Wouters Avendonks; half 8 z. 7e voor
Marinus Ha braken; 8 uur l.j. voor Lam-
bertus van Rijzewijk. •
DONDERDAG, feestdag van het H. Sa
crament, geen verplichte feestdag; half 7
l.j. voor Antonius Thomassen, Cornelia
en Johanna hsvr.; half 8 l.m. tot welzijn
der parochie; onder deze H. Mis predi
katie en zoveel mogelijk algemene H.
Communie der parochianen uit te reiken
door de pastoor; 10 z. 7e voor Marinus
Ha braken; 3 uur plechtig lof met pro
cessie. Uitstelling van het Allerheiligste
's morgens om 6 uur.
Woensdag-namiddag biechthoren als op
Zaterdagen.
VRIJDAG: 1 e Vrijdag der maand: half 7
en 7 uur l. mis voor de bijz. noden der - .
parochianen; half 8 z.mndst. voor de
overleden familie van Boeckel-van Rumpt
deze H. Mis met ilitstelling van het Al
lerheiligste en Acte van Ereboete aan het
Goddelijk Hart.
ZATERDAG: 7 uur z. 7e voor Marinus
Habraken; half 8 l.j. voor Antonius van

) 

• 



Alphen; 8 uur l.j. voor Jan v. d. Velden. ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; 8 uur l.j. voor Maria Antonius van Alphen; 10 uur z. 7e voor Marinus Habraken. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Drievuldigheids-Zondag. 

Donderdag Sacramentsdag: H.H. Diensten als op Zondag. overweging Geh. v.d. Rozenkrans en Ro-zenhoedje. • . WOENSDAG: half 8 H Mis voÓr Gijsbertus Joh. Com. v" d. Langenberg in Duitsland overleden. 
30e Edelachtbare Heer Jos v. d. Bosch, oud-burgemeester van Liempde overleden te Nijmegen. De collecte voor de Indische missiën heeft opgebracht 360,-. 

H.H. Missen om 7 ·uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 2de schaal collecte voor 't Seminarie; derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Dinsdagmiddag moeten de kinderen van het 4de, 5de, 6de, ?de en 8ste leerjaar komen biechten, Woensdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamenlijkcommuniceren.

Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus; om half 7 uitstelling van het Allerheiligste en Communie uitreiken. Om half 8 Pl. Gez. H. Mis met uitstelling waarna Litanie van het H. Hart en Oefening van eerherstel. 

Zondag a.s. om 3 uur Pl. Lof met Frocessie vanwege Sacramentstriduum. De gewone deelnemers aan de Processie worden uitgenodigd op hun plaatsen :iar,wezig te zijn. ZONDAG: 7 uur mnds�.-.voor Johanna van der Bruggen; half 9 jrgt. voor Johanna van Uden-Versleyen; 10 uur Hoogmis voor de parochie. 

DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Jo'hannà van Dijk van Esch; half 9 H. Misvoor onze militairen in Indië en elders; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor Adrianus van den Braak. Gedoopt: Petrus Josephus Maria zoon ' 
van Jacques van Eyndhoven-Mennen. MAANDAG: half 8 H. Mis voor overleden Vader. 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor AnnaCornelia van Dijk-v. d. Steen. • In de Kapel der Eerw. Zusters: Dinsdag 7 uur f.m. voor overleden vader; Woensdag 7 uur I.m. tot bijz. intentie. Woensdag gelegenheid om· te biechtenvan 3-4 uur en van 6-half 8.
's Avonds om half 8 Lof. Na het Lof een lied ter ere van het H. Hart. Zaterdag. Priester-Zaterdag. Tevens 2de der eerste Zaterdagen t.e.v. 0. L. Vr. van Fatima tot intentie van onze jongens in Indië. 's Avonds om half 8 Lof met DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis Den Ouden; half 10 gez. Huwelijksmis. • 

Elders: H. Mis voor Geertruda v. d. Staak-Konings; 2 H.H. Missen voor Bijz. Intentie; H. Mis voor Gerdina van de Pas-Hoevena11rs. 
Getrouwd: H. B. W. POST Te koop biggen en een ooilam. W. Baaiens, Luisel 21. J. W. M. BOVENDEERl Te koop een die mede namens wederzijdse aardappelen,familie dank zeggen voor de Boxtel. partij VoederMolenpad 2, 
vele bi ijk en van belangstell ing T __ e _ k_ o_o_p_ e_e _n _ g_ o_e_d_o_n _d-er_h_o-u-bij hun Huwelijk ondervonden. den ijzeren oven met 10 bus-Lichtenvoorde, 29 Mei 1947. sen, ook nog een trog, te be-

v. Reedeweg A 339. vragen bij A. v. Rooij, Tongeren 100, Renbaan. Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te berei
ken betuigen wij hiennede onze oprechte dank aan de Eerw. _ H.H. Geestelijken, de Burgemeester en Wethouders, Automobilistrn en de beide harmonieën en Zangverenigingen en allen die deze dag voor ons tot een onvergetelijke hebben gemaakt. Een bijzonder woord van dank aan Comité en buren voor hun cadeaux, versieringen en voorbereidingen hieraan verbon
den. 

Notaris P. Mertens 
te BOXTEL zal publiek verkopen 

1. Op Dinsdag 3 Juni 1947voorm. 10 uur voor en tenhuize van Mej. de wed. L.R. Havens-Welvaarts, te Boxtel, Kerkstraat 3a, om contantgeld: een gedeelte van eengoed onderhouden inboedel,bestaande uit: dressoir, 2 armstoelen, 4 stoelen, tafels,bloemtafeltje, spiegel, schilderijen, vijfarm kroonlamp, sche-P. v. d. PASCH- merlampje, electrische melkko-• d MEERENDONK �er, 2 paar overgordijnen, mat-v. • • ies, · cocosloper, weckflessen, Kinderen en Kleinkinderen I aardewerk, potten en pannen, Tongeren, 70a. _ wasmanden en wasteil en wat verder te koop zal worden aanTe koop een toom biggen., A. geboden. van Kasteren, Munsel 26. Bezichtiging een uur voor de Zo goed als nieuwe Hoogkar 
te koop bij Christ. van Alebeek, Hult 2, Boxtel. 
Verloren . gouden trouwring met inscriptie. Tegen beloning terug te bezorgen bij J. van Diesen, Eindhovenseweg 106. Te koop een toom biggen en eetaardappelen bij Th. v. Krieken, Kleinderliempde 5a, Boxtel. Te koop een toom beste ·big
gen bij A. Verhoeven, Mijlstraat 30. 
Te koop 1 toom beste biggen daaronder gemerkt voor stamboek. Bij A. P. Peijnenburg, Roond 5. 

Te koop aangeboden wegens plaatsgebrek. een prachtige slaapkamer. Deken De Wijsstraat 14, (langs de Dommel). 
Te koop mangel, mantelkachel 
en tuinbank. Te bevragen, Zandvliet 20. 

verkoping. 2. Op Woensdag 4 Juni 1947voorn. 10 uur ten huize van de heer J. v. d. Heijden te Boxtel, Spoorstraat 5 voor Mej. wed. J: v. d. Heijden-Verbunt om contant geld: kast, 4 stoelen met 2 fauteuils, 8 keukenstoelen, 2 fornuizen, pendule stel, bloemtafels, spiegels, platen, radiotoestel, kisten, lampekap en wat verder te koop zal worden aangeboden. Bezichtiging een uur voor de verkoping. 
Wegens iubileum 
is onze zaak 

Donderdag 5 Juni 

gesloten. 

P. Laus-NottenRECHTERSTRAAT 21 BOXTEL 
I•• • ���:�-��;--;;;;�;�::;•;;:-o•�:�••::·:�;•�
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veertig-jarig priesterjubileum worden hierdoor 

• vriendelijk bedankt. i 

i A. J H. MANDERS, i 
• Pastoor H. Theresia-parochie Boxtel f
! . •,....... ....... ..,............. -....................... �.----......,·

Het Kraambureau te Boxtel (uitgaande van de Prov. Noordbr. Bond va� het Wit-Gele Kruis) 
VRAAGT nette leerling-Kraamverzorgsters Zich schriftelijk te melden vóór 15 Juni bij de Leidster van het Kraambureau. 
Zr. R. P. VAN VESSEM, Ons Doelstraat 5, Boxtel 

Voor 'n prima s01< naar: ---► F. J. Witteveen's MANUFACTUREN & CONFECTIEBEDRIJF RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL 
- Mondial Den Haag 

Sportpark Boxtel 

R.K. Sportvereniging O.O.C. 

Dinsdag 3 Juni 7 uur. 

ARNO J. KLEIN'S 
We r e  I d b e r o e m d e e n o r-i g i n e I e 

DJIGUITEN 

KOZAKKEN Sen sa t i o n e l e  r u i t er s h ow van 2 u u r  
Ov er a l  d u i z e n d e n  bezo eker• 

1.Je • cuitecs de& doods ! ! Prijzen der plaatsen Heren f 2.- Dames f 1.50. Militairen en kinderen f 0.75. ' 

Voorverkoopadres: 

Sigarenmag. M. v. d. Braak 

Zo iuist ontvangen ! ! PLASTIC REGENMANTELS, diverse prijzen. PLASTIC REGENKAPJES PLASTIC PARAPLUIES PLASTIC HOOFDDOEKEN 
:J. J Wittwee11:' s MANUFACTUREN & CONFECTIEBEDRIJF . RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL Ziet étalage 

Bekendmaking 

Ziet étalage 
Bestrijding Coloradokever Op enige plaatsen in deze gemeente zijn reeds coloradokevers gevonden. Het is daarom van het grootste belang, dat de telers van aardappelpercelen nauwgezet nagaan, of dït gevreesde insect, 

RIET VAN ERP maakt bekend 
• dat voor het aardappelgewas zo schadelijk is, op de door henbeteelde oppervlakte voorkomt.

dat 

25e 

haar ouders op 13 Juni hun 

Trouwdag herdenken. 

Receptie 1-2 1/i uur n.m. 

Bosscheweg 61, Boxtel. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Wij étaleren 11 
* GARNEERKNOPEN - KRAAGJES - GESPEN
* CEINTUURS, plastic en leder.

F. J. Wille veen' sMANUFACTUREN & CONFEÇTIEBEDRIJF RECHTERSTRAAT 181 BOXTEL
Een ieder weet dat VOS In fijne KAAS en prima VISCH Nooit te overtreffen is 1 

( 
Bij de 

STATIONSTRAAT 44 

A.s. Zondag
Plechtigheden van het 

H. Bloed- op Drievuldigheids�Zondag
wordt iedereen verzocht de vlag
uit te steken. Het H. Bloed,Comité. 

' 

1 

Met nadruk wijs ik erop, dat de telers wettelijk verplichtzijn, de coloradokevers, in welk ontwikkelingsstadium dezeook voorkomen, afdoende te bestrijden door regelmatig hetgewas af te zoeken en dit zo nodig één of meermalen opeen daarvoor geschikt tijdstip met calciumarsenaat te doenbespuiten.Degenen, die kennelijk nalatig zijn geweest in het treffenvan afdoende bestrijdingsmaatregelen, zullen gerechtelijkworden vervolgd.Van het vinden van coloradokevers dient men onmiddellijk ter •gemeente-secretarie, afdeling algemene zaken, kennis te geven. De heren Chr. Bergman, Fr. Staelstraat 17 en P. Voets, Molenwijk 1, hebben zich beschikbaar gesteld om voor rekening van belanghebbenden desgewenst de nodige spuiti'ngente verrichten. Hiertoe kan men zich met eerstgenoemde inverbinding stellen.BOXTEL, 28 Mei 1947.De burgemeester van Boxtel, , Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT 
Profiteer van deze gelegenheid ! WIJ LEVEREN UIT VOORRAAD: 
• P1,1tringen in 4 verschillende maten .
• Rioolbuizen in alle maten.
e Drinkbakken, Vorstpannen, enz.

A. W. van - Kempen- LEblNI_SHEUVEL 1·16

1 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' bli Bert van den Braak• 
Nîeuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Geregelde aanvoer van 

NIEUWE HARING 

VOS STATIONSTRAAT 44

Onderwijzersgezin zoekt Boxtelse Bad- en Zwaminrichting -
NET R.K, MEISJE ZONDAG 1 JUNI om DRIE uur namiddag Boxtel wordt hetals hulp in de huishouding. Liefst voor dag en nacht. Bevr. W. J. A. van Vlerken Bosscheweg 38, Boxtel 
Te huuraangebodsn in DEN HAAG op drukste punt, 2e etage (4 kamers, keuken, bergruimte enz.) huur 
f 28, - per maand, tegen woning in Boxtel of omgeving. Br. onder no. 85 van dit blad. 
Huize-n-Huurkoop Wenst Gij na enkele jaren van sparen in het bezit te komen v�n een 
HUIS in HUURKOOP Vraagt nog heden vrijblijvende inlkhtingen onder no. 245 van het blad. 

Accountantskantoor 
H .. Cuppen Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Hengelspmt- artikelen 
Vooroorlogse kwaliteit 

Van Oers 
Breukelsestraat 112 

Louise, 

Zwembad definitief GEOPEND. De uren van openstelling zijn als volgt: Op werkdagen van 6½ uur v.m. fot 8½ v.m. van 10 uur v.m. tot 12 uur. _ van 2½ uur n.m. to't 8½ uur 's avonds. op Zondag en erkende Christelijke feestdagen is het bad geopend van 1 I½ uur v.m. tot 12½ uur en des namiddags van 3 tot 7 uur. Voor het nemen van zwemlessen wende �men zich tot de badmeester. Voor directe indiensttreding wordt een mannelijkt;. GARDEROBEBEDIENDE gevraagd. Zich te melden bij de kassier. 
Onmisb are- huishoudelijke artikelen NAAINAALDEN SPELDEN HAAKNAALDEN BREINAALDEN VEILIGHEIDSSPELDEN CENTIMETERS DRUKKNOPEN HAKEN EN OGEN STOPZIJDE STOPWOL MACHINEGAREN HANDGAREN STIKGAREN IJZERGAREN 

1 RIJGGAREN KNOPEN GESPEN P.JC-PAC KNOPEN KOORD " HAARSPELD JES BOENWAS SOUS-BRASSES HAARNETJES KOUSENBANDEN SHAMPOO TANDENBORSTELS TANDPASTA SCHEERMESJES 
F. ].· Willeveen' s'MANUFACTUREN & CONFECTIEBEDRIJF RECHTERSTRAAT 18, BOXTEL 

ZWANENWIT_ 
Zeker werkend middel tegen 
ZOMERSPROETEN en tevens 
als huidcrême onovertrefbaar. 

Drogisterij De Molen ) Rechterstraat 3 7 Telefoon 361 

zit Miet op 

1 C _ 

f j� ., C t r 
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Er is werk aan de winkel en daarbij kan geen enkel meisje t?:igemist worden. Daarom vragen wij ieder die dit leest: Kijk -.·.•.,=,=·={ 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Pastoor van Besouw Verfrouwen en Kracht 
Soms is het alsof er geen goeclheicl, ide
alisme, cleugcl, reinheid en vertrouwen 
meer bestaat In de kentering der tij,len, 
w:iarin wij leven lijkt, 't alsof er niet veel 
meer t·e- bereiken is, dat het leven nog 
waarde gedt. lv'tislukte huwelijken èn 
echtscheidingen dreigen de jeugd het 
geloof i,i de liefde te doen verliezen. 
Valse politiek en giootscheepsC' corruptie 
dreigt het vertrouwen in het gezag te 
ondermijnen. Zedelijke ontwrichting bij 
talrijke chri<;tenm geefi de jeugd wem,g 
verwachting van 't christendom. 

nale trots zal de poorten kunnen openen 
voor internationale samenwerking. De 
verachting voor God en godsdienst zal 
ons misschien de onomstootbare groot
heid dier, waarden bewijzen. De groei 
van de leugen zal ons de waarheid doen 
liefhebben. 

ZO n d agSevangelie. 

Een tegenstelling met de prachtige kerk
toren van St. Pieter die op, alle wegen, 
die naar Boxtel leiden, de aandacht trekt 
van iedereen is de herder van deze pa·ro
chie, die het liefst zijn zilveren priester
jubileum in de grootste stilte zou gevierd 

_ hebben. En hoewel we weten, dat het 
zeker in strijd is met de eenvoud van de 
Jubilaris, willen we deze gebeurtenis 'toch 
niet zonder meer laten voorbijgaan. 
Na zijn priesterwijding, op 10 Juni 1922, 
begon hij zijn priesterlijke arbeid als 
Assistent te Boerdonk, waar hij slechts 
korte tijd werkzaam mocht zijn, om van
pelaan van de Gasthuisstraat. 
daar te ·verhuizen naar Tilburg als ka
Hier was hij JU Jaar lang de stille harde 
werker, die zich steeds op de achter
grond plaatste en anderen de eer liet 
van het door hem gedane werk. 
Vóór zijn pastoraat zou hij Tilburg niet 
meer verlaten, want hi'j werd benoemd 
tot rector aan het St. Elizabeth zieken
hQis, waar hij 8 jaar lang de zieken. in 
geestelijke en tijdelijke belangen 'heeft 
bijgestaan. En als bekroning volgde op 
28 Maart 1941 zijn benoeming tot Pas
toor van ·de St. Petrus kerk te Boxtel. 
Het was oorlog en de bezetting bracht 
voor de mensen allerlei leed en ellende 
mee. En de Pastoor ging hier zijn men-

sen voor in alles wat "verzet" heette in 
de strijd voor Kerk en Vaderland. En 
wanneer het zovh komt dat hij door de 
felheid van he't verzet, door het ver
schaffen van onderdak aan ontsnapte 
krijgsgevangenen en onderduikers door 
de Bezetter wordt ontdekt en getranspor
teerd wordt naar het concentratiekamp 

te Vught en later te Scheveningen, da1'l 
aanvaardt hij dit uitsluitend als een be
schikking van Gods Voorzienigheid. 
Want voor hem was het vanzelfsprekend, 
dat God onder de oorlog ook van zijn 
priesters offers zou vragen. Van deze 
periode in zijn pastoraat weet hij alleen 
de zonnige kanten te vertellen. Hij heeft 
er, ondanks de ellende, die verzwegen 
wordt, intens genoten van de "Domheid" 
van het_ ,,herrnvolk" en van de andere 
kant van de geslepenheid van zijn Jood
se medegevange1,en, waarvan de sporen 
nog zijn achtergebleven in de sluwe 
bridgemethodes, die hij van hen heeft 
afgekeken. 
Groot was echter de vreugde van alle 
parochianen van St. Petrus, toen het 
bericht tot Boxtel was cloorgeclrongen, 
dat hun pastoor weer op vrije voeten 
gesteld was en het ligt ons allen nog 
vers in het geh_eugen, hoe spontaan en 
ongedwongen het welkom losbarstte bij 
dit blije weerzien. Want ware deze feest
vreugde, die bij velen de oorlog deed 
vergeten, niet getemperd, clan had er 
voor de ex-gevangene niets anders op 
gezeten, dan een retourtje naar het 
Oranje-Hotel te Scheveningen. 
Gelukkig, we zijn" er God dankbaar voor, 
is het zover niet gekomen en Pastoor 

' van Besomv mocht voortaan bij_zijn pa
rochianen blijven, waar hij, gezien zijn 
ondervinding van de onwetendheid der 
moffen, niet minder actief weer deelnam 
aan de acties van de illegale wereld. 
Een ridderorde is hem hiervoor nooit 
toegekend, hij zou dit ook niet wensen, 
maar de grootste beloning, die Pastoor 
van besouw hiervoor gekregen heeft, is . 
het behoud van de prachtige kerk van 

St. Petrus, die de jubilaris zo na aan 
het han ligt, wat ook nu, bij het nade
ren van het feest opnieuw gebleken is in 
de keuze van het cadeau dat de Pastoor 
voor deze gelegenheid heeft uitgezocht: 
Niets voor zichzelf, maar een nieuw stel 
klokken tot opluistering van het Gods
huis. En dat deze feestgave ook de sym
pathie had van de gelovigen, ·blijkt wel 
uit de grote milddacligheid, die de collec
tanten op hun wekelijkse rondgang moch
ten ondervinden. 
Pastoor van Besouw, wij wensen u nog 

Na er�,, korte opfl:ikkering van ideaiis
me in de na-oorlogse maanden slaàt het 
enthousiasme als 'n zeepbel kapot tegen 
de pL1inhopen der mislukkingen. 
In deze ba ere cha:>; staat de _jeugd voor 
grote problemen. De jonge mensen van 
nu zullen niet alleen moeten vechten 
om een materieël bestaan, maar even
zeer om een ge<:Stelijk houva,;t. 

• Het is soms moeilijk te geloven in de 
schoonheid ,·an het leven. Maar wc zien 
dikwijls dat alleen hij die de droefheid 
geproefd heeft 00k de vreugde het best 
zal smaken. Daarom is het misschien 
juist goed d:it de jeugd van nu de bittere 
werkelijkheid • va11 deze wereld- chaos 
proeft om stra�s de orde lief te hebben. 

- Misschien is het juist goed de talrijke 
ontsporingen van 't moderne leven te 
ervaren, om later de strakke lijn van 'n 
juiste levensrichting te kunnen waar
deren. 
Het is niet erg dat wij nu alles omver 

zien werpen. Het gev;iar zal ons sterk 
maken 
De mislukkingen zullen ons moed kun
nen 3even v_oor een radicale hernieu
wing van onze inzichten en bedoelingen. 
Het zal goed zijn de mislukkelingen van 
de haat en klassenstrijd te zien om de 
liefde te doen zegevieren. . 
De nederlaag van de overdreven natio-

Plaatselijk ·nieuws. 
RAADSVERGADERING 

De raad der gemeente Boxtel zal a.s. 
Dinsdag 10 Juni 1947 om 19 uur ten 
gemeentehuize in vergadering bijeenko
men onder praesidium van drs. M. A. 
M. van I-lelvoort. 
De agenda vermeldt o.a. vier voorstellen 
tot aankoop van percelen grond. 
Tevens is er een voorstel tot ruiling van 
grond, nabij de z.g. ,,Vier Uitersten", 
welke, ruiling nodig is om een weg te 
kunnen leggen op het terrein, dat de 
gemeente van A. J. v. d. Boer kocht en 
dat dit terrein uit stedebouwkundlg op
zicht openlegt, enerzijds voor bebou

' wing, anderzijds als toegangsweg tot de 
gasfabriek en de kantoren der gemeente
bedrijven. 

Na alle vernietigingen, mislukkingen en 
ontgoochelingen meege,11aakt te hebben, 
zullen wij wellicht als een bezonnen ge
neratie een nieuwe taak kunnen aan
vaarden. 
Wellicht zal de jeugd van nu, door alle 
strijd en tegenslag gehard, voor een 
nieuw leven bekwaam worden. Daarvoor 
is nodig het juiste inzicht, een onover
winnelijk optimisme en een rotsvast ver
trouwen in het leven zelf. Alleen een 

. generatie die het oervertrou\\,en in het 
leven behouden heeft zal de oer-angst 
in deze chaotische tijd kunnen over
winnen. De simpele levenswaarden zoals 
dood en eeuwig leven moet een inge
boren bezit zijn van onze jeugd. De 
levenswetten die eeuwen lang gegolden 
hebben, zijn een onmisbaar bezit voor 
hen, die met vertrouwen de ontwikke
ling der tijden _tegemoet willen gaan. 
Tegenslagen maken sterk, mislukkingen 
maken wijs. Een generatie, die de bitter
heid van een oorlog proefde, zal de 
vreugde van de vrede wensen. Een jeugd, 
die alle misere der nieuwe tijden heeft 
dooi-gemaakt, zal in staat zijn tot grote 
taken en moeilijke opgaven. Wie twijfelt 
er aan edelmoedigheid bij de jonge men
sen? - Wie twijfelt er aan hun moed 
en durf? 
Daaraan zal wel niemand twijfelen. Het 
is alleen maar jammer dat de sterkte, de 
kracht en het uithoudingsvermogen ont
breekt, die onze voorvaderen gekend 
hebben. En ook een klein beetje gods
vertrouwen uit die tijd zou ons te pas 
komen. H. v. cl. M. 

PLECHTIGHEDEN TER ERE VAN 

HET HEILIG BLOED. 

Boxtel heeft op Drievuldigheids-Zondag 
haar jaarlij:..se p,-oc.essie weer gehouden, 
ter ere van het miraculeuze gebeuren 
van het H. Bloed. Onder de lammeren 
van de slanke pÓpulieren en jonge beu
ken bomen stroomden de brede lanen vol 
met gelovigen, toen om 10,30 uur in het 
prachtige processiepark door de Zeer 
Eerw. Heer Pastoor Jos van Besouw 
een Plechtige H. Mis met assistentie 
werd opgedragen. 
Het processiepark leende zich voor deze 
gelegenheid wel bijzonder schitterend. 
Een uitstekende versterking deed de na
tuur geen geweld aan en de goed uitge
voerde gezangen kwamen prachtig ge
mengd door. 

Komt, want alles staat klaar. 

(Luc. 14, 17). 

Het Misfomulier van deze Zon
dag verhaalt ons de gelijkenis van 
de onwillige bruiloftsgasten. Ie
mand gaf een groot feestmaal en 
nodigde velen uit, maar allen lie
ten zich verontschuldigen. Daarop 
liet de gastheer de armen en ge
brekkigen, de blinden en de kreu
pelen binnenbrengen en toen alle 
plaatsen aan de .feesttafel nóg niet 
bezet waren, stuurde hij zijn die
naren uit naar de kruispunten van 
de wegen om iedereen uit te no
digen op het feestmaal, dat was 
klaargemaakt, want zijn huis 
moest vol zijn. 
Deze gelijkenis werpt een helder 
licht op de liefde van Christus, die 
voor alle mensen gestorven is en 
de hemel voor alle mensen heeft 
opengesteld. Wij kunnen haar 
echter even goed toepassen op de 
uitnodiging van Christus, om Hem 
dagelijks te ontvangen in de H, 
Communie. De dagelijkse H. 
Communie is geen weelde, geen 
luxe, maar een echte levensbe
hoefte, eèn ware noodzakelijk-1 
heid. Door de H. Communie 
neemt de gelovige deel aan het 
leven van Christus zelf. Door de 
H. Communie worden Christus.,
en wij: éép hart één geest. Daar�
om is de H. Communie nodig,

�voor allen die christelijk willen le
ven. Dagelijks communiceren is
niet alleen goed voor vromen,
maar het is noodzakelijk voor al
len, die zwak zijn van wil.
Eèn van de gevaarlijkste ziekte
van de ziel is de lauwheid, de
traagheid.
Wie daaraan lijdt, schrikt terug
voor iedere inspanning, heeft geen
smaak meer in de deugd en in de
dingen, die van God zijn.
Wie zal zo'n ziel wakker schud
den uit de slaap? Wie zal -haar
moed en wilskracht bijbrengen,
die toch nodig zijn voor de daden
van deugd?

Punt 10 van de agenda vermeldt verkoop 
van grond aan de Stichting R.K. Nijver-

/ heidsschool voor Boxtel en O111st1·eken, 

Het was slechts jammer, dat de machtige 
St. Pieter de indrukwekkende plechtig
heden nog niet meer luister kon bijzet
ten met zijn bronzen stem. 
Volgend jaar zal hij ze weer bezitten en 
met de gelovigen zal hij zingen: 

Alleen de Eucharistische Christus
zal in staat zijn haar te vrijwaren
voor· de haast onvermijdelijke val.
De mens gaat niet alleen door het
leven. Altijd is hij in gezelschap
van zijn hater, zijn belager, die de
schaduw van zijn treden volgt met
de trouw van een hond. De duivel
kiest altijd het juiste moment, om
iemand te bekoren.

vele jaren van gelukkig pastoraat in 
Boxtel, en wij hopen dat gij nog lange 
jaren ons moogt voorgaan in de beleving 
van ons schone geloof en nog lang moogt 
blijven de gastvrije en steeds hulpvaar
dige herder van St. Petrus en de amicale 
vriend van de geestelijkheid van geheel. 
·c1e omge�ing. 

• ten behoeve van de bouw van een am
bachtschool aan de Prins Bernhardstraat 
welke grond bij raadsbesluit van 23 April 
1947 werd gekocht. 

"Laucla Jeruzalem, Dominum, laucla 
Deum tuum, Sion. 
Hosanna, Hosanna filio David". Verder is er nog een voorstel tot ver

koop van een gedeelte van het perceel 
grond gelegen aan de Molenstraat aan 
de Heer A. Hekkens en een voorstel tot 
nemen van nadere besluiten ter uitvoe
ring van het bouwurgentieprogramma 
1947 plus het voorstel tot aankoop van 
de Electrische Centrale. 

OPENLUCHTSPEL 
ST. CLEMENS-WILLIBRORD, 

Van de Amateurspelers- Commissie ver
nemen wij, dat alsnog de gelegenheid 
open staat voor Dames om zich op te 
geven .bij de Secretaris J. de Koning, 
Breukelsestraat • 56. 

Nu was het klokkengebeier het enigste 
gemis, dat deels vergeten werd bij het 
horen van het kwetterend gevogelte en 
meer in het bijzonder de kwinkelerende 
merels in hun vrije domein van lucht en 
licht en een zee van groen. 
De processie in de zeer warme namicl-

, dag kreeg een bijzonder Gachet, doordat 
het Allerheiligste voor de eerste maal 
werd meegevoerd door Boxtels straten, 
omgeven, begeleid en opgeluisterd in 
deze tocht door mozaïsche flambouwen, 
vanen, banieren en vlaggen, symbolische 

, kleuren van liefde en reinheid der koor
knapen en bruidjes, de devote tonen van 

• • De een ondervindt hier last van
in zijn jeugd, de ander op latere
leeftijd, maar niemand ontkomt
aan zijn verleiding. Doch tegen
over deze zware strijd staat de
sterke betrouwbare genade van

De opgave van Heren en Kinderen is 
vlot en bevredigend verlopen, zodat men 
het gewenste aantal heeft bereikt. 
Wat de opgave van Dames betreft, wacht 
men naast inclivicluële opgaven ook op 
"Boxtel en ODC, de volksclansclub en 
andere verenigingen, die op het "zwakke 
geslacht" georiënteerd zijn. 
Het doel is aller inspanning en tijd 
waard! 

VOOR DE MISSIE VAN DE 
WI"J;TE. KRUISHEREN. 

Bij de uitvaart van Catharina van Weert
Voefs werd f 10.47 opgehaald ten bate 
van de Missie van de Witte Kruisheren. 

. 

MEDEDEUNGEN VAN DE 
. .RK. VOLKSMUZIEKSCHOOL 

Deze week is de eerste stap gezet om 
te komen tot de beoefening van ons . 
eigen, Nederlandse volkslied: Een begin 
is gemaakt met de eerste zangklas op de 
scholen. 
In de komende week zal het instrumen
taal onderricht aanvangen. Dinsdag. a.s. 
7 uur begint de Gitaar- en Mandoline- • 
klas, in de Ark. Dan zal er ook gelegen-. 
héid zijn zich een instrument aan te 
schaffen. Voor mandoline kunnen, vóór 
Dinsdag nog enige leerlingen worden in
geschreven. Ook de viool-, blokfluit- en 
piano-lessen zullen aanvangen: 
Zij die ingeschreven zijn krijgen bericht. 
Er is gelegenheid om zich aan te melden 
op Woensdag 1-1,30 uur, Donderdag 
7-7,30 uur.in de Ark en Dufourstraat 2. 

koren en harmonieën. 
Er waren pages en edelknapen uit de 
gratieuze ridclerwerelcl met zwierige ho
zen en mantels van zwaar fluwelen snit, 
met staalmeesterkragen en witgekouste 
benen. 

• \Y/e ontdekten de bescheiden velclkleur 
der ve;kenners en het marineblauw der 
gidsen. 

• Er waren studenten in te warme zwart
lakense jassen en Kajotters met enblemen 
van rijpend goud-geel koren, dat zich 
slingert om het kruis. 
Pages en bruidjes omgaven- het schrijn 
met de corporaaldoek, cle_grote getuige 
van het heilige mirakel. 
Ruiters, fonge boeren en boerinnen, ar
beiders en middenstanders, leden van de 
Altaarwacht met lantaar� de Bossche 
processiegroepen, priesters en Zusters, 
ze waren allemaal gekomen om hun pië
teit te tonen, individueel en in groeps
verband, sober en groots, maar allen 
met de kennelijke bedoeling hulde te 
brengen aan Christus Koning in een pro
cessie, die besloten werd met een Plech- ' 
tig Lof in de openlucl�t, gecelebreerd 
door de HoogEerw. Heer Deken Broek
man met assistentie. Pater Maximilliaan 
van Eyck, Ass. hield hieronder een gloed
volle feestpreclikatie. 
- Onder de aanwezigen merkten we 
de bekende kunstenaar Luc van Hoek 

• op, die de puik geregelde processie bij
woonde' ter oriëntatie, daar hij aller
waarschijnlijkst belast zal worden met 
het ontwerpen van een nieuwe, luister
rijke processie in het jubileum-jaar 1949. 

-de Eucharistische Christus.
Het ongecleser:1de Brood, de Wijn,
die maagden kweekt, het Lam, dat
weidt tussen de leliën, de Koning
der kuise zielen kan alleen het
geheimzinnige verlangen stillen,

• dat om bevrediging schreit. Het
Lichaam en Bloed van Christus:
ziedaar het voedsel, dat ons bij
uitstek sterkt in éleze strijd des le
vens. ·Profiteert ervan, door dit
Sacrament van Gods liefde te ont-
vangen.

K.A.B. (Afd. BOXTEL). 
In het kader van het lopende programma 
1946-'47 zal door de Kath. Arbeiders 
Beweging op Maandag 9, Dinsdag 10, 
Woensdag 11 Juni het traditionele jaar
feest gevierd worden. 
Dit voorlaatste pçogrammapunt zal dit
maal bestaan uit een "Bonte• Avond" 
voor de georganiseerde leden in Schouw-
burg "De Ark". • 
Deze "Bonte Avond" die onder leiding 
staat van de toneelgroep "Leeringhe en

de Vennaeck" is gratis toegankelijk voor 
iedereen, die daartoe een uitnodiging 
ontving. 

RECTOR H. BEEX 

zal Zondag 8 Juni onder alle ·gestelde 
H.H. Missen in de parochiekerk van St. 
Petrus een predicatie houd.en als inlei
ding op de viering van het Zilveren 
Priesterfeest v-an de ZeerEerw. Heer 
Pastoor M. J. P. van· Besouw. 

i(25 iaac JJ.,de,slu. 

-



Beroepskeuze. 
Hoe komt het, dat het kiezen van een 
beroep tegenwoordig zoveel moeilijker 
is dan vroeger? Eertijds was het een 
bijna vanzelfsprekende zaak, dat de 
zoons het beroep van de vader gingen 
uitoefenen. Slechts indien zij zich bijzon• 
der onderscheidden, was er sprake van 
verdere studie of keuze van een beroep, 
dat buiten het normale milieu lag. Op 
zich zelf was deze ontwikkeling niet zo 
dwaas, als men op het eerste gezicht 
denkt. Een jongen, die grootgebracht 
is in de sfeer van het beroep van zijn 
vader, zal dit beroep ongetwijfeld ge
makkelijker leren dan een buitenstaan
der. Daar kwam bij, dat men in vroeger 
eeuwen een groot respect had voor de 
geheimzinnige kunst van het ambacht. 
Deze geheimzinnigheid werd als het 
ware binnen bepaalde families bewaard 
om zodoende een grotere bestaanszeker
heid te hebben. En tenslotte bleef men 
vroeger veel meer aan streek en plaats 
gebonden, zodat men minder goed op 
de hoogte was van de mogelijkheo/n 
van andere beroepen in andere streken. 
Allengs kwam er wijziging in dit beeld. 
Naarmate de techniek vooruitging wer
den vele beroepen overbodig. Nieuwe 
kwamen op, doch deze werden in open
bare scholen geleerd; de geheimzinnig
heid werd minder, want de opleiding 
werd voor iedereen toegankelijk. Ook 
de Franse revolutie bracht een omkeer 
door het prediken van de vrijheid van 
het individu; men achtte het niet langer 
verantwoord, dat men gedwongen werd 
een bepaald beroep te kiezen. En laatst 
en vooral was de grotere bewegingsmo
gelijkheid door het moderne verkeer 
aanleiding tot het feit, dat men niet 
meer aan zijn woonplaats of streek ge
bonden bleef, maar gemakkelijk elàers 
emplooi en opleiding kon vinden. 
Met deze grotere vrijheid in het kiezen 
van een beroep werd de beroepskeuze 
een probleem, een vraagstuk. 
De juiste gedachte, dat niet de ouders, 
maar het kind zelve zijn eigen beroep 
moest kiezen, bracht de ouders in moei
lijkheden. \Xfant het kind bleek wispel
turig en niet in staat de goede keus te 
doen. Het liet zich leiden door zijn jeug
dig enthousiasme en onervarenheid, zo
dat de ouders toch telkens' weer tot in
grijpen genoodzaakt waren. 
Doch ook de ouders konden de veelheid 
van mogelijkheden niet meer • overzien 
en gingen ten rade bij de geestelijkheid, 
bij de school en tenslotte ook bij het 
beroepskeuze bureau, dat zich inmiddels 
had ontwikkeld. 
Het beroepskeuze-bureau is een instan
tie, die advies geeft over de mogelijk
heden der beroepen, die in een bepaald 
geval voor de hand liggen. 
Het maakt daarbij in eerste instantie ge
bruik van zijn min of meer systematische 
studie der beroepen, zodat het weet, 
hoe het staat met de opleidingen, met 
de finantiële vooruitzichten, met de ei
sen, die de beroepen stellen, enz. 
Daarnaast heeft het op ,wetenscháppe
lijke wijze methodes ontwikkeld om na 
te gaan, hoe het met de geesteli'jke, 
lichamelijke en sociale ontwikkeling van 
de enkeling gesteld is. 
Deze beide aspecten vormen onmisbare 
delen voor het goede functioneren van 
een dergelijk bureau. Het kent dus- ener
zijds de persoon en anderzijds de mcge
lijke beroepen en op grond van deze 
kennis is het in staat de gegadigde van 
advies te dienen. 
Het is duidelijk, dat voor deze insti•.ut'èn 
een zegenrijke arbeid is weggele!!d, want 
ieder kent in zijn omgeving wel ee11 aan
tal mensen, dat in een verkeerd beroep 
terecht gekomen is. 
Men weet, hoe treurig het p,e:;teld is 
met degene, die ontevreden is met zijn 
werk, die zich niet heeft kunnen aan
passen aan de eisen, die hem in zijn be
roep gesteld worden. Zij lat,�n geen ge
legenheid voorbijgaan om ove, hun werk 
te kankeren; alsof dit aan het werk lag, 
terwijl in werkelijkheid een verkeerde 

GROTE VERLOTING 
BOXTELS -HARMONIE. 

Over enkele weken wordt de Grote Ver
loting van Boxtels Harmonie gehouden 
ten bate V'9'1 het Instrumentenfonds. Nu 
de Harmonie 40 jaar bestaat, zal ieder
een wel begrijpen, dat verschillende in
strumenten dringend vernieuwing behoe
ven. Ook al slaagt deze verloting, dan 
kan nog maar aan minimum-eisen wor.: 
den voldaan, door de zeer hoge prijzen 
die voor nieuwe instrumenten gevraagd 
worden. 

------

De verkoop van de loten gaat vlot, 
maar...... de laatste loodjes wegen 't 
zwaarst.
Daarom zal in· de komende dagen nog 
'n flinke actie worden ingezet. 
Het parool moet zijn ...... Geen Boxtels 
gezin zonder een lot van Boxtels Har
monie. De verloting is goedgekeurd bij 
besluit van de Minister van Justitie, d.d. 
9 April 1947 No., 1749, 2e Afd. en wordt 
gehouden ten overstaan van Notaris 
Mertens te Boxtel. 
De trekking zal gehouden worden op 'n 
extra-avond die nog nader wordt be
kend gemaakt. Boxtels Harmonie zal dan 
aan deze avond de nodige gezelligheid 
voor het publiek weten te verbinden. 

SPELDJESDAG 
,,HERWONNEN LEVENSKRACHT" 

BOXTEL. 

Op a.s. 'Zondag 8 Juni zal de grote jaar
lijkse speldjesdag gehouden worden ter 
bestrijding van• de T.B.C. 
Laat iedereen zich a.s. Zondag tooien 1 

met een speldje om tegemoet te komen 
aan de ontzaggelijke kosten, die de 
T.B.C.-bestrijding met zich mee brengt. 
Tevens zal er a.s. Zondag door R.K. 
S.V. ,,O.D.C." een voetbalwedstrijd ge
speeld worden, waarvan de opbrengst 
geheel ten goede komt aan Herwonnen 
Levenskracht. 
Dt.s op naar het sportterrein in Molen
wijk, waar U het nuttige met het aange
name kunt verenigen. 

beroepskeuie de oorzaak der _ontevre
denheid is, want in de meeste gevallen 
kan men tientallen anderen aanwijzen, 
die wèl tevreden zijn over hetzelfde 
werk. 
Het belang van een juiste beroepskeuze 
kàn niet gemakkelijk overschat worden. 
Het beroep is de bezigheid, waarmee 
men zijn h�le leven dagelijks in aanra
king komt en de verherde keuze kan 
dan ook een heel leven ve�woesten: 
Hoe zegenrijk de arbeid der beroeps
keuze-bureaux oo!< moge zijn, er dreigt 
nochtans een gevaar, doordat men meent 
de verantwoordelijkheid der keuze op 
deze wijze te kunnen afschuiven op der
den i.c. de beroepskeuze-adviseur. En 
dit is het laatste, wat door deze insti
tuten beoogd wordt. Sommige van derge
lijke instanties hebben weliswaar het 
commerciële belang van het overnemen 
dezer verantwoordelijkheden gretig aan
vaard, omdat de ouders zich gaarne 
de uitgave van een klein bedrag-getroost- -
ten om er daarmee van af te zijn, maar 
de bona-fide adviseurs zullen zich niet 
door deze voordelen laten verlokken. 
Het beroepskeuze-advies blijve advies en 
voorlichting evenals de activiteit der ou
ders t.a'.v. hun kind zich hoofdzakelijk 
moet beperken tot dchting geven, voor
lichten en mogelijkheden scheppen. 
\Xlant vóór alles dient vast te staan dat 
de keuze gedaari wordt door de jo�gen 
o� het meisje zelf. Zolàng zij hiertoe
met in staat zijn • moge het advies van 
school; anders of beroepskeuze-adviseur 
hierin de richting bepalen• deze keuze 
blijft het onvervreemdbaar 1recht van het 
individu.
En hier ?�tmoeten de adviseurs de groot
ste moeil11kheden. Vaak willen de ouders 
door het advies van de verantwoordelijk
heid af zijn en dan is hun niets liever 
dan het advies: Piet moet bakker wor
den. Indien het zou luiden dat Piet be
halve bakker, ook slager of goudsmid 
of bankwerker kan worden dan vinden 
zi_i zich w�er voor een ke;ze geplaatst, 
die hun met aangenaam is. En toch zal 
de bona-fide beroepskeuze-adviseur in
dien enigszins mogelijk liever meerdare 
beroepen of richtingen aangeven, omdat 
het nu eenmaal mogelijk is verschillende 
richtingen uit te gaan voor een en het 
zelfde individu. 
Naast de capaciteiten, dus naast de 
vraag: ,,wat kán het kind? moet ook de 
vraag: ,,wat wil het kind?" over deze 
zaak beslissen. 
En het laatste antwoord kan alleen het 
kind zèlf geven, ook al geschiedt dit b.v. 
pas na jaren van onzekerheid. Inmiddels 
k�n men zo:gen dat de voor de capaci
teiten bereikbare mogelijkheden zijn 
opengebleven. 
Een grotere moeilijkheid, waarop de be
roepskeuze-adviseurs stuiten is echter de 
eerzucht van vele ouders, die persé 'wil

·Jen hebben, dat hun kinderen een hooere
schoolopleiding moeten• krijgen, dat� zij 
zelf gehad hebben. Zij beseffen niet, 
dat men aan het kind, noch aan de latere 
volwassene een dienst bewijst door het 
een opleiding, welke boven zijn krachten 
ligt te laten volgen. Het aantal gevallen, 
waarin de grootste mislukkingen ontston
den, tengevolge van de eerzucht der 
ouders is legio. 
Indien men werkelijk het levensoeluk
van zijn kind op het oog heeft," kan 
men het geen grotere dienst bewijzen 
dan het kans te geven zich te ontwikke
len in een beroep, waarvoor het oeschikt •
is. Men moet iemand niet wille� dwin
gen zijn leven lang geestelijk op zijn 
tenen te staan evenmin als men iemand 
mag laten leven beneden zijn niveau. 
De plaats waar iemand terecht komt 
moet bepaald worden door zijn aanleg, 
zijn verlangens en de mogelijkheden die 
er voor hem zijn, deze verlangens en 
capaóteiten in aanmerking nemenc!.e. 
En daartoe moge men zich offers -ge
troosten, offers van firranciële aard doch 
ook offers; van onze hoogmoed. - J. M. VAN SUSANTE.

EEN GOUDEN 
MISSIONARiS-JUBILEUM. 

De ZeerEerw. Heer H. v. d. Meeren
donk, zoon van een Boxtelse familie, 
hoopt 12 Juni zijn gouden Priesterfeest 
te vieren in Kenoska in Amerika, waar 
hij momenteel rector is der Zusters Do
minicanessen van het hostitaal St. Ca
tharine. 
Is een gouden jubilé op zichzelf al iets 
heel zeldzaams, het krijgt een heel bij
zoadere betekenis als het de bekroning 
is van een werkzaam missionarisleven. 
Deze jubilaris immers kon voor zijn 
werklust geen bevrediging vinden in het 
Bossche diocees, waarvoor hij zijn op
leiding had genoten, en ging spoedig na 
zijn Priesterwijding over naar de Congre
gatie van Scheut, die haar leden- over de 
gehele wereld uitzendt. 
10 Jaar werkte hij onder de Chinezen in 
de provincie Mongolië. 
Daarna werd hij naar Amerika gezonden 
en was daar achtereenvolgens werkzaam 
in Duitse, Franse, Engelse en Amerikaan
se parochies. 
Het hem vanaf 1929 toegewezen recto
raat aan het hospitaal ,:al wel mogen 
worden beschouwd als een verlichting 
na zovele j�en van moeizaam parochie
werk. 
De jubilaris moge nog vele jaren worden 
toebedeeld, onder de verzorging van de 
Zusters van het hospitaal, bij wie hij zijn 
gouden feest zal vieren. 

H. MIS VOOR K.A.B. IN
ST. URSULA KAPEL. 

\Xlij mogen de mannelijke leden van de 
K.A.B. er nog eens aan herinneren dat 
a.s. Zondag om 8 uur de jaarlijkse H.
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de leden der KAB wordt opge
dragen in de kapel van het St. Ursula
klooster. 
\Xlij rekenen op een grote deelname. 

DE STRIJD TEGEN DE
COLORADOKEVER. 

Terwijl de aardappelgewassen in.. Boxtel 
het ontzJtende gevaar lopen vernietigd 
oJ minsteris erg geschaad te worden• door 
de schrikwekkend snelle larvenontwikke
ling' van de Coloradokever, kan de be
strijding niet krachtig genoeg worden 
aangepakt. 
Allerwege wordt gewezen op het gevaar, 
dat onze aardappeloogst loopt, wanneer 
krachtdadige bestrijding verwaarloosd 
wordt. 
Men wordt· er ten overvloede nogmaals 
op gewezen dat degenen, die kennelijk 
.nalatig zijn geweest in het treffen van 
afdoende bestrijdingsmaatregelen, gerech
telijk zullen worden vervolgd. 
De Heren Chr. Bergman, Fr. Staelstraat
17 en P. Voets, Molenwijk 1, hebben 
zich beschikbaar gesteld om voor belang
hebbenden desgewenst de nodige spui
tingen te verrichten. 
Hiertoe kan men zich met eerstgenoem
de in verbinding stellen. De kosten zijn 
gering. 
BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING 
EN BANNEUX. 

Onder leiding der Paters Assumptionis
ten zal op Zondag 20 Juli a.s. een bede
vaart worden georganiseerd naar 0. L. 
Vrouw van Beauraing, het nieuwe heilig
dom, dat om zijn actuële en weldoende 
boodschap, welke Maria daar na meer 
clan dertig· verschijningen bracht, steeds 
meer belangstelling wekt. 
Deelnemers uit Boxtel en omgeving kun
nen ·zich voor deze bedevaart opgeven 
aan het Missiehuis Theresia en Raaphof, 
liefst 14 dagen vóór de datum van ver
trek. 
Ook naar Banneux (onder Luik) zal een 
bedevaart worden gehouden op Zondag 
6 Juli, eveneens onder leiding der Paters 
Assumptionisten. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 27 Mei t.m. 2 Juni 1947. , 

GEBOREN: Anna. M. G. dochte; van A. 
v. d. Brand en van Th. M. Paijmans;
Petrus A. M. zoon van H. J. Verhagen 
en van A. H. v. Heumen; Theodora G. 
M. dochter van Th. J. Spikmans en van 
M. A. vari Eijndhoven; Jacobus D. M. 
zoon van J. A. Hosewol en van M. Kee
pers; Christianus M. zoon van J. Valks 
en van J. v. d. Ven; Wilhelmus P. zoon 
van P. H. v. d. Mijden en van \XI. v. cl. 
Schoot; .Petronella H. P. dochter van J. 
M. H. Melis en van P. E. H. J. M. van
Rooij; Fredericus J. G. zoon van \XI, Fr. 
K J-lormann en van G. E. Janssen. 
ONDERTROUWD: Antonius Maria v. •
Dinter en Mechelina Anna Peijnenburg; 
Johannes Cornelus v. Abeelen en Adria
na van de Sande; Marinus Hendrikus 
Verhagen en Cornelia Longina Maria v. 
Rulo; Antonius Martinus Robben en 
Anna _Maria Gerardina van Schijndel; 
Hendrik Jan Smedicus en Martina Pe
tronella van Dun; Stephanus Touber en 
Cornelia Petrónella. v. cl. Langenberg. 
GEHUWD: Marinus Adrianus Johannes 

• de Laat en Hendrika Maria Timmer
mans; J-lenricus Bernardus \Xlilhelmus 
Post en Johanna \Xlilhelrnina Maria Bo
vendeert; Hendrikus Wilhelmus Huij
berts en Petronella Johanna Henrica de 
Bever; Antonius Maria Liket en Maria 
Theodora Driessen; Hendrikus Allardus 
van den Akker en Anna J-lubertina Meu
wissen; Franciscus van Riel en Johanna 
Maria van Oirschot. 
OVERLEDEN: Catharina Voets, oud 70
jaren; Hendrika Hensen, weduwe van: 
Fr. van Nunen oud 69 jaar. 

GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU 
's-HERTOGENBOSCH. 
Bijkantoor Boxtel. 

Afgelopen maand heeft het werkloos
heidscijfer weer een sterke daling onder
gaan, vooral tengevolge van toenemen
de bedrijvigheid in de bouwnijverheid. 
Stonden er eind April 52 geheel werk
lozen ingeschreven, dit aantal is terug
gelopen tot 15. Tegelijkertijd liep het 
aantal D.U.\Xf. arbeiders terug van 56 
op 14. 
De toenemende bedrijvigheid komt nog 
sterker tot uitdrukking als men bedenkt, 
dat in de loop der maand 177 personen, 
waaronder 99 bouwvakarbeiders, als 
werkzoekenden werden ingeschreven, die 
eveneens in het arbeidsproces werden in
geschakeld. Het totaal aantal plaatsin
gen bedroeg dan ook 159 w.o. 98 bouw
vakarbeiders, 10 houtbewerkers, 6 me
taalbewerkers en 22 ongeschoolde arbei
ders. Daarnaast konden nog 95 werk
zoekenden worden afgeschreven, die zelf 
werk vonden of om .andere reden geen 
gebruik wensten te maken van de dien
sten van het arbeidsbureau. 
Het merendeel van de nog overgebleven 
werkzoekenden kon niet als volwaardige 
arbeidskrachten worden beschouwd. Aan 
aanvragen om personeel kan dus moeilijk 
meer worden voldaan, hoe urgent deze 
aanvragen dikwijls ook zijn. 
Met het terug lopen van het aantal 
werkzoekenden is ook het aantal aan-

De Geschieclenis 

van 

FELIX FLINK 

63. Felix werd al dadelijk ondervraagd,
maar die wist van de hele geschiedenis 
niets. Hij was direct op vrije voeten ge
steld en nu stond hij voor zijn raam en 
zag d.e Professor langs komen. Hij z.ig 
erg bleek en scheen ontdaan. 
Wa_s dat nu de grote geleerde waar hij 
zo tegen opgezien had?? 
Hoe kon iemand toch zo dom doen, l:cr
wijl de maanmannekes toch zulke 1irien
delijke en goede gastheren waren. 

vragen van 160 op 93 teruggelopen. 153 
Aanvragen waaronder 139 om bouwvak
arbeiders, konden worden voldaan. Daar 
echter tegenover een gering aanbod een 
grote vraag staat, is het noodzakelijk 
alle krachten te mobiliseren en is het 
niet verantwoord werkloo? te blijven 
rondlopen. 

Algemeen Nieuws. 
Dertig millioen gulden schade. 
Eén rattenplaag kan in een jaar tijds 
vele nakomelingen krijgen. Deskundigen 
schatten dan ook, dat er in Nederland 
evenveel ratten als mensen voorkomen. 
Wanneer elke rat slechts voor één cent 

.per dag vernielt en opvreet, betekent dit 
reeds een schade van' meer dan 
f. 30,000.000,
En dat in deze tijden van voedselschaar
ste! Het is duidelijk, dat een ieder de 
verplichting heeft deze schade minder 
groot te maken. 
In Oostelijk Brabant zal in 100 gemeen
ten, van Tilburg tot de Limburgse grens, 
van 23-28 Juni een algemene bestrij: 
dingsactie worden georganiseerd. 
Zowel de provincie en de ,,gemeentebe
sturen als de landbouw- en· Standorgani
saties zegden volle medewerking toe,_ 
Wanneer eendrachtig wordt samenge
werkt, zal men op doeltreffende en goed
kope wijze het rattenkwaad kunnen be
zweren. 
De oorlog is verklaard: strijdt allen mee 
en de overwinning staat vast! 

Sociale Verzekeringen. 
Indien het grootse plan Talma ongewij
zigd was aanvaard, dan. waren de arbei
ders reeds in 1913 sociaal goed verze
kerd geweest. 
Helaas heeft het toenmaals zittende par
lement zich niet kunnen opwerken tot de 
hoogte, waartoe Talma het opheffen 
wilde. 
Door klein ·politiek gedoe heeft het zijn 
kracht gezocht in het afbreken van Tal
ma's werk. 
Een bestrijding, die alle perken te buiten 

, ging - zoals zelfs door eerlijke tegen-· 
standers erkend werd �. viel hem ten 
deel en zçlfs uit die partijen op wier 
steun Talma in de eerste plaats had mo
gen rekenen n.l. de Christelijke partijen 
en de socialisten en de Vrijzinnig-de
mocraten kwam die bestrijding. 
lnplaat!r van hem te steunen kwamen af
gevaardigden uit a·lle partijen met be
zwaren aandragen. l3tzwaren waarvan 
vaak de onwaarachtigheid volkomen 
doorzichtig was. 
Onder schoon kli1,kende woorden werd 
door de een verborgen, dat hij aan een 
Christelijke minister niet gunde, dat deze 
het vraagstuk der Soc. \XI etten zou op
lossen en werd door de ander bemanteld 
dat hij van grote sociale plannen gevaar 
voor zijn brandkast vreesde en ook toen 
al had men het over aantasting van de 
vrijheid, aa!_ltasting van het particulier 
initiatief, staatssocialisme. 
Het zijn alle bekende stokpaardjes, die 
dan van stal gehaald worden. 
Niet voor niets sprak Mr. Th. Heems
kerk, een van Nederlands beste staats
lieden, in de Tweede Kamervergadering, 
van 12 December 1912 zijn verwondering 
uit over de houding der Unie Liberalen 
en der Vrijzinnig Democraten die onder 
de Christen Minister Talma bestreden, 
wat zij vroeger zelf hadden voorgestaan 
en ten aanzien van de Sociaal-Demo
craten . zeide hij:-

"Dat de sociaal-democraten tegen 
de dwangverzekering zijn is te be
grijpen, want deze bescherming ver
betert de verhouding tussen kapita
lisme en arbeid, vermindert de te
genstellingen en schept een betere 
en meer verzoenendé rechtsorde". 

Aangezien de genoemde leuzen ook 
tlians nog opgeld doen is het misschien 
nuttig het antwoord op te tekene�, dat 
Dr. Nolens toentertijd in de Tweede 
Kamer daarop gaf. Hij zeide: 

"De individuële vrijheid wordt door 
iedere dergelijke regeling beperkt. 
Indien men dit niet wil, dan moet 
men alle regeling achterwegen la
ten". 
,,\Xlat de arbeidersbescherming be
treft, men wil die of men wil ze niet. 
In de ogen van hen die daarin een 
verderf zien en een belemmering 
voor de vrijheid van het individu of 
van het particulier initiatief kan 
geen enkel \Xletsontwe,p op dit ge
bied genade vinden". 
"Het staar vast, dat zo gauw een 
wetgever een beetje verder gaat dan 
het inzicht van zijn beoordeelaars, 
zi_in wetsontwerpen zonder fout als 
staatssocialistisch bestempeld en ge
merkt worden". 

En aan het slot van de debatten zeide 
Dr. Nolens: 

Het oprechte, fiere jongenskarakter, dat 
geen bedrog en huichelarij kende stond 
hier voor een raadsel. Peinzend staarde 
hij zijn gezel na. 
64. De Professor werd bij Bartje de
Oppermaanmeester gebracht. 
Beschaamd en met het hoofd op de bt,rst
stond hij daar. 
"Zo, zo" zei Bartje "ik heb me dm· in 
die aa:rdmensen niet vergist, de bedorvc1i 
natuur blijf.t in jullie steeds zegevieren, 

,,dat degenen, die getuigen zijn ge
weest van de arbeid· die deze mis 
nister bij dit wetsontwerp gehad 
heeft en daarbij rekening houdend 
met zijn andère arbeid, die :wveel 
omvattend is dat ik mij wanneer ik 
het indenk begint te duizelen, de
werkkracht van deze minister moe
ten bewonderen". 
"En wanneer dit wetsontwerp ook 
a) niet wordt aangenomen of mis
schien door politieke gebeurtenissen 
niet zal worden uitgevoerd, dan kan 
men gerust zeggen dat zelden een 
minister zóveel kracht, talent, arbeid 
en toewijding ,bewezen heeft aan de 
arbeiders- en daar komt het in deze 
toch vooral· op aan - als deze mi-
nister". 

Gehavend en misvormd hebben Talma's 
wetten tenslotte het Staatsblad bereikt. 
Vijf jaar sabotage verhinderde de tot 
stanclkoming. En toen na de verkiezing 
in 1914 het linkse Kabinet-Cort van der 
Linden in plaats van het rechtse k<1binet�'· 
Heemskerk optrad werden de Talma 
\XI etten opgeborgen in plaats van inge
voerd. 
Na de vorige oorlog scheen de gele
genheid weer gunstig om Talma's ge
schenk aan de arbeiders uit te reiken. 
Immers de verkiezingen hadden een ka
binet aan het bewind gebracht, dat steun
de op dezelfde partijen, waartoe ook 
Talma behoord had. 
En had niet Dr. Nolens vlak voor de 
verkiezingen in een vergadering van de 

• R.K Staatspartij op 13 Mei 1918 deze
gedenkwaardige woorden gesproken: 

,,De Katholieke partij zal er reke
ning mee houden, dat aan het getob 
en gesol met de verzekeringswetten 
een einde moet komen. De pogingen 
van mijn diep betreurden vriend TaL
ma in zijn oorspronkelijken opzet 
van de Raden van Arbeid vonden 
voor enige jaren niet voldoende 
waardering; thans erkent men meer 
en meer van verschillende zijden zijn 
juisten blik". 

Edoch toen de verkiezingen achter de 
rug waren begon het getob en gesol 
eerst goed. 
\Xfel trad in 1919 op 3 December de 
lnvaliditeits- en ouderdomswet in we'r
king en de Ouderdomswet 1919 (Vrijwil
lige Ouderdomsverzekering) doch op de 
Ziektewet welke van zulk een groot be
lang was liet men de arbeiders tot 1930 
wachten. 
Nog in heviger mate gehavend dan zij 
reeds was werd Talnta's wetgeving ten
slotte ingevoerd. Het scheen wel dat 
men er op uit was zoveel mogelijk ver
snippering in de uitvoering te bren.f.en, 
zoveel mogelijk eters aan de ruif te ver
zamelen. 
In 1940 kwam de Kinderbijslagwet reeds 
herhaaldelijk in gunstigen zin gewijzigd. 
In 1941 kwam het Ziekenfondsbesluit, 
waarbij de geneeskundige verzorging 
werd geregeld. 
In 1942 werd ook het huispersoneel on
der de bepalingen der Ziektewet opgeno
men en was ook het Ziekenfondsbesluit 
op dit personeel van toepassing. 
In 1947 ... ...... zal de noodvoorziening 
Ouden van dagen in werking treden. 
Hierop hoop ik spoedig te kunnen terug
komen. 
Slot. H. v. d. K.

Sport nieuws.

BOXTEL-U.0.1. 2-3 
SURPLUS AAN ONTSPANNING 
EN SENSATIE BEMANTELDE 
HET GEMIS AAN TECHNISCH 
SPEL. 

Zondag 1 Juni: Een palissade van een 
record aantal toeschouwers heeft • zich 
gevormd rond de naar water snakkende 
grasmat. -
Nog beruziet een chauvinist met een 
reusachtige bel een plaatsje achter het 
doel. Iedereen klaagt nog steen en been 
over de warmte, die de spanning nog 
intenser, zo mogelijk nog zenuwslopen
der maakt, als de oranje-groen-blaadjes 
reeds een astrante duik nemen in het 
schijnbaar verkwikkende bad van de sen
satie. 
Verrast door deze brutale zekerheid, 
waarmede Boxtel reeds haar eerste aan
val lanceert laat U.D.I. zich overdon
deren en zelfs de doelman heeft het be
sef niet om een onverwacht vinnig schot 
van Pastoors te liefkozen met zijn anders 
zo veilige handen. Via zijn lichaam flitst 
de bal nu corner. De scheidsrechter 
toont zijn heer- en meesterschap door 
een doelschop te tolr,reren. 
Boxtel heeft in deze eerste minuut haar 
kennelijk ernstige bedoelingen echter 
reeds geuit. 

maar U zult wel ontdekt hebben, dat 
men hier niet klaar komt met dergeliike 
lage practijken." De Professor gaf haast 
geen antwoord op de vragen die hem 
gesteld werden en ontkende alles. 
,,Vertel me maar ger'tlst de volle waar
heid, want we komen toch alles te we
ten" beweerde Bartje. 
De Professor hield echter koppig zijn 
kaken op elkaar en dacht: Het zijn 
knappe lui, als ze dat kunnen. 

----
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U.D.I. probeert het met through-passes,
die in het niemandsland verzeild raken 
en waar de Boxtelse goal-keeper als 
stootblok fungeert. 
. Bij . een aanval over rechts moet Kivits 
een van de beste en meest spectaculaire
sprongen uit zijn doelman-arsenaal ge
bruiken als afleider voor een bliksem
schicht van een schot. 
Dit sensationele pogen tot doelpunten
wederzijds kweèkt een ha7;t te snijden 
spanning. 
Aangemoedigd door hun supporters in
eigen "home" proberen de Boxtel-voor
waartsen het andumaa:. Het steenharde 
veld en de onberFkenbare capriolen van 
het bruine monster spelen d& UD.1-spe
lers parten en 'beroven hen van hun zelf
vertrouwen. 
. Het eerste doelpunt wordt geboren 1 

Pastoors opereert achter zijn voorhoede 
en uit een van. zijn lange passes komt 
het leer, dank zij een ontstellende "mis
ser" van de links-half bij v. d. Besselaar, 
die na keurig individueel spel de bal 
naar de vrijstaande H. Voets centert, die 
een moment doodse stilte verscheurt 
met een geweldige "sniper", die zijn weg 
pas onderbroken ziet in de touwen. Hier
mede heeft H. Voets, op wie de jaren 
drukken zijn visitekaartje afgegeven en 
"acte de présence" getoond, want hij is 
niet meer in het stuk voorgekomen; al
thans niet in de stijl van een aanvals
leider, die van een • gammele defensie 
als U.D.I. royaal had kunnen profiteren, 
Zijn stijl was te geforceerd en de "aus
-dauer" ontbrak in beslissende ogenblik
ken. 

Een verbijsterde U.D.I aanhang 
heeft haar verdediging zien fouteren en 
in een tornado van gefluit, gejoel en ge
juich, die over -de hoofden der spelers 
wervelt uiten zij hun verlangen: Een 
doeltreffende reactie van U.D.I. zijde. 
Deze reactie blijft niet uit, doch zij is 
te ontstuimig en niet doordacht genoeg 
om de veelhoekige veste van Boxtel uit 
positie te spelen. 
M. Voets zet midvoor de Klein al stop
perend schaakmat en speciaal zijn ge
timede-kopsprongen vallen -in deze lijf
.aan-lijf duels op. 
Als na ongeveer 20 minuten spelen v. d.
Besselaar een ogenschijnlijk ongevaar
lijke aanval door een razend snelle reac-· 
tie'weet om te zetten in een schreuwend 
gevaar, zijn de ·U.D.1-backs, de keeper 
incluis, te beduusd om het "uitgekook
te" rolletje van v. d. Broek uit de doel
mond te keren en Boxtel juiéht en danst 
-en springt van pure uitgelatenheid, ter
wijl U.D.I. er "geen hemelse raad" op 
weet. 
Het blijft rammelen in de U.D.1.-verde
diging, terwijl de verdedigers van het 
Boxtel-heiligdom ongenaakbaar zijn voor 
-de onbesuisde attaques van de jongens
uit de bloeiende kersenbomenstreek. 
Jetten onderscheidt zich in de episode 
na het tweede doelpunt door uitstekend 
·kopwerk, doch hij blijkt niet in staat de
chaos te _ordenen en het !!"at tussen ver
-dediging en aanval te dichten. Als U.D.I. 
in deze periode van bruisend aanvalsspel
.en stugge, nuchtere verd.edigingstactiek, 
toch nog gevaarlijk weet te worden redt'
J. Voets staande op de doellijn al kop
pende, de bal blijft echter gevaarlijk 
zweven boven de scrimmage in de doel
mond. De "rots in de branding" die M. 
Voets deze middag is brengt met een 
-overwinning in een .kopduel verlichting.
v. d. Broek jaagt aan de overzijde nog
een káns teloor, voordat de scheidsrech
ter de in het zweet badende ·spelers aan 
-de thee roept.

Ruststand 2 - 0.
Een postduif fladdert uit het bijna 3000
·koppige publiek timhoog en koerst na
• even· citlcelen in Oostelijke richting om
-de ruststand in U.D.I. te melden.
In de lûeedkamer verklaarde U.D.1. zich
voor geslagen en ook de supporters heb
ben geen hoop van zegen meer, maar . . .  •
als de vos de passie preekt, boer pas op 
je kippen. 

Belangrijke mededelingen 

van de P.N.E.M. 

Zoals de meeste inwoners onzer ge
meente reeds bekend zal zijn, heeft de 
P.N.E.M. een aanvang gemaakt met 
het leggen van hoog- en laagspannings-
kabels. 1> 
In een onderhoud met een vertegenwoor
diger van de P.N.E.M. werd ons het 
voJgende medegedeeld: . 
Têngevolge van de zeè'r lange vorstpe-

. riode kon eerst na de Paasdagen met 
het leggen van de kabel, worden be
gonnen. 
Er is besloten om in de buitenwijken te 
beginnen en naar de kom toe te werken; 
zodoende is een begin gemaakt in het 
kerkdorp Gemonde en met een tweede 
ploeg op de rijksweg. Hierna volgen 
Tongelre, Brede Heide, Lennisheuvel, 
enz. 
Men deelde ons mede, dat zolang de 
oude centrale nog in bedrijf is, de stroom 
aan de verbruikers wordt geleverd tegen 
de thans in Boxtel geldende tarieven. 
Zodra het gehele laagspanningsnet ge
monteerd en in bedrijf gesteld is, zullen 
de normale tarieven van de P.N.E.M. 
geldig worden verklaard. Onze zegsman 
beloofde ons t.z.t. uitvoerig in te lichten 
over de nieuwe tarieven. 
Reeds eerder werd de aandacht van het 
publiek er _op gevestigd, dat het zeer 
wenselijk is, ·voor zover mogelijk, reeds 
nu hun lichtinstallaties in orde te laten 
brengen: 
Elke Maandag tussen 9 en 11 uur zal de 
P.N.E.M. zitting houden in de Openbare 
Lagere School op de Burgakker; hier 
worden dan alle gewenste inlichtingen 
verstrekt en kunnen verzoeken en klach
ten worden ingediend. 
De bewoners van woonhuizen, enz., wel
ke nog geen stroom betrekken doordat 
zij nog, niet zijn aangesloten geweest en 
thans tot aansluiting wensen over te 
gaan, moeten zich nu reeds op deze zit
dag melden, waar zij kostelo,os een for-

Popelend van ongeduld staan elf potige 
U.D.1.-boys het startsein af te wachten.
Onmiddellijk stuiven ze voorwaarts en 
beuken op de defensie van haar tegen
standers los, maar M. Voets blijft de ge
vreesde UDl-schutter de baas, hoe deze 
ook met wanhopige escapades tracht los te 
komen. Ook de overige verdedigers blij
ven nog zegenvieren over hun snelle en 
enthousia.te tegenstanders, terwijl v. d. 
Broek aan de overzijde bij een door
braak te lang talmt om beslissend effect 
te sorteren. 

Als de ene koe biest, steken de 
andere hun staarten omhoog. 

J. Voets valt aan de overzijde unfair aan.
De bal ,vordt klaargelegd. 
Boxtel verzuimt een haag van spelers te
vormen, de linkshalf van U.D.I. snelt "
naar voren, lanceert een formidabele 
torpedo... . . .  Kivits ziet zich door Jan 
Voets gehinderd en de bal ligt achter 
de geslagen doelman. 
Nu krijgt U.D.I. de smaak van de vecht
lust pas goed te pakken en met over
donderend geweld tasten t.ij· de Boxtelse 
verdediging af naar zwakke plekken· en 
vinden deze bij J. Voets, die onnodig, te 
veel van zijn krachtige body gebruik 
maakt bij het attaqueren. De gemoede
ren raken er verhit door en de scheids
rechter neemt het probate middel "kwis
tige uitreiking van vrije trappen" te baat 
om het spel binnen de normen der spor
tiviteit te houden. 
Als J. Voets weer eens uitglijdt is het 
voor· Boxtel te danken aan geringe schut
terskwaliteiten van de linker-wingspeler, 
dat de resultaten nihil blijven. 
Fr. v. Heesch de linksbuiten raakt in

'midd('ls geblesseerd en wordt vervangen. 
Pastoors bezet de buitenplaats nu en een 
van de kwikzilverige "dribblings" wordt 
besloten met een magnifieke afgemeten 
voorzet, waaruit een haast niet te missen 
kans ontstaat. H. Voets, die totaal "leeg
gespeeld" is, ziet echter nog kans om ze 
'voorbij te laten gaan. 
"Zelfs Homerus sliep wel eens in" zegt 
het Boek der Spreuken, doch in dit ge
val kunnen wij deze spreuk niet toepas
sen. U.D.I. forceert onmiddellijk daarop 
een lichte scrimmage op de rand van het 
strafschopgebied, de bal wordt niet weg
gewerkt komt zelfs voor de voeten van 
center-half v. d, Akker, die met een ont
zettende "kei" de gelijkmaker zijn baker
mat laat vinden in het heiligdom van 
Kivits. 
Na dit diagonale schot stijgt de spanning 
ten top. 

Jetten grijpt zijn kans. 
Boxtel kan haar carré in het middenveld 
niet scherp genoeg omlijnen, het spel • 
blijft te ruw en het regent vrije trappen. 
Als er-nog enkele minuten zijn te spelen 
ziet Jetten, die wat populariteit betreft 
boven zijn stand leeft, een minieme kans 
schoon. 
Het totaal onverwachte schot verrast 
Kivits, die een fractie van een seconde 
te laat is en Boxtel is een geslagen ploeg. 
In de resterende tijd golft het spel wat 
op en neer, doch beide doelverdedigers, 
die hun heiligdom met veel élan hebben 
verdedigd en waarvan speciaal Kivits een 
parate berekenheid heeft gedemonstr ecrd, 
krijgen geen werk meer aan de winkel. 
Met enkele stuiptrekkingen van het aan
valsquintet van de gastheren komt onder 
geweldige spanning het einde aan een 
sensationele ontmoeting. 

VOOR· DE KOMENDE DAGEN. 
Wij kunnen niets als het onze beschou
wen, behalve het tegenwoordige ogen-
blik. 
Het verleden is weg, het toekomstige 
is er nog niet. 
Het enige, waar het op aan komt is het 
tegenwoordige ogenblik goed te beste
den. 

. Aldus luiden de vrij-vertaalde volzinnen 
van de Griekse wijsgeer Socrates. 
Ze typeren de zaak van Boxtel in dit 
critieke· stadium wel uiterst scherp. 
,,Het tegenwoordige ogenblik goed be
steden." Waarmee? Met zich te concen
treren op de returnmatch in Uden! Men 

mulier ter invulling en ondertekening 
zullen ontvangen. 
De percelen welke thans van het boven
grondse laagspanningsnet etectrische 
stroom afnemen, worden door de N.V. 
P.N.E.M. kosteloos op het kabelnet aan
gesloten. 
Voor aansluiting van percelen waarin 

. thans nog geen electrische stroom wordt 
geleverd en nu op het kabelnet moeten 
worden aangesloten wordt een bijdrage 
in de te. maken_ kosten voor aansluiting 
verlangd. 
De aansluitkabel is tot een lengte van 3 
meter binnen de grens van het aan te 
sluiten perceel gratis, voor lengte boven 
3 meter wordt de kostprijs de verbruiker 
in rekening gebracht. 
Indien voor de aansluiting van deze per
celen ·belangrijke uitbreidingen van het 
kabelnet moeten plaats vinden, zullen 
deze uitbreidingen in een afzonderlijke 
project worden behandeld. Het thans in 
aanbouw ·zijnde kabelnet W!Jrdt zo ge
monteerd dat op de gedeelten waar 
thans stroom wordt geleverd voor licht, 
ook krachtstroom zal kunnen worden af
genomen. 
Men deelde ons mede, dat de 10.000 
Volt hoogspannings-transformator-stati
ons met voedingpunten voor laagspan
ningsverdeling zullen worden gebouwd 
en gemonteerd te Gemonde, Langenberg, 
Konijnshol, St. Charles, Brede Hèide, 
Lennisheuvel, Parallelweg, Brugstraat en 
Molenstraat. 
Het is nog niet met zekerheid vast te 
stellen wanneer tie stroom door de 
P.N.E.M. zal worden geleverd, doch et 
wordt getracht tegen het einde van dit 
jaar met de levering te beginnen, terwijl 
nog in 1947 een aanvang zal worden 
gemaakt met de montage van de.ltier
voor nodige leidingen. 
Uitdrukkelijk werd hierbij nog medege
deeld, dat alleen die motoren voor om
wisseling, door de P.N.E.M. in aanmer
king komen, welke door de P.N.E.M. 
in Maart 1946 zijn genoteerd en op het 
net warert, en thans nog, aangesloten 
zijn, dus niet die motoren welke niet in 
bedrijf waren en reserve-motoren, ook 
al zijn deze opgenomen. .. 

kent het manko van U.D.I.: Een week 
verdedigingscentrum, waarin longpasses 

' verrassend werk kunnen doen. . 
Er is niets verloren, doch bedenk, dat 
het euvel, dat Zondag zo'n averechtse 
uitwerking had: ,,Onsportiviteit" nooit 
of te nimmer te baat mag worden ge
nomen. Betracht-de sportiviteit zo nauw
gezet mogelijk; de waarde van sport en 
sportman wordt er door verhoogd. 

De reserves gingen in 
loos in een • smorende 
8-2.

Uit lager sferen, 
Schijndel roem
hitte ten onder 

De junioren deden het beter en wonnen
van Rhode met 6-4, welke cijfers de 
kracht van voorhoede en achterhoede 
vrij aardig weergeven. 

OISTERWIJK - ODC 4 -7

ODC Il -RKSV A Il t -5 
ODC 111-RKSVA III 2-4 

ODC bewees opnieuw haar superioriteit 
over Oisterwijk, door deze met 7-4 te 
kloppen. 
Het 2e en 3e elftal kregen een paar· flin
ke .nederlagen van de Avanti dito's. 
Zeer waarschijnlijk wordt er Zondag ge
speeld ten bate van "Herwonnen Le-
venskracht". . 
Men raadplege de affiches. 
Onnodig te zegge, dat niemand vrije 
toegang heeft. 

. Jackson bij ODC. 
. Het is ODC moge gelukken, beslag te 
leggen op de bekende Engelse trainer 
Ja_ckson, die Maandag a.s. de training
btJ ODC zal beginnen. 
Om teleurstelling te voorkomen maken 
wij bekend, dat zonder een da;rtoe uit 
te geven kaart niemand toegang heeft, 

DVG I - Boskant I 6 - t 
DVG II Boxtel III Boxtel n.o. 

Zoals men weet heeft DVG I op He
melvaartsdag tegen Schijndel III door een 
2-2 gelijkspel, het kampioenschap in
haar afdeling behaald. 
Zondag j.l. speelde DVG thuis de wed
strijd tegen Boskant. (De wedstrijd op 
8 Dec. 1946 gespeeld, werd door de Bond 
verv.illen verklaard, wegens een onge
rechtigde speler van Boskant). 
Direct na de aftrap is DVG in de aanval
_en krijgt een penalty te nemen, die ech
ter naast wordt geschoten. Enige minuten 
later zet de linksbuiten voor en wordt 
door de Boskant-back ingeschoten, 1-0. 
Even later vergroot de DVG-linksbuiten 
met een hard schot de voorsprong 2-0. 
Daarna schiet de middenvoor uit een 
corner nummer 3 in.· Nog voor de rust 
krijgt Boskant een penalty te nemen
deze wordt benut 3-1. Zo komt de rust'. 
Na de rust is DVG weer direct in 'de 
aanval en reeds in de eerste minuut 
maakt äe rechtsbinnen met een pracht� 
tige kopbal er 4-1 van. Daarná brengt 
de D.V.G.-middenvoor achtereenvolgens 
de stand op 6-1 en hiermede komt het 
einde. 
De wedstrijd werd in de beste verhou- -
ding gespeel�, waarin DVG bijna de 
gehele t1Jd m de meerderheid is ge
weest, hetgeen blijkt uit de stand der 
corners 12-2. De scheidsrechter leidde 
uitstekend. 

BILJARTEN. 
Ruim 60 leden van de Boxtelse Biljart
bond kwamen einde vorige week in ver
gadering bijeen in de zaal van café De 
Sportwereld". 

• 11 

Ze kozen een vast bestuur, dat nu be
staat uit H. Setgerink, voorzitter; H. 
Kappen, secretaris; B. Schalks, pennino
meester, terwijl C. van Boxtel als comp�
titieleider zal fungeren. 
J. van Liempd, A. Wijdeven, S. Tausch
en W. yan Geffen hebben als bestuurs
leden ook een stem in het kapittel ge
kregen. 
Er werd een huishoudelijk reglement sa
mengesteld, terwijl de contributie gesteld 
is op f 0,80 per lid en per jaar. 
Bovendien zal er een trainer worden aan
gezocht om het biljartspel alhier op een 
hoger peil te brengen. . 
Reeds negen Boxtelse Biljartverenigingen 
hebben zich bij de "B.B.B." aangesloten. 

Distributie=Nieuws. 
Bonkaarten KA, KB, KC 707 (serie E): 
E-01 Brood: 800 gram brood.
E-02 Brood: 400 gram brood.,,
E-01 Boter: 125 gram boter.
E-02 B-oter: 250 gram margarine of 200

gram vet. 
E-01 Melk: 4 liter melk.
E-03, E-05 Melk: 7 liter melk.
E-01 Vlees: 100 gram vlees.
E-02 Vlees: 200 gram vlees.
E-03 .Vlees: 1 Eng. pond: + 450 gram

meat and vegetables (geldig t.m. 5

Juli 1947). 
E-01 Algemeen: 200 gram kaas .
E-02 Algemeen: 2 eieren.
E-01 Reserve: 125 gram margarine of

100 gram vet. 
E-03 Reserve: 1600 gram brood.
E-04 Reserve: 125 gr. margarine of 100

gram vet. 
E-05 Reserve: 200 gram kaas.
E-06 Reserve: 800 gram brood.
E-07 Reserve: 125 gram boter. 
Bonkaarten KD, KE 707 (Serie E): 
E-11 Brood: 800 gram brood.
E-11 Boter: 250 gram boter.
E-12 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
E-13, E-15 Melk: 12 liter melk.
E-11, EJ2 Vlees: 100 gram vlees.
E-11 Algemeen: 100 gram kaas'.
E-12 Algemeen: 2 eieren.
E-13 Reserve: 800 gram brood.
E-16 Reserve: 500 gram rijst of kinder
meel (uit rijst bereid) of kinderbiscuits. 
Bonkaarten MA, MB, MC, ME, MF, MG 
707 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zie
ken) (Serie E). 
E-21 Brood: 800 gram brood.
E-21 Boter: 250 gram boter,
'E-22 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
E-21 Melk: 5 liter melk.
E-21 Vlees: 300 gram vlees.
E-22 Vlees: 100 gram vlees.
E-21 Kaas: 200 gram kaas.·
. E21 Eieren: 5 eieren, 
De bon E-03 Vlees voor meat and vege
tables blijft geldig t.m. 5 Juli 1947. 
De niet-aangewezen bonnen van de bon
kaarten 705 kunnen worden vernietigdl 

ADV ANCE-NIEUWS 
Zondag j.l. werd in Helmond het tra
ditionele tafeltennisstedentournooi ge
houden waar o.m.· de Boxtelse heren R. 
Steinman, J. Moerdijk en F. Leerma
kers vertegenwoordigd waren. -
De Boxtelaren wisten zich vrij gemakke
lijk in de demi-finale te plaatsen, door
dat Breda niet op het appel verschenen 
was en zij dus hun eerste wedstrijd auto
matisch wonnen. 
Ondanks dit meevallertje wisten zij het 
niet verder te brengen en werden nog 
slechts 2 partijen gewonnen, een door 
de heer Moerdijk die op keurige wijze 
in 2 sets. Harry Thien wist te verslaan 
en een door R. Steinman die ook in 
2 sets Stuyvenberg versloeg. 
Deze 2 overwinningen willen toch nog 
wel iets zeggen daar beide tegenstanders 
in de overgangsklasse spelen en theo
retisch dus sterker zouden moeten zijn 
als onze 2 eerste klassers. 
F. Leermakers zat er niet in en het
wilde niet vlotten met hem, wat hij ook 

•· probeerde, het lukte niet.
Ja Frans, je kunt je up and downs heb
ben, een volgende keer beter. 

Parochie-Agenda 
PAR. H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 8 Juni. 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 tijde
lijk welzijn der parochie. Om 9 uur gel. 
H. Mis voor Marinus v. d. Steen te Ba
tavia overleden vanwege de R.K.V.V. 
Boxtel. Vandaag onder alle H.H. Missen 
predikatie door de ZeerEerw. Heer Rec
tor Beex als inleiding op de viering van 
het Zilveren Priesterfeest van de Zeer 
Eerw. Heer Pastoor. De opbrengst van 
de te schaal is bestemd voor de nieuwe 
klokken. De 2e schaal is voor de bijz. 
noden van het Episcopaat. Deze colleèten 
wor"n ten zeerste in de milddadigheid 
van de gelovigen aanbevolen. 
Om kwart voor 12 Maria-Garde. Om
half 4 H. Familie. Des avonds om 7 uur 
Lof. 
Maandag, Dinsdag en Woensdagavond
om 7 uur Lof met Rozenhoedje vanwege 
het Octaaf van Sacramentsdag. 
Dinsdag, 10 Juni, 25e verjaardag der
Priesterwijding van de ZeerEerw. Heer 
Pastoor; om half 8 H. Mis te zingen door 
de schoolkinderen met alg. H. Communie 
der schooljeugd. 
Donderdag, 12 Juni. Des avonds om half
8 opening van het Triduum ter voor
bereiding van het Parochiefeest. De pre
dicaties zullen gehouden worden door de 
Zeer Eerw. Pater van Koningsbergen, 
C.S.S.R. Van 7 uur tot half· 8 biecht
horen vanwege het feest van het H. 
Hart. 
Vrijdag, 13 Juni. Feestdag van het H.
Hart van Jezus. Om half 8 algemene H. 
Communie voor de schoolgaande kin
deren en om 10 uur plechtige Hoogmis. 
Bij goed weer zal deze Hoogmis in het 
processiepark worden opgedragen. Des 
avonds om half 8 voortzetting van het 
Triduum. 
Zaterdag, 14 Juni. Des morgens voor en 
na a-lle H.H. Missen alsmede des na
middags van half 3 tot 6 uur gelegen
heid om te biechten. Om 7 uur ontvangst 
van de ZeerEerw. Heer Pastoor op het
kerkplein. Om kwart over 7 plechtig Lof 
en sluiting van het Triduum. 
Dopen iederen da� van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Arnolda Elisabeth van Leeu
wen;· z.a. gel. 1-1. Mis voor Johanna de 
Laat van Kempen vanwege de buurt; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Theodora 
Weijers Polman -vanwege de Bond van 
het H. Hart; om half 8 gel. jrgt. voor 
Petronella Hoogaars; z.a. gel. 1-1. Mis 
voor Johannes v. d. Plas en Hendrica 
Dirks de hsvr.; om half 9 gel. jrgt. voor 
over!. fam. van Boxtel van Kuijk. 
DINSDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Franciscus van Aarle; z.a. gel. H. 
Mis voor Michaël v. d. Meijden en Anna· 
v. d. Ven! H. Hart altaar gel. mndst.
voor Marinus Rooijakkers; om half 8 
gel. H. Mis tot bijz. intentie; z.a. gel. 
H� Mis voor over!. fam. van Willy de 
Werd; om half 9 gel. H. Mis voor Fran
ciscus v.in Besouw vanwege de KA. 
WOENSDAG: om kwa__rt voor 7 gez. 
jrgt. voor Maria v. d. Boogaard Eüler; 
z.a. gel. mndst. voor Johannes v. d.
Steen; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Maria Anna van Nieuwburg; om half 8 
gel. H. Mis vanwege het "Biddend Le 
ger" voor onze jongens in Indië; z.a. gel. 
mndst. voor Martina Voets Vlamings; 
ony'half 9 gel. H. Mis voor Jacobus van 
Elk 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Antonius van Aarle; z.a. gel. 
H. Mis voor Martinus Hubenus Gies- .
hers; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Hendrica Janssen van Beek; om half 8 
gel. jrgt. voor over!. fam. Kuijpers Heij
mans; z.a. gel. H. Mis voor Petrus Mu
selaers en Hendrica van Drunen de 
hsvr.; om half 9 gel. H. Mi·s voor Sjaak 
van Vlerken; om half 10 gez. Dienst tot 
bijzondere intentie vanwege het Gouden 
Priesterfeest van de ZeerEerw. Heer H. 
v. d. Meerendonk, Rector van het hos
pitaal te Kenosha in Amerika. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.

, voor Henriëtte \Vitteveen Schöne; z.a. 
gel. mndst. voor Hubertina Queens Kus
ters; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Lamberdina v. d. Geeren v. d. Meijden; 
om half 8 gel. jrgt. voor Theodorus v. d. 
Sande; z.a. gel. H. Mis ter ere van de 
H. Antonius; om half 9 gel. H. Mis tot
bijz. intentie; om 10 uur plechtige Ho9g
mis_ voor de schoolgaande kinderen. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Petronella Dolmans; z.a. gel. 
H. Mis voor Johanna Kennis Vromans;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Johanna
v. d. Meijden Cornuijt; om half 8 gel.
mndst. voor Henriëtte Witteveen Schö
ne; z.a. gel. mndst. v. Hendricus v. d. 
Langenberg; om half 9 gel. jrgt, v. Pe
trus Martinus Hoek.
In het Liefdehuis zullen geschie�en:

Maandag: gel. H. Mis voor Johanna van 
Lieshout de Werd; Dinsdag gel. H. Mi_s 
voor Jacob Haubrich; Woensdag: gel. 
H. Mis voor Elisabeth Traa Verhoeven;
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag gef. H: 
Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wenseiJ
te ontvangen: Wilhelmus Theodorus va!) 
Gils uit de parochie van het H. Hart en 
Cornelia van Vreede uit deze parochie; 
Johannes Cornelis van Abeelep. en Adria
na Catharina v. d. Sande, beiden uit deze 
paroch'ie; Martinus Hendricus Verhagen 
uit de par. van St. Servatius te Schijndel 
en Cornelia Longina Maria van Rulo uit 
deze parochie; Gerardus Nillezen uit 
deze parochie en Maria Lamers geb. en 
won. te Den Dungen; waarvan heden de 
2e afkondiging geschiedt; Paulus Petrus 
v. d. Meijden en Petronella Cornelia van
Breugel beiden uit deze parochie; waar
van heden de 3e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kcride huwelijksbeletselen waarin niet is 
gedispenseerd ten spoedigste aan de pas
toor bekend te maken. 
N.B. De gelovigen worden verzocht a.s. 
Zaterdag, 14 Juni, des avonds om 6 uur 
de vlaggen uit te steken vanwege het 
zilveren Priesterfeest van de ZeerEerw. 
Heer Pastoor. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
Zondag is het Octaaf van 
Sacramentsdag (8 Juni 1947). 

De Ie schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. De Hoogmis is met volks
zang. Direct na de Hoogmis Santa Te
resa voor de meisjes; om kwart voor 12 
H. Familie voor de jongens; om half 4
H. Familie voor de mannen, 's avonds
om 7 uur Lof met volkszang en RozenJJ" 
hoedje voor onze Jongens in Indië. Deze 
week is het tot en met Donderdag om 
half 8 Lof vanwege het Octaaf van Sa
cramentsdag. 
Vrijdag, feestdag van het H. Hart, Pa
troon van onze Parochie: be H. Missen 
zijn om 6 en 7 uur, om 8 uur H. Mis, 
welke door de kinderen zal worden ge
zongen en kwart over 9 de Plechtige 
H" Mis, waarna de toewijding aan het H. 
Hart zal geschieden. . ,, 
's Avonds is het om half 8 Lof. Men kan
op deze feestdag een volle aflaat verdie
nen op de gewone voorwaarden. Don
derdag tevoren is er van 6-7 gelegen
heid om te biechten. Gaarne worden 
bloemen verwacht tot versiering van het 
H. Hartbeeld.
Zondag ·a.s. zal de, in onze parochie ge
bruikelijke Processie ter ere van het H. 
Hart worden gehouden, aansluitend bij 
de Hoogmis. 
ZONDAG, 8 •Juni: 6 uur l.d. voor Ja
cobus Withoos v.w. Retraitepenning; 7 
uur l.d. voor geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie; 8 uur Ld. voor Marti
nus v. Schijndel v.w. Broed. H. Bloed; 
9,15 uur l.d. voor Theodora v.d. Plas 
v.w. Broed. H. Rozenkrans; 10,30 uur
de Hoogmis voor Marinus v. Esch v.w. 
Broed. H. Hart. 
MAANDAG, 9 Juni: 7· uur Gef. pl. z.j.
voor Mevr. Cornelia Eras-v. Campen; 
l.d. Antonius Hoffmans; 7,45 uur I.m.
Cornelis de Zeeuw; l.d. Jacoba v. J. 
Horst-Rademakers; 8,30 uur l.d. voor 
Piet v. d. Kruys. 
DINSDAG, 10 Juni: 7 uur Gef. z.j. voor
de Heer Frans v. cl. Meerendonk; l.d. 
Maria v. Straten v. Rixtel; 7,45 uur I.m. 
Michiel v. d. Heyden; I.m. Cerardl.s 
Veroude; 8,30 uur Ld. Maria v. Roesse! 
v.w. Neven en Nichtjes.
WOENSDAG, 11 Juni: 7 uur Pl. �.j.
voor Jordanus v. Esch en JohaPna \Vou
ters z.e.; I.m. Adrianus Vlaminckx; 7,45 
uur I.m. Gertruda Coossens-Hermsen; 
I.m: Piet v. d. Kruys; 8,30 uur Pl. I.m.
voor Henrica v. Stekelenburg ·,. D111 en. 
DONDERDAG: 12 Juni: 7 uur Gef. l.j. 
voor Henrica v. d. Aker-v. ,-1. Loo; I.m. 
Albertus v. Berkel; 7,45 uür !.cl: Petronel
la v. Hoezel-v. d. Horst; 8,30 uur Pl. g::!z. 
j. voor de Weleerw. Heer Kaµ. Verhè
gen; 9,30 uur Gez. Huwdijkc.mis 
VRIJDAG, 13 Juni: 6 uur I.m. Genlina "·
Bel jouw; 7 uur l.d. Heer Alphons Princ:e 
te Tilburg overl�Jen; 8 uur z.j. Marti
nus Habraken en Hemlri1n v. d. ·Laar 
z.e.; 9, 15 uur z.j. Cornelis v. cl. Langen
berg en Maria v. d. Sande z.e. • 
ZATERDAG, 14 Juni: 7 uur I.m. Adda
nus v. d. Loo; I.m. Mattl-:il·l,· Scheepers
Hoenselaars; 7,45 uur I.m. 1\$:Jri:i van 
Roessel; l.j. WilhelnlÏ'\a v. Erp; 8,30 uur 
1.d. Hendrina Habraken-. v. d. Laar .

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE.
2e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur H. Mis voor bijzon
dere intentie. . . 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Christi
aan van Esch, Wilhelmina de hsvr. en 
Joanna Maria van Esch; 9 uur gez. H. 
Mis voor Bijzondere intentie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Willem 
Eyckemans en Anna Maria de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Gijsber
tus Verhagen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dora hsvr. van Gijsb. Verhagen; 9 uur

gez huwelijksmis. 
VRIJDAG: Feestdag van het H. Hart 
,half 8 gez. H. Mis voor de leden Broe
derschap H. Hart. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
Verhagen. 
Deze week zullen geschieden: 
Dinsdag H. Mis Petrus Valks te Boxtel 
overleden; Woensdag H. Mis voor Ca
tharina van Weert te Boxtel overleden; 
Vrijdag H. Mis voor Ma'rinus· Habraken 
te Liempde overleden; Zaterdag mndst. 
voor Joannes Essers. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
Zondag onder het Octaaf van H. Sa
cramentsdag 194�. 

ZONDAG:. 7 uur H. Mis vanwege St. 
Vincentius-vereniging voor Hendrikus v. 
d. Loo; half 9 H. Mis vanwege de St .
Elisabeth-stichting voor mevr. Henriëtte 
Wittéveen-Schöne. 10 uur Hoogmis voor 
het welzijn v. d. parochianèn. De eerste 
schaal is voor onze eigen kerk, de twee-



de voor B.N. 3 uur Plechtig Lof met processie door wijken van Lennisheuvel. Onder de processie zal de schaal omgaan voor het Genootschap der H. Kindsheid. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; hierbij wordt de kerk met een kaars vereerd. kwart over 8 H. Mis voor een zieke. Hierbij wordt de kerk met een kaars vereerd. DINSDAG: half 8 H. Mis vanwege de Boterfabriek voor Johannes Vennulst; kwart over 8 H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor Petrus van Beers en Maria de dochter. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor mej. Wilhelmina v. d. Boom; kwart over 8 gez. mndst. voor wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden. DONDERDAG: half 8 mndst. voor Geertruda Rooyakkers-Pardoel; kwart over 8 H. Mis tot intentie v. d. leden der Godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia van het Kind Jezus. VRIJDAG: half 8 H. Mi.s uit dankbaarheid voor de weld;\den ontvangen wegens de oprichting der parochie. Deze dag vieren we de verjaardag, waarop in 1926 deze parochie is opgericht; kwart over 8 gez. mndst. voor Johannes Vissers. ZATERDAG: half 8 jrgtL voor Huberdina Leyten-Schellekens; kwart over 8 

mndst. voor wed. Maria Berends-Toonen . BL�hthoren : half 3 tot 4 en van 6 tot half 8. Daarna Lof tot afwering van .Communisme en opbloei van KA. Hieronder wordt een rozenhoedje tot hetzelfde doeleinde gebeden. Collecte op het 40-jarig priesterfeest van de herder dezer parochie is voor de H. Missie opgehaald door Jana van clepastorie f 40.50.ZONDAG: 15 Juni: 7 uur H. Mis wegens broederschap "Het H. Bloed" teBoxtel voor Johannes Vermulst; half 9H. Mis voor overleden ouders.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
LIEMPDE.
Zondag onder het Octaaf van
Sacramentsdag (8 Juni).ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der parochie; 8 uur l.j. voor Maria Antonius van Alphen; 10 z. 7e voor Marinus Habraken, 3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Marinus Habraken; half 8 l.j. voor Frans van Rooy; 8 uur I.m. voor Maria Henclricus v. d . Sande als overleden !iel Processievan Bokhoven.DINSDAG: 7 uur z.m. voor de Edelachtb. Heer Jos. v. d. Bosch overledente Nijmegen; half 8 l.j. voor AdrianaFrans van Rooy; 8 uur I.m. voor Marinus

I-labraken als overleden lid der proc. van Kevelaar. • 1WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Antonius Theodorus van Abeelen; half S l.j. voor Maria Asveld; 8 uur l. 7 e voor Maria Hendrikus van de Sande. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden der parochianen; 8 uur I.m. voor Gerardus Seegers overleden te Horssen; half 10 z. huwelijksmis. VRIJDAG feest van het H. Hart; half 7 en 7 uur I.m. voor bijz. noden der parochianen; half 8 z.in. voor Johanna v. d. Hagen-Goyaerts overleden te St. Oedenrode; de H. Mis met uitstelling van het Allerheiligste en Acte van Ereboete aan het Godd. Hart; 's-avonds half 8. plechtig Lof. Donderdag-nam. biechthoren als op Zaterdagen. ZATERDAG: 7 uur I.m. voor Maria Hendrikus van de Sande als overleden lid Retraite-penning; 8 uur z.m. tot bijz. intentie; half 9 z.m. tot bijzondere intentie; 9 uur z.m. tot bijzondere intentie. ZONDAG: half 7 I.m. tot bijz. int.; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur z.m. voor Marinus Habraken als overleden· lid H. Theresia. In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur voor de Edelachtbare Heer Jos v. d. Bosch vanwege de gemeente-arbeiders. Dinsdag 7 uur I.m. van 
Wij werden heden verblijd met 
de geboorte van ons Dochtertje en Zusje 

Philips Radio te koop aangeboden, in zeer goede staat, voor gelijk- en wisselstroom, Rozemarijnstraat 8. 
Te koop, vogelkooi, kano en koffergramofoon met platen. Korte Kerkstraat 10, Boxtel. Verdelg 

ELLA Insecten, Mienin, Luizen, dat bij het H. Doopsel men ontving van de na- Te koop een toom zwar� biggen bij J. van Esch, Tongeren Henrica, 118, Boxtel. ·• Petronella, Maria,
Traan voor Uw Paardetuig Bij tijdige aanvrage kan door 
mijn bemiddeling aan ieder iandbouwer 10 1. traan wor

Larven, enz. enz. 

met 

AAvero o.o.T.Paulina. JAC. MELIS P. MELIS- VAN ROOYCHARLTJE BOXTEL, .31 Mei 1947. Eindhovense weg 11. 
Verloofd: ·wilhelmina van Schijndelen"' Antoon Snellaars.BOXTEL, Ju�i 1947. 
Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de belangstelling ondervonden van H.H. Geestelijken, Familie, Vrienden, Kennissen en Buurtbewoners bij ziekte en overlij
den van onze dierbare Echtgenoot en Vader C. VOERMANS,Wed. H .. VOERMANSVERVOORT en Kinderen. BOXTEL, Juni 1947. Kleinderliempde 10. 

Kloek met kuikens te koop bij den beschikbaar gesteld voor P. Schellekens, Burgakker 6. het onderhoud van Uw paardetuig. Landbouwers, 'die aan deze 
uit voorraaq leverbaar

Gr,tis inlichtingen Te koop een motorrijwiel, 98e.c., bij L. v. cl. Zanden, Tongeren 56. hoeveelheid te veel zoude;, f '1rma Gebrs. van Oershebben, kunnen deze onder Te koop een toom zware biggen, waarvan gemerkt voor het stnmboek VOL. J. v. d. Heuvel, Kinderbosch 88, Box-
-collega's verdelen. Breukelsestr. 112 

A. J, M. VAN ELK L t 8 k . b' � Leder- en Lederwarenfabriek aa UW Oe en In lnuen tel. BURGAKKER 16, BOXTEL 
OPENBARE AANBESTEDING Namens zijn opdrachtgever het GEMEENTEBESTUUR VAN LIEMPDE te LIEMPE zal ondergetekende in het openbaar aanbesteden overeenkomstig het Aanbestedingsreglem. W.B. 

het bouwen van acht arbeiderswoningen waarvan vier gelegen op een terrein Gemeente Liempde Sectie E No. 2059 en vier op een terrein Sectie E No. 441. Bestek en voorwaarden met een tekening zijn vanaf heden verkrijgbaar ten Kantore van de Architect, Bosscheweg 69 te Boxtel. a, Tegen betaling van f 10, - per stel. b. Na ontvangst van postwissel groot f 12,75. Bij inleveringop de dag der besteding wordt per ongeschonden stel 
f 10, - gerestitueert. 

door 
W. van Roosmalen 

Julianastraat 29 

Levert ook Portefeuillesin alle maten 
Voor PLANTEN steeds naar 

Gebr. van Oers 

wege de voetbalclub tot bijz. intentie; Woensdag 7 uur I.m. voor Johannus vari Kempen; Donderdag tot Zondág 7 uur I.m. voor de Edelachtbare Heer Jos. v. d.Bosch overleden te Nijmegen.30e Gerardus Seegers overleden te Horssen; Johanna v. d. Hagen-Gooyaertsoverleden te St. Oedenrode.gehuwd: Cornelis van Gemert èn Johan
na Maria Catharina v. d. Velden.Gedoopt: Helena Maria Adriana dochtervan Gerardus van Rulo-van Rooy; Martinus Theodorus zoon van TheodorusTimmermans-Pauwels.Missie bus: Bij huwelijk van Cornelis vanGemert-v. d. Velden f 13.

PAR. ST. WJLLIBRORDUS ESCH. Zondag onder het Octaaf van· Sacramentsdag. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie; Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met processie. Na het Lof een danklied. Maandag om 8 uur Kindsheidsmis. De gelovigen worden verzocht de banken voor de kinderen vrij te laten. Onder de H. Mis kinderzegen en daarna opdrachtsgebed aan het Kindje Jezus en lied. Vrijdag feestdag van het H. Hart van Jezus. Om half 7 uitstelling van ·het 

. 'De 9ew0He ffl1tt1 

het 2fjt1e 

1 v,u1 l 
(Met verontschul-
digingen 
K.R.O.) 

aan

1 Allerheiligste én Communieuitreiken. Om half 8 pl. gez. H. Mis met uitstelling, waarna Litanie van het H. Hart en voor• geschreven gebed. Om 4 uur zullen de kinderen van de bewaar- en lagere school een bloemenhulde brengen voor 't beeld van het H. Hart bij de Kerk. 's-avonds • _ om half 8 uur Pl. Lof; na het Lof een lied ter ere van het H. Hart. ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis den Ouden; half 9 uur H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna· van der Bruggen; 8 uur Kindsheidmis. DINSDAG: half 8 mndst. voor Johannes Martinus van Rooy. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Adrianus van de Nosterum. DONDERDAG: half 8 mndst. voor Gertruda 'v. d. Staak-Konings. VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor � Marinus van den Braak. ZATERDAG: half 8 mndst. voor Cornelia Doggen-Traas. Elders 29 H.H. Missen voor Willibror
dus van den· Braak; H. Mis voor Gertruda v. cl. Staak-Konings; H. Mis voor ·cornelis van Oers-v. cl. Braak; H. Misvoor Gerdina v·an de Pas-Hoevenaars ..Missienaaikring Esch: opgehaald bij gelegenheid Zilveren bruiloft C. v. d. LaarGeerts f 33, 16.

Langs deze weg betuig ik alsnog mijn hartelijke dank aan degenen, van wie ik nagekomen Paaskaarten en Paasbrieven mocht ontvangen. Sold. LEO VAN GEFFEN ,,U-Brigade" Padang. 
Te koop, wegens overcompleet zo goed als nieuw perkament 
huiskamerlamp, en prachtig nieuwe slaapkamerlamp. Rechterstraat 54, Bm:tel. 

De aanbesteding vindt plaats op Woensdag 18 Juni 1947 des voormiddags 11 uur op het Gemeentehuis te Liempde. BOXTEL, 4 Juni 1947. F. M. B. MAAS, Architect, 

Alle leden van de NEDERLANDSE KATH. ARBEIDERSBEWEGING worden herinnerd aan de jaarlijkse 
H. Mis met Algemene H. Communie

Voor direct gevraagd 

Net Winkelmeisje 
liefst enigszins kunnende naaien. 

Fa, J, M. v. Geel-de Koning 

Huizen-Huurkoop 

Wàt zeg je volle neef? Hebben onze me1sJes geen begrip voor de toestand? Dat kan Ik nie.t met je eens zijn. Neen, {lie meisjes beseffen heel goed, dat er gewerkt moet worden. Die meisjes willen ook wel Nylons en ook wel wat meer chocolade en wat meer koffie. En die weten heus wel, dat er meer geëxporteerd moet worden, wil dat allemaal kunnen. Maar, heb je er wel eens over nagedacht volle neef, dat die meisjes • juist omdat ze zo vlijtig zijn en zo best kunnen werken • tot nu toe thuis nog niet zo. gemakkelijk gemist konden worden? Nu dat weer wel wat gemakkelijker kan, nu melden zich bij Philips elke dag weer nieuwe meisjes. Daar zie je dus aan, volle neef, dat je het niet bij het rechte eind had. En ga nu maar eens vlug met je nichtje praten 
Te kÖop aangeboden wegens plaatsgebrek geheel nieuw sa
lon meublement, 3 zitsbank 2 fauteuils, beige bekleding, langwerpige tafel, Old Finish. prim. kwal. voordelige prijs. Brieven onder no. 72. 
Te koop, Damesrijwiel, zonder banden; 'een kinderledikantje v.o. z.g.a.n., poppenwandelwagentje v.o. z.g,a.n. Bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop, Belgische plattebuiskachel, Bevragen Molenstr. 19. 
Gevraagd een R.K. Boerenknecht bij L. v. cl. Ven, Selissen 1, Boxtel. 
Te koop een in goede staat zijnde 'haaimachine, C. v. d. Aker "De Ketting", Bosscheweg. 
Te koop een toom zware biggen, waarvan gemerkt voor het stamboek V.D.L., bij A. van 
de Pasch, Tongeren 70. 
Kinderbox te koop gevraagd, L. v. cl. Schoot, v. Salmstr. 70.
Te koop een toom beste biggen bij de wed. A. v. cl. Sande, Onrooy. 
Wie heeft Zondag j.l. tijdens de H. Bloedprocessie aan de trap van het kerkhof een wit dasje met gouden dasspeld opgeraapt? Tegen beloning terug te bezorgen, Kerkstraat 11, Boxtel. 
Te koop, prima jonge kippen, 7 weken oud, tevens prima stamboekmerrie, plus in goede staat verkerende hoogkar we' gens ophouding van bedrijf bij A. Beljouw, St. Oedenrode,Donderdonk 72.

. Te koop, Wegens stopzetting van het bedrijf een tweedehands naaimachine bij wed. A. Verhoeven, Nieuwstraat 184. 
Te koop beste zware driftvarkens, G.Y .. bij P. v. d. Boer, Eindhovensew_eg 47. 
Te koop een toom beste biggen bij P. v. d. Pas, Kleinderliempde 21. 
Te koop. Een zo goed als nieuwe Wasmachine met 2 motoren, 1 van 220 volt wissel en 1 van 220 volt gelijkstroom. Adres wed. v. d , Ven, Eindhovenseweg 9. 

op a.s. Zondag om ACHT uur in de kapel van het St. URSULA-klooster: Denken de leden ook nog aan de BONTE AVONDEN op 9, 10 en 11 JUNI aanstaande Plaatsbespreken à 10 cent, elke speeldag, van 12- 1 uur in "De Ark". BESTUUR K.A.B. 

BOEKHANDEL TIELEN BOXTEL
Biedt aan de volgende nieuwe boeken MARIE KOENEN, WASSEND GRAAN (vervolg op Korrel in de Voor) prijs geb. f 4,90 IRMA MEIJER, DE STIL TE DER STERREN, pr. geb. f 4,25 HERSEY, HIROSJIMA prijs geb. f 3,90 Dit boek bevat de ervaringen van zes menselijke wezer;s die de explosie van de atoombom overleefd hebben. 
..................... � ... ..,. .............................. .., .... .... 
i Prima belegen Kaas 3 smakelijke; 1 
1 voedzame t i Nieuwe Haring en goedkope i 
i Verse Vis 

leven�middelen ' 
1 voor iedereen f 
. D I R K VOS S t a t i o n s s t ra a t 4 4 i ' • -• ·-·-·-·--·-·-·-·-·--·-·---·---·-·-A-•- -•-----

WILT QE 

alle kwade kansen van kastekorten, diefstal en - verliezen uitsluiten, 
de inning van Uw vorderingen en de betalingen aan de leveranciers op de snelste wijze doen geschieden 
Uw administratie vereenvoudigen 
en Uw kassaldo rentegevend maken - opent dan een rekening-courant bij 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
BANKIERS 'S-HERT0GENB0SCH 

Sinds 1737 

Wenst Gij na enkele jaren van sparen in het bezit te komen van een 
en zeg haar, dat het aanneembureau voor vrouwelijk personeel in de Willemstraat 's morgens al om half negen open is. De morgenstond heeft immers PHIIJPS 

HUIS in HUURKOOP 

Vraagt nog heden vrij blijvende inlichtingen onder no. 245 van het blad. 

goud in de mond! 

Hentrelsport 
• 

H. P. M. Duynstee Ei • artikelen Oogarts 
Vooroorlogse kwaliteit tot 24 Juni 
Van Oers niet te consulteren 
Breukelsestraat 112 

• Nieuwe artikelen:
Zilveren vingerhoeden, zonder inlevering. f Emaille broches, aparte dessins, van f 2,60 tot " 

4.15 3,75 
Verzilverde cigarettenkoker . Verzilverde poederdoos . . 

" 12,75 

14,50 
Verzilverd roomstel, rond of ovaal 19,75 Verzilverd eierstel, 6 eierdopjes op blaadje.,( . ,, 26,75 
A. van Vlerken, Boxtel
UURWERKEN , GOUD EN ZILVER = OPTIEK 

Grote Verloting 
ten bate van het INSTRUMENTENFONDS van BOXTELS HARMONIE 

Pri1s per lot 50 ct.1 
,___:1 ______ ___. Prachtige prijzen: 
waaronder Philips Radiotoestel, Rijwiel, enz. 
� flAe .13o.xtelaac minstens één lo.t ! ! !Trekking op nader te bepalen datum. 

Wien de schoen past Het spreekwoord zegt: Trekke hem aan 1
Maar dan natuurlijk schoenen van 

P,ooendeett' s
Schoen• en Lederhandel • Boxtel 
Voor potplanten en bruidsbouqetten 
Het vullen van manden en bakjes is het aangewezen adres v�or iedereen : 

Bloemisterij L. v. d. Zanden TONGEREN 56, BOXTEL 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak _ 

� Koopt . 1 
blJ Bert van den Braak• 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Voor Nutricia Kindervoeding 
en de fijnste Volvette en Oude Kaas 

naar KEES DE JONG ZUIVELHANDEL VAN HORNSTRAAT 12 Volop voorraad 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steec!s hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Geurige koffie, 
vers gebrand en vers gemalen, 

geeft meer genot 

«f&;l1iii4;■1 
DE KOFFIE. EN THEEZAAK 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Zilveren Priesterfeest van de

Zeereerw. Heer Pastoor M. J. P. van Besouw 

De schoolkinderen huldigen 
Pastoor van Besouw. 

De schoolkinderen van de parochie St. 
Petras hebben het 25-jarig Priesterfeest 
van Pastoor van Besouw zo geestdriftig 
ingeluid, dat het voor de jubilaris onver
getelijke dagen zijn geworden. 
Zij brachten een hulde, zoals slechts 
de jeugd dat kan. 
Het waren dagen van bloemen en vlag
gen, geweldige reeksen feestliederen en 
samenspraken, mooie bruidjes en grap
pige kaboutertjes in leuke toneeltjes. 
Het feest begon Dinsdagmorgen reeds, 
toen de jeugd in de St. Petruskerk de H. 
Mis zong en daaronder communiceerde. 
Om half 10 ha<l in het Jeugdhuis de hul
diging plaats door de jongensscholen St. 
Petrus en St. Paulus en de \'\/illibrorclus 
school (B.L.O.). 
Met een daverend "Lang zal hij leven" 
werd de jubilaris door· de opgetogen 
jeugd verwelkomd. 
De Heer van Etten sprak hierna namens 
het onderwijzerspersoneel een kort 
woord, waarin hij de gelukwensen over
bracht en de pastoor dankte voor het 
warme hart, dat hij speciaal de jeugd al
tijd had toegedragen. 
,,Wij brengen U de jeugd, zoals ze zijn" 
op straat en in school: spontaan in hun 
liefde voor hun vriend, pastoor en pries
ter", zei spreker en hij had het moeilijk 
beter kunnen typeren. 
Hoe verschillend de jeugd anders ook is 
in haar doen en laten, hier voelden ze 
allen één. Hulde - Liefde - Dank zei
den de schildjes tussen het feestelijke 
rood, wit en blauw. ·welhaast zouden 
wij durven zeggen, dat ze overbodig wa
ren, want de kindermanifestatie zelf, 
sprak boekdelen. 
De St. Paulusschool bezong de feest
vreugde in een jubellied, waarna de St. 
Willibrordusschool een luid applaus ont
lokte a<1-n de jeugdige toeschouwers met 
,,De man op tafel", een vrolijk liedje, 
grappig en bont in beeld gebracht door 
Mijnheer Prince en zijn klassen. 
,,'t Is feest, ja 't is feest" zong de St. 
Petrusschool zo hard en spontaan als de 
Heer van Erp hun geleerd had. 
En omdat het feest was musiceerden 10 
kleine muzikantjes van Mijnheer van 
Vlerken, welke muzikale ontboezeming 
ze met gebaren begeleidden. 
,,Wie onze Herder niet goed kent, 
Die is toch heus geen kwieke vent, 
Want elke morgen, da's gewis 

Leest hij voor ons de Kindermis", 
vertelde ons de Rijmkroniek van de St. 
Paulusschool. 
,,Het Verkeersagentje" toonde zijn ka
meraadjes hoe zij op straat moesten spe
len ,en fietsen, waarna een zangklas o.l.v. 
Jac. Driessen deze imposante hulde be
sloot. 
's Middags huldigden de St. Jozefscholen 
de jubilerende pastoor. Zo luidruchtig en 
spontaan, als de jubilaris 's morgens door 
de jongens was binnengehaald, zo stem
mig plechtig gebeurde dit bij de meisjes. 
Voorafgegaan door een rij bruidjes, die 
bloemen strooiden werd de pastoor naar 
zijn ereplaats geleid, waarna men geza
menlijk het feestlied zong (natuurlijk on
der de bezielde leiding van Zuster lg
natie). 
Een leerlinge van de hoogste klas hield 
hierna een toespraak, waarin de verhe
venheid van het priester-zijn werd be
zongen. 
De 1-1. Petrus sprak een inleidend woord 
bij de gelukwensen, die de Heiligen aan
boden, uitgebeeld door de heldere stem
metjes van drie brnicljes. Terwijl de kin
deren zongen, toonde de dwergen hun 
werk 's nachts. Deze aardige gedramati
seerde scenes met beeldige costumes 
werden afgewisseld door zang. 
Het kleurenrijke repertoire werd ten
slotte afgesloten door "Er kwam 'nen 
boer uit Zwitserland" en de gehele zaal 
betuigde haar instemming toen het snij
erke op de witte geit naar de eeuwigheid 
gereden werd. 
's \'v'oensclagsmorgens vond de huldiging 
plaats der Bewaarschool. In hun leuke 
brabbeltaaltje zong en speelde het kleine 
grut, dat het een lieve lust was. 
In de aardig versierde zaal op Duinen
daal lieten ze Mijnheer Pastoor zien, 
dat ze o, zo goed konden bouwen, vou
wen, vlechten, tekenen en naaien. 
Patertje v. Etten hield een predikatie tot 
de beminde gelovigen en het gehele klei
ne grut beloofde Mijnheer Pastoor aitij<l 
gehoorzaam te zullen blijven aan de 
ouders. 
- Diep onder de indruk bij elke hulde
dankte de pastoor het onclerwijzencl
personeel, dat zich zo'n grote moeite
had getroost en vroeg de kinderen om
hun lessen steeds indachtig blijven.
Hij spoorde de kinderen aan de
ouders toch steeds dankbaar te blijven
voor alles wat ze voor hen deden, terwijl
hij hoopte, dat de Kinclermis altijd even
druk bezocht zou blijven, als op de dag
van zijn 25-jarig Priesterfeest.

Huldigingsavond Maria-Congregatie. 
Bij de· verschillende huldigingen, die bij 
gelegenheid van het zilveren priester
feest van Pastoor van Besouw waren 
georganiseerd, bleef de Godsdienstige 
vereniging: de Mariacongregatie niet 
achter. 
En zo draaide op Woensdagavond de 
feestrevue: Het zilveren Carillon, die 
voor deze dag speciaal was in elkaar 
gezet door enkele dames, en we mogen 
zeggen dat ze er in geslaagd zijn, iets 
goeds te brengen, dat ook geheel paste 
in de sfeer van dit priesterfeest. 
Om ongeveer 8 uur deed de feesteling 
zijn blijde intrede in de versierde toneel
zaal van het Jeugdhuis, waar hij spon
taan begroet werd met een welkomst
lied. 
Na de opening door de Directeur werd 
door het zangkoor der Congregatie een 
meerstemmige Cantate uitgevoerd onder 
de verdienstelijke leiding van de dirigent 
de Heer van Moorsel. 
En hierna verhuisden we naar de poort 
van de hemel, waar aan de hand van het 
Boek des Levens het oordeel over de 
Pastoor geveld zou worden. Hier gaf 
vooral Castor met zijn duiveltjes aardig 
spel te zien. 
Het geheel van deze revue was samen
geweven door verschillende feiten uit 

het dagboek van Pastoor van Besouw, die 
hier vlot en gee5tig •.verclen uit?ebeeld. 
En als het lot beslist heeft over het 
lot van de pastoor, zien wij hem bin
nengaan in het hemels vaderland, waar
na het scherm valt. 
In aansluiting hierop volgde de aanbie
ding van het feestcadeau, een prachtige 
lamp, die bestemd is voor de zitkamer 
van d� pastoor. 
In het dankwoord, dat door de jubilaris 
hierna werd uitgesproken, herinnerde hij 
ons nog eens aan de tijd van de oorlog, 
toen de :nensen het gezag van bisschop
pen en priesters zo eerbiedigden en hij 
spoorde de congreganisten, na hen voor 
gebed en feestgave gedankt te hebben 
aan, vooral in deze tijd veel tot God te 
bidden om priesterroepingen, waar zo
veel gebrek is. Een kleine verrassing, 
in de vorm van "'en tractatie, bleek zeer 
in de smaak te vallen, en voldaan over 
deze avond werd het slotlied uit volle 
borst door allen meegezongen. 
Om aan het verzoek van velen te vol
dcen, delen wij :iier mede, dat de revue 
volgende week Donderdag een tweede 
keer gespeeld zal worden voor de ouders 
van congreganisten en actrices, die hier
van nog nader bericht zullen ontvangen. 

Programma van de Feestelijkheden 
op ZATERDAG EN ZONDA� 

De parochianen worden verzocht Zater
dag omstreeks 6 uur n.m. de vlaggen uit " 
te steken. 
Om 7 uur zal de ZeerEerw. Heer Pas
toor op het Kerkplein ontvangen en toe
gesproken worden door de Heer F. A. 
M. Witteveen, Voorzitter van het Feest
comité, waarna er een Plechtig Lof zal
zijn, waaronder sluiting van het Tri
duum.
De Zondag wordt ingezet met een Al

gemene H. Communie der Parochianen. 
Als om 10,15 uur de klokken zullen 
luiden wordt de Jubilaris naar de Kerk 
geleid door Commissieleden en bruidjes. 
Om half elf zal een Solemnele H. Mis 
worden opgedragen door de Jubilaris. 
De Feestpredicatie onder deze H. Mi, 
van dankbaarheid zal worden gehouden 
door onze plaatsgenoot de We!Eerw. 
Heer H. van Griensven, kapelaan te 

Kerkdriel. 
De WelEerw. Heer Kapelaan F. J. M. 
Bless zal onmiddellijk hierna het paro
chiegeschenk aanbieden, waarvan de klok 
"Gabriël" inmiddels is klaargekomen en
reeds gewijd. 
Tussen 12 en 1 uur zullen de harmonieën 
en zangverenigingen hun muzikale hulde 
brengen in instrumentale en vocale sere
nades. 
De jubilaris recipieert van een uur tot 
half drie op de Pastorie 
Deze drukke dag zal dan besloten wor
den met een Plechtig Lof, waaronder 
de Jubilaris een dankwoord zal spreken. 
Het versterkt parochiëel zangkoor onder 
leiding van de Directeur A. I-1. J. van 
Helmond zal na dit Lof de Cantate Do
mino van G. Groce uitvoeren. 
Het gezamenlijk gezongen Feestlied 
vormt tenslotte de sluiting. 
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1 '}�codûanen uan Si.'}� 1 
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: neemt allen deel aan het 1.ddcium tot : 
• •
• • 

i voorbereiding van het J'�eest, dat i 
• •
• • 

i gêopend wordt a.s. Donderdag om i 
• •

i half acht zn de St. Petruskerk. i • •• •• •. . 
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KLOKKEN. 
De eerste Klok. 

Van de vier nieuwe klokken, die bestemd 
zijn voor de St. Pieter, is de eerste op 
de dag van het Zilveren Priesterfeest 
van de Pastoor gearriveerd. 
Gistermorgen om 9 uur verrichtte Deken 
Broekman in alle stilte de wijding en 
onmiddellijk daarna werd hij in de hoge 
toren omhoog gehesen, waar zij met 
spanning wacht op het moment, dat ze 
voor het eerst haar bronzen stem kan 
laten horen. 
We lazen in het voorbijgaan de voloencle 
tekst: van Bergen heeft mij gemaalct -
Jongerius Amersfoort heeft mij geleverd. 
Gabriel. Dignare me laudare Te, Virgo 
sacrata. Gabriel, sta mij toe, dat ik uw 
lof verkondig. 
De nieuwe klokken worden n.l. gegoten 
op de Klokkengieterij van de Gebr. van 
Bergen, te Heiligerlee (40 km ten 0. van 
Groningen) terwijl de bestelling liep over 
het Technisch Bureau van Jongerius in 
Amersfoort. 
Nu de eerste klok in de toren hangt, wil
len we nog even de einduitslag geven 
van de collecte, waarop we later mis
schien nog wel eens terugkomen: Door 
de Collectanten werd tot nu toe bijeen
gebracht (een paar collectanten hebben 
nog niet afgerekend) de som van: 
f li.�i.JLJ,-. 

De opbrengst van de schaalcollecte, 
waarmee Zondag in de Kerk de collecte 
werd afgesloten, was precies: f 493,66. 
Tegelijk met de klok Gabriel, is ook nog 
een klein carillonklokje gearriveerd, be
stemd voor het kleine torentje op de 
pastorie, en waarop de volgende tekst 
venneld staat: Bij gelegenheid van het 
Zilveren Priesterfeest van Pastoor M. J. 
van Besouw werd ik aangeboden door 
het onderwijzend personeel van de St. 
Petrusparochie. 10 Juni 1947. 

GEMEENTERAADSVERGADERING 

Op Dinsdag 10 Juni kwam de gemeen
teraad van Boxtel in vergadering bijeen, 
onder voorzitterschap van Burgemeester 
drs. M. A. M. van 1-lelvoort. 
Wethouder v. d. Laar was wegens ziekte 
verhinderd de vergadering bij te wonen. 
Na het gebruikelijk gebed, openings
woord en stemmingsnummer werden de 
notulen van de openbare en geheime 
vergadering van 23 April 1947 vastge
steld. 
De ingekomen stukken vermeldden o.a.: 
Goedkeuring <lading met de N.V. Mij 
voor Electr. Centraalstations te Haarlem 
door Geel. Staten. 
Goedkeuring Gemeentebegroting 1947 
door Geel. Staten. Goedkeuring rooilijn 
Rechterstraat 5 tot aan Bosscheweg door 
Geel. Staten. Goedkeuring wijziging hon
denbelasting eveneens door Geel. Staten. 
Ze werden volgens voorstel van B. en 
W. voor kennisgeving aangenomen.
Het voorstel tot aankoop van het perceel
grond van de wed. M. v. cl. Heyden te
Boxtel werd zonder stemming aange
nomen. Dit perceel sluit aan op het
perceel, waarop de Maycrete-woningen
staan en de aankoop er van komt tege
moet aan de grote behoefte aan bouw
grond ter uitvoering van het urgentie
bouwprogramma 1948.
Het voorstel tot aankoop van het per
ceel grond van de heer Arn. de Leyer
onder dezelfde voorwaarden als vooraf
gaand voorstel werd aanvaard.
Het ingelaste voorstel tot aankoop van
de grond van de wed. v. Weert-I-lazen
berg, die grenst aan de percelen van de
heer de Leyer en ruim 80 aren groot is,
droeg eveneens de goedkeuring weg van
de raad.
Punt 7 van de agenda vermeldde het
voorstel tot aankoop van een perceel
bouwgrond gelegen aan de Van Cooth-

• straat-Pr. Hendrikstraat. Op betreffend
perceel, dat eigendom is van Mevr. J.
A. M. van Susante-van Oerle, is een
projectie van 12 woningen mogelijk ge
bleken. Ook dit voorstel werd zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
Het voorstel tot aankoop van de grond
van de Eerw. Religieuzen Ursulinen werd
op verzoek van de voorzitter aangehou
den.
De voorgestelde ruiling van grond nabij
de z.g. ,,Vier Uitersten", welke dit ter
rein uit stedebouwkunclig opzicht open
legt, enerzijds voor bebouwing, ander
zijds als toegangsweg tot de gasfabriek

ZONDAGS-EVANGELIE 

De Farizeën morden en zeiden: 
Hij ontvangt zondaren en· eet 
met hen. Luc. 15, 2. 

Naar aanleiding van het Evangelie 
van Zondag een enkel woord over 
de afgunst. 
Kent gij het wezen van de af -
gunst? Af gunst is droefheid en 
vreugde. 
Afgunst is droefheid. Waarover? 
Over eigen ,ongeluk? Over tegen
spoed of onheil, waardoor een 

• onzer dienaren getroffen wordt?
Nee, afgunst is droefheid over het
geluk, over het welzijn, over de
bekwaamheid, over de voorspoed
van de evenmens.
Afgunst is vreugde ...... over het
tijdelijk of geestelijk ongeluk van
de evennaaste. De afgunstige is
gelukkig, als hij bij bepaalde me
demensen ongeluk en tegenspoed
kan constateren. Hij is bedroefd,
als hij van diezelfde mensen het
geluk moet zien.
Is er in de menselijke samenleving
wel iets meer mismaakt, meer mis
plaatst de1�kb::::::r? Is er èèr; c:1-
?eugd denkbaar, die meer strijdig
1s met Gods gebod: Gij zult de
naaste beminnen als U zelf.
De afgunst zetelt in het hart, maar
in haar werking treedt zij naar
buiten. De afgunst werkt als een
monster met zeven koppen, want
waar de afgunst woedt, daar is
geen enkel goed van de naaste
veilig.

en de kantoren der gemeentebedrijven,
werd zonder beraadslaging of stemming
goedgekeurd.
De raad hechtte ook zijn goedkeuring
aan het voorstel tot verkoop van grond
aan de Stichting R.K. Nijverheidsschool
voor Boxtel en Omstreken.
Ter wille van het algemeen belang werd
geadviseerd bij deze verkoop de aan
koopprijs te laten gelden. Indien over
eenstemming verkregen kan worden met
de ontwerper van het uitbreidingsplan
dezer gemeente zal de aanvraag, die de
Heer Hekkens indiende tot aankoop van
een gedeelte grond, gelegen aan de
brug in de Molenstraat, teneinde daar
een werkplaats te kunnen vestigen, in
gewilligd worden volgens besluit van de
raad.
Bij het voorstel tot het nemen van na
dere besluiten ter uitvoering van het
bouwurgentieprogramma 1947 werd een
fabelachtig hoog bedrag van f 1.750.000
vernoemd.
Er zullen 427 woningen nodig zijn om de
huidige woningnood, veroorzaakt door
372 samenwoningen (op 2261 woningen)
en krotwoningen, op te heffen, terwijl
hierbij rekening moet worden gehouden
met een jaarlijkse toename van 100 ge
zinsvestigingen.
Tot nog toe ligt er een bouw van 110
permanente en 30 pre-fabricated wonin
gen, alsnog de bouw van 17 woningen op
perceel van Mevr. de Wed. v. d. Hey
den, in het verschiet.
Het voorstel, betreffende aanvragen van
grond- en bouwvoorschotten aan het
Rijk in verband met de verhoging van
het aanvankelijk toegewezen aantal wo
ningen, werd aangenomen.
Voorstel tot aankoop van het gebouw en
erf van de Electr. Centrale werd aan
genomen.
In de mededelingen kwam nog een op
dracht in principe aan de orde, betref
fende bouw van 30 pre-fabricated wo
ningen, waarvoor de voorzitter de sanctie
van de Raad vroeg. Deze werd hem ge
geven.
Er werd een speciale controle betreffen
de hondenbelasting goedgekeurd na en
kele opmerkingen dienaangaande.
Hiermede· zal een onbezoldigd politie
ambtenaar belast worden, wiens salaris
afhankelijk is van de inkomsten.
Voorts werd de machtiging van de Raad
gevraagd inzake het tot beschikking stel
len van zolder en enkele vertrekken
van het Gemeentehuis voor de komende
volkskunstexpositie. Deze en de mach-

OMGEVING 

Wilt ge voorbeelden? Voorbeel
den uit het dagelijks leven? Luis
tert clan. Uw akkers beloven een 
rijke oogst, ge hebt een stapel van 

. het beste vee. Het gaat U goed. 
Iedereen zegt het, iedereen ziet 
het. Ook de afgunstige is ervan 
overtuigd. Maar hij kan dat niet 
verdragen en zint op middelen om 
U in het oog der wereld te ver
kleinen. Och, zegt hij, met ander
mans geld kan men veel doen. 
Ge hebt een flinke vrouw, die 
zorg draagt voor het huis en de 
tijd niet nutteloos verkwist met 
praten. De afgunstige tracht bij 
iedere gelegenheid haar goede 
hoedanigheden te bevitten. Vol
gens zijn oordeel is uw vrouw 
trots, hoovaardig, vol verbeelding. 
Inderdaad de af gunst is de bron 
van al het ander kwaad, wat wij 
in de wereld ontdekken kunnen. 
Begon alle ellende van de mensen 
niet in het aardse paradijs, waar 
de rustverstoorder, de duivel, uit 
pure af gunst de mensen heeft tot 
val gebracht? 
Verdeeld heid tussen broers en 
zusters, haat en afkeur tussen de 
standen der maatschappij, de aan
leiding hiertoe vinden we altijd in 
de onderlinge afgunst. 
Zij heerst in steden en dorpen, 
tussen rijken en armen, tussen 
groten en kleinen, tussen landen 
en volkeren. 
Hebt ook gij in dit punt U iets 
te verwijten? Reeds lang hebt ge 
misschien afkeer van uw mede
mens, reeds lang leeft ge mis
schien in onvrede met buren of 
familie? Scherp en bitter zijt ge 
jegens hPn; r:ie�s hmt g� Yerd,a
gen. Alles keurt ge af. 
Vanwaar die afkeer? Ze hebben 
me beledigd, benadeeld!! 
Als ge voor God en uw geweten 
durft te getuigen, dat dit inder
daad zo is, clan nog handelt ge 
verkeerd. Maar dikwijls ligt de 
ware oorzaak niet bij uw naaste, 
maar in U zelf, in uw eigen hart, 
dat door afgunst wordt verteerd. 

t1gmg tot kappen van ongeveer 20 bo
men in het paviljoen Molenwijk voor 
openluchtspel werd verleend. 
Het hypothecaire voorstel tot bouwen 
van woning werd bekrachtigd door de 
Raad, terwijl ook de wijziging in de 
gemeentebegroting betreffende slachthuis 
werd bekrachtigd. 
De rondvraag, waarvan een druk gebruik 
werd gemaakt, gaf een helder beeld van 
de vooruitstrevendheid der raadsleden 
op allerlei gebied. 

Plaatselijk nieuws.

JAARFEEST K.A.B. AFD. BOXTEL

Zoals bekend bestond dit jaarfeest uit
een "Bonte Avond", die onder leiding 
van de toneelgroep "Leeringhe ende 
Vermaeck" stond, terwijl de B(oxtelse 
A(ccordeon) V(ereniging) haar gewaar
deerde medewerking verleende. 
Merkwaardig was het, dat de grote ver
dienste van deze "Bonte Avonden" niet
in het amusementsgedeelte lag, doch in
de propaganda voor "De Vrienden van 
de Arbeidsjeugd" gezocht moest worden. 
De geïllustreerde uitgave, die elke be
zoeker ter hand gesteld werd, gaf een 
beeld van de geweldige idealen, waarmee 
deze jonge stichting bezield is. 
Idealen vragen echter geld om verwezen
lijkt te worden. 
En. wie zou men daarom beter dan spre
kers als Piet Vriens en Nico Schuur
mans hebben kunnen vragen, om de aan
wezigen warm te maken voor deze stich
ting? 
In geestdriftige, pakkende bewoordingen 
werd een beroep gedaan op de aanwe
zigen om het werk onder de arbeiders
jeugd te steunen met woord en .. . ... geld. 
De collecten op de drie avonden brach
ten f 231 op. 
Een verdienstelijk jaarfeest! 

NOORSE MISSIE_ 

Bij het huwelijk van Van Berk-de Bie 
werd f 12,60 opgehaald ten bate van de 
Noorse Missie en meer in het bijzonder 
voor het zusje van de bruidegom, dat 
in Noorwegen werkzaam is in de Missie. 

Consultatie Bureau vier Woensdagen 
gesloten. 

Het Consultatie Bureau voor t.b.c. be
strijding te Boxtel is wegens vacantie 
gesloten: 18 en 25 Juni en 6 en 13 Aug. 

C, 

' -
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SPELDJESDAG 
HERWONNEN LEVENSKRACHt. 

De speldjes dag ten bate van Herwonnen 
Levenskracht, die Zondag j.l. in verband 
met de Reclasseringsdag uitgesteld werd, 
� nu vastgesteld op Zondag 22 Juni. 

OPBRENGST ODC - BVV-comb. 
De opbrengst van deze wedstrijd, die 
ten goede kwam van 

/
'Herwonnen Le• 

venskracht", bedroeg 218,24. 
K.A.J. ,,BONTE AVONDEN" 

Deze buitengewoon geslaagde Kajotters
avonden brachten een bedrag van 
f 128,61 op ten bate van de stichting 
,,Vrienden van de Arbeidersjeugd". 

Geslaagd. 
Op het Dinsdag te 's-Hertogenbosch af
genomen examen slaagde mej. Riet van 
Etten voor Onderwijzeres. 

OPBRENGST SPELDJESDAG. 
De netto-opbrengst van de speldjesver
koop ten bate van het Reclasserings
werk bedroeg f 218,18. 

K.A.J. BOXTEL 
Het bestuur nodigt alle Kajotters uit a.s. 
Zondag 15 Juni om 10.15 uur in· uni
form aan de Kajuit te zijn om aan de 
H. �acraments-Processie deel te nemen.
De processie begint direct na de H.
Hoogmis, en is om ongeveer 11 uur ge
eindigd.
Wij rekenen op U ! ! !

Ziekten van Groentegewassen. 
Maandag 16 Juni a.s. zal te 19.45 over 
de zender . Hilversum I, mej. Ir. Martha 
Bakker, ambtenaar bij de Directie van de 
Tuinbouw te Wageningen, een voor
dracht houden over ziekten van groen
tegewassen. 
De trekking der LUVA-LOTEN 

HOOFDPRIJS OP No. 25562. 
Ten overstaan van het Notaris-kantoor 
J. C. J_ Waldorp, L. W. A. Duynstee,
J. L. Neuteboom vond Vrijdag 6 Juni de
trekking plaats van de Luva-loten van de
Koninklijke Nederlandsche Vereniging
voor Luchtvaart te 's-Gravenhage.
De Hoofdprijs ter waarde van f 6000.
viel op No. 25562, de tweede prijs op 
No. 05154, de dered prijs op No. 37016.

EINDHOVENSE BEDEVAART 
NAAR HET H. BLOED. 

Sacramentsdag 1947. Zoals we dat ge
woon zijn met de Eindhovense processie, 
waren de weerberichten niet erg moed 
gevend, en dreigende wolken pakten zich 
samen, toen de lange trein met pelgrims 
leegstroomde op het perron. We noemen 
ze hier in Boxtel gewoonlijk de "bruidjes
processie" maar we moeten het eerlijk 
erbij zeggen, dat naast de vele bruidjes 
die de processie dit jaar telde, het aantal 
volwassenen ook veel groter was dan 
andere jaren. Later hoorden we dan ook, 
dat men er speciaal voor gewerkt had 
om vooral de volwassenen te doen deel
nemen, om er op de eerste plaats een 
echte bidprocessie van te maken. 
We merkten al gauw, dat bij het op3tel
len van de processie, alles niet zo vlot 
verliep, als we van de Eindhovense pro
cessie gewoon zijn, en het bleek al gauw 
waar we de oorzaak hiervan moesten 
gaan zoeken. We misten nl. iemand, die 
jaar in jaar uit deze traditie heeft vast
gehouden: Pastoor van Oerle van het 
Villapark in Eindhoven, die al jaren lang 
de energieke leider van deze processie is 
geweest. Enkele vaandels bleven staan, 
het voorbidden ontbrak hier en daar, 
en zo kon de Hoogmis in de Petruskerk 
dan ook niet op tijd beginnen. Maar er 
was ook iets anders wat vooral de pel
grims opmerkten en waar over ze hun 
verwondering te kennen gaven: Nog 
nooit waren ze in Boxtel zo kaal ont
vangen. Dat was vroeger anders: van 
het station tot aan de kerk één vlaggen
zee en nu......  ze moesten ernaar zoe
ken en de eerste vlaggen hingen op de 
Markt en de Kerkstraat. Of Boxtel dan 
niet blij meer was met de Bedevaarten? 
Dat zou men o.a. kunnen vragen aan de 
middenstanders, die met de processies 
onmiddellijk 111 �o,1t:ict gewee�1 zijn. 
\Vil Boxtel haar traditie van de H. R!oed
processies handhaven en opvoeren, dan 
m;:g men heus de ;:,elgrims wel een fee:;-
telijker entree bereiden. 
Ondertussen was in de kerk de plechtige 
Hoogmis be;:;onnf'n, die werd opgedragen 
door kapelaan P. Verstegen van de pa
rochie Villapark en werd opgeluisterd 
door de koorzangers van de Eindhoven
se Korenboncl. 
En als de Lcrk lcegstroomde, kekl'n de 
pelgri:ns weer angstig naar de nog steeds 
dreigende wolken in de stille hoop dat 
ze toch niet boven Boxtel zouden' los
breken. De bruidjes gingen nu gedeelte
lijk naar Duinenclaal en gedeeltelijk naar 
St. Ursula, waar zij bij de respectieve
lijke zusters een gastvrij onderdag von
den. 
Om half drie verzamelden zich de pel
grims weer in de St. Petruskerk waar 
ze zich opstelden voor de H. 'sacra
mentsprocessie, die over de Koppel en 
de Bossche weg door de Kerkstraat weer 
terugtrok naar het Processiepark, waar 
een kort Lof plaats had, waaronder pre
dikatie over het H. Sacrament. 
Het weer was deze keer geen spelbreker 
en de pelgrims waren dan ook zeer vol
daan, dat ze heel hun program naar wens 
hadden kunnen afwerken. En in deze 
stemming zijn ze weer naar huis gegaan, 
met het vaste plan om volgend jaar ze
ker weer naar Boxtel te pelgrimeren, 
als ze daar tenminste welkom zijn. 
Wij willen hier nog even erop wijzen, 
dat de eerstvolgende processie de Til
burgse is, een processie, die we hier 
graag mogen zien, en wel op Zondag 22 
Juni. Zij komen weer voor de eerste keer 
sinds de oorlog, en zullen het op prijs 
stellen, als ze hier ook weer vooroorlogs 
worden ontvangen. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 3 Juni tot en met 9 Juni 1947 

GEBOREN: Henriëtte M. dochter van 
P. G. Voo'rhoeve en van N. M. v. Oost• 
veen; Anton ia B. M. dochter van Th. 
M. v. d. Pasch en van B. M. v. Dungen;

Wilhelmina R. dochter van J. v. d. Eer
den en van E. Verbruggen; Rudi zoon 
van J. v. Nooijen en van J. A. M. v. 
Haren; Josephus Fr. C. M. zoon van 
H. A. M. Vlamings en van B. C. C. 
Deenen. 
ONDERTROUWD: Jacobus Willems en 
Theodora Maria Helena Petronella van 
Engeland; Adrianus van Schijndel en 
Johanna Catharina Clement; Hendrik 
Wagenaars en Petronella Louisa van der 
Velden; Petrus Antonius Marinus van 
Liempt en Cornelia Antonia Maria Ha
negraaf; Johan Gerard Adriaan Kok en 
Maria Ardina Claassen. 
GEHUWD: Petrus Hendrikus Huijberts 
en Johanna Wilhelmina Michielsen. 
OVERLEDEN: Hendrika de Klein, oud 
79 jaren, religieuse; Johanna Maria 
Heesakkers, oud 76 jaren, weduwe van 
A. v. d. Loo; Maria Cornelia van Ger
wen, oud 81 jaren.

PUZZLE WEDSTRIJD. 

Verleden Zondag werd een begin ge
maakt met de verkoop van de prijs
vragen ten bate van ons jeugdwerk. 
De eerste speculatie op de goedgeefs
heid der inwoners is ons niet tegenge
vallen. 
Verscheidene prijsvragen werden ver
kocht en velen hebben zich een goede 
waarborg aangeschaft op een nieuwe 
fiets. Toch moeten wij nog een dringend 
beroep doen op Uwe portemonnaie. 
Wij weten wel, dagelijks is het geven, 
en ook de levenskosten zijn hoog in 
deze dure tijd, maar U moet ook be
denken, dat het geld, dat U besteedt 
aan dit werk en steekt in deze wedstrijd, 
bestemd is voor het prach tig sociale 
werk, n.l. de opvoeding der jeugd. 
Op deze manier bezorgt U onze jongens 
een gezonde en nuttige ontspanning, en 
wat gaat U immers meer ter harte dan 
dat?? Het is daarom dat wij voor de 
tweede maal een beroep doen op Uw 
aller medewerking en verwachten ook 
dat wij bij onze volgende rondgang 
nogmaals op Uwe royale steun kunnen 
rekenen. 
Niemand blijft nog achter, zodat waar 
mag zijn: ,,Onze Puzzle-actie is geslaagd. 
Nhgens werd vergeefs gevraagd". /

Voor de Landbouwers. 
Commissie Rattenbestrijding. 

Een centrale commissie, waarin vertegen
woordigd zijn de provincie, de gemeen
ten en de landbouw-, middenstands- en 
arbeidersorganisaties, heeft de leiding 
genomen van de intensieve streekactie, 
die van 23-28 Juni zal worden gehou
den. 
In Noord- en Midden-Limburg zal van 
7-12· Juli een aansluitende bestrijdings
campagne worden gevoerd. Van Tilburg 
tot de Duitse grens zal dan de oorlog 
woeden tegen ratten. 
Voor Brabant is het hoofdkwartier ge
vestigd te Tilburg bij de N.C.B. 
De bestrijding geschiedt met z.g. ,,tor
pedo's", in krantenpapier gepakte gepre
pareerde tarwekorrels. Deze torpedo's 
zijn verkrijgbaar op het bureau van de 
dienst gemeentewerken, alhier, tegen be
taling van 0,03 per stuk. 
,edereen kan daadwerkelijk helpen door, 
liefst in samenwerking met de buren, de 
ratten hun levenskansen te ontnemen. 
Dit kunt U bereiken door de nestelge
legenheid te verstoren en voedsel zoveel 
mogelijk weg te sluiten. Wanneer rat of 
muis niet rustig hun nest kunnen bou
wen en geen voedsel vinden, zullen ze 
al gauw naar "betere oorden" vertrek
ken. En dat is juist, wat de commissie 
wil bereiken: weg met onze vijand, de 
rat! 

'.23 - 28 JUNI RATTENWEEK. 
Deze bestrijding is hoofdzakelijk bedoeld 
tegen de zwarte rat, die in de huizen 
leeft en vooral - zoveel schade kan toe
brengen aan opgeslagen graanvoorraden. 
Deze week is dáárom zo gekozen, omdat 
er clan geen graan van de oude voor
raad meer aanwezig is en de nieuwe 
oogst nog niet binnen is. 
Zorgt er clan voor, dat Uw zolders wer
kelijk schoon zijn, en de ratten geen 
ander voedsel kunnen vinden clan de 
torpedo's. 
De torpedo's bestaan uit, in krantenpa
pier verpakte, tevoren geprepareerde 
graankorrels. Wanneer de voorschriften 
voor het uitleggen stipt worden opge
volgd, zal geen nadeel ontstaan voor Uw 
huisdieren. 
De vastgespijkerde pakjes worden van 
bovenaf aangevreten, zodat de körrels 
niet uit de pakjes zullen rollen. 
Het verdient toch aanbeveling, de huis• 
dieren vast te houden, want de ratten 
moeten ongestoord kunnen genieten van 
het neergelegde lekkers. 
De torpedo's worden centraal klaarge
maakt bij de Coöp. Handelsverenigii1g 
te Veghel. Per woonhuis zal 1 pakje à 
10 torpedo's voldoende zijn, voor boerde
rijen 30 à 40 torpedo's. De kosten zulen 
30 cent per 10 torpedo's bedragen. 
Voor niemand behoeven de kosten een 
belemmering te zijn de commissie in 
haar streven te steunen: Weg met de 
zwarte rat in Brabant. 
De bruine of rioolrat (ook betiteld met 
de namen grijze- of waterrat) zal ook 
nog een speciale bestrijding krijgen: 
daarvoor is de wintertijd geschikter. Als 
de huisrat een gevoelige klap heeft ge
kregen, dan zal de rioolrat later met 
meer succes kunnen worden bestreden. 

Geldigverklaring kunstmestbonnen 
voor Grasland. 

Met ingang van 4 Juni 1947 zijn de stik
stofbonnen voorzien van opdruk G gel
dig verklaard. De bonnen zijn bestemd 
voor een toewijzing van 10 kg zuivere 
stikstof per ha grasland en zullen door 
de bureaux van de Provinciale Voedsel
commissarissen worden uitgereikt. Ze be
houden hun geldigheid tot 30 Juni 1947, 
terwijl bonnen, welke na deze datum 
binnenkomen, onder géén voorwaarde 
meer kunnen worden geaccepteerd. 

DE COLORADOKEVER. 

De coloradokever is een. ongewoon 
kwaadaardige plaag. Hij is taai, vraat
zuchtig, plant zich snel voort en ver
spreidt zich eveneens snel. Een afstand 
van 100 tot 150 km wordt gemakkelijk 
door hem afgelegd. Als wij die kever;; op 
onze stranden ongemoeid lieten, dan 
zot.den ;:e naar onze aardappelvelden 
vliegen en eieren gaan leggen, elk vele 
honderden. Uit die eieren komen lar
ven, die de planten kaal vreten. Wan
neer die h,rven volwassen zijn, kruipen 
ze in de grond en verpoppen zich da:ir: 
Na korte tijd kruipt uit die pop weer 
een nieuwe kever. Zo'n cyclus noemt 
men een gen-eratie. In warmere streken 
komen er drie van zulke generaties voor 
in één jaar; dit betekent, dat zich uit 
een paar kevers in het voorjaar, gedu
rende de zomer circa 27 millioen nieuwe 
kunnen vormen! 
In ons land is er meestal maar één gene
ratie/ maar het is zeer wel mogelijk,
dat 1et insect zich aan ons klimaat zal 
aanpassen, zodat er zich twee generaties 
zullen ontwikkelen. Dat is zowat 10000 
millioen uit die 20.000, die onlangs aan 
ons strand aanspoelden. 
De bestrijding is bij de wet verplicht. 
Allen moeten meehelpen, waar dit nodig 
is. In de eerste plaats natuurlijk de ver
bouwers van aardappelen. Maar ook 
volkstuinders en alle andere, die in hun 
tuin aardappelen telen voor eigen ge
bruik. Vindt men een coloradokever, dan 
melde men het direct aan de politie of 
aan een ambtenaar van de Plantenziek
tenkundige Dienst. Als wij géén vol
doende maatregelen nemen, zullen wij 
in de toekomst nog grotere moeilijkhe
den ondervinden en verliezen lijden clan 
thans. 

Eerste bericht over de bestrijding van 
de draaihartigheid van Kool. 

De Plantenziektenkundige Dienst deelt 
mede, dat de eerste vlucht van de mug, 
die de draaihartigheid in kool veroor
zaakt, in het zuiden en oosten van het 
land is begonnen. De verbouwers van 
kool aldaar wordt aangeraden hun ·kool
planten op plantenbanen, in bakken en 
op luwe plaatsen te bespuiten met 5 pro
cent Pyridinezeep, die in de handel ver
krijgbaar is. Deze bespuiting moet twee
maal per week plaats hebben met geen 
grotere tussenruimten dan 4 dagen. 
Deze waarschuwing geldt alleen voor het 
zuiden en oosten van het land. Boven
dien geldt zij niet voor koolplanten, die 
reeds op het open veld zijn uitgeplant, 
tenzij op luwe plaatsen. Zodra ook deze 
bespoten moeten worden, zal een vol
gend bericht worden verspreid. 

Sport nieuws.

ODC - BVV (combinatie) 3 - 8 
Dank zij de loyale medewerking van 
het BVV-bestuur kon de aangekondigde 
wedstrijd ten bate van Herwonnen 
Levenskracht toch doorgang vinden. 
BVV zijn wij daarvoor zeer dankbaar, 
en niet uitsluitend voor de medewerking 
alleen, doch ook voor de wijze waarop 
zij hebben medegewerkt aan het wel
slagen van deze middag, door een uit
gelezen gezelschap sportmensen te zen
den, die ons hebben laten genieten van 
prachtig spel, een bewonderenswaardige 
techniek en het perfect spelen van het 
zoveel besproken stopperspil, of juister 
gezegd drie backssysteem. 
Overduidelijk hebben deze knapen be
wezen, dat het zwaartepunt niet in de 
verdediging, doch in de aanval ligt. 
Voor ODC was het de eerste keer dat 
zij dit systeem in practijk gingen bren
gen, en gezien de tegenpartij ging het 
vrij goed. Zelfs namen de ODC-ers met 
2-0 de leiding en ging de rust met een
2-1 voorsprong in. Deze voorsprong
had reeds in de eerste minuut in de
tweede helft kunnen worden vergroot.
Van de Boogaard schoot echter alleen 
voor doel, tegen de BVV doelman aan. 
Zo bleef de wedstrijd niet eenzijdig, 
totdat het laatste kwartier, de ODC-ver
dediging de vlag moest strijken voor de 
steeds terugkomende stormlopen van de 
BVV voorwaartsen en zodoende een gro
te nederlaag niet kon voorkomen. 
Jongens van BVV dank voor deze nut
tige en prachtige voetballes, die aan de 
vooravond van een algehele omwenteling 
in het spelsysteem van ODC zeer zeker 
vruchten zal afwerpen. 

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP. 

UDI - Boxtel 1 - o. 
Iedereen, die Zondag j.l. meewerkte om 
de kleine Boxtel-invasie in Uden te doen 
slagen zal met ons durven te beweren. 
"De voetbal-goden hebben Boxtel tot 
vierde klasser willen bombarderen." 
Deze bewering is van alles wat op chau-
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65. Het onderzoek was begonnen. De 
Professor moest plaats nemen in een 
stoel en hij werd onder narcose, in een 
soort verdoving gebracht. Men plaatste
hem een kap op het hoofd, die verbon
den was met een soort telex-toestel. 
Met deze vernuftige uitvinding kon men
elke gedachte aflezen, want de telex gaf
alles op papier weer. 
Bovendien had men nog een film, die

v1111sme lijkt gespeend, want hoewel 
"Boxtel" voor cracks als P. van Weert 
en Jo Kerkhofs reserves moest laten aan
rukken, kon UD! het (speciaal vóór de 
rust) op geen voeten en vamen na "bij
gesloft" krijgen. 
De geroutineerde H. Voets speelde een 
opvallend goed partijtje rechts-half en 
Jetten, de motor van UDI, kon door 
zijn toedoen bij lange niet naar behoren 
functioneren. 
De middenvoor van de j"unioren mistte in 
zijn solo-attaques de punch van het do
delijk schot. 
Kivits verdedigde zijn doel met veel 
bravour, terwijl het backstel bepaald 
brilleerde. 

. M. Voets vormde weer het puikstuk van 
de halflinie, uitstekend geassisteerd door 
v. cl. Schoot en !-1. Voets.
Van de buitenspelers, die op dit terrein
voor de score zouden moeten zorgen,
sukkelde v. Hees-:h weer met het "voet
balknietje".
De binnenspelers hebben zich nog steeds
niet aan het SS-systeem kunnen aan
passen. 
Beangstigd om het magische vierkant te
verbreken ziet men hen te weinig voor
het vijandelijk doel om hun centervoor
te steunen.
Maar wat ontbreekt kan nog komen.
De wapenschouw van UDI bracht aller
eerst een gammele verdediging aan het 
licht.
De agressieve ex-Topspeler v. _d. Akker
deed hier voortreffelijk werk.
Hun voorhoede moest in de tragische
eerste minuut Klein verliezen door een 
beenbreuk.
Hoewel hun'operalies op de Boxtel-helft
werden gesteund door de terreinkennis
slaagden zij er echter niet in de verde
diging van de degraclante uit verband
te spelen.
Dat Jetten c.s. toch nog met een 1-0
overwinning uit de bus kwamen was 
werk van het "noodlot" waar zelfs het 
hechtste verdedigingsbloc niet tegenop
kan tornen en waarvoor ook Boxtel
moest zwichten. 
Het gebeurde, toen er nog ruim 10 mi
nuten te spelen waren: 
J. Voets, die een uiterst faire wedstrijd
speelde, struikelde en hinderde in zijn 
val (totaal zonder opzet) de linksbuiten
van UDI.
De scheidsrechter, die zich de gehele
wedstrijd door een uitstekend observator
getoond had, nam elf arbitrale passen.
Center-half v. d. Akker wandelde naar
voren slingerde het rechter van zijn
lange benen tegen het leer, dat gedreven
door een geweldige kracht over de ontel
bare kiezelstenen zoefde en via de vin
gert-oppen van een uitstekend uitvallen
de Kivits in de uiterste linkerbeneden-
hoek verdween en .. . . . . . .  . 
Deze onverdiende kans was in klinken
de voetbalmunt omgezet, terwijl Boxtels 
kans om zich te handhaven naar de 
vaantjes geholpen was. 
Desondanks lieten zij zich door dit doel
punt van slechte kom-af niet onthalzen. 
Doch LIDI nam, aangevuurd door haar
heksenketel, het zekere voor het on
zekere door bij dreigend gevaar de bal 
een rustig tikje over de out-lijn te geven. 
Toen de scheidsrechter zijn veelvuldig 
gebruikte wapen voor het laatst liet ho
ren was geheel Uden de koning te rijk. 
Er kwamen bloemen en teveel handen 
om ze allemaal te drukken, het muziek
corps speelde en het was allemaal ter 
gelegenheid van het behaalde derde klas
seschap. Als echte sportlui sluiten wij 
ons gaarne aan bij de wensers van geluk 
en succes. 
Een Boxtel, dat zich niet geslagen voel
de, doordat zij zich even sterk wist als 
haar concurrente, ging in de beste stem
ming huis-toe. 
Gestaand en gesterkt door vele harde 
lessen en een ongelukkige competitie 
gaat een ongebroken Boxtel voort in de 
vierde klasse, waar ten slotte toch ook 
wel gevoetbald zal worden. 
En een vereniging met zulk een onver
woestbare geest zal - ongetwijfeld ook 
haar verdiende succes eens krijgen! 

D.V.G. '.2 - Boxtel 3.
R.KS.V. ,,Boxtel" schrijft ons inzake de
ze wedstrijd, dat het "niet-- opgekomen" 
hetgeen DVG in ons vorige nummer
achter deze wedstrijd plaatste, onjuist is,
daar deze wedstriJd reeds gespeeld is en
toen resulteerde in een Boxtel-zege, ter
wijl het Boxtel-secretariaat in een schrij
ven van· Bondswege werd medegedeeld, 
dat deze wedstrijd niet meer behoefde 
gespeeld te worden.

DVG - DSC (Kerkdriel) 1 - t. 
DVG I heeft Zondag een begin gemaakt 
aan de promotie-competitie. Aan de ge
hele wedstrijd was weinig fraais. Of
schoon er slecht gespeeld werd is DVG 
bijna de gehele tijd in de ;ianval ge
weest, maar de voorhoede vergat te 
schieten. 
Met een sterke wind tegen trapt DVG 
af en weet reeds spoedig enige mooie 
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door geheimzinnig aangebrachte came
ra's in het atoomgebouw was opgenomen 
en een bewijs vormde, dat zelfs de knap
pe Vaartsma niet kon weerleggen. Na 
het onderzoek zweeg hij dan ook wij
selijk. 
66. Hij werd naar een cel gebracht.
Met het hoofd in zijn handen zat de
boef daar achter slot en grendel. 
Dat die lui zo verduiveld gewiekst en

L 

aanvallen op te • zetten, deze blijven 
echter onbenut. Toch brachten zij nu en. 
dan enige hachelijke momenten voor het 
DSC-doel. Nu gaat het spel meer op 
en neer, de ESC-ers proberen het met 
verre schoten, maar de DVG-keeper is 
op zijn post en zet direct de voorhoede 
aan het werk, deze faalt echter de ge
hele middag en zo komt de rust met een 
dubbel blanke stand 0-0. 
Tijdens de rust werden door de DSC
aanvoerder bloemen aan het DVG-elftal 
geschonken, vanwege het behaalde kam
pioenschap, waarna de Heer C. Putmans, 
uit Liempde een dankwoordje sprak. 
Na de rust is DVG weer het sterkste. 
Als na negen minuten de DSC-linksbui
ten hoog voorschiet en de DVG-keeper 
de bal niet goed te pakken krijgt, neemt 
de middenvoor zijn kans waar en het 
is 0-1. Door dit doelpunt niet ont
moedigt trekt DVG met man en macht 
ten aanval, en weet de rechtsbinnen elf 
minuten later de stand weer op gelijke 
voet te brengen. In deze stand komt geen 
verandering meer en mag DSC zeer blij 
zijn het er met een gelijk spel te hebben 
afgebracht. 
De achterhoede van DVG was goed, 
maar bij de voorhoede wilde het niet 
vlotten. Zij vergaten te schieten! 

ÖDC afd. Korfbal. 
ODC I - Rood-Wit 1. •

Naar aanleiding van het behaalde kam
pioenschap van ons eerste twaalftal zal 
Zondag 15 Juni a.s. om 2,30 een huldi
gingswedstrijd gespeeld worden op het 
ODC-terrein tegen Rood-Wit, die dit 
jaar in de eerste klasse N.B.KB. kam
pioen is geworden. Het zal een aange
name en spannende wedstrijd worden en 
we hopen dan ook dat het aan be
langstellenden niet zal ontbreken. (zie 
verder advertentie in dit blad). 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" (Afdeüng Korfbal). 

Zondag j.l. speelde Boxtel 1 een vriend
schappelijke wedstrijd tegen het 2 klas
sen hoger spelende Oranje Wit 2 uit 
Tilburg. Alhoewel een överwinning niet 
verwacht mocht worden, heeft Boxtel 
zich toch buitengewoon goed gehouden, 
hetgeen blijkt uit de slechts 2-0 neder
laag welke zij van Oranje Wit kregen te 
incasseren. Deze uitslag geeft de ver
houding juist weer, al had Boxtel toch 
zeker een tegenpuntje verdiend. 
Boxtel 2 speelde een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Oranje Wit 3 en ging 
met 8-2 ten onder. Beide wedstrijden 
werden in de beste verstandhouding ge
speeld en droegen een zeer sportief ka
rakter. 

Boxtel 1 - Oranje Wit '.2 0 - '.2. 
In deze wedstrijd ging de strijd aardig 
op en neer. Nu eens was Boxtel in de 
aanv;;il, dan weer O.-W. Goede aan
vallen, zowel van Boxtel als van 0.-W. 
strandden op de beide verdedigingen, die 
een zeer goede' partij speelden. Na on
geveer een half uur spelen, moest Boxtel 
echter toezien, dat O.-W. de leiding nam 
0-1. Boxtel zwoegde om de gelijkmaker,
doch deze bleef uit, zodat de rust met
een 0-1 voorsprong voor O.-W. inging. 
Na de rust probeerde Boxtel het op
nieuw, doch de O.-W. verdediging was
niet te verslaan. Steeds sloegen zij de
aanvallen af. Ook de Boxtel verdediging
was paraat en deed niet voor de O.-W.
verdediging onder, ook zij sloegen de 
aanvallen resoluut af.
Na enkele gevaarlijke O.-W. aanvallen
verdween tenslotte, na keurig samenspel 
nummer twee door de mand 0-2. Alle 
pogingen van Boxtel om een tegenpuntje
te maken, draaiden op niets uit, zodat bij
het klinken van het eindsignaal Oranje
Wit een verdiende 2-0 overwinning op 
Boxtel had behaald. 

Boxtel '.2 - Oranje Wit 3 '.2 - 8. 
In deze wedstrijd was Oranje Wit steeds 
in de meerderheid. Ondanks deze meer
derheid wisten zij voor de rust slechts 2 
maal te doelen. 
Na de rust kwam O.-\V. echter pas goed 
los en wist nog 6 maal te doelen. Doch 
Boxtel liet zich niet onbetuigd en redde 
de eer, door 2 tegenpuntjes te scoren; 
zodat de eindstand 8-2 in het voordeel 
van Oranje Wit 3 werd. 

KEGELCLUB "STEEDS BETER".

De Kegelclub "Steeds Beter" gevestigd 
bij Hotel A. van Boxtel-Teeuwkens, 
speelde op \Voensdag 4 Juni haar 2e on
derlinge competitie, de stand is over 20 
ballen als volgt: 
1. Jan van Laar
2. A. Adelaars
3. H. Kimpel
4. Joh. van Run 
5. A. van Duren
6. H. van de Krabben
7. H. van de Vorst
8. Jan van Rooy
9. A. van Boxtel
10. Jan Schenkels

140 
137 
136 
130 
129 
127 
127 
117 
109 
98 

punten 
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vernuftig waren, had hij niet durven 
dromen. 
Er was nu niema11d meer, die zich om 
hem zou bekommeren. 
·Iedereen en alles liet hem in onzeker
heid. Deze onzekerheid was vo·or de
machteloze Vaartsma, de hoovaardige 
Professor een kwelling, die hem rade
loos, ja zelfs bijna krankzinnig maakte. 

/ 

" 
" 



Boerenrecht. 
Een vijfde van alle in Nederland werk
zaam behoort tot de boerenstand; 20 %
dus. De nijverheid haalt een percentage 
van 38, handel en verkeer 24, terwijl 
voor overheidsdiensten, onderwijs en an
dere beroepen 18 % geldt. 
Kwantitatief is de landbouw dus zeker 
niet de belangrijkste bedrijfstak. Maar 
men mag_ niet uit het oog verliezen, dat 
de boer de producent is van producten, 
die in de eerste levensbehoeften voor- · 
zien en derhalve zeker niet ontbeerd 
kunnen worden. 
Gemis van die producten betekent hon
ger en dood. Onder de voorbije oorlogs
jaren heeft zelfs de meest verstokte 
stedeling dat begrepen en aangevoeld. 
En ook nu nog, in deze tijd, dat de 
meeste agrarische producten slechts in 
beperkte mate verkrijgbaar zijn toont 
men nog wel wat begrip voor de nood
zaak van het bestaan van de agrariër. 
Maar als straks de tijden weer hun nor
male vormen zullen aannemen zal men 
al te gauw gen·eigd zijn de boer en zijn 
werk te vergeten, hoewel de boer zijn 

,gewicht ook dan nog in goud waard 
zal zijn, niet alleen uit hoofde van zijn 
materiële productie, maar tevens van
wege de samenleving, waarvan de boer 
een zeer belangrijk deel uit maakt. Gods
vrucht, eenvoud, soberheid en spaarzin 
overheersen nog destructieve ideeën, als 

. bijv. het neo-malthusianisme. 
Zoals ieder normaal mens, streeft ook de 
boer naar een m.iteriële welstand, in 
welk streven hij echter tamelijk weer
loos staat. Maken de arbeiders in hun 
streven gebruik van het machtige, ge
vreesde wapen "staking", de boeren kun
.dat niet. Hun werk geldt geen dood ma
teriaal. Hun werk is de levende natuur 
in de vorm vari gewassen en vee, die bij 

Con}act met INDIË 
-Onder deze rubriek hebben wij meer
malen typische verhaaltjes opgenomen,
waaruit bleek hoe onze jongens hun
·beschermende taak opnemen jegens het
-door eigen landgenoten verdrukte Indo
nesische volk en hoe zij zich het lot
van de aan hun zorg toevertrouwde In
-donesiërs aantrekken.
Thans brengen wij een correspondentie
van een verpleger in een kampong, die
-zich daarbij kan verheugen in het geluk
der inlanders als zij voor het eerst weer
een stukje stof kunnen bekomen om zich
te kleden.'

* * 

Zo, het middageten zit er weer in, re
-oen tot klagen over het dagelijks voedsel
·zou onredelijk zijn, want de nasi die
·smaakt nog maar goed. Natuurlijk de
,;kleefpasta" die we daar zo nu en dan
tussen door krijgen is minder aange
-naam, maar zolang we nog iedere dag
onze nasi inet sambal krijgen, halen we
het wel. Eigenlijk zouden we na zo'n
maaltijd middagrust moeten nemen, maar
,de tijd en omstandigheden laten dit wel
eens niet toe.
lmmers 'k moet direct de kampong in
om mijn vaste klanten nog wat "obat"
toe te dienen.
Veel zijn het er eigenlijk niet meer op
het steeds aangroeiende inwoners aantal,
dat reeds weer ± 2000 telt, nog een
"kleine veertig, het aantal neemt geregeld
af. Aanstonds loop ik in de kampong,
over beide schouders een volle tas, over
al gaan de duimpjes al op: ,,Tabé mant-

• zi, tabé", achter me aan loopt mijn kleine
·helpster, een lief donker ding van om
en nabij 12, ook zij draagt wat spulletjes,
-die ik voordien heb klaar gezet. Ze
weet het al precies, want hoe lang doen
we dit nu al.
Zo lopen we voort, naar bekende plekjes,
waar de lopende zieken al staan te wach
ten, spoedig zijn de tassen uitgepakt en
1iggen de spullen zo voor het grijpen op
-de vrijgemaakte balé-balé.
Hier en daar een opmerking in mijn
beste Maleis en dan begint het zaakje,
de · wonden gaan vooruit.
Enkele huizen verder staat een groepje
mensen, en ik vraag, wat dat te bete
kenen heeft, ze begrijpen het niet da
delijk, maar ja al,s ze het door hebben
komt er een heel verhaal over "empat
roepiah" en "distriboesie".
Nu is het mijn beurt om een vragend
gezicht te trekken, want ik begrijp er
eigenlijk niet veel van. Steeds meer men
sen stromen daar bijeen. Enfin, ik maak
mijn werk af en als ik klaar ben gaan
de spullen weer in de tassen. Ik moet
dan mijn ronde nog doen, de bedlegerige
patiënten bezoeken.
Maar ik snap toch niets van het geval·
daar vlak bij me, er staan nu wel een
paar honderd en waar ze zo gauw van
daan komen dat mag Joost wel weten,
maar ik moet toch weten wat er aan de
hand is. Wat vertelt U mij daar? 0 juist
is er distributie van textiel voor 4 gulden
de 2 meter? Dat is niet duur Loerah,
is het nog een beetje goede stof ook?
'k Word dan door het kamponghoofd
naar binnen geleid om een kijkje te ne
men in het huis, we moeten door een
dichte drom van mensen heen, ze staan
opgepakt als haringen in een ton, om
toch vooral niet de laatste te zijn. Stel je
voor dat het op was als ze aan de beurt
komen!
Als ik goed en wel binnen de poorten
hen, moet 'k even met de ogen knippen,
is het waarheid of droom ik?
Maar neen ik droom niet, een kamer
volgepropt en opgetast met katoenen
stofjes in alle mogelijke kleuren en on
mogelijke kleuren, alles in effen tinten,
stapeltjes met 10 coupons tot mans
hoogte, een coupon is 2 meter.
Even later sta. ik weer op de weg, niet
met een couponstof onder de armen, wel
met een verbazend raar gevoel in mijn
huik, het gevoel, dat wij jongens van de
E.M.-divisie hieraan hebben medege
werkt dat dit mogelijk is.
Ondanks het feit, dat �iet en Jan wel
duivels goed kunnen kankeren, op alles
en nog .wat. Maar dat komt dan, omdat
ze nog nooit in de kámer van de Loerah

stop-zetting de strop om de hals van de 
staker zouden leggen. 
Zijn staking zou de dood van zijn pro
ducten behelzen, waardoor de honger 
zijn medemensen zou bedreigen. De boer 
gaat verder met zijn arbeid, ook al is 
zijn inkomen van zodanige hoogte, dat 
niemand die in industrie of handel werk
zaam is daarmee zijn werk zou voort
zetten. De boer doet dat, niet omdat hij 
nobeler, is dan een ander, maar om de 
doodsimpele reden, dat hij zich daartoe 
genoopt ziet door de natuur en om
dat de menselijke liefde, het menselijk 
fatsoen en een dosis begrijpelijke eigen
liefde hem daartoe dwingen. 
Bovenstaanden is dan ook geen verheer
lijking van de boer, doch slechts een aan
duiding van het recht van ieder mens: 
Materiële welstand! In het verleden heeft 
de boer al ééns machteloos, maar on
verdiend de vlag moeten strijken in de 
strijd tussen kapitaal en arbeid, met als 
afzonderlijke frontlinies de strijd in de 
bedrijfstakken, tussen landbouw, indus
trie en handel. Door deze strijd is het 
boerenbedrijf in de verdediging gedron
gen, waarin men kennelijk zwak is om de 
bovenomschreven reden. Omdat de boer 
gedwongen is de omstandigheden te ne
men, zoals ze zijn. 
Maar wanneer men dit niet ziet of wil 
zien en de boerenstand door een cata
strofe wordt bedreigd, dan is dat verval 
geen reden voor de overige 800/0 om de 
boer te minachten, zoals het steeds ge
beurd is, doch dan is er reden om een 
pleidooi te houden voor de boer, waarin 
men dingt naar een "loon naar werk" in 
de thans van kracht zijnde geleide eco
nomie, ondanks zijn zwakke verdedi
gingsmogelijkheden, die er toe kunnen 
leiden hem weer als sluitpost- te be 
schouwen, waarmede het recht van de 
boer weer op schandalige wijze door 
het slijk gesleurd zou worden. 

hebben gekeken en ook aan de stralende 
gezichten voorbij gelopen zijn, zonder 
dat ze hebben opgemerkt, dat al die 
mensen eèn pakje onder hun arm had
den, met een nieuw stukje katoen, wat 
zoveel betekent als het eerste nieuwe 
baadje voor de vrouwen en de eerste 
nieuwe broek of kiel voor de echtgenoot, 
na 5 jaren van bezetting, strijd, revolutie 
en naweeën van een oorlog. 
Jouw patrouillegang Piet en jouw saaie 
dagwacht Jan, hebben daar ook aan me
degewerkt. 

Distributie=Nieuws. 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 15 Juni 
tot en met 28 Juni 1947. 

. Bonkaarten KA, KB, KC 707 (SerieE): 
E-03 Algemeen: 750 gram suiker, boter

hamstrooisel enz.
of t 500 gram jam, stroop enz. 
of 750 gram chocolade of suiker

werk. 
E-04 Algemeen: 250 gram waspoeder en 

250 gram soda.
E-05 Algemeen: 1 ei.
Bonkaarten KD, KE 707 (Serie E):
E-13, E-14 Algemeen: 250 gram suiker,

boterhamstrooisel enz.
of 500 gram jam, stroop enz. 
of 250 gram chocolade of suiker
werk. 

E- t 5 Algemeen: 250 gram waspoeder en
250 gram soda.

E-16 Algemeen: 1 ei. 
Bonkaarten MA, MD 707 (Bijz. arbeid, 
a.s. moeders) (Serie E):
E-21 Suiker: 250 gram suiker, boter

hamstrooisel enz.
of 500 gram jam, stroop enz. 
of 250 gram chocolade of suiker
werk. 

Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 707: 
E-31 Tabak: 1 rantsoen sigaretten of

kerftabak (ge�n sigaren).
E-32, E-35 Tabak: 2 rantsoenen siga

retten of kerftabak (geen sigaren).
E-33 Versnaperingen: 200 gram choco-

lade of suikerwerk / 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel enz. 
of 400 gram jam, stroop enz. 

E-36 V�rsnaperingen: 100 gram choco
lade of suikerwerk
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel enz. 
of 200 gram jam, stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 13 Juni worden gebruikt. 
De bonnen E-04 en E-15 Algemeen ge
ven recht op 250 gram waspoeder bene
vens 250 gram soda. 
Op de bonnen E-31, E-32 en E-35 Tabak 
zijn uitsluitend sigaretten of kerftabak 
verkrijgbaar. Op de bonnen mogen geen 

' sigaren worden afgeleverd. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL. 
De Waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring Boxtel brengt het navolgen
de ter openbare kennis: 
1. Uitreiking van schoenenbonnen op
cijfer 3.
Op Zaterdag 14 Juni a.s. zal in elke tot 
de Distributiekring behorende gemeente 
worden overgegaan tot het uitreiken van 
schoenenbonnen aan hen, die in het be
zit zijn van een tweede distributiestam
kaart waarvan het nummer als eindcijfer 
een 3 is, mits betrokkene in het bezit is 
van een bij de stamkaart behorend in
legvel GA, GB, CC of CD 605, waaraan 
zich de bon 612 nog bevindt. Deze uit
reiking zal zoals hierboven genoemd 
plaats hebben in elke gemeente op a.s. 
Zaterdag 14 Juni van 9, 15 tot 12 uur. 
De uitreiking van sch9enenbonnen aan 
kinderen welke geboren zijn in de maand 
Juni van een der jaren 1932 tot en met 
1945, alsmede aan de kinderen geboren 
in de maand Augustus 1946 zal niet op 
a.s. Zaterdag plaats hebben, doch ge-

. durende deze gehele maand op de da
gen waarop het loket Centrale Kassa
in de verschillende gemeenten is ge
opend.
2. Uitreiking bonkaarten 709. In het
tijdvak van 16 Juni tot 2 Augustus a.s.
zullen de volgende nieuwe bonkaarten

worden uitgereikt: KA tot en met KE 709 
voor niet-zelfverzorgers; LA, LB en LC 
709 voor zelfverzorgers melk en vlees; 
OA, OB en OC 709 voor zelfverzorgers 
vlees en PA, PB en PC 709 voor zelf
verzorgers melk. Bonkaarten worden 
slechts uitgereikt ten behoeve van per
sonen, wier stamkaart voorzien is van 
een TO 2-zegel, en uitsluitend aan de
genen die zijn opgenomen in het bevol
kingsregister van één der gemeenten be
horende tot de Distributiekring Boxtel. 
Voor elke uitgereikte bonkaart wordt de 
inwisselingsbon welke links bovenaan de 
bonkaart 707 voorkomt als tegenwaarde 
ingenomen. Losse ·inwisselingsbonnen 
worden in geen geval geaccepteerd. Voor 
<le uitreiking der bovengenoemde bon
kaarten wordt de stamkaart a fgekruist. 
Bovengenoemde uitreiking zal in de ver
schillende gemeenten op de volgende 
"dagen plaats hebben (tegelijkertijd zowel 
aan zelfverzorgers als aan niet zelf
verzorgers): 
BOXTEL (Lennisheuvel) 

16 Juni A t.m. M.; 17 Juni N t.m. Z. 
BOXTEL (Gemonde) 

18 Juni A t.m. M.; 19 Juni N t.m. Z. 
BOXTEL (Kringkantoor) en Schijndel 

20 Juni Kloosters. 11 Juli Le t.m. Ly 
23 Juni A 14 Juli M. 
24 Juni B t.m. Be. 15 Juli N, 0 
25 Juni Bie tm Bo. 16 Juli P. Q 
26 Juni Br. t.m. By 17 Juli R 
27 Juni C. 18 Juli S t.m. Schi 
30 Juni F. 21 Juli Schoe t.m. 
1 Juli D. Sy. 
2 Juli E. 22 Juli T 
3 Juli G. 23 Juli U. 

4 Juli H t.m. Hee 24 Juli V t.m. Vl. 
7 Juli Hei tm. Hy 25 Juli Vo t.m. Vy 
8 Juli I en J. 28 Juli W. 
9 Juli K. 29 Juli X, Y en Z. 

tO Juli L t.m. La. 
LIEMPDE: 

16 Juni A t.m. M; 17 Juni N. t.m. Z. 
OIRSCHOT: 

20 Juni Kloosters 
23 Juni A t.m. Be 
25 Juni Bie t.m Bj. 
27 Juni C, D en E 
30 Juni F. 
2 Juli G. 
4 Juli H t.m Hee 
7 Juli Hei t.m Hy 
8 Juli I en J.

1 t Juli K. 
ESCH: 

14 Juli L. 
16 Juli M en N 
18 Juli O en P 
21 Juli Q en R 
23 Juli S t.m Schie 
25 Juli Schoe t.m. 

Sy 
28 Juli T t.m. V. 
30 Juli W t.m. Z. 

18 Juni A t.m. M.; 19 Juni N t.m. Z. 
BEST: 

Bata 18 Juni. 10 Juli L. 
19 Juni A. 15 Juli M en N. 
24 Juni B. 17 Juli O en P 
26 Juni C, D en E 22 Juli Q en R 
1 Juli F en G 24 Juli S. 
3 Juli H. 29 Juli T t.m. V. 
8 Juli J t.m. K. 30 Juli W t.m. Z. 

Personen, welke inmiddels uit de zelf
verzorging zijn getreden kunnen hun 
bonkaarten slecht� afhalen te Boxtel op 
30 en 31 Juli en 1 Augustus a.s. te 
Schijndel, op 29 Juli en 1 Augustus 1947 
te Oirschot op t Augustus en te Best op 
3 t Juli a.s. 
3. Aanvragen van RIJWIELEN.
In tegenstelling met reeds verschenen 
berichten zal in het tijdvak van 16 t.m. 
20 Juni a.s. alsnog de gelegenheid be
staan tot het aanvragen van toerrijwielen. 
4. Individuële aanvragen voor werkkle
ding. De aandacht wordt erop gevestigd
dat tot en met 21 Juni a.s. nog de ge
legenheid bestaat tot het indienen van
individuële aanvragen om werkkleding
door personen werkzaam in een zelfstan
dig beroep dan wel in een bedrijf met
minder dan tO werkkleding dragende ar
beiders. Bedoelde aanvragen dienen te
geschieden door middel van een formu
lier MD 333-06 hetwelk moet worden
ingediend bij de Distributiedienst van
de gemeente van inwoning. Op de ach
terzijde van het formulier behoeft in de
kolom "Benamingen" slechts de vermel
ding: ,,Werkkleding" te worden ge
plaatst.
Voor het aanvragen van werkkleding
komen tevens in aanmerking verpleeg
sters, leerling-verpleegsters, kraamver
zo'rgsters enz. alsmede Chirurgen, kell
ners, serveuzes, huisknechts en koks.
BOXTEL, 11 Juni 1947. 
De wnd. Directeur vnd., J. F. A. PARO. 

Sociale Verzekeringen. 
INVALIDITEITSWET 

Zoals in mijn vorig artikel reeds gezegd 
trad op 3 December 1919 een stukje 
van het complex sociale maatregelen 
door Talma ontworpen in werking. Het 
was de toenmalige Minister Aalberse, 
die namens de Roomsch-Katholièke 
Staatspartij zitting had in het Kabinet, 
die de Invaliditeitswet op genoemde da
tum deed i6lgaan. Vele moeilijkheden 
deden zich . voor bij de voorbereiding. 
Immers deze wet had ten doel arbeiders 
te verzekeren tegen geldelijke gevolgen 
van invaliditeit en ouderdom. 
Verzekeringsplichtig waren zij die de 
leeftijd van 14 jaar hadden bereikt en in 
loondienst werkzaam waren. Zij die meer 
dan f 1200, thans f 2000, per jaar ver
dienden konden niet worden ingeschre
ven. Is men eenmaal ingeschreven en 
stijgt het loon of salaris na jaren boven 
thans f 3750, dan houdt vanaf deze loon 
of salarisgrens de premiebetaling op. 
Wat moest er derhalve op 3 December 
1919 met de ouden van dagen gebeuren 
of liever gezegd met hen die de 65-jarige 
leeftijd bereikt hadden. (dit zijn lang niet 
in alle gevallen ouden van dagen.) Zij 
werden gegroepeerd en wel in 2 groe
pen nl. zij die konden aantonen, dat zij 
in de laatste to jaren 156 weken in loon
dienst gewerkt hadden en zij die behoor
den tot de kleine zelfstandigen. 
De eerste groep viel onder de bepalingen 
der Invaliditeitswet. Immers zij waren 
niet meer in de gelegenheid geweest 
een rentekaart in hun bezit te hebben. 
De andere groep was, die nooit in loon
dienst gewerkt had doch economisch met 
arbeiders gelijk te stellen was, derhalve 

beneden een zekere welstandsgrens viel. 
Beide groepen arbeiders kwamen in het 
genot van een ouderdomsrente van . . . . . .  
f 3 man en vrouw samen van . . .  f 5. 
Zij die beneden,.65 jaar waren kregen 
dus of wel in loondienst zijnde een rente
kaart waarop de werkgever verplicht was 
volgens leeftijd de verschuldigde weke
lijkse premie te plakken of wel zij kon
den een vrijwillige verzekering aangaan 
van f 0,39 premie per week, waarbij dan 
tevens nog het recht bestond op een uit
kering van f 100 bij overlijden. 
Herhaaldelijk bereiken mij vragen bij 
overlijden of er nog f 100 aan verbon
den is. Dit bestaat dus alleen indien op 
3 December 1919 of wel nadien zolang 
de overgangstijd duurde voor hen die 
nog geen 65 jaar waren en nooit een 
loondienstverband had bestaan en nog 
niet bestond vrijwillig f 0,39 per week 
werd betaald. Dit bedrag werd opge
haald door een agent. 
Men kan dus zelf goed nagaan of men 
voor de f 100 uitkering bij overlijden in 
aanmerking komt. Is zulks niet het geval 
dan wendt riien zich tot de Raad van 
Arbeid in wiens gebied men woont 
onder opgave van het nummer hetwelk 
op het rentekaartje staat vermeld, waar
op men geregeld de rente ten postkan
tore heeft gehaald - welke U alsdan 
zal inlichten. 
Aanspraak op f 100 uitkering van der
halve alleen geschieden bij overlijden 
van een verzekerde die vrijwillig na 3 
December 1919 een premie van f 0,39 
betaalde. Alle andere rentetrekkers van 
het ogenblik komen niet voor de over
lijdensuitkering in aanmerking. 
In dit verband is misschien goed aan te 
geven wie voor deze uitkering in aan
merking komt. 
Op de allereerste plaats is dit de persoon 
die door de verzekerde zelf in zijn leven 
is aangewezen. Dit moet schriftelijk bij 
de Raad van Arbeid zijn vastgelegd. Bij 
gebreke van zodanige schriftelijke aan
wijzing wordt bedoeld bedrag uitge
keerd aan zijn echtgenoot en is er geen 
echtgenoot, aan hen, die binnen een jaar 
na het overlijden kunnen aantonen dat 
zij voor de begrafenis hebben gezorgd. 
De echtgenoten van verzekerden, die 
na 3 December 1919 een rentekaart heb
ben gehad, ontvangen dus ook geen 
f 100 uitkering, doch wel een weduwen 
rente, ingaande op 60 jarige leeftijd of 
bij vroeger intredende invaliditeit. 
(wordt vervolgd) H. v. d. K.

Algemeen Nieuws. 
100-JARIG BESTAAN VAN DE
POSTZEGEL IN AMERIKA.

Deze maand wordt in Amerika het feit 
herdacht, dat 100 jaar geleden de eerste 
gegomde postzegel in omloop werd ge
bracht. 
Ter herdenking van dit feit worden deze 
maand op de Internationale Philatelisti
sche Tentoonstelling, die van 17 tot 25 
Mei in New York City gehouden wordt, 
drie speciale postzegels uitgegeven. 
- De uitgave van deze eerste, ogen
schijnlijk onbeduidende zegel in 1847 was
het begin van een tijdperk van grote
uitbreiding der Amerikaanse posterijen,
die tegenwoordig van Amerika's grootste
commerciële en openbare nutsbedrijven
zijn.
- In t 847 bedroegen de ontvangsten
der Posterijen 860.380 dollar en in 1945
waren zij meer dan 1.3000.000.000 dollar.
Sedert 1847 zijn in Amerika meer dan
650 milliard gegomde postfegels gedrukt.
Het aantal behandelde poststukken is
gestegen van 124 millioen in 1847 tot 38
milliard in 1945.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 15 Juni: De H.H. Missen 
om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om 
half 11 plechtige Solemnele Hoogmis van 
dankbaarheid op te dragen door de Zeer 
Eerw. Heer Pastoor M. J. P. van Bè
souw bij gelegenheid van zijn zilveren 
priesterfeest. Na de middag om half 4 
plechtig Lof met Te Deum. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. no
den van het Episcopaat welke bijz. in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen. 
Maandagavond is het geen Congregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro-
zenhoedje. 
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 Maria van Oirschot Schee
pens; z.a. gel. rondst. v. Johanna Schel
lekens van Hoofd; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Elisabeth tSnellaars van 
Bers; om half 8 gel. mndst. voor Marinus 
van Diessen; z.a. gel. H. Mis voor Al
bertus Welling; om half 9 gel. H. Mis 
voor Gerard Vekemans. 
DINSDAG om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johanna v. d. Hagen Princée; z.a. 
gel. mnds.t. voor Francina Mombers; H. 
Hart gel: H. Mis voor Elisabeth v. Kerk
oerle Leijten vanwege de Bond van het 
H. Hart; om half 8 gel. H. Mis voor
overleden ouders v. d. Meijden Bevers;
z.a. gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. Pasch;
om half 9 gel. H. Mis voor Henriëtte
Witteveen Schöne vanwege het perso
neel; om half tO Huwelijksmis.
WOENSDAG, om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Adrianus Schellekens; z.a.
gel. mndst. voor Adrianus van Griens
ven; H. Hart altaar gel. mndst. voor
Philomena Crols; om half 8 gel. mndst.
voor Johanna v. d. Hagen Princée; z.a.
gel. H. Mis voor Hendricus Poirters; om
half 9 gez. mndst. voor Sjaak van Vler
ken.
DONDERDAG, om kwart voor 7 gez .
mndst. voor Johannes v. d. Plas.; z.a. gel.
mndst. voor Maria v. d. Langenberg Ho
sewol; H. Hart altaar gèl. mndst. voor
Josina van Dam Verhoeven; om half 8
gel. jrgt. voor Catharina v. d. Sande
v. Griendt; z.a. gel. H. Mis voor Petrus
Muselaers en Henrica van Drunen dè

hsvr.; om half 9 gel. H. Mis tot bijz. 
intentie; om half tO Huwelijksmis. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johanna van Lieshout de Werd; 
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina van
Zogchel; H. Hart altaar gel. H. Mis
voor Ida Maria van Oirschot Sante
goets; om half 8 gel. jrgt. voor Adriana
v. -d. Sande Karssemakers; z.a. gel.
mndst. voor Johanna van Kempen de
Laat; om half 9 gel. mndst. voor Petrus
v. d. Hagen.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Petrus v. d. Hagen; z.a.
gel. mndst. voor Anna v. d. Boer; H.
Hart altaar gel. mndst. voor Marinus
v. d. Meijden; om half 8 gel. jrgt. voor
Paulina Verhoeven; z.a. gel. mndst. voor
Christiaan Snelders; om half 9 gel. jrgt.
voor Johanna v. d. Meerakker v. Oekel.
In het Liefde huis zullen geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Johanna van
Lieshout de Werd; Dinsdag: gel. H. Mis
voor Jacob Haubrich; Woensdag, Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag: gel. H.
Mis tot bijz. intentie.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes Wilhelmus v. d. 
Steen en Johanna Maria v. d. Langen
berg beiden uit deze parochie; Hendrik 
Wagenaars uit de par. van het H. Hart 
en Petronella Louisa v. d. Velden uit 
deze parochie; Hendricus Johannes Sme
dicus geb. en won. te Amsterdam en 
Martina Petronella van Dun uit deze 
parochie; waarvan heden de 1 e afkondi
ging geschiedt; Petrus Huijberts uit deze 
parochie en Joanna Michielsen uit de 
parochie van het H. Hart; waarvan he
den de 2e afkondiging geschiedt; Wil
helmus Theodorus van Gils uit de par. 
van het H. Hart en Cornelia van Vreede 
uit deze parochie; Johannes Cornelis van 
Abeelen en Adriana Catharina v. d. San
de beiden uit deze parochie; Martinus 
Hendricus Verhagen uit de par. van St. 
Servatius te Schijndel en Cornelia Lon
gina Maria van Rulo uit deze parochie; 
Gerardus Nillezen uit deze parochie en 
Maria Lamers geb. en won. te Den 
Dungen; waarvan heden de 3e afkondi
ging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijksbeletse
len waarin niet is gedispenseerd ten 
spoedigste aan de pastoor bekend te ma
ken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
Zondag in het Octaaf van het 
H. Hart, 15 Juni 1947.

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. Onder de missen van 7 en 
8 uur algemene H. Communie voor de 
leden der H. Familie voor Moeders en 
gehuwde vrouwen. De Hoogmis wordt 
vandaag gevolgd door de H. Sacraments
processie van onze parochie, waarover 
reeds nadere bijzonderheden zijn bekend 
gemaakt. Wij wijzen er op dat de Hoog
mis zal zijn met volkszang; op iedere 
plaats liggen daartoe boekjes klaar en 
de bedoeling is, dat werkelijk allen mee
zingen. Voor de processie dient men de 
parochiebundel mee te brengen. Kaarsen 
voor de processie zijn tot aan de Hoog
mis verkrijgbaar bij de koster. Moge 
deze (onze) processie een manifestatie 
zijn van ons geloof en onze liefde voor 
de H. Eucharistie. 
Vanwege de Processie leent de R.K. 
Leeszaal in de Ark vandaag geen boe
ken uit na de Hoogmis doch' van half 4 
tot half 5. 
Vanavond om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor onze Jongens in 
Indië. 
Maandag en Dinsdag zal het Kerkbe
stuur in de Sacristie zitting houden om 
de stoelen en bankenpacht in ontvangst 
te nemen. 
ZONDAG 15 Juni: 6 uur l.d. voor Ma
ria van Esch vanwege Ap. des Gebeds; 
7 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochie; 8 uur l.d. voor de 
leden der Korfbalvereniging ODC; kw. 
over 9 Ld. voor Martinus van Schijnd�I 
vanwege het Ap. des Gebeds; half 11 
de Hoogmis voor Joh. de Zeeuw van
wege Ap. des Gebeds. 
MAANDAG, 16 Juni. 7 uur I.m. ·voor 
Cornelis de Zeeuw; I.m. voor Jacobus 
Withoos; kwart voor 8 I.m. voor Theo
dora v. d. Plas; _I.m. voor Martinus van 
Schijndel; half 9 z.d. voor Henrica van 
Stekelenburg-van Duren vanwege een 
vriendin. 
DINSDAG, 17 Juni: 7 uur l.j. voo·r Hen
ricus van Grinsven; I.m. voor Marinus 
van Esch; kwart voor 8 I.m. voor Johan
nes v. d. Aa; I.m. voor Martina Vla
minckx van Handel; half 9 I.m. voor 
Johannes v. d. Heyden. 
WOENSDAG, 18 Juni: 7 uur I.m. voor 
Henricus van Weert; Ld. voor Maria. 
Kuipers-Habraken; kwart voor 8 l.j. voor 
Francisca Donkers-van Krieken; l.d. v. 
Antonius Wagenaars en echtg. vanwege 
de kleinkinderen; half 9 l.d. voor Jos v. 
Susan te. 
DONDERDAG: 19 Juni: 7 uur 1.d. voor 
Wilhelminus Johannes v.,d. Aa; l.d. voor 
Henricus Mandos; kwart voor 8 l.d. voor 
Bijzondere Intentie; l.d. voor Petronella. 
van Hoezel v. d. Horst; half 9 l.j. voor 
Gerardus Roosenboom. 
VRIJDAG, 20 Juni: 7 uur Ld. v, Theo

dorus v. d. Weyst; l.j. voor Josina v. d. 
Akker Gevers; kwart voor 8 Ld. voor 
Jan v. Empel par. St. Petrus overleden; 
l.j. voor Maria v. Kollenburg v. Liempd;
half 9 l.d. voor Jos van Susante.
ZATERDAG, 21 Junî: 7 uur l.j. voor
Johanna Karsemakers v. d. Steen; 1.d.
voor overleden familie Verbeeten; kw.
voor 8 Ld. voor Franciscus Jos Mandos;
Ld. overleden ouders; half 9 l.d. voor
Adrianus en Franciscus Wagenaars van
wege Neven en Nichten.

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
Zondag onder 't Octaaf van 't 
H. Hart 1947.

ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege Broe
derschap "Het H. Bloed" te Boxtel voor 
Johannes Vermulst. half 9 H. Mis voor 
overleden ouders. to uur Hoogmis voor 
_het welzijn v. d. parochianen. De eerste 
schaal is voor onze eigen kerk, de twee
de voor B.N. Heden vergadering van St. 
Vincentius-vereniging. 3 uur Lof met 



rozenhoedje, om God's zegeningen teverkrijgen over ons parochiehuis. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; kwart over 8 gez. jrgt.,waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd voor Christiaan Ber.gman. DINSDAG: half 8 H. Mis voor Hendricus v. d. Loo. Hierbij wordt de kerk meteen kaars vereerd. kwart over 8 gez.mndst. voor de wed. Cornelia de Grootvan Roosmalen. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Johanna Bosch-van Engeland; kwart over 8gez. mndst. voor Ardina Petronella Huyberts-van Esch. DONDERDAG: half 8 H. Mis vooroverleden familie van Dinter; 10 uur Solemnele Huwelijksmis tot bijzondereintentie. Op- deze dag zal de H. Mistot intentie van de leden der Godvruchtige vereniging ter ere van de H. Theresia elders worden opgedragen. VRIJDAG: half 8 H. Mis als jrgt. voorLeonardus v. d. Aker en Drika vanGorcum hsvr.; kwart over 8 gez. H. Misom Gods' zegeningen te verkrijgen overhet parochiehuis. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Elisabeth Traa-Verhoeven in de parochie vande H. Petrus overleden; kwart over 8H. Mis voor wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden. 

30 dagen worden de gebeden voor dewed. Cornelia de Groot-van Roosmalenen Hendrikus v. d. Loo alhier overleden en voor Cornelia van Helvoort-van Tielin Zeeland bediend. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van6 uur tot half 8. Daarna Lof met rozenhoedje, om Gods zegeningen te verkrijgen over onze jongens en mannen inIndië. ZONDAG: 22 Juni. 7 uur H. Mis vanwege St. Vincentius-vereniging voor Mevrouw Henriëtte Witteveen-Schöne; half9 H. Mis voor mej. Wilhelmina v. d. Boom. In deze week is er gelegenheid de plaatsen in de kerk voor een dienstjaar tebetalen. Deze bankenpacht loopt van 1 Juli tot einde Juni. De bedragen voor depacht der banken zijn als andere jarenen de gelden kunnen van af heden in de sacristie of pastorie afgedragen worden. 

PAR. ST. JAN's ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
3de Zondag na Pinksteren (15 Juni). 

ZONDAG: half 7 I.m. tot bijz. intentie;8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10uur z.m. voor Marinus Habraken als overleden lid H. Theresia; 3 uur Lofdaarna meisjes-congregatie. MAANDAG: 7 uur z.m. voor Henri

Kemps overleden te Gemonde; half 8z.mndst. voor Lambertus van Abeel en;
8 uur I.mndst. voor Leonardus Welvaarts. 
DINSDAG: 7 uur z.m. voor HendricusTraa overleden te St. Oedenrode; half 8z.mndst. voor Wilhelmina Bax; 8 uurI.mndst. voor Adrianus Nyssen. WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Woutervan Abeelen; half 8 z.mndst. voor Wilhelmina Arnoldus Vermeer; 8 uurI.mndst. voor Martinus van Houtum. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.noden der parochianen; half 8 z.mndst.voor Cornelia Jacobus van Vlokhoven;8 uur I.mndst. voor Adrianus Vughs. VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Maria Wouter van Abeel en; half 8 z.mndst. voorWilhelmina Appeldoorn; 8 uur I.mndst.voor Maria Adrianus Coppens·. ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Petronella.van Abeelen; half 8 z.mndst. voor Petrusv. cl. Berk; 8 uur I.m. voor Martinus Habraken overleden lid Retraitepenning. ZONDAG: half 7 I.m. voor de Edelachtbare heer Josephus v. d. Bosch vanwege de gemeente-arbeiders; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; 10 uur z.m. tot welzijnder par. In de kapel der Eerwaarde Zusters: Maandag en Dinsdag 7 uur I.m. voorMaria Hendricus van de Sande; Woens-

...........................

• •: Op 28 Juni a.s. hopen mijn :: geliefde pleegouders : 
: Leon v. Dooremalen : 

Te koop twee dekrijpe Geitenen een 11 weken drachtige V.D.L. moedersterzeug, bij ·M. van der Steen, Tongeren 103. 
BEKENDMAKING 

Het hoofd van het Gemeentebestuur van Boxtel brengtter openbare kennis, dat bij besluit van gedeputeerde statenVan Noord-Brabant van 20 Mei 1947, G. nr. 445, IVe Afdeling, is goedgekeurd het besluit van de raad der gemeenteBoxtel van 23 April 1947 tot vaststelling van bijzondere rooilijnvoorschriften ex artikel 2, tweede lid, der Woningwet, ter bepaling van de voorgevelrooilijn van woningen en andere gebouwen aan het noordelijk gedeelte van de Rechterstraat vanaf het perceel Rechterstraat no. 5 (W. Prick) tot aan de Bosscheweg. 

• •• en • 
: Joh. v. Dooremalen- : 
: Hulser: : de dag te herdenken waar- :: op zij, vóór 25 jaar in het :: huwelijk traden. :: Mogen zij elkander nog :: vele jaren tot steun ziin. :: Hun dankbare pleegzoon: : Jos v.Dooremalen. : 
: Bosscheweg 165. :
•••••••••••••••••••••••••••

Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan KatholiekThuisfront voor de toegezonden pakketten, alsmede aan de zenders der vele Paaskaarten. Soldaat W. J. HOBBELEN14 R.!., 7 Dec. C Divisie,Thipanas. 
Aan allen van wie ik een Paaskaart of Paasbrief mocht ontvangen, betuig ik bij dezemijn oprechten dank. Ed. H. KAMPERT, Marinier 1e kl. Soerabaja. 

Te koop een handnaaimachineen e.en herenfiets met luchtbanden. G. v. d. Boogaard, Rechterstraat 76. 
Te koop prachtige blauw metverchroomd nikkel, voor oorlogse fornuiskachel en divan.I-1. Kuijs, Rozemarijnstraat 6.
Te ruil nieuwe buitenband 28Xl½ tegen idem 28X1¾. 
Ons Doelstraa t 18. 
Te koop zo goed als nieuwekinderbox. Bevragen Molenstraat 19. 
Mevr. Carpay,Kuypers 
vraagt 

Werkster 
Voor 1 of 2 dagen. Hoog loon. 
Zich aanmelden ná Zondag 
Rechterstraat 44. 
Voor enige dagen in de week 

Werkster 

BOXTEL, 11 Juni 1947. 
Het hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, 

M. A. M. VAN HEL VOORT .
OPENBARE AANBESTEDING 

Namens zijn opdrachtgever, A. VAN VLERKEN te Boxtelzal de ondergetekende in het OPENBAAR AANBESTEDEN, overeenkomstig het 
Aanbestedingsreglement W.B. 

het slopen van het restant van een door oorlogsgeweld getroffen winkelhuis, en het bouwen van een winkel, met bovenwoning, atelier en bijbehorende werken op een terrein, gelegen aan de Bosscheweg te Boxtel kadastraal bekend SectieK, gedeelte van No. 1351. Bestek_ en voorwaarden met tekeningen zijn van Zaterdag14 Jun, af bij de opdrachtgever verkrijgbaar tegen betalingvan f 10,- per stel. Restitutie op de dag der aanbesteding f 7,50 bij ongeschondeninlevering. 

dàg 7 uur I.m. voor Marinus Habraken als overleden lid Boerenbond; Donder-_dag 7 uur I.m. voor Marinus Habraken als overleden weldoener van het W.-G.Kruis; Vrijdag 7 uur Lm. voor MarinusHabraken als over!. lid proc. Bokhoven;Zaterdag 7 uur I.m. als lid • H. Willibrord; Zondag 7 uur I.m. voor MarinusHabraken als overleden lid O.L. Vrouwvan de H. Eik. 30e Marinus Habraken en Maria Hendricus Kemps overleden te Gemonde; Hendricus Traa overleden te St. Oedenrode. Gedoopt: Lamberdina Elisabeth Cornelia dochter van Johannus van Dijk-vanGestel; Adrianus Antonius Maria zoonvan Johannes van Rosmalen-Vermeulen. Missie bus: Bij uitvaart van Maria Hendricus van de Sande f 13 .5 5. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS TE ESCH 
Zondag onder 't Octaaf van het
H. Hartfeest.

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 2de schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat.Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Dinsdag moeten de kinderen van het 2de en 3de leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van half 8 zullen 

ze gezamenlijk communiceren. ZONDAG: 7 uur mndst. voor JohannesKonings; half 9 mndst. voor JohannesWilhelmus van Exsel; 10 uur Hoogmisvoor de Parochie. MAANDAG: half 8 mndst. voor Adrianus van Gerven. DINSDAG: half 8 mndst. voor Mevr.Jacqueline van Tubergcn-Henket. WOENSDAG: half 8 'jrgt. voor Johannes Brox. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Arnolda Brox-Raaymakers. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Alida Broxvan Vlokhoven. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Cornelia van Oers-v. d. Braak. Elders: jrgt. voor Engelbertus van Vessem; jrgt. voor Anna Heesakkers; H.Mis voor Geertruda v. d. Staak-Konings;H. Mis voor Cornelia van Oers-v. d.Braak; H. Mis voor Gerdina van de PasHoevenaars. 

LOTISICO trekt op de Ned. 

Staatsloterlj aanvang begin Juli a.s. 

Loten verkrijgbaar Molenstr. 45, 
Boxtel. 

Wt1Ht1eer 

kom 

ot1s +rouel�g.

Gertjie? 

Een allerbeste Kalfkoe, 4e kalf,zonder gebreken, en een partijjonge haantje te koop bij M.van Hal, Tongeren 69. 
Te koop zo goed als nieuwebeige Zomermantel maat 40.Te bevragen na Zondag Rechterstraat 44. 

gevraagd 
Hotel THEUWKENS 

Stationsplein 1

Mevr. van GENT-BAUWENS 
Leeuwensteinplein 4 te Vught, 
vraagt voor haar gezin met 
drie kleine kinderen een 

De aanbesteclin� vindt plaats op Vrijdag 20 Juni om 18 uurten huize van cte opdrachtgever. 
TILBURG, 11 Juni 1947. 

De Architect, F. P. J. RUTS. 
----------------Te huur gevraagd: 

WINKELPAND 

Vrijers genoe� die, evenals de vrijer van het liedje, hals overkop zouden willen trouwen. Maar de Gert jie's weten wat er tegenwoordig zo al nodig is om te kunnen trouwen e� willendaarom maar liever eerst een flink bedrag bij elkaar sparen. Dat kan, door het voorbeeld te volgen van de meisjes die bij Philips werken en waarvan er nog heel wat meer gepl;atst kunnen worden. Zij die hier oren naar hebben, moesten eens 
��::: e��;e�ri!w��Jk t!��i::ï

PHILIPS 
Onderwijzeres stelt zich beschikbaar voor het bijwerkenvan leerlingen der L.S. Adres bevr. Molenstraat 19. 
Te koop een in goede staatzijnde Handwasmachine metwringer. Bij Wed. J. Vissers,Lennisheuvel 113, Boxtel. 
Te koop een haardkachel. Breukelsestraat 72.
Trapnaaimachine, salonkast, tekoop, zo goed als nieuw, tebevragen Molenstraat 19. 
Te koop een toom beste biggen, alle borgen, bij J. de Bie,Roond 8. 
Voor direct gevraagd: dagmeisje, desgewenst voor halvedagen, voor lichte huiselijkewerkzaamheden. A. Pennings, Bosscheweg 141.
Te koop een in goede staatzijnde Maaimachine, C. v. d. Aker, ,,De Ketting", Bosscheweg. 
Te koop, wegens stopzetting 
van het bedrijf een tweedehands Maaimachine bij Wed. A Verhoeven, Nieuwstr. 184. 
Twee percelen hooigras en éénperceel rogge te koop bij F. van der Meijden, Tongeren 62. 
Te koop een kloek met jongeeendjes. Bevragen Molenstr. 19
Te koop een goedspelendeRadio en twee fietswielen28 x 1 ½. Molen wijk 23. 
Te koop: een Kalfvaars, Eet
aardappelen, Tabaks-Planten, 
Laagkar as met bussen, bij H. 
van Uden, Kl. Liempde 8 Boxtel. 
Verstelnaaister gevraagd, Molenstraat 5. 
Te koop: nieuw blauw Heren
costuum (kl. maat). Bevr. Molenstraat 19. 
Te koop: aardappelen en duivenbonen. L. Kurstjens, Lennisheuvel 57. 
Mevr. M. HOYNG, Pr. Bern
hardstraat 9, vraagt wegens 

. huwelijk der tegenwoordige een 
net meisje. Niet beneden 21 
jaar, enigszins bekend met 
koken, of genegen dit te leren. 
2e meisje aanwezig. 
Te koop aangeboden enkele Meubelen, buffet, tafel enstoelen. Te bevragen Stationstraat ·62. 

Dienstbode 
liefst met woonruimte in Boxtel. Brieven onder no. 90 aan 
Brabants' Centrum. 

i� de _Willemstraat, waar ze alle in-hchtmgen kunnen krijgen. •t Is des morgens al om half negen geopend. voor dag en nacht. 
LEVENSMIDDELENBEDRIJF 
"TAF!" VRAAGT een 

Nette 
Dienstbode 

Een 

�;,;i�;�:I�"���{�!t Hui zen- Huurkoopde betrek ki n g voor iedereen. Leeftijd 15-50 jaar. Inlichtingen bij 
A. C. de Bresser

Herenhuis met tuin 
Nieuwe Kerkstr. 101, Boxtel 

TE KOOP GEVRAAGD te Nu nog traan 111111BOXTEL; heb woongelegenheid hiervoor in ruil. Prijs en woonruiling naderovereen te komen. Brieven onder nummer 53, Molenstr. 19. 
Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

voor Uw paardetuig, wanneerU spoedig bestelt, kunnenwij nog voor 10 L. primasmeertraan zorgen. 
Traan is het behoud voor Uw tuig. 

A. J. M. VAN ELK 
Leder- en Lederwarenfabriek 

BURGAKKER 16, BOXTEL 

Hengelsport-artikolen 

Vooroorloge kwaliieit 

Van Oers 
Breukelsestraat 112 

k • s •·•aarin 
van de hee�lij e

k
1am •h�bben,.. n ruime eus .. WIJ ee
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zo dat . . m gezon d enDe Gruy\er s 1a 
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d 
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, te laten 0 U eens ex,ra .. U m sen\eren w11 gen·1e\en, pr

2
e 8 J . 194 7 bij 

13 t/m uni van Ik po\ jam een
aankoop van e e, 

De Gruyter s reep 
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Wenst Gij na enkelejJren van sparen in het bezit te komen van een BIETEN BORAX
Uit voorraad leverbaar. 

HUIS in HUURKOOP Bestrijding tegen Hartrot in Bieten 

Vraagt nog heden vrijblijvendeinlichtingen onder no. 24)van het hlad. 
firma Gebr. v. Oers 

Zaadhandel Boxtel. 

KANTOORBOEKHANDEL J. P. Tielen 
Weer 

Stationstraat 28 Boxtel. 

leverbaar: 
Diverse modellen perforators, hechtmachines, brievenwegers, plakbandapparaten, postzegelbevochtigers, stempelhangers, pennenbakjes, vloeidrukkers, liaspennen, zweefpotloden, pressepapiers, inktkokers, brievenbakjes, briefordners, papierkorven, enz. enz. enz.Verder diverse soorten registers, kasboeken, opbergmappen, ook hangmappen in doos, losbl. boeken, carbonpapier, stencils, schrijfmachinelinten, sousmains, stapeldozen, kaartenkastjes, portefeuilles en tal vanandere kantoorartikelen. 

Prima AMERIKAANSE VULPENHOUDERS met edelstaal
pen à f 4.75. Ziet onze étalage. 
Keukenmeisje 
Mevr. v. d. EERDEN-VAN OERLE, Rechterstr. 82 te Boxtelvraagt wegens huwelijk der tegenwoordige, voor zo spoedigmogelijk een degelijk keukenmeisje. 2e meisje en verderehulp aanwezig. 

afdeling KORFBAL 

ZONDAG 15 Juni 1947 

HULDIGINGS-WEDSTRIJD 
Rood-Wit 1 0.0.C. 1 

Kampioen lste klasse Kampioen 2de Klasso 

Ter gelegenheid van het behaalde Kampioen
schap van O.D.C. 1 zal het bestuur ZONDAG 
15 JUNI recipieren in Café H. VAN ROOIJ, 
Nieuwe Kerkstraat van 12.30 - 1,30 uur. 

Brouwerij DE KROON, BOXTEL 
vraagt voor direct 

enige handige jongens 
Aanmelding kan dagelijks geschieden. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

tf!· -�::·��-ci:�-·;;�;·:-;;·:ij;·b·:;�::-1 Voor puike KAAS en prima VIS 

•
•
•
:, 

Naar de zaak van vertrouwen 

1 

En weet dat VOS het is. 
.. Stationstraat 44. ............ � ................ � .............................. ......... 

Voor een goed passende bril naar

F. P. VAN LANGEN Stationstraat 62 BOXTEL 
Brillen uit voorraad leverbaar. 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 
bil Bert van 

Nieuwe Kerkstraat 73 

'
den Braak• 

Telefoon 450 

1)ouwe îgberts 
Q) THEE

-
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

DR. BERNARD ZUURE W. P. 

)f- 40 Jaar Priester 

Boxtel zou best kunnen doorgaan voor 
her meest riante en onbezorgde dorp van 
de Meijerij. Wanll°eer her seizoen daar 
is, zijn de vlaggen niet mt'er van de 
lucht. Er is dan doorlopend feest en m•.t
ziek. Festivals, bedevaarten, processie's, 
jubilea en kerkelijke solemniteiten geven 
de inwoners van Boxtel ruimschoots ge
legenheid om hun zin v.oor feestvertoon 
naar hartelust bot te vieren. Misschien 
mogen we wel zeggen, dat ze er tuk op 
zijn. Als je 's morgens nog vroeg door 
de stille straten gaat, waar de ontwa
kende dag alleen maàr wordt gestoord 
door de voetstappen van ingetogen kerk
gangers, dan heb je zo het idee, dat er 
achter al die dakvensters Boxtelaren ge
reed liggen, om zo gauw het pas �eeft 
de vlag naar buiten te steken. Geetr ze 
eens ongelijk. Er is in her leven al zo
veel sombers en terneerdrukkends, dat 
in het oog der Boxtelse mensen een fris 
uitwaaiende vlag geen overdreven luxe 
is. ,,Laat ze maar waaien". En feesten, 
<fat kunnen ze in Boxtel. Dat is weer 
eens te meer gebleken bij het jubileum 
van Pastoor van Besouw. Ze weten er 
hartelijkheid en oprechtheid in re leggen 
en als je kijkt naar de voorbereidingen, 
die in alle gelederen der parochiële sa
menleving worden getroffen om er een 
top-feest van te maken, nou, clan zeg 
je bij jezelf: d'r zit wat achter, 't is echt. 
En nu is er weer een feest op til, weer 
een jubileum. Op de Burgakker. Een van 
Boxtels "ouderlingen" zal op 29 Juni 
a.s. met een gelukkig hart terug denke•1
aan die 29ste Juni, 40 jaar geleden, toen 
de Bisschop hem onder de gewelven der 
Carthaagse Basiliek tot priester zalfde. 
In het dagboek der Procure :: .. il die dag 
worden opgetekend: vandaag 40-jari2 
priesterfeest van Pate� Dr. B. Zuure.
Heel kort en zakelijk. Naar kloostertraót. 
Maar daar laten we het niet bij. Er zál
gefeest worden...... niet alleen omdat 
we in Boxtel wonen, maar vooral omdat 
de Jubilaris het verdient. Wie Pater 
Zuure is, weet iedereen in Boxtel, weten 
er zeer velen in den lande meer
malen overschreed zijn warme stem 
door middel van de K. R. 0. de 
grenzen van ons land. In de 18 
jaren, dat hij er onvermoeid op uittrok 
om de Missies der Witte Paters in bijna 
alle hoeken en uithoeken van Nederland 
aan te bevelen in de weldadigheid der 
katholieken ... en niet-katholieken, heeft 
hij zich ontelbaar veel vrienden ge
maakt. Dat was niet moeilijk voor hem. 
Zijn vlotte omgang, zijn vriendelijkheid, 
zijn tintelende vrolijkheid en fijne humor 
waren even zovele sleutels, die zelfs 
de meest gesloten harten en... beurzen 
konden openen. Nu was het hem nooit 
op de eerste plaats te doen om "de 
centen". Missiekennis en missieliefde 
stonden bij hem op de allereerste plaats. 
En als je zo'n missie-avond van Pater 
Zuure had bijgewoond, clan was je weer 
"opgewarmd", voelde je weer méér voor 
de Missie en de Missionarissen. Hij kon 
je dan ook warm laten lopen.. Op zo'n 
avond was hij eigenlijk niet meer in de 
zaal. Dan liep hij over de kronkelwe
gelkes van Urundi, kroop in de hutten 
van zijn nikkers, luisterde naar de doffe 
tam-tam in de verte of keuvelde met 
zijn zwarte parochianen, die bij hem 
geen kwaad konden doen. Of - en dát 
ging bij hem boven alles - hij gaf cate
chismus, zat in de druk belegerde biecht
stoel of deelde op honderden negerton-

oen het Brood des Levens uit. Kwam je 
dan na de missieavond weer buiten in 
de nuchterheid van het dagelijks gedoe, 
dan kid je het gevoel er even uit ge
weest te zijn, ver weg over landen ~en 
zeeën, bij de negers van Pater . Zuure. 
Hij wist je mee te slepen ... n,ec met 
holle zwier van woorden of gebaren 
maar met de stroming van zijn eigen 
hart, dat nooit het heimwee n;iar "de 
vreemde landen'' heeft kunnen verteren. 
Hij kon ook gelèèrcl doen ... want hij wás 
geleerd. Zijn studie's op volkenkundig 
gebied zijn er getuige v;in en behoren 
tot het beste op dat terrein. Maar om 
cbar achter te komen, moest je bij de 
ingewijden horen, thuis zijn in de geleer
den-wereld. Meestentijds zou men in 
zijn geschriften de man der wetenschap 
niet vermoeden. De ra;il van zijn werken 
en "·erkjes is altijd eenvoudig, simpel 
zelfs, maar altijd waar, gevoeld, warm, 
geestdriftig. Zijn Vulpcnkrassen en 
Urundi-krabbels .behoren tot de beste 
missielectuur, die wij in Nederland rijk 
zijn. (Dit is het oordeel der Kath. En
cyclopedie). 
Uit het voorgaande zou men wellicht 
kunnen besluiten, dat Pater Zuure zo 
stilaan op rust is gegaan. We hebben 
over hem gesproken in de verleden tijd . .  
alsof hij nu op zijn lauweren lag uit te 
blazen. Niets is minder waar. Pensioen
tjes kent Pater Zuure niet. Hij wil er 
niet van weten. Hij heeft een hart, dar 
altijd jong wil blijven ... en zijn benen 
moeten clan ook maar ,nee. Hij trekt 
er nog op uit met zijn 65 jaren. Zijn 
rug kan de last der jaren niet meer ont
veinzen, maar ga eens naar hem luis
teren. sluit Uw ogen, vergeet zijn 
witte baard en zijn rimpels, en U drijft 
weer even gemakkelijk mee op de vleu
gels van zijn jeugdig woord, juist als 
jaren geleden. En U komt wéér terecht 
bij zijn beminde nikkers ... en durf dan 
niet te zeggen, dat U ze lelijk vindt. 
Denk eraan: hij bemint ze als cl€' "!'!J<"i 
van zijn oog. 
En hij spréékt niet alleen over zijn on
uitputtelijk onderwerp: hij schrijft er ook 
over. De Annalen kunnen vast rekenen 
op zijn. bijdragen, zo pas is nog een 
herdruk van zijn "Naar de Vreemde 
Landen" van stapel gelopen ... en er zit 
nog meer in de pen. 
29 Juni zal 't dus 40 jaar geleden zijn, dat 
Pater Zuure zijn priester-missionarisleven 
begon. Zijn weg naar het echte missie
leven liep echter over Rome, waar hij de 
doctorstitel behaalde in de wijsbegeerte. 
Hij liep vandaar over Sr. Charles te 
Esch, waar hij van zijn wijsgerige vol
heid mocht medelen aan toekomstige no
vicen. 
Het was een _omweg, die 4 jaar duur
de ... té lang voor iemand, die gelijk 
Pater Zuure Afrikaan bleek te zijn in 
merg en been. De foto 's, die in 19 l 1 bij 
zijn vertrek naar Urundi werden ge
maakt, tonen, dunkt me, duidelijk aan, 
dat Pater Zuure toen eerst echt in zijn 
,,hum" was. Hij moet iets gevoeld heb
ben van wat er bij de Psalmist om
ging, toen die zong: ,,onze ziel is gelijk 
een mus ontsnapt aan de strikken der 
vogelaars: de strik knapte door... en 
wij vlogen de vrijheid in." In de vrij
heid van het missieland met zijn wijde 
horizonten en onafzienbare oogstvelden 
heeft hij 18 jaar zijn beste krachten ge
geven voor het grote doel van zijn leven: 
de vestiging en de bloei van Gods Kerk 
in de harten der zwarten. Hij had er nog 
18 jaren bij willen doen, maar de Voor
zienigheid vond het zo goed: er lag 
nog een taak te wachten in het kleine 

ederland. Daar moest het werk der 
Witte Paters groter bekendheid krijgen, 
daar moesten meer missieroepingen ge
wekt worden, daar moest stoffelijke 
steun worden verzameld. Pater Zuure 
werd er aan gezet en het ging hem goed 
af, zeer goed. Hij heeft de naam en de 
zaak der Witte Paters eer aan gedaan. 
Het was dan ook een werk, waarvoor hij 
alle kwaliteiten bezat. In één ding is 
hij echter nooit geslaagd, maar dat wilde 
hij ook niet: hij kon zijn negers niet 
vergeten. En vroeg men hem, welke de 
laatste wens van zijn leven kon zijn, 
hij zou prompt antwoorden: ,,een kruiske 
van een Afrikaanse boom op een graf in 
Afrikaanse grond onder de eindeloze 
Afrikaanse hemel". 
Maar dat is van later zorg. Wij wensen 
hem voor het ogenblik een schoon feest, 
Gods rijkste zegen ... en nog veel jaren 
vruchtbare arbeid in dienst van de Mees
ter. 
P.S. Op mijn onbescheiden vraag: wat 
hij graag voor zijn jubileum had, ant
woordde Pater Zuure: ,,Niks voor m'n 
eige, maar die wat geven wil voor 'n 
studiebeurs zal ik heel dankbaar zijn". 

K. 

Aards geluk en spiegelglas 

Breken beiden even ras. 
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Rond het Priesterjubilé 
van Pastoor van Besouw. 

Op 15 Juni 11·erd het zilveren priester
jubileum van Pastoor van Besouw een 
waar Parochiefeest, waarin iedereen 
heeft meegeleefd en meegejubeld en 
\Vaarv:ui wc hier de voornaa1nsrc ge
beurtenissen even willen memoreren. 
In een driedaagse oefening werden de 
parochianen op het kerkelijk feest voor
bereid door de Zeer Eerwaarde Pa ter van 
Koningsbruggc C.S.S.R., die in zijn pre
dibries de grote waardigheid van de 
priester op bevattelijke wijze wist uiteen 
te zetten. 
Ondertusse11 bereidde ook de Jubilaris 
zich in afzondering voor op deze dag. 

Zo naderde de Zaterdag en toen we om 
een uur of zes eens even rondfietsten, 
zagen we reeds de tekenen, die erop 
wezen, dat het inderdaad een feest zou 
zijn van de gehele parochie. Huis aan 
huis hingen de vlaggen, als symbolen 
van hulde en trouw aan de feestvieren
de pastoor. 
En de buurtgenoten van de Pastoor had
den ervoor gezorgd, dat Duinenclaal, 
waarvan men al dikwijls heeft beloofd, 
dat het zou worden opgemaakt, er keurig 
netjes uitzag. 
Om 7 uur in de avond werd de Jubilaris 
op het kerkplein, dar intussen was vol
gestroomd met belangstellende parochia
nen, namens de gehele parochie welkom 
geheten door de Voorzitter van het 
Feestcomité, de Heer F. Witteveen en 
na de huldigingen, die de jeugd hem in 
de afgelopen week gebracht had, werd 
hiermee het feest van de groten ge
opend. 
Hierna volgde in de kerk het sluiting 
van het Tricluum en tevens de verwelko
ming van de pastoor in de parochiekerk. 
En wat de Zondag betreft: Wanneer 
men zo de verslagen van de zilveren 
jubilaris in de verschillende plaatsen van 
ons bisdom, dan mogen we gerust er 
groot op gaan, dat Boxtel hier werkelijk 
voor geen enkele plaats behoeft onder 
te doen. 
Zondagmorgen werd het kerkelijk feest 
geopend met algemene H. Communie 
van de Parochianen en om half elf 
volgde de Solemnele Hoogmis uit dank
baarheid, die door de Jubilaris zelf werd 
opgedragen met assistentie van de ka
pelaans der parochie. 
Door het versterkt parochieel zangkoor 
werd onder leiding van de Heer 
van Helmond de 3 stemmige a cappella 

• Mis van A. Lotti uitgevoerd, terwijl de 
feestpreclikarie werd gehouden door Ka
pelaan van Griensven, die met heldere 
stem en schoon gekozen woorden de be
tekenis van het Priesterschap uiteenzette 
en de· priester schilderde als de gezant 
van God en de H. Kerk, die bij alle 
voorname momenten in 's mensen leven 
zijn priesterlijke hulp en bijstand aan
biedt. 
Na de Hoogmis volgde de aanbieding 
van de nieuwe klokken, de feestgave van 
de Parochianen door Kapelaan Bless, 
waarvan de eerste, Gabriel geheten, zijn 
feestklanken reeds boven onze parochie 
had uitgegalmd. 
En na het feestlied, dat door allen werd 
meegezongen, verliet de pastoor om
geven door familieleden, bruidjes, ere
comité en feestcomité de kerk en aan 
de pastorie gekomen werd hij her eerst 

begroet door de jubeltonen wa;innee de 
Gildenharmonie hun pastoor en hun ad
viseur op de binnenplaats ontving. Na 
deze serenade volgden serenades door 
de Zangverenigingen Sr. Petrus en St. 
Caecilia, de Harmonie van La Salie. Box
tels Gemengd Koor en Boxtels Harmonie 
waarna ook uiterlijk eerbetoon een einde 
nam. In zijn dankwoord aan de ver
schillende verenigingen prees de jubilaris 
de ereplaats die de priester, niet om zijn 
persoon, maar 0111 zijn hoge waardigheid, 
in de Boxtelse gemeenschap inneemt. De 
hierop volgende receptie gaf iedereen 
de gelegenheid om de pastoor persoon-

lijk te feliciteren, waarvan zeer druk 
gebruik gemaakt werd, en zelfs merkten 
we onder de :ianwezigen nog enkele Til
burgse parochianen, die hiervoor extra 
waren overgekomen. 
In het Lof richtte pastoor van Besouw 
een dankwoord tot zijn parochianen.· Op 
de eerste plaats ging zijn dank uit naar 
O.L. Heer, die hem in het Priesterschap
zo'n grote uitverkiezing waardig keurde.
Vervolgens bracht hij dank aan zijn
ouders die het fundament voor de pries
terroeping gelegd hadden en door hun
gebed vast en zeker deze uitverkiezing
hadden verkregen.
Hij dankte heel bijzonder ook de paro
chianen voor hun gebed en voor de 
spontaniteit, waarmee zij voor zijn feest
de geweldige som van plm. f 12.000
hadden bijeengebracht voor het aan
schaffen van nieuwe klokken. 
En hij wees erop, dat de parochiekerk 
niet zijn mag de kerk van de past0or,
die er slechts enkele jaren verblijtr, maar 
dat het zijn moet gezamelijk bezit van 
alle parochianen.
Tot slot richtte hij tot de parochianen 
deze wens: dat allen, in deze tijd, waar
in aan priesterroepingen zo'n groot ge
brek is, in her huisgezin dagelijks een 
kort gebed zouden richten tot God om 
vele en goede priesters. 
En dan davert het Te Deum als dank
lied ren hemel: Dank van de pastoor 
aan God voor zijn onverdiende uitver
kiezing, dank van de parochianen voor 
de weldaden hun bewezen door het 
priesterschap. 

fft 

OMGEVING 

ZondagSevangelie. 

Heer, ga weg van mij, want 
ik ben een zondig mens . 

Lucas 5, 8. 

De H. Petrus was voor zijn uit
verkiezing tot het apostelschap 
een arme eenvoudige visser. Het 

• gebeurde hem eens, dat hij een
ganse nacht tevergeefs gevist had.
Jezus, die pas zijn openbaar leven
begonnen was, beval de teleurge
stelde Petrus, zijn netten opnieuw
uit te werpen. We weten, hoe de
gehoorzaamheid van Petrus zo
overvloedig werd beloond door
de wonderbare visvangst. Eerbied
en ontzag grepen clan ook Petrus
aan bij het zien van dat wonder,
dat tot stand kwam door de liefde
van Christus tot hem. Hij durft
niet langer bij Christus te blijven
en vroeg Hem: Heer, ga weg van
mij, want ik ben een zondig mens.
Met hoeveel meer reden kunnen
wij de woorden van Petrus spre
ken, als wij te Communie gaan.
Immers dán bevinden wij ons niet
alleen in Christus tegenwoordig
heid, maar wij mogen Hem zelfs
opnemen in ons hart.
Hoevelen zouden er onder ons
zijn, die, even eerlijk als St. Petrus
deze zelfgetuigenis hem willen na
zeggen, want meestal is het met
ons toch zo gesteld, dat we op
alle mogelijke manieren trachten,
onze eigen fouten te camoufleren.
Fouten zijn menselijk, maar het
schijnt even menselijk, om zijn
eigen fouten zo klein mogelijk te
maken.
We horen dikwijls op vergaderin
gen en op kansels de kwalen van
de na-oorlogse tijd beschrijven en
tal van geleerden zijn er nog
steeds mee bezig de verschillende
problemen op allerlei gebied te
bestuderen, om tot verbetering
van het maatschappelijk leven te
kunnen geraken.
En toch, naar mijn bescheiden me
ning, zal de oplossing van al deze
problemen vast lopen, als we niet
te maken krijgen met eerlijke
mensen. Want wil men zijn fou
ten verbeteren, clan dient men
toch eerst de moed te bezitten,
om ze eerlijk onder de ogen te
zien, zoals ze werkelijk zijn.
Dan was het misschien ook afge
lopen met de ergernis, die door
velen van ons wordt gegeven bij
het beleven van ons geloof.
Het is soms niet te combineren:
het gedrag in en buiten de kerk.
Vandaar is het goed, dat we eens
een ogenblik rustig blijven stil
staan bij dit woord van St. Petrus
om ook van onze onwaardigheid
doordrongen te worden.
Maakt uw önwaardigheicl niet nog
groter, wanneer ge de H. Com
munie gaat ontvangen, door ver
blind te blijven in eigen talent.
Want zonder God moest gij naast
de fouten die ge bezit, ook nog uw
talenten missen. En als we men
sen krijgen, die hun zwakheid wil
len inzien

1 
dan is er kans dat de

wereld door de verbetering van
die fouten nog ooit genezen
wordt.
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De Vrees 
voor een nieuwe Oorlog 
Met koortsachtige haast werkt de 
wereld aan haar eigen ondergang. 
Nauwelijks van de verschrikking 
bekomen gaat het mensdom een 
nieuwe verschrikking tegemoet . 
Nog bloedend uit vele wonden, 
terwijl de herinnering aan de mil
lioeri.en die omkwamen nog niet 
eens bij de dagbladen vergeten is, 
rent Europa naar een nieuw bloed
bad. 
Mensen, die inzicht hebben in de 
hedendaagse geschiedenis, bewe
ren dat een nieuwe oorlog niet 
zo lang zal uitblijven. Na de we-

- reldoorlog van 1914-'18 kreeg
Europa een goede twintig jaar
tijd om te herademen. Men be
twijfelt het sterk of de pauze,
waarin we nu verkeren zo lang
zal duren.
De vrees voor een nieuwe oorlog
is met de dag aan 't groeien ge
gaan. Overal dreigen er conflicten
te ontstaan. In plaats van deze
conflicten in vrede te willen op
lossen, gaat men zoeken naar
nieuwe wapens, nieuwe vernie
lingsmogelijkheden en grotere
oorlogsuitrusting.
Sinds Amerika ingezien heeft dat
het van de "Repoeblik Indonesië"
geen voorç\eel zal behalen, omdat
de communistische actie achter de
schermen daar 't toneel beheerst,
steunt 't nu opeens de politiek van
dreiging en geweld, die onze rege
ring nu begint aan te wenden.
Sinds Rusland in Duitsland een
eigen rol speelt, zonder te letten
op de verlangens van Amerika en
Engeland in. hun eigen zones, is
de Amerikaans-Russische verhou-

ding zo streng verkoeld, dat men 
van een breuk gaat spreken. 
Engeland zal in Palestina de rol 
van meester met de wapens blij
ven spelen. Geen enkel conflict 
zal daar opgelost kunnen worden 
zonder de dreiging met geweld en 
de uiterste consequenties. 
Overal dreigt en gist 't. Er klinken 
waarschuwingen genoeg, er is 
vrees genoeg voor al die ver
schrikkelijke dingen - en toch 
gaat 't grote onheil zich boven on
ze hoofden voltrekken, als een 
gevolg van de natuurwet bijna. 
Het schijnt dat te veel mensen be
lang hebben bij een oorlog. Het 
is alsof er geheime krachten roe
ren, die alles stuwen naar een 
kolossale uitbarsting. Misschien 
beheerst 't gelei deze dwaze ver
nielingszucht, misschien zijn er 
naast deze commerciële oorzaken 
krachten aan 't werk, die een sy
steem van wereldrevolutie huldi
gen om te geraken tot de wereld 
van hun verlangens. 
Wellicht zijn verschillende oor
zaken werkzaam om een nieuwe 
oorlog te ontketenen: geld en 
goed, staatsiclees en staatswaan
idees. 
Zeer zeker is in ieder geval dat 
er in het hedendaagse politieke 
beeld veel zal moeten veranderen 
wil men van v r e cl e kunne� 
spreken. De vrees voor een nieu
we oorlog is niet ongegrond. Wij 
simpele mensen zonder invloed 
op de grote wereld kunnen alleen 
maar hopen dat dit alle ons be
spaard moge blijven. We hebben 
tenslotte toch altijd nog onze 
hoop en ons vertrouwen op Eén 
Die elke storm bedaren kan. 
LEUVEN, 12 Juni. H. v.d. M. 

EEN PSYCHOLOGISCH FOUT JE IN DE 

PROGRAMMA'S VAN HERLEVEND BOXTEL 

Toen Zondag 15 Juni "De Paradijs
vloek" van Alphons Laudy in Casino te 
's-Hertogenbosch werd vertolkt door een 
nog onvolledige schouw van amateurspe
lers uit Brabant, zei Kees Spierings in 
het programma: ,,Omdat de mensen de 
inkeer niet zoeken, moet ze hun worden 
voorgehouden. Aan de getrouwen om 
besef te vernieuwen; aan de anderen om 
het pogen te vestigen." 
Dit waren koeien van waarheden, die 
mede tot eer strekten van een combina
tie van spelers uit meer dan 15 diverse 
toneelverenigingen. 
Een combinatie overigens, die de gewes
telijke voorzitter de hoop deed uitspre
ken, dat 's-Hertogenbosch met zijn te 
talrijke toneelverenigingen mocht inzien, 
wat een dusdanige samentrekking van 
krachten vermocht, hetgeen tevens als 
een stille wenk gold voor elders, waar 
een periodieke of permanente combinatie 
verbeterend zou kunnen werken. 
Bij het lezen van de veelzegende woor
den van Kees Spierings drong de vraag 
aan ons op: Wordt in ons "bloed-eigen" 
Boxtel de bedoelde inkeer voorgehou
den? Inkeer, die misschien populairder 
geformuleerd is in "bevordering van het 
cultureel leven?" 
Inderdaad wij hebben een "Herlevend 
Boxtel," wiens afgewerkte programma's 
wij nasloegen en waaruit de idealen spre
ken, waarmede deze vereniging zee koos, 
doch waarin een psychologisch foutje 
wurmde. 
De programma's, die wij heus niet tot 
paskwillen: bombarderen, bevatten de 
fout, die vele idealisten destijds maakten 
en nóg begaan: Men nam het einddoel 
als uitgangspunt en het ontwikkelings
proces kreeg een geforceerd karakter. 
De uiterst hoogstaande avonden waren 
niet aangepast aan het bevattingsvenno
gen van het volk, waardoor een bepaalde 
groep belangstellenden geformeerd werd, 
waarin "the man ,of the street'' helaas 

Plaatselijk nieuws.

PROGRAMMA 
TILBURGSE BEDEVAART 
NAAR HET H. BLOED. 

Op Zondag 22 Juni vertrek uit Tilburg 
9,28 uur, uit Boxtel 18,44 uur. 
10,30 uur Solemnele Hoogmis in het 

Processiepark. 
2.00 uur Plechtige processie. 
5,15 uur Lof met korte predicatie. 

Naar wij vernemen zal de afd. Veghel 
van de R.K. Boerinnenbond zich bij 
de Tilburgse Bedevaart aansluiteri. 

SACRAMENTSPROCESSIE. 

Gadegeslagen door een knielende me
nigte trok Zondagmorgen de Sacraments
processie door Nieuwe Kerkstraat, Brug
straat, Parallelweg, Spoorstraat en Breu
kelsestraa t. 
Omstuwd door bruidjes, gidsen, verken
ners, kajotters, broederschappen en een 
groot aantal gelovigen werd het Aller
heiligste door de straten meegevoerd. 
Aan weerszijden knielden de gelovigen 
neer bij het rinkelen der altaarschellen 
en het "Sacris Solemmiïs" en welhaast 
huis aan huis sloegen de H. Hartbeel
den, tussen de brandende kaarsen en 
fleurige bloemen, de biddende, zingende 
en trekkende groepen gade en toonden 
de gelovigen de symbolische barmhar
tigheid van het verwonde H. Hart. 
Laten we hopen, dat deze mooie pro
cessie in de loop der jaren uitgroeit tot 

een machtig devoot plaatselijk vereren 
van het H. Sacrament. 

geen •zitting had, met als onvermijdelijk 
gevolg: Dure avonden, te weinig leden 
en tenslotte een positie, die zich gemak
kelijk laat raden. 
Dat het "Volkstoneel" in de beginfase 
van "Herlevend Boxtel" veel opgeld deed 
bij het volk in al zijn geledingen werd 
door de commissieleden ter <lege aange
voeld. 
Men zocht het contact hiermee echter 
in te hoge en .. . . . .  te dure kringen, zodat· 
de programma's van volkstoneel gespeeld 
bleven. 
Enkele Kunstkringen elders, zochten en 
vonden in hun voortvarendheid de oplos
sing, zowel financieel, als cultureel in de 
inschakeling van plaatselijke toneelver
enigingen, onder degelijke leiding. 
- En nu komt de stille wenk van de· 
Heer van Vught aan de orde. -
Dat een periodieke combinatie van een 
keur van spelers uit de vier plaatselijke 
toneelverenigingen alleszins bevorderend 
is, staat buiten kijf. Herlevend Boxtel zou 
een stevige basis kunnen vormen voo,· 
de toekomst, èn financieel en cultureel. 
Boxtel zou vergast worden op populaire, 
doch niet minder hoogstaande avonden, 
vanwaar uit men in staat zou '.?ijn ook 
de niet -intellectuëlen in de culturele 
ontwikkeling te betrekken. Het arbeids
terrein van "Herlevend Boxtel" zou be
langrijk uitgebreid worden, de financiën 
zouden niet langer zo'n precaire kwestie 
vormen, terwijl het contact tussen H. B.
en toneelverenigingen en de spelers, on
der bekwame leiding slechts te waarde
ren valt. 
Zonder twijfel is de medewerking weder
zijds te vinden, want zowel Kunstkring 
als toneelverenigingen hebben een staat 
van dienst, waarvan de getoonde voor
uitstrevendheid alle bezwaren, die zich 
mochten voordoen bij voorbaat opheft, 
te meer daar het gaat in belang van ge
heel Boxtel. 

NAAR DE MISSIE VAN 
ENGELS AFRIKA. 

Onze plaatsgenoot, de Wel.Eerw. Heer 
G. v. d. Laar is benoemd voor de missie
van Engels Afrika, te Kisumu. Deze
Priester-Missionaris van Mill-Hili is het
laatste 1½ jaar als assistent werkzaam 
geweest in de parochie St. Victor te
Noordwijkerhout. 
Speciaal het jeugdwerk heeft daar in hem
een ijverig en sympathiek werker ge
vonden.
Uit dank voor het gedane werk, werd de 
Missie op loyale wijze door de paro
chianen bedacht, ten overstaan van zijn 
persoon. 
O.a. kreeg hij ten behoeve van zijn mis
siewerk een motor cadeau. Zijn vertrek
uit onze parochie zal plaats vinden op
15 Aug. (Maria ten Hemelopneming). 
Via de traditionele predicaties in de
diverse parochies zal hij alsnog persoon
lijk van geheel Boxtel afscheid nemen. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Op Zondag 22 Juni houdt de Heemkun
dige kring "Kempenland" uit Eindhoven 
een biologische excursie naar het land
goed Velcleren (tussen Boxtel en Oir
schot gelegen). Deze excursie staat on
der leiding van de heer Oudevrielink. 
Leden van de heemkundige studiekring 
voor Boxtel en omgeving kunnen zich bij 
deze excursie aansluiten. Bijeenkomst om 
kwart voor twaalf bij het raadhuis, van
waar vertrek per fiets. 
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i Si. Clemens Willikoul=S� i 
. . 

i * Kunt gij zingen, zingt dan mee. i• •
• •
: * Kunt gij werken, werkt dan mee. :
• • 

i * Kunt gij né!azen, naait dan mee. i
• • 

• • 
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SPOEDEISENDE 

RAADSVERGADERING 

Maandag 23 Juni wordt ten gemeente
huize een spoedeisende vergadering van 
de Raad der gemeente Boxtel gehouden. 
Aanvang 2 t uur. 

TENTOONSTELLING VAN 
VOLKSKUNST. 

Door de heemkundige studiekring voor 
Boxtel en omgeving zal in de dagen van 
de opvoering van het St. \Villibrorclus
openluchtspel een tentoonstelling wor
den ingericht van volkskunst. 
Hoogstwaarschijnlijk zal men daarvoor 
kunnen beschikken over de unieke col
lectie van Dr. Wiegersma te Deurne, 
welke verzameling is beschreven in het 
boekwerk: ,,Volkskunst - Kleinbeelcl
houwwerk. 
Dit klein-beeldhouwwerk zal echter 
slechts een gedeelte van de tentoonstel
ling vormen; door plaatselijk materiaal 
zal in belangrijke mate moeten worden 
aangevuld. 
Er is een commissie gevormd, welke zich 
met de voorbereiding en inrichting de
zer tentoonstelling wil belasten. 
Deze commissie bestaat uit de dames: 
Mevr. J. van Boeckel-Franke, Bossche
weg 30; Mevr. L. van Hogerwou-Franke 
Bosscheweg 30; Mej. Jo van Vlerken,
Kruisstraat 10 en de heren: J. Groos,
Kruisstraat 10; K. Dekker, Ons Doel
straat 13; P. Dorenbosch, Mgr. Wil
merstraat 10; voor Esch: A. van den 
Braak, B 42 a; voor Liempde: A. van 
Aarle. 
Het gemeentebestuur was zo welwillend 
enige ruime lokaliteiten van het ge
meentehuis voor het houden van deze 
tentoonstelling ter beschikking te stel
len, welke zich uitstekend voor expositie 
ruimte lenen. 
De Commissie vertrouwt op de mede
werking van al degenen (die voorwer
pen van volkskunst in hun bezit hebben) 
om deze expositie tot een succes te ma
ken. Laat eenieder eens nagaan welke 
voorwerpen hij zelf voor de te houden 
tentoonstelling ter beschikking zou kun
nen stellen - Zeg dit aan een van de 
Commissieleden I Men krijgt dan een 
overzicht van de mogelijkheden welke 
ter plaatse op dit gebied worden gevon
den. 
Reeds ontving de Commissie menige be
langrijke toezeggingen en vele nuttige 
tips. 
Zonder de belangstelling en de hulp van 
de ingezetenen van Boxtel en omliggen
de dorpen kan deze tentoonstelling ech-
ter niet slagen. 
Om een idee te geven over welke voor
werpen het hier gaat volgt hieronder 
een aantal voorbeelden van voorwerpen, 
die dikwijls tot de volkskunst behoren. 
Voor verschillende voorwerpen geldt dat 
vooral het ornament (snijwerk enz.) ze 
tot volkskunst stempelt, voor andere is 
de fraaie verantwoorde vorm alleen 
reeds voldoende criterium om ze tot de 
volkskunst te kunnen rekenen. 
Bijvoorbeeld Meubelen: kasten, kabinet
te_n, hangkastjes, dekenkisten, tafels, 
wiegen. 
Houten gebruiksvoorwerpen: (geen fi
guurzaagwerk): Stoven, mangelplanken 
spinnewielen, houten schooltassen, lepel'. 
rekken, pijpenrekken, klompen, (indien 
voorzien van versiering). 
Klokken: Stoeltjesklokken staartklokken 
staande klokken. ' 
Benodigdheden en gereedschappen voor 
winkel, beroep en bedrijf: koekplanken, 
(speculaasvormen), marsepeinvormen, 
koekijzers, wafelijzers, koek- en andere 
winkelbussen, winkelslangen (zakjeshan
gers), muntgewichtcloosjes, ellestokken, 
schaven, blaasbalgen, karntonnen, paar
dentuig, kruithoorns, jachthoorns, jacht
geweren. 
Keramiek: z.g. Boerenaarclewerk, Bergse 
potten, kloosterzalfpotten, tegels, kabi
netkommen (o.m. gouclkommen, hanen
kommen), schouwborden. 

-Koperwerk: Potten, ketels, kannen, 
schuimspanen, bedclepannen, vijzels, kan
delaars, lampjes, wijwatervaatjes. 
Textiel: Merklappen, tekendoeken let
terdoekjes, kantwerk, Brabantse 111

1

utse1i 
Brabantse doeken. 
Kleine gebruiksvoorwerpen: Mes- en
vorkheften, houten lepels, breischeclen
pijphulzen, messcheden, tabaksdozen'.
snuifdozen, boerinnen-sieraden kistjes, 
wandelstokken. 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

67. De Maanpolitie was een klein beetje 
voorbarig geweest met de vernieling van
het vliegtuig want hierin bevond zich
nog een ruime voorraad levens1nidclelen. 
Bartje had besloten Felix nu maar naar
de aarde terug te laten gaan. Hij ging 
met hem naar de cel van Prof. Vaartsma
en Felix kon van deze afscheid nemen.
Met beide handen greep hij de hand van

Preqten enz. Centsprenten (gekleurde 
�inclerprenten, mannekensbladen), Bede
vaartsvaantjes, knipsels (schaarkunst), 
bruilofts- en verjaarsoorkonden, gekleur
de sanctjes, relegieuse volksprenten, huis
zegens. 
Smeed- en gietwerk: Haardstellen, 
haardplaten, haal. 
Voorts: beelden en zogenaamde boeren
lievevrouwkes (met bloemen onder 
stolp) stroschilderijen, windijzers, uit
hangborden, bovenlichten. 

UITSLAG AANBESTEDING 30 
WONINGEN URGENTIEPLAN 1947 
gehouden op 14 Juni 1947, ten ge
meentehuize van Boxtel. 

S. de Vries, Zaandam f 331,600,-
Frans Schuurkes, Tilburg " 378.000,-
Fa. Jos. l-leerkens-v. Bavel, 

Tilburg " 383.000,-
A. v. Houwelingen, 's Bosch " 386.260,
Fa. Veenema & Volman 's-B.,, 389.682,
Joh. de Koning, Boxtel 404.900,
Fa. Wed. A. J. v. Liempt, 

Boxtel ,. 400.500,--
J. H. van Vught, Boxtel " 414.000,-
N.V. Gebr. v. Heesch, Tilb. ,, 415.000,-
Gebr. v. Heesch, Boxtel " 415.500,-
Fr. M. de Koning, Boxtel 417.800,-
Joh. A. Mol:Mies, Breda 11 424.400,-
L. Kooien, Waalwijk 11 425.000,-
Mar. Kleyngeld, Waalwijk " 425.000,
W. van Osch, Eindhoven " 427.900,
J. L. Brekelmans, Oisterwijk 11 427.900,-
A. H. Simons, Breda 428.000,-
Jos. van Osch, Aalst " 429.500,-
Joh. Verhoeven, Oisterwijk " 430.000,
M. A. Peynenburg, Vught 11 430.475,
Gebr. v. cl. Heyclen, Dinther 11 430.950,
P. Groeneweg, Barendrecht 11 431.500,
Gebr. Eymberts, Schijndel " 432.000,-
Joh. Mouriks, Schijndel " 432.500,-
P. A. Hurkmans, Veghel 11 433.600,-
H. v. cl. Boogaarcl, Veghel 11 435.800,
H. v. cl. Laar, Wnz., Boxtel " 450.660,
H. G. Sanders, Eindhoven 11 455.000,
J. Olthof, Einhoven 11 458.000,-

GEVONDEN EN VERLOREN. 
Bij de Gemeente-Politie Boxtel geduren
de de maand Mei 1947 gedane aan
aangiften van gevonden en verloren 
voorwerpen : 
VERLOREN: 1 geel zakje met lampeka
toen; 1 Bruine boekentas inh. enige stu
dieboeken; 1 vulpen en vulpotlood in 
etui; 1 rol leder, gewicht plm. 15 kilo
gram; 1 bewijs ter verkrijging van extra 
bonnen; 1 gouden bros met kleine parel
steentjes; 4 inlegvellen respectievelijk 
genummerd 013251, 013257, 018077, 
021132; 1 tabakskaart; 1 bruin-lederen 
tas inh. klapcamera zonder etui; 1 zw.
glacé handschoen; 6 levensmiddelenkaar
ten; 1 inlegvel; 7 textielkaarten; 1 glad
harige fox-terrier; 1 ziekenfondskaart; 
1 damesvulpen, merk "Kapitaal", met 
gouden pen; 1 zwart-lederen portefeuille 
inh. papieren van de PNEM e.a.; 1 klei
ne zwarte portemonnaie inh. enige melk
bonnen; 1 zwart lederen portemonnaie 
inh. f 3,50. 
GEVONDEN: 1 zwart lederen dames
ceintuur; 1 tasje met lampekatoen; 1 con
tactsleutel van auto; 1 doublé armband; 
1 bamboewanclelstok; 1 zilveren arm
band; 1 gebreide bruine sjaal; 1 das
speld met rode geslepen steen; 1 zilveren 
rammelaar met opschrift "Annie"; 1 huis
sleutel; 1 witte keeshond; gelclsbedrag ad 
f 14.50; 1 bril; 1 textielkaart; 1 pr. 
manchetknopen; 1 plank; 1 bonkaart 
5e en Ge periode; 1 lipssleutel. 

PUZZLE-ACTIE. 
LIEMPDE. 
De Kajotters en Verkenners in onze ge
meente weten van aanpakken en door
zetten. Met dezelfde geestdrift als zij 
het jeugdwerk zijn begonnen, zijn zij 
nu in de weer om puzzles te verko
pen. Zij beseffen het best, dat het vooral 
financiële moeilijkheden zijn, die hun 
prachtig werk in de wea staan. Zij weten 
dat het gaat om zijn of het niet zijn van 
hun jeugdvereniging. Geen wonder ook 
dat, nu zij kans zien om deze zorgen 
weg te nemen, zij 'n dringend beroep 
doen op de medewerking van alle in
woners. Het is daarom, dat wij U nog
maals willen aansporen, dit voor ons 
dorp onontbeerlijk sociale werk royaal 
te steunen. Velen hebben deze aan
sporing niet nodig, Gelukkig 1 
Maar wij willen ons clan ook zeer spe
ciaal richten tot hen die geen prijsvragen 
kochten. Koopt nu allen nog een of 
meer puzzles, want het doel is het ten 
volle waard. Uw geld daaraan uitgege
ven is goed besteed. 

zijn reisgenoot en stamelde enkele woor
den en voor het eerst in zijn leven voel
de Felix hoe erg het is om afscheid te 
nemen van iemand die je nooit meer zult 
terug zien. 
68. Intussen werd er druk gewerkt om de 
start voor te bereiden met een raket
naar de aarde. Felix kreeg de nodige
aanwijzingen en hij wist toen precies wat 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL. 

Van 10 Juni t.m. 16 Juni 1947. 

GEBORE : Franciscus G. M., zoon van 
G. v. d. Ven en van F. M. v. Gaaien;
Woutrina J. dochter van J. v. cl. Schoot
en van E. v. Son; Johanna A. W. M. 
dochter van N. W. v. Casteren en van 
J. Fr. M. de Natris; Gerarcla M. dochter
van J. L. A. van Wezel en van Ph. J.
Leenclers; Hendrikus M., dochter van
G. v. cl. Oetelaar en van Th J. Kruijsen;
Maria A. A. dochter van L. A. Schel
lekens en van J. M. Vlaminckx. 
ONDERTROUWD: Hendrikus Marinus 
van unen en Johanna Elisabeth Hoen
selaars; Cornelis Hendrikus Bevers en
Theodora Maria van de Langènberg;
Petrus Josephus van der Steen en Adria
na Cornelia Bek kers; Henricus Adrianus 
van de Ven en Francisca Maria Josepha 
Stoffels; Bastiaan Pieter van den Hoo� 
ven en Francina \Vilhelmina Kapteijns. 
GEHUWD: Johannes Adrianus van 
Grinsven en Johanna Wilhelmin� Huijs; 
Stephanus Touber en Cornelia Petronel
la van de Langenberg; Paulus Petrus van
der Meijden en Petronella Cornelia van
Breugel; Johannes Maria Pennings en
Maria Mathilcla Josephina Clemens; Wil
helmus Theodorus van Gils en Cornelia
van Vreecle.

Algemeen Nieuws. 
SPOORWEGEN NIEUWS. 
Overzicht van het rollend 

materiaal der N.S. 
Op 1 Juni 1947 hadden de N.S. de be
schikking over: 
Sneltreinlocomotieven 299 N.S. en 3 D. 
R.B. (Deutsche Reichsbahn). 
Goeclerentreinlocomotieven 351 N.S. en 
13 D.R.B. 
Rangeer- en locaaltreinlocomotieven 150 
N.S. Totaal 800 locomotieven N.S. en 
16 D.R.B. 
Dit zijn de locomotieven, die in dienst
vaardige staat zijn, waarbij de dagclefec
ten zijn inbegrepen. 
Inclusief_ de defecte locomotieven be
schikt men over 973 locomotieven N.S. 
en 82 D.R.B. 
Van de 34 Diesel-electrische locomotie
ven zijn er 10 in dienstvaardige staat. 
Aan electrîsch niet-gestroomlijnd materi
eel zijn �hans aanwezig 96 motorrijtuigen 
en 105 aanhangrijtuigen. 
Vermist worden nog 28 motor- en 16 
aanhangrijtuigen. 
Aan gestroomlijnd electrische 2, 3, 4 en 5 
wagentreinen zijn er 88 aanwezig, nog 
vermist 48. Bovendien zijn aanwezig 24 
losse rijtuigen. 
Diesel-electrische 3 en 5 wagentreinen 
aanwezig 37, nog vermist 17. 
Bovendien 28 losse rijtuigen. 
Diesel-mechanisch materieel aanwezig 20 
treinen, nog vermist 3. 
Aan stoomrijtuigen bezitten de spoor
wegen thans 796 stuks, gedeeltelijk in 
dienst, gedeeltelijk beschadigd. 
Nog 354 rijtuigen worden vermist. 
Aan goederenwagens zijn thans aanwezig 
18017 stuks, vermist worden nog 11965 
stuks. 
Het aantal locomotieven bedraagt 124, 
vermist worden er nog 20. 

Spoorbrug over de Merwede bij 
Baanhoek wordt 14 Juli geopend. 

Dinsdag 10 Juni is het laatste deel van 
de uit acht afzonderlijke en onderling 
zeer verscheiden gedeelten opgebouwde 
spoorbrug over de Merwede bij Baan
hoek, gemeente Sliedrecht, geplaatst. 
Deze brug is - van landhoofd tot land
hoofd gemeten - 475 meter lang. 
De laatste overspanning (een kolossaal 
gevaarte van 60 meter lengte en een ge
wicht van 220 ton) werd onder belang
stelling van vele autoriteiten op de pijlers 
gelegd. 
De brug over het Wantij, eveneens in 
het baanvak Dordrecht-Nijmegen is bij
na gereed, zodat de heropening van be
treffende lijn tegen het midden van de 
volgende maand zal kunnen geschieden. 
Op 10 Juli zal de proefrit plaats hebben, 
terwijl op 14 Juli de officiële opening zal 
volgen. 

BESTRIJDING VAN DE 
COLORADOKEVER 

Tweede Kamer keurt wetsontwerp 
goed. 

De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
heeft in haar vergadering van Dinsdag
middag 17 Juni zonder hoofdelijke stem
ming goedkeuring het wetsontwerp tot 
wering en verdelging van de colorado
kever. Dit wetsontwerp houdt o.a. de 
verplichting in voor elke gebruiker van 
een perceel, waarop zich de colorado
kever bevindt, deze zo goed mogelijk te 
verdelgen. 

DE COLORADOKEVER. 
Maandag 23 Juni a.s. zal Dr. C. J. Brie
jèr, Hoofd van de Plantenziektenkun
dige Dienst te Wageningen over de 
zender I te 19,45 uur in een korte radio
voordracht de bestrijding van de colo
radokever behandelen. 

hij te doen had. Zijn liefhebberij voor 
knutselen was hem hier goed bij te pas 
gekomen want hij begreep alles gemak
kelijk en was handig in het bedienen van 
de instrumenten. 
De raket lag klaar op een startblok. Fe
lix bekeek hem nauwkeurig en vond dat 
hij veel leek op de V-bommen van de 
laatste oorlog. 

,, 

" 



BOXTEL ONTWAAKT 
Sedert een maand is er grote be
drijvigheid in onze gemeente. 
Naast de wederopbouw van onze 
geteisterde woningen, naast de. 
geestelijke wederopbouw van ons 
godsdienstig en moreel peil is men 
vast besloten ook ons cultureel 
belang flink ter hand te nemen. 
Grootse plannen zijn ontwo1:pen. 
Boxtel zal binnen zeer korten tijd 
een openluchtspel geven, waaraan 
meer -dan 500 personen zullen 
deelnemen. Dit spel, het Clemens
Willibrordus-spel is wel in staat 
o�ze godsdienstige gevoelens tot
uiting te brengen en onze bevol
king een stap verder te brengen in
de ontwikkeling van gezonde en
verheffende kunst.
Voor de opvoering van dit spel
hebben vele Boxtelse inwoners
zich reeds aangemeld en wij mo
gen verwachten dat Boxtel de vol
le eer zal opeisen om met uitslui
tend eigen krachten dit spel te
doen slagen.
Het is dan ook geen schande om
een levende rol te spelen in dit
openluchtspel, waarin wordt weer
gegeven hoe ons land in heiden
,dom gehuld door de heilzame in
vloed van de H. Willibrordus
voor Christus werd gewonnen,
vooral nu dit spel wordt opge
voerd op de grond waa� de grote
Heilige zijn eerste- veroveringen
boekte.
Behalve de figuranten is een leger
van ijverige werkers en niet te
vergeten werksters onbaatzuchtig
in de weer om de vele costumes
en requisieten te vervaardigen. Dit
-openluchtspel, dat een kijkspel is,
waarin de figuranten hun stem
thuis kunnen laten, in tegenstel
·ling met een hoorspel, zal hoofd
zakelijk zijn succes moeten oog
sten in de costumes en in de voor
-dracht. Het oog moet gestreeld
worden door de verschillende
·kleurschakeringen en· _groeperin
·gen.
De H. Willibrordus, die zoveel
trouwe vereerders telt in deze ge
meente, mag wel eens extra plei
ten voor het welslagen van dit
spel. Bovendien ziet de Patroon
Heilige nog een ander mogelijk
·succes. De Boxtelse inwoners heb
ben een mooie gelegenheid om

, het altijd terugkerende egoïsme 

RA TWERING EEN EERSTE EIS. 
Wanneer U de rattenbestrijding goed 
wilt doen slagen, werkt dan allen mede, 
niet alleen door het uitleggen der torpe

·do's, maar ook door het nemen van 
maatregelen, om ratten verder te weren. 
Eerst dán kan de actie volledig succes 
worden. 
Elke rat, die thans wordt gedood of ver
jaagd, bespaard U de schade van een 

_gehele familie in de winter. 
Volgt de onderstaande raadgevingen 
nauwkeurig op, dit is in U eigen belang. 
1. De zolders van het huis, en de boer
derijen moeten werkelijk schoon zijn: 
De rat mag er buiten de torpedo's geen 
.ander voedsel vinden. Berg de nog in de
boerderij aanwezige graanvoorraad op in
een plaats die voor de ratten ontoegan
kelijk, is. Werpt ook geen etensresten 
·weg. 
2. Juist in de rommelhopen nestelen ze: 
Zet deze hopen om en verjaagt de rat
ten. Verstoort ook hun nesten en ver
.brandt ze. Deze nesten zitten vaak bo
-ven achter de vorstlat en bij een bescho
ten dak onder de laagste pannenrij. 
.3. De gaten waar de ratten geregeld 
door komen moeten met cement of glas 
dicht worden gemaakt. Gaten in het 
houtwerk kunnen met een stukje blik 
worden dicht gespijkerd. 
Werkt allen ook op Uw eigen manier 
mede om deze algemene rattenbestrij
ding een waar succes te doen zijn. 

Sociale Verzekeringen. 
INVALIDITEITSWET. 

Voor deze Wet is verzekeringsplichtig 
ieder, die de leeftijd van 14 jaar heeft 
bereikt en in loondienst werkzaam is 
Personen die meer dan 2000 gulden per 
jaar verdienen kunnen niet als verzeker-

. dé worden ingeschreven. Is men echter 
ooit ingeschreven geweest, dan kan men 
altijd, dus ook boven 2000 gulden per 
jaar, een rentekaart aanvragen en moet 
de werkgever de premie betalen tot 3750 
gulden loon per jaar wordt verdiend. 
Het kan n.l. voorkomen dat personen 
eerst in loondienst geweest zijn en een 
rentekaart hebben gehad later voor eigen 
rekening zijn gaan werken en de verze
kering niet hebben aangehouden, waar
toe zij dan ook niet verplicht zijn. Gaan 
deze personen opnieuw in loondienst dan 
speelt de loongrens van f 2000 geen rol 
meer, doch is men minder verplicht ver
zeketd, indien men· minder dan f 3750 
per jaar verdient. 
Niet verzekeringsplichtig is de arbeider 
die niet ·bij wijze van beroep tegen loon 
arbeid verricht wanneer hij alleen in bui
tengewone gevallen tegen loon arbeid 
van korte duur verricht. 
Eveneens valt buiten de Wet de arbeider 
die de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft 
en niet reeds eerder verplicht verzekerd 
is geweest. Is hij vóór de 35 jarige leef
tijd reeds in het bezit van een rentekaart 
geweest, dan wordt hem ook na 35 ja-

een· ogenblik het zwijgen op te 
leggen. Zij leren hierdoor aan
dacht te schenken aan het alge
meen. welzijn van vrienden, van 
kennissen, en van dorpsgenoten. 
Hoe gelukkig zou de H. Willibror
dus zich niet voelen, wanneer hij 
kon zeggen, dat Boxtel één grote 
familie vormde, waarin vrede, 
eendracht en voorspoed heersen, 
die gegrondvest zijn in een over
tuigd godsdienstig leven. 
Wij volgen met interesse de ver
schillende werkzaamheden en ho
pen dat de duizenden mensen, die 
bij iedere opvoeding van alle 
windstreken van ons Katholiek 
Nederland zullen toestromen, de 
overtuiging met zich mede zullen 
nemen, dat Boxtel is ontwaakt. 

* * 

Naaisters, die willen helpen de 
costumes te vervaardigen kunnen 
zich hiervoor opgeven bij J. van 
Etten, Bosscheweg 16, die desge
wenst ook inlichtingen daarom
trent zal verschaffen. 
Het werk is erg simpel en van elk 
Boxtels meisje wordt dan ook een 
opgave verwacht. 
Dames en Heren, die mee willen 
spelen gelieven zich vóór Dinsdag 
24 Juni op te geven bij de secre
taris van de wervingscommissie J. 
de Koning, Breukelsestraat 56. 
Reeds zijn enige honderden spe
lers geregistreerd, maar nog meer
dere zijn welkom. 
Denk niet: Ik heb op toneelgebied 
geen ervaring of capaciteiten, want 
het geldt hier een massa-spel en 
men zal zeker een dankbaar ge
bruik maken van Uw aangeboden 
diensten. 
Gij amateur-speelsters en spelers, 
laat U niet weerhouden door het 
feit, dat men enkele Zondagmid
dagen zal moeten offeren. Hier 
moet iets groots verricht worden. 
U kunt niet gemist worden. 
Stelt de bekwame regisseur Van 
Ierse! in staat zijn regie op een 
grnte massa in te stellen, opdat in 
ons schone Brabant een roep zal 
gaan over het spel van St. Cle
mens-Willibrord, onze Apostel. 
Geen gedraal en geen schroom 
voor opoffering. Het mo�t een 
unieke gemeenschapsprestatie 
worden en ons devies luidt: 
,,Wi doent uut minne!" 

rige leeftijd bij opnieuw in loondienst
treding ongeacht de leeftijd, een rente
kaart uitgereikt. 
Niet verzekerd is verder de arbeider die 
invafide is tenzij hij voor het intreden 
der invaliditeit reeds in de verzekering 
was opgenomen. 
Niet verzekeringsplichtig is de arbeider 
wie door het Rijk pensioen is verzekerd 
tenzij het voor de arbeid in Rijksdienst 
betaalde loon voor de betrokken arbei
der slechts een bijkomstig deel van zijn 
inkomen vertegenwoordigt. 
B.v. iemand kan in loondienst zijn bij een 
werkgever en daarnaast in hulpdienst bij 
Rijk, Spoorwegen, als hulpbesteller, los 
remmer enz. Deze zijn evenals de tijde
lijk_ aangestelden verplicht verzekerd en 
kunnen bij een eventuele aanstelling zelf 
de verzekering aanhouden en de rente
kaart verder doorplakken. 
Hetzelfde geldt voor arbeiders in dienst 
van publiekrechtelijke lichamen - Pro
vinciaal Bestuur, Gemeenten - Water
schappen enz. - Is hun een pensioen 
verzekerd bij invaliditeit en ouderdom 
bij verordening vastgesteld, welke aan de 
wettelijke vereisten voldoet is er geen 
verzekeringsplicht. 
Betreft het hulp- of tijdelijke diensten, 
dan zijn de arbeiders die deze verrichten 
wel verzekeringsplichtig en moeten deze 
in het bezit van een rentekaart zijn. 
Verlaat een arbeider de pensioengerech
tigde dienst zonder een toegekend pensi
oen, dan krijgt hij over de jaren dat hij 
in de pensioenregeling viel van de Rijks
verzekeringsbank over die jaren de ver
eiste rentezegels. 
Deze schadeloosstelling wordt door het 
Rijk of publiekrechtelijk lichaam bij het
welk hij in dienst was aan het Bestuur 
der Rijksverzekeringsbank vergoed. 
Eveneens geldt het boven omschrevene 
voor arbeiders in dienst van een spoor
wegdienst en alle instellingen voor welke 
een regeling is getroffen voor een pen
sioen bij invaliditeit en ouderdo1n mits 
de regeling aan de wettelijke vereisten 
voldoet en dat de uitkering der pensi
oenen voldoende gewaarborgd is. Ik denk 
hierbij aan Mijnen - P.N.E.M. enz. 
Alle arbeiders die onder de Invaliditeits
wet vallen zijn verplicht zich zelf aan te 
melden. 
De werkgever heeft daarbij zoveel zeg
genschap dat indien de arbeider niet voor 
een rentekaart heeft gezorgd of deze 
niet tijdig medebrengt een deel van zijn 
loon kan inhouden. H. v. d. K. 

Wordt vervolgd. 

·Sport nieuws.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
Het tweede elftal verloor Zondag j.l. 
in een zeer trage wedstrijd van Berlicum 
I, met 5-3, nadat de rust met 2-3 
was ingegaan. 
De A-junioren speelden Woensdagavond 

tegen St. Michiels-Gestel A. 
De wedstrijd eindigde in een draw 2-2. 
Men wist tal van goede kansen te schep
pen, doch de afwerking faalde. 
De junioren maken a.s. Zondag de kous 
af in 's-Hertogenbosch, waar zij Wilhel
mina ontmoeten. 

D.S.C. I - D.V.G. 2 - 2. 
Ook Zondag j.l. heeft DVC I in Kerk
driel het niet verder kunnen brengen 
dan een 2-2 gelijk spel, hetgeen vooral 
te danken was aan het zeer gladde ter
rein, waarop DVG zich helemaal niet 
kon aanpassen. 
Met de wind mee trapt DVC af en weet 
al spoedio enige mooie aanvallen op 
touw te 

0

zetten, maar door geweldig 
schuiven en niet juist doorgeven blijft 
het hierbij. Ook DSC kan zich niet aan
passen. Er wordt voornamelijk op het 
middenterrein gespeeld, met nu en dan • 
aan weerszijden -enige �evaarlijke _ mo
menten. Als nu een halt uur de l111ks
buitcn van DSC voor gooit, en de 
DVC-keeper uitschuift, schiet de midden
voor in 1-0. Dit lijkt voor DVC het 
sein om aan te pakken en vier minuten 
later schiet de rechtsbinnen, naast de 
uitlopende keeper in 1-1. Weer kan 
de DVC-keeper niet uit zijn doel ko
men en schiet de DSC-middenvoor num
mer 2 in, 2-1. Zo komt de rust. Na de 
rust is DSC iets meer in de aanval, maar 
de DVC-achterhoede laat zich nu niet 
meer van de wijs brengen. Het spel golft 
nu meer op en neer en er ontstaan enige 
hachelijke momenten voor het DSC doel, 
waarbij de backs op schitterende wijze 
redding brengen. Als er nog drie minu
ten te spelen zijn, schiet de DVC-links
buiten hard op het DSC-cloel, de kee
per valt over de bal en het is 2-2. In 
de laatste minuut scheelde het niets of 
DVG scoorde het winnende puntje, 
maar de achterhoede was niet mis en 
wist erger te voorkomen. 
Aanstaande Zondag zal er nu waar
schijnlijk een beslissingswedstrijd ge
speeld worden _tussen DVG en DSC, 
wie van deze twee nog in de promotie 
zal mogen uitkomen. 

• KAMPIOENSFEEST ODC KORFBAL

Na de H. Mis, welke tot intentie van 
de korfbal werd opgedragén. wachtte ons 
1 ste twaalftal en het bestuur van ODC 
een stevig ontbijt, dat :èij alle eer aan
deden. De vele bloem-bouquetten, wel
ke die morgen reeds binnenstroomden, 
gaven aan de feesttafel een veelkleurige 
aanblik en vertolkten de gevoelens van 
hen, die met hart en ziel medeleefde 
met dit kampioensfeest. Aan hen d.in 
ook een woord van dank hiervoor. 
De receptie is in alle opzichten geslaagd 
te noemen. Menige vriendschapsband 
tussen verschillende Boxtelse clubs en 
ODC Korfbal werd tijdens die ogenblik
ken van de receptie hechter aaneenge
smeed. 
Circa half drie trokken onze spelers en 
speelsters alsmede Rood-Wit, die inmid
dels was gearriveerd, in optocht naar het 
terrein, voorafgegaan door Boxtels' Har
monie, die ondanks het ongunstige weer 
zich uitstekend van haar taak kweet. 
Enkele minuten na aankomst traden bei
de partijen in 't veld om in een vriend
schappelijke kamp .elkaars krachten te 
beproeven. Bij de aanvang van de wed
strijd brachten beide partijen elkaar een 
wederkerige bloemenhulde, vergezeld 
van enige sympathieke woorden, der 
voorzitters van de twee clubs. 
Direct na het beginsignaal zette R.-Wit 
een moordend offensief in, dat zij tot 
aan de rust volhielden. Dit had tot re
sultaat 6 prachtige goals, die iedere toe
schouwer verbaasd deden staan. De ODC 
aanvallen waren vooral in het begin niet 
zo talrijk, toch wisten zij in de eerste 
helft nog een tegen-goaltje te maken. 
Na de thee zaten de ODC-ers, wier 
zenuwen intussen tot rust gekomen wa-. 
ren, haar tegenstander geducht op de 
huid en braken meer clan eens door de 
R.-Wit verpecliging heen. Het einde van 
de, wedstrijd bracht een 7-2 overwin
ning mee voor R.-Wit, waaruit duide
lijk het klasse-verschil tussen de twee 
twaalftallen spreekt. 
Na het diner, volgde een bal-avond voor 
de korfballeden met introducée's en R.
Wit. 
Een kleine hulde op de eerste plaats 
aan het feestcomité en vervolgens aan 
allen, die hebben bijgedragen tot het wel
slagen van dit feest, is hier zeker niet 
misplaatst. Dank zij hen hebben wij het 
kampioenschap van ons eerste twaalftal 
op waardige wijze kunnen vieren en 
kunnen wij met voldoening op deze dag 
terug zien. 

KEGELCLUB "STEEDS- BETER". 
De stand van de onderlinge competitie 
is Woensdag 18 Juni als volgt: 1 H. 
Kimpel 286 p., 2. J. v. Laan 279 p., 3 
H. v. d. Krabben 274 p., 4 A. v. Duren 
270 p., 5 A. Adelaars 268 p., 6 J. v. Run 
250 p., 7 H. v. cl. Vorst 248 p., 8 A. van 
Boxtel 233 p., 9 J. Schenkels 226 ·p.; 
alles_in 40 ballen, J. v. Rooy wierp 174 p. 
in 30 ballen . 
Op Woensdag 25 Juni zal de kegelclub 
"Steeds Beter" een tegenbezoek brengen 
aan de club "Holland" te Eindhoven. 
Het vertrek per trein is bepaald op 
19.16 uur. Samenkomst om 19 uur in 
het clubhuis. 

HANDBOOGSPORT 

Op Zondag 15 Juni werd op de banen 
van Diana het afdelingsconcours gehou
den voor de afd. Boxtel, District V, van 
de N.B.H.B. Door 't slechte weer was 
de opkomst niet algemeen. De uitslag 
was als volgt: 1 e Zestallen: 1 L'Union, 
237 punten; 2 Concordia 200 p., 3 Een
dracht Rozenjacht 185 p., 4 Diana 138 p., 
5. OBK 120 p.; 2e Zestallen: 1 L'Union 
157 p., 2 Eendracht Rozenjacht 76 p.
De uitslag van de verplichte personele 
wedstrijd was als volgt: 1 W. Heesbeen 
L'Union 19 p., 2 A. v. Breugel Concor
dia 19 p., 3 H. Kerkoerle Concordia 18 
p., 4 H. de Koning L'Union 18 p. 
Vermeldenswaard is het, dat een van 
Boxtels oudste schutters, M. van Esch 
van L'Union, bij de op Zaterdag 14 Juni 
gehouden voorbereidende schieting voor 

het landskampioenschap, te Schijndel 191 
punten wist te schieten in 50 pijlen. 
Hij staat nu als hoogste schutter .van het 
District bovenaan met 410 punten in 
100 pijlen. Voorwaar een mooie presta
tie. Succes bij de volgende schietingen 
,,Belske" ! 

Distributie=Nieuws. 

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 22 Juni 
tot en met 5 Juli 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 707 (Serie F) 
F-01 Brood: 800 gram brood. 
F-02 Brood: 400 gram brood. 
F-01 Boter: 125 gram boter. 
F-02 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
F-01 Melk: 4 liter melk. 
F-03, F-05 Melk: 7 liter melk. 
F-06 Melk: 1 ei. 
F-01 Vlees: 100 gram vlees. 

. F-02 Vlees: 200 gram vlees. 
F-01 Algemeen: 200 gram kaas. 
F-02 Algemeen: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid). 

F-03 Algemeen: 125 gram koffie. 
F-04 Algemeen: 50 gram thee. 
F-01 Reserve: 125 gram margarine of 

100 gram vet. 
F-03 Reserve: 1600 gram brood. 
F-04 Reserve: 125 gram margarine of

100 gram vet. 
F-06 Reserve: 800 gram brood. 
F-07 Reserve; 125 gram boter. 

,.,Jlonkaaren KO, KE 707 (Serie F).
1'!.:'1 1 Brood: 800 gram brood. 

F-11 Boter: 250 gram boter. 
F-12 Boter: 125 gram margarine of 100 

gram vet. 
F-13, F-15 Melk: 12 liter melk. 
F-11, F-12 Vlees: 100 gram vlees. 
F-11 Algemeen: 100 gram kaas. 
F-12 Algemeen: 1 ei. 
F-13 Reserve: 800 gram brood. 
F-14 Reserve: 100 gram bloem of zei fr. 

bakmeel of kindermeel (niet uit rijst 
bereid). 

F-16 Reserve: 600 gram bloem of kin
dermeel (niet uit rijst bereid) of 
zelfrijzend bakmeel. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG 707 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken) (serie F). 
F-21 Brood: 800 gram brood. 
F-21 Boter: 250 gram boter. 
F-22 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
F-21 Melk: 5 liter melk. 
F-21 Vlees: 300 gram vlees. 
F-22 Vlees: 100 gram vlees. 
F-21 Kaas: 200 gram kaas. 
F-21 Eieren: 5 eieren. 
Op 26 Juni zullen bonnen worden aan
gewezen voor suiker, cacao, versnaperin
gen en tabak. 
De niet-aangewezen bonnen van de Se
rie E kunnen worden vernietigd. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 22 Juni. 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 pa
rochie. Des avonds om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. Vandaag is het geen H. 
Familie en geen Maria-garde. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. no
den van het Episcopaat welke bijz. in de 
milddacligheid der gelovigen wordt aan
bevolen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. 
Dopen iecleren dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Goverdina van Heesch van Aarle; 
z.a. gel. H. Mis voor over!. ouders; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Christiaan 
Padden burg; om half 8 gel. jrg�. voor 
Petrus v. d. Ven; z.a. gel. H. Mis voor 
Henricus Traa te St. Oedenrode over
leden; om half 9 gel. jrgt. voor Gerar
dus v. d. Broek De Nijs; om half 10 
gez. Dienst tot bijz. intentie. 
DINSDAG om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Martina van Zeeland; z.a. gel. H. 
Mis voor overleden familie van Abeelen 
v. d. Sande; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Hubertina Queens Kusters; om 
half 8 gel. mndst. voor Barbara Mandos 
Hazen berg; z.a. gel. H. Mis voor Hen
dricus v. d. Sande; om half 9 gel. H. 
Mis voor Jacobus van Elk; om 10 uur 
Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmina van Zogchel; 
z.a. gel. • H. Mis voor Adrianus Ver
hagen; H. Hart altaar gel. mndst. voor
Elisabeth van Kleef Timmermans; om
half- 8 gel. H. Mis vanwege het "Biddend 
Leger" voor onze jongens in Indië; z.a. 
gel. jrgt. voor Henrica Voets van As
souw; om half 9 gel. H. Mis voor de 
Zeer Eerw. Heer Pastoor C. Dam en; om 
half 10 Huwelijksmis. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Lambertus v. d. Sande; • z.a. 
gel. H. Mis voor Martinus Hubertus 
Ciesbers; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Adriana v. d. Bragt Sm etsers; om half 8 
gel. jrgt. voor Anton ia Verhoeven; z.a. 
gel. mndst. voor Cornelis Voermans; om 
half 9 gel. H. Mis voor Adrianus van 
Cool vanwege de Bond van het H. Hart. 
VRIJDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adriana v. d. Hagen v. d.
Ven; z.a. gel. mndst. voor Cornelis van 
Hal; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Hendricus van Woensel; om half 8 gel. 
H. Mis voor Petrus Muselaers en Hen
rica van Drunen de hsvr.; z.a. gel. mndst. 
voor Petrus Valks; om half 9 gel. H. 
Mis voor Sjaak van Vlerken. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria van Dongen v. d.
Laar; z.a. gel. H. Mis voor Cijsbertus 
Looijmans; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Hendrica v. d. Loo van Esch; om 

half 8 gel. H. Mis voor Johannes Pech
tolcl te Boxmeer overleden; z.a. gel. 
mndst. voor Martinus v. d. Steen; om 
half 9 gel. H. Mis voor over!. fam. van 
Doormalen Hulsen; om half 10 gez. 
Dienst tot bijz. intentie. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Johanna van 
Lieshout de Werd; Dinsdag gel. H. Mis 
voor Jacob Haubrich; Woensdag gel. 
1-1. Mis voor Elisabeth Traa Verhoeven; 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. 
Mis· tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hendricus van Nunen uit 
deze parochie en Johanna Hoenselaars 
uit de par. van het H. Hart; Wilhelmus 
Josephus Kampert uit deze parochie en 
Henrica Cornelia v. d. Pas geb. en won. 
te Haaren; Johannes Wilhelmus v. d. 
Steen en Johanna Maria v. d. Langen
berg beiden uit deze parochie; Hendrik 
Wagenaars uit de par. van het H. Hart 
en Petronella Louisa v. cl. Velden uit 
deze par.; Henclricus Johannes Smedicus 
geb. en won. te Amsterdam en Martina 
Petronella van Dun uit deze parochie; 
waarvan heden de- 2e afkondiging ge
schiedt; Petrus Huijberts uit deze paro• 
chie en Joanna Michielsen uit de par. 
van het H. Hart; waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd ten 
spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 

4e Zondag na Pinksteren 22 Juni 1947. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. van het Episcopaat. 
De Hoogmis is met volkszang. Direct na 
de Hoogmis Santa Teresa voor de meis
jes; om kwart voor 12 H. Familie voor 
äe Jongens; om half 4 H. Familie voor 
de mannen. 
Om 7 uur Lof met volkszang en Rozen
hoedje voor onze jongens in Indië. 
Doopuur: iedere dag van half 3-3 uur. 
Biechturen: Zaterdag van 3-4 uur en 
van 6-8 uur. 
ZONDAG, 22 Juni: 6 uur l.d. voor Adri
anus v. d. Loo v.w. het Ap. des Gebeds; 
7 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochie; 8 uur Ld. voor 
Martina Vlaminckx-van Handel v.w. H. 
Bloed; 9, 15 uur l.d. voor Anna Doeven
dans-v. Grinsven v.w. het Ap. des Ce
beds; half 11 de Hoogmis vóor Johanna 
v. d. Looo-Heesakkers ·v.w. Broed. H. 
Hart. 
MAANDAG, 23 Juni: 7 uur l.d. voor 
Juslina Waals-Cötz; Ld. voor Wilhelmus 
Joh. v.d. Aa; kwart voor 8 l.d. voor de
Heer Lambertus Goossens en Dini de
dtr.; l.j. voor Johanna Stamps-v. Beers; 
half 9 z.j. voor Petronella d� Bie-Schoo
nes. 
DINSDAG, 24 Juni: 7 uur Cef. z.j. voor 
Leonardus v. d. Weyst; l.j. voor Wilhel
mus v. Kollenberg; kwart voor 8 l.d. v. 
Antonius Wagenaars en echtg.; l.d. voor 
Adrianus en Franciscus Wagenaars; half 
9 I.m. voor Piet v. d. Kruys. 
WOENSDAG, 25 Juni: 7 uur l.d. voor 
Paulina Verhoeven v.w. Buurt; l.d. voor 
Maria Beaard-Janssen; kwart voor 8 l.j. 
voor Josephus v. Zeeland; l.d. voor Cor
nelis de Zeeuw; half 9 l.j. voor Wilhel
mus v. d. Langenberg en Francina Jor
dens z.e. 
DONDERDAG, 26 Juni: 7 uur Ld. voor 
Johanna v. Schijndel-Zwanenberg; l.d. 
voor Gerardus Veroude v.w. Buurt; half 
9 l.j. voor Wilhelmus v. d. Boer.; half 10 
Gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG, 27 Juni: 7 uur l.d. voo"r Pau
lina Verhoeven v.w. Personeel Boterfa
briek; l.d. voor Theodorus Hendriks; 
kwart voor 8 l.j. voor Petronella v. d. 
Boer-Smulders; l.d. voor Henricus van 
Stiphout; half 9 l.d. voor over!. fam. 
Timmermans-Huibers. 
ZATERDAG, 28 'Juni: 7 uur l.d. voor 
Paulina Verhoeven vanwege Personeel 
Boterfabriek; Ld. voor Lambertus Goos
sens; kwart voor 8 l.d. voor de Heer 
Paulus Leeuwen; l.d. voor Anna Doe
vendans van Crinsven; half 9 l.j. voor 
Jan Bekkers. 

PAR. ST. LAMBERTUS GEMONDE 

4de Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het Wel
zijn der parochianen; 10 uur jrgt. voor 
Wilhelmus v. d. Nieuwenhuize. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Elisabeth 
hsvr. van Wilhelmina v. d. Nieuwen
huizen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Embertus 
Steenbakkers. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. van Embertus Steenbakkers. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor An
toon van Kempen, Johanna Maria de 
hsvr. en Francina van Kempen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Nicolasine 
Toelen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
v. d. Akker. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 
H. Mis voor Henricus Kemps broeder
schap H. Hart en H. Mis Henricus 
Kemps broederschap H. Theresia; Dins• 
dag twee H. Missen voor Henricus 
Kemps vanwege de kinderen; Woens
dag twee H. Missen voor Henricus 
Kemps vanwege de fanfare; Donderdag 
twee H. Missen voor Joannes van Nis
telrooij van wege broers en zusters; Vrij
dag twee H. Missen als voren; Zaterdag 
H. Mis voor bijzondere intentie en H.
Mis voor een overledene. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 

4de Zondag na Pinksteren '47 
ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege St.· 
Vincentius Vereniging voor Mevr. Hen
riette Witteveen-Schöne; half 9 H. Mis 
voor Johanna Maria van Nunen-v. d. 
Schoot; 10 uur Hoogmis voor het welzijn 
van de parochianen. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk, de tweede voor 
B.N. Half drie Lof met rozenhoedje, 
om Gods' zegeningen te verkrijgen over 
ons parochiehuis. 



MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Hendricus v. d. Loo. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de wed. 
Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyd en; 
kwart over 8 H. Mis voor de heer Jo
hannes Quinten. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Fran
ciscus Veroude en zijne hsvr.en Geertrui
da van Oirschot en Johanna Boons; kw. 
over 8 plechtig jrgt. voor de heer Petrus 
Maas. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
overleden familie van Hemmen-Schalkx; 
kwart over 8 geen H. Mis; half 10 gez. 
Huwelijksmis voor bijz. intentie; elders 
alsnog een H. Mis voor de leden der 
godvruchtige vereniging ter ere v. cl. 
H. Theresia.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia 
Theodorus en Franciscus Veroude; kwart 
over 8 H. Mis voor mevr. van Lieshout 
de Werd. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Francis
cus Ha braken; kwart over 8 H. Mis vbor 
de wed. Maria Berends-Toonen. 
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van 6 
tot half 8. Daarna Lof met rozenhoedje 
om Gods zegeningen te verkrijgen over 
onze jongens en mannen in Indie. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 

voor Johanna v. d. Loo-Heesakkers in 
Boxtel overleden en Cornelia van Hel
voort-van Tiel in Zeeland. 
ZONDAG 29 Juni: 7 uur H. Mis, waar-, 
bij de kerk met een kaars wordt ver
eerd voor Hendrikus v. cl. Loo; half 9 H. 
Mis voor mej. Wilhelmina v. cl. Boom. 
Vóór 1 Juli is een ieder in de gelegen
heid, te voldoen voor de plaatsen en 
banken in de kerk wegens de banken
verpachting, welke voldaan kan worden, 
gelijk vorig jaar. De pacht loopt van 1 
Juli tot einde Juni. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

4e Zondag na Pinksteren, 22 Juni. 

ZONDAG: half 7 I.m. voor de Edelacht
bare heer Jos. v. d. Bosch vanw. de ge
meente-arbeiders; 8 uur I.m. tot bijz. in
tentie; 10 uur z.m. tot welzijn der par.; 
3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Andries v. 
Abeelen; half 8 z.mndst. voor Cornelia 
v. cl. Biggelaar; 8 uur I.m. voor Jan van
Nistelrooy.
DINSDAG: 7 uur l.j. voor Theodora
Asveld; 8 uur l.j. voor Cornelis van 
Alphen; 9 uur z.m. tot bijz. intentie.
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Cornelia 
Abeel en; half 8 z.mndst. voor Willem 
Bek kers; 8 uur l.j. voor Johanna Jan v.

Gevraagd 

cl. Velden.
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.
noden der parochianen; half 8 z.m. voor
Arnolda Tinnebroek als overleden wel
doenster van kerk en liefdegesticht. 8 uur
l.j. voor Maria van Rooy.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Maria van 
Abeel en; half 8 z.j. voor Johanna Adria
nus Traa; 8 uur l.j. voor Jan Leermakers. 
ZATERDAG: 7 uur I.m. voor de Edel
achtb. heer Jos. v. cl. Bosch vanwege het 
gemeentepersoneel; 8 uur l.j. voor Mar
tinus Leermakers; half 9 z.m. tot bijz. 
intentie. 
ZONDAG, feestdag van St. Petrus en 
Paulus; 6 uur I.m. tot welzijn der paro
chie; 7 uur I.m. tot bijz. intentie; 8 uur 
I.m. voor de leden der H. Kindsheid;
men wordt verzocht gedurende die H. 
Mis de banken en stoelen in de middel
gang vrij te laten; na die H. Mis zege
ning der kinderen; 10 uur z.m. voor Ar
nolda Tinnebroek als overleden weldoen
ster van kerk en liefdegesticht. 
In de kapel der Eerw. Zusters; Maandag
tot Woensdag 7 uur I.m. voor Marinus 
Habraken n.l.: Maandag als overleden
lid proc. Bergen op Zoom naar Sittard;
Dinsdag als overleden lid der Boeren
leenbank; Woensdag als overleden lid 
H. Cunera; Donderdag tot Zondag 7
uur I.m. voor Maria Hendricus v. cl. 

Op 28 Juni a.s. hopen onz<;> 
inniggeliefde ouders 

J. DE LAAT mannelijke 
of vrouwelijke kracht 

FIJN STRIJKERIJ 
en 
H. DE LAAT-JANSSEN

hun 25-jarige echtvereni
ging te herdenken. 
Dat God hen nog lang mo
ge sparen is de wens van 
hun dankbare kinderen. 

MARTHA JO, 
KEES ADRIAAN, 
ANNIE RIK!, i HENK COKKIE, 
ANTOON. 

LIEMPDE, Juni 1947. 
f Vrilkhoven D 59. 
................................. � 

Bij mijn vertrek naar Ned. In
dië roep ik al mijne familie, 
vrienden en kennissen, P.T.T. 

met enige kantoorervaring 
bekend met administratie, 
correspondentie en typen. 
Brieven met opgave v.an ver, 
langd salaris onder No. 45, 

Molenstraat 19. 

Padvindersriemen 
beige tuigleer f 2,95 

Heijmans 
Breukelsestraat 

tot Dames! 

vraagt voor Boxtel en Omstreken een 

net en eerlijk persoon 
voor het ophalen en thuisbezorgen van boorden 
en overhemden. Harde werkers kunnen een 
flink loon verdienen. Reflectanten gelieven te 
schrijven onder nr. 18, Molenstraat 19, Boxtel. 
__________ _) 

Chemische Wasserij en Stoomververij "DEN DRIES" 

vraagt LEERLING-VERVER 

Sande n.l. Donderdag als overledenlid 
O.L. Vrouw v. cl. H. Eik; Vrijdag als
overleden lid O.L. Vrouw van Maria
hout ;Zaterdag als overleden lid H. Willi
brord; Zondag als overleden lid H. Ge
rardus Majella.
De zelatricen der H. Kindsheid worden
verzocht de contributie op te halen voor
de missie van Scandinavië en Finland. 
30e Jan van Nistelrooy overleden te Ge
monde; Johanna Maria Heesakkers-v. d. 
Loo overleden te Boxtel.
Gehuwd: Antonius v. cl. Oever en Hen
dricus van Kempen. 
Gedoopt: Maria Everdjna Josephina cl.
van Jan Quinten-Maas; Johannes Petrus
Cornelis zoon van Johannes Hubers
Kokshoven.
Missiebus: Bij huwelijk van Antonius v.
cl. Oever-van Kempen f 16,-. Bij zilve
ren bruiloft van Van Zeeland-van Dijk 
f 25,-.

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Vierde Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de parochie. 2de schaal
collecte voor bijz. noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Op Zondag 20 Juli zullen de kleintjes 
hun eerste H. Communie doen. 

Wegens verbouwing 

Dinsdag a.s. (24 Juni) 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Ge
broeders Vervoort te 's-Bosch overleden; 
half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie; Elders H. Mis voor Johan
na van der Bruggen-Dominicus. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
Witlox; Elders H. Mis voor Hendrica 
de Bie van Meu�s. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
van Kasteren; elders H. Mis voor Mar
tinus van Schijndel. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Cathari
na van Schijndel-Sol; elders jrgt. voor 
Jan van Schijndel. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Jo
hanna van der Bruggen-Dominicus; el
ders H. Mis uit dankbaarheid t.e.v. O.L. 
Vr. van Altijdd. Bijstand (v. d. M.) 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Maria 
Anna Brox; elders jrgt. voor Petrus v. d. 
Aker en Maria van Breda hsvr. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Ger
dina van de Pas-Hoevenaars; elders H.
Mis voor Gerardina van der Pas. 
Nog zullen elders geschieden: H. Mis 
voor Gertruda v. cl. Staak-Konings; H.
Mis Cornelia van Oers-v. cl. Braak; H.
Mis Geertruda van de Pas-Hoevenaars; 
7 H.H. Missen Catharina van Schijndel
Sol; Jan van Schijndel; Wilhelmus van 
Schijndel; Wimke van Schijndel. 

1 Ziet onze Etalages 1 

Enorme 
Koopjes 

F.]. Witteveen woN1NGINRICHTING

Rechterstraat 22 Boxtel 

personeel een hartelijk 
weerzien toe. 

Sold. LEO /\'1ATHIJSSEN, 
Il Div. verbindi:1gs Afd. 
1 e Comp. L.n. 260326227 
Veldpostkantoor Batavia. 

U zoekt een 

Mooie Garnering? 

Aanbiedingen dagelijks aan fabriek van 
9-12 en 2-5 uur.

Bij Zenuwzwakte, Bloedarmoede 

Voor terstoAoMIN�ÎRATIEVE KRACHT �!�
0

:e,"��!p,a��:: Wij hebhen de nieuwste 

snufjes voorradig: 

Herenhuis met tuin * Frivolitégarnering
TE KOOP GEVRAAGD TE 

* BOXTEL; heb woongelegen- Lovergarnering 
heid hiervoor in ruil. 
Prijs en woonruiling nader * Plisségarnering 
overeen te komen. Brieven on-
der nummer 53, Molenstr. 19. 
Te koop: Een witte geëmail
leerde keukenkachel.. 

Bosscheweg 30. 
Zonnes.::herm te koop: lang 
260 cm, uitvallend 170 cm, 
met vooroorlogs blauw linnen 
met afdekkap. Gebr. v.d. Laar 
Breukelsestraat 33, Boxtel. 
Fototoestel te koop gevraagd 
door militair in Indië. Aanbie
ding Molenstraat 19. 
Ter overname: een nieuw He
rencostuum, maat 46. Adres 
Koppel 1, Boxtel. 

F.J. Witteveen's 
Manufacturen- en 

Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18, Boxtel 

Afd. Damesmode 

Tot 1 Jul i  
kunnen wij 

geen Reparaties 
voor uurwerken 
aannemen. 

Ramen te koop, te bevragen Dit vanwege te grote achterstand. Molenstraat 19. 
Te koop groot G.Y.-varken, 
14 weken drachtig. Wil ook 
ruilen tegen driftvarken of 
zware biggen. Jacobs Kleinder
liempde 26. 
R.K. Arbeider vraagt een kost
huis, geen beroeps, aanbieding 
Molenstraat 19. 
Te koop 40 are haver, Nieuw
straat 71, Boxtel. 
Meisje in bezit van Mulo, Ste
no en typen zoekt een haar 
passende betrekking. Bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop een toom beste big
gen, bij I--1. v. Liempcl, Tonge
ren 76, Boxtel. 
Te koop l dresseerkar en l 
handwagen met patentas, bei
de in prima staat, M. Baks, 
Eindhovenseweg 55. 
Te koop aangeboden: een zo 
goed als nieuwe dresseerkar 
met compleet paardentuig. 
Te bevr. Molenstraat 9, Boxtel 

Fa.À. v. Vlerken 
Boxtel 

Rattenbestrijding 

,, VICTUM" 75 et. 

Fa. Gebr. van Oers 
Breukelsestraat 112 

Voor Boxtel en omstreken 

Colporteur gevraagd.
Uitsluitend op provisiebasis. 
Aanbieding Rechterstraat 54. 

Hengelsport- artikelen
Vooroorloge kwaliieît 

Van Oers 
Breukel11estraat 112 

Huizen-Huurkoop 
Wenst Gij na enkele Om 
jaren van sparen in het 

uw oud Kerkboek 
een nieuwe band bezit te komen v.an een 

HUIS in HUURKOOP Breng het naar Boekbinderij 
Vraagt nog heden vrijblijvende W, van Roosmalen inlichtingen onder no. 245 
van het blad. Julianastraat 29 

Heren Verzekeringsagenten 
Te Boxtel is vacant 'n aardige portefeuille "Varia", 
o.a. Ziekte-, Ongevallen-, Brand- en Storm-verzekering

Deze wordt ter incasso aangeboden aan serieus 
werker, die genegen is hieraan uitbreiding te 
geven. 

Brieven aan C. W. Bloks, Inspecteur Delftlandse 
Assurantie Compagnie, Aartshertogenlaan 74, 's-Her
togenbosch. 

1 

neem: 

SARCOGLOBI NE! 
Voor Geneesmiddelen, Verbandstoffen, 

Verplegingsartikelen, Parfumerieën en 
Toiletartikelen 

IS 

DROGISTERIJ "DE MOLEN"

RECHTERSTRAA T 37 - BOXTEL 

JE ADRES 

• t 1
Dat wordt gen te en. 

-,Geurige koffie 
. -beschermende silo's,

wt aroma 
1 

vers gemalen en vers geze •

m11fillllllilllllllll 
DE GRUYTER, DE KOFFIE- EN THEEZAAK, 

Cl Steeds voorradig:i:: 
ï: VOLVETTE KAAS 
� 

a. :::c Wekelijks VERSE VIS
0 Q)

- ll,, 

DIRK VOS Stationstraat0 ::::i 
>N

Rookt 
kwaliteit 

en Koopt 
bli Bert

Nieuwe Kerkstraat 73 

44 

voi geur en smaak 

' 
van den Braak• 

Telefoon 450 

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

DRUK: J. P. TJELEN, BOXTEL. 

(mannelijk of vrouwelijk) 
He"11·mans Diploma Mulo en typen strekt tot aanbeveling. 

Electr. Honingzemerij "Het Zwden", Boxtel Breukelsestraat 

Hiermede delen wij U mede, dat vanaf 

heden het depot voor 

van de 

-Zwi t ser se

Eindhoven

A.S.S.I. Wasserij te 

bij ons is gevestigd. 

J. P. v. d. VELDEN, Stationstraat 11, Boxtel 

Met1 vr�t 

en 
wy are1�iet1 ... 

Steeds méér vraagt men ons, steeds méér lampen, steeds méér 
Röntgen-apparaten, steeds méér radiotoestellen! En wij draaien 
zo hard we kunnen, maar dat is lang niet hard genoeg! Want 
ons ontbreken nog de nijvere handen van talrijke flinke meis jes. 
Daarom vragen WIJ nu ook! Pientere meisjes, die de handen uit 
de mouwen willen steken en die we graag een behoorlijk weekloon 
gunnen. Voor meisjes die er meer van 
willen weten: het Aanneembureau voor
Vrouwelijk Personeel in de Willemstraat 
is 's morgens al om halfnegen geopend. PHILIPS 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Sint Paulus 
,,Sinds ik weet, dat om Calvarie de we
reld ligt, die naar het bloed begeert, 
moet ik het Kruis des Heren verkondi
gen, alsmede de Heer die het besteeg: 
Wiens bloedmerken ik in het vlees draag, 
in Wien ik mij roem en verheerlijk." 
Het is mannentaal, het is de taal van 
Paulus brieven. \'v'ie was St. Paulus? 
Luister: ,,Gij moet mij niet beklagen, 
dat ik een zwerver ben, dat ik door 
ambacht en preek, door zon en wervel
wind, door stof en zweet mijn levensdag 
zal korten. Want moet ik het lichaam 
van Christus niet helen, die het hielp 
wonden met wapen en steen? 
Zolang het de Heer behaagt, draag ik de 
last van mijn lichaam met blijdschap: 
en in het menigvoud der kwelling is mijn 
ziel vol zoete glimlach en dankbaar ge
juich, want in de kerker van dit kwade 
omhulsel (het lichaam) herdenkt ze al
door de stralende geheimen, die ze ver
staan mocht. 
Hebt gij de hamer van mijn hart ge
hoord? Mijn liefde omvat de wereld, de 
Vader, Zoon en Geest, die boven de 
wereld zijn. 
Ik reis door de wereld als de grote on
tevredene, die trekt door de landen, maar 
die zijn handen ten hemel strekt; die het 
lichaam vergeet, die zichzelf vervloekt 
en de anderen zoekt; die nooit de eigen 
arbeid, maar in alles de Heer prijst." 
In deze enkele passages, die we aanhalen· 
uit zijn eigen brieven, blijkt duidelijk, 
welk een krachtige figuur St. Paulus voor 
de eerste christengemeente geweest moet 
zijn. Hij vreesde niemand, alleen de Heer 
Jezus, Die hem door Zijn Bloed had 
vrijgekocht en, uit grote dankbaarheid 
voor deze uitverkiezing, zwerft hij rond, 
door zijn leer en voorbeeld predikend 
Jezus Christus, de \\ïaarheid zelve. 
Wij, die leven in een tijd van ernstige 
geloofsverslapping, wij hadden iemand 
nodig als St. Paulus, die ons eens wak
ker schudden zou uit de slaap en ons 
vurig maken zou in de liefde tot God, 
die hem tot zoveel goede daden heeft 
in staat gesteld. 
Heilige Paulus, gij die in het vuur van· 
uw liefde tot God onverschrokken de 
strijd met het ongeloof hebt aangedurfd, 
bid ook voor ons om de kracht en de ge
nade, u te mogen volgen in uw onver
moeide ijver voor de dingen Gods. 

SPOEDEISENDE OPENBARE 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 

De Raad van de Gemeente Boxtel kwam 
op Maandag 23 Juni in vergadering bij
een onder voorzitterschap van Burge
meester Drs. M. A. M. van Helvoort. 
Het voorstel tot het aangaan van een 
geldlening, groot f 156.300,- met de 
N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
te 's-Gravenhage werd aangenomen. 
Deze geldlening strekt tot financiering 
der oude begrotingstekorten 1932 tot en 
met 1945. Men is haar aangegaan tegen 
een koers van 99½%. Hiernaast be
draagt de rente gedurende de eerste 10 
jaren 3%, vervolgens 3½%. 
De lening, die 15 Juli 1947 wordt opge
nomen heeft een looptijd van 30 jaren. 
Het tweede voorstel, dat een wijziging 
der gemeente-begrotingen 1946 en 1947 
en der begrotingen van het gas- en wa
terleidingbedrijf voor 1947 voordroeg, 
werd aanvaard. 
De wijzigingen in de gemeente-begroting 
houden verband met de delging der 
totale begrotingskosten, terwijl de wij
zigingen der bedrijfs-begrotingen de uit
breiding en verzwaring van het buizen
net betreffen. 
Punt 5 van de beperkte agenda bracht 
een voorstel tot financiering van de R.K. 
Nijverheidsschool aan de orde. 
Ook dit voorstel werd bekrachtigd, zo
dat de aankoop van de grond, welke no
dig is vÓor de bouw van de R.K. Nijver
heidsschool, met gemeentegeld gefinan
cierd zal worden, door opname van kas
gelden, totdat de bouw dier school vol
toooid is. 
De Voorzitter zeide in zijn toelichting, 
aangaande dit punt nog, dat het Rijk op 
onoverkomelijke moeilijkheden stuit bij 
het sluiten van een eventuele rekening, 
zodat een rekening courant tussen Ge
meente en Stichting een oplossing zou 
brengen. 
Bij de benoeming van bestuursleden voor 
de gemeentelijke dienst voor Maatschap
pelijk Hulpbetoon bepaalde artikel 3 van 
het reglement voor M.H.B., dat het be
stuur van vijf leden moet bestaan uit 2 
gedelegeerden van de· gemeenteraad, een 
representant van het college van Burge
meester en Wethouders en twee perso
nen uit de overige ingezetenen. 
De stemming wees de volgende personen 
een plaats in het bestuur van M.H. aan: 
G. Oliemeulen, H. v. cl. Krabben, A.
Valks, A. v. cl. Bogaert en J Meulendijk. 
Het agendapunt "Mededelingen" gaf of
ficieel bericht van de vestiging van een
afdeling van de N.V. Organon bij Van
Wijnbergen. 
De Rondvraag gaf o.a. een bevestiging 
van een gedeeltelijke bestrating van de
Schijndelsedijk. Uit de vergadering kwam
de wens op, dat de diverse plaatselijke 
sociale instellingen een gecoördineerd

St. Petrus 

(29 Juni) 

Aan 't barre eind van 's levens stranden 
Staat Simon Petrus, aller vrind. 
Het visnet wappert in zijn handen 
En door zijn haren blaast de wind. 

Daar staat hij, in de rots geplant, 
En werpt het net, op Gods bevel, 
In 't kokend schuim op 't kleine land, 
De laatste wijkplaats voor de hel. 

De afgrond gaapt, de stroom versnelt, 
De kolken bruisen nooit verzaad, 
Maar Petrus heeft de vangst geteld 
En sleept de netten op de maat 

Van 't nimmer zwijgend golfgeklots, 
Met forse rukken op het droog; 
Tot op de hoogten van de rots, 
In 't teken van de regenboog. 

De regenboog - de hemelpoort 
De drempel van het diep berouw -
En achter hem de zon, die gloort, 
De stilte en de koele dauw. 

Wie hier geraakt zingt eeuwig lof 
En dankt Gods goedheid zonder maat. 
Dankt óók, bij 't ingaan van den Hof, 
Den visser, die �ijn vak verstaat. 

Houdt Simon Petrus steeds te vrind, 
Zendt soms tot hem een biddend woord. 
Wie 's hemels zaal gesloten vindt, 
Maar in berouw zichzelf hervindt, 
Reikt hij den sleutel van de poort! 

overzicht zouden geven van de gedane 
hulpverleningen om de armenzorg in de 
gekende en minder perfecte vorm uit te 
sluiten en te vervangen door sociale zorg. 
Ten behoeve van Gemondse leerlingen 
van de Boxtelse B. L.O. werd het verzoek 
gedaan een oplossing voor vice-versa ver
voer te zoeken. Een provisorische oplos
sing ligt in de naaste toekomst. 
De Vergadering werd daarna gesloten 
met het gebruikelijke gebed. 

Boxtelse Ziekendag 
DINSDAG 15 JULI. 

De zieken van Boxtel, die de vorige 
jaren de ziekendag hebben meegemaakt, 
zullen die dag nog niet vergeten zijn. 
Wat hebben ze genoten van die mooie, 
stille uren in processiepark of kerk, als 
voor hen alleen en tot hunner intentie 
de plechtige H. Mis werd opgedragen, 
als in H. Mis en Lof de predikant tot 
hen sprak van hart tot hart. Hoe onver
getelijk waren ook die gezellige uurtjes, 
onder elkaar doorgebracht bij koffietafel 
of middagmaal, waar zoveel oude be
kenden elkaar nog eens terugzagen, 
soms na langen tijd! 
't Is geen wonder dat van alle kanten 
ook dit jaar gevraagd wordt naar een 
ziekendag. Hij zál er komen. Dit jaar 
nog een ziekendag, volgend jaar, hopen 
we, een triduum. Op Dinsdag 15 Juli 
komen alle zieken van Boxtel, Liempde, 
Esch en Gemonde samen in het proces
siepark. En de zieken mogen gerust zijn: 
dit jaar zal het slechte weer hen gee:1 
parten spelen. In het Processiepark v:111 
Duinendaal wordt een grote lighal ge
bouwd met goed uitzicht op het open
luchtaltaar. Daar blijven ze de hele dag 
zonder rompslomp dus van vervoer naar 
binnen voor de maaltijden. Dat is voer 
velen al een hele geruststelling, vooral 
als ze daarbij nog weten, dat ce11 com
plete staf van verplegend personeel hen 
overal ten dienste zal staan. 
Niemand behoeft verder iets mee te 
brengen. Voor gemakkelijke stoelen, 
voor servies, voor allerlei andere klei
nigheden, die voor een zieke van zoveel 
belang zijn, zal worden gezorgd. Allen 
worden per auto afgehaald en na afloop 
weer thuisgebracht. 
Het programma staat in grote lijnen op 
de aanplakbiljetten, maar elke zieke 
krijgt met zijn uitnodiging een gedetail
leerd program thuis en wordt vooraf nog 
bezocht door wijkverpleegster of zieken
comité. Laat dus nu geen enkele zieke 
achterblijven om allen te samen hun 
gebeden te komen verenigen in de éne 
grote intentie van die dag: God bidden 
om eenheid onder de volken. 
De ziekendag zal slagen...... maar er 
komt veel bij kijken. En hier is een drin
gend beroep op alle inwoners van Boxtel 

JAN MULLER. 

zeker op zijn plaats. Straks komen de 
leden der ziekenactie bij U aan om 
Uw hulp: een geldelijke steun of anders
zins naar vermogen. Ofwel er wordt in 
de kerken een collecte gehouden. De 
vorige jaren kon de ziekendag slagen 
dank zij Uw hulp en medewerking, Zo 
zal het ook nu zijn! 
Zo is deze dag aanbevolen aan zieken 
en gezonden en ...... aan O.L. Heer, die 
Zijn I lart zo wijd kon openzetten voor 
zieke mensen en die voor gezonden de 
mooiste beloften had voor alles, wat ze 
de minsten der Zijnen deden in Zijn 
naa1n! 

Plaatselijk nieuws.

SCHOOLREIS 1947 

In de vroege morgen van Vrijdag 20 
Juni wemelde het station van Boxtelse 
kinderen, die hun schoolreisje naar Rot
terdam gingen beginnen. 
't Was even na acht, dat deze trein 
met zijn kostbare last uit Boxtel weg
stoomde, onder gejuich van zijn reizi
gertjes en gezwaai van de langs de lijn 
achterblijvende moellers en kinderen. 
In Tilburg werd even gestopt voor 't 
opnemen van enkele groepen kinderen, 
vandaar ging het dwars door ons mooie 
Brabant naar de Moerdijk. 
De kinderen stonden steeds voor de ra
men· want er mocht hun niets ontgaan, 
en zeker niet op 't mooie water van 't 
Hollands Diep. 
Rond 10 uur was 't doel van de reis be
reikt. 'n Wandeling van drie kwartier 
stond op het programma door 't ver
woeste deel van de stad, langs het stad
huis en door het mooie park naar de 
Maas. 
In hotel "Bellevue", nabij de Maastunnel 
werd een verfrissing aangeboden. Hierna 
ging het welgemoed verder, al zinge1)d 
door de prachtige ·Maastunnel met z n 
prettige roltrappen. Aan de andere zijde 
wachtten reeds twee boten op de ruim 
duizend kinderen \·oor een tocht door 
de havens. Zeeschepen, naast Nederland
se ook buitenlandse, trokken vooral de 
belangstelling. Bij een troepentransport
schip werd even gestopt, om de jongens, 
die voor Indië waren ingescheept, toe te 
juichen. Voor de Koningin, die op de 
"Slotendijk" aanwezig was, werd het 
Wilhelmus gezongen. 
Deze twee uren van genot op het water 
waren veel te gauw voorbij. Aan wal 
stonden trams gereed voor het vervoer, 
dwars door de stad naar de Diergaarde 
"Blijdorp". Hier konden de kinderen hun 
ogen de kost geven. In groepjes trokken 
ze rond en voor alles hadden ze aan
dacht. Een bizondere attractie was de 
speeltuin, waar ze na hun rondtocht 

verzamelden en 6etracteercl werden op 
limonade. 
Om 6 uur trok de stoet weer naar hd 
station en rond half negen stoomde hij 
Boxtel binnen, met vermoeide, maar vol
dane kinderen, die allen vonden een 
prettigen dag gehad te hebben. 
De organisatie van deze reis was in z'n 
geheel in ,!1anden van de N.S., d.w.z. 
ze was "af . 
Zulke standaard-reizen mogen meer 
volgen. 
Door het Rode Kruis, afdeling Rotter
dam werd een Rodekruishulp meegege
ven, welke het gezelschap de gehele dag 
vergezelde. 
Een vertegenwoordiger der Nederlandse 
Spoorwegen begeleidde de trein, terwijl 
drie Rotterdamse verkeersagenten de file 
kinderen door 't drukke verkeer heen
loodsten. 
De heer M. van Schaijik reisagent der 
Ned. Spoorwegen te Breda, komt alle 
lof toe voor zijn organisatorische arbeid. 

TILBURGSE BEDEVAART. 

Bij de aanmeldingen voor· de deelname 
aan de processie naar het H. Bloed, had
den de Tilburgse Broedermeesters (en 
dat zijn er nog van het goede hout) het 
al geconstateerd: Het geloof loopt ach
teruit mijnheer. Vroeger hadden we aan 
700 kaartjes lang niet genoeg en nou 
halen we maar amperkes de 500. Toch 
hebben ze het doorgezet en zo arri
veerde j.l. Zondag weer, zoals vroeger 
de processietrein uit Tilburg. 
Het waren twee oud-bekenden, die el
kaar aan het station ontmoetten: De 
Tilburgse bedevaart en de Harmonie 
van la Salie, die, na zeven jaar, weer 
voor het eerst stond opgesteld, om Til
burg plechtig te begeleiden naar het 
processiepark. En aan de Brabantse mut
sen, die even later in de buurt van_ het
station rondliepen, zagen we al direct 
dat ook de afdeling Veghel van de R.K. 
Boerinnenbond, die ook een bedevaart 
naar het 1 -1. Bloed had georganiseerd, 
ondertussen was aangekomen. 
In het processiepark werd de Plechtige 
Hoogmis opgedragen door de Zeereerw. 
Heer Pastoor van Besouw met assistentie 
van een Pater Capucijn en een Kapelaan 
uit Tilburg. 
En we konden het heel goed begrijpen, 
dat de pelgrims zoekend rondkeken, 
waar toch de klapstoeltjes van vroeger 
gebleven waren, maar op verzoek van 
de Broedermeesters werd bekend ge
maakt, dat deze (ongeveer twee duizend 
in getal) jammerlijk door die "goeie 
vrienden" van onder de oorlog waren 
opgestookt, en dat vonden ze toch ook 
allemaal weer zeer aannemelijk. 
Na de Hoogmis werd een korte predi
katie gehouden en van het vereren van 
de I-1. Bloeddoek werd zeer druk ge
bruik gemaakt. 
Hierna ging men weer op zoek naar de 
oude pleisterplaatsen, waar na die zeven 
jaar nog heel wat uit de oude tijd werd 
opgehaald en zo _vertelde een van de
broedermeesters, d,e al voor de veertig
ste keer was meegekomen, dat het hem 
goed had gedaan, dat Boxtel toch nog 
meeleefde. 
Om kwart over twee was het een kort 
Lof, waarna de processie van de kerk • 
over de Ilosscheweg en de Koppel weer 
naar het Park trok, alwaar een toespraak 
tot de pelgrims werd gehouden, waarin 
ze werden aangespoord, om toch vooral 
na deze bedevaart met de beste voor
nemens naar huis te keren en toch te 
waarderen de grote weldaad, ons Katho
lieken geboden in het I-1. Bloed van 
Christus, door dikwijls het I-1. Sacrament 
te ontvangen. 
Hierna werd de zegen met het Aller
heiligste gegeven en de pelgrims kregen 
nu nog even de gelegenheid, 0111 bij 
vrienden en kennissen nog eens rustig 
te gaan praten, totdat het sluitingslof om 
kwart over vijf hen weer terugriep naar 
de Kerk. 
En we mogen hier het kerkkoor van St. 
Petrus wel even een pluimke geven, want 
het was een hele prestatie, die ze gele
verd hebben: m:iar ze waren tot vier
maal toe met een behoorlijke bezetting 
present: in de Hoogmis, en 0111 twee 
uur, om kwart over vijf en om zeven 
uur voor het Lof in de kerk. 
En als het tegen zessen loopt, horen we 
in de verte het geroffel van la Salie, 
een teken, dat de processie weer gaat 
vertrekken. 
We hebben ze weggebracht tot aan het 
station, in de hoop, dat het volgend 
jaar deze processie gereorganiseerd te
tug zal keren, want het kan niet anders, 
dan dat er na een rustperiode van 7 jaren 
weer heel wat moet worden verbeterd, 
en we zouden het toch erg betreuren, 
als die Tilburgse Bedevaart, die in Boxtel 
altijd zo populair geweest is, langzamer
hand zou gaan verdwijnen. 

GESLAAGD. 

Ilij het te 's-I-lertogenbosch afgenomen 
examen vanwege de Stichting "Vakop
leiding in het Bisdom 's-Hertogenbosch" 
slaagde onze dorpsgenoot A. van Dijk in 
het Koper-, Lood- en Zinkwerkersvak en 
het ambachtsonderdeel Fitten. 
De geslaagde ontving zijn practische op
leiding van de heer J. Voermans, Breu
kelsestraat, alhier. 

OMGEVING 

EXCURSIE NAAR VELDEREN 

Voor belangstellende leden van de 
heemkundige kringen van Eindhoven en 
Boxtel werd Zondag 23 dezer een ex
cursie gehouden naar het Veldershuis. 
De excursie stond onder leiding van de 
Bioloog, de heer Oudevrielink uit Eind
hoven. Het gezelschap heeft enige uren 
in Velderen's schone natuur rondgewan
deld en heeft in enige van de negen 
dreven met belangstelling en bewonde
ring van de daar zo overvloedige plan
tenrijkdom kennis genomen. 
Het oog werd getrokken door allerlei 
soorten varens, mossen, kostmossen, 
zwammen, vroege paddestoelen, terwijl 
orchideeën, hop, lelietjes van dalen, wa
terpeper, de zeldzame eenbes en ook 
de wilde aardbei en talloze andere merk
waardige planten een kleurrijke afwis
seling boden. 
De aanwezigen gingen voldaan huis
waarts. De heer Oudevrielink verklaarde 
zich bereid in een ander seizoen nog 
eens een rondleiding op Velderen te ver
zorgen. 

R.K. HUISHOUDSCHOOL N.C.B.
September begint het nieuwe schooljaar. 
Aan deze school bestaat gelegenheid een 
van de onderstaande cursussen te volgen. 
1. Primaire opleiding. 
Deze opleiding duurt 2 jaren en kan ge
volgd worden door meisjes die 6 of meer
klassen van de lagere school met goed
gevolg doorlopen hebben. 
Lesgeld en onkosten ± f 30,-. 
ll. Landbouwhuishoudcursus. 
Deze cursus kan gevolgd worden door
meisjes van 16 jaar en ouder. Aan deze 
cursus wordt 10 uur les gegeven, ver
deeld over 2 dagen. 
Lesgeld en onkosten ± f 30,-. 
lil. Huishoudcursus. 
Deze cursus is bestemd voor meisje5
(niet van de boerenstand). 
Lesuren en onkosten als cursus II.
IV. Vervolg van II. en III.
Aan deze cursus wordt 7½ uur les ge
geven en meestal worden deze lesuren
op 1 dag gegeven.
Onkosten ± f 30,-.
V. Avondcursus knippen en naaien.
1 avond per week les.
Deze cursus. kan gevolgd worden door
meisjes van 16 jaar en ouder.
Lesgeld en onkosten ± f 7,-.
Vl. Avondcursus knippen en naaien.
Deze cursus kan gevolgd worden door
meisjes welke Il of III of V doorlopen
hebben. Lesgeld en onkosten ± f 7.-. 
VII. Knip en naaicursus. 
Deze mag uit�luitend gevolgd worden
door leerlingen welke cursus I of IV met
goed gevolg doorlopen hebben. 
3 uur les per week. Lesgeld en onkosten 
± f 30,-.
Gelegenheid om zich op te geven op
Donderdag 3 Juli van 4-6 uur en van
7-9 uur en Vrijdag 4 Juli van 10-12
uur aan de huishoudschool Duinendaal 
re Boxtel. 

MEDEDELINGEN 
VAN DE 
R.K. VOLKS-MUZIEKSCHOOL. 

Iedere Maandagavond zal in de Ark 
blokfluit-onderricht gegeven worden. 
De Fluit is een van de oudste instru
menten in de geschiedenis. 
In de 17e en 1 Se eeuw had de fluit 
(onder de naam van blokfluit) een voor
name plaats in het muziekleven. 
Niet alleen werd de blokfluit bespeeld 
door muziekliefhebbers (dilettanten) 
maar ook door grote componisten zoals 
Bach, Händel, Purcell e.a. hadden een 
grote voorliefde voor dit instrument. 
Nu de blokfluit weer een plaats in de 
huismuziek heeft ingenomen, komen al
lerlei composities, ook van grote compo
nisten, weer aan het daglicht. Het is 
muziek, die, geschreven voor de muziek
liefhebber, geen grote technische vaar
digheid v�aagt, op de huiskamer is inge
steld, fris klinkt en - muzikaal - op 
een hoog plan staat. 
Er bestaat reeds literatuur voor allerlei 
combinaties: Blokfluit alleen, blokfluit en 
piano, 2, 3 en meer blokfluiten en deze 
sopraan-fluit gecombineerd met alt-, te
nor- en bas-fluit. 
Vooral voor jongeren kan de blokfluit 
een hulpmiddel zijn om de muzikale 
smaak en het gehoor te bevorderen. Bo
vendien zal door beoefening van goede
huismuziek de huiselijke sfeer winnen. 
Wij zullen trachten clubjes te vormen 
van verschillende leeftijdsgroepen. 
Aanmeldingen kunnen geschieden:_ 
Woensdag tussen 1 en 1.30 uur, Don
derdag tussen 7 en 7.30 uur in de Ark 
en Dufourstraat 2. 

E.H.B.O 
Op Woensdag 18 Juni werd een voor
lopig bestuur gevormd van de E.H.B.O. 
om tot oprichting te komen van een 
E.H.B.O.-vereniging hier ter plaatse. Be
sloten werd op Vrijdag 4 Juli a.s. een 
oprichtingsvergadering te houden in De 
Ark." 

" 

Voor nadere bijzonderheden verwijzen 
wij U naar de advertentie-pagina. 

INLEVEREN VAN 
VACANTIEBONNEN. 

rfet bestuur van de R.K.B.B. deelt meéle 
dat op 30 Juni en 1 Juli gelegenheid 
wordt gegeven voor het inleveren van 
alle vacantiebonnen in het Verenigings
gebouw op de Burgakker. 
Voor nadere bijzonderheden verwijzen 
wij naar de advertentie in dit blad. 
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Brabants Zomerspel 194 7  
Al de, i n  schoon Brabant, verschijnende dagbladen meldden, deze week, als om strijd, dat in Boxtel iets geheel apparts staat te gebeuren. De diverse bladen zonden daartoe zelfs afzonderlijke verslaggevers naar Boxtel : zó uitzonderli jk betekenisvol vonden zij het komende spel "St. Clemens Willebrord". Dit is op zich zelf voor Boxtel reeds iets bizonders. Iedere bizondere verslaggever zeide het, in zijn eigen blad, op zijn eigen wijze, maar allen waren het er over eens dat in Boxtel inderdaad iets heel bijzonders gaat gebeuren op het gebied van het openluchtspel. Het openluchtspel "St. Clemens Will i -- brord" kan niet vergeleken worden metde andere, talrijke, openluchtspelen dieBrabant spelen gaat.Het te Boxtel te spelen spel heeft eengeheel eigen stijl en karakter en eenuitzonderlijke charm e ;  het is van eenbekoring die noch nimmer in het Zuiden,en wellicht zelfs in geheel Nederlandis gezien.De spelers zullen hier niet vermoeid worden met "sprekende" rollen : de spelersmoeten spelen zonder meer en de toeschouwer zal kijken en zich vermeienaan het schone spel dat daar vóór hem,over het prachtige ven heen, aan zijnogen ontrolt en dat hem binden enboeien zal.De spelers zullen zich moeten verplaatsen en inleven in de tijd en de sfeer vanhet gebeuren ten tijde van St. Clem_ensWillibrord. En dat tijdeigene en die stcerzijn geheel uitzonderlijk.St. Clemens-Willibrord : de Patroon vande Nederlandse Kerk, zó verweven metBrabant, dat dit zich het recht toegeeigent hem Apostel van Brabant te noemen.Hij bevrijdde, kerstende, Nederland,troonde in Utrecht als Bisschop, maarvond in Brabant de velden rijp voor deoogst !Hij stond op Boxtels bodem. Luissel getuigt ervan en richtte een kapel te zijnerere op !De spelers mogen zich dit alles goed inhet geheugen prenten en voor oge 1 hou ·den. Zij zullen daarom iets moeten kunnen opbrengen van uitzonderlijk hogekwaliteit, waartoe zij zich innerlijk zullenmoeten opwerken om dan het spel naarbuiten waardig te kunnen dragen.Eerst dan kán maar zál het ook wordenhet juiste, verheven, spel waarnaar heelBrabant uitziet.Naar het uiterlijke moeten de costuumsuiteraard veel bijdragen tot het welslagenvan het spel. Vandaar dat er de grootstezorg aan besteed wordt en dat het ontwerpen ervan in handen gelegd is vande kunstzinnige Mevrouw van Oerle-vanGorp uit Leiden.Hulde aan de dames die zich hier zospontaan inzetten !De regisseur, van nationale • faam, Keesvan Ierse], zal zijn beste krachten geven. ,De schrijver Jan Vriends waarborgt metzijn naam het stuk. De voorwaarden zijndus geschapen voor een zo goed mogelijk verloop van het spel.Daarom rekene men het zich tot een eeraan dit spel te mogen medewerken.De belangstelling is groot. En de belangstelling is van formaat !Brabantia Nostra heeft begrepen wat inBoxtel geboden wordt en heeft voor zichde première gereserveerd die gaan zalop Zondag 27 Juli. De Brabantse beweging sluit zich hierbij aan en zo zal Boxtel op Zondag 27 Juli 1 947 beleven :om 1 0,00 l)Ur een Pontificale Hoogmis,om 12 ,00 uur een Brabantse koffietafel,om 1 3 ,30 uur een Landdag-bijeenkomst

H. PRIESTERWIJDINGRev. Jan v. d .  Laar, van de missionarissen van Mill-Hili, hoopt op Zondag 6 Jul i 1 947 in de kapel van St. Joseph's College te Londen uit de handen van Zijne Eminentie Kardinaal Griffin de H. Priesterwijding te ontvangen. Na zijn overkomst naar Nederland zal hij op Zondag 1 3  Juli a .s .  om 10,30 uur in de Parochiekerk van het H.  Hart van Jezus te Boxtel, zijn Eerste Plechtige H. Mis opdragen.De wnd. Dir. vmd., J. F. A. PARO.
40-JARIG PRIESTERFEEST VAN
Dr. BERN. ZUURE. Bij gelegenheid van zijn 4:0-jarig Priesterjubileum zal de ZeerEerw. Jater B. Zuure om 1 0  uur een plechtige H. Mis opdragen in de kapel van St. Charles. Vervolgens zal hij van half een tot half twee recipiëren op de Burgakker, waarna de viering in intieme kring zal worden voortgezet. 

COM!Té , ,HERWONNEN LEVENSKRACHT" 
BOXTEL. Dat onze Boxtelse gemeenschap begrijpt dat de t.b.c. bestrijding een algemeen volksbelang is, blijkt uit de Zondag j . l .  gehouden bloempjesdag. Deze collecte bracht in zijn geheel op 

f 41 2,20. Verdeeld over de farochiesals v_olgt : Parochie H. Hart 173 ,  1 0 ;  Parochie St. Pieter f 1 40,63 ; Parochie Gemonde f 67,38 ;  Parochie Lennisheuvel f 3 1 ,09. Voorwaar een prachtig resultaat. Het plaatselijk Comité dankt dan ook alle Boxtelse ingezetenen, en hoopt in de toekomst steeds op zulke goede medewerking te mogen blijven rekenen. U ITSLAG AANBESTEDING : VAN VLERKEN, WINKELPAND gehouden op Vrijdag 20 Juni j.l. A. v. Uden, den Dungen f 3 5500, - ;
H. d e  Koning, Boxtel f 35295,- ; J. v. Vught, Boxtel f 34950,- ; Wed. A. v. Liempt, Boxtel f 34550,- ; P. v. Lamoen, den Dungen f 34300,- ;J. de Koning, Boxtel f 34200,- ; Fr. Schuurkens, Tilburg f 33900,- ; Fr. de Koning, Boxtel f 33855 ,- ; Gebr. v. Heesch, Boxtel f 32 1 83 ,- ; A. J. v. d. Heijden, Boxtel f 3 1 600, - ;  H. v .  d .  Laar Wz., Boxtel f 301 35 ,-.  

en wel  de eerste à ie  gehouden wordt in Brabant. om 1 4,30 uur het trekken met vaandels, vlaggen en muziek door de straten van Boxtel. om 1 5 ,30 uur de première van het open-luchtspel en om 1 8,- uur de sluiting. Boxtelaren wat zegt U dit alles? Weet U wat dit gebeuren voor Boxtel betekenen kán en zál ? . . . . Beseft U wat een eer Boxtel wordt aangedaan door het houden van een Braban�e Landdag en nog wel de eerste Landdag? De meest prominente figuren zal Boxtel binnen zijn muren ontvangen. En dit zowel op geestelijk als wereldlijk terrein. De naam "Boxtel" zal door Brabant en ver daar buiten van mond tot mond gaan. Boxtel zal genoemd worden als de plaats bij uitstek voor het houden van landdagen, congressen, meetings enz. Heel Brabant zal zich deze zomer op Boxtel concentreren en Boxtel in één ciao meer eer en roem kunnen vergaren da� sinds mensenheugenis mogelijk was ! Dit is de kans die Boxtel geboden wordt. Deze kans grijpt Boxtel. En daarom spaart Boxtel geen kosten noch schroomt zich moeiten. 1 947 zal een der eervolste jaren worden in Boxtels geschiedenis. Is het wonder dat de leiding van de Katholieke Arbeidersbeweging van Brabant beslao- legde op 2 uitvoeringen en dat op Zondag 3 en 24 Augustus de tribunes te Boxtel stampvol gevuld zullen zijn met katholiek georganiseerde arbeiders ! Deze leiders begrijpen hun taak. De leiding zag onmiddellijk dat hier een unieke kans geboden werd om de arbeiders iets te laten zien wat enig is in zijn soort. de leiding heeft de gunstige ligging van Boxtel aangegrepen om de Katholike Arbeiders naar Boxtel te trekken mede voor het houden van een meeting. Het culturele genot werd op de voorgrond geplaatst en in organisatorisch verband gebundeld. Zulke leiders zijn het volgen waard ! Boxtelaren begrijpt gij dit gebeuren ? Boxtel verwacht de Brabantse jeugd in grote getale. Ernstige onderhandelingen zijn daartoe gaande. Meerdere organisaties zoeken, nu reeds, contact met Boxtel en zelfs ver buiten Brabant is levendige belangstell ing gewekt voor wat Boxtel op zich heeft durven nemen en gaat uitvoeren. Boxtels naam gaat tot over de grenzen want Brabant nodigt Vlaanderen uit ! Zo gaat de naam van Boxtel door heel het land en tot over de grenzen naar onze Vlaamse buren en vrienden. Boxtel stroopt daarom de mouwen op en houdt ze opgestroopt tot het spel ten einde zal zijn. Want 't is een heel karwei ! 
Boxtel heeft een kans benut die enig is voor de vestiging van een naam in de beste zin des woords. Dit kán en dit moét. Boxtel kan bij dit gebeuren slechts wèlvaren. Boxtel verwezenlijkt, practisch, door dit cultureel stuk, de gemeenschapsgedachte zoals zij in theorie gepredikt wordt. Boxtel staat hiermede vóóraan in de eerste rij. Boxtel sluit alle zwartgalligen buiten die gedachte ! . Boxtel is trots en fier en terecht. Boxtel zal, met zijn spel, in zijn zonovergoten prachtig park "Molenwijk", de beste Brabantse tradities hoog houden en er n ieuwe glans aangeven. Brabant ter ere en Boxtel tot roem. De handen uit de mouwen, de mouwen opgestroopt en . . . . . .  vooru i t ! 

WEDER IN GEBRUIK GENOMEN. 
OUDE EXPORTSLAGERIJ De Burgemeester deelde in  de raadsvergadering, die Maandag j . l .  gehouden werd, mede, dat hij schriftelijk bericht had ontvangen dat de N.V.  Organon uit Oss de oude exportslagerij te Boxtel in gebruik gaat nemen. Dit is een zeer verheugende mededeling en er blijkt uit dat het Gemeentebestuur steeds aandacht heeft gehad voor dit gebouw. Een woord van dank voor het Gemeen te· bestuur is daarom zeker niet misplaatst. Een bijzonder woord van dJnlc voor de Burgemeester sluit dit in .  Moge de N.V. Organon zich te Boxtel goed thuis gaan voelen en moge deze 

N.V. een belangrijke bijdrage gaan leveren voor de bloei van Boxtel.Boxtel roept de N.V. Org:rnon bij voorbaat het welkom toe.
BURGERLIJKE STAND BOXTEL van 17 Juni t.m. 23 Juni 1 947. GEBOREN : Petronella M. C. dochter van A. J. A. van Dijk en van J .  G. R. M. Swane ; Geertruda B. dochter vanJ. L.  Schalks en van J. P. van Stekelenburg ; Antonius J. J. J. zoon v;:rn J. J .Kerkhofs e1i" van C .  W .  M. Lei j ten ; Catharina P. M. dochter van J. J . vanMoorsel en van P. A. M. Vos ; Leonardus J .  J . M.  zoon van J. van Rooijen van J .  W. A. v. cl .  Pol ; Maria -E.A .  J .  dochter van C. J .  L .  van Cuijk envan A.  A. v. d. Ven.ONDERTROUWD : Pieter Alb. vanBroekhuizen en Theresia R. P. 1 - Ianekamp.GEHUWD : Antonius M.  van Dintheren Mechel ina A. Peijnenburg ; JacobusWillems en Theodora M. H. P. v:rn Engeland ; Johan G. A.  Kok en MariaA. Claassen ; Hendrik Wagenaars en Petronella van der Velden ; Wilhelmus vanAbeelen en Adriana C. van de Sande.OVERLEDEN : Mathilda M. A .  Prinsen,oud 27 jaren, Liempde.

FANFARE "ST. LAMBERTUS" 
GEMONDE. Zondag 29 Juni a.s. z'äl Fanfare "St. Lanrbertus" na de Hoogmis een Matinee geven op de kiosk onder leiding van Directeur de heer Jos. v .  d. Braak. De inwoners van Gemonde worden hier-
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mede in de gelegenheid gesteld om prachtige muziek te beluisteren. Het bestuur maakt verder bekend, dat alle thans in bezit zijnde donateurskaarten 1 946- 1 947 moeten worden bewaard, welke alsnog recht geven op een ui tvoering in het najaar. Binnenkort zullen n ieuwe Donateurskaa, • ten 1 947- 1948 worden aJngeboden. Tevens worden alle Donateurs erop attent gemaakt, dat in het vervolg éénmaal per jaar een uitvoering zal worden gegeven in verband met de hoge kosten zulks te organiseren. 
LIEMPDE. 

KRAAIEN- EN EKSTERBESTRIJDING Door het Bestuur van de Plaatselijke Boerenbond, is in overleg met de Plantenziektckuncligen Dienst te Wageningen een actie ingezet ter bestrijding van kraaien en eksters. De jJgers werd verzocht hun medewerking te verlenen, waaraan door een 1 0-tal gevolg werd gegeven. Vanwegê de Boerenbond worden voor elk tien-tal ingeleverde rechtervleugels van genoemde vogels, 25  hagelpatronen gratis beschikbaar gesteld. Het eerste resultaat is zeer gunstig, daJr er reeds 1 75 vleugels werden ingeleverd. Mogen ook andere afdelingen e-en dergelijke bestrijding gaan toepassen, opdat de schade door de in onze omgeving zo veelvuldig voorkomende kraaien en eksters tot een minimum worde gereduceerd. 
Geslaagd Op het te Eindhoven gehouden onderwijzers-examen, slaagde de Heer J .  van Schijndel, alhier ; de geslaagde proficiat. 

Algemeen Nieuws. RECEPTIE. De Amerikaanse Ambassadeur zal op 4 Juli a.s. voor alle Amerikanen in Nederland, een Receptie houden. 's-Gravenhage, 20 Juni (USIS). - De Amerikaanse Ambassadeur in Nederland, Dr. Herman B. Baruch, heeft bekend gemaakt, dat zijn woning a:in het Lange Voorhout 32, 's-Gravenhage, op 4 Juli a.s., de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, van 4 tot 8 uur des namiddags openzal staan voor alle AmerikJnen en hunfamilieleden, die in ederland vertoeven.Zulke recepties zijn in het buitenlandeen traditie geworden. Naar verwachtwordt, zullen die dag enige honderdenAmerikanen, en Nederlandse onderdanen, die met Amerikanen gehuwd zijn,door de Ambassadeur ontvangen worden.
Voor de jonge Moeders. De Provinciale Noorclbrabantse Bond van het Wit-Gele Kru is  brengt het volgende onder de aandacht van onze jonge moeders, teneinde de zuigelingen-sterfte in de hete zomer zo veel mogelijk tegen te gaan : 1 . DOELMATIGE VOEDING. Het beste middel om Uw zuigelingen tegen de gevaren v:in de hete zomer te beschermen, is de NATUURLIJKE VOEDING. Voor de kunstmatig gevoede kinderen dreigt het meest gevaar. Een der redenen daarvan is, dat de koemelk door warmte gemakkelijk bederft en deze bedorven melk de ingewanden vJn het kind ziek maakt. Wanneer Uw kind reeds kunstmatig voeding krijgt, gebruikt dan zo vers mogelijke melk, van een adres, dat gij betreffende zindelijkheid vertrouwen kunt. Kook ze aanstonds en koel ze direct na het koken in stromend water af. Zet ze in de kelder of op het koelste plekje van Uw huis i n  een pan met water, dat Ge d ikwijls ververst. Maak de fles direct na het gebruik schoon en zet ze gevuld met water weg, totdat Gij ze weer nodioÎ hebt. Spoel ze eens per dag in heet soc awater. Maak de speen na iedere voeding schoon 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

69. Felix nam afscheid van de maanmannekes en bijzonder bedankte hijBartje voor zijn gastvrijheid en al hetmooie waarvan hij op de maan genotenhad.Hij nam plaats in de raket en het was nuafwachten wat verder gebeuren ging. Hijverwachtte een flinke schok die echterniet kwam want de raket startte zonderde minste gewaarwording. Felix keekdoor het raampje en bemerkte dat hij

en bewaar ze in een glas met gekookt water. Kook ze eenmaal per dag uit .  Gebruik nooit een fles met lange slang. Laat de fles nooit bij het kindje in bed l iggen. 
Pas op, dat Gij uw kindje niet te veel 
eten geeft. Want het te veel aan kunstmatig voedsel kan in de zomer als een vergif werken. Zowel voor het kunstmatig als het natuurlijk gevoede kind zijn vijf voedingen per dag voldoende, behalve wanneer de dokter het uitdrukkelijk anders voorschrijft. Geef het kind niets tussen 10 uur 's a vonds en 6 uur 's morgens ; maag en darm moeten clan rust hebben. Ook de zuigeling heeft dorst tijdens de warmte. Wanneer hij droge lippen heeft en ze dikwijls afl ikt met de tong, geef hem dan met een lepeltje wat koude heel slappe thee te drinken. 

2.. GOEDE VERZORGING 
EN KLEDING. Doe Uw kindje elke dag in bad. Kleed het niet te warm aan. Een hemdje, een luier, en een truitje is voldoende. Leg het dikwijls droog. Neem als bedje een matrasje met houtwol of zeegras gevuld. J-Iet hoofdkussentje moet plat zijn en niet te zacht (gevuld met zeegras of zachte houtwol). Dek het vooral niet te warm toe, bij grote hitte helemaal niet. Leg geen kapokken of veren kussens op zijn bedje en ook niet op de kinderwagen. Het overtrek van wasdoek op de kinderwagen mag alleen bij regen dienst doen. 

3 . ZORG VOOR FRISSE LUCHT.Breng Uw kindje zoveel mogelijk buiten op een koel plekje in de schaduw. . Leg het in huis in een koele kamer en zorg door het openzetten van ramen of deuren zoveel mogelijk voor frisse lucht. Houd ook 's nachts de ramen open. Zet het kind nooit in de keuken en zeker niet naast de warme kachel. Wanneer Uw kindje enige teken van 
ziek zijn vertoont, laat dan direct de 
dokter komen. Als het braakt of dunne ontlasting heeft, geef het dan geen melk of pap meer, maar een flesje heel slappe thee te drinken, totdat de dokter komt, die zeggen zal , wat het hebben mag. 4. WANNEER U DAARTOE INDE GELEGENHEID ZIJT, BEZOEK

DAN MET UW KIND HET CON
SULTATIE-BUREAU VOOR
ZUIGELINGEN.

Sport nieuws.

BESLISSINGSWEDSTRIJD 
D.V.G. - D.S.C. 1 - O DVG I trok Zondag met een grote schare supporters naar Ammerzode om aldaar op het Jan van Arckel-terrein de beslissingswedstrijd te spelen tegen Kerkdriel I ,  waartegen in de laatste twee wedstrijden gelijk werd gespeeld, resp. 1 - 1  en 2-2. Met de wind tegen trapt DVG af en zet spoedig enige aanvallen op, maar door het woeste ingrijpen van de DSC-backs gebeurde er nog niets. De DVG-rechtshalf viel al spoedig uit, doordat deze last had van een blessure, opgelopen in de vorige wedstrijd, en werd door invaller v. cl. Pas uitstekend vervangen. Het spelgolft snel op en neer met Kerkdriel ietsmeer in de aanval. Als DVG dan weersnel aanvalt, valt de DSC-rechtsback delinksbuiten van DVG gemeen aan enwordt van het terrein gestuurd. Hierdooraangemoedigd doet DVG er nog eenschepje boven op en als de middenvooreen mooi schot lost, kan de D.S.C.-keeper het nog maar nauwelijks tot hoekschop verwerken. Nu golft het spel weervlug op en neer, maar de beide achterhoeden blijven de meerdere en zo komtde rust met een dubbel-blanken stand0-0.Nu krijgt Liempde de wind van achteren

al in volle vaart op weg naar de aarde was. Vlug gooide hij het raampje open en wuifde naar de maanbewoners. Deze stonden eveneens te gebaren of te wuiven dat kon Felix niet goed zien, het zal wel hun gewoonte zijn dacht hij en deed het raampje dicht, want door de snelheid van de raket was de afstand zo groot geworden dat hij niets meer onderscheiden kon 70. Hij bekeek de kaart en controleerde de instrumenten en hij constateerde

en men is bijna zeker van de overwinning. Als DSC aftrapt zet DVG een geweldig offensief in en er ontstaan verschillende hachelijke momenten voor het DSC-doef. De ene corner komt over de andere, maar doelpunten blijven uit, mede door het woeste optreden der Kerkdriel-backs, waarbij de scheidsrechter, die overigens goed leidde, menigmaal een verkeerde beslissing nam. In deze periode komt Kerkdriel bijna niet over de DVG-helft. Bij een gevaarlijke aanval komt er ook DVG met veel geluk af, als de middenvoor van DSC de bal overgeeft aan de l inksbinnen, die slechts een paar meter voor het open dod staat. Hij schiet . . .  en de bal gaat meters hoog over. Als er nu nog een kwartier te spelen is neemt scheidsrechter Van Stippent weer een eigenaardige beslissing en door inplaats van een pynalty te geven zendt hij de DVG-middenvoor van het veld. Hierdoor niet ontmoedigd valt DVG verwoed aan. De rechtsbuiten gooit de bal snel voor, de rechtsbinnen loopt met de DSC-keeper op de bal toe, de DVG-er is hem echter te glad af en het is 1 -0. Hierin komt geen verandering meer en DVG heeft deze wedstrijd verdiend gewonnen, al is het slechts met de oneven goal. Nu zal de promotie-competitie pas beginnen, Kerkdriel en  Orthen zijn uitgeschakeld, er blijven nog over : RKSVA, uit Schijndel, de degradant, Raamsdonk I en DVG 1. Met de a.s. promotie veel succes. NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP. Nu het kampioenschap van D.V.G. geannuleerd werd, greep Boxtel 3 Zondag j.l. haar kans op de titel en won met6-4 van B.M.C. 2.Wanneer men Avesteyn (waar thuis opondubbelzinnige wijze van werd _gewonnen) nog weet te overtroeven, dan zalde beslissing van de Brabantse Voetbalbond de kampioen aanwijzen.De A-junioren speelden met 10 spelerseen lauw partijtje voetbal tegen de Wilhelminianen. a een gelijk - opgaandestrijd was het tenslotte \Xlilhelmina, diede winst opstreek 2- 1 .A.s .  Zaterdag wordt i n  het lokaal van1-1. v. d. Meyden, Nieuwstraat 33 de jaarvergadering gehouden. Aanvang half 8.Iedere "Boxtelaar" is natuurlijk aanwezig.ATHLETIEK R.K. JONGE BOERENSTAND AFD. BOXTEL. De leden van de R.KJB. welke interesse hebben de Sportdag te Udenhout mee te maken worden Zondag a.s. om 1 1  uur verwacht bij het pakhuis van de NCB, vanwaar zij gezamenlijk per fiets vertrekken. De sportdag belooft een spannend gebeuren te worden. 
Sociale Verzekeringen. DE INVALIDITEITSWET. Heeft de arbeider zich aangemeld dan ontvangt de verzekerde een rentekaart, waarop de werkgever bij elke betaling van het loon het verschuldigde zegel moet plakken. Deze kan echter verzoeken hem vergunning te verlenen om blokzegels te plakken, dat zijn zegels van 4, 9 of 1 3  weken. Dit kan dan geschieden na afloop van een 4, 9 of 1 3  wekelijkse termijn. Voor een werkgever, die veel v11st personeel heeft is dit veel eenvoudiger, terwijl men dan verder de administratie nok kan vereenvoudigen door te verzoeken om een vasten vervaldatum der rentekaarten. Deze moeten dan alle op dezelfde dag naar de Raad van Arbeid worden opgezonden om vernieuwd te worden. Moet de arbeider zelf voor inzending van de kaart zorgen, dan moet hij dit tijdig tegen de op de kaart vermelden vervaldatum doen, zulks ter voorkoming van onnodige correspondentie. Is de kaart niet volledig geplakt terwijl men wel gewerkt heeft clan geeft men tevens op, welke werkgever nog moet plakken onder vermelding van diens juiste adres en het. juiste tijdvak waarover nog moet worden nagevorderd. Hoe meer zegels er geplakt zijn des te groter zijn de uitkeringen, waarop men recht heeft. De geplakte zegels ge\·en recht op di verse pensioenen n. l .  Ouderdomspensioen, Inval iditeitspensioen, \Xleduwenpensioen en \Xlezenpensioen. Het ouderdomspensioen gaat in op 65-jarige leeftijd en is afhankelijk van het totaal bedrag dat aan zegels is geplakt. Indien geregeld een zegel van 60 cent is geplakt dan bedraagt de grondslag van het pensioen f 1 56 per ja:ir, doch daar komt bij een verhoging van 1 1 ,2 % der totaal betaalde premies. Na b.v. 40 jaar zou dat zijn 40 X 52 X 60 =  f 1 248 waarvan 1 1 ,2 % = f 1 39,78. Het totale pensioen zou in dit geval derhalve bedragen 

f 1 56 + f 1 39,78 = f 295,78. Op dit bedrag wordt thans nog een toeslag gegeven van 50 % en voor ongehuwden 

dat er een afwijking was in het compas. Felix ging alles nog eens zorgvuldig na, maar kon niet ontdekken waar de fout kon zitten. Ik begrijp er niets van dacht hij. Die maanbewoners kunnen zich toch niet vergist hebben, die lui die alles in de perfectie doen, zullen toch zeker die raket wel goed afgesteld hebben. Ik zal maar afwachten of de situatie nog verandert. 
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van 25%. Deze laatste vervalt echter zo
dra de noodvoorziening Ouden van Da-
gen in werking treedt, dat is I October 
t 947. Het Ouderdomspensioen zelf zal 
slechts voor de helft als inkomen worden 
berekend bij de vaststelling van de uit
kering ingevolge deze noodregeling. 
Daarover spoedig meer. 
De geplakte zegels geven verder recht 
op invaliditeispensioen. Invalide is hij die 
tengevolge van ziekte of gebreken bui
ten staat is om met arbeid die voor zijn 
krachten en bekwaamheid is berekend en 
die hem met zijn opleiding en vroeger 
beroep kan worden opgedragen

! 
een d��de te verdienen van hetgeen ltchameltik 

en geestelijk -gezonde personen van de
zelfde soort en van soortgelijke oplei
ding gewoonlijk verdienen. 
Om invaliditeitspensioen te kunnen ver
krijgen moeten minstens 150 zegels zijn 
geplakt. Het pensioen wordt op dezelfde 
wijze berekend als in mijn bovenaange
haald voorbeeld voor Ouderdomspen
sioen. 
Men kan een pensioen aanvragen bij 
blijvende invaliditeit of indien men reeds 
een half jaar invalide is (ziek). 
Het pensioen gaat in op de dag dat de 
aanvraag bij de Raad van Arbeid bin
nen komt. Na binnenkomst der aanvraag 
volgt het geneeskundig onderzoek en 
hierop beslist het Bestuur der Rijksver
zekeringsbank over al of niet toewijzing. 
Voor het invaliditeitspensioen is thans 
een toeslag geldend van 75 % voor ge
huwden en 50 % voor ongehuwden. Bo
vendien nog 20 % voor ieder kind be
neden de 14-jarige leeftijd met een maxi
mum voor 6 kinderen. De totale toeslag 
kan derhalve zijn 75 % + 6X20 % = 
195 %. Bij een invaliditeitspensioen van 
b.v. f 5,- wordt het totale wekelijkse
bedrag dan f 14,75 per week.

(Wordt vervolgd) 
KINDERBIJSLAGWET. 

Herhaaldelijk wordt mij de vraag ge
steld of de oudste zoon die na het over
lijden van de vader met zijn moeder en 
jongere broertjes en zusjes blijft samen
wonen en als hun kostwinner volledig in 
hun onderhoud voorziet en wanneer hij 
arbeider is in de zin der Kinderbijslag
wet, aanspraak kan maken op kinderbij
slag. 
De uitvoeringsorganen beantwoorden de
ze vraag ontkennend omdat in een ge
val als het onderhavige niet kan gezegd 
worden, dat de moeder de broertjes en 
zusjes gezamenlijk het gezin van de ar
beider vormen, terwijl ook wanneer dit 
wel zou moeten worden aangenomen, 
niet zou kunnen worden gezegd dat de 
broertjes en zusjes "pleegkinderen" zijn 
van de oudere broer diè door hem als 
eigen kinderen worden onderhouden en 
opgevoed. Of de Centrale Raad bereid is 
het begrip "pleegkind" ruim op te vat
ten en aan het "als eigen kind onderhou
den en opvoeden" een ruime uitlegging 
te geven zal waarschijnlijk binnen niet 
al te lange tijd blijken. De mogelijkheid 
is niet uitgesloten dat de Centrale Raad 
de wet zó ruim zal uitleggen, dat ook 
de broer-kostwinner kinderbijslag zal 
kunnen ontvangen. Ik vermoed echter 
dat de Centrale Raad niet zó ver zal 
gaan. H. v. d. K. 

Ingezonden stukken. 
Buiten verantwoording van de Redactie. 

HET ZWEMBAD EN DE JEUGD. 
Zoals de winter de sneeuw en ijspret 
meebrengt, zo heeft ook de zomer zijn 
zonnekanten voor de jeugd. 
En zo zien we dan ook, hoe dat onbe
zorgde en daarom gelukkige gedeelte 
van ons volk er na school opuit trekt, 
om te genieten van zon en water. 
En wanneer men in de omgeving van het 
zwembad aan het wandelen is, kan men 
aan het lawaai al horen, dat de jeugd pre
sent is. Heerlijk moet het zijn. Iets, wat 
we in onze eigen jeugd nog grotendeels 
missen. 
Toch was het misschien wel goed, als 
ook onze ouders, wier kinderen gaan 
genieten in het zwembad, eens een kijkje 
gingen nemen, hoe het er naar toe gaat. 
Beslist, dat zou eens nodig zijn. Want er 
zijn nog van die goeie mensen, die niet 
schijnen te weten, hoe een badcostuum 
eruit moet zien. 
Misschien komt dit, omdat zij zelf die 
weelde vroeger niH gekend hebben, mis
schien ook, omdat het roofdier van de
oorlog zelts tot in de uiterste hoeken 
van hun linnenkast heeft rondgewaard. 
En wanneer die ouders eens moeite de
den, om zelf een, te gaan zien naar dit 
onschuldig vermaak, dan zouden ze het 
met mij eens zijn: Het kan er werkelijk 

soms niet mee door, als men ziet met 
wat voor een costuum de kinderen te 
water gaan. 
Ik kan me voorstellen, dat er werkelijk 
aan dit soort van kledingstukken een 
groot tekort bestaat, maar ik kan me niet 
voorstellen, dat het voor nette moeders 
niet mogelijk is, om voor hun jongen of 
meisje, die wil gaan zwemmen, iets te 
fabriceren, wat fatsoenlijk en netjes is. 
Ik hoor beweren, dat er de laatste tijd 
verschillende kinderen uit het zwembad 
werden gestuurd en wanneer de eerlijk
heid van de kinderen hier soms iets te 
wensen overliet, dan weten de ouders, 
dat de onbehoorlijke kleding, waarin zij
zelf hun kinderen laten vertrekken, hier
van de reden is. 
Niemand zal het de jeugd misgunnen 
om volop te genieten, nu ze nog geen 
zorgen hebben, maar het zou toch van 
de andere kant erg jammmer zijn, als de 
nette ouders hun kinderen hiervan zou
den moeten gaan terughouden, omdat de 
slordige het gaan bederven. 

Distributie=Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 29 Juni 
tot en met 12 Juli 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 707 (Serie F) 
F-05 Algemeen: 750 gram suiker, boter-

ham strooisel enz.
of 1500 gram jam, stroop enz. 
of 750 gram chocolade of suiker
werk. 

F-06 Algemeen: 50 gram cacao.
F-07 Algemeen: 1 ei.
F-08 Algemeen: 2 liter petroleum.
F-05, F-08 Reserve: 100 gram gedroog

de zuidvruchten. 
Bonkaarten KD, KE 707 (Serie F) 
F-13, F-14, F-15 Algemeen: 250 gram

suiker. boterhamstrooisel enz.
of 50Ó gram jam, stroop enz. 
of 250 gram chocolade of suiker
werk. 

F-16 Algemeen: 50 gram cacao.
F-17 Algemeen: 2 liter petroleum.
F-15 Reserve: 100 gram gedroogde zuid-

vruchten.
Bonkaarten MA, MD 707 (Bijz. arbeid, 
a.s. moeders) (Serie F)
F-21 Suiker: 250 gram suiker, boterham

strooisel enz.
of 500 gram jam, stroop enz. 
of 250 gram chocolade of suiker
werk. 

Tabakskaarten enz. QA, QB, QC 707. 
F-31 Tabak: 1 rantsoen sigaretten of

kerf tabak.
F-32, F-35 Tabak: 2 rantsoenen sigaret

ten of kerftabak.
F-33 Versnaperingen: 200 gram chocola

de of suikerwerk.
de of suikerwerk of 200 gram sui
ker, boterhamstrooisel enz. of 400 
gram jam, stroop enz. 

F-36 Versnap.eringen: 100 gram choco
lade of suikerwerk of 100 gram sui
ker, boterhamstrooisel enz. of 200 
gram jam, stroop. enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 27 Juni worden gebruikt. De 
bonnen voor petroleum blijven geldig 
t.m. 9 Augustus.

R.K. BOERENBOND BOXTEL. 
Toewijzing Rijwielbanden. 

Door de plaatselijke Commissie voor de 
Stichting van de Landbouw, is een kleine 
toewijzing ontvangen van Rijwielbanden 
voor landbouwers. Alleen in speciale ur
gente gevallen zal hier kunnen worden 
geholpen aan degene die hiervoor in 
aanmerking komen. Hiervoor zal de 
Commissie op Woensdag 2 Juli van 9 
tot 12 uur zitting houden in Café H. van 
Rooij, alwaar gegadigden zich dan kun
nen vervoegen. Medegebracht moet war
de tweede Distributiestamkaarten van al
le gezinsleden. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
Wijziging zitdagen te Liempde en Esch. 
De waarnemend Directeur van de Distri
butiekring Boxtel maakt bekend, dat met 
ingang van 7 Juli a.s., de wekelijkse zit
dag in Liempde en Esch, voortaan zal 
plaats hebben op iedere Maandag -
respectievelijk vóór en ná de middag -
in tegenstelling met de tot op heden ge
bruikelijke Woensdag. Dit geldt dus voor 
de loketten "Voorlichting" en "Centrale 
Kas". De zitdag van het loket "Handel" 
te Liempde zal op des Maandags ge
handhaafd blijven. Voor de uitreiking 
van Bonkaarten wordt steeds apart be
kend gemaakt, wanneer deze ter plaatse 
zal geschieden. 
BOXTEL, 27 Juni 1947. 

Schoolreisjes en Schoolreisjes .... 
Vorige week zijn we op stap geweest, 
Alle scholen van Boxtel. 'n Pracht van 
een uitstapje. En genoten! Met volle 
teugen. U had ons moeten zien mar:che
ren door Rotterdam! Een stoet van 1500 
man. Voorop de meisjes, in fleurige witte 
blouses, strik in het haar, geëscorteerd 
door bedrijvige nonnekes. Dan de jon
gens, 'n beetje onwennig op hun 's Zon
dags, maar met glunderende ogen, die 
niet uitgekeken kwamen. De onderwij
zers ernaast, zonder hoed, zonder jas, 

. sigaar zonder bon, zonder zorg, want de 
Spoorwegen hadden de organisatie in 
handen en het was hun toevertrouwd. 
Wij behoefden alleen maar te kijken en 
te genieten. Genieten van de wandeling 
door de stad en door de Maastunnel, van 
de onvergetelijke boottocht door de ha
vens, waar je elk ogenblik een nieuwe 
sensatie ondergaat van al die bedrij
vigheid op boten en dokken - genieten 
van de dolle kunsten van apen, beren en 
olifanten in de dierentuin. 's Avonds alle
maal moe naar huis. Wat geeft dat. De 
jongens hebben genoten, zelfs d(e éne, 
met zijn arm in het verband, die- met 
zijn vingers tussen de schommels bleef 
steken. ,,'n Kleinigheid mijnheer, onver
mijdelijk met zo'n grote troep", zei de 
Rodekruishulp. 
Ik geniet nóg als ik aan dat schoolreisje 
terugdenk. 
Of die _onderwijzer/die gisteren met zijn 

klas-op-reis door Boxtel trok ook nog 
zit na te genieten, durf ik betwijfelen. 
Ze passeerden op de fiets rond de mid
dag toen onze scholen uitgingen. Voorop 
een paar jongens, vervolgens jongens e11 
meisjes door elkaar. Dat moeten ze zelf 
weten, al houden ·wij er op dat gebied 
ook andere opvattingen op na. 
Maar, mijnheer de onderwijzer, waar U 
ook vandaan komt, als U hier wilt ko
men genieten van Brabant's natuurschoon 
da9 zult U en de troep, die U mee
brengt ons Brabants schoon hebben te 
respecteren. En daartoe behoort ook ons 
katholiek eergevoel, dat U niet gelieve 
te kwetsen door de misselijke klerage, 
die noch U noch Uw klas eer aandoet. 
Brabant is een gastvrij land en Boxtel 
rekent zich tot de gastvrijen. Maar Boxtel 
is geen dierentuin: Wie daarmee geen re
kening houdt zal zich vroeg of laat van 
ons wel eens een broekje aangemeten 
krijgen, waarmee hij heus niet kwiek op 
de fiets zit. 
Zo'n schoolreisje naar Rotterdam kan 
wel een gekneusde vinger opleveren. Da's 
'n kleinigheid. Geneest weer gauw. Zo'n 
schoolreisje als ik gisteren zag, in zulk 
een schunnige apenpakjes, slaat in menig 
jongens- of mei,jeshart ee11 rliepere 
scheur_. geen kleiriigheidj,�, w.:acvan geen 
e••hle oriderwijzer de verantwoon.:i1:g 
<.::·agen kan. 

FRANS VAN STRATUM 

Parochie-Agenda 
PAR. H. PETRUS BOXTEL. 

ZONDAG, 29 Juni: Feestdag van de 
H.H. Apostelen Petrus en Paulus. 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 gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
Des avonds om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Vandaag de 2e schaal voor bijz. noden 
van het Episcopaat welke bijz. in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen. Vandaag na de Hoogmis ver
gadering van de zelatricen van de Bond 
van het H. Hart. 
Dinsdag, 1 Juli, feestdag van het kost
baar Bloed van 0. H. J. Chr. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 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. Commu
nienic voor de leden van de 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 iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Dick Peijnenburg; z.a. gel. 
mndst. voor Josina van Dam-Verhoeven-; 
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor over!.
fam. Grilis-van Schijndel; om half 8 gel.
mndst. voor Catharina van Weert-Voets;
z.a. gel. mndst. voor Johanna v. d. Ha
gen-Princée; om half 9 gel. H. Mis voor
de ZeerEerw. Heer Pastoor C. Damen.
DINSDAG, om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Henrica Maria Smits; z.a. gel. H. 
Mis uit dankbaarheid ter ere van 0. L. 
Vr. en de H. Antonius; H. Hart-altaa1 
gel. H. Mis voor Johanna Schellekens
van Hoofd v.w. de Bond van het H 
Hart; om half 8 gel. H. Mis voor Wil 
helmina, van Zogchel t.e.v. 0. L. Vr. 
v. d. Bosch; z.a. gel. H. Mis voor Petrus
Muselaers en Henrica van Drunen de
hsvr.; om half 9 gel. H. Mis voor Ja
cobus van Elk. 
WOENSDAG,om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Anna van Oerle-v. d. Ven; 
z.a. gel. H. Mis voor Michaël v. d. Meij
den en Anna v. d. Ven de hsvr.; H.
Hart-altaar gel. H. Mis voor Maria van
Dongen-v. d. Laar v.w. de Bond van het
H. 'Hart; om half 8 gel. H. Mis v.w.
het "Biddend Leger" voor onze jongens
in Indië; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
v. d. Plas en Hendrica Dirks de hsvr.;
om half 9 gel. H. Mis voor overl. fam.
van Oerle-Cremers.
DONDERDAG, om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Anna Catharina van 
Leeuwen; z.a. gel. jrgt. voor Willibror-
dus Vogels; H. Hart-altaar gel. mndst. 
voor Petronella Johanna van Hal; om 
half 8 gel. H. Mis voor Franciscus van 
Besouw v.w. de K.A.; z.a. gel. H. Mis 
voor Henriëtte \1(/itteveen-Schöne v.w. 
het personeel; om half 9 gel. H. Mis v. 
Johanna van Kempen-de Laat v.w. de 
buurt. 
VRIJDAG, om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Maria v. d. Meijden; z.a. gel. H.
Mis voor Elisabeth van Heesch-v. d. 
Bosch; H. Hart-altaar "el. mndst. voor 
Elisabeth van Kerkoerle-Leijten; om half 
8 gel. H. Mis voor Adrianus van Ha
mond, Henrica Smits de hsvr. Marinus 
en Lambertus d.:! zn. rn Marie en Ca
tharina de doc1 ,t, rs 
ZATERDAG, om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Hubertus Verrijt; z.a. gel. H. 
Mis voor overl. fam. v. d. Steen; H. 
Hart-altaar gel. mndst. voor Hendrica 
Weijers-Polman; om half 8 gel. H. Mis 
voor Marinus var; Diessen v.w. de fami
lie; z.a. gel. H. Mis ter ere van het On
bevl. Hart van Maria tot bekering der 
zondaars; om half 9 gel. H. Mis voor 
Sjaak van Vlerken; om half 10 Huwe
lijksmis. 
Irt het Liefde gesticht zullen geschieden: 
Maandag, gel. H. Mis voor Johanna v. 
Lieshout-de Werd; Dinsdag, gel. H. Mis 
voor Jacob Haubrich; Woensdag, Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. 
Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hendricus van Nunen uit 
deze parochie en Johanna Hoenselaars 
uit de par. van het H. Hart; Wilhelmus 
Josephus Kampert uit deze par. en Hen
rica Cornelia v. d. Pas geb. en won. te 
Haaren; Johannes Wilhelmus v. d. Steen 
en Johanna Maria v. d. l,.angenberg bei-
den uit deze par.; Hendrik Wagenaars 
uit de par. van het H. Hart en Petro
nella Louisa v. d. Velden uit deze par.; 
Hendricus Johannes Smedicus geb. en 
won. te Amsterdam en Martina Petro
nella van Dun uit deze par.; waarvan 
heden de 3e afkondiging geschiedt. De 
gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen waarin niet is gedis
penseerd ten spoedigste aan de pastoor 
bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

5e Zondag na Pinksteren, 

29 Juni 1947. 

Vandaag de feestdag van de Apostelen 
Petrus en Paulus; de 1 e schaal is voor 
de Kerk; de 2e voor de B. N. 
Om 7 uur Lof met Volkszang en Rozen
hoedje voor onze Jongens in Indië. Het 
jongenskoortje heeft de repetities her
vat. De ouders gelieven mee te werken 
dat hun kinderen iederen Donderdag 
prompt om 6 uur aanwezig zijn. 
Men kan zich nog steeds melden voor 
de retraite voor huishoudsters. 
a.s. Woensdag feestdag van Maria Visi
tatie, feestdag voor de Gidsen. Donder
dag om 3 uur H. Familie voor Moeders

en Gehuwde vrouwen. Donderdag wordt 
biechtgehoord van 6-7 uur. 
Vrijdag tste Vrijdag der maand, 's avonds 
om half 8 Lof. Zaterdag Priester-Zater
dag. 
ZONDAG, 29 Juni: 6 uur l.d. voor de 
Heer Jan de Lcyer vanwege de Retraite
penning; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn der Parochie; 8 uur l.d. 
voor een overledene; kwart over 9 l.d. 
t.e.v. het H. Hart en de H. Maagd tot
behoud van de jongens in Indië; half 11
de . Hoogmis voor Johanna v. d. Loo
Heesakkers vanwege St. Willibrord. '
MAANDAG, 30 Juni. 7 uur l.j. voor 
\1(/ilhelmus Joh. v. d. Aa; 1.d. Francyna 
v. d. Loo-Kluytmans; kwart voor 8 l.d.
voor de Heer Jan van Eindhoven; l.d.
voor Paulina Verhoeven vanwege Bestuur
Boterfabriek; half 9 z.d. voor Anna van
Laarhoven van Zandvoort.
DINSDAG, 1 Juli: 7 uur gef. pl. z.j. voor 
Andries van Hal; l.j. voor Adrianus van 
Hommel; kwart voor 8 l.d. voor Anto
nius Wagenaars en echtg.; half 9 l.d. 
voor Maria Bagen v. cl. Heuvel te Eind
hoven over!.; half 10 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG, 2 Juli: 7 uur gef. l.j. voor 
Willibrord v. d. Linden; l.d. voor Adria
nus en Franciscus Wagenaars; kwart 
voor 8 l.d. voor Paulina Verhoeven van
wege de Verenigde Melkslijters; l.d. voor 
Cornelis de Zeeuw; half 9 l.j. voor Wil
helmina Pijnenburg-Roosenboom. 
DONDERDAG, 3 Juli: z.m. voor Jan de 
Leyer; I.m. voor Jacoba v. d. Hont
Rademakers; kwart voor 8 l.d. voor Jos 
van Susan te; 1.j. voor Jo van Zeeland; 
half 9 l.j. voor Antonius Vorstenbosch. 
VRIJDAG, 4 Juli kwart voor 7 Pl. z.d. 
voor de leden van de Broederschap van 
het H. Hart; l.d. voor Cornelis Voer
mans; kwart voor 8 I.m. voor Gertruda 
v. d. Horst-Libregts; l.d. voor Maria v.
d. Wiel-van Giersbergen; balg 9 l.d. voor
Adrianus Vlaminckx vanwege de Buurt
en Buurtvereniging.
ZATERDAG, 5 Juli: 7 uur l.d. voor Ge
rardus Veroude vanwege de Buurt;_ l.d. 
voor de Heer Lambertus Goossens; kw. 
voor 8 l.j. voor Henricus van Woensel; 
I.m. voor Antonius v. d. Eerden; half 9
l.d. uit Dankbaarheid.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE

5de Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur H. Mis ter ere 
van de H. Aloysius. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
v. d. Sande en Maria_ de hsvr.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria Wa
genaars. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
den Otter. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Elisa
beth hsvr. van Marinus den Otter. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joannes den 
Otter. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
v. d. Velden.
Deze week zullen geschieden: Zondag 
mndst. voor Maria van den Oetelaar; 
Maandag mndst. v. Antoon v. Kempen; 
H. Mis voor Bijz. intentie; Dinsdag
H. Mis voor Henrica Vervoort en Petrus
Vervoort; H. Mis voor Henricus Traa
te St. Oedenrode overleden; Woensdag
H. Mis voor Antoon van Kempen proc.
Kevelaar en H. Mis voor dezelfde v.w.
H. Rochus; Donderdag twee H. Missen
v. Henricus Kemps v.w. de familie; Vrij
dag en Zaterdag iedere dag twee H
Missen voor Joannes van Nistelrooy van
wege de schoolkinderen.

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 

5de Zondag na Pinksteren 1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Hendrikus v. d. Loo; half 9 H. Mis voor 
Mej. Wilhelmina v. d. Boom. Tien uur 
de Hoogmis voor hef welzijn van de pa
rochianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor B.N. 
Vergadering van St. Vincentius-vereni
ging heden. Half 3 Lof met rozenhoedje 
om Gods zegeni11gen over het parochie
huis af te smeken. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de fa
milie van Nunen-v. d. Schoot. Hierbij 
wordt de kerk met een kaars vereerd. 
Kwart over 8 jrgt. voor Johannes van 
Kasteren en Anna van Buul hsvr. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
van Kasteren; kwart over 8 gez. mndst. 
voor wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. 
Heyden. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere van 
de H. Jozef uit dankbaarheid, hierbij 
wordt de kerk met een kaars vereerd; 
kwart over 8 H. Mis vanwege St. Elisa
beth-Stichting voor overleden leden en 
weldoeners. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Geertruda Rooyakkers-Pardoel; kwart 
over 8 H. Mis tot intentie van de leden 
der Godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia van het Kind Jezus . 
VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege Broe
derschap ter ere van St. Willibrord voor 
Johannes Vermulst; kwart over 8 gez. 
jrgt. voor mej. Isabella Johanna van Hal. 
Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd 
aan het Goddelijk Hart van Jezus. 
ZATERDAG, Priester-Zaterdag mndst. 
voor wed. Maria Berends-Toonen; kwart 
over 8 H. Mis ter ere van O.L. Vrouw 
van Goede Raad. Hierbij wordt de kerk 
met een kaars vereerd. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johanna v. d. Loo-Heesakkers in 
Boxtel en Johannes Andreas van Nistel
rooy te ·Gemonde overleden en Cornelia 
van Helvoort-van Tiel in Zeeland be
diend. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 uur tot half 8, daarna Lof met rozen
hoedje, om het communisme af te weren 
en opbloei van K.A. te verkrijgen. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Mevrouw 
Witteveen-Schöne; half 9 H. Mis voor 
Johanna v. d. Loo-Heesakkers te Boxtel 
overleden. Elders alsnog een H. Mis
voor mej. Wilhelmina v. d. Boom. 
Diegene, die de plaatsen in de kerk voor 
de pacht van het lopende dienstjaar nog
te betalen heeft, wordt vriendelijk ver
zocht, hierin in deze dagen te voldoen. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen Johan van Oirschot uit de 
parochie van het H. Hart te Boxtel en 
Adriana van de Sloot uit deze parochie 
met dispensatie in de tweede gráad van' 
bloedverwantschap, waarvan heden de 
eerste afkondiging geschiedt. 
Aan de ingang van de kerk wordt U de 
collecte voor Katholiek Thuisfront op 
heden bijzonder aanbevolen. 

. PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

5de Zondag na Pinksteren, 29 Juni. 

ZONDAG, feestaag van St. Petrus en 
Paulus; 6 uur I.m. tot welz. der par.; 7 
uur I.m. tot bijz. intentie; 8 uur I.m. voor 
de leden der H. Kindsheid; 10 uur z.m. 
voor Arnolda Tinnenbroek als overle
den weldoenster van Kerk en Liefdege
sticht; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Mari
nus Ha braken; half 8 z.mndst. voor Wil
lem Bekkers; 8 uur I.m. voor Mathilde
Prinsen als overleden lid van de Retraite
penning. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Theodorus 
v. d. Meerakker.
Dinsdag tot Donderdag half 8 z. 7e voor
Catharina Willem Welvaarts.
Dinsdag 8 uur I.m. voor Johanna Maria 
Heesakkers- v. d. Loo overleden te Box
tel. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Hendrica 
TI1eodorus v. d. Meerakker; 8 uur 1. 7e 
voor Mathildf:! Prinsen. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; 8 uur l.j. voor 
Anna Maria Jan Leermakers. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand, daar
om ook Donderdag biechthoren als op 
Zaterdagen; half 7 I.m. voor Catharina 
Willem Welvaarts als overleden lid der 
processie van Kevelaar; 7 uur I.m. voor 
Mathilde Prinsen als overleden lid der 
Congregatie van O.L. Vrouw; half 8 z. 
mndst. voor overleden familie van Boe
ckel-van Rumpt; deze H. Mis met uit· 
stelling van het Allerheiligste en Acte 
van Ereboete aan het Godd. Hart. 
ZATERDAG 7 uur z. 7e voor Catharina 
Willem W elvaarts; 8 uur l.mndst. voor 
Maria H. v. d. Sanden; 9 uur z.m. tot 
bijz. intentie. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; 10 uur 
z. 7e voor Catharina Willem Welvaarts.
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 
7 uur I.m. voor de Edelachtb. Heer Jo• 
sephus v. d. Bosch vanwege het gemeen
te-personeel. 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Mathil
de Prinsen als overleden lid H. Moe
der Anna; Woensdag 7 uur I.m. voor 
bijz. intentie; Donderdag 7 uur I.m. voor 
Hendricus Traa als overleden lid proc. 
van Bokhoven; Vrijdag, Zaterdag en 
Zondag 7 uur I.m. voor levende leden 
der Processie Bergen op Zoom naar 
Sittard. 
7e Catharina Willem Welvaarts en Ma
thilde Prinsen overleden te Liempde. 
Gedoopt: Adrianus Philippus Henricus 
Maria zoon van Theodorus Sinten-Jeu
ken; Adriana Aloysia dochter van Ma
rinus v. d. Velden-van Heeswijk. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 

Vijfde Zondag na Pinksteren.

29 Juni 1947. 

Vandaag is het de feestdag van de H.H. 
Apostelen Petrus en Paulus. H.H. Missen 
om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
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, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste en 
Communie uitreiken; om half 8 Pl. H. 
Mis met uitstelling, waarna Litanie van 
het H. Hart en Oefening van Eerher
stel. 's Avonds om half 8 Lof; na het 
Lot een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag; tevens der
de der eerste Zaterdagen ter ere van 
O.L. Vrouw van Fatima tot intentie van
onze jongens in Indië. 's-Avonds om 
half 8 Lof met overweging van de Ge
heimen van de Rozenkrans en· Rozen
hoedje. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Pa
rochie; half 9 mndst. voor Wilhelmus 
van de Langenberg; 10 uur gef. H: Mis 
voor Mevr. Joh. M. van Kuyk-Hack
foordt. Elders H. Mis voor Johanna van 
der Bruggen-Dominicus" 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus van der Meyden. Elders H. Mis voor 
Lambertus van Gerwen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus 
Franciscus van den Braak. Elders jrgt. 
voor Hendricus van de Ven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Cor
nelia van de Ven Couwenberg. Elders 
jrgt. voor Adrianus van Wagenberg. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
van Wangenberg-de Jong. Elders H. Mis
voor Bijz. Intentie. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
de Zeereerw. Heer Willibrordus v. d. 

• Braak. Elders voor overl. Familie Dan
kers-van Liempt.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
van Uden; Elders H. Mis voor Adrianus
Spooren te Den Bosch overleden.
Nog zullen elders geschieden: H. Mis
voor Cornelia van Oers-v. d. Braak; H.
Mis -voor Gertruda van der Staak-Ko
nings.



H. J. VOGEL HARTELUST Te koop bij H. v.· d. Meeren-en donk, Eindhovenseweg, zware biggen, alle borgen. 
NELLY BIEMANS hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk op Vrijdag 4 Juli 1947 des voormiddags 10,15 u. ten stadhuize, Javastraat 26. De kerkelijke inzegening zal plaats vinden in de Parochiekerk van de H. Bonifacius te Rijswijk des voormiddags 11,30 uur. 's Gravenhage, 20 Juni 1947. Jan ten Brinkstraa t 83. Paets van Troostwijkstr. 235. Toekomstig adres: Stationstraat 52, Boxtel. Receptie van 2-3.30 uur n.m. Salonbdot "De Watergeus" Laakbrug (Rijkswijkseweg). 

Te koop gevraagd een partijtje 
weckflessen. Aanbieding Molenstraat 19. 
Huizen-Huurkoop Wenst Gij na enkele jaren van sparen in het bezit te komen van een 
HUIS in HUURKOOP Vraagt nog heden vrijblijvende inlichtingen onder no. 245 van het blad. 

'lllodeoaftscAo.ot 
Damesfiets zonder banden te Juli a.s. beginnen de volgende koop, Th. van der Heijden, nieuwe cursussen: Wilhelminastraat 22. Te koop jonge hennekes, 9 weken oud, Mijlstraat 12. Een toom beste zware biggen VOL te koop bij P. Heijmans Luisel 16. Te koop VOL varken, 14 weken drachtig, keuze uit twee. Bij F. van Houtum, Langenberg. Te koop bij H. Bekkers, Luisel Boxtel: 2 Roodbonte kalfkoeien, tweede en derde kalf bijna aan telling, en een goede hoogkar. Te koop een toom zware biggen V.D.L. en een beste waakhond, Mechelse Herder, teef. 
]. Kroot, Tongeren 110. Een toom zware biggen G.Y. bij M. van der Heyden, Len· nisheuvel 111. Te koop bij J. van Hal, Selissen 7, een dragend varken, 15 weken drachtig, tweede worp, beste fokzeug. Te koop, wandelwagentje, 2 kinderledikantjes, 2 paar werkschoenen, damesmantel maat 44 en kindermanteltje, 4 jaar. 
J. Boeren, Nieuwstraat 160.Een G.Y. varken, 14 weken drachtig, gemerkt voor het stamboek, en een frame van vrachtfiets, bij W. van ieuwburg, Langenberg 12. Te koop: Boerekool-, spruitkool- en koolraapplanten. Tevens gelegenheid om aardbeiplanten te bestellen, voor a.s. planttijd. Duitsch Evern., Madam Matothen Jecunda. en 1 Belgisch werkpaard, ruin, oud 4 jaar, mak, eerlijk en trekvast. Th. Sleutjes, Kasteren B 37, Liempde. Te koop Hollandse Herder en drie jonge Hollandse Herders, 8 weken oud, bij J. v. Boxtel Rechterstraat 61, Boxtel. Te koop of te ruil een allerbeste roodbonte kalfkoe, keuze uit drie, tweede en derde kalf. J. Buddemeijer, Markt 23.Spoedig gevraagd naaister, genegen thuis 2 of 3 dagen per week te naaien. Rechterstr. 7. Hooigras te koop, bij J. van Esch, Tongeren 118, Boxtel. Te koop: 2 veertien weken dragende varkens VOL, 1 
maalkalf, 3 maanden, 1 schoot, Adr. v. Hal, Munsel 8. 

Opleiding voor: 
e Huishoudkunde, 

e Lingerie-Costumière, 

e Coupeuse-Lerares. Speciale leucn in patroontekenen en knippen voor gevorderden. Aanmelding der leerlingen dagelijks bij : 
LENY VERHAGEN Gedipt. Lerares • 

Frans Staelstraat 8 Accountantskantoor 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Hengelsport-artikelen 

Vooroorloge kwaliieit 

Van Oers 
Breukelsestraat 112 

-
BOXTEL 

o. D. c. Sportpark
Zaterdag 5 Juli 

7.30 uur Harry Kroeze's 
MO TO R 

KOZAKKE N 
Enorm programma 

Sensationele 
Motor-ac ro ba ti ek ! 
Voetb almatch 
op motor en!!! 
Een ongekend *
Schouwspel 

Entrée f 1.50 
Kinderen 75 et. 

Voorverkoop: 

BERT v. d. BRAAK 
Nieuwe Kerkstraat 73 

Met uw suikerbonnen naar 

A v E HA 6ratls vruchtenrollen en extra lage prijzen. 

Gratis een grote vruchtenrol 
bij aankoop van 2 potten huishoudjam vanaf 

58 et. 
per pot. 

CHOCOLADE HAGELSLAG per 100 gram 19 et. 

GEKLEURDE HAGELSLAG per 100 gram 13 et.

Tegen Inlevering van 500 gram suiker 

1 fles LIMONADESIROOP 
SINAASAPPEL Inh. 0.64 Ltr. voor 771/2 et. 

GELDIG t.m. 5 JULI. 

ANDRE VAN HILST 

R. K. Huishoudschool N. C. B. 

Aanmelding van leerlingen 

voor het nieuwe schooljaar op Donderdag 
3 Juli van 4 tot 6 uur en van 7 tot 9 uur en 
op Vrijdag 4 Juli van 10 tot 12 uur aan de 
Huishoudschool, Duinendaal te Boxtel. 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

� Koopt , 
blJ Bert van den Braak• 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

U gaat reizen? 
Wij hebben een ruime sortering 

* Koffers * Tassen

* Luxe Tassen I Zie onze etalages i
:13ou.endeut' s 

S.cAoen= en fededtandel 

E.H.B.O. 

Op Vcijdaq 4 J,ali a.s. zal om 8 UUR in de FOYER van DE ARK een 
VERGADERING worden gehouden om te komen tot de oprichting van een E.H.B.O. afdeling. Op deze vergadering zullen ook enige demonstraties worden gegeven. Gezien het nut van deze vereeniging wordt eenieder verwacht. Tevens bestaat er gelegenheid zich op te geven voor een E.H.B.O.-cursus. Het voorlopig Bestuur. 

Bij VOS uw kaas en vis gehaald,

Dan hebt u zeker nooit gefaald, 

Gij koopt daar eerste kwaliteit, 

Zodat ge steeds tevreden zijt. 

Inleveren van YACANTIEBONNEN 
Op 30 Juni en l Juli is het inleveren 
van alle vacantiebonnen. 
Op 30 JUNI van half acht tot half tien 
is het uitsluitend inleveren der bonnen 
voor GEORGANISEERDEN. 

Op l JULI van half 8 tot 9 uur alleen 
voor ONGEORGANISEERDEN. De zitting wordt voor beide dagen gehouden in het Verenigingsgebouw op de Burgakker. Nog vermeldden wij, dat onopgeplakte of verkeerd geplakte bonnen NIET worden aangenomen. Namens de R.K.B.B. C. A. v. d. AKER, Secretaris

Onmisbaar bij Uw zomerkleding ! Voor DAMES: Moderne, s·malle zilveren broche vanaf f 5,75 " 5,50 " 6,50 " 6,50 

Zilveren collier met kruisje of hangertje Parelcolliers Zilveren armbanden Voor HEREN: Zilveren manchetknopen Zilveren das-houders Zilveren dasspeld met parel vanaf f 5,50 " 4,50 " 5,50 

A. van Vlerken - Boxtel
Uurwerken Goud en Zilver 

EEUWEN IN 

GEBRUIK 

en nog steeds, 
niet overtrpffen ! 

Dat geldt ook' voor Douwe 
EGBERTS, gesiachcen- làng door de echte koffie-kenners gekozen om haar pittige, voll.e smaak, haar opwek, kend, -verkwikkend aroma!' 

Optiek 
Il 

__ •.•. -�•-•
:,:. 

,·.· . ---
::, 

· . •. •. I 

KH 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

ZONNEBRILLEN 

EN VOORHANGERS 

:1. :P-,. van fanqen, Statümstcaat 62 

Het Bestuur van de 
Varkensfokvereniging 6.Y. maakt bekend, dat de beer ter dekking staat vanaf 1 Juli bij M. VULLINGSOORSPRONG, BOXTEL.

Voo, 

K 1• • • I 
wa 1te1ts I drukwerk I • 

Drukkerij 

Boekbinderij 
Boek- en Firma J. P. Tielen 
K•nloorboakt'landel IOXTIL STATIOHiTRAAT 28, TliLEFOOH K ◄106-317, GllllO ••1H 

Hiermede delen wij U mede, dat vanaf 

heden het depot voor 

van de 

Zwitserse 

Eindhoven 

A.S.S.I. Wasserij te 

bij ons is gevestigd. 

J. P. v. d. VELDEN, Stationstraat 11, Boxtel 

Dat is begrijpelijk. Maar zolang onze invoer afhankelijk 

blijft van de uitvoer, zolang moeten alle hens aan dek. 

Help mee, de uitvoer te vergroten en_ ga aan de slag

bij Philips. Dan gaat het ons allemaal beter, ook U ! 

Meldt U bij ons aanneembureau in de Willemstraat. 

( 

-

Wij hebben nog plaats voor enige 

FLINKE JONGENS 
(LEEFTIJD t.m. 17 JAAR) 

die zich door hun werk een goede t o e k o m s t 

willen verzekeren. 

Ook voor 

NETTE MEISJES 
bestaat nog gelegenheid zich bij ons een prettige 

en goedbetaalde werkkring te scheppen. 

EVENALS VROEGER, BIEDEN WIJ OOK THANS: 

}f. GOEDE arbeidsvoorwaarden 
)(,... HOGE lonen (ook tijdens de leertijd)

}f. PRIMA sociale voorzieningen 
}f. GEREGELD busvervoer 

Aanmelden dagelijks van 9.00 - 12.00 uur en van 
14.00 - 17.00 uur op de Personeelafdeling. 

M. JANSEN DE WIT's
KOUSENFABRIEKEN N.V., SCHIJNDEL 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

* 
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3e JAARGANG No. 136 

KATHOLIEK 

Middelbare school 

voor Meisjes te Boxtel 
De Zusters Ursulinen zijn voor
nemens om met September a.s. 
een Middelbare School voor 
Meisjes op te richten, ook toegan
kelijk voor externe leerlingen. Dit 
jaar zal begonnen worden met de 
eerste klas en misschien reeds met 
een tweede. 
Het door de Wet geëiste toela
tingsexamen zal gehouden wor
den op 17 Juli (internen en leer
lingen uit Boxtel) en op 22 Juli 
voor leerlingen uit andere ge
meenten. 
Vanaf heden kunnen nieuwe leer
lingen worden aangemeld, Nieu
we Kerkstraat 22. 
De gemeenteraad zegde reeds zo-
veel mogelijk steun toe bij de op
richting dezer school. 
Hierdoor krijgt Boxtel de moge
lijkheid van het zo buitengewoon 
voor de jonge meisjes geschikte 
onderwijs van M.M.S., waar de 
opleiding geschiedt op grondslag 
van de vrouwelijke eigenschappen 
en met het oog op de vrouwelijke 
toekomst. 
Wij kunnen zeer verheugd zijn, 
dat reeds thans voor de Boxtelse 
meisjes de gelegenheid wordt ge
opend om onderwijs te genieten 
op een middelbare Meisjesschool. 
Gaarne brengen wij hulde aan het 
initiatief der Eerw. Zusters Ursuli
nen, die wederom bewijzen alles 
te willen doen voor de Katholieke 
vrouwelijke jeugd, wat in haar ver
mogen ligt. 

Geest en Geld 
Twee factoren vooral hebben de 
wereldgeschiedenis beheerst: het 
religieuze en het c..:onornische. 
Van de t::ne kant roerden ,'ch in 
het internationaal leven een groot 
aantal ideeën en leerstellingen, en 
anderzijds was het geld en het be
zit de voornaamte politieke drijf
veer. De geest beheerste de Mid
deleeuwen, het geld de Moderne 
Tijden, die het religieuze prijsga
ven voor het godsdienstige. 
Het liberalisme, socialisme, het 
communisme en nationalisme 
hadden als voornaamste zorg: het 
economische gedeelte in de poli
tiek. De ideeënleer der democra
tie wijkt hiervan niet veel af. De 
voornaamste problemen voor 
iedere hedendaagse regeringsvorm 
zijn de economische problemen. 
Boven vraagstukken van iedere 
aard is het economische, het 
alles beheersende. En het kan 
moeilijk anders. Ons staatkundig 
leven, onze goed geordende maat
schappij is in haar bestaan voor 
het voornaamste deel afhankelijk 
van een goed financieel en econo
misch beleid. Men moet van een 
regering verwachten dat haar 
voornaamste zorgen zich richten 
naar de meest practische kant van 
het maatschappelijk leven: het 
materieel bestaan van de samen
leving, die zij vertegenwoordigt. 
Maar wat voor een staat of staats
instelling geldt, is niet van toepas
sing op ieder afzonderlijk. Wan
neer het persoonlijk leven der 
mensen meer door het geld dan 
door de geest beheerst wordt, dan 
is men de juiste rangorde der 
waarden uit 't oog verloren. En 
bovendien mag het ook voor een 
gemeenschap niet onverschillig 
blijven of zij al of niet zorg draagt 
voor de geestelijke waarden van 
al haar leden. 
Is het voor 't persoonlijk leven 
van belang de geest boven het 
geld te stellen, de gemeenschap 
mag evenmin deze beide factoren 
verwaarlozen. Dat zijn gewone al
gemene begrippen. waarmee ic . 
dereen het eens kan zijn. Maar 
zodra het op de praktijk aan 
komt, vergeet men deze grote be
langen maar al te gaarne. 
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In naam van de democratische 
vrijheid geeft men aan buitenland
se geestestenclenzen volop gele
genheid 't eigen staatsbestel gron
dig te ondermijnen. Aan lieden, 
die de hamer der revolutie in hun 
vlag voeren en de sikkel der ver
nieling boven hun hoofden zw,1c11-

en, geeft men overvloed van ge
legenheid hun ideeën te propage
ren op allerlei rnaniE'ren. Hier 
vooral is men gaan vergeten dat 
men niet alles mag toelaten op 
een niveau dat iets hoger ligt clan 
geleide economie. Heel het tinan
cieel verkeer van een staat wil men 
beheren en beheersen, terwijl men 
op het terrein der ideeën alle vrij
heid laat, waaruit duidelijk blijkt 
dat niet de geest maar het geld 
de hedendaagse politiek beheerst. 
Ook hier zal men wederom de 
gulden middenweg moeten vin
den. Wat meer economische vrij
heid zou niet schaden en 'n beetje 
minder geestelijke vrijheid zou in 
sommige gevallen geen kwaad 
kunnen. H. v.d. M. 

Nederland maakt plannen 
Het is altijd een aardige bezigheid plan
nen te maken, die men toen niet uit
voeren kan. Het is meestal 'n gebrek 
bij jonge idealistische mensen, die te veel 
hooi op hun vork willen nemen. Als 
straks de vork of hun ruggegraat breekt, 
komt 't hooi weer op de grond terecht. 
In 1946 zou Nederland tien duizend wo
ningen gaan bouwen, er kwamen er on
geveer elf honderd klaar (dus het tiende 
deel van 't voorgenomen. aantal). 
In 1947 gaan we 70.000 nieuwe huizen 
bouwen.· We zullen hopen dat er ten 
minste 't tiende deel van gereed komt. 
lJan kunnen we al 'n beetje tevreden 
zijn. 
Het vraagstuk der politieke deliquenten 
zou met grote voortvarendheid aange
pakt worden. We zijn nog niet veel 
verder dan dit aanpakken. 
De schadevergoeding zou voor een groot 
deel haar beslag krijgen in 1947. Men 
is nog niet veel verder gekomen dan 
het twee-, driemaal invullen van for
mulieren. 
Het glas-vraagstuk kwam in handen var. 
charitatieve instellingen, waar het meer 
succes had dan in het plannen beramen
de regeringsapparaat. 
Terwijl men wist, niet over c.le nodige 
bouwmaterialen te beschikken, werden 
reeds klare en heldere woorden gespro
ken over de heropbouw van bruggen. 
Alleen de Nederlandse Spoorwegen ble
ken meer zin voor realiteit te bezitten. 
Daar beloofde men niet meer dan men 
voorzag gereed te krijgen. De plannen 
werden daar gemaakt en uitgewerkt.
Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan te 
zoeken in het feit dat de Staats-Spoor
wegen werken met ingenieurs en krach
ten, die over een gezond verstand be
schikken, wat meer waard is dan idea
lisme zonder meer. 
Plannen maken is goed en schoon. Plan
nen uitwerken is beter en voornamer. En 
wanneer men voorziet dat de uitwer
king van die plannen nog enige tijd zal 
aanlopen, dan is het zaak dit onder 
ogen te zien. Het is voor iedereen duide
lijk dat Nederland in 1947 geen 70.000 
huizen kan bouwen, om de eenvoudige 
reden dat het hiervoor niet het nodige 
materiaal bezit of kan kopen. 
Men moet dan ook niet zo onnozel 
zijn om het bouwplan voor 1947 op 
70.000 te stellen. 
Het is voor iedereen duidelijk <lat er 
in Nederland geen serviesgoed te koop 
is, omdat c.le fabrikant 't niet kan produ
ceren voor de vastgestelde prijzen. Men 
moet dan niet zo wereldvreemd zijn om 
een stel punten aan te wijzen voor deze 
noodzakelijke dingen. 
Het is voor iedereen eveneens duidelijk 
dat men in één jaar geen 300.000 rechts
zittingen met grondig onderzoek etc. kan 
houden tot berechting van onvaderland
se elementen. Waarom dan plannen in 't 
vooruitzicht stellen, die niet voltooid 
kunnen worden? 
Men zou haast gaan denken dat plannen 
maken alleen maar 'n aardigheid is, en 
soort sport. Doch zou 't aardiger en 
sportiever zijn niet hoger te willen sprin
gen, dan mogelijk is. H. v. d. M. 

Steunt Katholiek Thuisfront 

Plaatselijk nieuws. 
E.H.B.O. 

Op Vrijdag 4 Juli zal om 8 uur in de 
Foyer van de Ark een vergadering wor
den gehouden om tot de oprichting van 
een È.H.B.O.-afdcling te komen. 
Er zullen op deze vergadering tevens eni
ge demonstraties worden gegeven, ter
wijl dezelfde avond nog gelegenheid zal 
worden gegeven zich voor een te geven 
EHBO cursus te laten inschrijven. 

BENOEMING PROVINCIAAL 
SOCiëTEIT WITTE PATERS. 

Door het Hoofdbestuur van de Sociëteit 
der Witte Paters is benoemd tot Provin
ciaal der Nederlandse Provincie de 
Hoogeerwaarde Pater Herman Hartman, 
als· opvolger van de aftredende Provin
ciaal c.le Hoogeerwaarde Pater A. Ker
sten. 
De nieuwe Provinciaal werd geboren te 
Borne in Overijse!, 21 Jan. 1907. Zijn 
gymnasiale studie's maakte hij op het 
Gymnasium Augustinianum te Eindho
ven. Na zijn philosophische opleiding 
te hebben genoten op het Philosophicum 
der Witte Paters, St. Charles te Esch, 
vertrok hij naar Maison-Carrée in 1928 
om er zijn noviciaat te maken en werd 
in 1933 te Carthago priester gewijd. 
In hetzelfde jaar vertrok hij naar de 
missie van Mwanza (Midden-Afrika). 
Tot aan zijn aanstelling als aalmoezenier 
voor de inlandse troepen tijdens c.le oor
log was hij Overste van de Musoma
Missie. 
De aftredende Provinciaal Pater Kersten 
zal als Overste van de Procure te Boxtel 
blijven wonen. 

Benoeming 

Per 14 Augustus is de We!Eerw. Pater A. 
Bevers benoemd tot aalmoezenier van 
het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. 
Einde Augustus zal Pater Bevers reeds 
naar de Oost vertrekken. 

ZIEKENHULP WIT-GELE KRUIS 

Op verzoek van het Wit-Gele Kruis de
len wij ten gerieve van belanghebbenden 
mede. dat uitleenartikelen voor zieken 
kunnen worden afgehaald aan de Bouw 
ziekenhuis Duinendaal, iedere dag tus
sen 2 en 3 uur. 
Ook boodschappen voor de verzorging 
van zieken aan huis kunnen dagelijks 
op hetzelfde uur worden afgegeven. 
Voor bevallingen kunnen de benodigde 
artikelen worden afgehaald een week 
voor de datum der bevalling. 
Alle in bruikleen genomen artikelen moe
ten zo spoedig mogelijk na gebruik 
schoongemaakt worden terug bezorgd. 

CONSULTATIE-BUREAU VOOR 
ZUIGELINGEN 

Het publiek wordt er op attent gemaakt, 
dat consult op het consultatiebureau voor 
Zuigelingen alleen wordt gegeven aan 
leden van het Wit-Gele Kruis. 
Voor het lidmaatschap van het Wit-Gele 
Kruis kan men zich schriftelijk en mon
deling opgeven bij de Secretaris, de heer 
J. van Heesch, Rechterstraat 41. 

Speciaal consult voor zuigelingen 

In gevallen waarvoor speciaal consult 
nodig is voor zuigelingen heeft Dr. 
Weyers hiervoor de gelegenheid open
gesteld Vrijdags om half 4. 

DE BRABANTSE LANDDAG 
OP 27 JULI. 

Gecombineerde kaarten, voor landdag en 
de première van het openluchtspel zijn 
verkrijgbaar ad f 3,- bij het gewestelijk 
Landdag-comité, Nieuwe Bosscheweg 104 
te Tilburg. De kaarten worden toege
zonden na storting van het bedrag op 
postrekening 510923 ten name van de 
Brabantse Beweging te Tilburg. 
Uitsluitend de inwoners van Boxtel, die 
op een andere dag het spel zouden wil
len bijwonen, kunnen zich kaarten voor 
de landdag verschaffen tegen betaling 
van f 1,-. Deze kaarten, welke dus geen 
toegang tot het spel geven, zijn verkrijg
baar bij c.le firma Tielen, Boekhanc.lel, in 
de Stationsstraat. 

RODE KRUIS 

Het "Rode Kruis" zal op Zaterdag 5 en 
Zondag 6 Juli, het gehele land door, een 
speldjesdag houden, waarvoor wij U naar 
de advertentiepagina verwijzen. 
Van 11 tot 18 Juli zal in de bioscoop 
,,De Ark" in het voorprogramma een in
teressante Rode Kruisfilm rouleren. 

TERUGKEER UIT INDlë. 

De inspecteur voor de demobilisatie in 
Nederland J. M. A. Goedewagen deelt 
ons mede, dat A. H. van Geffen, Spoor
straat 20, A. A. Doevendans en P. C. 
Doevendans, Merheimstraat 20 en J. G. 
van Esch, Merheimstraat 19 op 4 Juli 
met de "Inc.lrapocra" in Nee.Ierland zul
len aankomen. 
Eerstgenoemde voor tijdelijk, laatstge
noemden voor permanent verblijf in het 
vaderland. 
De inspecteur wijst in zijn schrijven 
dringend op het feit, <lat deze personen 
door de militaire autoriteiten naar hun 
woonplaatsen zullen worden vervoerd. 
Het afhalen door gezins- of familieleden 
aan de haven wordt niet toegestaan. 

ZondagSevangelie. 
Het loon van de zonde is 

de dood. St. Paulus aan de 
Romeinen 6, 23. 

Men zou haast zeggen, dat het 
Zondagsevangelie een illustratie is 
van hetgeen St. Paulus leert in zijn 
Romeinenbrief over de zonde. Het 
is een ernstige waarheid, die St. 
Paulus ons hier voor houdt. We 
willen ze eens nader gaan uitwer
ken, aan de hand van het Evange
lie. 
'n Boom, vast in de grond, zijn 
takken wiid en hoo2" in de lucht. 
De zon schijnt erop. Regen en 
dauw droop langs zijn takken. Hij 
staat op goeie grond. Maar 't is 
slecht hout: Hii clraa2"t n.l. !!een 
vrucht. Wat is een boom, die geen 
vrucht draagt? Brandhout. 
11Ieclre boom, die geen goede 
vruchten draagt, zal omgehouwen 
worden en in 't vuur geworpen 
worden". Zo heeft Christus het 
gezegd. Zo moet 't waar zijn. 
Het is een donkere gedachte. 
Toch is het goed voor de mens 
deze gedachte eens een ogenblik 
bij zich te houden. 
Elke boom, die geen vrucht 
draagt, zal omgehouwen worden 
en in 't vuur geworpen worden. 
We weten dus, waar we aan toe 
zijn. Maar wat moeten we clan be
ginnen? Leef maar eens zonder 
zonde in deze corrupte wereld! 
We ademen de zonde in. De zon
de is als een bacil, die in ons bloed 
zit, als kanker, die, uitgesneden, 
toch weer opleeft en aangroeit. 
Als, ge zo spreekt, durf ik u de 

FEEST RONDOM
Dr. BERNARD ZUURE W.P. 

Morgenvreugde, morgenluister, morgen
blijheid in de blinkende planten, in de 
juichende vogelen, in de jubelende men
senharten. 
Un poco del cielo in terra caduto ..... 
't Is of de goede St. Pieter daarboven 
't hemelvoorhangsel zachtkens een wei
nig vaneen schuift, en 'n hemels licht
straaltje glijden laat over de aarde. 
Onwillekeurig moesten wij Zondagmor
gen, op onze kerkgang naar St. Charles, 
denken aan deze woorden uit "Kara
vaanreizen in Midden-Afrika" van de ju-

• biierenc.le missionaris.
Want een heerlijk stralende zon over
goot het Brabantse landschap met haar 
gouden licht, nuanceerde bos en struik
gewas en illustreerde het wegdek met de 
schaduwen. 
De jubilaris heeft ,,'n hemels lichtstraal
tje" verdiend, als de trouwe knecht, die 
jarenlang in de Bloeiende Wijngaard van
zijn Heer, met "werklust tot in de vin
gertoppen" in het vroege, heerlijke och
tenduur zijn offer bracht.
Nu zou hij zijn Plechtige H. Mis opdra
gen, in dank voor het werk, dat hij in
die vele jaren heeft mogen verrichten.
De ZeerEerw. Pater Teepe, overste van
St. Charles stelde in zijn feestpredicatie 
een treffende vergelijking tussen St. Pau
lus en de jubilaris, waarin hij "de zorgen
van alle dag" schetste, die Pater Zuure
gekend had.
Beknopt hoorde men de geschiedenis van
dit vruchtbare missionarisleven, hoe na
een vierjarig professoraat aan St. Char
les 18 jaren van zware missie-arbeid volg
den, die afgebroken werden toen de
krachten van Pater Zuure niet meer
evenredig waren aan de eisen, die onder
een Afrikaanse hemel gesteld worden.
Pater Zuure kwam naar zijn vaderlnad
terug, waar hij onmiddellijk de propa
ganda begon voor het werk en c.le uit
breiding van zijn Sociëteit.
Ook dit werk heeft hij nu reeds 18 jaren
gedaan en in deze periode heeft hij de 
lasten en zorgen van alle dag gekend
en mede helpen verlichten.
Speciaal de ingewijden weten wat Pater
Dr. Zuure de afgelopen jaren voor de 
Missie heeft betekend. 
Zijn doel is altijd geweest de mensen 
begrip bij te brengen voor de kosten en
moeiten in de missieën een enthousiaste
missieijver te kweken.
De mensen zijn hem niet vergeten.
Dat bleek bij de receptie, toen naast
vele geestelijke en wereldlijke autori
teiten tal van oude missie-vrienden hem 
op de Procure op de Burgakker kwamen
gelukwensen.
Maar evenmin waren zij zijn streven
vergeten, want zijn studiebeurs had een
bijzonder goede dag.
Naast de vlaggen zorgden de Boxtelse
harmonieën en zangverenigingen voor
een bijzonder feestelijk tintje met de in
strumentale en vocale hulde, die zij de
jubilaris bereidden. 
De feestviering werd verder in intieme 
kring voortgezet. 

VRIJDAG 4 Juli 1947 

OMGEVING 

vraag stellen: Mens, wat hebt ge 
er eigenlijk voor gedaan, om zon
der zonde te leven? Hebt ge wer
kelijk eerlijk en oprecht uw goede 
wil getoond? Hebt ge gebeden? 
Met aandrang en geweld gebeden? 
Hebt ge het kwaad niet gezocht, 
maar gevlucht? En als ge kwaad 
deeclt, hebt ge u clan weer zo 
gauw mogelijk met God ver
zoend? Nooit hoeft ge langer, dan 
ge zelf wilt, rond te lopen in staat 
van doodzonde. Maar waarom 
doet ge dat clan? Als eenmaal de 
zonde in u is, dan is er de kanker, 
die aan het leven vreet. 
,,En als de zonde volgroeid is, 
brengt ze de dood", schrijft St. 
Jacobus. Dit heeft God laten neer
schrijven door St. Paulus: God is 
getrouw. Hij zal niet toelaten, dat 
ge boven uw krachten wordt be
proefd, maar tegelijk met de be
koring zal hij ook het middel ge
ven, om ze te overwinnen. En 
dan: tegenover het droeve loon 
der zonde staat: de genaclegave 
Gods, die ons wordt meegedeeld, 
wanneer wij goede werken hebben 
voortgebracht, n.l. het eeuwig le
ven in de heerlijke aanschouwing 
Gods, waaraan geen einde meer 
zal komen. 
Bidt, dus, opdat gij met Gods hulp 
moogt bereiken, waartoe gij al
leen de kracht moet missen. 
Bidt, en blijft bidden, en clan zal 
God ook u niet in de steek laten. 
Dan is het leven niet zwaar en 
donker, want clan ligt er altijd ach
ter de narigheden, achter de strijd 
en de moeilijkheden de stralende 
morgen van een eeuwig gelukkig 
zijn, verenigd in Gods liefde. 

R.K.J.B. Afd. BOXTEL. 

Op de sportdag van Zondag 29 Juni l.i., 
gehouden te Udenhout kring Tilburg, 
wist de afd. Boxtel c.le volgende prijzen 
te behalen. 

1 e Prijs voor algemeen klassement. 
2e verplichte oefening. 
3e vrije oefening. 
2e Pyramiden-bouw. 
4e estafette lopen. 
4e II touw trekken. 

Verder behaalde het lid Jo v. Oirschot 
de 1 ste prijs voor lopen met hindernissen 
van de gehele kring. 

KATHOLIEK THUISRONT 
ST. PETRUS 

dankt in naam van alle jongen� in Indië 
voor de milde bijdragen der eerste 
maandelijkse collecte. De opbrengst be
droeg f 1%,72. 

Geslaagd 

Bij het op 27 Juni te 's Gravenhage af
genomen examen voor Gemeenteadmini
stratie slaagde onze dorpsgenoot Piet 
van de Sanc.le. Proficiat. 

R.K. BOERENBOND afd. BOXTEL 

zal op Maandag 7 Juli een Algemene le
denvergadering houden in de zaal van H. 
van Rooy, aanvang 's avonds 8 uur pre
cies. 
In verband met deze aankondiging wij
zen wij ook op de advertentie van de 
Varkensfokvereniging. 

PRINS BERNHARDFONDS 

Bij de Zaterdag 1.1. gehouden collecte, 
ten bate van het Prins Bernhardfonds, 
werd een bedrag van f 148,32 bijeen ge
bracht. 

,,LUST TOT ONTWIKKELING". 

Het populaire meisjeskoor "Lust tot 
Ontwikkeling" van de heer Jac Öriessen 
gaat Zaterdag 12 Juli naar Eindhoven, 
waar zij voor de Bond van Grote Ge
zinnen de buitengewoon aardige kinder
operette "Goudmuiltje" zullen uitvoeren. 
Deze frisse kinderoperette, die destijds 
ingestudeerd was onder regie van Pater 
Marius, zal Zondag 13 Juli, op speciaal 
verzoek op Ursuline rouleren. 
Na de talrijke repetities voor deze uit
voeringen en meer in het bijzonder voor 
het gehouden concours in Utrecht, heeft 
men gemeend de boog eens te moeten 
ontspannen. 
Op 31 Juli en 1 Augustus gaat het jeug
dige gezelschap "er even uit." 
Mooi Valkenburg zal hen moeten her
bergen. 

VOLKSDANS 

Zomercursus 1947. 

In de loop van de komende winter zal 
getracht worden een beginnerscursus in
te richten voor volksdans, alsmede een 
vervolgcursus voor gevorderden. Tenein
de beide cursussen financieel mogelijk 
te maken, hebben we gemeend het best 
deze kwestie te kunnen oplossen door 
een zomercursus te organiseren, waarvan 
de deelnemers in staat zijn met succes de 
vervolgcursus mee te maken. Door een 

,, 



De pers over Zomerspel St. Clemens Willibrord 

Op "Molenwijk", het wandelpark van 
Boxtel klinkt het lied van de arbeid. 
Daar �p Molenwijk, in die rijke natuur, 
waar loof- en dennenbossen elkaar de 
hand reiken, daar aan de rand van een 
stil vennetje, waar de "schrijverkes" hun 
cirkeltjes trekken en de waterlelies 
droomverloren, roerloos op het stille wa
ter liggen, dáár wordt een amphitheater 
gebouwd, dat zijn weerga in Bra?�nt 
niet vindt en dat de toets der cnt1ek 
glansrijk zal doorstaan. 
De klank is er prima, er is ruimte voor 
de executanten te over, en plaats voor 
6000 bezoekers. 
En hier zal clan binnenkort het "Bra
bantse zomerspel 1947" gespeeld worden, 
dat de naam zal dragen van de patroon 
der Nederlandse kerkprovincie, de apos
tel van Brabant "St. Clemens Willi
brord". (Het Huisgezin). 

Historische inhoud 

Het stuk speelt in de tijd van Pepijn, 
koning van het grote Frankenrijk, dat 
juist zijn kern vond in de latere Bra
bantse landen. En van de strijd om 't 
Christendom tegen de Friezen onder hun 
koning Radbout. St. Willibrord speelt de 
rol van de orote missionaris, die de laat
ste overblijfselen van het heidendom on
der de Franken doet verdwijnen en met
een de eerste christenen bij de Friezen 
wint ...... In Germaanse boten zullen de 
Friezen tijdens de kortstondige verzoe
ning ter bruiloft gaan bij de Franken. 
Hagen, zinnebeeld van het laatste _Fran
kische heidendom, die bondgenoot ,s der 
Friezen, zal zich bekeren en de Friezen, 
welke in de later volgende oorlog zullen 
gevangen genomen worden, eveneens. 

(De Maasbode) 
o-

Telkenmale zullen er in het natuurpark 
Molenwijk vijf à zesduizend toeschou
wers getuige van kunnen zijn. Zij zullen 
de ontmoeting bijwonen tussen Pepijn 
met zijn Friezen. Zij zullen dansen zien 
voor de afgoden-altaren, het huwelijks
feest in de Germaanse hal, de grote 
jachtstoet en meute jachthonden, de 
harpspelers. Bonte tafrelen onder regie 
van Kees van Ierse!, door een verteller 
àaneengeregen tot het verhaal van St. 
Clemens Willibrord, apostel van Bra
bant. (De Tijd) 

Een groot schouwspel 

Het is een nieuw spel in de ware zin. 
Het is iets anders clan een binnenstuk, 
dat bij gelegenheid, dat 't buiten wordt 
gespeeld van veel figuratie wordt voor
zien maar toch een stuk blijft van dia
loge;1 en monologen, die al te veel in
spanning vragen van de aandacht van de 
toeschouwers. De schrijver wilde niet al
leen iets geweldigs brengen, maar ook 
iets, dat juist in zijn grootsheid eenvoudig 
en bevattelijk zou zijn voor iedereen. 
Een zeer belangrijke rol heeft hier de 
verteller voor de microfoon. De muzi
kale omlijsting heeft in het spel een be
langrijk aandeel. Men ziet grootse jacht
stoeten, optrekkende strijdmachten, 
prachtige feesten e.a., hetgeen inderdaad 
een lust voor oog en oor moet zijn. 

(De Tilburgse Courant) 
Monologen worden angstvallig gemeden, 
een hoofdverteller slaat als het ware een 
prentenboek open en aan uw oog trek
ken bonte taferelen voorbij. Massaal en 
vol kleurenpracht: Feesten ten hove, ge
vechten tussen Franken en Friezen, ro
mantiek met zang en muziek...... sym
bolisch nodigt de tijd U uit en verhaalt 
van dood en leven. 

• (Brabants Nieuwsblad
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Jan Vriends heeft zich de speciale eisen, 
die aan een openluchtspel gesteld wor
den, gerealiseerd en het snel zodanig op
gebouwd, dat aan de spelkwaliteiten van
de amateurs en aan de in de openlucht 
gemakkelijk afgeleide toeschouwers niet 
te hoge eisen worden gesteld ..... . 
...... Dat alles rolt met vaart en zwier 
voorbij. Dit alles begeleid en gedragen 
door schone muziek, verzorgd door Kees 
Middelhof. (Het Vrije Volk) 

groter aantal deelnemers immers kan de 
kostprijs per deelnemer aan de vervolg
cursus belangrijk gedrukt worden. 
Deze Zomercursus omvat 10 lessen van 
ongeveer 2 uur en wordt gehouden in 
de maanden Juli, Augustus en, voor 
zover nodig, in September; hij staat 
onder leiding van Jos v. d. Laar, Pr. 
Bernhardstraat 7 te Boxtel en is speciaal 
bedoeld voor diegenen, die de afgelopen 
cursus wel hadden willen meemaken, 
maar wegens studie of anderszins daartoe 
niet in de gelegenheid waren. 
Gedanst worden uitsluitend Engelse Con
tradansen, waarvan de meerwaarde bo
ven de continentale dansen op de ver
gelijkings-studiedag, welke onlangs in 
Utrecht gehouden werd ten overstaan 
van een onbevooroordeelde commissie, 
wel gebleken is. 
Het aantal deelnemers aan de Zomer
cursus is beperkt en omvat ten hoogste 
6 à 7 paren, jongens en meisjes die min
stens de leeftijd van achttien jaren moe-
ten hebben bereikt. 
Bij gebrek aan mannelijke deelnemers zal 
de cursus niet doorgaan. We beginnen 
zo spoedig mogelijk. Waar, zal nog na
der aan de deelnemers worden meege
deeld. Speciale kleding is niet gewenst, 
maar gymnastiekschoenen zijn noodza
kelijk in verband met de slijtage aan de 
vloer. 
Kosten van de Zomercursus zijn zeer 
laag: f 3,50 per persoon. Ten aanzien 
van de grote wintercursus zullen te zijner 
tijcl nadere mededelingen volgen. 
All'nmelding voor de Zomercursus zo 
spoedig mogelijk: Pr. Bernhardstraat 7, 
Boxtel. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 24 Juni t.m. :10 Juni 1947 
GEBOREN: Francina E. M. dochter van 
H. C. Seegers en van Fr. E. M. Saanen;
Andreas P. M. J. zoon van C. W. van 
Breugel en van G. H. v. d. Bongaardt;
Maria P. C. dochter van W. Fr. Vos en 
van Ph. M. Berbers; Dympha M. d�chter 

Hoe Jan Vriends het ziet 

En toen begon Jan Vriencls die het 
Brabantse Zomerspel 1947 heeft geschre
ven, op te scheppen met die heerlijke 
overmoed van mensen, cl,e hun mouwen 
opstropen om een groot karwei te be
ginnen en te voleinden. ,,We slaan alle 
records die een openluchtspel kan slaan. 
Te beginnen met de onkosten, die be
dragen een slorcli�e halve ton. Dan de 
costuums die maken we zelf, 125 per 
week I n�ar het ontwerp van Ria van 
Oerle-van Gorp. We hebben vervolgens 
6000 zitplaatsen op tribunes, waaraan 
veertig ton staal en 20 ton hout verwerkt 
zijn. Tenslotte krijgen we een record 
aantal bezoekers!" -Kom nou Jan, hoe 
weet ge dat? -Zeker mijnheer, we heb
ben nu al 20.000 kaartjes verkocht. .. En 
dat is geen wonder voegt hij er aan toe, 
want Boxtel heeft een ideale verkeers
verbinding, we hebben een prachtige 
speelplek en...... Kees van Ierse! regis
seert het. (Oost Brabant) 

Boxtel en haar spel 

Boxtel, bij de meesten - en �eker bij 
niet Brabanders -alleen bekend als een 
druk spoorwegkruispunt, is �en typische 
Brabantse plattelandsgemeente, die zich 
in vroegere jaren zeer voorspoedig heeft 
ontwikkeld. 
Deze ontwikkeling kwam echter voor 
enige decennia vrijwel tot stilstand ..... . 

(Eindhovens Dagblad) 
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Inderdaad, gedupeerd door de druk der 
tijden kwam de ontwikkeling van _Boxt:I 
vóór enige decennia in een moeilijke si
tuatie. 
Maar tot stilstand? Boxtel weerstond 
de gevolgen van de druk van bui
ten af. Gestaag verweerde het zich in 
de zwaarste depressie-tijd. 
Het prachtige Molenwijk, thans zo ge
roemd, werd in de moeilijkste tijd aan
gekocht en omgewerkt tot een wandel-, 
sport- en natuurpark, zoals weinige ste
den die bezitten. 
Van krachtig vooruitstrevend beleid was 
onze gemeenschap vroeger niet verstoken 
en daarom is het dan ook geen toeval 
geweest, dat onze nu mooie dorpsge
meente zich óók heeft ontwikkeld tot 
een geliefde woonplaats voor hen cli_e in 
de omringende steden hun dagell)kse 
werkkring hebben. 
Een ontleding van Boxtels structuur zou 
ook nog een verrassend beeld te zien 
geven. 
Wij kennen naast onze kleine groep in
dustriëlen, een gezonde middenstand 
met degelijke waardering in de handels
wereld, een stoere boerenbevolking en 
welvarende arbeiderstand. 
De industrie mag dan al geen hoge 
vlucht hebben genomen en een klein
industrie genoemd worden, doch bij na
dere kennismaking zou het geens
zins pretentieus zijn, enkele tot de mid
delgrote te rekenen. 
En heeft Boxtel geen ambachtschool,' die 
zich zeer binnenkort met de beste kan 
meten? Het unicum in Brabant, de volks
muziekschool was een symptoon van het 
culturele streven, dat deze Brabantse 
plattelanclsgemeente bezit, en dat er zijn 
mag. 

-0-

En nu het Brabantse Zomerspel 1947 
door de pers zo hoog geroemd in 
haar gelanceerde reportages. 
De roep, die er over Boxtel en haar spel 
gaat zal echter gerechtvaardigd moeten 
worden. 
Kees van Ierse! is reeds druk doende van 
zijn illustratiet;;ateriaal de imposante "ta
bleaux-v,vants te vormen. 
Hij vraagt veel, de eisen zijn zwaar, maar 
de spelers zullen in het spel het voor
beeld van St. Willibrord vinden, dat 
berustte op volharding. 
De uitvoeringen zullen er voor moeten 
waken, dat de zo vrijmoedige voorspel
lingen in de pers, geen holle phrases zijn 
geweest. 

van L. A. M. Bordat en van R. A. 
lndri; Anna M. dochter van H. W. van 
Goor den Oosterlingh en van A. C. van 
Oostveen; Antonius B. dochter v. N. B. 
v. cl. Heijden en van G. v. cl. Ven; Go
clefridus Fr. W. zoon van H. J. v. cl. 
Bosch en van A. M. van Oirschot; Cle
mens W. C. zoon van A. H. J. Colla en 
van A. L. J. M. de Rooij; Maria G. A. 
dochter van P. v. cl. Sanden en van P. A. 
Hosewol; Maria A. P. P. dochter van 
M. H. V. M. v. cl. Meerendonk en van
E. J. H. R. v. cl. Weijst. 
ONDERTROUWD: Antonius 
en Wilhelmina van Schijndel; 
Hendrikus Breuer en Maria 
van Kempen. 

Snellaars 
Johannes 
Hendrika 

GEHUWD: Martinus Hendrikus Ver
hagen en Cornelia Longina Maria van 
Rulo; Antonius Martinus Robben en 
Anna Maria Gerardina van Schijndel; 
Adrianus van Schijndel en Johanna Cle
ment; Petrus Antonius Marinus van 
Liempt _en Cornelia Antonia Maria Ha
negraaf; Marinus van Hemmen en Bar
bara Johanna Mana Schalkx; Cornelis 
Henclrilrns Bevers en Theodora Maria 
van de Langenberg; Petrus Josephus van 
der Steen en Adriana Cornelia Bekkers. 
OVERLEDEN: Johanna Maria van der 
Horst, oud 82 jaren wed. van A. van Gef
fen; Johannes Jan I-leesakkers, oud 72 
jaren weduwnaar van J. v. Liempd. 

Algemeen Nieuws. 
GROOT-KEMPISCHE CULTUUR
DAGEN HILVARENBEEK 

Reeds verschillende malen werd èn op 
bijeenkomsten van de Vereniging van 
Kempische schrijvers én op de congres
sen van Brabantia Nostra de wenselijk
heid uitgesproken, dat er een mogelijk
heid zou geschapen worden tot een rui
mere contact-name tussen de intellectue
len van Noord en Zuid, zulks in het 
kader van het grote streven naar toe
nadering, ook op cultureel gebied, tus-

sen Nederland en België. 
Deze mogelijkheid zal thans geboden 
worden. 
Met volledige instemming van boven&e
noemcle verenigingen worden name!tJk 
op 23 en 24 Augustus te Hilvarenbeek 
een tweetal culturele dagen gehouden, 
waarbij het hoofddoel is de intellectue
len van Noord en Zuid en gelegenheid 
te geven met elkander kennis te maken, 
of reeds bestaande contacten te verbre
den en te verdiepen. 
Verschillende prominenten van Noord
en Zuid-Brabant hebben reeds hun me
dewerking toegezegd. Voor het eerste 
zal het woord gevoerd worden door Dr. 
P. C. de Brouwer en Prof. Dr. Anton 
van Duinkerken, voor het tweede door 
Prof. Dr. Jozef Muis en Albert Wester
linck. Verder wordt gelegenheid gebo
den tot het houden van een interne ver
gadering, terwijl het geheel gevat is in 
een feestelijke omlijsting. 
Het is niet de bedoeling, dat de deelname 
zich beperkt tot een bepaalde, besloten 
groep. Ieder belangstellende kan zich 
doen inschrijven en men verwacht dan 
ook in het mooie Kempische dorp Hil
varenbeek, wiens gastvrije bevolking al
les in het werk zal stellen om zijn gasten
naar de oude tradities te ontvangen, dat 
zeer velen van deze prachtige gelegen
heid zullen gebruik maken, om in een 
schitterende omgeving, waar tal van spo
ren aanwijsbaar zijn die leiden zowel 
naar Noord als naar Zuid, de banden 
tussen beide gebiedsdelen mede te ver
nieuwen of te verstevigen. 

UITKERINGEN UIT HET 
,,FONDS NOODGEBIEDEN" 
IN NOORD-BRABANT. 

Het Fonds Noodgebieden is voor het 
Nederlandse volk bijeengebracht om de 
nood te helpen lenigen in de door de 
oorlog zwaar geteisterde gebieden. 
Bij de besteding van een betrekkelijk 
klein bedrag zette men voorop, dat men 
hiermee voorzieningen zou moeten tref
fen die in de verre toekomst haar vruch
ten' zouden moeten afwerpen en die zo
veel mogelijk ten goede zouden moeten 
komen aan de getroffen bevolking in 
haar geheel. 
Vandaar zullen de gelden besteed wor
den aan: Gezondheidszorg, Sociale Zorg 
en Culturele Zorg. 
De verdeling in Noord-Brabant is ge
schied door het Provinciaal Opbouwor-
gaan "Brabants Volksherstel." .. De gelden, die beschikbaar gesteld ZIJ� 
voor de gezondheidszorg worden 611 
voorkeur besteed voor de inrichting van 
Consultatie-bureaux voor Zuigelingen en 
T.B.C.-bestrijding, voor de aanschaffing 
van lighallen, voor kraamverzorging, _in
richting van kraamcentra, aanschafflllg 
van Inventaris voor Wijkgebouwen etc. 
Hiervoor zijn het Wit-Gele Kruis en het 
Groene Kruis verantwoordelijk gesteld. 
Het geld voor de Sociale Zorg wordt be
steed voor het we.rk van de Gezinszorg. 
De start van het gezinswerk en de op
leiding van gezinsverzorgsters worden 
hiermee gefinancierd. 
Ook de eerste salaris-uitkering van de 
maatschappelijke werksters van de Ge
zinszorg kon met dit geld plaats vinden. 
De Katholieke Gezinszorg, de Hervorm
de en gereformeerde Gezinszorg zijn op 
dit gebied verantwoordelijk. 
De voor de sector Culturele Zorg be
schikbare bedragen worden op de eerste 
plaats besteed voor de geestelijke en 
morele verheffing van de jeugd in de 
noodgebieden, zoals aanschaffing van 
lokaliteiten, inventaris en inrichtingen 
voor Jeugd-tehuizen. 
De plaatselijke organisaties hebben de 
volledioe vrijheid gekregen om binnen 
het kader van deze algemene richtlijnen 
aan de toegekende gelden een bestem-
ming te geven. . De uitkering uit het Fonds Nooclgeb1e
den bedroeg voor Noord-Brabant 
f 300,000 - (Landelijk f 2.000.000,-), 
waarvan f 25.000,-geruime tijd geleden 
reeds besteed werd voor de aankoop van 
de ledikanten voor zwaar getroffen plaat
sen. Het resterende bedrag ad. f 275 .000 
is hoofdzakelijk verdeeld over de zwaar
getroffen plaatsen. 
AMERIKA HEEFT TELEVISIE MAAR ... 

IN BEPERKTE MATE. 

Enkele maanden geleden heeft het eerste, 
aan de lopende band vervaardigde, te
levisie-ontvangtoestel zijn intrede in 
Amerika gedaan. . 
Ofschoon het beeldscherm maar klein is, 
15 X 20 cm, en de televisieprogramma's 
slechts gedurende twee of drie uur per 
avond worden uitgezonden, leverde de 
eerste dag, dat er toestellen beschikbaar 
werden gesteld reeds meer dan 3,000 
orders op. . Op het ogenblik is er $ 350,- nod,g, 
plus de welwillendheid van de leveran
cier en bovendien nog de goedkeunng 
van de firma, die de toestellen fabriceert, 
om in het bezit te komen van een tele
visie-ontvang-apparaat. 
De technische kwaliteit van het zwart
en wit-beeld wordt als uitstekend be
schouwd, vooral bij beeld-uitzendingen 
van sportgebeurtenissen. Voor het succes 
dat de televisie op de drempel van de 

De Geschiedenis 

van 

f ELIX FLINK 

71. Felix keek eens door het raampje
en ja daar zag hij de aarde nog zo )dein 
als de maan. 't Was alsof een grote bal
lon op hem kwam aanzweven. 
De aarde werd snel groter, dit leek zo, 
want het was natuurlijk de raket die met 
grote vaart naar de aarde toeging. Wat 
een pracht globe zou dat zijn voor de 
aardrijkskundelessen op • school dacht 

populairiteit bracht zijn twee onbedui
dend uitziende radiolampjes of buizen 
aansprakelijk: de hyper-gevoelige beeld
orthicon, die door een F 3,5 lens electri
sche stroompjes opwekt in de zend-came
ra op licht-impulsen zo zwak als een 
kaars. Daardoor worden openlucht-ge
beurtenissen bij dag en bij nacht, en 
slecht verlichte scenes binnenshuis ideale 
onderwerpen voor beeld-uitzending. 
Aan het ontvangsteinde is de Kinescope
buis die door middel van een aluminium 
laagje op de wand, practisch __ al het uit
gezonden licht gebruikt, terwijl vroegere 
buizen belangrijke delen daarvan verlo
ren lieten gaan. Zowel de nieuwe ont
vanger als de nieuwe camera worden 
thans in grote hoeveelheden geprodu
ceerd door de Radio Corporation of 
Amerika. 
De ontvanger is niet groter dan een 
normaal radiotoestel van tafel-model. 
Met de perfectionnering van ontvang
toestel en zend-camera en de neiging tot 
grotere beeldschermen bij de ontvangst 
zelfs tot de grootte van het witte doek in 
een bioscoop, worden de kostbare tele
visie-zenders een economisch verant
woorde propositie. De bouw van een 
televisiezender vereist de investering van 
een kapitaal van $ 200,000,-. Aange
zien televisiegolven, net als het licht, zich 
in een rechte lijn bewegen, heeft elke 
zender een bereik van een cirkel· met een 
straal van 64 km. 

Sociale Verzekeringen. 
DE !NV ALIDITEITSWET_ 

De weduwenrente wordt genoten door 
de Weduwe van een verzekerde als zij 
60 jaar is. Eveneens onmiddellijk bij ov�r
lijden van haar verzekerde echtgenoot lil
dien zij blijvend invalide is. Er moet�n 
minstens 40 zegels voor verzekerde z11n 
geplakt en indien tot aan zijn overlijden 
geregeld is geplakt, bedraagt de rente 
f 187,20 per jaar. Op dit rentebedrag 
komt een toeslag van 50 %. In totaal 
wordt de rente derhalve f 280,80 per 
jaar. Geen rente wordt aan d_e Weduwe 
toe<>ekend indien het huwelijk gesloten 
wer°d, nad;t haar echtgenoot zijn zestig
ste levensjaar ingetreden was. 
Mede wordt geen rente toegekend aan 
de weduwe die is hertrouwd. Is zij echter 
reeds in het genot van weduwerente en 
zij hertrouwt, dan blijft zij de rente 
ontvangen. 
Recht op wezenrente bestaat voor kin
deren beneden 14 jaar, als de vader 1s 
overleden, die in het bezit van een rente
kaart is geweest. 
Is de vader niet verzekerd geweest, dan 
kan de weezenrente toch worden ge
noten indien de moeder verplicht ver
zekerd is geweest. 
Eveneens hebben de kinderen beneden 
14 jaa;- recht op wezenrente, indien de 
verzekerde moeder, die weduwe was 
overlijdt en ook zelfs als zij geen wedu
we was, doch· kostwinster van het gezlll 
b.v. wanneer de vader niet kan. werken.
Ook voor de wezenrente wordt als eis 
oesteld dat er minstens 40 zegels op de 
�entekaart van de verzekerde zijn ge
plakt. 
De rente wordt tot het volle bedrag uit
gekeerd totdat het jongste kind de leef
tijd van 14 jaar heeft bereikt, waarbij een 
kind geboren ná het overlijden van de 
verzekerde vader meetelt. Pleegkinderen 
beneden 14 jaar worden eveneens mede 
gerekend. Als eis wordt daarbij gesteld 
dat deze kinderen on de dag van over
lijden reeds ten minste een jaar in het 
gezin werden opgevoed en zulks op kos
ten van de overledene. 
De rente is even groot als de weduwen
rente hierboven berekend en gaat even
eens in op de dag van overlijden. De 
toeslag bedraagt ook 50 % indien er 3 of 
minder kinderen voor Wezenrente lil 
aanmerking komen. Is dit aantal groter 
dan drie dan komt er nog 25 % bij 
voor ieder kind boven een aantal van 2, 
doch voor ten hoogste 4 kinderen. De 
totale toeslag bij 6 kinderen bedraagt 
derhalve 150 %. 
Het bedrag wordt dan f 468 per jaar. 
Het is mogelijk dat aan een zelfde per
soon meerdere renten worden toegekend, 
n.l. bij overlijden van een verzekerde 
krijgt de weduwe __ op 60-jarige leeftijd 
een rente. Heeft ZIJ nu zelf nog een ren
tekaart gehad, dan kan zij daarnaast 
van haar eigen verzekering invaliditeits
rente krijgen als zij meer dan 2/3 ar
beidsongeschikt is. Of zij kan weduwen
rente trekken en als zij 65 jaar is ouder
domsrente van haar eigen verzekering 
daarnaast. 
In sommige gevallen geeft de geregeld 
bijgehouden rentekaart recht op genees
kundige behandeling of verpleging en wel 
als op grond van een medisch onderzoek 
kan worden verwacht dat er een rede
lijke kans is op herstel binnen een niet 
al te lang tijdsverloop. Vanzelf moet 
verzekerde bereid zijn de nodige mede
werking te verlenen. 
Indien een aanvraag om behandeling 
wordt afgewezen bestaat er geen beroep, 
daar het slechts een gunstige bepaling in 
de wet is. Men heeft daarop geen recht. 

(Slot.) H. v. cl. K. 

Felix, maar die WIJ 111 de klas hadden 
gaf toch alles goed weer, dat kon hij nu 
controleren. 
Steeds dichter kwam de aarde nabij en 
Felix begon een beetje bang te worden 
want nog enkele seconden en met een 
harde smak val ik te pletter, dit zou 
echter niet gebeuren want automatisch 
ging er een parachute open welke de ra-

Di sfributie"Nieuws. 
OFF!ClëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 6 Juli tot en 
met 19 Juli 1947. 

Bonkaarten KA, KB, KC 707 (Serie G): 
G-01 Brood: 800 gram brood.
G-02 Brood: 400 gram brood.
G-01 Boter: 125 gram boter.
G-02 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
G-01 Melk: 4 liter melk.
G-03, G-05 Melk: 7 liter melk.
G-01 Vlees: 100 gram vlees.
G-02 Vlees: 200 gram vlees.
G-01 Algemeen: 200 gram kaas. 
G-02 Algemeen: 500 gram suiker, boter

ham strooisel enz., 
of 1000 gram jam, stroop enz., 
of 500 gram chocolade of suiker-
werk. . 

G-03 Algemeen: 225 gram huishoudzeep
of 180 gram toiletzeep. 

G-04 Algemeen: 250 gram zachte zeep.
G-01 Reserve: 125 gram margarine of 

100 gram vet. 
G-03 Reserve: 1600 gram brood.
G-04 Reserve: 125 gram margarine of 

100 gram vet. 
G-05 Reserve: 200 gram kaas. 
G-06 Reserve: 800 gram brood. 
G-07 Reserve: 125 gram boter.
Bonkaarten KD, KE 707 (Serie G): 
G-11 Brood: 800 gram brood.
G-11 Boter: 250 gram boter. 
G-12 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
G-13, G-15 Melk: 12 liter melk.
G-11, G-12 Vlees: 100 gram vlees. 
G-11 Algemeen: 100 gram kaas. 
G-12, G-13 Algemeen: 250 gram suiker, 

boterhamstrooisel enz., 
of 500 gram jam, stroop enz., 
of 250 gram chocolade of suiker
werk. 

G-14 Algemeen: 225 gram huishoudzeep
of 180 gram toiletzeep.

G-15 Algemeen: 250 gram zachte zeep. 
G-16 Algemeen: 500 gram bananen 

( voorinleveringsbon). 
G-13 Reserve: 800 gram brood. 
G-16 Reserve: 500 gram rijst of kinder

meel (uit rijst bereid), 
of kinderbiscuits. 

G-17 Reserve: 225 gram huishoudzeep
of 180 gram toiletzeep. 

G-18 Reserve: 250 gram zachte zeep.
Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG 707 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken (Serie G): 
G-21 Brood: 800 gram brood.
G-21 Boter: 250 gram boter. 
G-22 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet. 
G-21 Melk: 5 liter melk.
G-21 Vlees: 300 gram vlees.
G-22 Vlees: 100 gram vlees.
G-21 Kaas: 200 gram kaas. 
G-21 Eieren: 5 eieren.
G-21 Suiker: 250 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., 
of 500 gram jam, stroop enz., 
of 250 gram chocolade of suiker
werk. 

Versnaperingskaarten enz. QB, QC 707: 
G-33 Versnaperingen:' 200 gram choco

lade of suikerwerk, 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel enz., 
of 400 gram jam, stroop enz. 

G-36 Versnaperingen: 100 gram choco
lade of suikerwerk, 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel enz., 
of 200 gram jam, stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen, kunnen reeds 
op Vrijdag 4 Juli worden gebruikt, met 
uitzondering van de bonnen voor melk, 
waarop eerst op Maandag 7 Juli mag 
worden gekocht. 
De bonnen voor bananen moeten uiter
lijk op 12 Juli bij een handelaar worden 
ingeleverd. De aflevering zal plaats heb
ben naar mate de bananen aangevoerd 
worden. 
Op de bonnen voor huishoudzeep is in 
den vervolge naar keuze verkrijgbaar: 
225 gram huishoudzeep of 180 gram 
toiletzeep. 
De geldigheidsduur van de bonnen E-03 
Vlees voor 1 Ibs (pl.m. 450 gram) meat 
and vegetables is verlerigcl t.m. 2 Augus
tus a.s. 
De niet-aangewezen bonnen van Serie
F kunnen vernietigd worden. 

De aanwijzing van suikerbonnen. 

Met ingang van Donderdag 3 Juli zal, 
teneinde de detaillisten in de gelegenheid 
te stellen hun zaken voor vacantie te 
sluiten, tot eind Augustus éénmaal per 
veertien dagen een bonnenlijst worden 
gepubliceerd. 
In verband hiermede zijn in de bonnen
lijst van deze week ook de bonnen voor 
suiker, versnaperingen en zachte zeep 
opgenomen, welke eerst volgende week 
aangewezen zouden moeten worden. Dit 
betekent momenteel een verruiming voor 
de consument, omdat hij een week eer
der de beschikking krijgt over zijn sui
kerrantsoen. Men dient er echter reke
ning mee te houden, dat oJ1 28 Augustus 
de wekelijkse bonaanwijzing hersteld zal 
worden en de suikerbon dan weer een 
week later, dus op 4 September komt. 

ket langzaam naar omlaag deed zakken. 
72. De raket kwam echter niet op de
juiste plaats terecht. Ver van Felix ge
boortegrond daalde de parachute in zee. 
Felix vond het niet erg prettig, maar zijn 
vrolijk jongenshumer was altijd optimis
tisch dus nam hij dit maar weer. Het zal 
best voor mekaar komen dacht hij en 
keek eens naar buiten. 



OPENBARE BEKENDMAKING 

betreffende het kennisgeven van het voor

handen hebben van ontplofbare middelen 

en de inbewaring-geving van vuurwapenen. 

HET HOOFD VAN PLAATSELIJKE POLITIE, in de zin der Vuurwapenwet 
1919, der gemeente B OXT E L, maakt hierbij het volgende bekend. 
A. Verplichte kennisgeving van het onbevoegd voorhanden hebben

van ontplofbare voorwerpen.
Als een gevolg van de bezetting van ons land en de hier te lande plaats
gehad hebbende oorlm1sh2.ndelinoen zijn vele ontplofbare voorwerpen, zoals: 
PROJECTIELEN, MIJNEN, MUNITIE, ONTSTEKINGSMIDDELEN en�. 
in handen van onbevoegden geraakt. Welhaast dagelijks vinden daarmede 111
den lande ongevallen plaats, vaak met dodelijke afloop. Jeugdige personen 
in het bijzonder blijken zich vaak schuldig te maken aan _1_,et spelen en expe
rimenteren met ontplofba�e vo_orwerpen. Onschuld_1g schijnende voorwerpen 

. kunnen vaak zeer gevaarlijk z11n I Men verzmme met z11n k111deren_ te onder
vragen of zij misschien ook over gevaarlijke . voorwerpen beschikken. De
uiterste voorzichtigheid is geboden! Een explosie kan onnoemelt1k leed voor 
U en de Uwen opleveren. . . . . Het door volwassenen als souvenir bewaren van pro1ect1elen en derge!tike
voorwerpen vormt eveneens een bron van gevaat·. .. Op grond van de Vuurwapenwet 1919 is het verboden bommen, m1J11en, 
handgranaten, projectielen, munitie of onderdelen daarvan onbevoegd voor
handen te hebben. In verband daarmede 

G E L A S T  I K  
de inwoners van mijn gemeente, die dergelijke voorwerpen onbevoegd vo_or
handen hebben daarvan onverwijld kennis te geven aan de POLITIE alhier. 
Aangezien het 

1

vervoeren van projectielen, munitie enz. zeer g_evaarlijk kan 
zijn, dient men te volstaan met het kenmsgeven van de eventuele aanwezig
heid van bovenbedoelde voorwerpen, na maatregelen te hebben getroffen, 
dat minderjarige personen ze niet meer in handen kunnen krijgen. 
In geen geval moet men de voorwerpen zei� gaan vervoere� ! .. Zij zullen, na kennisgeving van de aanwez1ghe1d, zo spoedig mogeltik door 
deskundigen worden afgehaald. 
De gelegenheid tot bovenbedoelde kennisgeving bestaat tot l'.2 Juli 1947. 
Wanneer na die datum mocht blijken, dat desondanks nog voowerpen onbe
voegd voorhanden worden gehouden, waarvan �et bezit krachtens d_e Vu�r
wapenwet 1919 is verboden, zal een strafvervolg111g terzake overtreding dier 
wet worden ingesteld, met alle gevolgen van dien. 

B. Inbewaringgeving van vuurwapenen.
Aangezien zich, eveneens tengevolge van de bezetting en de oorl?gshande
lingen, vele VUURWAPENEN in handen bevinden �an personen, die daartoe 
niet bevoegd zijn wordt de aandacht er op gevestigd, dat het onbevoegd
voorhanden hebb�n van vuurwapenen eveneens een overtreding der Vuur-
wapenwet 1919 vormt. In verband daarmede 1

G E L A S T  I K
de inwoners van mijn gemeente, die vuunvapenen onbevoegd voorhanden
hebben, deze vóór 1'.2 Juli 1947 bij DE POLITIE ALHIER inbewaring; te 
geven.
De aandacht zij er op gevestigd, dat de mogelijkheid is geopend, dat leden 
der voormalige verzetsbeweging, mits voldoende aan bepaalde voorwaarden,
na aanvrage, in aanmerking kunnen komen voor een bijzondere machtiging 
ingevolge de Vuurwapenwet 1919 voor het vuurwapen dat zij thans wellicht
onbevoegd voorhanden hebben. Wanneer na het verstrijken _van de termijn,
binnen welke inbewaringgeving kan plaats hebben, mocht blijken, dat 
aan dit bevel geen gevolg is gegeven, zal tot strafvervolging tei-zake v�n 
overtreding der Vuurwapenwet 1919 worden overgegaan. 

BOXTEL, 1 Juli 1947. 
Hét Hoofd van plaatselijke politie voutnOçmd, 
De Burgemeester, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

De bon van 14 Augustus geeft dus een 
-suikerrantsoen, waarmee men drie we
ken moet doen. 
In het schema van de suikerrantsoenering 
-:zou de bon, welke op 14 Augustus wordt 
aangewezen, geldig zijn voor 500 gram 
-suiker. Om de overgang gemakkelijker te 
<loen verlopen, zal dit echter een bon 
worden voor 750 gram, terwijl de bon 
voor 500 gram dan op 4 September komt. 
Op 18 September volgt dan weer een 
bon voor 750 gram en op 2 October een 
bon voor 500 gram volgens het bestaan
.de schema. 

Sport nieuws.

CESLOTEN VOETBALSEIZOEN EN .. 
ZIEKELIJK FABRIEKSVOETBAL. 
"Behoudens de promotie- en degradatie
wedstrijden, en, voor een enkeling, de 
wedstrijden om het landskampioenschap, 
blijft men tot 15 Augustus verstoken van 
<ie volksport, wat voetbal nog altijd is 
gebleven. 
Voor menig voetbalmaniak zal het Bonds
besluit elk jaar weer opnieuw een tijding, 
zijn, die op zijn zachtst uitgedrukt "te
leurstellend" werkt. 
Er mag echter niet uit het egoïstische 
oog verloren worden, dat er nog tal van 
andere spelen bestaan, die weliswaar in 
populariteit zullen moeten onderdoen 
voor voetbal, docll in sport-technische 
waarde minstens gelijk staan. 
Bovendie1_1. zou een competitie-systeem, 
waarin meq maar steeds bleef dóór-voet
ballen fnuikend werken voor de beoe
fenaars. 
Het is nu eenmaal een onomstotelijk feit 
geworden, dat niet alleen het lichaam, 
doch ook de geest op bepaalde tijd een 
rustkuur moet ondergaan om op een 
hoger niveau te komen. 
Voor degenen, die dit nu aanvoelen is 
het alleszins teleurstellend te moeten 
zien, hoe er nog steeds getracht wordt 
door de mazen van het gespannen net 
te glippen. 
Het fabrieksvoetbal is er in eerste in
stantie in hoge mate debet aan, dat het 
"gesloten seizoen" niet gehandhaafd 
wordt. 
Laat ons nu niet gaan schermen met 
frazen (die we zelf niet geloven) als 
,,bevordering van de vreugde van de ar
beid". De vreugde van de arbeid schuilt 
in de arbeid zelf en voor de ontspanning 
zijn de diverse plaatselijke verenigingen 
aangewezen, die in dit geval hun instem
ming betuigen met het Bondsbesluit, 
Laten we de ontspanning om 's hemels 
wil niet gaan industrialiseren. 

. Indien we daarvan de gevaren en gevol
gen ten voete zouden moeten tekenen, 
zou dat boekdelen kunnen be�laan. 
Maar de feiten, die iedereen kan zien in 
eigen omgeving, waarschuwen· reeds een
ieder die er zijn medewerking aan wil 
verlenen. 
Er bestaan fabrieken waar bijv. �en goed 
voetballer of een goed muzikant een uit
stekende baan zal krijgen toebedeeld, 
indien hij toetreedt tot deze vereniging 

met al zijn ziekelijke consequenties. 
Goede vaklui moeten ruimen voor bo
vengenoemde personen. 
En als dan in het "gesloten seizoen" 
onderlinge voetbalwedstrijden worden 
georganiseerd, waarbij men misschien 
nog het lokkende zilver van een wissel
beker of iets van die aard laat blikkeren,· 
dan zie met een nuchter gevoel voor 
werkelijkheid in de organisator daarvan, 
gerust "de wolf in de schapenvacht." 
Bruikbare spelers zullen worden gelokt 
met hoge lonen en goed werk, niet let
tend op het gevaar, dat wellicht hulpbe
l10evende particuliere sportverenigingen 
er de dupe van worden. 
Aan deze methoden, die we gerust kun
nen nullificeren met te zeggen, dat ze 
niets meer met "sport" gemeen hebben, 
moet paal en perk gesteld worden. 
De zondaars zullen hier zich zelf moeten 
biechten. 
Het laffe "gaat niet" zal een positief 
,,het moet" behoren te worden. 
Ban fabrieksvoetbal uit. 
Beoefen tijdens het "gesloten seizoen" 
gerust andere takken van sport. Legio 
is hun getal, maar zorg dat deze zieke
lijkheid in het sportwezen niet chronisch 
wordt, en zie ;verder af van voetbal bui
ten uw vereniging, zodat we 15 Augus
tus weer kunnen genieten van voetbal 
met geen enkele andere bedoeling dan 
lichaam en geest te ontspannen, zonder 
daarbij iemand schade te berokkenen. 
Integendeel om daardoor anderen een 
gezonde sportieve ontspanning te bieden. 

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP. 
In de op Zaterdag 28 Juni gehouden 
jaarvergadering kwam het dagelijks be
stuur als volgt uit de stembus: 
]. v. Hamond, voorzitter; A. de Koning, 
secretaris; H. v. d. Meyden, penning
meester; H. Voets, H. v. Grinsven, S. 
v. Uden, C. v. d. Aker, J. v. Dam en
J. v. Breugel, commissarissen.
De elftalcommissie werd door de verga
dering als volgt samengesteld: 
C. Spijkers, L. Schelle, J. Dimmers en
C. Timmermans. Deze commissie zal
door het Bestuur alsnog worden aange
vuld met een voorzitter. 
De vergadering had een vlot en geani
meerd verloop vond zijn einde in een 
enthousiast en opwekkend -slotwoord
van adviseur, de We!Eerw. Heer Kap. 
A. Damen.
Wat het voetbalprogramma betreft,
Boxtel 3. 
rest slechts de wedstrijd Avesteyn 2-
Overigens is alles "trainen" wat de klok 
luidt. 

RAAMSDONK I - DVG '.2 - 1 
Zondag j.J.° toog DVG I naar Raamsdonk 
om daar haar eerste wedstrijd te gaan 
spelen voor de promotie-competitie, waar 
zij na een lange reeks van overwinningen 
nog eens een nederlaag te incasseren 
kregen. 
Met de wind in de rug trapt Raamsdonk 
af en de eerste minuten zijn dàn ook 
reeds voor hen. DVG kan geen vat krij
gen op het spel. Na negen minuten komt 
Raamsdonk gevaarlijk opzetten, de backs 
zijn nog een beetje te kalm en Raams-

donk schiet via de bovenlat in 1-0. 
Enige minuten later brengt de paal bij 
DVG, redding en nu is het gedaan 
met Raamsdonk, aanhoudend zit DVG 
op het Raamsdonk-doel, de rechtsbuiten 
speelt over naar de middenvoor en deze 
rent met de bal naar de cornerhoek, 
vandaar zet hij prachtig voor en de 
back schiet in eigen doel 1-1. Nauwelijks 
is weer afgetrapt of DVG zit weer voor 
het vijandelijk doel, deze keer echter 
brengt dezelfde back, die zoeven een 
goal maakte, drie keer uitstekend red
ding. Voor de rust gaat verder het spel 
flauw op en neer en in de stand komt 
geen verandering. 
Na de rust zet DVG weer alles op alles 
en geweldig offensief wordt ingezet, 
waarbii er vele schoten juist naast of 
over gingen hetgeen te danken was aan 
het te snel spelen van de DVG-binnen
spelers, die deze middag in topvorm wa
ren, ze sluiten als het ware Raamsdonk 
in, en komen er dan ook met veel geluk 
af. Nu verplaatst het spel zich weer naar 
de overzijde, maar hier blijft ook succes 
uit, vooral door het prachtige optreden 
van de DVG-keeper. Na een half uur 
ontstaat er een scrimage voor het DVG
doel, de bal gaat naar de linkervleugel en 
deze schiet hard in 2-1. 
DVG zet nu alles op alles maar het mag 
niet baten, e·n met ongewijzigde stand 
komt het einde van deze zeer faire 
wedstrijd, die door de scheidsrechter 
goed werd geleid. 
A.s. Zondag krijgt DVG de degradant
thuis, n.l. Zwart Wit uit Cappelle, aan
vang 7 uur. 
Het tweede elftal is nu ook officieel
kampioen en zal waarschijnlijk ook Zon
dag thuis spelen. 

a.s. Zaterdag 5 Juli Voetbalwedstrijd
op. Motoren.

Tussen 15 Juni en 15 Augustus is het 
van bondswege verboden om voetbal
wedstrijden te spelen. Dit verbod schijnt 
niet te gelden, voor de Motorkozakken, 
want a.s. Zaterdag krijgen we een voet
balwedstrijd op motoren en we zijn wel 
erg benieuwd, hoe deze motor-duivels 
dit kunststukje uithalen. Behalve deze 
wedstrijd krijgen we nog verschillende 
andere adembenemende toeren te be
wonderen. 
Aanvang half 8 op het ODC-terrein. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 6 Juli. 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. Des avonds om 7 uur 
Kruiswegoefening voor degenen wier 
namen in de maanden April, Mei en Juni 
op het zielboek werden geplaatst. Daar
na kort Lof. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. no
den van het Episcopaa�, welke bijz. in 
de milddadigheid der gelovigen wordt 
aanbevolen. Vandaag na de Hoogmis ver
ering van de H. Bloeddoek. 
Maandag, 7 Juli feestdag van O.L. Vr. 
van den Bosch. Des avonds om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje. De gelovigen ·en 
vooral de jeugd worden verzocht om die 
dag de H. Mis bij te wonen en de 
H. Cominunie te ontvangen. Maandag
avond is het geen Congregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met
Rozenhoedje. 
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 Jacobus van Elk; z.a. gel. 
H. Mis voor Michaël v. d. Meijden en
Anna v. d. Ven de hsvr.; H. Hart altaar 
gel. mndst. voor Jan van Empel; om half 
8 gel. H. Mis voor Petrus Muselaers en 
Henrica van Drunen de hsvr.; z.a. gel. 
mndst. voor Adrianus van Gooi; om half 
9 gel. jrgt. voor Martina Adriana v. d. 
Schoot; om half 10 Huwelijksmis. 
DINSDAG, om kwartyoor 7 gez. mndst. 
voor Johanna v. d. Meijden Bevers; z.a. 
gel. H. Mis voor Martina Huberta Gies
bers; H. Hart gel. H. Mis voor Wilhel
mina van Gent v. d. Schoot vanwege 
broers en zusters; om half 8 gel. H. Mis 
voor Henriëtte Witteveen Schöne van
wege het personeel; z.a. gel. H. Mis 
voor Johannes v. d. Plas vanwege de H. 
Familie, om half 9 gel. mndst. voor 
Jacobus van Elk. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Elisabeth Traa Verhoeven; 
z.a; gel. H. Mis voor Johannes Kluijt
mans te Schijndel overleden; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Cornelis van 
Hal vanwege de Retraitepenning; om 
half 8 gel. H. Mis vanwege het "Biddend 
Leger" voor onze jongens in Indië; z.a. 
gel. H. Mis voor Petrus v. d. Hagen van
wege de H. Familie; om half 9 gel. H. 
Mis voor Antonius van Zandbeek te 
Heeze over!. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Mgr. Philibert Deppen; 
z.a. gel. H. Mis voor Catharina Verhoe
ven Linssen par. H. Hart overleden; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor Maria Too
nen Berends vanwege het H. Bloed; om 
half 8 gel. jrgt. voor Johanna Bosch; z.a. 
gel. mndst. voor Johannes v. d. Steen; 
om half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmina 
van Zogchel vanwege de H. Theresia. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Maria van Gerwen; z.a. gel. mndst. 
voor' Maria van Nieuw burg; H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Paulina Hofmans 
van Hal; om half 8 gel. jrgt. voor Wil
lem Jagers; z.a. gel. mndst. voor Mar
tina Voets Vlamings; om half 9 gel. H . 
Mis voor Hendrica v. d. Loo van Esch 
vanwege de boterfabriek 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johannes Deppen; z.a. gel. 
H. Mis ter ere van het H. Bloed tot een
bijzondere intentie; H. Hart altaar H.
Mis voor Marinus Habraken te Liemp
de over!.; om half 8 gel. jrgt. voor over
leden fam. Antoon Bosch en Joanna de 
hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Johanna 
Maria Geerts Peijnenburg, Gerardus, 

Cornelis de zoon en Anna Maria de d.; 
om half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Johanna van 
Lieshout de Werd; Dinsdag: gel. H. 
Mis voor Jacob Haubrich; Woensdag 
gel. H. Mis voor Elisabeth Traa Ver
hoeven; Donderdag, Vrijdag en Zater
dag: gel. H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Wilhelmus Lambertus 
Oerlemans uit de par. van St. Petrus te 
Vught en Adriana Hendrica van Enge
land uit deze par.; Jacobus Willems uit 
de par. van St. Joseph te Eindhoven 
(Tongelre) en Theodora Helena Petro
nella Maria van Engeland uit deze par.; 
Johannes Henricus Breuer uit de par. 
van het H. Hart en Maria Henrica van 
Kempen uit deze par.; Johannes Maria 
Pennings uit de par. van het H. Hart en 
Maria Mathilda Josephina Clemens uit 
deze par.; waarvan heden de Ie afkon
diging geschiedt; Antonius Snellaars 
wedn. van Elisabeth van Bers uit deze 
par. en Wilhelmina van Schijndel wed. 
van Johannes Jacobus van Vugt uit deze 
par.; waarvan heden de 2e afkondiging 
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen waarin 
niet is gedispenseerd ten spoedigste aan 
de pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
6e Zondag na Pinksteren, 6 Juli '47. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. Vanavond om 7 uur Lof met 
volkszang en Rozenhoedje voor onze 
Jongens in Indië. 
Maandag feestdag van de Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch. De gelovigen 
worden verzocht op deze dag vooral 
Maria te eren door de H. Mis en I-l 
Communie; des avonds om half 8 Lof. 
Dinsdag feestdag van St. Elisabeth, pa
trones der St. Elisabeth-vereniging. 
Woensdag feestdag van de H. Martela
ren van Gorcum. 
De Broedermeesters van de Broeder
schappen van het H. Bloed en Bloed
Kevelaar zullen binnenkort de contribu
tie ophalen. 
ZONDAG 6 Juli: 6 uur l.d. voor het 
geestel. en' tijde!. welzijn der Parochie; 
7 uur l.d. voor Martina Vlaminckx-van 
Handel v.w. het Ap. des Gebeds; 8 uur 
l.d. voor Maria v. Beljouw v.w. Ap. des
Gebeds; kwart over 9 l.d. uit dank
baarheid voor behouden terugkeer; half 
11 de Hoogmis tot Bizondere Intentie. 
Vandaag H. Priesterwijding van de Wel
eerw. Heer Jan van de Laar, Missionaris 
van Mill-Hili. Zondag a.s. zal hij in 
onze parochie-kerk zijn Eerste Plechtige 
H. Mis opdragen. Wij bevelen deze
priester van onze parochie in Uwe ge
beden aan.
MAANDAG, 7 Juli: 7 uur Gef. l.d. voor 
Mej. Wilhelmina v. Oerle en haar afge
storven familie; l.d. tot Biz. intentie t.e.v. 
0. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand; kwart
voor 8 l.j. voor Cornelia v. d. Loo-v. d. 
Meyden; l.j. voor Johannes v. Erp; half 
9 z.j. voor Marinus van Breugel; half 8

Lof. 
DINSDAG, 8 Juli: 7 uur 'l.d. voor Cor
nelis de Zeeuw; l.d. Paulina Verhoeven; 
kwart voor 8 I.m. voor de Heer Lamber
tus Goossens; l.d. voor Jacoba v. d. 
Horst-Rademakers; half 9 Pl. z.j. voor 
de Heer en Mevr. v. Oerle-Creemers. 
WOENSDAG, 9 Juli: 7 uur Gef. Pl. z.j. 
voor de Z.E. Heer Rector Bekkers; I.m. 
Gerardus Veroude; kwart voor 8 l.d. v. 
Cornelis de Zeeuw; l.d. Paulina Verhoe
ven; half 9 1.d. voor Alphons v. d. Bre
kel. 
DONDERDAG, 10 Juli: 7 uur Pl. I.m. 
voor Henrica v. Stekel en burg; I.m. Adri
anus Vlaminckx; kwart voor 8 I.m. voor 
Piet v. d. Kruys; half 9 I.m. voor Ger
truda Goossens-Hermsen; half 10 Gez. 
Huwelijksmis. 
VRIJDAG; 11 Juli: 7 uur l.d. uit dank
baarheid t.e.v. Maria hulp der Chris
tenen; I.m. voor Gerdina v. Bel jouw; 
kwart voor 8 I.m. voor Albertus v. Ber
kel; l.d. voor Antonius Wagenaars echt
gen. en zonen; half 9 I.m. voor Maria v. 
Roessel. 
ZATERDAG, 12 Juli: 7 uur I.m. voor 
Michiel v. d. Heyden; I.m. voor Adri
anus v. d. Loo; kwart voor 8 I.m. voor 
Mathilde Scheepers; I.m. Jacobus Wit
hoos; half 9 z.d. voor Bizondere Intentie. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 
6e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur H. Mis voor Johan
nes Heesakkers. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
Eykemans. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Eykemans. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bertus Eykemans. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Hu
bertus v. Osch·. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
Cornelis v. d. Oetelaar en Joanna Maria 
de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Ber
nardus Endstra. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Henricus Kemps. 
vanwege de familie; Dinsdag H. Mis v. 
Henricus Kemps vanwege de familie, 
Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Za
terdag iedere dag H. Mis voor Joannes 
v. Nistelrooy vanwege de schoolkinderen.

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
Zesde Zondag na Pinksteren 1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor mevrouw 
Witteveen-Schöne; half 9 H. Mis voor 
Johanna v. d. Loo-Heesakkers te Boxtel 
overleden. Tien uur Hoogmis tot welzijn 

·v. d. parochianen. De eerste schaal is
voor onze ·eigen kerk, de tweede voor 
B.N. Half 3 Lof met rozenhoedje om 
Gods' zegeningen af te smeken over ons 
parochiehuis. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor wed.
Catharina v. d. Meijden-v. d. Heijden; 
kwart over 8 gez. mndst. voor Johannes 
Vermulst. Vergadering van St. Elisabeth
stichting in de pastorie om 8 uur. 
DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere
intentie ter ere van O.L. Vrouw van Al
tijddurev,;le Bijstand. Hierbij wordt de 

kerk met een kaars vereerd; kwart over 
8 mndst. voor Adriana de Dekker. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Hen
drika Renders-van Kempen; kwart over 
8 H. Mis voor wed. Cornelia de Groot-v. 
Roosmalen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor He
lena Mestrom-Brouns; kwart over 8 H. 
Mis tot intentie van de leden der God
vruchtige vereniging ter ere van de H. 
Theresia van het Kind Jezus. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis ter ere van de 
H. Theresia, hierbij wordt de kerk met 
een kaars vereerd; kwart over 8 H. Mis
vanwege kleinkinderen voor Johanna van 
cl. Loo-Heesakkers te Boxtel overleden.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Bernar
dus van de Heyden en Johanna van de '
Steen hsvr.; kwart over 8 H. Mis voor 
de heer Jacques van Elk.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 uur tot half 8, daarna Lof met rozen
hoedje, om Communisme af te weren en
opbloei van K.A. te verkrijgen. 
In de loop van deze komende veertien
dagen zal er een huis aan huiscollecte 
worden gehouden door de leden der
St. Vincentius-vereniging. 
ZONDAG, 13 Juli: van Nunen-v. d. 
Schoot. Tien uur Hoogmis, om Gods'
zegeningen te verkrijgen over het be
waarschoolonderwijs. 
In alle H. Missen zal de eerste schaal
omoaan voor de Eerw. Pater Leenaarts, 
oud-assistent van deze parochie voor
zijn Missie in Afrika.
Voor de Missie opgehaald ten lste op
de bruiloft v. d. heer Antoon van Din
ter-Peynenburg door Jana van de pas
torie f 52.50. ten 2de op de bruiloft van 
Hendrikus v. d. Akker-Meuwissen f 8,-, 
ten 3de op de bruiloft van Marinus van 
Hemmen-Schalkx f 7,-. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Johanna van d. Loo-Heesakkers 
in Boxtel, Johannes Andreas van Nistel
rooy te Gemonde en de jongeheer An
tonius van Kerkoerle, onderwijzer, te den 
Bosch overleden en Cornelia van Hel
voort-van Tiel in Zeeland bediend. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
6e Zondag na Pinksteren, 6 Juli '47 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur I.m. voor de levende_ leden
der proc. Bergen op Zoom naar Sittard; 
10 uur z. 7e voor Catharina Willem 
Welvaarts; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. 
Maandag tot Woensdag 7 uur z. 7e voor
Catharina Willem Welvaarts. • 
MAANDAG: 8 uur I.m. voor Hendricus 
Traa als overleden lid proc. Kevelaar. 
DINSDAG: 8 uur l.j. voor Hendricus v. 
Rooy. 
WOENSDAG: 8 uur l.j. voor Adrianus 
Huyskens. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor de bijz. 
noden der parochianen; 8 uur l.j. voor 
Wilhelmina Adrianus Huyskens. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Gerardus 
Eyndhoven; 8 uur I.m. voor Cat_harina 
Willem Welvaarts als overleden lid van 
de Retraitepenning. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Anna Ca
tharina Gerardus van Eyndhoven; 8 uur 
l.j. voor Petrus Voets.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Adriana
Voets; 8 uur I.m. tot welzijn der par.;,10 uur z. 7e voor Theodorus Hollanders. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor de Edelachtb. 
Heer Josephus v. d. Bosch als overleden 
lid der Boerenleenbank; Dinsdag 7 uur 
I.m. voor Wilhelmina Willem Bax als
overleden lid H. Gerardus; Woensdag 
7 uur I.m. voor Mathilda Prinsen als 
overleden lid; O.L. Vrouw v. d. H. Eik; 
Donderdag 7 uur I.m. voor dezelfde als
overleden lid St. Willibrord; Vrijdag en 
Zaterdag 7 uur I.m. voor dezelfde als 
overleden lid der Broederschap van O.L. 
Vrouw van 's-Bosch; Zondag 7 uur I.m. 
voor Mathilde Prinsen als overleden lid 
proc. van Roermond. 
30e Mathilda Prinsen overleden te
Liempde. 
7e Catharina Willem Welvaarts overle
den te Liempde. 
Gedoopt: Adriana Aloysia dochter van
Marinus v. d. Velden-van Heeswijk; Cor
nelia Johanna Maria dochter van Frans 
v. d. Biggelaar-v. d. Meerakker; Maria
Johanna Antonetta Francisca dochter v. 
Marinus Verhoeven-Raaimakers. 
Missie-bus: Bij uitvaart van Catharina
Willem Welvaarts f 34; Bij zilveren brui
loft van Hendricus Versantvoort f 16.68 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH. 
Zesde Zondag na Pinksteren.' 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur "' 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Efisco
paat. Na de middag om 3 uur Lo met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Maandag feestdag van de Zoete L. Vr. 
v. Den Bosch. We verzoeken de gelovi
gen en vooral de jeugd op dien dag de 
H. Mis bij te wonen en te communiceren.
's-Avonds om half 8 Lof met Rozenhoed-
je; na het Lof e·en Marialied. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor
de Arme Doofstommen. 
ZONDAG: 7 uur rondst. voor Martinus
Johannes van Rooy; half 9 H. Mis; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie; Elders 
mndst. voor Mevr. Jacqueline van Tu
bergen-Henket. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adria
nus van de Nosterum; Elders H. Mis v. 
Petronella de Bie-Schoones te Boxtel 
over!. 
DINSDAG: half 8 mndst. vóor Gertruda
van de Staak-Konings; Elders H. Mis 
voor Lev. leden processie /·Tilburg-Ha- . 
kendover. " • - ···~ •• 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Bijz. 
Intentie (J); Elders H. Mis voor over!. 
Leden Processie Tilburg-Hakendover. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor Cor
nelia Doggen-Traas; Elders jgt. voor 

• Adrianus van den Akker.
VRIJDAG: half 8 jgt. voor Maria van
den Akker-v. Zeeland; Elders jrg. voor 
Gerardus van den Akker. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Adri
anus van Gerven; Elders H. Mis voor 
Johannes Konings (v. B). 
Nog elders geschiedt een H. Mis voor
Gertruda van der Staak-Konings. 
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Heden schonk God ons tot Te koop een toom zware big
onze grote vreugde ons eerste gen en een maalkalf, bij L. van 
kindje, wij noemen haar: Esch, Tongerensestraat 32. 

MARJA. 
Bij het H. Doopsel ontving Dames! 
zij de namen: 
Maria, Adriana, Petronella, 

Paulina. 
M. H. V. M. v.d. Meerendonk
E. H. J. R. v. d. Meerendonk

v. d. Weyst 
BOXTEL, 29 Juni 1947. 
Mgr. Wilmerstraat 6. 
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Ter besparing van Uw tafel
en ontbijtlakens hebben wij 
voorradig, 

doorzichtig Plastic 
per meter à f 3,95 
zonder punten. 

1.J,. WUteoeen
1 

s
Manufacturen en 
Confectiebedrijf 

RECHTERSTR. 18 - BOXTEL 

! geliefde ouders • i! Frans van Giersbergen 
i

! en i ! A. van Meersbergen i 1 de dag te herdenken dat zij i ---------

t voor 25-jaar in het huwelijk t Notaris P. Mertens
traden. te BOXTEL Dat God hen nog lang mo-
ge sparen is de wens van zal op Donderdag 17 Juli 1947 
hun dankbare •kinderen. voorm. 10 uur in cafe Ver-
JAN, COR, ANTOINET- bruggen te Gemonde voor de 
T A, ADRIAAN, FRANS, IJ.eer J. v. Kasteren te Genwn-
DORA, CI-IRIST, WIM, de, Besselaar, publiek verko-
ANGELA, JOHANNA, pen: Diverse kopen te velde 
PIETER. staande rogge en haver. 
Nieuwe Kerkstraat 14. ! Betaling 2 Februari 1948.

.................................... 

DANKBETUIGING 

De Heer en Mej. Robben van 
Schijndel zeggen namens we
derzijdse familie hartelijk dank 
voor de vele blijken van be
langstelling bij hun huwelijk 
ondervonden. 

Hiermede betuigen wij onze 
dank aan allen die hulp heb
ben verleend bij het blussen 
van de brand in de Spoorstr. 

M. v. d. BROEK.
TH. v. d. EERDEN.

Hiermede danken wij Buurt
genoten, Familieleden en Ken
nissen voor de belangstelling 
betoond bij gelegenheid van 
ons ZiJveren Huwelijksfeest. 

W. PE)JNENBURG
Echtgenote en Kinderen.

Algemene Vergadering 
van de

Varken sfokvereniging 
op 7 JULI n.m. HALF 7 in 
Café Van Rooy. 

Agenda: Opening, Notulen, 
Bijzondere mededelingen. 

Dringend opkomst gewenst. 

R. K. eo·erenbond 

Algemene Vergadering 
op MAANDAG 7 JULI n.m. 
ACHT uur in de zaal van H. 
van Rooy. 

Bespreking van verschil
lende aangelegenheden. 
Trouwe opkomst wordt 
verwacht. 

11111111111111 11111111111111 

GEEFT ALLEN 

MORGEN UW 

BIJDRAGE 

AAN HET NEDERLANDSCHE 

ROODE 
KRUIS 

Gevraagd: 

Aankomende kantoorbediende 
(mannelijk of vrouwelijk) 

PER 1 AUGUSTUS a.s. 
Enige Boekhoudkennis en vlot kunnende 
corresponderen en typen strekt tot aan
beveling. 
Uitsluitend SCHRIFTELIJKE aanbiedin
gen worden ingewacht bij: 

LEDER- EN LEDERWARENFABRIEK 

A. J. M. van Elk 
BURGAKKER 16, BOXTEL. 

Voor fijne VIS en puike KAAS 
Is nog altijd VOS de baas 

Liempdseweg 14. 
Het Bestuur van de Stierhou- Daar vindt ge 't beste wat er is 
derij maakt de leden bekend, 

Waardoor . d ki d dat de stier, gestald bij W. Ie er ant tevre en is. 
Niet in de gelegenheid ieder 
afzonderlijk te danken voor de 
toezending van de Paaskaarten 
doe ik dit middels deze. 

Peijnenburg, voortaan voor 

f 2.50 per dekking VOS Stationstraat 44 
Sold. H. C. LIGTENBERG 
2-III, 2 R.I. Lnr. 25128117
Tjiandjoer.

R.K. Heer zoekt per 1 Aug. 
degelijk pension. Brieven met 
prijsopgaaf onder nr. 130, Mo
lenstraat 19. 

Opgenomen, wit-gele hond 
geblesseerd dour auto. Door 
eigenaar terug te bekomen, 
Onrooisestraat 21. 

BREIWERK GEVRAAGD 
Billijke prijs. Adres te bevra
gen Molenstraat 19, Bureau v. 
d. courant.

Te koop nieuwe heren-pols
horloge bij A. Vogels, Klein
derliempdseweg 20. 

beschikbaar staat zonder 
briefje van de Voorzitter. 

Het Bestuur. 

Hengelsport-artikelen 

Vooroorlogse kwaliteit 

Van Oers 
Breukelsestraat 112 

Plastic is vrij ! ! 
Wij hebben nog beperkte 
voorraad in 

REGENMANTELS 
met capuchon, 
REGEN CAPS, 

Een toom biggen G Y te koop PARAPLUIES. 
bij H. van Ingen, Lennisheu- Wacht niet om teleurstelling tevel 97. voorkomen. 

Te koop: Een toom zware 
biggen bij J. Bergman, Tonge
ren 101a, Boxtel. 

F.J. Witteveen's 
Manufacturen en 
Confectiebedrijf 

Te koop Keukenpomp met ko- RECHTERSTR. 18 _ BOXTEL 
peren kraan, prijs f 18,-. 
J. Driesen, Pr. J-lendrikstr. 23. ---------

Te koop een prima hand-was
machini: met wringer, Tonge
ren 19, 

Te koop een beste kalfkoe, 
derde kalf, bij Jan T roei jen, 
Selissen 10, Boxtel. 

Gevraagd: 

!BcaSant' s Centum 

verkoopt voor U ! 
-wwwwwwwww 

Scheerster 
of Leerling-Scheerster 

door linnenfabriek W. J. VAN HOOGERWOU & ZONE� 
Prins Hendrikstraat 11, BOXTEL. 

= Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bli Bert van den Braak•

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Voo•K 1• • � f 
wa iteits I drukwerk I • 

DrukkeriJ 

Boekbinderij 

Boek- en 

Kantoorboekhandel 

Firma J. p. Tielen
BOXUL STATIOHSJRAAT 28, TELEFOON K 4106-317, GIRO 66169 

Wegens 
verbouwing 

}f is onze zaak tijdelijk gevestigd 

Rechterstraat 7 

A. van Vlerken, Boxtel
UURWERKEN= GOUD= EN ZILVER= OPTIEK 

�vroega; 
EXTRA VOORDELEN 

� 
FA� 
,_ g)e 

Op Reis? 

\\'; 

dan eerst een bezoek aan 

P,ooenclem' s
'lllo.detne pedicate= en m.anicace.= en 

m.assaqeiHcidi.tinq 

;,� 

Wederom voorradig 
Massief Eiken Buffet• 
en Mahonie Legkasten 
OPRUIMING 

partij Stof blikken 
zware kwaliteit 
25 et. per blik 

MEUBELHUIS Pe'Ce' 
MARKT 7 

Voor Gras::: en 

Klaverzaden 
steeds naar

Fa. Gebr. VAN OERS 
Zo juist ontvangen ! ! 

Prima 

BADMUTSEN 
in verschillende dessins. 

F.J. Witteveen' s 
Manufacturen en 
Confectiebedrijf 

RECHTERSTR. 18 - BOXTEL 

Verbetering van

Bevrijdt U van 

zorgen 

voor Uw bezit, door Uw 

geld te plaatsen bij ons. 

In de bank is het veilig 

en brengt het rente op. 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
BANKIERS 'S-HERTOGENBOSCH 

Sinds 1737 

SPRA
f KJ_E!:Jt!� NETTE MEISJES Gevraagd

Deken de Wijsstr. 4 Boxtel 

Bij feestelijke gelegenheden 

Bloemen of 

Sierplanten 
van Bloemisterij 

L. v.d. Sande
Tongeren 56

* voor onze
Cartonnageafdeling

BOGAERTS CARTONNAGEFABRIEK 

BURGAKKER 15, BOXTEL 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Hiermede delen wij U mede, dat vanaf 

heden het depot voor 

van de 

Zwi tserse 

Eindhoven 

A.S.S.I. Wasserij te 

bij ons is gevestigd. 

J. P. v. d. VELDEN, Stationstraat 11, Boxtel 

Dat is te verhelpen - door de handen uit de mouwen 
te steken bij Philips. Zooals ge weet bepaald onze uit-· 
voer de invoer; als ge meehelpt de uitvoer te ver
groten, dan gaat het ook U beter! Meldt U bij ons 
aanneembureau in de Willemstraat. 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Twee Eigenschappen van de Brabander 
In de honderdvijftig jaar van ver
volging na het plakkaat van retor
sie van 1634, welke vervolging 
voor goed haar beslag kreeg in 
1648, toen Brabant generaliteits
land werd, heeft de Brabander met 
veel andere dingen ook twee ka
rakterplooien gekregen, die vrij 
opvallend zijn. 
Dat is ten eerste zijn schuwheid 
tegenover officiële personen en 
vreemdelingen; en ten tweede zijn 
aanhankelijkheid aan de priesters. 
De schuwheid kreeg hij, omdat hij 
gestadig door de protestantse 
ambtenaren, zo goed als altijd 
vreemdelingen, werd achternage
zeten. 
Hij leerde ze wantrouwen. Hij 
was bang van hen. Zij waren de 
machtigen en hij was rechteloos. 
Hij voelde hen altijd zijn meerde
ren, en in hem vestigde zich van 
lieverlee een overtuiging van eigen 
minderwaardigheid, waar hij het 
politieke en sociale terrein betrad. 
De oriester. die hii lang alleen ter
sluiks kon naderen en later, vooral 
na 1672, wel vrijer, doch nooit 
zonder achterdocht te wekken,' 
vertrouwde de Brabander ten vol
le. De priester gold bij hem im
mers als "de geleerde". En de 
priester - dat zag hij werd 
door de vreemdelingen nog erger 
nagereden, dan hij zelf. 
In zielenood en ook in lichamelij
ke nood was de priester zijn toe
verlaat, de enige, die hij had. 
Deze twee karakterplooien heeft 
de Brabander na de vrijwording 
van zijn gewest door de negen
tiende eeuw heen meegedragen, 
en thans nog, in de twintigste 
eeuw, vallen die, voor wie hem 
opmerkzaam gadeslaat, heel ge
makkelijk te constateren. 
We hoeven natuurlijk aan nie
mand te bewijzen, dat het eerste 
als een gebrek, het tweede als 
een deugd moet worden aange
merkt. 
En onmiddelijk moet dan ook de 
conclusie zijn: het eerste moet 
worden uitgebannen met geëigen
de middelen, het tweede moeten 
wij op alle mogelijke wijzen trach
ten te behouden en zelfs, in rede
lijke verhoudingen versterken.· 
Het tegenovergestelde van het 
eerste (de schuchterheid van de 
Brabander) is een vrij groot goed 
van de mens, en draagt de naam 
van: fierheid. Fierheid is een stre
ven van de geest naar grote dingen 
en "fier" wordt genoemd degene, 
die zijn zinnen heeft gezet op gro
te daden. 
Wat kunnen wij doen, om de Bra
bander zijn fierheid en zijn zelf-

Speldjesdag 
,,Mijnheer, neemt u van mij een speld
je?" Het gezicht van mijnheer loopt rood 
aan en zwijgend gaat Mijnheer de kerk 
binnen. Ik weet natuurlijk niet of die
zelfde mijnheer altijd op speldjesdagen 
diezelfde reacties heeft, maar als het de
ze keer voor het eerst was, kan ik het 
me levendig indenken. 
Het was vroeger een zeldzaamheid, als 
er een speldjesdag gehouden werd en de 
opbrengst van dergelijke collectes was 
clan ook lonend te noemen. Maar, naar 
het schijnt, hebben alle mogelijke in-
stellingen hun toevlucht genomen tot 
dergelijke inzamelingen. 
Wanneer onze huismoeders eens een ge
specificeerde rekening gaan opmaken van 
de wekelijkse uitgaven aan verschillende 
nuttige en goede instellingen, dan is de 
enige conclusie: dat kunnen we zo 
nooit volhouden. 
En daarom vind ik het zeer begrijpelijk 
van Mijnheer X, als hij, na verschillende 
Zondagen zijn bijdrage, in de collecte 
bus gestort te hebben, op zekere Zon
dag eens te veel van het goede begint 

_ tekrijgen. Iets anders, dat met al die 
overdaad aan goede werken ten nauw
ste verband houdt, is de geringe op
brengst van de collectes, waarbij vaak de 
instellingen, die dit het hardste nodig 
hebben het met de minder behoeftige 
moeten ontgelden. 
Deze geringe opbrengst is ook te wijten 
aan het feit, dat men de laatste tijd ge
regeld een beroep moet doen op het
zelfde kringetje van collectanten, die we 
regelmatig de offerbussen zien hanteren. 

vertrouwen te hergeven? 
De eerste taak ligt hier bij het on
derricht, want het onderricht is 
een voor naam deel van de op
voeding. En hier moet worden op
gevoed tot fierheid. Bij elke ge
schikte gelegenheid dient erop ge
wezen te worden, dat er te weinig 
eigenwaarde bestaat bij de Bra
bander. 
Het is een niet te loochenen feit, 
dat de katholieken in Nederland 
voortdurend worden achtergesteld 
bij de andersdenkenden. Het was 
zelfs zo sterk, dat verschillende 
katholieke geestelijken in plaatsen 
met gemengde bevolking, in de 
tijd van de bezetting met opzet 
werden geweerd uit alles wat "on
dergronds" en "verzet" heette, 
omdat de andersdenkenden bang 
waren, dat ze hierdoor na de oor
log te veel invloed zouden verkrij
gen. Hoe vaak ook weerlegd, de 
mening, dat Nederland een prote
stante natie is, bestaat nog. Het 
openlijk verkondigen, dat durft 
men niet zo goed meer aan, maar 
in de overtuiging van velen in den 
lande staat het nog immer vast. 
Hieraan hebben wij Brabanders 
ook zelf schuld. Want het is jam
mer maar waar, dat wij Braban
ders de neiging hebben, om vrij
willig achterop te gaan staan. 
Dat is welhaast ons grootste ge
brek. Het kennen van zijn eigen 
waarde is daarom voor de Braban
der een gebiedende eis, óók zelfs, 
om het Katholicisme in Nederland 
tot steun te zijn. 
De tweede eigenschap van de Bra
bander, een van de meest waarde
volle goederen, is de aanhanke
lijkheid aan de geestelijkheid, 
waarvan ook in de oorlog de be
wijzen in overvloed geleverd zijn. 
Onze afgelegen dorpen hebben 
deze eigenschap het zuiverst be
waard, maar ook in onze steden is 
ze nog aanwezig. En dat niet al
leen bij de eenvoudigen, bij de ar
beiders en de middenstanders, 
maar in alle kringen. 
Het heeft wel enigszins geleden 
door de tegen de Kerk gerichte 
verwijten, dat zij het aardse te ge
ring schat, of zoals het heet "dat 
de Kerk de brandkasten be
schermt". Maar zo taai zit die 
oude aanhankelijkheid in het ge
moed van de Brabander vastgezo
gen, dat al het geruk daaraan ze 
niet heeft kunnen wegnemen. 
Wij hebben het pas nog kunnen 
constateren, hoe als het ware een 
hele gemeenschap zijn priester
feesten meeviert. Dat kan alleen 
maar in Brabant en Limburg. 

• De ouderen, die hiervoor eigenlijk de 
geschikste personen zijn, lenen zich hier 
niet meer voor, omdat ze zich te groot 
voelen, met het gevolg, dat maar weer
de Jeugdbewegingen moeren worden in
geschakeld, die reeds voor alle mogelijke
goede doelen aan de kerk stonden.
Zo kan het gebeuren, dat degenen, die
collecteren zelf niet weten, voor welk
een instelling zij een bijdrage aan het
publiek vragen.
En bovendien, door het herhaaldelijk te
rugkeren van de collectes, is niemand
zich meer bewust van het goede doel,
waarvoor zijn aandacht wordt gevraagd
en laat het hem koud en onverschillig en
zijn aalmoes wordt gegeven uit gewoon
te, waaraan hij op een goede keer ook
nog een einde maakt.
Het is haast onbegrijpelijk, dat in deze
tijd van toewijzingen en vergunningen, er
ook niet een of ander bureau bestaat,
die deze collectes besnoeit of dermate

- weet te regelen, dat ze door de men
sen weer gewaardeerd gaan worden.

Na de Repetities 
Men zegt, dat de laatste Boxtelse nieuw
tjes tegenwoordig te beluisteren zijn rond 
de Zwaanse Brug, waar hard gewerkt 
wordt aan de toekomstige verbetering 
en verfraaiing van onze gemeente. 
Maar het is zeker, dat we de laatste tijd, 
als na de repetities in het Wandelpark de 
luidsprekers zijn gaan zwijgen, ook wel 
eens iets interessants te horen krijgen in 
verband met het openluchtspel. 
Sommigen beweren, dat de heren regis
seurs erg lastig zijn bij de repetities. 

Ze denken hier natuurlijk geen ogenblik 
bij na en vergeten, dat deze heren eigen
lijk alles doen, om het de medewerken
den zo gemakkelijk mogelijk te maken_.De repetities zijn op zo kort mogelijke 
termijn vastgesteld, om hen niet te over
laden. 
Ondanks dat, worden er iedere avond 
nieuwe absenten gemeld, clan in deze, 
clan in die groep. 
Er schijnen nog heel wat mensen te zijn, 
die niet begrijpen, dat met het al of ntet 
slaoen van deze mooie en grootse oncler
ne1�1ino de naam van Boxtel gemoeid is, 
en dathet slagen helemaal afhankelijk is 
van de medewerking van iedere Boxtelaar 
Het is zo jammer, dat we moeten horen, 
dat er verschillende personen gewoon
weg van de repetities wegblijven, omdat 
ze nu eenmaal hun vriend of vriendin in 
een andere groep geplaatst zien, clan 
zichzelf. 
\Ve hebben hier weer temaken met dat 
vreselijk kleine kringetje, buiten welke 
de egoist zich niet schijnt te kunnen be
geven, en dat toch zoveel afbreuk doet 
aan het goede, wat gepresteerd kan wor
den. 
Niet alleen de hoofdrollen, maar ook de 
meest bijkomstige rollen dragen veel 
bij aan het welslagen van het geheel. 
En zo moet ook itdereen het willen zien, 
om zijn eigen opinie en zijn eigen opvat
ting tijdelijk prijs te geven voor die van 
anderen. 
Maar gelukkig zijn er ook nog enthousi
astelinoen die vertellen, dat het er reuze 
gezellig n�ar toe gaat op de repetities en 
die alleen door hun enthousiasme het 
welslagen verzekeren. 
Op de ateliers van de naaisters, die de 
costumes verzorgen wordt hard gewerkt 
en als we zo eens zien, wat er wordt af
geleverd, zouden we het zeer betreuren, 
als er enkele van die prachtige costumes, 
die door vlijtige dames-handen werden 
vervaardigd, ongebruikt blijven hang�n, 
wegens laksheid van degenen, d,e zich 
oorspronkelijk spontaan als medewerkers 
gemeld hebben en nu zonder meer te
rugtrekken, omdat ze te egoistisch zijn. 

Sporen van de\Oorlog? 
De oorloo maakt de mensen niet beter" 

�egt men. 
0

De oorlog, met de dagelijkse 
nabijheid van de dood kan sommigen wel 
op de knieën dwingen en bij enkelen 
zelfs de Held wakker schudden: maar 
voor de massa betekent oorlog: het los
breken van de lnrtstocht op allerlei ge
bied: haat, wreedheid, geldzucht en on
tucht. Het is wel eens goed, ons eens 
even de stortvloed van bederf in feiten 
terug te halen voor onze geest, die_ ver
wond en gehavend, zoals onze wonmgen 
en bezittingen, de strijd overleefde. 
Het begon al onder de mobilisatie, toen 
de eigen soldaten het Zuid Oosten van 
onze provincie binnenstroomden, om ons 
te beveiligen. Uit die dagen dateren de 
eerste protesten tegen het schandelijk ge
clra<> van sommigen hunner, dat niet 
stro�kte met de Brabantse opvattingen 
over eer en fatsoen. 
Daarop kwam de oorlog. Iedereen weet, 
hoevelen van onze vrouwen zich hebben 
laten misleiden en betoveren door de 
vijandelijke uniformen. Iedereen weet, 
wat een verwoestingen de Duitse films, 
gekeurd of ongekeurd, in de zielen van 
onze jonoeren hebben opgestapeld, waar
van de puinen zelfs nog niet altijd zijn 
opgeruimd. 
Iedereen weet, wat er gebeurd i:; 111 de 
donkere uren van de verduisterde avond
uren. 
Iedereen weet, welk een lectuur onder 
de oorlog uelezen en verslonden werd, en 
wat voor iÎlustratiemateriaal aan de kios
ken zonder blikken of blozen lag uitge
stald voor ieders ogen. 
En wanneer we tot in de kleinste dorpen 
en gehuchten de uitwerking hiervan 
moesten constateren tijdens de bezetting 
door een vijandelijke mogendheid, clan is 
het duidelijk, dat na de bevrijding door 
de geallieerde troepen de uitbarsting nog 
groter zijn zou. 
Er zijn er maar teveel geweest, die hun 
geluk voor goed verclanst hebben in de 
vrijheidsdans met militairen, die hun 
hoogste geestelijke goederen hebben 
prijsgegeven voor materiële zaken en ge
notsartikelen. 
Maar nog een andere wrange vrucht die 
we helaas nog dagelijks moeten proeven 
hebben de voorbije jaren ons gebracht: 
verwilderde gewetens en een verpeste 
geestesgesteldheid. 
Een zesjarig contact met Duitsers, Italia
nen, Engelsen en Amerikanen heeft bij 
ons volk theorieën binnengesmokkeld, die 
de grondslagen zelf van de zedelijkheid 
hebben aangetast. 
De Moffen preekten - al was het maar 
alleen door hun voorbeeld - de afkeer 
voor de godsdienst, met name voor het 
Katholicisme. 
Hun pers verspreidde de heidense op
vattingen over volk, ras en bloed. De 
Engelsen verkondigden in onze huise
lijke kringen de losse opinies, die zij over 
het water er op na houden inzake huwe
lijksmoraal. 
Ze spraken over de veel ruimere ideeën 
in de Church of Engeland, over eenheid 
en onontbindbaarheid van het huwelijk. 
Onvermijdelijk moesten die theorieën hun 
sporen achterlaten bij ons volk. En dan 
maken we hier nog geen melding van 
alle geestelijke ellende die werd aange-

richt in degenen, die verplicht of vrij
willig onze vaderlandse grenzen gingen 
overschrijden. 
De christelijke levensopvatting is aan het 
wankelen. De gedachten over God en 
mens, over rechten en plichten zijn niet 
meer gaaf. 
Wat betekent God nog in het leven van 
de massa? Ze loochent Hem nog niet 
brutaal, maar, wat even erg is, ze doen 
alsof Hij niet bestaat. Wat denkt de mens 
over zichzelf? Velen houden er de me
nino op na dat de mens niet anders is, 
dan" een ge'perfectioneercl dier. De mens 
heeft dus oeen onsterfelijke ziel: de mens 
is niet vrJ en al zijn driften zijn goed 
en heilig. 
Wat is de liefde? Een blinde neiging tus
sen de twee geslachten en waaraan nie
mand kan weerstaan. 
Wat is de kuisheid? Een dwaasheid en 
een schijnheiligheid. 
Wat is het huwelijk? Een contract, dat 
men verbreekt, zo gauw het lastig of 
vervelend wordt. 
Deze oeclachten werden druppel voor 
druppel ons volk ingespoten door film, 
roman en illustratie. Het zedelijk gevoel 
werd geleidelijk afgestompt, en zo komt 
het, dat de grote massa niet eens meer 
gezond kan denken. Dat is hetgeen de 
oorlog ons achterliet: een volk, dat mate
rieel en geestelijk diep gezonken is. 
En dit droevig overblijfsel, wil het ooit 
worden opgeruimd, moet worden aan
gepakt bij de wortel: de ouders. 
Tienduizenden ouders vervullen hun 
plicht niet meer. Zij schuwen het kind, 
bedriegen elkander en dromen alleen van 
geluk, dat zij valselijk verwarren met 
genot. 
En daarom is het nodig, om tot een ge
zonde samenleving te komen, dat we 
weer krijgen: 
Dappere ouders, die geen schrik hebben 
van "een mondje meer", trouwe ouders, 
die "nee" kunnen zeggen, als de beko
ring lokt, verstandige ouders, die beseffen 
hoe belangrijk en hoe moeilijk het is, 
kinderen op te voeden tot schone mensen 
en sterke christenen, toegewijde en of
fervaardige ouders, die weten, dat een 
mens maar gelukkig wordt, als hij zich 
kan geven voor anderen. 
Dit is de enige waarborg, dat we nog 
eens ooit bevrijd worden van de wonden 
die de bevrijding achterliet. 

Plaatselijk nieuws.

EERSTE PLECHTIGE H. MIS

Zondag 13 Juli a.s. zal Rev. Jan v. cl. 
Laar, van de missionarissen van Mill
Hill, zijn Eerste Plechtige H. Mis op
dragen in de Parochiekerk van het H. 
Hart en wel om 10,30 uur. 
De neomist ontving Zondag j.l. in de 
kapel van St. Joseph's College te Londen 
uit handen van Zijne Eminentie Kardi
naal Griffin de 1-1. Priesterwijding. 

BENOEMING 

De benoeming van de Heer A. van 
Helmond (thans hoofd van de St. Paulus
school in de Nieuwstraat) tot hoofd van 
de 9-klassige jongensschool in de paro
chie van O.L. Vrouw van Lourdes te 
Nijmegen, is nog geruime tijd een dubi
euze kwestie gebleven, vanwege de 
moeilijkheden, die de huisvesting aan
vankelijk met zich mee bracht. 
Thans echter is de benoeming een feit 
geworden en met ingang van 1 Septem
ber zal de Heer van Helmond zijn eer
volle benoeming aanvaarden. 
Vanaf het oprichtingsjaar 1930 is de ver
trekkende aan de St. Paulusschool ver
bonden geweest, waarvan sinds Febr. 
1938 als hoofdonderwijzer. Hiernaast 
heeft het nog zo pas versterkt kerk
koor van de St. Petrusparochie zich ge
durende acht jaren mogen verheugen in 
zijn bekwaam clirecteursck1p. Degenen 
(en dat zijn er vt;:len) die deze sym
pathieke figuur in de onderwijswereld 
hebben leren kennen, zullen hem node 
uit Boxtel zien vertrekken, doch het zeu
al te egoistisch zijn, indien we hem onze 
beste wensen voor de toekomst ont
hielden. 
Moge het Katholiek Onderwijs nog lang 
van zijn krachten kunnen profiteren! 

RODE KRUIS. 

- De, op Zaterdag 5 en Zondag 6 Juli,
gehouden speldjesdagen ten bate van het
Rode Kruis brachten een bedrag op van
f 239,33.
- In het nummer van vorige week ver
meldden wij, dat van 11 tot 18 Juli in
Bioscoop "De Ark" een interessante Ro
de Kruisfilm in het voorprogramma zou
rouleren.
Thans kunnen wij hieraan nog toevoegen,
dat ook "De Nieuwe Bioscoop" deze
film in haar voorprogramma heeft opge
nomen. 

ZOMERCURSUS-VOLKSDANS. 

Bij Jos v. d. Laar, Prins Bernhardstraat 7 
kunnen zich nog steeds jongens boven 
de achttien jaar opgeven. 
De cursus omvat 10 lessen van ongeveer 
2 uur. 
De kosten zijn slechts f 3,50 per per
soon. 
De inschrijving sluit op Zondag 13 Juli, 
's avonds om 10 uur. 
Bij gebrek aan mannelijke ·deelnemers 
gaat de cursus niet door. 

VRIJDA<s 11 Juli 194 7 

OMGEVING 

VOLKSDANSFEEST 
IN ALPHEN AAN DE RIJN. 

Toen de Boxtelse volksdansers en danse
ressen Zondag _i.l. in Alphen aan de Rijn 
aankwamen was er geen harmonie om 
hen welkom te heten, en evenmin was 
die er om hen naar het clansterrein te 
vergezellen, want de protestantse ge
meente had ernstige bezwaren geuit, ge
staafd met bijbelse teksten, zich daarbij 
niet herinnerend, dat in die zelfde Bijbel 
staat, dat David voor De Ark uitclanste 
toen deze naar de berg Sion gedragen 
werd en dat hij toen niet danste voor zijn 
slavinnen, maar voor Jahwe. 
Zo kon men clan, ook met recht zingen: 
In de Hemel is enen dans, alleluia; daar 
dansen al die maagdekens, benedicamus 
Domino; wij dansen naar de maagdekens, 
Alleluia. 
Vermoeid van het dansen en het zingen 
is men naar de feestelijk versierde zaal 
gegaan, waar gegeten werd. 
Onder het Lof was er voor velen geen 
plaats meer in de kapel, maar in het por
taal kon ook gezongen en gebeden wor
den, zoals dat hoort bij de stijl van de 
volksdanser: Het een moet het ander 
niet verdringen, maar alles moet geor
dencl zijn in een schone synthese. 
Inmiddels was de eetzaal herschapen in 
een toneelzaal, maar van alle genoeglijke 
dingen, die nog te gebeuren stonden zou 
Boxtel niet meer kunnen genieten. 
Als verstkomende deelneemsters moesten 
onze dames een bouquetje bloemen in 
ontvangst nemen, waarna men in de 
beste stemming weer naar de Meierij 
ging. 

MISSIEACTIE 

Op de zilveren bruiloft van W.Peijnen
burg in Kleinderliempde werd voor de 
Paters van Stapelen f 30,-, voor de 
missie van Pater Bevers f 15,- en voor 
de missie van Pater van Uden eveneens 
f15,- opgehaald. 

MEDEDELINGEN VAN DE 

R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 

Deze week is ook met het piano-onder
wijs een aanvang genomen. 
Hiermede is de V.M.S. in haar geheel 
"lopende" en we mogen met genoegen 
waarnemen dat voor het werk in zijn 
geheel, als voor elke tak van muziek
beoefening, een echte belangstelling 
groeiende is. 
Het piano-onderwijs is als volgt inge
richt: 
De lereling krijgt iedere week een half 
uur privaat-les. Deze les wordt alleen be
steed aan 't practisch-pianospel. Hiernaast 
wordt een uur per week les gegeve11 in 
groepsverband (�roepjes van verschil
lende leeftijden) 
In deze les komeic �]lerlei clinzen aan de 
orde in verband met het pianospel zoals 
gei10or. notatie, verklaring van woorden 
en tekens in de muziek, kennis v:in het 
instrument, enz. Al deze st'Jffen kunnen 
met evenveel succes (misschien nog be
ter) in een collective les belnndeld wor
den, terwijl clan in het half uur pianoles 
uitsluitend aandacht aan het 5Del kan 
worden besteed. 
De privaatlessen worden gegeven bij de 
leraar aan huis; de algemene-les (of 
proef-les) in een lokaal in de Ark. 
Aanme)dingen kunnen geschieden: 
Woensdags van 1 tot 1,30 uur, Donder
dags van 7 tot 7,30 uur in de Ark of bij 
de directeur, Dufourstraat 2. 

ALGEMENE VERGADERING DER 

BOXTELSE ORKESTVERENICING. 

Zondag j.l. belegde de Boxtels Orkest
vereniging een Algemene Vergadering. 
Met uitzondering van twee leden, welke 
bericht van verhindering hadden gegeven, 
waren allen aanwezig. 
De Penningmeester gaf een financieel 
overzicht, waarbij hij toelichtte, dat de 
geldinzameling ten behoeve van de aan
koop van nieuwe instrumenten een be
drag van f 510,- heeft opgebracht. 

la goedkeuring te hebben verkregen 
van de vergadering, werden door het 
bestuur, 3 nieuwe werkende leden en 2 
adspirant-leden (toekomstige cellisten) in 
de vereniging opgenomen. 
Door de voorzitter werd voorts mede
gedeeld, dat de vereniging momenteel 
nog de beschikking heeft over een cello 
en een hobo, voor welke instrumenten in 
Brab. Centrum gegadigden zullen worden 
opgeroepen, teneinde voor deze instru
menten te worden opgeleid. 
De Orkestvereniging zal dus binnen zeer 
afzienbare tijd 3 cellisten ter beschikking 
hebben. 
Van minstens evenveel belang was 
de mededeling, dat onderhandelingen 
gaande zijn over de aankoop van o.a. 
een waldhoorn, een fagot en een stel 
pauken. 
Vanwege het Bestuur werd tenslotte nog 
medegedeeld, dat in September e.k. een 
optreden van de Orkestvereniging voor 
de KRO microfoon kan worden ver
w�cht, terwijl overigens op het agenda 
staat een klein tournée te maken met 
het Orkest. 
Bezien wij de verschillende bizonderhe
den in z'n geheel, dan blijkt wel zeer dui
delijk, dat het Bestuur ernst is, Boxtel in 
de toekomst een Orkest te geven, welke 
een bezetting heeft, zoals men die op 
weinig of geen plaatsen in de omgeving 
van Boxtel, kent. 
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Sociale Verzekeringen. 
OUDERDOMSVOORZIENING 
NOODREGELING Op 27 November 1 946 werd bi j  de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangig gemaakt een ontwerp van Wet, houdende een voorlopige regeling ter voorziening in de nood van ouden van dagen. De behandel ing van dit  wetsontwerp in de Tweede en Eerste Kamer is door talloze ouden van dagen met zeer veel belangstelling gevolgd, getuige de vele vragen welke m ij h ieromtrent werden gesteld. Het Wetsontwerp zelf heb ik reeds in grote trekken uiteengezet, thans nu dit 24 Mei 1 947 Wet is  geworden en in het Staatsblad is  verschenen wil  ik  mij  verder beperken tot de aangebrachte wi j zigingen en enige mededelingen, welke eerder aan m ijn aandacht zi jn ontsnapt. Een zeer belangrijke wijziging is  de indel ing der gemeenten in klassen. I n  het ontwerp was bepaald dat de gemeenten zouden worden onderscheiden in drie klassen, n . l .  grote gemeenten met 100.000 of meer inwoners, middelgemeenten met minder dan 20.000 of m inder inwoners voor alle naar het inwonertal op 1 Januari 1 947. Deze klassenindeling is  n iet  aangenomen. Daarvoor komen in de plaats 5 klassen, doch tot mijn spijt kan ik  nog niet v:ermelden in welke klassen de diverse gemeenten worden ondergebracht. Dit zal echter zo spoedig mogelijk geschieden, zodat men dan wetende in welke klasse Boxtel valt, met behulp van onderstaande gegevens zelf zijn ouderdomsuitkering kan vaststel len indien het jaarl i jks i nkomen niet meer is  dan f 50,-. Zijn de inkomsten per jaar groter, dan wordt de helft van onderstaande bedragen afgetrokken. De ouderdomsuitkering voor een gehuwde man bedraagt indien h ij woont in een eerste klasse gemeente f 936 per jaar, tweede klasse gemeente f 900 per jaar, derde klasse gemeente f 864 per jaar, vierde klasse gemeente f 828 per jaar, v i jfde klasse gemeente f 792 per Jaar. De ouderdomsuitkering voor een ongehuwde bedraagt indien hij woont in een eerste klasse gemeente f 528 per jaar, tweede klasse gemeente f 504 per jaar, derde klasse gémeente f 480 per jaar vierde klasse gemeente f 456 per jaar, v ijfde klasse gemeente f 432 per par. Wie in aanmerking komen, dat zijn degenen, wier jaarl ij ks inkomen de in onderstaande tabel voor de groep van personen waartoe h ij behoort genoemde bedragen niet overschrijden. Als jaarl i jks inkomen van de gehuwde man wordt berekend het inkomen van hemzelf vermeerderd met eventueel inkomen van zijn echtgenote. Ongeh. geh. m. In een 1 e kl. gemeente f 875 f 1 375 I n  een 2e kl .  gemeente " 825 1 300 In  een 3e  kl .  gemeente " 775 1 225  I n  een 4e k l .  gemeente " 725  1 1 50 In een 5 e  kl .  gemeente 675 1 075 Deze inkomens waren reeds in het ontwerp opgenomen en zi jn i n  de wet onveranderd gebleven. De uitkeringen zijn echter vooral voor de gehuwden aanmerkelijk verhoogd. In het ontwerp viel Boxtel onder de kleine gemeenten (beneden 20.000 inwoners) en zouden de uitkeringen voor hen die een jaarlijks inkomen van f 50 of m inder hadden voor ongehuwden f 420 en voor gehuwden f 732 per jaar hebben bedragen. Zou Boxtel thans in de derde klasse worden ingedeeld dan zijn deze bedragen bij de Wet vastgesteld op f 480 voor ongehuwden en f 864 voor gehuwden. Zelfs al zou het in de vierde klasse komen, dan zijn deze bedra6en f 456 voor ongehuwden en f 828 voor de gehuwden, zoals uit bovenstaande uitkeringstabel bl i jkt .  De vi j fde kbsse la:it i l :  bu,tc1 be-schouwing, daar ik  het vrijwel uitgesloten acht dat Boxtel in die klasse zal worden ingedeeld. \Vel werd er deze week op een vergadering van de bewoners der gemeentewoningen door het gemeentebestuur in de Ark belegd door een der bewoners onder grote h i lariteit naar voren gebracht, dat er woningen bij zijn met gaten er in waar de gehele gemeenteraad wel door kan, doch dat komt ook in veel grotere gemeenten voor. Doch ook voor de vijfde klasse gemeenten zijn de uitkeringen bij de \Xl'et nog een stuk hoger dan in het Ontwerp was voorgesteld. De behandeling van het Ontwerp heeft wel enige vertraging, zodat de eerste uitkering eerst zal plaats h ebben over de maand October 1 947, doch de verhoogde uitkeringen maakt dit veelvoudig goed. Onze Volksvertegenwoordiging heeft dus n iet alleen aan haarzelf gedacht door de schadeloosstell ing van de leden der Tweede Kamer van f 5000 op f 6000 per jaar te brengen een bedrag dat indien zij steeds aanwezig zijn in den Haag zeer zeker niet te hoog is, doch heeft ook haar bi jzondere aandacht geschonken aan de grote nood, waarin de "Oude Taai en" verkeer-den. / 

Wordt vervolgd. 
VERGADERING 

H.  V. d. K 

KONIJNEN FOKVERENIGING 

De konijnenfokvereniging "Het Raskon ijn" hield op Zaterdagavond 5 Jul i  in haar verenigingslokaal bij H. van Rooy de maandelijkse vergadering. De vacature van secretaris, die wegens overplaatsing was ontstaan, werd nu aangevuld door de Heer W. v .  d .  Plas, die met algemene stemmen werd gekozen. H ierna kwam het belangrijkste punt van de agenda aan de orde n.l. de op 8 en 9 November te houden tentoonstel l ing. Besloten werd deze wederom in het lokaal van de Heer H .  van Rooy te hou
den. Voor de organisatie daarvan werden nog de d iverse functionarissen gekozen, waarna de voorzitter de vergadering besloot met de hoop uit te spreken, . dat i eder l id  het zijne er toe zou bijdragen om de komende tentoonstelling te doen slagen. 

ARBEIDSBUREAU BOXTEL 

Looncontröle 

Binnenkort kan een looncontróle tegemoet gezien worden, die het gehele bedrijfsleven zal omvatten. In het najaar van 1 946 heeft de regering nog eens duidel i jk uiteen gezet waarom een dergel i jk toezicht ten aanzien van lonen en prijzen noodzakelijk is .  Zij vestigde daarin in de eerste plaats de aandach t op de ernstige schaarste aan verbruiksgoederen en productiemiddelen. Het herstel van onze welvaart is  in hoge mate a fhankelijk van het weder op peil brengen van de voorraden, alsmede van herstel en vernieuwing der productiemiddelen. Dit kost echter veel geld, terwijl de prijzen op de wereldmarkt hoog zijn en onze betalingsmiddelen in het buitenland gering. Teneinde op de wereldmarkt meer te kunnen kopen zullen wij onze export zo hoog mogel ijk moeten opvoeren. Een laag kostenpeil en een hoge arbeidsproductiviteit kunnen de export bevorderen. Dat betekent echter, dat de lonen niet boven een zeker n iveau mogen stijgen. Dit  laatste houdt tevens in dat de prijzen in overeenstemming met het loonpeil behoren te zi jn .  Voor de looncontr6le heeft men nu een aantal instanties ingeschakeld. Aan de arbeidsbureaux is  de looncontr6le in de navolgende takken van ni jverheid opgedragen : 1 e. Bouwnijverheid, 2e. Kunsll1 i jverheid, (voor zover geen metaal) 3e. Installatie-bedrijven, 4e. Bedrijven voor be- en verwerking van riet, teen, biezen, stro, kurk enz. Het doel der controle is dus paal en perk te stellen aan het veelvuldig voorkomend euvel van loonopdrijving. Met nadruk wordt er op gewezen dat het de bedoeling is  de vastgestelde uurlonen strikt te handhaven en dat een verhoging tot 10 % slechts wordt toegestaan indien er werkel i jk wordt gewerkt Î i l  tarief-, stuk- of aangenomen werk. 
HEBOX-FEEST. , ,Hebox" vierde feest. Dit ter gelegenheid van het Zi lveren Huwelijksfeest van de patroon, de Weled. Heer A. Herzbergen. Vaardige handen hadden de "spoelerij" omgetoverd i n  een stemmige feestzaal. Aan de ingang van de fabriek had men bovendien nog een erepoort geïmproviseerd. De i l lum inatie zorgde tenslotte voor de feesteli jke aanblik in de avond. Onder aanwezigheid van het jubi lerende echtpaar werd een denderend feestprogramma afgewerkt. Vlotte meisjeshanden dekten de feesttafels, er werden cadeau's aangeboden, ri jmkronieken gezongen en men danste bij de muziek van "De Vroli jke Band." Bi j  zijn vertrek sprak de directeur een woord van dank voor de gebrachte hulde en hoopte, dat de verstandhouding tussen directie en personeel altijd even gunstig mocht bl ijven. 

MARIACONGREGATIE Daar zeer vele leden van onze Mariacongregatie meewerken aan het openluchtspel St. Clemens Will ibrord, zal de eerstvolgende kerkelijke bijeenkomst weer gehouden worden, als de repetitiet i jd en de première hiervan voorbij zal zijn. 
GESLAAGD. 

In het op 7 Jul i  in Den Bosch gehouden Kappersvak-examen slaagde onze dorpsgenoot H. P.  Laus als 2e voor het Gezellen-diploma. 
R.K.J .B. afd. BOXTEL 

Er bestaat voor de l eden en niet l eden van de R.KJB. nog gelegenheid zich op te geven als lid van de athletiek-club tot Zaterdag 1 2  Jul i  te acht uur op het oefenterrein bij A .  Brands, LennisheuveI 1 1 5 . 
BURGERLIJKE  STAND BOXTEL van l Juli t.m. 7 Juli 1 947. GEBOREN : Maria M .  C. d.v . J. J. N.  v . d .  Boogaard en van Th .  M. van Houtum ; Cornelis J .  W. M .  zoon van A.van Lamoen en van J .  \Y/. Maas ; Catharina L .  M.  dochter van G. C. J .  vanEijndhoven en van J .  W. de Bresser ; Antonius J. J .  zoon van J. A.  Olislagers envan H.  A.  v. d .  Ven ; Maria M. dochtervan W. Langenhuizen en van W. Poirters ; Peter J. zoon van A.  C. Verhoevenen van L.  van Esch ; Henricus A. zoonvan W. G. M. Schel lekens en van H.v. d .  Ven ; Henrica W. M.  dochter vanP. J . I-leijmans en van Fr. J .  M. Peijnenburg ; Hendrika A. J .  M.  dochter vanJ .  M. L.  v. d .  Oetelaar en van M.  C.Daniels.ONDERTROUWD : Hendrikus Antoniusvan de Langenberg en Petronella vanRooij .GE H UWD : Hendrik Jan Smedicus enMartina Petronella van Dun.OVERLEDEN : Antonia Cornelia vanHeerenbeek, weduwe van 1- 1 . v. Kerkoerle, oud 89 jaren ; Antonius JosephusBrusselers, echtgenoot van J .  M.  Hazenberg, oud 63 jaren.

LIEMPDE. 

Met ingang van 16  Jul i  is benoemd tot burgemeester der gemeente Liempde, de heer C. J .  Laurijssens, hoofdcommies ter secretarie te Oosterhout. 

Algemeen Nieuws. 
STICHTING NATIONAAL LEGER-MONUMENT GREBBEBERG. 

Er is een Stichting in het leven geroepen, die zich tot doel heeft gesteld op de Grebbeberg een monument te doen verrijzen. Een Nat ionaal Legermonument, ter gedachtenis van onze soldaten, d ie het beste, dat zij hadden, hun leven gaven in die korte strijd in de Meidagen van 1 940. Zij gaven hun leven voor het , geheleNederlandse volk. Voor deze levens nu, zal dat zelfde Ne-

derlandse volk een monument oprichten om een ereschuld in te lossen. Reeds toen de Duitsers het bronzen geld vervingen door zink, werd door de Londense Radio het plan geopperd, het koperen geld achter te houden en later te bestemmen voor een bronzen monument op de Grebbeberg. Versch i l l ende acties zijn reeds (met succes) gevoerd om dit kopergeld in te zamelen. Er i s  uiteraard niet alleen kopergeld nodig. Het monument zal n iet uitsluitend uit brons bestaan en er zal grond moeten worden aangekocht (het terrein tegenover het kerkhof op de Grebbeberg). Bovendien bepalen de statuten der Stichting, dat het overschot aan geld zal gebruikt worden voor de nagelaten betrekkingen van de gevallenen. 
De verzamelde koperen munten kunnen 
evenals andere bijdragen worden afge
dragen op _ het Bureau van "Brabants 
Centrum", Molemtraat 1 9. Dezerzijds zal dan zorg worden gedragen, dat de gelden gesteld worden i n  handen van de burgemeester van Rhenen, onder opgave van de namen der medewerkenden. 

Voor de Landbouwers. 
Emigratie naar Australië. 

De Stichting Landverhuizing Nederland deelt mede, dat tot voor kort de te overwinnen moeil ijkheden inzake e111igratie nog zo groot waren, dat vertrek naar overzeese landen vrijwel on111ogel ijk was. In de laatste t i jd is hierin enige verbetering geko111en, al i s  vertrek nog niet zo gemakkelijk. Zo is de emigratie naar Canada intussen reeds begonnen door het vertrek van het eerste emigrantensch ip "De Waterman". Verwacht wordt, dat ook de e111 igratie naar Zuid-Afrika in de naaste toekomst beter 111ogel ijk zal zijn. Ook Austral ië heeft zijn grenzen opengesteld, voorlopig echter nog alleen voorland- en tuinbouwers. Dit land biedt goede bestaansmogelijkheden aan energieke en vakkundige agrarische krachten, terwijl er kansen zijn zich daar op de duur zelfstandig te vestigen. In Austral ië spelen landbouw en veet eelt een zeer voorname rol, terwijl er grote behoefte is  aan ervaren landbouwkrachten. De emigrant, die in Austral ië zijn toekomst denkt op te bouwen, zal er zich terdege van bewust moeten zijn, dat hij in een geheel ander werelddeel tercrht komt, waar uits lu itend Engels wordt gesproken en waar de landbouwmethoden verschil len met die in ons land,  in verband met ander klimaat en andere bodemgesteldheid. Het is  daarom noodzakeli jk, dat hij begint met zich h ierbij aan te passen door voorlopig in loondienst te gaan werken, alvoren naar een eigen bedri jf  om te zien. Ook voor minder kapitaalkrachtigen biedt Australië mogelijkheden om een zelfstandige posit ie te verkrijgen door m iddel van deelpacht, waarbij de landeigenaar een bedrijfsleider op zijn farm aanstelt en laatstgenoemde daarvoor geen loon doch een gedeelte van de opbrengst van de oogst als vergoeding ontvangt. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het vertrek van de eerste groep emigranten naar Austra l ië, die in loondienst worden geplaatst op bedrijven in Gippsland en de Westerndistricts, respectievel i jk gelegen ten Oosten en ten Westen van Melbourne, de hoofdstad van de staat Victoria in het Zuid-Oosten van Austral ië .  Deze streken zijn voor de vestiging van Nedérlandse emigranten zeer geschikt. Ook is er plaatsingsmogel ijkheid in de tuinbouwbedrijven rondom Melbourne, die aan de stad hun producten l everen. Door het warmere k l i maat zi jn een aantal teelten o .a .  d ie van tomaten op koude grond mogel i jk .  De gelegenheid staat nog open om zich voor emigratie naar Australië aan te melden en reeds dit jaar daarheen te vertrekken. In aan111erking komen in de eerste plaats ongehuwde land- en tuinbouwers, het l ietst meerderjarigen, of gehuwden zonder kinderen.- Zodra de woongelegenheidin Austral ië ,  welke thans nog beperkt is,ruimer wordt, zullen ook de gehuwdenmet grote gezinnen plaatsbaar zijn. Ditis op het ogenblik nog vrij moeil ijk,  zodatzij nog even geduld zullen moeten oefenen.Het grote probleem is  ook hier het verkrijgen van voldoende scheepsgelegenheid. Dit maakte het onmogeli jk om de eerste groep in Jul i  te laten vertrekken, zoals oorspronkelijk de bedoel ing was. Ook hiervoor wordt naar een oplossing gezocht. Gegadigden, die zich willen aanmelden voor emigratie naar Australië of nadere in l ichtingen wensen te ontvangen, kunnen zich daarvoor wenden tot de Stichting Landverhuizing Nederland, Lange Voorhout 20, 's-Gravenhage. 

Behoefte, productie en verbruik 

van stikstofmeststoffen in 

Nederland. 

De Bataafse Petroleum-Maatschappij heeft enige mededelingen gedaan over de voorgenomen uitbreiding van de stikstofmeststoffenproductie- capaciteit i n  het bedrijf van hare dochteronderneming de N.V. Mekog (Mij .  tot Exploitatie vanKookovengas) te IJmuiden.De vooroorlogse capaciteit van de Mekog bedroeg ca. 1 6.000 ton gebondenstikstof per jaar, die voornamelijk in devorm van kalksalpeter ( plm. 90.000 ton)ter beschikking van de land- en tuinbouw werd gesteld. In de oorlogsjarenwerd evenwel een deel van de vitale installat ies door de bezetter weggevoerd,zodat na de bevrijding belangrijke entijdrovende herstelwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd, alvorens de fabriek de productie kon hervatten.Met grote voortvarendheid is men er ingeslaagd na 8 maanden een provisorischeinstallatie in bedrijf te stellen, waarmedeca. de helft van de vroegere productiekon worden bereikt, en in het laatst vanApril 1 947 was men weer op vooroorlogse capaciteit.Maar de Mekog was niet de enige stikstofmeststoffenfa briek in ons land, diedoor oorlogshandelingen werd getroffen.De installatie van de Compagnie Néerlandaise de l 'Azote te Slu iskil werd vrijwel geheel door de bezetter weggevoerd,terwijl ook het bedrijf van de Staatsm ijnen in Limburg van onmisbare productiemiddelen werd beroofd.Vóór de oorlog was er in ons land eenproductiecapaciteit van ca. 1 20.000 tonzuivere stikstof. In Mei 1 945 bleek, datdoor oorlogshandelingen slechts ca. 25%van de vooroorlogse productiecapaciteitgespaard was gebleven. Hiervan is  thansde productiecapaciteit opgevoerd tot ca.60 %.Het verbruik van stikstofmeststoffen inNederland bedroeg in het bemestingsjaar 1 939-'40 (Jul i-Juli) rond 1 02 .000ton zuivere stikstof of (omgerekend opproduct) plm. 600.000 ton kalkammonsalpeter, zwavelzure ammoniak, kalksalpeter e.d.
Bestrijding van Virusziekten 

De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen schrijft ons : In de laatste tijd wordt veel reclame gemaakt voor een middel, genaamd "Viruol", ter bestrijding van virusziekten in land- en tu inbouwgewassen. Hierbij wordt meesta l medegedeeld, dat de resultaten, die in de praktijk met dit middel verkregen worden, zeer goed zi jn .  \Vij moeten er de aandacht op vestigen, dat deze resultaten tot dusver n iet  door enig wetenschappelijk onderzoek worden bevestigd. Het feit alleen, dat sommige planten na de behandeling een groener u i terlijk hebben clan onbehanclelde, isnog volstrekt geen bewijs, dat het virusverdwenen is.Het genoemde middel is eerst onlangsbij de Plantenziektenkundige Dienst ingezonden, waar het onderzocht zal worden, zoals bij alle andere bestrijdingsmiddelen gebruikel i jk is .  Men zal goed doenhet resultaat van dit onderzoek af tewachten, alvorens tot toepassing over tegaan.Er moet dringend gewaarschuwd wordende selectie niet te gaan verwaarlozen invertrouwen op een m iddel, waarvan demerites nog niet zijn gebleken. Met selectie zijn tot dusver zeer goede resultaten bereikt ; men houde zich aan dezebeproefde methode, zolang de deugdel ijkheid van nieuwe methoden niet terclege onderzocht en gebleken is.

Sport nieuws.

D.V.G. I - Wit Zwart (Capelle) 5-0.U.D.I .  IV - D.V.G. II 0-4.
Zondag, 6 Juli is voor DVG weer een goede dag geweest. Zowel het eerste als het tweede elftal behaalde een flinke en tevens verdiende overwinning. 's Middags kwart over twaalf vertrok de auto naar Uden met het tweede elftal en tal van supporters. Al spoedig bleek DVG het niet gemakkelijk te hebben. Direct zette Udi en ige goede aanvallen op, en de backs drongen ver op, hetgeen juist iets was voor de middenvoor van D.V.G. De Liempdse backs trappen verover de Udi-backs heen, de middenvoorer achter aan en na tien minuten leidtD. V.G. met 1 -0. Enige m inuten laterwordt op dezel fde wijze - door de middenvoor nummer twee ingeschoten 2-0.Zo komt de rust.Na de rust komt Lidi geweldig opzetten. In een hachelijk moment voor hetD.V.G. doel weet een speler van DVG

De Geschiedenis 
�� -· ,---� - �� 

van 

FELIX FLINK 

73. Felix had het maanmanneke opgepikt en nu zaten ze samen op de raketdie rustig op de golven voortdeind. Hetmanneke vertelde hoe al les was gegaanvan de angst die h ij had gehad, de hachel ijke toestand waarin h i j  verkeerd had,en het geroep dat Felix niet had gehoord."Ze hadden toch met de geheime stralenons kunnen achterhalen" zei Fel ix .  Dathebben ze nog geprobeerd zei het man-

-.,� 
---· -

neke m.:iar i k  zag dat d e  stralen ons niet meer konden bereiken. "Nu zijn we al lebei ver van huis" zei Felix en wees in de richting van het strand. 74 . Afrika lag daar voor hun ;  de raketnaderde de oever en spoedig zouden zeaan wal kunnen stappen. Erg behaagl i jkvoelde zich Fel ix  niet .H ij zag geen sterveling en alles zag er

de bal uit het doel te slaan. De h iervoor gegeven penalty wordt echter door de DVC-keeper netjes gehouden . Nu zakt Ud i  geweldig af. Spoedig daarop schiet de DVG l inksbuiten
1 

uit een voorzet van d<: m iddenvoor i n  3-0. Enige minuten voor het einde brengt de middenvoor aan alle onzekerheid een einde en schiet nummer 4 in .  DVG krijgt nu a.s .  Zondag Udi IV thuis. Uit deze wedstrijd nog één ç untje jongens en U bent tweede klas-ser ! ! Om zeven uur speelde DVG I thuis tegen Cappelle, de degradant. Voor de rust  rammelde het geweldig in de DVCvoorhoede, zelden konden ze schieten of beter ze konden wel maar deden niet. Wit-Zwart daarentegen schoot er nu en dan eens fl ink op los. Reeds na een kwartier schoten zij tegen de paal en nu en clan hield de keeper er de moeil ijkste ballen uit, maar dit was ook het enige voor de rust, het spel ging zeer flauw op en neer en de rust kwam dan ook met de stand 0-0. Een kwartier na de rust nam de DVGrechtsbuiten een corner, deze kwam mooi voor het doel, en de middenvoor schoot in 1 -0. Nu was er geen houden meer aan DVG. Twee minuten later dreef de DVG-linksbinnen tot op een meter afstand van het Wit-Zwart doel en legde als het ware de bal in het net 2 -0. (Dit was een mooi staaltje u i t  de train ing). Daarna zette de middenvoor voor en de  rechtsbinnen schoot tussen de benen van de keeper door en het is  3-0. Daarna haalèe de l inksbinnen nog eenmaal hetzeilde staaltje uit van zoeven en het was 4 ·-0. T oen ging het een beetje rustiger m,ar toe. Met man en macht probeerde \Vit -Zwart de eer te redden, maar het mocht niet gelukken en voor de scheidsrechter het einde blies, had de DVGmiddenvoor, uit een voorzet van l inks de s :and met een hard schot op 5 -0 gebrach;, 
D� stand is op het ogenblik als volgt : Raamsdonk 2 2 0 0 4 8- 1 D.V.G. 2 1 0 1 2 6-2 Wit-Zwart 2 0 0 2 0 0- 1 1Van deze drie elftallen mogen er twee promoveren. 

ODC vier weken non actief 

Op last van trainer Jackson zullen de ODCers tot 4 Augustus moeten rusten. Geen training, geen onderlinge oefenpartijtjes, n iets, totaal stop, om dan op 4 Augustus fris en monter weer met volle energie te beginnen voor de a.s .  competitie. Eerst krijgen we dan nog een paar vriendschappelijke wedstrijden waarvan de eerste gaat op 1 5  Augustus tegen Bladella. 
ODC, afd Korfbal 

Zondag 1 3  Juli a .s .  zullen in het schone sport- en natuurpark te Boxtel de jaarl ijke seriewedstrijden plaats vinden' van ODC Korfbal. Hieraan zullen deelnemen 39 twaalftallen ,  waaronder ook "Ons Eikenest" uit den Haag, vervolgens diverse clubs uit  Limburg en Brabant. Er wordt gespeeld in de 1 e kl .  KNKB en 2e ki K KB en verder i n  de 1 e, 2e en 3e  kl .  Erkende bonden. ODC zelf komt die dag uit met 3 twaalftallen. Wanneer het weer meewerkt, zullen zij diegenen, d ie belangstellen in de schone korfbalsport, 'n prettige en aangename middag bezorgen. Wij hopen dan ook dat het aan belangstellenden niet  zal  ontbreken. Sportliefhebbers, grijpt deze gelegenheid aan om de mooie korfbalsport beter te leren kennen en te waarderen. 
R.K.S.V. , ,BOXTEL" afd. Korfbal 

Zondag j . l .  nam Boxtel Il deel aan de door "Volt" te Tilburg georganiseerde seriewedstrijden en wist een eervolle 1 e prijs te behalen. Ui t  de vier wedstrijden werden 7 punten behaald. Een prachtig resultaat. De eerste wedstrijd tegen Rood-\Vit I I I  was reeds na enige minuten besl ist .  Boxtel had toen reeds een 2-0 voorsprong veroverd en nam hiergenoegen mee.De tweede wedstrijd tegen Oranje-Wit l i l  eindigde na een zeer spannende strijdin een draw 2-2. Nu kwam echter dezwaarste opgave. Boxtel kreeg n . l .  hettoen no? ongeslagen Oisterwijk tegenover zich, doch onze reserves sloegen zich er prachtig doorheen en wisten na felle stri jd een 1 -0 overwinning te bevechten. De laatste wedstrijd tegen het zwakkere DOTB uit den Bosch leverde wederom een 2-0 overwinning op, zodat Boxtel ongeslagen uit de ,trijd kwam, er: de fraaie "Volt" wimpel veroverde. A.s. Zondag neemt Boxtel met 2 twaalft«ilen deel aan de dooi ODC te organiseren seriewedstrijden.
\'.,el succes dames en heren. 

dor en droog uit bovendien was het ondragel ij k  warm en hi j  had reuze honger want het was 24 uur geleden dat hij voor het laatsst wat had gegeten. Felix z'n achternaam was Flink en zoals die naam het zegt, had hij zich alti jd fl ink gedragen, dus nu ook niet piekeren. ,,We gaan dadelijk aan land" zei h ij tegen het maanmanneke, dan zal ik  je onze aarde eens laten zien. 

Il 

" 
,, 
" 



Wat wiHen de "vrienden van de arbeidersjeugd" 

Waarschijnlijk is er nog nooit een peri
ode in de geschiedenis geweest, waarin 
het vraagstuk van de jeugd zo brandend 
was, als juist nu. 
We hebben een oorlog doorgemaakt, 
waarvan de verschikkelijkheid ongekend 
was. 
De overwinnaar kwam er geestelijk even 
begaaid af, als de overwonnene. 
Speciaal de jeugd heeft rake klappen 
te incasseren gekregen. 
Er is gebrek aan idealisme en interesse 
voor godsdienst. De jeugd kent geen 
verantwoordelijkheid meer en is wars 
van alle inspanning. 
De zedeloosheid kraait victorie, men is 
ik-zuchtig en men mist gemeenschapszin. 
De jeugd is arbeidsschuw geworden en 
legt geen belangstelling aan de dag voor 
beroepskennis of toekomst. 
Er komen geen persoonlijkheden voort 
uit deze geknakte jeugd. 
Maar het zou onrechtvaardig zijn de 
jeugd hiervoor aansprakelijk te stellen. 
De verantwoording ligt bij de ouderen, 
die de opvoeding van de jeugd te ver
·zorgen hebben.
Men kan nu, gaan uitweiden met de ge
bruikelijke breedsprakerigheid, maar
daarmee komt onze jeugd, niet in het
rechte spoor.
Constateer liever de feiten, beoordeel
en zoek de oplossing en pas ze toe,
·zei het Bestuur, van de Neder!. Kath.
Arbeiderbeweging.
Zij kenden zoals geen ander de machtige
·greep, die de communisten naar de ont
redderde arbeidersjeugd doen.
Reeds in October 1945 op het Wereld
Jeugdcongres te Londen ontplooide het
-communisme een ontstellende activiteit
om de jeugd aan zich te trekken.
Men is er zich misschien niet direct van
bewust, doch de communistische geest
heeft ook haar invloed op onze Bra
·bantse jeugd. De grote steden in Brabant
hebben reeds hun linkse jeugdvereni
gingen.
Deze vijandige jeugdacties beschikken
over rijke "materiële�-en finantiële hulp
bronnen'' om vaste voet te krijgen ook
in Katholieke milieus.
Voor onze Katholieke Arbeidersjeugd
beschikt men over • een niet te over
treffen rijkdom aan geestelijke vormings
middelen, doch de materiële middelen
mist men om de geestelijke rijkdom aan
de jeugd over te brengen.
En luider en hulpbehoevender dan ooit

• roept intussen de massa van de arbei
•dersbeweging van 0-23 jaar om gehol
pen te worden.
Wie de nood van de arbeidersjeugd ge
peild heeft zal moeten erkennen, dat er
-dringend en spoedig moet worden aan
gepakt.
Paus Pius XI heeft eens gezegd :,,Ja gij

DistributieaNieuws. 

Bonwijziging TABAK 

Het Centraal Distributiekantoor deelt 
mede, dat gedurende het tijdvak van 11 
tot en met 26 Juli 1947 de bonnen "Ta
bak G-31" van de tabakskaart QA 707 
en bon "Tabak G-35" van de tabaks- en 
versnaperingenkaart QC 707 recht geven 
op het kopen van 2 rantsoenen sigaretten 
of kerftabak per bon. Bon "Tabak G-32" 

• van de tabakskaart is niet aangewezen.
De houders van een tabakskaart krij
gen dus deze periode de beschikking 
over 6 rantsoenen sigaretten of kerf
tabak. Zij dienen er rekening mede te 
houden, dat op 24 Juli 4 rantsoenen 

•• -zullen worden aangewezen. Deze rege
ling maakt het doorsnijden van pakjes

. 'kerftabak overbodig.
DE REGELING DER ZELFVER

ZORGING VOOR 1947 - 1948. 

De regeling voor de zelfverzorging voor 
1947-1948 wijkt op enkele punten af 
van die voor 1946-1947. 
·zelfverzorger kan men zijn voor melk en
of vlees.
In de zelfverzorging van vlees kunnen
personen, geboren in 1943 en eerder,
worden opgenomen. Het aantal in huis
slachtingen te slachten dieren correspon
deert als volgt met het aantal personen
in één gezin, voor wie de zelfverzor
gingsregeling geldt: 1 persoon: 1 schaap,
2 en_ 3 personen: 1 varken; 4 personen:
1 varken en 1 schaap; 5 personen: 1 var
ken en 2 schapen; 6 personen: 2 var
kens; 7 personen: 2 varkers en 1 schaap;
8 personen: 2 varkens en 2 schapen; 9
personen: 3 varkens; 10 personen 3 var-
1<ens en 1 schaap; 11 personen: 3 var
kens en 2 schapen; 12 personen: 4 var
kens. Bovendien bestaat de mogelijkheid,
dat twee alleen wonende personen teza- ·
men één varken slachten en dat gezin
nen van vijf personen twee varkens in
plaats van één varken en twee schapen'
slachten.
Tot één gezin behorende worden ge
rekend: het gezinshoofd, de echtgeno
te, alle inwonende familieleden in rechte
lijn, inwonende broers en zusters met
echtgenoten, inwonende pleegkinderen en
inwonend personeel. 
Wanneer een gezin niet het aantal dieren 
slacht, waartoe het krachtens de zelf
verzorgingsregeling gerechtigd is, dan
worden slechts zoveel personen van dit
gezin in de regeling opgenomen als
overeenstemt met het aantal te slachten
dieren. Voor de niet in de zelfverzorging 

moet ze verenigen, ze samen brengen in 
machtige organisaties, gij moet er op uit 
zijn geheel de massa te veroveren." 
Doch moderne jeugdorganisaties stellen 
moderne eisen. 
Leidersvorming, studiedagen, vormings
bijeenkomsten, kampwerk en ontspan
ning vragen veel geld. 
De K.A.J en V.K.A.). vragen onderdak 
om de arbeidersjeugd de mogelijkheden 
van vorming, ontwikkeling en ontspan
ning te bieden. 
Er zullen Kajotters-Centralen moeten 
verrijzen. 
Het kampwerk zal mogelijk gemaakt 
moeten worden, zodat de arbeidersjeugd 
zich niet meer op eigen gelegenheid be
hoeft te wagen, in neutrale kampeer
gelegenheden. 
Het begaafde arbeiderskind zal de gele
genheid geboden moeten zien om zich 
door studie en ontwikkeling de plaats 
te verschaffen in het leven, evenredig 
aan de gave, die het bezit. 
Ook de jeugd beneden 17 jaar vraagt 
de aandacht. 
Speciaal het vacantiewezen valt hier te 
verbeteren. Vacantie immers, is voor de 
jeugd meestal een tijd van ongebruikte 
vrijheid. 
De plannen stuwen echter in de richting 
van vacantiebesteding in combinatie met 
de ouders. 
Ook de zorgen van het zwakke arbei
derskind zullen aangetrokken worden 
door het nieuwe organisatieapparaat 
,,Vrienden van de Arbeidersjeugd." 
Men ziet er is nog reusachtig veel te 
doen. 
Maar niet alles kan in een dag geschie
den. Zoals met alle dingen moet ergens 
een begin worden gemaakt. 
Iedereen, die zich de belangen van de 
arbeidersjeugd aantrekt, kan toetreden 
tot de stichting. 
Vrienden van de Stichting betalen f 0,25 
per maand. Donateurs minimum f 1,
per jaar en begunstigers schenken een 
minimum bedrag van f 10,- per jaar. 
Bovendien zullen binnenkort door leden 
van plaatselijke comité's steunbonnen 
worden aangeboden. 
U kent de noodzakelijkheid van hulp 
aan de jeugd - het volk van straks -
en men verwacht dan ook minstens van 
eenieder de sympathie in de vorm van 
de gevraagde financiële bijdrage. 
Bijdragen zijn steeds welkom aan het 
Secretariaat: St. Anna plein 21, Tilburg, 
waar de Leider-propagandist, de Zeer-· 
eerw. Pater Reginald Groener van de 
Paters Assumptionisten zich heeft ge
vestigd. 
Hier ter plaatse kan men zich wenden tot 
J. v. d. Plas, Korte Kerkstr. of P. Boley,
Dr. P. M. Hoekstraat 11.

opgenomen personen worden wel vlees
bonnen verstrekt. 
Vanaf 23 November 1947 worden aan 
zelfverzorgers, die in het seizoen 1947-
1948 zullen slachten in geen geval vlees
bonnen uitgereikt. Zij zijn overigens vrij 
in het bepalen van het tijdstip der slach
tingen (tussen 1 Nov. 1947-1 April '48) 
onafhankelijk van het tijdstip waarop in 
het seizoen 1946-1947 werd geslacht. 
Gaat de slachting om de een of andere 
reden niet door, dan worden de voor de 
eerstvolgende distributieperiode door de 
distributiedienst rantsoenbonnen voor 
vlees verstrekt en vervolgens normale dis
tributiekaarten met vleesbonnen. Over 
de reeds verstreken perioden worden 
geen bonnen verstrekt of verrekend. Ge
zinnen, die regelmatig elk seizoen één of 
meer huisslachtingen verrichten, blijven 
dus geheel of gedeeltelijk ononderbroken 
in de zelfverzorgingsregeling opgenomen 
en zijn vrij in de tijdstippen, waarop ge
slacht wordt, mits binnen het slachtsei
zoen. 
Men kan, behoudens zeer bijzondere ge
vallen, niet wegens vertrek naar elders 
uit de zelfverzorging treden; dit kan al
leen op medische gronden. 
Gezinnen, die in het seizoen 1946-1947 
minder slachtten dan -het aantal dieren 
waarop zij recht hadden en wier bonnen
schuld dus vóór 23 November a.s. vervalt 
ontvangen tot die datum vleesbonnen, 
evenals gezinnen, die in 1947-1948 voor 
het eerst (weer) in de zelfvezoroingsre-
geling worden opgenomen. 
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Melk. 
In de zelfverzorging voor melk worden 
alle. melkveehouders met hun gezinsle
den als mede hun vaste arbeiders met 
hun gezinsleden opgenomen. Voor deze 
personen mag % liter melk per dag uit 
eigen productie worden betrokken. Zij 
ontvangen geen melkbonnen. Vertrekt 
een lid uit het gezin of wordt niet meer 
over melkvee beschikt, dan worden aan 
de betrokkene(n) melkbonnen uitgereikt. 
Bij droogsta! of ziekte onder het melkvee 
kunnen eveneens melkbonnen worden 
verstrekt. 

Uit de gedachtengang 

van de vrouw 
,,TROUWEN IN HET WIT". 

Onder bovenstaand hoofd kregen wij de 
visie van een meisje op het gevoelige 
onderwerp: ,,Het Bruidskleed", waarvan 
de diepere betekenis aan de massa dreigt 
te ontgaan. 

Het is ons aangenaam geweest eens te 
mogen vernemen, wat er zoal leeft in 
de harten van de mensen bij het passe
ren van de gebeurtenissen van alle dag. 
We kunnen het waarderen eens iets meer 
te vernemen uit onze lezerskring waar
door we kennis maken met de wisselwer
king van gedachten tussen ouderen en 
jongeren over de "entourage" bij voor
name gebeurtenissen, die jammer genoeg 
voor velen slechts intermezzi schijnen 
te zijn in het levensprogramma, doch 
in feite hoogtepunten in het leven van 
de menszijn. 
Hoogtepunten, die het begin zijn van 
een nieuwe levensfaze voor de mens 
en voorafgegaan behoren te worden door 
een edele voorbereiding, waarbij jong
menselijke idealen tot gelding mogen 
komen bij de materiële aangelegenheden. 

* * *
Inzendster schrijft: 
Op straat, liefst voor 't raam van de 
bruid en de bruidegom Î6 't 'n druk be
weeg van belangstellenden en nieuwsgie
rigen. 
Een geroezemoes van mensen die in 
groepjes wat staan te praten en vol span
ning het ogenblik afwachten dat rijtuigen 
worden voorgereden en de bruid met 
haar bruidegom uit 't huis zal komen 
om in te stappen. 
Dat is een erg spannend ogenblik. Hoe 
zal de bruid er uitzien? Wat zal ze dra
gen? Daar komen de rijtuigen. De familie 
stapt in. Een ogenblik stilte ......... dan 
komt de bruid, prachtig in 't wit. Ze 
straalt van geluk. Een bruidje dat haar 
gelukkigste dag beleeft.. .... Het is maar 
een heel eenvoudig meisje van eenvou
dige mensen ...... 
Het rijtuig rijdt weg en dan komt het 
geroddel. 
"Waar doen ze 't van", ,,Hij heeft toch 
niet veel geld en zij moet helemaal niets 
hebben," ,,Zouden ze 't al betaald heb
ben," ,,'t Was beter dat ze 't op 'n an
dere manier besteed hadden enz. enz. 
Maar mág dan 'n meisje uit 'n arbeiders
gezin niet in 't wit trouwen omdat ze 
geen geld heeft of 'n boerenmeisje omdat 
't boven haar stand is? 
Waaróm trouw je dan in 't wit. Is 't 
omdat je toevallig tot 'n voorname stand 
behoort, of om 'ns echt chic te zijn? of 
heeft trouwen in 't wit 'n diepere bete
kenis? 
Behoren we als Katholieken niet allemaal 
tot dezelfde stand? God kent geen stand, 
bij Hem is alles één. En is ,,,trouwen in 't 
wit" niet 't symbool van de reinheid en 
de maagdelijkheid? Mag je als meisje 
van, welke rang of stand je dan bent, 't 
mooiste wat ie in je hebt, niet verzinne
beelde in 't smetteloze wit? 
loze wit. 
Als je verdient in 't wit te trouwen kun 
je met 't hoofd rechtop naast hem lopen 
met de geruststellende gedachte dat je 
van binnen even "wit" bent als van bui
ten. Dat is de grootste bruidschat, die je 
mee kunt brengen. En is 't ook niet 'n eer 
voor 'n jongen: zijn meisje in 't wit naar 
't altaar te leiden, want het is toch ook 
zijn werk. Soms hoor je dan nog de op
merking: ,,In 't wit trouwen, nee hoor 

• ik trouw niet in 't wit. Iedereen trouwt
tegenwoordig in 't wit." 
Was 't maar wáár, trouwde ieder meisje
maar in 't wit van de ongerepte maag
delijkheid.
Hoeveel gelukkige gezinnen zouden er 
zijn, en wat 'n pracht wereld zou 't
worden.
Maar alleen 'n reine verkering met God
in 't midden kan zo mooi worden.
Daarna kan ieder meisje gerust in 't wit
trouwen.
Daartoe heeft ze dan volkomen 't recht.
Velen maken zich echter meer zorgen om
hun linnenkast vol te krijgen terwijl geld
en goed je ontnomen kunnen worden,
maar 'n mooie herinnering aan de ge
lukkigste dag van je leven nooit. leder
meisje mag in 't wit trouwen, als zij 't
zich waard weet te maken.

Was het U bekend, 

dat het aantal abonnementen op het 
Natuurbad Staalbergven te Oister
wijk tot bijna de helft is teruggelopen, 
omdat het gemengd zwemmen ge
deeltelijk is afgeschaft? 

Men zou zich hier met reden de vraag 
kunnen stellen, of door deze mensen 
het zwemmen nog als een sport wordt 
opgevat. 
Was het u bekend, 

dat onze Nederlandse militairen in In
dië haast geen kans zien, om aan be
hoorlijke scheerzeep te komen, ter
wijl de kokosnoten er zo weelderig 
groeien? 

Was het u bekend, 
dat het aantal officiële Occultisten in 
Engeland de l�tste zes jaren geste
gen is van 14.000 tot 25.000? 

Was het u bekend, 
dat het in de bedoeling lag de Zwaan
se brug plechtig te openen • op 31 
Augustus a.s.? 

Was het u bekend, 
dat bij politie-verordening verboden 
is, in badcostume te vertoeven aan de 
Dommel ter hoogte van de z.g. 
Schoon berg? 

Er schijnen er enkelen te zijn, die dit 
voortaan weten. 

Contact met INDIË 
,,VRIJ VAN MILITAIRE DIENST". 

Een Nederlands militair op Java schrijft: 
Ergens in de buurt van Batavia op een 
militaire buitenpost. 
Een officier spreekt met de soldaten over 

. de mogelijkheden voor werkgelegenheid 
als zij na demobilisatie weer in Neder
land terugkomen. Natuurlijk komt ter 
sprake;, dat reeds allerlei maatregelen in 
voorbereiding zijn om de in. de maat
schappij terugkerende militairen na hun 
verblijf in de tropen weer zo goed mo. 
gelijk in het zadel te helpen. 
De volgende dag. liet echter een der mi
litairen �e offiçier een advertentie van 

een grote tabaksfabriek in Nederland 
zien, waarin mannelijke administratieve 
krachten werden gevraagd, circa 22 jaar, 
vrij van militaire dienstplicht. ,,Voor ge
schikte jongelui," stond er verder, 11goe
de vooruitzichten." 
Om in stijl te blijven zou men dus kunen 
zeggen, dat de jongelui, die niet voor de 
militaire dienst worden afgekeurd, een
voudig de sigaar zijn. 
Het is begrijpelijk, dat men in Neder
land werkkrachten verlangt, waarvan kan 
worden aangenomen, dat ze weer niet 
na enkele maanden moeten vertrekken, 
uit een oogpunt van zakenbeleid. Maar 
er zijn nog andere dingen in het leven 
als zakelijkheid en geldverdienen, dat 
weten de duizenden jonge Nederlanders, 
die niet "vrij zijn van militaire dienst," 
maar naar de tropen moesten vertrekken, 
omdat hun land hen nodig had. 
En wanneer men dat beseft zou men 
geen advertenties plaatsen als deze, die 
een slag zijn in 't gezicht van elke jonge
man, die zijn dienstplicht nakomt. 
Men zou zich kunnen afvragen of deze 
tabaksfabriek dan geen interesse heeft 
voor Indonesië. Beseft zij dan niet, dat 

de orde en rust daar wordt gehandhaafd 
door jongens, die de "good jobs" in Ne
derland vrijwillig of gedwongen lieten 
schieten en als vrijwilliger of dienstplich
tige zijn vertrokken? 
Zou het daarom teveel gevraagd zijn als 
de fabriekdirecteuren zich in het uiterste 
geval nog een poosje met b.v. twee- of 
vier-maandelijkse arbeidskrachten behiel
pen tot onze jongens weer geleidelijk 
uit de militaire dienst terugkeren? 
Op Zondag 22 Juni is met de 11Volen
dam" het eerste contigent gedemobili
seerden naar Nederland vertrokken. La
ten de fabrikanten in Neder!. het voor
beeld van hun Engelse collega's volgen 
die advertenties plaatsen waarin werk
krachten worden gevraagd maar met de 
mededeling: 
11Zij, die gedemobiliseerd zijn, genieten 
de voorkeur." Zo moet het! 
11Die tabaksfabrikanten," zei de militair, 
"daar hebben wij nu dik tabak van." En 
zelfs uit zakelijk oogpunt moet men toe
geven, dat het beter is wanneer ze zeg
gen: 11Daar hebben wij onze tabak van," 
nietwaar? 

,,De Vliegende Hollander" 
Het is tegenwoordig een populaire be
naming geworden voor de zilveren vogels 
van de KLM, terwijl ook talrijke andere 
vehikels deze naam voeren. De oudsten 
onder u zullen zich misschien nog iets 
herinneren van de spookverhalen, die in 
vroeger tijden de ronde deden onder de 
titel van "De Vliegende Hollander". 
"De Vliegende Hollander" was volgens 
de legenden een spookschip, dat door 
zeelui herhaaldelijk bij noodweer gezien 
werd in de omgeving van Kaap de Goede 
Hoop en in de Golf van Biscaje. 
Men heeft getracht al de verschijnselen, 
die deze sage deden ontstaan, te ver
klaren als lucht en zeespiegelingen. Later 
hechtte men meer waarde aan de ver
klaring van de commissie van het Hy
dografisch Bureau in de Ver. Staten van 
Amerika, die beweerde dat een rots in 
die buurt op bepaalde wijze belicht op
vallende gelijkenis vertoonde met een 
vaartuig in nood. 
In de literatuur van vrijwel alle landen 
komt het verhaal van het Spookschip na 
1800 voor. Verschillende gegevens wij
zen er op, dat de oorspronkelijke ver
telling, door zeelieden van vader op zoon 
verteld, veel ouder is. 
Nu is er van deze sagen weinig meer 
over. Alleen de naam "De Vliegende 
Hollander" herinnert er nog aan. 
Nu mag de zeventiende eeuw romanti
scher geweest zijn dan de twintigste, de 
KLM-vloot heeft weliswaar geen spook
schepen meer, doch oneindig sneller dan 
de oude Oostindiëvaarders, ja sneller 
dan het modernste mailschip, doorkrui
sen de moderne "Vliegende Hollanders" 
de wereld, om ons oude Neerland nieu
we roem te brengen. 
De volgende verhaalde ontmoeting geeft 
u misschien een beeld van de fantastische
oorsprong van deze naam.

Arie Claessen. 
11Zo waor as ik hier zit m'neer, ik heb 
het gezien, dat lamlendige schip. En al 
is 't dan een vijftig jaor geleje. ik kan 
je er van vertellen, of 't gisteren ge
beurd is". 
Ik begreep wat van me verwacht werd 
en ik greep naar mijn cigarenkoker. 
Als Arie een verhaal achter de kiezen 
had, dan moest zijn tong gelooid worden 
met nicotine. Arie's oude zeemansmes 
hakte mijn laatste Karel I in drie stuk
ken; het ·grootste verdween meteen ach
ter zijn bruine kiezen, de anderen wer
den bewaard onder zijn groezige zee
manspet. 
Ik had hem ontmoet op de hoek van 
een vunzig straatje in de havenbuurt van 
Rotterdam. ,,Die anvaoring kost je 'n 
sigaar" grinnikte Arie Claesssen. Ik deed 
er nog iets uit het patersvaatje bij en de 
vriendschap was in dubbele zin beklon
ken. Bij die gelegenheid diste hij van 
die typische zeemansverhalen op uit zijn 
oude loopbaan. Hij vertelde ze, denk ik, 
om- de eentonigheid van het trage leven 
in het tehuis voor gepensionneerde zee
lieden wat te breken. Hij verhaalde ze 
altijd in het zeemanskroegje aan de ha
ven, waar ik hem onthaalde op een oor
lam en dat de florissante naam droeg 
11Nelly's Bar" . 
Ik heb eens getracht de rimpels van zijn 
tanig gezicht te tellen, doch w�er en 
wind hadden ze ontelbaar gemaakt. Twee 
boven zijn neus werden dieper, als men 
zei, dat men hem niet geloofde. Het 
enige excuus was dan een nieuwe Karel 
I, die zijn verhalen nog spannender 
schenen te maken. 

't Was in de Golf van Biskaje. 
Op 24 November 1893 was Arie uitge
varen op een kreunend fregatschip, waar
op hij, toen als 19-jarige matroos diende. 
In de Golf van Biscaje geraakte men in 
een hevige storm en tegen de avond gaf 
de "ouwe" bevel, alle zeilen te reven. 
Zo dobberde de "Annemarie" rond, toen 
's nachts de hel pas geheel losbrak. In 
de kajuiten en het ruim werd alles door 
elkaar geslingerd. 11De ravage was net 
een poppenkast, bij het scheiden van de 
markt", zei Arie. Alles wat aan dek 
niet vastgesjord was, ging onherroepelijk 
over boord. 'Toen de kermis zijn hoog
tepunt bereikt had, katte het anker en 
Arie en de lichtmatroos Joris Bergh wer
den uit hun kooien getrommeld om het 
weer vast te zetten. In oliejassen en met 
Zuid-Wester op, kropen ze door de 
zware stortzeeën naar het voorschip. 
Toen gebeurde het. De storm zakte net 
wat af, toen Bergh riep: ,,Bakboord voor
uit, schip ahoy !" Het schip, dat we za
gen voer met volle zeilen voor de storm 
uit en was in een ogenblik de zwalkende 
,,Annemarie" voorbij. Het merkwaardig
ste was echter, dat de schuit, ondanks 
de· duisternis, duidelijk zichtbaar was 
geweest. De romp was bloedrood ge
schilderd, terwijl niemand zich aan dek 
bevond. Neen, toch wel: op de kampanje 
stond een eenzame figuu_r, 'n lange zwar
te kerel, die met één hand de roerpen 
omklemde. - Toen Arie het vertelde 

glansde in zijn starende ogen nog de 
ontzetting, welke die aanblik teweeg had 
gebracht. - Toen het silhouet verdwe, 
nen was kwam er plots een geweldige 
stortzee, die hem tegen de verschansing 
smakte en Joris Bergh over boord slin
gerde. Men heeft nooit meer iets van 
de arme drommel gehoord en toen de 
storm was gaan liggen en het water van 
het dek was weggespoeld was alles leeg. 
Ze hebben het z'n ouwetje en z'n liefje, 
de volgende dag geschreven, maar wat 
de maats weken nadien nog besproken 
dat schreven ze niet. Dat Joris Bergh 
gestorven was, omdat hij de "Vliegende 
Hollander" het eerst gezien had en dat 
Arie, als door eeJI wonder hetzelfde lot 
was ontgaan. Misschien, omdat hij, toen 
hij het schip gezien had, een kruis had 
geslagen, onder de verschrikte woorden 
11Jezus, Maria, Jozef". 
Arie fluimde ene sliert vies-bruin tabaks
sap op ·de schone vloer, verschoof zijn 
pruim eens en vertelde verder. 

Op Goede Vrijdag. 
In 1650 werd op de rede van Terneuzen 
een schip zeilklaar gemaakt. Aan de wal 
stonden familieleden van de opvarenden 
en kerkgangers in hun deftig zwart-la
kense kledij, waarbij de witte kanten 
stolpkragen fel afstaken. Ze bleven even 
staan en liepen dan hoofdschuddend ver
der. Een vaart, aangevangen op een ker
kelijke feestdag kon toch nooit Gods 
zegen hebben. 
Er stak een kleine barkas van wal, waarin 
Joost van der Decken met zijn zwarte 
poedel naar de grote OostiQjevaarder, 
verder op, voer. 
Van der Decken stond bekend als een 
wreed en eigenzinnig schipper, die echter 
toch veel matrozen monsterde, omdat hij 
uitzonderlijk hoge gages betaalde, het
geen hij kon doen, omdat zijn schip het 
snelste was van de gehele Oostinjevloot. 
De zeilen werden gehesen; 't leek wel of 
het slanke schip twee maal zo veel zeil 
voerde, dan andere schepen, die door
gaans ook kleiner waren. Een geoefende 
hand loodste het uit de haven en in 
korte tijd was het slanke schip aan de 
horizon verdwenen. 
De reis bestond ditmaal slechts uit tegen
slag op tegenslag. Na drie weken in mist 
gevaren te hebben brak scheurbuik uit. 
Voordat men aan de Goudkust verse 
scheepsbehoeften had kunnen inslaan 
lagen vijf maats voor hun laatste anker. 
Aan het einde van de herfst naderde 
Van der Decken's schip Afrika's zuid
kust, met een geradbraakte bemanning 
aan boord. Er woedde een vliegende 
orkaan, zoals gewoonlijk en hoe men ook 
laveerde men kon de Kaap niet ronden. 
Inktzwarte slierten onweerswolken jacht
ten langs het firmament. Uitgeput van 
het gesior aan touwen en zeilen, smeek
te de "kapotte" bemanning de zeilen te 
minderen. 
Deze dacht er niet aan en zijn stem 
echode over het briesende water: 11Zet

alle zeilen bij; we zullen er door!" 
Het was onmogelijk en slechts een krank
zinnige kon hier toe besluiten. Er dreig
de muiterij en onder aanvoering van de 
stuurman gingen de morrende maats 
nogmaals naar den schipper: 11Schipper, 
dit is geen erelijk zeemanswerk. Dit is 
geen Christenwerk. God wil, dat wij te
rugkeren". 
De schipper ontstak in laaiende toorn. 
Hij greep de stuurman en smeet hem over 
de verschansing in de ziedende zee. 
Dan stonden allen plots verstard. Het 
zwerk brak op een plaats en er verscheen 
een lichtend sterrenkruis. Enkelen zon
ken op de knieën. 
Schipper van der Decl<;en was als een 
dolleman, hij trok zijn pistool en wilde 
op het kruis schieten . . .  zijn rechterhand 
viel verlamd neer en het pistool klet
terde op het dek. Met zijn linkerhand 
greep hij de roerpen en schreeuwde: 
"Wij reven geen zeil, wij keren niet, al 
zou ik hier moeten varen tot den jong
sten dag!" 
Het hemelvuur verlichtte schip en op
varenden paars-blauw. Er kraakte een 
donderslag en toen het geluid van ver
splinterend hout verstorven was klonk 
een stem op de huilerige toon van de 
wind: ,,Joost van der Decken zo zult 
gij!" 
- Arie nipte aan zijnen borrel, smakte
even met zijn dikke lippen en zei: 11Sinds
die vreselijke nacht vaart de 11Vliegende
Hollander", zonder rustpoos tussen Ter
neuzen en Kaap de Goede Hoop om er 
straf en boete te brengen aan schepen,
waar naast de schipper geen God op de
kampagne staat".

0 Neerland! Soo ghy maer en bout 
Op God den Heer altijdt, 
U pijlen vast gebonden hout 
End t'saem eendrachtig sijt, 
Soo kan U Duyvel, Hel noch Doot 
Niet krenken noch vertreen, 
Alwaer oock Spanjen noch soo groot, 
Ja, 's werelts machten één! 
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Parochie-Agenda 
PAR. H. PETRUS TE BOXTEL. 

ZONDAG, 1 3  Juli. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 1 1  
de Hoogmis. De Hoogmis zal worden op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochie. Om kwart voor 1 2  
Maria-garde. Na de middag o m  half 4 
H. Familie. Des avonds om 7 uur Lof met
Rozenhoedje. 
Vandaag de 2e schaal voor de bijz. noden
van het Episcopaat, welke bijz. in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4
uur en van 6 uur tot ha I f 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
De zelatricen van de  Retraitepenning 
worden verzocht in de  loop van deze 
maand de halfjaarlijkse contributie af te 
dragen en tegelijkertijd de boekjes in te 
leveren op de pastorie. 
MAANDAG, om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Henriëtte Witteveen Schö
n e ;  z.a. gel. mndst. voor Lamberdina 
v . d .  Geeren v. cl. Meijden ; H.  Hart al
taar gel. H .  Mis voor over! . fam.  Wage
naars ; om half 8 gel. H. Mis voor Anto
nia van Hal van Asveld ; z.a . gel . jrgt. 
voor Petronella v. cl. Steen van Grinsven ; 
om half 9 gel. H. Mis voor Adrianus 
van Ha mond ; Henrica Smits de hsv,·. ; 
Marinus en Lambertus de zoon ; en Ma
ria en Catharina de dochter ;  om half 1 0  
Huwel ijksmis. 
DINSDAG, om kwart voor 7 gez. 111ndst.
voor Johanna v. cl .  Hagen Princée ;  z.a. 
gel. mndst. voor Hendricus v. cl . Langen
berg ; H.  Hart altaar gel. 111ndst. voor 
Hubertina Queens Kusters ; om half 8 
gel. jrgt. voor over! . fam.  Antoon Bosch 
en Joanna de hsvr. ; z.a. gel. H. Mis voor 
Petrus Muselaers en Henrica van Dru
nen de hsvr. ; 0111 half 9 gel. mndst. voor 
Henriëtte Witteveen Schöne. 
WOENSDAG : 0111 kwart voor 7 gez.
mndst. voor Adrianus Schellekens ; z .a .  
gel . 111ndst. voor E lisabeth Snellaars van 
Bers ; H. Hart altaar gel .  mndst .  voor 
Johanna Schellekens van Hoofd ; om 
half 8 gel. H. Mis vanwege het "Bid
dend Leger" voor onze jongens in Indië ; 
z.a. gel . mndst. voor Johanna v. cl. Ha
gen Princé e ;  om half 9 gel. H .  Mis voor 
Martina van Zeeland. 
DONDERDAG, om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Marinus van Diessen ; z .a .  
gel. H. Mis voor Paulina Verhoeven 
Linsen par. H. Hart over! . ;  H. Hart 
altaar gel. H. Mis voor Hendricus v. d. 
Langenberg vanwege de Onrooijse buurt
vereniging ; om half 8 gel. jrgt. voor Pe
trus Josephus Bosch ; z.a. gel. 111nclst. 
voor Francina Mombers ; om half 9 
gel. jrgt. voor Leonardus van Oers. 
VRIJDAG, om kwart voor 7 gez. H .
M i s  voor Hendrica v. d .  Loo ; z.a. gel. 
H. Mis voor Michiel v. d. Heijden par.
H . Hart over! . ;  H. Hart altaar gel. mndst.
voor Adrianus van Grinsven ; om half 8 

gel. jrgt. voor Anna van Oerle v. d.
Ven ; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
Hensen ; om half 9 gez. mndst. voor 
Sjaek van Vlerken. 
ZATERDAG, om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johannes v. cl. Plas ; z.a. gel. 
111ndst. voor Maria v .  cl. Langenberg 
Hosewol ; H .  Hart altaar gel. 111ndst. voor 
Philomena Crol s ;  om half 8 gel. 1- 1 . Mis 
voor Anny van Domburg ; z .a .  gel . 
mndst. voor Josina van Dam Verhoeven ; 
om half 9 gel. 1- 1 .  Mis voor Hendrica v. 
d. Loo van Esch.
In  het Liefdehuis zullen geschieden : 
Maandag : gel. H. Mis voor Johanna van 
Lieshout de Werd ; Dinsdag gel. H. Mis 
voor Jacob Haubrich ; Woensdag ; Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag : gel. H.  Mis 
tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen : Hendr!cus Adrianus Cor
nelis Antonius Kennis geb. te Tilburg en 
won. te Heumen wedn. van Johanna 
Maria Vromans en Paulina Maria de 
Kort uit deze parochi e ;  waarvan heden 
de 1 e afkondiging geschiedt ;  Wilhelmus 
Lambertus Oerlemans uit de par. van 
St. Petrus te Vught en Adriana 1 - I enrica 
van Engeland uit deze par. ; Jacobus Wil
lems uit de par. van St. Joseph te .E ind
hoven (Tongelre) en Theodora Helena 
Petronella Maria van Engeland uit deze 
par. ; Johannes 1-lenricus Breuer uit de 
par. van het I-1. Hart en Maria Henrica 
van Kempen uit deze par. ; Johannes 
Maria Pennings uit de par. van het H. 
1 - fart en Maria Mathilda Josephina Cle
mens uit deze par. ; waarvan heden de 2e 
afkondiging geschiedt ; Antonius Snel 
laars wedn. van Elisabeth van Bers uit 
deze par.  en Wilhelmina van Schi jndel 
wed. van Johannes Jacobus van Vugt u i t  
deze par. ; waarvan heden de 3de af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd ten 
spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
7e Zondag na Pinksteren, 1 3  Juli '47. 

De 1 e schaal is voor de Kerk ; de 2e voor 
de B.N. De Hoogmis zal vandaag worden 
gecelebreerd door de Weleerw. Heer Jan 
van de Laar, Neomist uit onze parochie. 
Om half vijf zal de Neomist een Plechtig 
Lof celebreren. 
Vandaag vervallen de vergaderingen van 
Santa Teresa en de Kleine 1- 1 .  Familie. 
Om half 4 Heilige Fami l ie  voor de man
nen. Om 7 uur Lof met volkszang en 
Rozenhoedje voor onze Jongens in Indië. 
Zaterdag feestdag van de I -1 . Vincentius, 
patroon v. cl. Vincentianen. 
Doopuur : iedere dag van half 3-3  uur. 
Biechturen : Zaterdag van 3-4 uur en 
van 6-8 uur. 
ZONDAG, 13 Juli : 6 uur Ld. voor Jo
hanna v. cl . Loo-Heesakkers v.w. Proc. 
Boxtel -Kevelaer ;  7 uur Ld. voor het 
geestelijk en tijde!. welzijn der Parochi e ;  
8 u u r  l .d. voor de over! . fam. v. cl. Laar
de Koning ; kwart over 9 Ld. voor Be
houden terugkeer uit N .O.-Indië ; half 
1 1  Plechtige Hoogmis. 

MAANDAG, 14 Jul i : 7 uur I.m. voor 
Cornelis de  Zeeuw; Ld. Jan Hazenberg ; 
kwart voor 8 Ld. voor Anna Maria van 
Bel jouw ; Ld. voor Nelly v. d .  Steen ; half 
9 l . j .  voor Riet van Nunen. 
DINSDAG, 1 5  Juli : 7 uur Gef. z.j .  voor 
Adriaan Verhoeven ; Ld. Wilhelmina Pij
nenburg-Roosenboom ; kwart voor 8 Ld. 
voor Jan v. cl. Aa ; I.m. Theodora v. cl. 
Plas ; half 9 I .m.  voor Martinus v. Schijn
del . 
WOENSDAG, 1 6  Juli : 7 uur Gef. z.j .  
voor Adriana Verhoeven-van Ruis ; I .m. 
voor Marinus van Esch ; kwart voor 8 
I .m.  voor Jan v. cl . Aa ; I .m. voor Martina 
Vlaminclucv. Handel ; half 9 I.m. voor 
Johannes v .  cl . Heyden. 
DONDERDAG, 17 Juli : 7 uur I.m. voor 
Henricus v. Weert ; I.m. voor Johanna 
v. cl. Loo-Heesakkers ; kwart voor 8 Ld.
voor over!. fam. Janssen ; l.d. voor Ge
rardus Veroude v.w. de Buurt ; half 9 
z.m. voor Paulina Verhoeven-Linsen.
VRIJDAG, 18 Juli : 7 uur !.cl. voor Jan
Klomp te Blerick over 1 . ;  l .d. voor Corne
l is v. Hal par. St. Petrus over! . ;  kwart 
voor 8 Ld. voor Antonius Wagenaars en 
echtgen. en zonen ; l.j. voor Henricus 
\'(/aoenaars en Henrica v. cl. Langen
berg z .e . ; half 9 1 .j .  voor Lambertus van
Trigt. 
ZATERDAG, 19 Juli : 7 uur l.d. voor
Sjaak v. Vlerken v.w. zijn vrienden ; l.j. 
voor Anna v. Eindhoven-Kop ; kwart v. 
8 l .d .  voor Gerardus Veroude ;  Ld. voor 
Maria v. Dongen-v. cl. Laar;  half 9 l .j .  v. 
Adrianus der Kinderen. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
7de Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG half 8 1- 1 . Mis voor het wel
zijn der parochie ; 10 uur mndst. voor 
Joannes Essens. 
MAA DAG : half 8 mndst. voor Joannes 
v . cl. Langenbcrg.
D INSDAG : half 8 mndst. voor Adrianus
Corsten ; half 10 gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG : half 8 mndst. voor Mari
nus van Oirschot. 
DONDERDAG : half 8 mndst. voor Ge
rardus Raaymakers. 
VRIJDAG : half 8 mndst. voor Mevr.
Huberta Maas. 
ZATERDA G :  half 8 mndst. Johanna de
Vroom. 
Deze week zullen geschieden : Maandag
H. Mis voor Henricus Kemps vanwege
de buurt ; Dinsdag I-1. Mis voor Over
leden Ouders ; Woensdag, Donderdag, 
Vrijdag en Zaterdag iedere dag H. Mis 
voor Henricus Kemps vanwege de buurt. 

PAR. H. THERESIA TE BOXTEL. 
7e Zondag na Pinksteren 1 947. 

ZONDAG : 7 uur H. Mis voor het wel 
zijn van de parochianen ; half 9 H. Mis 
voor Johanna Maria van Nunen-v. cl . 
Schoot ; 1 0  uur Hoogmis om Gods zege
ningen te verkrijgen over het bewaar
schoolonderwijs. 
Na de Hoogmis vergadering van de St. 
Vincentius-vereniging. 
De 1 e schaal i s  voor de Eeerw. Pater 
Leenaars, oud-assistent van onze paro
chi e ;  de 2e schaal voor B.N. 
Half 3 Lof met Rozenhoedje, om Gods 

Gevraagd voor direct 

zegeningen te verkrijgen over ons paro
chiehuis. 
MAANDAG : half 8 H. Mis tot bijzon
dere intenti e ;  kwart over 8 H. Mis, waar
bij de kerk met 'n kaars wordt vereerd 
voor Johannes Vissers. 
DINSDAG : half 8 H.  Mis voor de Jon- . 
geheer Antonius v. Kerkoerle te Den 
Bosch overleden ; kwart over 8 gez. 
mndst. voor Ardina Petronella Huyberts
van Esch. 
WOENSDAG : ha lf  8 H.  Mis voor Adri
anus v. cl. Loo ; kwart over 8 jrg. voor 
Petrus v. Beljouw en Johanna Maria 
Heesemans hsvr. 
DONDERDAG : half 8 H.  Mis voor 
overleden oom ; kwart over 8 H. Mis 
tot intentie v. c l .  leden der Godvruch
tige vereniging ter ere v .  cl. H .  Theresia. 
VR IJDAG : half 8 H. Mis voor Mevr. 
Henriëtte Witteveen-Schöne, h ierbij 
wordt de kerk met 'n kaars vereerd ; 
kwart over 8 mndst. voor Weduwe Cor
nelia de Groot-v. Roosmalcn. 
ZATERDAG : half 8 mndst. voor Johan
na Bosch-v. Engeland ; kwart over 8 jrg. 
voor Johannes v. cl. Linden en Johanna 
Leenderts hsvr. 
Biechthoren : half 3 tot 4 uur en van 6 
tot half 8. Daarna Lof met Rozenhoedje, 
om Gods zegeningen te verkrijgen over 
ons parochiehuis. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johanna v.  cl. Loo-Heesakkers en 
de jongenheer Antonius v .  Kerkoerle te 
Den Bosch overleden. 
Zondag 20 Juli : 7 uur H. Mis uit dank
baarheid ; half 8 1 -1  .Mis vanwege klein
kinderen voor Wilhelmus de Groot en 
Cornelia v. Roosmalen hsvr. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
7e Zondag na Pinksteren, 13 Juli '47. 

ZONDAG : half 7 l . j .  voor Adriana 
Voets ; 8 uu.r I .m. tot welzijn der par. ; 
1 0  uur z. 7e voor Theodorus Hollander;  
3 uur Lof, daarna Jongenscongregatie. 
MAANDA G :  7 uur z.j .  voor Petrus van 
Esch ; half 8 z .  7e voor Theodorus Hol
landers ; 8 uur l .mndst. voor Martinus 
van 1-loutum. 
D INSDAG : 7 uur z.j. voor Wilhelmina 
Petrus van Esch ; half 8 z.m. voor Ma
thilde Prinsen als overleden l id H. The
resia ; 8 uur l .mndst. voor Leonardus 
Welvaarts. 
WOENSDAG : 7 uur z.mndst. voor 
Lambertus van Abeelen ; half 8 z.mndst. 
voor Wilhelmina Wil lem Bax ; 8 uur 
l.mndst. voor Adrianus Nyssen.
DONDERDAG : 7 uur ! .mis voor bijz.
noden der par. ; half 8 z.mndst. voor 
Wilhelmina Arnoldus Vermeer ; 8 uur 1. 
mndst. voor Adrianus Vughs. 
VRIJDAG : 7 uur z .  mndst. voor Corne
l i a  Jacobus van Vlokhoven ; half 8 z. 
mndst. voor Wilhelmina Appeldoorn ; 8
uur l.mndst. voor Maria Adrianus Cop
pens. 
ZATERDAG : 7 uur z.mndst. voor Petrus
v. cl. Berk ; half 8 z.mndst. voor Cornelia
v. cl. Biggelaar ; 8 uur l . j .  voor Leonardus
Voets. 
ZONDAG : half 7 l .j .  voor Johanna Leo-

nardus Voets ; 8 uur l . j .  voor Johannes 
Ha braken ; 1 0  uur z.m. tot welzijn der 
parochie. 
In  de Kapel der Eerwaarde Zusters : 
Maandag 7 uur I .m .  tot bijz. intenti e ;  
Dinsdag tot Zaterdag 7 I .m. voor Catha
rina Willem Welvaarts ; Dinsdag als over
l eden lid moeder van Goede Raad ; 
Woensdag als overleden l id : O.L. Vr. 
van Mariahout ; Donderdag als overleden 
lid O.L. Vrouw van de H. Eik ; Vrijdag 
en Zaterdag vanwege de famil ie ; Zondag 
7 uur I .m.  voor Theodorus Hollanders, 
als overleden weldoener van het Wit
Gele-kruis. 
30e Mathilda Prinsen, Catharina Willem 
Welvaarts en Theodorus Hollanders 
overleden te Liempde. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur 
algemene H. Communie der kinderen ; 
de jongens komen biechten Donderdag 
morgen om 8 uur, de meisjes Vrijdag 
morgen om 8 uur. 
Gedoopt : Maria El isabeth dochter van 
Petrus v. cl . Wiel de Vries ; Arnoldus 
Johannes Maria zoon van Adrianus Bres
sers-de Koning. 
Missiebus : Bij uitvaart van Theodorus 
Hollanders f 1 3 ,79. 

PAR. H. WILLIBRORD TE ESCH 

Zevende Zondag na Pinksteren, 
13 Juli 1 947.

H.H.  i'v lissen om 7 uur, half 9 en 1 0  uur 
Hoogmis voor de parochia Tweede 
schaalcollecte voor de Arme Doofstom
men. Derde voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag 0111 3 uur Lof met Rozen
hoedje ;  na het Lof een l ied. 
Dinsdagmiddag moeten de kinderen van 
het 4de, 5de, 6de, 7de en 8ste leerjaar 
komen biechten. Woensdag onder de 
1-1. Mis van half 8 zullen ze gezamenlijk
communiceren. 
Zondag a.s. onder de H.  Mis van half 9
zullen de kleintjes hun eerste H. Com
munie doen. 
ZONDAG : 7 uur mndst. voor Johanna
Konings ; half 9 jrgt. voor Jacobus Spoo
ren ; 1 0  uur Hoogmis voor de parochie. 
Elders jrgt. voor Maria Spooren van Erp. 

. MAANDAG : half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zr. Genoveva Spooren. Elders H. Mis 
voor Johanna van der Bruggén-Domini
cus. 
DINSDAG : half 8 H. Mis voor Maria 
de Ruijter-Dominicus te Vlijmen over!. ; 
Elders H. Mis voor Cornelis Bergman. • 
WOE SDAG : half 8 H. Mis voor Mar
tinus Verbruggen en Maria v. cl. Steen, 
hsvr. ; Elders mndst. voor Johannes Wil
helmus van Exsel. 
DONDERDAG : , half 8 jrgt. voor Hele
na Maria den Ouden-Hermus. Elders 
jrgt. voor Anna den Ouden-van Uytert. 
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Cornelis van 
Kempen. Elders jrgt. voor de Eerw. Broe
der \'(/il l ibrordus Konings. 
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Henricus: 
van Vessem ; Elders H. Mis voor Wilhel
mus en Wimke van Schijndel. 
Nog zullen elders gesch_ieden : H. Mis 
voor Gertruda v. cl .  Staak-Konings en 
H. Mis voor Cornelia van Oers-v. d.
Braak.

Op 19  Juli 1 947 hopen on
ze geliefde ouders, 

Te koop een partijtje gewone
Hollandse pannen bij Aanne
mersbedrijf W. van de Laar, 
Pr. Bernhardstraat 7, Boxtel. 

Wo�i ngru i l  
Wie wil zijn woning in 
BOXTEL ruilen tegen 
mooie woning in Heesch 
bij Oss. Brieven nr. 35 
Molenstraat 19 .  

een Leer l ing-Bakker 
Fa.  Wed. P.  Spierings 
vraagt Schoenfabriek DIJKMANS 

J. Th. W. Raaymakers-
van Alebeek 

hun 25-jarig huwel ijk te 
herdenken. 
Dat de goede God hen nog 
vele jaren moge sparen is 
de innigste wens van hun 
dankbare kinderen. 

J. v. ZEELAND-
RAA YMAKERS en kind t 

LAMBERT en Verloofde i
NETTY, FRANSJE. i

! Boxtel, Breukelsestraat 142.  !
. ' 
.....................................

Voor direct gevraagd 

net dagmeisje oE BOXTELSE 

Slagerij J. Raaijmakers O R K ESTV ER E N I G I N G
Rozemarijnstraat 2 heeft momenteel ter beschik, 

king 

Wegens vacantie 

van 14 

is onze zaak 

gesloten 
tot 20 Juli. 

Foto•Atelier 

en 

CELLO 

HOBO 
Diegenen, d i e  i nteresse heb, 
ben om te worden opgeleid 
tot ce l l ist, respect. hoboïst, 
gelieve zich voor nadere 
inlichtingen te wenden tot 
Secretariaat, Molenstraat 86 

VAN ELTEN Notaris P. Mertens
STATIONSTR, 9 TE BOXT E L  

Hiermede betuigen w i j  onze 
hartelijke dank aan HH. Gees
telijken. Dr. F. Kluytmans, Di
rectie en Personeel van de Fir
ma Nolte, vrienden en kennis
sen voor de hartelijke belang
stelling bij het overlijden van 
onze Dierbare Man en Vader. 

Famil ie BRUSSELERS :Jl.Jl. :/!anclloawecs.,
zal op Donderdag 17 Juli 1 947 
voorm. 1 0  uur in café Verbrug
gen te Gemonde voor de heer 
J. van Kasteren, Gemonde Bes
selaar, publiek verkopen : vijf 
kopen Rogge, waarvan 2 langs 
de Kerkpad, 2 in de Kaart en 
1 in de Lopstraat. 

Boxtel 8 Juli 1947. Voor a.s. Herfstuitzaai 
Munsel 5 .  voorradig : 

Hartelijk danken wij  vrienden 
en kennissen vooral de buurt
bewoners en 't Kath. Thuis
front, voor de talrijke blijken 
van belangstell ing ondervon
den bij de terugkeer van onze 
zoon Ad uit Indië. Uw spon
taan meel even in zijn en onze 
vreugde heeft deze dag voor 
ons tot 'n onvergetelijke ge
maakt. 

Familie JANSEN, Esch 

Te koop een Engelse Heren
fiets met versnelling en een 
Jacquet, maat 50. Bevr. Mo
lenstraat 1 9. 

Stoppelknoilen, 
Spurrie, 

SerradeIIa, 
Zoete Lupinen, 

Al le  soorten 
Gras, en Klaverzaden 
Boterzaad 

(ook voor vogelvoer) 
ZAADHANDEL 

P. P. van Zogche l ,  Boxte l 

Voor Gras::: en 
Kla verzaden 
steeds naar 

Zeven kopen Haver, waarvan
2 in de  Kerkakker, 1 in de 
Lopstraat, 2 in de Kaart, 1 in 
de Broekstraat voorbij Verba
gen en 1 nabij het huis. 
Betaling 2 Februari 1 948. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeli ng  van Belastingzaken Te koop een grote spiegel bij Fa. Gebr. VAN OERS J .  Stamps, Zandvliet 28, Box- ������������-������������ tel. 

Te koop een kalfkoe en een 
laagkar bij M. v. cl. Meijden, 
Bosscheweg 1 69. 

Te koop prima vroege aardap
pelen à 10 cent per kg bij W. 
v. cl. Linden, Lennisheuvel 85 ,
Boxtel. 

Hengelsport- arti kelen

Vooroorlog■e kwaliteit 

Van Oers 
Breu kel■estraat 1 1 2  

'n Geschikt Herencadeau ?
Dat vindt U gemakkelijk en voordelig in 

onze u itgebreide collectie goud en zilver. 

Deze week etaleren wij speciaal cadeaux 

voor heren. 

A. van Vlerken - Boxtel 
UURWERKEN , GO UD EN ZILVER • OPTIEK

Tijdelijk:  Rechterstraat 7 

P. GHIJSENS
Rechterstraat 38, Boxte l  

aankomend 
Winkelpersoneel 

Bakkerij "DE KROON" 
Firma GOOSSENS, 
v. Osch & v. Leeuwenstraat 21

is wegens vacantie gesloten 
vanaf 2 1  Juli t/m 27 Juli. 

R.K. Huishoudschool
Dinsdag 15 Juli van 6 - 7 uur is er 
gelegenheid zich op te geven voor een 
AVOND-KOOKCURSUS aan de huis
houdschool Duinendaal. 

-

- Rookt
kwa l iteit vol  geur en smaak 

en Koopt ' 
hii Bert va n

N i e uwe Kerkstraat 73 
den Braak • 

Telefoon 4 5 0  

Een ieder weet dat VOS 
In fijne KAAS en prima V IS 

Nooit te overtreffen is ! 

STATIONSTRAAT 44 

Voor een go,ed passende B R I L

naar F. P. VAN LAN GEN
STATIONSTRAAT 62 

Dames! 
Voor Uw mantel, mantelcostuum, japon 
etc. bieden wij U 

steeds de nieuwste snufjes 
Een uitgebreide collectie 1s m deze tijd 
nog niet mogelijk, doch wij doen ons 
uiterste best om uit het weinig gebodene 
dát te kiezen wat het beste is hetgeen 
gebracht wordt. Besteedt Uw punten dus 
doelmatig door Uw Confectie te kopen 
bij : 

:l,. J. WïttePUn' s 
MANUFACTUREN EN CONFECTIEBEDRIJF 
RECHTERSTRAAT 18,  BOXTEL. 

DRUK : J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Klooaterdwarsslraal 3, Boxtel 

vraagt 

Snijders, Stiksters, Machine-Zw:ikker, 

Opzoler, Hakkenzetter. 

Tevens gevraagd 

Leerj ongens en Leermeisjes.  

Chemische Wasserij DE ZON 
STOMEN EN VERVEN 
Gebr. Meijer, Apeldoorn 

DEPOT C. L H URKS-TAALMAN 
Rechterstraat 54, Boxtel 

Stuft iteclaaCJ,de pcijun. 

'Douwe îgberts 
G THEE

I 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Nederland Reist 
Het is de moeite waard om de Ne
derlanders eens te observeren, die 
in het buitenland hun vacantie 
gaan doorbrengen of daar voor za
kenreisjes of plezierritjes ( wat dik
wijls 't zelfde is) enige dagen moe
ten door brengen. 
Reeds is 't de moeite waard om te 
constateren hoeveel Nederlandse 
auto's er in Brussel op diverse sta
tioneerplaatsen te vinden zijn. 
Waarschijnlijk zullen alle eigenaars 
dezer mooie wagens wel deviezen 
verdienen voor ons arme berooide 

• vaderland.
In Zwitserland zult ge zeer zeker
van de 20 touristen, die ge in de
trein of op 'n boot ontmoet, acht à
negen Nederlanders aantreffen.
(Hoe zij de dure Zwitserse francs
kunnen betalen blijft een vraag, die
we maar niet zullen trachten te
beantwoorden).
In Engeland zweven niet zoveel
Nederlanders meer rond, tenzij nog
enige militai:·en. Maar däac heeft
onze Londense regering dan ook
genoeg feest fevierd.
Naar landen als Spanje, Zweden
en de Verenigde Staten van Ame
rika vertrekken alleen maar han
delscommissies, die uiteraard geen
vacantie gaan houden.
Nu is het helemaal niet erg, dat er
veel Nederlanders b.v. in Zwitser
land hun vacantie gaan door bren
gen. Ook is 't voor die enkele gul
dens niet zo erg dat zij voor deze
vacantie-tochten op de zwarte
markt hun buitenlands geld kopen.
Dat zijn zorgen voor Lieftinck.
Maar wat erg irriterend is, dat is
de houding van de Nederlandse
touristen. Nergens laat een Ne
derlander zozeer zijn slechte eigen
schappen zien als in het buitenland.
Hij laat zich graag voor een cosmo
poliet doorgaan. Hij spreekt in
Brussel liefst Engels of Frans, laat
in Zwitserland z'n Nederlands ho
ren en in Frankrijk z'n Engels om
toch maar vooral een goed figuur
te slaan als internationaal tourist.

Een Jubileum op Stapelen 
Op Woensdag 23 Juli a.s. viert Pater 
Frans Wijnhoven op de procuur der 
Paters Assumptionisten (Kasteel Stape
len), zijn 25-jarig priesterfeest. Te mid
den van zijn familie, zijn confraters en 
vrienden, draagt hij om half 10 een 
plechtige H. Mis op om God te bedan
ken voor de vele genaden die hij in zijn 
vruchtbaar priesterleven heeft ontvangen. 
Pater Frans maakte zijn humaniora bij de 
Paters Assumptionisten te Zepperen en 
Taigtegnies (België). In 1912 trad hij te 
Luxemburg in het noviciaat der Assump
tionisten. Alvorens zijn philosophie en 
theologie te beginnen gaf hij drie jaar 
les aan het klein seminarie der Assump
tionisten te Elorio (Spanje). 
De philosophie en theologie studeerde hij 
te Bourville, Rome en Leuven. 
Na zijn priesterwijding, Juli 1922 werd 
hij benoemd tot leraar aan de apostoli
sche school te Boxtel. Dit ambt ver
vulde hij tot Augustus 1939. Inmiddels 
was de procuur gesticht op het oude kas
teel Stapelen en werd Pater Frans be
noemd tot overste. Toen verleden jaar 
zijn termijn als overste eindigde werd hij 
geheel beschikbaar gesteld voor het apos
tolaat der Hereniging. 
Van dit ap'ostolaat was hij reeds de 
diocesane secretaris voor het Bisdom den 
Bosch en werd hij na de dood van Pa
ter van Keulen de nationale directeur. 
Aan dit werk, ,,de hereniging van Oost 
en West" geeft hij dan ook al zijn ta
lenten. 
De graag gelezen artikelen van Pater 
Frans vinden we gedurig terug in dio
cesane bladen en in tijdschriften over 
het Oosten. 
In de Oosterse studiekringen neemt hij 
een vooraanstaande plaats in. Ook de 
missies hebben zijn volle belangstelling 
en nog dit jaar werd hij gekozen in het 
bestuur van de V.M. (Verenigde mis
sionarissen). Zoals hij vroeger in Boxtel 
en omgeving verschillende posten als as
sistent waarnam en vanzelfsprekend geen 
onbekende bleef, zo trekt Pater Frans nu 
iedere Zondag onvermoeid door de bis
dommen met zijn propagandapreken voor 
het apostolaat der Hereniging. 
Een andere verdienste van Pater Frans 
ligt op het terrein van de bedevaarten 
naar het H. L1nd. Deze nationale pel
grimstochten werden door een beschik
king van het Door!. Episcopaat toever-

Nauwelijks onder de scherpe Ne
derlandse wetten en voorschriften 
vandaan, breekt hij uit de alledaag
se band en meent zich gerechtigd 
dingen te mogen doen, waarvoor 
hij zich in z'n eigen land zou scha
men. 
We behoeven niet eens zo kleinzie
lig te zijn iets op de kleding aan 
te merken der Nederlandse touris
ten. Het is voldoende de uitermate 
belachelijke verwaandheid en daar
naast de bandeloze uitspattingen 
van onze landgenoten waar te ne
men, om volkomen de verkeerde 
geest en instelling dezer mensen 
aan te voelen. 
In plaats van onze vaderlandse 
deugden ten toon te spreiden, me
nen zij zich vrij alle mogelijke 
slechte zijden van ons volkskarak
ter te mogen laten zien. Met hun 
zwarte buitenlandse geldmiddelen, 
verworven door binnenlandse 
zwarthandel-praktijken, slaan deze 
dames en heren onze eer en goede 
naam stuk. 
Nu is 't in ieder geval waar, dat 
niet de geestelijke aristocratie van 
ons volk in 't buitenland wordt 
aangetroffen. Maar ook het min
der goede deel van ons volk heeft 
een plicht te vervullen. Dat wordt 
maar al te vaak vergeten. 
Niemand misgunt een Nederlander 
een buitenlands reisje. Z'n horizon 
wordt er door verruimd en z'n 
aangeboren bekrompenheid ver
dwijnt daarmee. Maar dit moest 
niet geschieden ten koste van de 
goede naam, die Nederland toch 
altijd nog bezeten heeft. 
In een tijd, waarin Nederland zich 
zelf zoveel ontzegt om land en vulk 
uit de oorlogspuinhopen op te rich
ten, is het niet geoorloofd in 't bui
tenland te gaan genieten ten koste 
van onze volkswelvaart en ten kos
te van onze goede naam. Blijft dit 
toch gebeuren, clan is het tijd de 
reismogelijkheden te beperken, 
weer visa te verlangen en 'n straffe 
maatregel te nemen tegen deze ex
cessen. 
Leuven, 4 Juli 1947 H. v. d. M. 

trouwd aan de Paters Assumptionisten. 
Van meet af a.:in, wist Pater Frans de 
kennis van en de liefde tot de plaatsen, 
geheiligd door Christus leven en sterven, 
te bevorderen bij het Nederlandse volk 
en herhaaldelijk organiseerde hij bede
vaarten naar de heilige plaatsen van Pa
lestina. 
Op 23 Juli nu zal het voor Pater Frans 
een rustdag zijn. Vele vrienden zullen 
graag van de gelegenheid gebruik maken 
om Pater Frans bij gelegenheid van zijn 
zilveren jubileum te feliciteren. Daartoe 
bestaat gelegenheid in de ridderzaal van 
het kasteel op de feestdag zelf, Woens
dag 23 Juli van 12 tot 1. 
Een hartelijk gebed voor Pater Frans ge
durende het H. Offer ebt hij zal op
dragen in de noodkapel van de aposto
lische school zal hem zeer aangenaam 
zijn. 
Wij wensen Pater Frans nog vele vrucht
bare priesterjaren. 

Ziekendag 
Feestelijker dan het stralende zomerweer 
dit deed, kon de Ziekendag op Dinsdag 
15 Juli j.l. welhaast niet worden ingezet. 
En dat deze dag een succes geworden is, 
heeft men clan ook zeker voor een groot 
deel aan het mooie weer te danken. 
Maar in een adem moeten wij er zeker 
aan toevoegen, dat ook de meisjes van 
de ziekenactie een groot aandeel hebben 
gehad in het welslagen van dit zieken-
congres. 

• 

Dit kranige stel heeft onder leiding van 
de ijverige organisator Pater Maximil
liaan van Eyck niets, maar clan ook niets 
ongedaan gelaten om het de zieken zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. En nu 
we toch lof over de organisatie gesproken 
hebben, is het geenszins overbodig in de
ze lof de Eerw. Zusters van Duinenclaal 
te betrekken, die voor Pater Maximil
liaan zeker een niet te onderschatten 
steun zijn geweest. 
Om half negen werd er een z.g. stille 
H. Mis gelezen voor de zieken, die wil
den communiceren. 
De grote drukte echter begon pas na 9 
uur toen de zieken kwamen voor de
PI. Hoogmis. Auto's reden af en aan
en de complete staf van ziekenverzorg
sters, bracht de zieken in de schaduw 
van de grote lighal en de koelte der 
bomen, van waaruit men een schitterend 

Verhuizende abonné's 

Om verwarring te voorkomen en 
de bestelling van ons blad te be
vorderen, doen wij een beroep op 
de abonné's, om eventuële adres
wijzigingen direct door te geven 
aan de administratie van Brabants 
Centrum, Molenstraat 19. 

uitzicht had op het altaar, waar de 
HoogEerw. Heer Deken Broekman de 
Plechtige Hoogmis opdroeg tot intentie 
van alle zieken uit Boxtel, Esch, Ge
monde en Liempde. 
Hij werd hierbij geassisteerd door de 

.ZeerEerw. Heer Manclers, pastoor van 
Lennisheuvel en de Weleerw. Heer Kap. 
A. Damen van de St. Petrusparochie. 
Het koor van de Mariacongregatie voer
de onder leiding van W. v. Moorsel de
diverse gezangen uit. In zijn predicatie
stelde de WelEerw. kap. A. Damen de 
Grootste Lijder aller tijden Jezus Chris
tus, als voorbeeld voor de zieken.
Zichtbaar ondergingen de zieken tijdens 
het 1-1. Misoffer de weldadige rust, die 
de natuur rondom hen schiep. 
Na deze Plechtige Hoogmis werd er
druk gekeuveld en gebabbeld door de 
80 zieken onderling, die elkaar soms na
lange tijd weer eens terugzagen. 
In passant hadden de ijverige meisjes van 
de ziekenactie het middagmaal gereed 
gemaakt en de congressisten zetten de
conversatie aan tafel op intieme voet
verder.
's Middags om 3 uur celebreerde Pastoor
van Besouw van de St. Petrusparochie
een Plechtig Lof, hierbij geassisteerd door 
de Z.E. Heren Pastoor Hackfoort, van 
Esch en Kap. van Gorp van het H. Hart. 
Het serrnoon van kap. A. Damen teken· 
de het lijden, als een bron van verdien
sten voor de hemel. Om in dit lijden te 
mogen volharden werden de aanwezige 
zieken aangespoord, toevlucht te nemen 
tot de H. Maagd Maria, Moeder van 
Altijddurende Bijstand en Moeder van 
Smarten. 
Bruidjes en schildknapen gaven een fleu
rig càchet aan het geheel en streelden
het oog van de zieke, die tot besluit de 
Ziekenzegen ontving. 
Bij dit imposante gebeuren was de gees· 
telijkheid van iedere deelnemende pa
rochie vertegenwoordigd, terwijl ook het 
voltallig college van Burgemeester en 
Wethouders van haar belangstelling blijk 
gaf. 
Alvorens men aan de Brabantse Koffie
tafel ging, sprak Burgemeester drs. M. A.
M. van Helvoort nog een kort op
wekkend woord tot de zieken, namens
de gehele gemeente Boxtel. 
Spreker wilde doen uitkomen, dat het
lijden dikwijls een nog grotere schat, een
nog rijkere gave is clan het aards geluk.
En zeer zeker is het zo. De woorden van
de bekeerling Pieter van de Meer de 
Walcheren: ,,In zekere begenadigde 
ogenblikken, wordt lijden vreugde, bo
vennatuurlijke vreugde, héél eenvoudig 
en héél diep", hebben wij Dinsdag j.l. 
mogen begrijpen.
Aan het slot van zijn toespraak vroeg
Burgemeester drs. van Helvoort het ge
bed van de zieken om Gods zegen over 
het verantwoordelijke werk van de over
heid.
Na de koffietafel werd de zo geslaagde 
bijeenkomst ontbonden en gingen de zie
ken voldaan, lich::unelijk en geestelijk
gesterkt naar huis, nog steeds trouw 
terzijde gestaan door de Ziekenactie
staf.
Zo zijn de zieken van Boxtel, Esch,
Gemonde en Liempde weer bij elkaar ge
weest om hun gebeden te verenigen in
die éne grote intentie van de mooie
dag: God bidden om eenheid onder de
volken.

-o-
Namens de zieken brengen wij hartelijk 
dank aan eenieder, die ook maar op 
enigerlei wijze heeft meegewerkt aan het 
welslagen van "Ziekendag 1947". 
Laten we alvorens te eindigen de ge
gegronde wens uitspreken dat de Zie
kendag in 1947 een even vlot en geslaagd 
verloop mag hebben als op Dinsdag j.l. 
En als de Ziekenactie dan weer op de 
joviale steun van zovele philantropen 
mag rekenen, zoals dit jaar, clan is suc
ces verzekerd. 

Plaatselijk nieuws.

DF TENTOONSTELLING VAN 
VOLKSKUNST. 

Voor de te houden tent�onstelling van 
volkskunst bestaat een verheugende be
langstelling. Vele prachtige en merk
waarc\,ge voorwerpen werden reeds door 
Boxtelse ingezetenen en ook door belang
stellenden van buiten de gemeente voor 
deze expositie beschikbaar gesteld. 
De inrichting der tentoonstelling vordert 
echter meer tijd clan aanvankelijk werd 
voorzien, vooral nu door de voorb-erei
di•1g van het grote op<: ,.Juchtsnel zoveie 
handen zijn gebonden. 
Daarom moest de tijdsduur der tentoon
stelling enigszins worden verschoven. Z;j 
zal thans worden gehouden van 15 

Il 

Augustus tot en met 1 September en 
wel, zoals reeds werd medegecleelcl, op 
het gemeentehuis. 
De- voorwer•en, welke voor de expositie 
werden beschikbaar gesteld, zullen plm. 
8 dagen te voren worden opgehaald. 
Hiervan zal tijdig bericht worden ge
geven. 
Op de tentoonstelling zal een keur van 
volkskunst te bezichtigen zijn: kasten en 
kisten, houten gebruiksvoorwerpen, klok
ken, benodigdheden en gereedschappen 
voor winkel, beroep en bedrijf, koper
werk, tin, keramiek, doeken, borduursels 
en merklappen, prenten, beclevaartsvaan
tjes en gekleurde soneties, smeed- en 
gietwerk, zilver, stroschilderijen, aange· 
klecle beelden, beeldhouw- en houtsnij
werk enz. 
Aan de volkskunst, die nog heden ont
staat, wordt ruim aandacht geschonken. 
Met voldoening kan worden medegedeeld 
dat de heer A. Ninaber van Eijhen, 
kunstschilder alhier, zijn medewerking 
zal verlenen bij de inrichting dezer ten
toonstelling. 
Het tentoonstellingscomité bliift zich 
aanbevolen houden voor mededelingen 
betreffende voorwerpen, welke on rleze 
expositie niet zouden mogen ontbreken. 
Men stelle zich in verbinding met een der 
navolgende comité-leden, de dames: 
Mevr. J van Boeckel-Frank; Mevr. L. 
van Hogerwou-Franke; mei. J. van Vler
ken; de heren J Croos, K. Dekker, P. 
Dorenbosch, A. Ninaber van Eijben, A. 
van den Braak (Esch), A. van Aarle 
(Liempde). 
Moge met veler hulp deze tentoonstel
ling een groot succes worden! 

EERSTE PLECHTIGE H. MIS. 

De stappen volgend van 
die U zijn voorgetreden, 
o jongst gewijde Priester, gaat 
en klimt tot op den berg,
den hoogen wijnberg heden,
die· tusschen God en menschen staat. 

(Gezelle) 

Zondag 13 Juli, 

De dag waarop wederom een van Boxtels 
zonen voor de eerste maal het H. Misof
fer opdroeg. uit dankbaarheid voor de 
grote uitverkiezing, Priester te mogen 
ziin. 
EPn Zomerse Zondag op haar best. 
Bruidies. vlaggen en erebogen. Een H. 
1-lartkerk volgestroomd met gelovigen. 
Cantates. feestnredicaties, jubelend or
gelsn<"L Dat alles smolt samen tot één 
�achtig "Alleluia", waarvan de blijde 
tonPn opstegen om God te prijzen en te
c1anken.
EPn eerste H. Mis is nog altiirl een hoog
tPnnnt in het leven v;in de bemicldebar
Grorls. Het H. Kruisoffer op onhloec\iQe
wiize te mogen hernieuwen, als afaezant
vari God. dat is een gemeenschappelijk
Alleluia waard.
De ,:,rote waarde en de verhevPriheirl van
bPt nriPstPrschao, schetste de HooeEerw.
HPPr Deken Broek111an in fijn gestelde
trPkkPn en rnooi gekozen woorden, in 
ziin feest!)rPclicatip
M"t het gehruikelijke eerbetoon van de
ziirlt> der gidsen. verkenners, welpen en
bruidies, werd cle nPom;st na het hooq
teount van de clag. de Plechtige H. Mis
naar het ouderliik huis geleid, waar een 
eenvoudige, doch niette111in smaakvolle 
versiering was aangebracht. 
Namens de bewoners van de Breukelse
straat bood de Heer P. Prince een prach
tig velum aan.
In een treffende toespraak beval hij hier
bij de bewoners van de Breukelsestraat
in de qeheden van de nieuwe missionaris
van Mill-Hili aan, opdat zij zo, alsnog
"ene schone rente van hun geld" zouden
hebben.
De neomist dankte voor de hartelijke
woorden het prachtige cadeau en het
vele werk, dat zo spontaan ter zijner
ere was gedaan. Vervolgens gaf hij de
aanwezigen zijn zegen.
Als tolk van geheel Boxtel kwamen daar
na de harmonieën en zangverenigingen
hun gelukwensen aanbieden, welk voor
beeld door velen werd gevolgd, toen de
neomist van 2 tot 3 uur recipieerde.
Het Plechtige H Lof, dat om half vijf
in de parochiekerk van het H. Hart
gecelebreerd werd, was een schoon slot
aan de plechtigheden van een dag, die
voor Jan v. d. Laar, zijn ouders en zijn
huisgenoten onvergetelijk is geworden.
Een dag tenslotte, die ons nog eens ten 
overvloede heeft bewezen, dat het geloof 
nog altijd bloeit onder ons volk. 
Priesterroepingen immers zijn het teken 
van de bloei van ons geloof en Boxtel 
telt nog tal van priesterstudenten, die het 
bewijs vragen, dat het volk nog met de 
priesters meeleeft, in de vorm van het 
gebed gedurende hun priesterstudie,

BENOEMING 

De Heer J van Heesch, onderwijzer 
aan de St. Paulus-jongensschool is per 
1 September benoemd als hoofd van deze 
school. 
De Heer W. Emoncls uit Grave, thans 
verbonde11 aan het onderwijs te Oss, 
is benoemd als onderwijzer aan de St. 
Pa ui usschool. 

OMGEVING 

Zond agSevangelie. 
yeef rekenschap van uw beheer 

Luc. 16, 9. 
In heel het verhaal van de onrecht
vaardige rentmeester, die al de goe
deren van zijn meester verkwist 
had, heeft Christus de nadruk ge
legd op dit ene: Geef rekenschap 
van uw beheer. 
Dit rekenschap geven neemt een 
heel voorname plaats in, in het 
maatschappelijk leven. Het aantal 
inspecteurs en controleurs is in on
ze tijd wel zo hoog als het maar 
ooit geweest is. Het is geen pluim 
voor 's mensen eerlijkheid en 
toepassing van het oude spreek
woord: het oog van de meester 
maakt het paard vet. 
Ook in ons geestelijk leven moet 
inspectie zijn. Het is niet voldoen
de dat deze inspectie af en toe 
wordt gehouden door de biecht
vader. Wij moeten ook zelf onze 
eigen inspecteurs zijn, omdat we 
zelf het beste wegwijs zijn in de 
binnenkamers van onze ziel. 
Deze inspectie, wil ze goed zijn, 
dan moet ze zich vooral uitstrek
ken tot die dingen, die wij het liefst 
zouden verdoezelen. We moeten 
ook voor onze vierschaar dagen, 
wat we doen met gesloten deuren. 
We moeten in onze inspectie voor
al de gevaren zien, die onze ziel be
dreigen. Vaak hebben deze gevaren 
een heel onschuldig uiterlijk. We 
bedoelen het niet verkeerd, we 
denken er niet bij, het zal zo'n 
vaart niet nemen, enz. Al deze ver
ontschuldigingen mogen ons ge
weten niet in slaap wiegen. 
Deze inspectie moeten wij, chris
tenen, opnemen in ons program 
van iedere dag. Zoals wij bij onze 
tijdelijke ondernemingen vooruit
gang willen maken zo moet het 
ook in ons geestelijk leven. 
Welnu, een zakenman die vooruit 
wil, hij zal voortdurend de finan
ciële stand van zaken opnemen, 
opdat hij de tering naar de nering 
zetten kan. En hij moet dat gere
geld doen, wil zijn zaak niet terug
lopen. 
Zo is het" ook in het geestelijk le
ven. Hier moet ook de kas gere
geld worden opgemaakt, om ons
zelf niet met valse beschouwingen 
over de toestand te bedriegen. 
Dit moeten wij ook doen, omdat 
er voor ons een dag zal aanbreken, 
wàarop de grote inspectie plaats 
zal vinden. Op die dag moet alles 
in orde zijn, want het is het uur 
der onherroepelijkheid. God, die 
harten en nieren doorgrondt, zal 
zijn licht laten vallen over al de 
dagen van ons leven. De donkere 
gangen van onze gedachten zullen 
gloeien als brandende fakkels; de 
gefluisterde woorden zullen schet
teren als klaroenen; in heel de wir
war van onze daden zal God lezen 
als in een opengeslagen boek. Dan 
zal het voor ons een zegen zijn

r 

wanneer wij op geregelde tijden 
zelf inspectie hebben gehouden. 

TERUG IN HET VADERLAND 
Zaterdag zal Cor Keukens, Sergeant bij 
het K.N.I.L., met De Volendam in het 
vaderland arriveren. 
Cor vertrok in 1939 naar Indië en heeft 
de strijd tegen de Jappen en de gevan
genschap in de mijnen van Fukuoka over
leefd. 
Hij ontkwam aan de dood door een zwa
re levensgevaarlijke verwonding, die hij 
opliep kort voor de overweldiging van de 
Nederlandse stellingen door de Jappen. 
Na uit de gevangenschap bevrijd te zijn 
is Cor met de andere nog overgebleven 
K.N.1.L. militairen weer onmiddellijk in
gezet en heeft in verschillende delen v;m 
Indië diensten voor het vaderland ge
daan. 
Nu komt hij een paar maanden verlof 
genieten bij zijn ouders en zal daarna 
weer naar Indië terugkeren. 

H. H. Medewerkers. 

H.H. Medewerkers van "Brabants 
Centrum" worden verzocht hun 
copie de volgende week zo vroeg 
mogelijk in te zenden. 



Brabants Zomerspel 1947 
't 1s maar een idee 

'.Maar : 't telt heel veel mee 

Stel daarom n iet uit 

Kom Boxtel : vooruit ! 

Zo rustig nadenkend, op het in 
Boxtel staand groot gebeuren van 
het openluchtspel "St. Clemens 
Willibrord", moet ieder rechtge
aard Boxtelaar tot de conclusie ko
men, dat dit schone spel, door al 
wie maar enigszins kan, gezien 
moet worden. Zeker is dat tal van 
mensen het willen zien als zij goed 
doordrongen zijn van wat geboden 
wordt. 
Niet zeker is, dat de mensen goed 
op de hoogte zijn hoeveel schoons 
Boxtel thans bieden gaat. 
Zó kan het voorkomen en zál het 
ook voorkomen dat velen de kans 
om • iets bepaald schoons te z ien 
ontgaat. En dat enkel en alleen om
dat zij niet goed georienteerd zijn. 
Dit nu is dubbel jammer. 
En nu het idee. 
Als ieder rechtgeaard Boxtelaar nu 
vanavond nog een briefje schrijft 
naar een familie elders, een goede 
vriend, vriendin of kennis en deze 
eens, met een paar woorden, op 
de hoogte brengt hoe Boxtel zich 
inspant om een uniek spel op te 
voeren en ze tegelijk eens heel 
warm uitnodigt. . .  wel, dan wordt 
op deze eenvoudige wijze telkens 
een schakel gelegd en daardoor 
een keten gevormd van een om
vang zo groot, dat duizenden er 
door naar Boxtel zullen worden ge
trokken. 
't Eist maar een heel kleine moeite. 
Als iedere middenstander uit Box
tel zijn goed bekende middenstan
ders buiten Boxtel eens even vrien
delijk uitnodigt om naar Boxtel te 
komen om het openluchtspel op 
een bepaalde dag bij te komen wo
nen : wel dan komen er zéér velen 
en dan komen ze graag. 
Hebt U een telefonisch gesprek : 
attendeer Uw relaties even op het 
uitzonderlijke openluchtspel te 
Boxtel en nodig ze uit ! 
Dus : Ieder nodige zijn familie, 
vrienden en kennissen. 

't Js maar een idee 

.'.i\1aar :  ' t  telt heel veel mee 

Stel daarom niet uit 
• Kom Boxtel : vooruit !

VOORLICHTING 
, ,Brabant's Centrum", dat men de Voor
lichtingsdienst van Boxtel mag noemen 
heeft weer keurig werk geleverd. 

' 
Dat mochten we ondervinden bij ons 
veertig-jarig priesterjubileum. Daar is wel 
wat tè veel goeds en te weinig, of beter 
geen kwaads verteld. Maar een feest
vierende priester is  nu eenmaal zo'n 
beetje als een dode. ,,Van de dooie niets 
dan goeds" heet het nu eenmaal. Trou
wens wie ons kennen weten wei wat 
erbij en wat eraf hoort. We bedoelen 
maar dat "Brabant's Centrum" het doel 
bereikt heeft. Boxtel heeft zich niet on
betuigd gelaten. 
We denken aan de  fleurige stoet van 
bruidjes in de kapel van St. Charles, de 
vlaggen de kaartjes, de lustige klanken 
der fanfares en van de zangverenigingen, 
de vele belangstellenden op de receptie, 
de  dikke envelopjes, die bewezen, dat 
het post scriptum uit de vaardige pen 
van de schrijver begrepe,n was en dat er 
veel gevoeld werd voor de studiebeurs. 
Zó zelfs, dat het opgezette plan van een 
srudiebeurs voor een zwarte, verre vol
tekend werd en we aardig in de richtina 
schieten van een Europese priesterbeur; 
Veel eer en prachtige steun. Té veel als 
we niet wisten, dat het gedaan is voor 
de missionaris en voor de Grote Missio
naris in de hemel. We danken dan ook 
zeer hartelijk en welgemeend "Brabants 
Centrum" en al diegenen, die zijn stem 
hoorden en volgden. 
We danken uit naam van de missiona
rissen, uit naam van de Grote missionaris 
in de hemel. 
We vragen Hem allen te zegenen, allen 
te lonen. 
We wensen de Boxtelaren toe 1100 lana 
te blijven de trouwe bewaarders v:n he� 
goede oude edelmoedige geloof en van 
zijn eerbied voor God's priesters. We 
wensen "Brabants Centrum" steeds te 
blijven de keurige verzorger van Boxtel's 
voorlichtingsdienst. 

BERN. ZUURE, W. P. 

EINDEXAMENS U.L.O. )\. 
Voor het eindexamen U .L.O. A slaagde 
de volgende candidaten : 
(U.L.O. voor Jongens, Burgakker) 
J: Bekkers, H. Boons, G. v. d .  Broek en 
A. Grilis, allen Boxtel ; Th. v. Heesch, 
Liempde ; Th. v .  d .  Hurk, Best. 
,U.L.O. voor Meisjes, Ursulinen) 
E. v. Balen, C. Berens, J. Coppens, R.  v.
Ierse!, F. Jacobs, T. Nelis, A. Nijssen, al
l en intern ; Tr. Bogaarts, J. v. d. Bragt,
F. de Brouwes, R. van Buel, R.  Hazen
berg, T r. Hekkens, Willie Kemperman, 
A. v. d. Laar, A .  Muurlink, C. Robben,
Gr. Smits, B. Thomassen allen uit Boxtel.
(U.L.O. voor Meisjes, Duinendaal) 
A. v. Etten, M. v. Diessen, A.  Joosten,
al len uit Boxtel ; N. Hanegraaf, L. v. Ba
kel;' R. Beerens, L. v. Grinsven, allen in
tern. 
De · examens zijn en worden voortgezet 
op 17, 23 en 24 Jul i ,  waarvan de resul
taten alsnog gepubliceerd zullen worden. 

U en de P.N.E.M . .  
Indien U wensen of klachten hebt in  
verband met  de veranderingen in de elec
trificatie van onze gemeente, kunt U 
zich vervoegen op het bijkantoor van de 
PNEM, Burgakker, in de openbare 
school, achterom. 

GESLAAGD 
Aan de Middelbaar Technische School 
te  's-I-lertogenbosch slaagde onze plaats
genoot, de Heer M. J. Savelkouls voor 
het eindexamen "Burgerlijke Bouwkun
de". 
De Heer P. J. F. M. v. Etten, eveneens 
uit deze gemeente, slaagde voor het 
eindexamen "Electrotechniek". 

GEVONDEN EN VERLOREN. 
Bij de Gemeentepol i t ie  Boxtel gedurende 
de maand Juni 1 947 gedane aangiften 
van gevonden- en verloren voorwerpen. 
Verloren : blauw vulpotlood ; huissleutel ; 
zwarte meisjesschoen maat 34 ;  gouden 
clamesspeld met p:irel ; blauwe lederen 
cbmesportemonnaie met koperen k11ip
sluit ing ; zi lveren rozenkrans ; huissleutel ; 
vierkant hoofddoekje (gebloemd) ; huis
sleutel ; doos met bri l ; pakje, inhoud. 1 
meter korenblauw wollen stof ; n ikkelen 
heren -zakhorloge ; portefeui l le inhoud. 
bonkaart, p.b. en plm. f 8,- ; zwart foto
toestel in bruin-lederen ètu i ; huissleutel 
(loper) ; bruinlederen portemonnaie inh. 
16 à 20 gulden ; zi lveren vulpotlood ; 
bruinlederen portemonnaie inh. plm. 
f 2,50, textielpunten, extra bonnetjes en 
3 sleutels ; l ederen schoudertas. 
Gevonden : blauw colbertjasje ;  zilveren 
damesspeld (Ned. Leeuw) ; doublé ket
tinkje met kruisje ;  gouden dames broche 
met witte steentjes ; klein jong hondje, 
kleur • geel-bruin met vlekje boven de 
ogen ; huissleutel; portemonnaie met in
houd ; geborduurd kinclertruitj e ;  geel
katoenen jasj e ;  blauwe jas ; enig dames
ondergoed en -schort ; armbandje ;  tex
tielkaart ; zilveren medai ll e ;  bril met 
doos ; duif met ring waarop nummer 
voorkomt ; oorbelletj e ;  verkennersriem ; 
zakmesje. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 8 Juli t.m. 14 Juli 1947. 

GEBOREN : Antonia H. J. dochter van 
G. J. Voets en van C. H. Somers ; Wil
helmina P. dochter van G. v. Beers en 
van A. Meulenclijk ; Geertruida A. J.
dochter van G. C. Kool ink en van G. 
J. C. M. Cornuit ; Maria J. dochter van
J .  H. Schevelier en van L. A .  v .  d. Boo
gaarcl ; Wilhelmus P.  H. zoon van H. C. 
W. v. d. Laar en van E. Th. E. Leenen ; 
Theodora J. W. M. dochter van J. I-1. 
v. cl. Loo en van Th. W. Brugman ; 
Joannes Fr. M. zoon van A. Th. Ver
hoeven en van A. C. J .  van Tartwijk ;  
Klazina dochter van  K. v .  d .  Laak en van
J. M. Vorstenbosch ; Maria A. L. dochter
van W. J .  Peijnenburg en van C. M. Soe
terings ; Marinus J. C. zoon v-an P .  H. 
v. cl. Schoot en van L. H. Verhagen.
ONDERTROUWD : Henricus Adrianus 
Cornelis Antonius Kennis en Paulina 
Maria de Kort ; Adriaan Johan van Eij
meren en Wilhelmina Geertruda Gerclina 
Schreij ; Adrianus Hendrikus van Hel
voort en Hendrika Bekkers. 
GEHUWD : Hendrikus Marinus van 
Nunen en Johanna Elisabeth Hoense
laars. 
Liempde : 

VERLOTING R.K. JEUGDWERK ' 
Onder grote belangstelling had l .i. Zon
dag de trekking plaats van de loterij ten 
bate van het Jeugdwerk. 
Voor hen die de prijzen nog niet hebben 
afgehaald vermelden we hieronder de 
nummers, waarop de prijzen zijn geval
len. 

7 16 1 7  42 1 1 1  1 2 1  1 3 2  1 38 1 43 
1 74 1 97 2 1 2  247 271 276 2% 307 333  
349 366 388 397 465 497 504 557 573 
575 584 601 6 1 5  669 69 1 729 740 763 
785 800 841 868 88 1 898 9 19  939 971 
975 983 985 986 994. 
Tot slot brengen we langs deze weg har
telijk dank voor de royale steun en grote 
medewerking, die wij van vele zijden 
mochten ondervinden. 
Wij vertrou�ven dat het jeugdwerk zich 
steeds in Uw aller belangstelling mag 
verheugen. 

De Brabantse Landdag 
Thans kunnen nadere bijzonderheden 
worden vermeld over de Eerste Brabant
se Landdag, welke op Zondag 27 Jul i  
a .s .  te Boxtel zal worden gehouden.
Om 10 uur zal een Pontificale Hoogmis
worden opgedragen in de St. Petrus
kerk door Z H. Exc. Mgr. Walter P;:inis
M.S.C. ,  voormalig Apostolisch Vicaris
van Noord-Celebes, titulair bisschop van 
T risipa. 
De gezangen worden uitgevoerd door het
Sacramentskoor te , Breda, onder leiding 
van Louis Toebosch. De predicatie wordt 
gehouden door rector W. Bekkers, dio
cesaan directeur van de Katholieke Act ie 
in het bisdom 's-Hertogenbosch. 
Te zelfde tijd zal ook in het process ie
park een H.  Mis worden gelezen. 
Van 1 2  tot 1 uur geeft harmonie "De
La Salie" een matinee op de Markt.
De deelnemers van buiten Boxtel ge
bruiken inmiddels een koffiemaaltijd. 
De landdag-bijeenkomst wordt om 1 ,30
gehouden in het park van Stapelen. Deze
bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd 
door Boxtels Harmonie. 
Het programma dezer bijeenkomst ver
meldt : 
1 .  Welkomstwoord door de Edelacht

bare Heer Burgemeester Drs. M. A. 
M. van Hel voort ; 

2 . De volksliederen : He t  \X/ilhelmus en
(ter ere van de Belgische gasten, die 
worden verwacht) de Brabansonne ; 

3. Begroeting door Drs . A. v. cl. Poel,
Voorzitter van Brabantia Nostra en 
van de Brabantse Beweging;  

4. Een l ied ,  begeleid door harmonie :
Enen i s  den Heer van 't Leven ; 

5 .  Toespraak door Prof. F. v;:in der 
Yen over "De Brabantse taak in de 
Nederlanden" (bezien uit sociaal
economisch oogpunt) ; 

6. Twee l iederen, begeleid door har
monie : , ,  Van Hertog Jan" en "De 
Vlaamse Leeuw" ; 

7. Toespraak door Dr. F. Vercammen
over de Brabantse taak in  ·de Ne
derlanden (bezien uit cultureel oog
punt) ;

8. Slotl ied : ,,0 Heere geeft", oud-Ne-
derlands lied uit 1 585 .  

De volkszang wordt gedirigeerd door de 
heer C. Suijs, directeur van de Volks
muziekschool. De l iederen "Enen is den 
Heer van 't Leven;' en "Van Hertog Jan" 
zijn ontleend aan het bekende Brabantse 
bundeltje, samengesteld door prof. F. 
van der Putt en rector H .  Beex. 
Muziek en zang en Brabantse vreugde 
zulien op Stapelen hoogtij vieren. In het 
officiële programma zullen tekst en me
lodie der te zingen liederen worden op
genomen. 
Om 2,45 wordt in  stoet naar Molenwijk 
getrokken. In deze stoet zullen o.m. mee
trekken Boxtels Harmonie en de Hanno
nie de la Salie, terwijl de Boxtelse ver
enigen nog een ui tnodiging zullen ont
vangen 0111 deze stoet met vaandels en 
vlaggen op te luisteren. 
Om 3,30 vindt vervolgens de première 
plaats van het openluchtspel "St. Cle
mens Will ibrord" van Jan Vriends, onder 
regie van Kees van Ierse!. 
Ni afloop van het openluchtspel zal de 
R.K.  Gildenbondsharmonie  een concert 
op de Markt geven .  
De Brabantse Landdag en de première 
van het Openluchtspel zullen door vele 
kerkelijke en wereldlijke autoriteiten 
worden bijgewoond. 
Voor deze grote gebeurtenis in Boxtel : 
Zondag 27 Juli alle vlaggen uit ! 
Gecombineerde kaarten voor landdag en 
openluchtspel zijn thans in voorverkoop . 
verkrijgbaar ad f 3,- bij : 
de fa. Tielen, boekhandel, in de Station
straat ; sigarenmagazijn J. Manclos in de 
Kerkstraat, C. P. van den Braak, koster, 
in de Nieuwe Kerkstraat. 
Aan deze adressen zijn ook kaarten ver
krijgbaar ad f 1 ,-, welke uitsluitend 
geldig zijn voor de landdag (dus niet 
voor het openluchtspel). Deze kaarten 
worden uitsluitend te Boxtel verkocht 
voor hen, die op een andere dag het 
openluchtspel zouden willen bijwonen. 

Sociale Verzekeringen. · 
NOODWET 
OUDERDOMSVOORZIENING 

Voor een Ouderdomsuitkering komt niet 
i n  aanmerking :  
a. degene, die niet binnen het Rijk
zijn woonplaats heeft, alsmede degene,
die niet gedurende een ti jdvak van ten
minste zes jaren onmiddellijk aan de in
diening der aanvraag voorafgaand, onaf- .
gebroken zi jn woonplaats binnen het
Rijk heeft gehad, degene die tengevolge 
van oorlogsomstandigheden tijdelijk bui
ten het Rijk heeft vertoefd mag deze 
tijd hierbij meerekenen. 
b. degene, die door het uitoefenen van
zijn nering, ambacht" of ander bedrijf 
of beroep als zelfstandige clan wel an
derszins door het verrichten van zijn 
arbeid in zijn levensonderhoud voorziet ; 
In artikel 1 0  der Wet is nog een belang
rijke verbetering aangebracht n.l. dat de 
ouderdomsuitkering van de weduwe, wier 
echtgenoot in het genot van ouderdoms
uitkering was niet eerder ingaat dan op 
de eerste dag der zesde kalendermaand, 
volgende op die waarin haar echtgenoot 
is overleden. 
Indien dus man en vrouw beiden 65 jaar 
of ouder zijn en de man genoot bij voor
beeld in een gemeente der vierde klasse 
828 gulden per jaar uitkering, dan be
houdt de vrouw nog bijna een half jaar 
maandelijks een bedrag van f 69 voordat 
zij als ongehuwde wordt aangemerkt en 
f 38 per maand uitk,ering ontvangt. 
Velen zijn nog de mening toegedaan, dat 
man en vrouw beiden 65 jaar of ouder 
ieder een uitkering ontvangen van een 
gehuwde, dat zou dus betekenen, dat 
in een vierde klasse gemeente zulke twee 
oudjes samen f 1 656 per jaar zouden 
ontvangen. Vanzelfsprekend is deze me
ning volkomen onjuist en al heel begrij
pelijk als men bedenkt dat de steun van 
Maatschappelijk Hulpbetoon aan een ge
zin van n1an en vrouw die geen inkom
sten hebben in  de meeste gevallen niet 
boven ± f 20 per week uitgaat, terwijl 
dit  orgaan toch ook een Sociale Instel
l ing is, ook al geschiedt de financiëring 
op andere wijze. 
Bij de Noodwet Ouderdomsvoorziening 
onderscheidt men duidelijk mannelijke en 
ongehuwde vrouwelijke Nederlanders die 
de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. 
Hieruit volgt vanzelf reeds dat de rege
ling niet van toepass ing is op gehuwde 
vrouwen. Aan deze u i tsluiting l igt de ge
dachte ten grondslag dat het levens
onderhoud van de gehuwde vrouw be
kostigd wordt uit de uitkering van de 
gehuwde man, op een aanmerkel i jk hoger 
bedrag gesteld clan die van de onge
huwde. 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK

75. Ze besloten om de raket op het
stand te trekken, want Felix koesterde 
nog de st i l le hoop dat hij er nog mede 
zou kunnen starten naar zijn geboorte
grond. 
't Was een hele karwei want het ding
was zo zwaar, ze trokken zich bijna bui-

Ook artikel 14 van het Ontwerp is  bij de 
Wet gewijzigd. In het Ontwerp was de 
bepalin� opgenomen, dat de echtgenoten 
van tatel en bed gescheiden als onge
huwden werden aangemerkt. Dat bete
kende dus dat in een vierde klasse ge
meente ieder f 456 gulden per jaar uitke
ring zou ontvangen, dat zou dus samen 
bijna f 1 00 meer zijn per jaar dan twee 
samenwonende oudjes, wat mogelijk het 
n iet duurzaam samenleven der echtge
noten nog zou kunnen bevorderen. In 
de Wet is deze onbillijkheid uitgesloten 
en is bepaald dat indien de echtgenoten 
gescheiden zijn van tafel en bed het 
Bestuur der Rijksverzekeringsbank 'of in
dien de Raad van Arbeid de ouderdoms
uitkering betaalbaar stelt de aan de man 
toegekende ouderdomsuitkering voor ten 
hoogste de helft aan de vrouw betaal
baar kan stellen. 
Teneinde in  concubinaat l evende perso
nen evenmin in een voordeliger positie te 
brengen clan een gehuwd paar is  bepaald 
dat aan beiden geen hogere uitkering 
wordt verstrekt clan zij zouden hebben 
ontvangcn, indien zij gehuwd waren. Elk 
der uitkeringen ondergaat daartoe zo 
nodig een evenredige vermindering. 
Indien degene aan wie ouderdomsuitke
ring i s  toegekend door een instel l ing van 
welclacligheicl door het openbaar gezag 
erkend, in  een gesticht wordt verzorgd 
of verpleegd en de kosten van verzor
ging of verpleging ten laste komen van 
een dergelijke instelling of van een open
baar lichaam kan op verzoek van het 
desbetreffende orgaan de ouderdomsuit
kering aan dit orgaan worden uitbetaald. 
Het op deze wijze te betalen bedrag mag 
echter niet hoger zijn clan de werkelijke 
kosten van verzorging of verpleging be- · 
draagt. 
Indien de belanghebbende gehuwd is en 
hij of zijn echtgenote or bovenbedoelde
wijze wordt verpleegd o verzorgd, wordt 
aan het desbetreffende orgaan slechts 
een derde gedeelte der ouderdomsuitke
ring betaald. 
Indien een ongehuwde overlijdt dan 
wordt de ouderdomsuitkering tot en met 
de  laatste dag . der kalendermaand, waar
in het overlijden plaats vond, uitbetaald 
aan de persoon, die daarvoor op bil l ijk
heidsgronden in aanmerking komt, mits 
deze daartoe binnen drie maanden na 
het overlijden een verzoek bij het Be
stuur der Ri jksverzekeringsbank of bij 
de Raad van Arbeid heeft ingediend. 
Indien echter verpleging of verzorging 
plaats vond als bovenbedoeld, dan wordt 
de uitkering tot en met de laatste dag 
der kalerclermaand waarin het overl ijden• 
plaats vond uitbetaald aan het desbetref
fende orgaan, hetwelk de verzorgings of 
verplegingskosten betaalde. 
(Wordt vervolgd) H. v .  d .  K .

Sport nieuws.

ODC KORFBAL TOURNOOI 

Begunstigd door fraai zomerweer werden 
Zondag j.l. in het Gemeentelijk Sport
perk "Molen wijk", onder grote belang
stelling de ODC korfbalseriewedstrijden 
gehouden, op de terreinen van ODC en 
Mep. 
Om half 1 2  vingen de serie-wedstrijden 
aan. 
Ruim 38 twaalftallen, uit verschillende 
plaatsen van ons land namen aan dit 
tournooi deel. 
De wedstrijden hadden een vlot verloop 
en allen hebben zich van hun sportieve 
taak uitstekend 0ekweten. 
De organisatie der wedstrijden was 
prachtig. Een groot aantal vlaggen van 
diverse kleuren wapperden rondom de 
terreinen. Het geheel bood een fleurige 
en veelkleurige aanblik.  
Uitslagen der gespeelde wedstrijden : 
1 e klasse KNKB : Groep A :  met het ne
men van strafworpen werd PSV uit  Eind
hoven winnaar van de afdeling, 1 e prijs, 
Deto 2e prijs. 
2e klasse KNKB Groep B: 1 e prijs Pieus 
I uit Eindhoven. 
1 e klasse Erkende Bonden. Groep C :  
met het nemen van strafworpen behaalde 
,,Ons Eibernest" ui t den Haag de 1 e pr. 
dezer afdeling, K.C.T. uit  den Bosch 2e 
prijs. 
2e klasse Erkende Bonden : Groep D :  
DEC I l  t e  prijs, PSV IV 2e prijs, Groep 
E :  Boxtel I 1 e prijs, Sportlust (comb.) 
2e prijs ; Groep F. : Rood-wit I l  Ie prijs, 
Pieus Il 2e prijs. 
3e klasse Erkende Bonden, Groep G :  
PSV V I e  prijs, DEC I I I  uit Helmond, 
2e prijs ; Groep H :  Eindhoven IV, 1 e 
prijs, Dito l i l  uit Eindhoven 2e prijs ; 
Groep I :  KEV Il uit Heerlen, 1 e prijs, 
Dot Il uit Oss 2e prijs. 
ODC was minder fortuinl i jk in  het spe
len. Zij eindigde als voorlaatste in Groep 
C in de 1 e klasse Erkende Bonden. De 
laatste van de vijf wedstrijden, die ons 
1 e twaalftal te spelen had ging tegen 
"Ons Eikennest" uit Den Haag. Door 

ten adem en 't resultaat was nog maar 
pover, want met al hun moei te hadden 
ze 't nog niet verder gebracht dan net 
even op het droge. 
76. Ze gingen samen overleggen wat er
verder gedaan moest worden. Het maan
manneke was voldoende op de hoogte 

oververmoeidheid moesten de spelers 
van ODC tegen hen het het loodje leg
gen in een 4-0 nederlaag en plaatste 
hen op de 5e plaats van de  ranglijst. 
ODC II  was nummer 4 in Groep F in 
de 2e Klasse Erkende Bonden. 
Tenslotte nog een woord van dank aan 
allen, die hebben bijgedragen tot wel
slagen van deze goed geslaagde sportdag, 
waarop wij allen met genoegen kunnen 
terugzien. 

WIT ZWART (Capelle - DVG 0 - 4 
DVG II - UD! IV l - 0 

Liempde heeft een vierde klasser. 
Zondag 1 3  Juli toog DYG met een grote 
schare supporters naar Capelle om daar 
als 't ware een beslissingswedstrijd te 
spelen tegen Wit Zwart, de degradant 
uit de vierde klas. 
Vanaf de aftrap heeft DYG het heft in 
handen en worden gevaarlijke schoten 
op het Wit-Zwart dL,el afgevuurd. Na 
19  minuten zet de rechtsbuiten mooi 
voor en de middenvoor schiet onhoud • 
baar in 1 -0. Nr, begint DVG 11e t  dirP,-� 
veel kalmer te doen en neemt het te 

• gemakkelijk op. De Wit Zwart-linker
vleugel is weer goed in vorm en be
zorgt nu en dan gevaarlijke momenten
voor het DVG-doel, maar de keeper is 
weer in vorm. Er komt geen verandering 
in de stand en met de rust leidt DVG 
met 1 -0.
Na de rust ziet men weer hetzelfde spel.
Deze tactiek blijkt later de oorzaak van 
hun nederlaag. Verschillende malen trap
pen de DYG-ers over de backs, de voor
hoede achter de bal aan, maar de keeper
is  ze dikwijls te vlug af, ofwel de bauen 
rollen achter. Na een half uur speelt de 
midhalf door de Wit Zwart backs, de 
midvoor er achter aan en na een scher
mutseling schiet de veropgedrongen DVG 
midhalf in 2-0. Nu krijgt de wedstrijd 
een forser aanzien. Van tijd tot tijd op
en neer gaande aanvallen, en tevens een 
opgedrongen Wit Zwart-verdediging. Als
na tien minuten de linksbinnen naast de ·
uitlopende keeper inschiet en hiermede 
de  stand op 3-0 brengt, doet Capelle 
alles om nog maar de eer te redden en
in deze periode krijgt het de DVG-kee
per herhaaldelijk zwaar te verduren,
maar hij kwijt zich goed van zijn taak.
Dan na enige minuten voor het einde 
gaat de rechtsbinnen er op zijn eentje
met de bal vandoor en schiet naast de
uitlopende keeper schitterend in, hier
mede was het vierde klasserschap van 
DVG verzekerd.
Het tweede elftal speelde om twee uur
de thuiswedstrijd tegen U D! IV uit Uden 
waarvan de vorige Zondag met 4-0 
van gewonnen werd. Direct na de aftrap 
zet D.V.G. enige mooit aanvallen op 
maar de UDI-verdecliging laat zich dit
maal niet van de wijs brengen. Dan
krijgt UDI een penalty te nemen, door
dat de l inksback een LIDI-speler te fors
in het beruchte gebied aanvalt. Deze
wordt echter hard naast geschoten. Even 
later stijgt er voor het UDI-doel een 
grote stofwolk omhoog . . .  Met niet min
der dan tien man liggen en staan ze 
voor het UDl-doel te schoppen en ten
slotte slaat de rechtsbuiten van DVG 
de bal met zijn hand in  het doel, waarna
de scheidsrechter het doelpunt annuleert, 
Twee minuten voor de rust krijgt ook
DVG een penalty te nemen en wordt 
uitstekend door de middenvoor in een 
doelpunt omgezet 1 -0. Zo komt de rust. 
Na de rust is  UDI overwegend in de
meerderheid, maar de DV_G-keeper kwijt 
zich uitstekend van zijn taak en met het 
einde van deze wedstrijd is ook DVG II 
gepromoveerd en wel naar de tweede 
klasse van de Brabantse Boetbalbond. 
Nu jongens, in de a.s. competitie veel
succes ! ! !

ATHLETIEK. 
Wie wordt Kampioen 1947? 

a.s. Zondag 20 Juli des namiclclags te 1 
uur zal de jaarlijkse wedstrijd om het 
kampioenschap van Boxtel word�n ge
houden op het ODC-terrein. Het bestuur
der afdeling athletiek van ODC nodigt 
hierbij alle l iefhebbers te Boxtel uit om
hetzij in  verenigingsverband of persoon
l ijk in te schrijven. 
De inschrijvingen kunnen gericht worden
tot de secretaresse der afdeling Athletiek
van ODC, mej .  I. Robben Molenwijk. 
Als inschrijfgeld is verschuldigd f 0,25
per persoon, teneinde e .v .  onkosten aan 
materialen te kunnen · bestrijden. 
De wedstrijd bestaat uit een verplichte
vijfkamp, en omvat voor
Dames : 80 111, 200 m, hoog en versprin-
gen, kogelstoten. -
Heren : 100 m, 800 m, hoog en ver
springen, kogelstoten. 
Jongens : 80 m, 300 m, hoog- en ver
springen en kogelstoten. 
Invitatie : Veteranen (boven 34 jaar) bij
voldoende deelname. 1 00 m, 800 m, ver
springen, discuswerpen, kogelstoten. 
Prachtige prijzen en diploma's.
Er zal een Finse puntentelling worden
toegepast. 

met al les wat de raket betrof, het was 
maar de vraag of er brandstof voor te 
krijgen was. ,,We zullen eerst eens zien 
of er hier levende wezens te vinden zijn, 
die ons kunnen helpen", zei Felix, ,,maar 
het is hier zo stil alsof er uren ver geen 
neger te vinden is. 



Distributie=Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLTJST 
voor het tijdvak van 20 Juli 
tot en met 2 Augustus 1947. 

E lk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonkaarten 1<A, KB, KC 10;· (Serie 1-1) 
H-01 Brood : 800 gram brood.
H-02 Brood : 400 gram brood.
H-01 Boter : 1 25 gram boter.
H-02 Boter : 1 25 gram margarine of 1 00

gram vet.
H-03 Boter : 250 gram margarine of 200

gram vet.
H-01 Melk : 4 liter melk.
H-03, H-05 Melk : 7 l iter melk.
H-0 1 Vlees : 1 00 gram vlees.
H-02 Vlees : 200 -gram vlees.
H-01  Algemeen : 200 gram kaas.
H -02 Aloemeen : 750 gram suiker, boter

ham�trooisel enz. of 1 500 gram jam , 
stroop enz. of 750 gram chocolade 
of suikerwerk. 

fl-03 Algemeen : 1 25, gram koffie. 
H -04 Algemeen : 50 gram thee.  
H -05 Algemeen : 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
• u i t  rijst bereid).

H -03 Reserve ·, 1 600 gram brood. 
H.06 Reserve : 800 gram brood.
Bonkaarten KD, KE 707 (Serie H).
H - 1 1 Brood : 800 gram brood.
H - 1 1 Boter : 2 5Ó gram boter.
H- 1 2  Boter : 1 25 gram margarine of 1 00

gram vet.
H - 1 3 ,  H - 1 5 ,  Melk : 1 2  liter melk. 
H- 1 1 ,  H - 1 2  Vlees : 1 00 gram vlees.
H- 1 1  Algemeen : 1 00 gram kaas.
H - 1 2, H- 1 3  Algemeen : 250 gram suiker, 

boterhamstrooisel enz. of 500 gram
jam, stroop enz. of  250 gram choco
lade of suikerwerk. 

H- 1 3 Reserve : 800 gram brood.
H - 1 4  Reserve : 1 00 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
u it  rijst bereid). 

H-16 Reserve : 600 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel (niet
uit rijst bereid). 

:Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG 707 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
,en zieken). (Serie H).

H-21  Brood : 800 gram brood.
H-21  Boter :  250 gram boter.
H -22 Boter : 250 gram margarine of  200

gram vet. 
H-21 Mell< : 5 l iter melk.
H-21 Vlees : 300 gram vlees.
H-22 Vlees : 100 gram vlees.
H-21  Kaas : 200 gram kaas.
H-2 1 Eieren : 5 e ieren.
H-21 Suiker : 250 gram suiker, boter

hamstrooisel enz. of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram chocolade
of suikerwerk. 

St. ClQmens Willibrord 

Apostel van Br�bant 

St. Willibrord, wiens leven wij, in 
verband met het Openluchtspel op 
Molenwijk, voor onze lezers gaan 
verhalen, werd in het jaar 658 in 
Northumberland geboren. Hij was 
een zoon van het stoere volk der 
Angelsaksen, dat enkele eeuwen 
tevoren, in de dagen der grote 
volksverhuizingen, uit de Ger
maanse wouden de zee was over
gestoken naar Brittanië, waar de 
"Britten woonden . Het moet een 
<;toer en vasthoudend volk geweest 
-zijn, want een strijd van twee eeu
wen was er nodi g, om de oorspron
l<el ijke bewoners, de Britten, voor
het grootste gedeelte uit hun eigen
land te verdrijven. Alleen het u iter
ste \Y/ esten van Engeland bleef nog
bewoond door de Bri tten.
De Angelsaksen waren in die tijd
nog aanbidders van de Germaanse
goden, doch de Goddelijke Voor
z ienigheid had met dit volk grote
plannen. Jn "de donkere eeuwen, die
weldra voor Europa en de kerk
-gingen aanbreken, zouden zij het
Evangel ie zu iver bewaren en op 
hun beurt uit dragen naar de vol
ken. 
Eerst moesten echter de Angelsak
sen zelf bekeerd worden en op hun 
zending voorbereid. Zoals eertijds 
de Britten vanuit Rome waren be
keerd, zo zou ook nu de Blijde 
Boodschap van het Evangelie van
uit de Pausstad worden overge
bracht. Degene, d ie de eerste 
stoot gaf voor dit bekeringswerk, 
was Paus Gregorius de Grote. Vóór 
zijn troonsbestrijding had deze 
Paus kennis gemaakt met de An
gelsaksen, die voortdurend op de 
slavenmarkten van Rome verhan
deld werden. Zij moeten, wat l i
chaamsbouw en uiterl ijk betreft, 
een bekoorlijk volk geweest zijn en 
de voorliefde van Gregorius wordt 
door alle geschiedschrijvers gecom
bineerd met zijn bezoek aan de 
slavenmarkt. In ieder geval : Hij 
zette de plannen voor de evangel i
satie van dit volk door en zo ver
trokken in 596 de eerste missiona
rissen, Benedictijnermonniken uit 
Rome, naar Engeland, onder de lei
ding van de abt Augustinus, die 
door de Paus werd weggeroepen 

Versnaperingenkaarten enz. QB, QC 707. 
H-33  Versnaperingen : '.200 gram choco

bde of suikerwerk of 200 gram sui
ker, botcrhamstrooisel enz., of 400 
gram jam, stroop enz. 

H-36 Versnaperingen : 1 00 gram choco
lade of suikerwerk of 1 00 gram sui
ker, boterhamstrooisel enz. of 200 
gram jam, stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vri jdag 18 Juli worden gebruikt, met· uit
zondering van de bonnen voor melk, 
waarop eerst op Maandag 21 Jul i  mag • 
worden gekocht. 
De niet aangewezen bonnen van Serie G 
kunnen vernietigd worden. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
\'vïjziging Uitreikingsdagen 
bonkaarten 709. 

De Waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring Boxtel maakt bekend, ebt in 
verband met bijzondere omstandigheden 
een wijziging wordt aangebracht i n  het 
destijds gepubliceerde uitrc ikschcma voor 
de n ieuwe bonkaarten 709 en wel als
volgt : 
De oorspronkel i jk  vastgestelde dagen van 
28 tot en met 31 Juli komen voor deze 
uitreik ing te vcrvailcn en worden ver
schoven naar de weck van '.2 1  tot en met 
26 Jul i  a .s . ,  zodat in het laatstgcnoc111d 
tijdvak de volgende personen hun bon
kaarten dienen af te halen : 
Boxtel en Schijndel. 

Maandag 21 Juli de letters S en T 
Dinsdag '.22 Jul i  de let ters U en V 
Woensdag '.23 Jul i  de letters W tot 
en met Z. 
Vrijdag 24 Juli degenen die in het 
bezit zijn van een uittredingsbewijs 
zelfverzàrging. 

Paroch ie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, '.20 Jul i .  De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 1 1  
de Hoogmis. Des avonds om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje. Maandagavond om 
half 8 Congregatie. Vandaag gaat de 
schaal voor de doofstommen. De 2e 
schaal voor de bijz. noden van het Epis
copaat, beide collecten worden i n  de 
m ilcldadigheid der gelovigen aanbevolen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. 
Dopen iedere dag van half  3 tot 3 uur. 
MAA DAG : om kwart voor 7 gel .  
mnclst. voor Anna v. cl. Boer ; z.a. gel. 
H. Mis voor Anna van Nieuwburg van
wege de buurmeisjes ; 1-1 . Hart altaar gel .
mndst. voor Marinus v .  cl. Meijclen ; 0111
half 8 gel. mndst. voor Johanna van
Kempen de Laat ; z.a. gel. jrgt. voor
Christiaan Snelclers ; om half 9 gel. H .
Mis voor Theodorus Raaijmakers te  Ra
ve11stein over!.
Dl SDAG om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Petrus v. cl. Hagen ; z.a. gel. jrgt. 
voor Henclirca v. d .  Pas de Bresser ;

als prior van het Andreasklooster 
om de leer van het geloof, die hij 
dagelijks had overwogen met zijn 
monniken, nu ook eens te gaan uit
dragen naar de vreemde. 
Deze Augustinus werd later de H.  
Augustinus (niet te  verwarren met 
de grote bekeerling Augustinus, die 
in 430 als b isschop van Hippo was 
gestorven) en de Apostel van En
geland. 
Na een lange reis, waarbij ze waar
schijnlijk ook nog een bezoek heb
ben gebracht aan de stad Maas
tricht, landden zij eindelijk in Kent, 
het Zuiden van Engeland. 
Het werk van deze monniken werd 
overvloedig met vruchtbaarheid ge
zegend, zodat het geloof binnen 
zeer korte tijd verspreid werd over 
het gehele Westen van Engeland. · 
Het overige gedeelte werd groten
deels bekeerd door monniken uit 
I erland, die vanuit hun beroemde 
kl oosters in Ierland overal onder 
de• he idenen gingen m issioneren. • 
Zo werden de Angelsaksen in min
der clan een eeuw bekeerd tot het 
Kathol ieke geloof. 
En uit een van die kathol ieke ge
zinnen werd als zoon geboren de 
H. \Y/ill ibrord, die later de Apos-
tel van Brabant zou worden.
Zijn vader, Wilgils was een An
gelsaksisch soldaat, die echter op
latere l eeftijd de wapendienst ver
wisselde met het kluizenaarsleven.
De naam van z ijn moeder is n iet 
bewaard • gebleven, alleen een 
droomgezicht, dat zij eens had, 
bleef ons bewaard en is het getui
genis van haar vroomheid. Op ze
kere nacht zag z ij aan de hemel de · 
nieuwe maan opkomen en onder 
het opstijgen groeien tot zij vol 
was. Toen schoot ze plotseling naar 
beneden, verdween in haar mond 
en verlichtte haar inwendig met 
een helder schijnend licht. Een 
priester, die zij om uitleg vroeg, 
verklaarde : de maan, die gij gezien 
hebt, is Uw zoon, die met het licht 
der waarheid de duisternis van het 
ongeloof verl ichten zal. Overal, 
waar hij komt, zal hij het l icht der 
dwaling hem vergezellen en zal h i j  
door de glans van zijn deugden en 
de adel van zijn karakter de ogen 
van velen tot zich trekken. 

(Wordt vervolgd) v. cl. H.

H. Hart altaar gel .  jrgt. voor Johannes 
Gerardus va da Ligt ; om half 8 gel. 
j rgt. voor Cornelia van Oers Ver ba ten ; 
z .a .  gel . H. Mis voor Jan van Deursen ;
om half 9 gel .  H. Mis voor Marinus 
Matheeuwsen te Eindhoven over!. 
\'(!OENSDAG, om kwart voor 7 gez. 
mnclst. vooi' Johanna van Lieshout de 
\'(/erd ; z.a. gel. H. Mis voor Martinus 
1-lubertus Giesbers ; 1- 1 . Hart altaar gel .
mnclst. voor Elisabeth van Kleef Timmer
mans ; om half 8 gel. H.  Mis v.w. , .Bid
dend Leger" voor onze jongens in Indië ;
z.a . gel .  mndst. voor Barbara Manclos
Hazen berg ; om half 9 gel. mnclst. voor 
Petrus v. d, Hagen. 
DONDERDAG, om kwart voor 7 gef. 
�cz. j rgt. voor Maria Deppen Kouwen
berg ; z.a. gel. H. Mis voor Michaël v. 
d. Meijclen en Anna v. d. Ven de hsvr. ;
H. Hart altaar gel . 1 1 , Mis voor over!.
fam. Ocrle111;rns van Engeland ; om half 
8 gel. j rgt. voor Johannes v .  cl .  Pas ; z .a .
gel .  1- 1 , Mis voor over!. fam. de Laat
Vrient cn ; om half 9 gel. 1- 1 . Mis voor
Adrianus van Kempen te Gemonde over
leden ; om half 10 Huwel ijksmis ; om ha lf
1 1  l luwclijksmis.
VRIJDAG, om kwart voor 7 gez. 1 L Mis
tot bijz. intent ie ; z.a. gel . mnds t .  voor 
Adriana v. cl .  Bragt Sm etsers ; H .  Hart
oei. mndst. voor Cornelis van ! la l ; om 
half 8 gel .  1 -1 . Mis voor Petrus Muselacrs·
en Henrica van Drunen de hsvr. ; z.a.
gel .  1- 1 .  1\1is voor Adriana van Rumuncl 
Ketelaars ; om half 9 gel. H. , M,s voor
Franciscus Manclos. 
ZATERDAG : om kwart voor 7 gez.
mnclst. voor Wilhelmina van Zogchel ;
z .a .  gel .  jrgt. voor Anna en Petrus Vul
l ings ; H. Hart altaar gel .  mndst. voor
Hendricus van Woensel ; om half 8 gel .
mnclst. voor Cornelis Voermans ; z.a. gel.
H. Mis voor Anny van Domburg ; om
half 9 gel .  H. Mis voor Sjaak van Vler
ken. 
In het Liefdehuis zullen geschieden : 
Maandag gel .  H. Mis voor Johanna va_nLieshout de Werd ; Dinsdag gel. H. N,,s 
voor Jacob Haubrich ; Woensdag gel. 
H. Mis voor Elisabeth Traa Vet'hoeven ; 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag gel.
H. Mis tot bijz. intentie.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 

te ontvangen : 

Stephanus Mauritius Maria Toube_r geb. 
en won. te Amsterdam en Cornelia Pe
tronella v. cl. Langenberg uit deze par. 
\'(/outherus Arnoldus Jesephus van Moor
sel en Henrica Maria Johanna van Nis
telrooij ,  beiden uit deze parochi e ;  Fran
ciscus Alphonsus Adrianus_ van He�s
uit deze parochie en Claudia _ Cornelia 
Gerarda Margaretha de \'(/ , t  tut de par. 
van Maria Middelares te Vught ; Hendn
cus v. cl .  Langenberg uit deze par. en 
·Petronel la van Rooij uit cle par. van het
1- 1 . Hart ; waarvan heden de 1 e afkondi
ging geschiedt ; Henricus Hermanus Ma
ria Kerkenaar uit deze par. en Elisabeth 
Anna Marijnissen uit deze par. ; /v\ari
nus Bevers u i t  deze par. en Elisabeth van 
Meurs uit de par, van het  H. Hart ; 
Hendricus Adrianus Cornelis Kennis geb. 
te Tilburg en won, te Heumen wedn . van 
Johanna Maria \/romans en Paulma Ma
ria de Kort uit deze par. ; waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt ; Wilhelmus 
Lambertus Oerlemans uit de par. van 
St Petrus te Vuoht en Adriana Henrica 
va·n Engeland uit 

0

deze par. ; Jacobus Wil
lems uit de par. van St. Joseph te Emd
hoven (Tongelre) en Theodora Helena 
Petronella Maria van Engeland uit deze 
par . . Johannes l·lenricus Breuer uit de 
par. ' van het H. Hart en Maria Henrica 
van Kempen uit deze par. ; Johannes Ma
ria Pennings uit de par, van het H, Hart 
en Maria Mathilda Josephina Clemens 
uit deze par. ; waarvan heden de 3e af
kondiging geschiedt. De gelovige� zijn 
verplicht de hun bekende huwel!Jksbe
letselen waarin niet is gedispenseerd ten 
spoedigste aan de pastoor bekend te ma
ken. 

PAR. H. HART TE BOXTEL 

Se Zondag na Pinksteren, 

20 Juli 1 947. 

De 1 e schaal i s  voor de Doofstommen ; 
de '.2e voor de B .N. 
De H .  Fami l ie voor Moeders en Gehuw
de vrouwen houdt haar alg. J-1 . Commu
nie onder de Missen van 7 en 8 uur. 
Vanavond om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor onze Jongens in 
I nd ië. 
\'(/ij hopen i n  onze Parochie te komen 
tot oprichting der V .K.A.J .  Vier me isjes 

uit onze parochie volgen daartoe een 
cursus in  Tilburg. 
Aan de retra ite voor huishoudsters heb
ben twee dames uit onze parochie dcel
genotnen. 
Doopuur iedere dag van half 3 tot 3 uur, 
Biechturcn : Zaterdag van 3 tot 4 uur en 
van 6-8 uur. 
ZO DAG, '.20 Jul i : 6 uur l . cl . voor Mar
t in;, \llaminckx van Handel vanwege 
Broed. H.  Rozenkrans ; 7 uur Ld. voor 
het Geestelijk en tijdel ijk welzijn der pa
roch ie ; 8 uur l . cl .  voor Johanna v. cl. Loo 
Heesakkers vanwege 1 -1. Famil ie voor 
Moeders ; kwart over 9 Lel. uit dankbaar
he id t.e.v. 0. L. Vrouw. half 1 1  de 
Hoogmis t .e .v, H.  Hart tot behoud van 
een huisgezin. 
MAANDAG '.21 Jul i : 7 uur Lel. voor de 
levende en overleden l eden der St. Vin
centiusvcreniging ; ! .cl. voor Paulina Ver
hoeven Linssen ; kwart over 8 l .d . voor 
Petrus van Rooy en echtgen. ;  ! .cl. voor 
\Vilhclmina El t ink-Kersten ; half 9 z.cl. 
uit Dankbaarheid. 
DINSDAG, 22 Jul i : 7 uur Ld. voor Gc
rarllus \ leroude vanwege een vriend ; l .d. 
voor Adrianus van Erp ; kwart voor 8 l .d. 
voor overleden fam. Verhuist ; l .d .  voor 
Piet v. cl. Kruys ; half 9 l .d .  voor de Heer 
Theodorus Schots . 
WOENSDAG, '.23 Jul i : 7 uur z. j .  voor 
An toon van Schaayk ; Lel. Gerardus Ver
oude vanwege even ; kwart voor 8 l .d .  
voor Antonius Wagenaars en echtg. en 
zonen ; 1 .cl ,  voor Sjaak van Vlerken van
wege zijn vrienden ; half 9 l .j .  voor Pe
tronella v. d .  Steen-Boons. 
DONDERDAG : '.23 Jul i : 7 uur t .d. voor 
Wil ly Derks ; 1 .cl .  voor Johannes v .  d .  
Steen · kwart voor 8 l .j .  voor Johanna 
Luyc; Appel mans;  I.m. voor Antonius 
Wagenaars ; half 9 Ld. voor de  Heer 
Theodorus Schots. 
VRIJDAG, 25 Juli : 7 uur Ld. voor Willy 
Derks ; t .d .  voor Johannus v. d .  Steen ; 
kwart voor 8 Lel, voor Jacobus van Elk 
par. St. Petrus overleden ; Ld. voor Pau
lina Verhoeven-Linssen ; half 9 Ld. voor 
Adrianus Vlaminckx v.w. Boterfabriek. 
ZATERDAG, 26 Jul i : 7 uur t.d. t.e.v. H. 
Moeder Anna ; Lj. voor Willem v. d. Lin
den ; kwart voor 8 l . j .  voor Cornelia de 
Bie ; Ld. voor Johannes Driessen ; half 9 
Ld. voor Jacobus van Elk, Par. van St. 
_Petrus overleden. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 

Sste Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie ; 10 uur mnclst. voor 
Martina de Vroom, 
MAANDAG half 8 mndst. voor Chris
tiaan van Kempen. 
DINSDAG : half 8 mnclst. voor Theo
dorus Schellekens ; half 10 gez. h uwe
l i jksmis. 
WOENSDAG : half 8 mndst, voor An
toon van Kempen . 
VRIJDAG : half 8 mnclst. voor 1 -Jenricu s  
Kemps. 
ZATERDAG : half 8 mndst. voor Joan
nes van Nistelrooy ; 9 uur jrgt .  voor de 
Heer Thomas Maas. 
Deze week zullen geschieden : Maandag 
Woensdag, Donderdag, Vrijdag H.  Mis 
voor Henricus Kemps vanwege de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 

Sste Zondag na Pinksteren 1947. 

ZONDA G :  7 uur H, Mis u i t  dankbaar
heid ; half 9 H. Mis vanwege kleinkinde
ren voor Wilhelmus de Groot en Cor
nel ia van Roosmalen hsvr. ; Tien uur 
Hoogmis voor het welzijn van de paro
chianen. De eerste schaal is voor de 
arme doofstommen, de tweede voor B.N. 
half 3 Lof met rozenhoedje, om Gocl's 
zegen af te smeken over ons parochie
huis .  
MAA lDAG : half  8 H.  Mis tot bijzon
dere intentie ; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Hendrikus van de Loo. 
DINSDAG : half 8 H. Mis waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd, voor 
mevr. Henri ette Witteveen-Schöne ; kw, 
over 8 H. Mis voor Mevrouw van Lies
hout-de \'(/ere! . 
WOENSDAG : half 8 J- 1 .  Mis voor mej, 
Wilhelmina v .  cl . Boom ; kwart over 8 
J-1. Mis tot bijzondere intentie.
DO TDERDAG : half 8 jrgt. voor Theo
dora Peynenburg v. cl .  S t ruik ; kwart over 
8 1- 1 . Mis tot i ntentie v. cl . Leden der
Godsvrucht ige vereniging ter ere v. d .  
H. Theresia.
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Francisca
v. Doremalen-van Grinsven ; kwart over
8 1- 1 . Mis ter ere v. cl. J -1 .  Antonius. 
ZATERDAG : half 8 H. Mis ter ere van
0. L.  Vromv van Altijddurende B ijstand
tot bijzondere intentie. H ierbij wordt 

ZO M E R F E EST EN 

de kerk met 'n kaars vereerd ; kwart over 
8 jrgt. voor Henricus van Kasteren en 
Petronella Soeterings hsvr. 
B iechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8, daarna Lof met rozen
hoedje, om Gods zegen af te smeken 
over ons Parochiehuis. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johannes Andreas van Nistelrooij 
te Gemonde en de jongeheer Antonius 
van Kerkoerle, onderwijzer te den Bosch 
overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 

LIEMPDE. 

Se Zondag na Pinksteren, 
20 Juli 1 947. 

ZONDAG : half  7 l . j .  voor Johanna Leo
nardus Voets ; 8 uur 1 . j .  voor Johannus 
Habraken ; 10 uur de Hoogmis tot welz. 
der p:,r . ; 3 uur Lof, daarna meisjes con 
grcg. In al le 1- 1 . M issen de 1 c schaal 
voor het Doof-stommen-instituut te St. 
M ichiels-Gestel . 
MAANDAG : 7 uur z. j .  voor Laurent ius 
v. cl. Boer ; half 8 z.mndst. voor \'(/i l lem
Bekkcrs ; 8 uur l . j .  voor Anna Maria Jan 
Leermakers. 
D INSDAG : 7 uur z.j. voor Cornelia v. 
cl .  Boer ;  half 8 z.mndst. voor Marinus 
1-labraken ; 8 uur Lj. voor Francina Jo
hannes J -Iabraken.
WOENSDAG : 7 uur z.j. voor Everd
Bakx ; half 8 z.mndst. voor Catharina
Willem \'(!elvaarts ; 8 uur l .j ,  voor Johan
na Johannes Bax.
DONDERDAG :  7 uur I.m. voor bijz.
noden der parochianen ; 8 uur l .j .  voor
Arnolcla Hubertus van de Laar ;  half 1 0
zingende huwelijksmis.
VRIJDAG : 7 uur z.j. voor Hendrica 
Everd Bax ; half 8 z.m. voor Catharina
Willem Welvaarts als overleden lid H. 
Theresia ;  8 uur I .m. voor Klompenma
kers Patroonsbond, 
ZATERDAG : 7 uur z.j. voor Lambertus
v. d. Keer ;  half 8 z.m. voor Theodorus
Hollanders als overleden weldoener van
Kerk en Liefdesgestich t ;  8 uur l.mndst.
voor Mathilda Prinsen.
ZONDAG : half 7 I.m. tot welzijn der
par. ; 8 uur l .j .  voor Adrianus Gooyaarts ;
1 0  uur z.j . voor Cornelis van de Ven.
In  de kapel der Eerw. Zusters : Maandag
7 uur I.m. voor de Edelachtbare Josefus
v. cl. Bosch als overleden lid St. Will i
brord ;Dinsdag 7 uur I .m. voor Johannes 
Vissers ; Woensdag tot Zaterdag 7 uur
I.m. voor August Suetens overleden te
Best. 
Gedoopt : Johannes Hendricus Elisabeth
Gerardus zoon van Petrus v .  d. Wiel
Meeuws ; Maria Henrica Martina doch
ter van l-Ienricus van Mensvoort-Oerle
mans ; Cornelia Maria Josephina dochter 
van Christianus Quinten-Ma?s.

PAR. ST. WILLIBORDUS TE ESCH -
H .H .  Missen om 7 uur, half 9 en 1 0  uur 
Hoogmis voor de Parochie .  De kleintjes 
zullen onder de 1-1. Mis van half 9 hun 
eerste 1-1 . Communie doen. Voor de gro
ten zal onder de H. Mis geen Communie 
worden uitgereikt ; al leen voor en na de 
H. Mis. Tweede schaalcollecte voor Bijz.
Noden Episcopaat. Na de middag om 
3 uur Pl .  Lof waaronder oplegging van 
het scapulier aan de kleintjes en toe
spraak. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
'.2de en 3de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren, 
ZONDAG 7 uur H. Mis voor Joh.anna 
van der Bruggen-Domin icus ; half 9 uur 
H. Mis ; 10 uur Hoogmis voor de par. ;
Elders H. Mis voor Wilhelmus en Wim
ke van Schijndel.
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Verhoeven ; Elders jrgt. voor Adria
na Verhoeven \lerschuren.
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Johannes
Antonius van Roosmalen ; Elders jrgt.
voor Cornelis van Roosmalen.
WOE SDAG : half 8 jrgt. voor Henrica
van Roosmalen ; elders H. Mis voor Bijz.
Intentie (v. B .) .  
DONDERDAG : half  8 jrgt. voor I- len
clricus Johannes Fick ; Elders mndst. voor 
Maria Anna Brox, 
VRIJDAG : half 8 mndst. voor Gerdina
van de Pas-Hoevenaars ; Elders jrgt. voor 
Michiel Konings.
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Christina
Konings-van Vessem ; Elders mndst. voo, 
\'(/ilhelmus van de Langenberg. 
Nog zullen elders geschieden : J-1. Mis
voor Gertrucla van der Staak-Konings ; 
I-1. Mis voor Cornelia van Oers-v. cl.
Braak. 

• 

KATH.  ARBE I D E RS BEWEGI N G  

Voor onze leden en hunne huisgenooten bestaat 
gelegenheid om plaats te bespreken voor het 

Massa-Ope n l u c htspel 

St. C lemens Wi l l i bro rd 
te B oxtel op 3 Aug ustus en 24 Aug ustus 

en M id-Zomernachtsd room 
te Oisterwij k op 31 Augustus. 

Kosten f 1 . - per persoon 
(al leen op vertoon van geldige contributtiekaart)

Plaatsbespreken (voor a l le u i tvoeringen) uits lu itend a.s.  Zondag 20 J u l i  
v a n  1 1  tot 1 u u r  i n  het Vereen i gi ngsgebouw. 

H ET BESTUUR. 
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i H. v. d. Bogaerd 
Zonder bon 

t en • ! M.A.v.d. Bogaerd-v.d.Broek l
! hun Zilveren Huwelijks-
! feest te vieren. 
t De 1-1. Mis uit dankbaari heid zal worden opgedra·i gen om half 9 in de Pai rochiekerk van het H. Han 

i( HOGE SCHOENEN 
f 9.- en f 14.-

! Hunne dankbare Kinderen
t en Kleinkinderen.

P,ouencieut' s 5cftoenl'tandel Boxtel 
! v� Osch- en v. Leeuwenstr. 
t 3), Boxtel. 
......... �.�----�-----·--·--· .. • 
Voor de hartelijke belangstel
ling, ondervonden bij onze 
thuiskomst uit Indië betuigen 
wij bij deze onze hartelijke 
dank aan Familie, Vrienden en 
Kennissen, bijzonder aan H.H. 
Geestelijken en Kath. Thuis
front en de Buurtvereniging. 

Onze winkel is gesloten 

vanaf Vrijdag 18 Juli tot en 
met Vrijdag 25 Juli 2 uur n.m. 

Piet en Amoon Doevendans 
Merheimstraat. F. J. WITTEVEEN Woninginrichting

RECHTERSTRAAT 22 - BOXTEL Onze hartelijke dank aan fa. 
milie, Vrienden, Kennissen, 
H.H. Geestelijken en het Ka
tholiek Thuisfront v. H. Hart· 
parochie, NIWIN, en wel zeer 
speciaal aan de Buurtveren i
ging "Merheimstraat" voor de 
talrijke blijken van spontaan 
medeleven bij de terugkeer 
van onze zoon Jo uit Indië. 

Fam. VAN ESCH, 
van Merheimstr. 18 

Bij deze zeg ik hartelijk dank 
aan de geestelijkheid van de 
parochie van het H. Hart, Ka
tholiek Thuisfront, Familie, 
Vrienden en Kennissen voor de 
vele blijken van belangstelling, 
ondervonden bij mijn terug
keer uit Indië. 

Sergeant A. H. van GEFFEN 
Spoorstraat 20, Boxtel. 

Te koop voor H.H. Aanne· 
mers en Landbouwers, 10 stel 
z.g.a.n. onderstellen met ijzer
beslag. Een onderstel met
nieuwe onder en bovenmolen
voor vierwieler. Aan spotprijs, 
wordt gratis thuisbezorgd. 
Louis Hopmans, Koopvaardij
straat 13, Tilburg. 

Te koop een toom beste big
gen G.Y., bij C. v. Rulo, Ge
mondseweg 5. 

Te koop aangeboden: Werk
bank met bankschroef en re
genton. Bekkers, Tongeren 30, 
Boxtel. 

Schnauzers (middenslag) pups 
prima stamboom, Kamp. afst., 
te koop eind Juli. Mevrouw 
Schaepman, Alfons Diepen
broekstraat 6, 's-Hertogen
bosch. 

Te koop, een linnenkast, keu
ze uit twee, A. v. Uden, Luisel 
19, Boxtel. 

Oud en nieuw naaiwerk ge
vraagd, Adres bevragen Mo
lenstraat 19. 

Te koop, pathefoon met platen 
kinderledikant, bolderwagen en 
kruiwagen, Merheimstraat 4. 

Te koop Dorsmachine met 
manage en tevens een luxe 
paardentuig, bij J. v. d. Anker, 
Munsel 17, Boxtel. 

l;e koop een fijne, zo goed als Te koop Engels Raygras,

nieuwe damesfiets, zonder ban- nieuwe oogst, bij J. de Bie, 

den. Wilhelminastraat 22. Tongeren 55. 

Te koop een damesfiets met 
lamp en tas, ieuwe Kerkstr. 
57. 

Te koop Radiotoestel 758U 
voor gelijk- en wisselstroom 
220 V, Sparrenstraat 35, Eind
hoven. 

Te koop Radio Ultra korte 
golf, prima apparaat 650 A. 
220 V, wisselstroom. Adres 
Eindhoven, Hei straat 25. 

Te koop een wandelwagentje. 
zo goed als nieuw, Stationstr. 
31, tussen 6 en 7 uur (2 maal 
bellen). 

-----------
Toneeldecors - Aangeboden 
toneeldecors uitstekend ge
schikt voor Revue, Kinderope· 
rette enz. Bevragen A. van 
ó.melsvoort, Maaskantje C 103. 
Den Dungen. 

Te koop Prima bakfiets, 2 wie
lige wagen met 30 X 5 banden. 
Prima geschikt voor boeren• 
bedrijf. H. van Laarhoven, 
Molenstraat 28. 

Te koop: 1 twee persoons hou
ten ledikant; 1 ijzeren kinder
ledikant; 1 houten kinderledi
kant, 1 Triller omvormer, te 
bevragen, Bosscheweg 17, Box
tel. 

Bakkerij "DE KROON'' 
Firma GOOSSENS, 

v. Osch & v. Leeuwenstraat 21

is wegens vacantie gesloten 
vanaf 21 Juli t/m 27 Juli. 

Gevraagd: 

op fabriekskantoor te Boxtel 

jongste bediende 
bij voorkeur met MULO-diploma 

Brieven onder no. 50 bureau van 
dit blad. 

Zelfstandige hulp in de 
huishouding gevraagd, 

in gezin met één kind voor dag of 
dag en nacht. 

Brieven onder nr. 35 Molenstraat 19. 

Verkeer sstremming 

In verband met de werkzaamheden

aan het electrische Kabelnet zal het 

verkeer vanaf de Markt door Rech

terstraat naar de nieuwe ·Rijksweg 

afgesloten zijn 

r 

ZONDAG 27 JULI 

MET OPENLUCHTSPEL: 

"Sr. Clemens- W!ïlibrord .. 
KAARTEN VOOR LAMO0AG EN OPENLUCHrSPEl! 

· - .; tt.:.1111
n.V. J! de G,cul}lec ({. Zn.
te 's-HERTOGENBOSCH 
vraagt voor hare fabrieken: 

nette MEISJES 

1 
voor diverse afdelingen Hoog loon, vrij ver
voer, rijwielvergoeding. Gunstige sociale TOor• 
waarden. Aanmelden dagelijks bij de portier, 

\., ___ V_i•••t •r •a•at•, ••••·•H •e •rl•o •g •e •nb•o•••c•h•. ------•r,

Eerste Brabantse Landdag 
op Zondag 27 Juli 

Gecombineerde kaarten voor Land

dag en première Openluchtspel f 3.-
Kaarten uitsluitend voor deelneming aan de 

Landdag f 1.-
ln voorverkoop verkrijgbaar bij : 
Fa. J. P. Tielen, Stationstraat. 

Sigarenmagazijn J. Mandos, Kerkstraat. 

C. P. v.d. Braak, koster, Nieuwe Kerkstraat.

Gratis cursus in stoppen en noppen 
van textielgoederen. 

Aan schoolvrije meisjes wordt gelegenheid ge• 
boden een gratis cursus van 6 maanden te volgen. 
(twee avonden per week van 7-9 uur) w�ardoor 
een zeer gord l onende dagtaak hier ter plaatse 
verkregen wordt. 

De cursus begint in September en wordt ge. 
geven door de Zusters Ursulinen, waar men zich 
kan aanmelden en waar nadere informaties te 
krijgen zijn. 

Gevraagd: 

door Aannemer Frans Schuurkes 
Leenheerenstraat 39, Tilburg 

voor woningbouw in Boxtel: 

Uitvoerder 
Metselaars 
Timmerlieden 
Opperlieden 

Aanmelden Zaterdag 19 Juli n.m. van 4 tot 6 uur 
bij A. van Vlerken, Markt, Boxtel. 

Te Esch 
kunnen advertenties ter plaatsing 
in Brabants Centrum worden op
gegeven bij de Heer J. H. Muskens. 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

co 

Dat is te verhelpen - door de handen uit de mouwen 

te steken bij Philips. Zoals ge weet bepaalt onze 

uitvoer de invoer; als ge meehelpt de uitvoer te 

vergroten, dan gaat het ook U beter I Meldt U bij 

ons aanneembureau in de Willemstraat. 

Gevraagd: A. G. JANSSEN 
nette werkster 
voor twee of drie dagen 
per week. Adres te be, 
vragen Molenstraat 19. 

Alle soorten Potplanten : 

Begonia, Impatiën, 
Fuchsia, Coleus, 
Mesium Brillantum 
prachthangers 

steeds in voorraad bij: 

Bloemisterij 

L.v.d.Sande
Tongeren 56 

. ,, 

MIJLSTRAAT 41 
Prima waar en schaarse artikelen 

o.a. Vermicelli en Koek
Voor iedereen Gort 

Aardappelmeel, Aardappelsago 
Boekweitmeel, Grutten, enz. enz. 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

:,:� 

--=::::---. 

De bekende kwaliteit • : 
•·

n extra bespanng
en nog ee 

door 10 Oio korting

op Maandag, Dinsdag en Woensdag 

21, 22 en 23 Juli 1947. 

Bij VOS uw kaas en vis gehaald 

Dan hebt U zeker nooit gefaald 
STATIONSTRAAT 44 

!SRuK:J.I',. TIELEN, BOXTEL. 

fï •itef \!Sid@;;I)
DE. KOFFIE· EN îHEEZAAK

. 1 -----

V~t~J~!•• , • 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De eerste 
Brabantse Landdag 

Zondag a.s. zal de élite van Bra
bant zich opmaken en naar Boxtel 
komen om daar de eerste Brabant
se Landdag bij te wonen. 
Met dit gebeuren wordt een perio
de van hard werken voor Brabant 
afgesloten en een nieuwe periode 
om hard te werken voor Brabant 
ingeluid. 
Het is dus een belangrijk feit voor 
Brabant. 
Het zal zijn als een reveil voor de 
Nederlanden. 
Boxtel stelt er prijs op de Brabant
se élite die dag binnen zijn muren 
te mogen huisvesten en het zal 
door zijn gulle gastvrijheid de 
eigen Brabantse aard eer bijzetten. 
Boxtel zal de deelnemers aan de 
landdag op een openluchtspel ver
gasten dat gegroeid is uit gemeen
schapszin en dat doet zien wat in 
vereende krachten kan worden be
reikt. 
Boxtel zal de deelnemers van de 
landdag duideiï1k maken, dat Bra
bant nog over belangrijke reserves 
beschikt waaruit rijkelijk kan wor
den geput. 
Boxtel roept de Brabantse pioniers 
uit het verleden en het heden een 
hartelijk welkom toe. 
Boxtel begroet afzonderlijk de 
broeders van over de grens die op 
de landdag aanwezig zullen zijn. 
De landdag toch zal staan in het 
kader van 11Benelux". 
De Brabantse taak in de Neder. 
landen zal op deze dag belicht 
worden door Professor Dr. F. v. 
cl. Ven op economisch en door Dr.
F. V crcammen op cultun:el lerrein.
Boxtel plicht het bovenal te be
groeten de vader van Brabantia
Nostra, de veteraan van al het
goede wat in Brabant groeit en
bloeit: de Priester Dr. P. C. de
Brouwer!
Boxtel weet dat Dr. P. C. de Brou
wer zich niet graag in de bloemen
laat zetten, ondanks het feit dat
deze stoere werkkracht en werker
niets liever ziet dan dat heel Bra
bant een geurig, fleurig en kleuri"g
bloementapijt is.
Het mag en het moet oo deze voor
Brabant zo schone dag worden ge
zegd, dat Brabant aan deze vete
raan, deze zo bij uitstek sympatie
ke Priester, diepe· dank en grote
erkentelijkheid verschuldigd is.
Moge het Priester Dr. de Brouwer
op zijn levensavond, gegeven zij�
de vreugde te genieten Brabant te
zien openbloeien naar alle kant!
Deelnemers aan de landdag: van
harte welkom.
Deze dag geve U allen oersoon
lijk voldoening.
Deze dag zij Brabant en Neder
land ten zegen.
Dat geve God!

Nadere mededelingen over de 
Brabantse Landdag op 27 Juli. 
Om 10 uur wordt de Landdag begonnen 
met een Pontificale Hoogmis, welke 
wordt opgedragen door Z.H. Exc. Mgr. 
Walter Panis, M.S.C. in de St. Petrus
kerk. 
Het Sacramentskoor uit Breda zal onder 
lei?ing van Louis Toebosch zingen de 
Missa Papae Marcelli voor 6 st. gem. 
koor a capella van G. da Palestrina. 
Ook de inwoners van Boxtel worden uit
genodigd deze Pontificale Hoogmis bij 
te wonen. 
Van 12 tot 1 uur wordt een matinée op 
de Markt gegeven door de harmonie de 
la Salie. 
De landda!?•bijeenkomst in het park Stac 

pelen begmt om half twee. Zij wordt 
muzikaal opgeluisterd door Boxtel's Har
monie. 
Toegang tot het park Stapelen: Burg
akker en Kasteellaan. Voor auto's toe
gang Parallelweg-Zuid. Deze kunnen 
parkeren bij het klooster. 
Ook op de landdag worden nog kaarten 
verkocht en"wel aan een kraampje op de 
Markt en 611 de fa. Mandos in de Kerk
straat en tevens aan de toegangen tot 
het park Stapelen. 
\:�Ie a_utoriteiten zullen de landdag
b11eenkomst en de première van het open
luchtspel bijwonen, zo b.v. de ministers 
Huysmans en Gielen, prof. de Quay 
Commissaris der Koningin, de abt va� 

Beme, de vicarissen-generaal van de 
Bisdommen 's Hertogenbosch en Breda, 
enige leden van de Raad van State en de 
Ie en lle Kamer. 
Zowel de K.R.O. als de Wereld-omroep 
zullen met reportagewagens bij landdag 
en openluchtspel aanwezig zijn. 
Na de landdag-bijeenkomst wordt in 
stoet getrokken naar Molenwijk. De stoet 

De vlaggen uit! 

wordt door muziek en vaandels en vlag
gen opgeluisterd. 
De route is: Kasteellaan, Stationsstraat, 
Breukelsestraat, van Merheimstraat. 
Om half vier vindt de première plaats 
van het grote openluchtspel. 
Na afloop van het openluchtspel geeft 
de R.K. Gildenbond-harmonie een Con
cert op de Markt. 

ZONDAG 27 JULI 
de grote 

• 

1s voor 
dag. 

Boxtel 

Door de "Brabantse Landdag" en de 
Première van het "St. Willibrordspel" zal 
Boxtel in de belangstelling staan van 
geheel Brabant. 

Daarom: 

Vacantie 
en Vacantiegangers 

Vacantie houden moet niet alleen aan· 
trekkelijk zijn, omdat men dan eens kor
tere of langere tijd "niets te doen" 
heeft . .. nee, vacantie houden moet niet 
alleen negatief nut hebben, ze moet ook 
positief voordeel brengen. 
We spreken hier over het vacantiehou
den door van het buitenleven te genie
ten in bos en hei, op en in het water, 
in sport en buitenspel. Vooral degenen, 
die het grootste deel van de dag moeten 
slijten in de benauwende stadslucht en 
hun werkkring vaak hebben in de beslo
ten ruimte van winkel of kantoor, van 
fabriek of werkplaats, doen er goed aan, 
hun \·;:;cantie ea hun overige v:-ijc da
gen zoveel mogelijk buiten te vieren, in 
de open lucht. 
Het zonnelicht en de frisse lucht prikke
len de bloedsomloop en zuiveren de 
ademhaling; wandelen en spelen bevorde
ren een goede eetlust? Het gezamenlijk 
kamperen onder goede leiding en disci- • 
pline is een goede training in saamhorig
heid en soberheid. Allemaal nuttige din
gen niet alleen voor de individuële per
sonen, maar ook voor de verhoging van 
de volksgezondheid en de volkskracht. 
Wanneer we in Katholieke bladen of 
periodieken beschouwingen tegenkomen 
over ontspanning en sport, over zwem
men en baden, dan is er altijd een be
paalde categorie van mensen, die zich 
de vraag stelt, waarom de katholieke 
kerk zich hiermee gaat moeien. 
Welnu, zolang er geen godsdienstige of 
zedelijke kwesties mee gemoeid zijn, 
laat de Kerk de mensen vrij hun gang 
gaan. Maar als godsdienst of zedelijk
heid in het gedrang dreigt te komen, 
mag de Kerk haar verantwoordelijkheid 
niet vergeten. 
Zo zal het b.v. de Kerk koud laten, of 
je rooie of witte kool eet, maar het laat 
haar niet meer koud, als een mens zich 
dronken drinkt; je kunt je kleden, zo
als je dit het liefste doet, maar als je 
kleding onzedelijk is, zal de Kerk de 
plicht hebben, je te waarschuwen; men 
kan sportterreinen aanleggen en zwem
gelegenheden bouwen, maar als men 
daar gebruiken in gaat voeren, die de ze
delijkheid bedreigen, dan zal de Kerk 
protesteren. De Kerk ziet je graag kam
peren of bivakkeren, maar als je het zo 
aanlegt, dat je ziel en zaligheid er onder 
gaat lijden, dan zal de Kerk trachten 
er een stokje voor te steken. 
Uit deze zorg van de Kerk voor de 
geestelijke en bovennatuurlijke zijden 
van onze ontspanning, volgt vooral voor 
onze jongeren, deze zorg te steunen 
door een krachtige en consequente le
venshouding. 
Onze jongeren moeten goed weten, dat 
het, ook in de strijd rond het zomerse 
buitenleven, gaat om de hoogste waar
den van de mens. Het is ook hier een 
strijd van christendom tegen heidendom. 
De levenshouding, die wij jongere ka
tholieken op dit gebied moeten aan
nemen, zal dan ook een tweevoudig ka
rakter dragen, een positief en een ne
gatief. 
Onze positieve levenshouding moet aller
eerst gevormd worden door een goed 
verstandelijk inzicht: Laat je niet alles 
goed en rein aanpraten! Blijf je eerlijk 
bewust, dat er op het gebied van het 
zedelijk leven tal van dingen zijn, waar 
we niet tegen kunnen. Als daarom de 
Kerkelijke Overheid ons waarschuwt te
gen bepaalde verkeerde gebruiken of toe
standen, moeten wij het niet beter willen 
weten. Als onze ouders ons bepaalde 
plaatsen of gelegenheden verbieden, 
moeten wij willen weten, dat zij, die 
toch nog altijd over een grotere dosis 
ervaring beschikken, dan wij zelf, hierin 
het goede met ons voor hebben. 
Op de tweede plaats moet onze wil wor
den getraind en sterk gemaakt, om deze 

Vlaggen Uit! 

levenshouding te kunnen handhaven. De 
wil is als een motor, die nooit stil mag 
staan, maar voortdurend de mens moet 
stuwen in de goede richting. En om dit 
succes te kunnen oogsten, hebben wij nu 
eenmaal de bovennat4µrlijke genademid
delen der H. Kerk nodig. 
En dit is een zeer voornaam punt, dat 
er bijna altijd overschiet ook bij onze 
Roomse vacantiegangers. 
De meesten verwaarlozen bij hun vacan
tie heel hun godsdienstig leven. Wan
neer men erop uit trekt, naar de bossen, 
naar de hei of naar zee, wie denkt er 
dan, om maar iets te noemen, aan een 
geregeld morgen en avondgebed, om niet 
te spreken van een rozenhoedje iedere 
dag? Laten wij, jonge Katholieken, dan 
eens die valse schaamte achterwege! Al 
zouden andere Katholieken het niet 
doen, al zouden wij in gezelschap van 
niet Katholieken zijn, wij bidden toch, 
wij communiceren tóch. 
Onze negatieve levenshouding zal ver
der bestaan in het "zuiver negeren" van 
enkele uitingen, van wat sommigen noe
men het "moderne" buitenleven. Het is 
immers een dringende eis, niet alleen de 
zonde te vermijden, maar ook de ge-

. legenheden en gevaren tot zonde te 
vluchten. 
Wil men dit niet, dan is zeker op de 
duur de zonde niet te vermijden. Hier is 
een radicaal optreden de enige weg. 
Moeten wij ons dan schamen, als wij on
ze katholieke principes inzake zedelijk
heid en kleding handhaven in eigen 
streek tegenover degenen, die van over 
onze provinciale grenzen binnenstromen, 
als het ware, om hier gebruiken in te 
voeren, die voor ons strijden met iedere 
vorm van eer en fatsoen. En hier mag 
er wel eens op worden gewezen, dat -
nu door de burgerlijke overheid een 
strenge controle wordt uitgeoefend op 
kampeerders - ook de particulieren ver
plicht zijn in geweten, hieraan mee te 
werken. Het komt jammer genoeg nog 
voor, dat z.g. losse kampeerders, meestal 
gemengd, die geen kampeervergunning 
konden krijgen, een onderdak en ver
blijf vinden bij een of andere particulier. 
Dit is voor een Katholiek niet de juiste 
levenshouding en helemaal geen reclame 
voor onze katholieke provincie. 
Hier missen we weer de nodige fierheid, 
om ook de vreemdelingen - zo nodig -
erop te wijzen, dat zij zich hebben aan 
te passen aan ons en dat wij niet van 
plan zijn onze opvattingen prijs te geven 
voor de hunne. 
Bij de rivierovergangen aan de Moerdijk 
en zo onlangs nog in Grave werden 
prachtige Mariakapellen gebouwd, sym
bolen van de Katholiciteit van onze scho
ne streek. Gaat daarom als Brabanders 
groot ·op uw geloof, door het daadwer
kelijk te beleven in al uw practijken. 

Zi!veren Priesterfeest 

van Pater Frans 

Niet voor pater Frans alleen maar voor 
alle bewoners van Stapelen zal 23 Juli 
1947 een onvergetelijke dag blijven. 
Talrijke familieleden waren uit Limburg 
naar Boxtel gekomen om te delen in de 
vreugde van de jubilaris. 
Zelfs de moeder van pater Frans ont
brak niet. Op een ziekenwagentje reed 
men haar vooraan in de kapel, zo dicht 
mogelijk bij haar zoon, die vandaag bij 't 
opdragen van het H. Offer zeker bijzon
der aan haar dacht. 
Onder het zingen van het Veni Creator 
begaf de stoet zich in processie van de 
Oude H. Bloed kapel naar de kapel 
van het missiehuis. Bij de H. Mis fun
geerden, als diaken en sub-diaken de 
eerw. paters Bonifatius Moitroux en 
Emile van de Putten, oud leraren van 
Boxtel. 
De fcestpredikatie werd gehouden door 
pater Tharcitius Janssen. 

Onder de aanwezigen merkten we op, 
de voorzitter van het apostolaat der Her
eniging, pastoor Smit van Soestdijk en 
de vice voorzitter prof. Janssen van War
mond. 
Zelfs uit Oost-Europa was een eminent 
priester en groot geleerde naar Boxtel 
gekomen n.l. pater Jozif Zalm van de 
universiteit van Boekarest. Zeker mo
gen we niet vergeten te memoreren de 
aanwezigheid verder van pater Venance 
Grumel, de directeur van de beroemde 
bibliotheek der Assumptionisten te Boe
karest. Beide confraters hebben een heer
lijke dag doorgebracht met pater Frans 
en de andere kloosterlingen op Stapelen. 
Geestelijke en wereldlijke autoriteiten 
maakten van de receptie gebruik om de 
jubilaris hun gelukwensen aan te bieden. 
En de Edelachtbare Heer Burgemeester 
en de Hoog Eerw. Heer Deken richtten 
nog een bijzonder hartelijk woord tot 
pater Frans. 
Bij het lof om 5 uur assisteerden pastoor 
Smit en prof. Janssen. In de hal van 
het missiehuis zongen de studenten een 
mooie priester-cantate en pater Frans 
dankte in hartelijke woorden voor de eer
vandaag aan het priesterschap gebracht 
in zijn persoon. Rond half negen bracht 
de Gildebonds Harmonie een keurige 
serenade. 
De· feestdag werd gesloten met een ge
zellig samenzijn. 

AARTSBROEDERSCHAP VAN DE 
H. FAMILIE.
Bij het eerste Eeuwfeest.

Onder de godsdienstige verenigingen 
van verschillende aard mag zeer zeker 
met ere worden genoemd de Aartsbroe
derschap der 1-1. Familie, waarin vooral 
de mannen en jonge mannen voor het 
behoud van hun godsdienstig leven zulk 
een machtige, onderlinge steun vinden. 
Zij immers verschaft aan de katholieken 
van elke stand en leeftijd een heilzame 
gelegenheid om de weg naar het goede 
en der deugd te bewandelen en, waar het 
tenslotte om gaat, de eindbestemming te 
bereiken. En al heeft de H. Familie een 
eerbiedwaardige leeftijd bereikt, toch is 
zij nog nodig bij de huidige heropbouw 
\'a:1 het godsd,-:nst;ge leven. 
Al wie de tekenen van deze tijd weet te 
verstaan, zal er van doordrongen zijn, 
dat tegenwoordig de Christelijke Maat
schappij van alle kanten grote g•aren 
dreigen. Veel van hetgeen de heden
daagse wereld laat zien en horen, heeft 
klaarblijkelijk ten cfoel om de eerbied 
voor godsdienst en zeden weg te ne
men. Met zulke tekenen zal het niet ver
wonderen, dat het Hoogste Kerkelijk 
Gezag telkens en telkens de gelovigen 
bidt en smeekt tot verdieping van het 
geloofsleven en tot versterking van de 
ware godsdienstzin, terwijl het daarbij 
in de loop der jaren bij herhaling het 
lidmaatschap van de H. Familie heeft 
aanbevolen. En waar een afdeling werd 
opgericht en tot bloei kwam, werd zij 
voor de leden een machtige steun in de 
zware levensstrijd, dierbaar aan 't hart 
der leden, hun roem, dierbaar ook aan 
't hart der geestelijkheid, het voorwerp 
van haar dankbaarste arbeid voor de zie
len, de bron van vele goede werken voor 
het welzijn van de parochie. 
Ter viering van het eerste Eeuwfeest der 
H. Familie zullen a.s. Zondag 27 Juli
ongeveer vijfduizend leden uit alle delen 
van ons land deelnemen aan de Congres
bedevaart naar Maastricht en Hoei, en 
neerknielen aan het graf van de stichter. 
Het worde een zegedag voor de Aarts
broederschap, een dag die niet enkel 
geestdrift zal wekken in de harten van 
deze duizenden, maar ook er iets toe zal 
bijdragen om door nieuwe bezieling en 
perspectieven de levenskracht van de 
meer dan twaalfhonderd afdelingen in 
ons land te waarborgen of terug te 
schenken. 

Plaatselijk nieuws.

LIEMPDE. 
FEESTELIJKHEDEN BIJ JNST ALLA TIE 
EN ONTVANGST VAN NIEUWE 
BURGEMEESTER. 'll:. 
Ter gelegenheid van de Plechtige Instal
latie en Feestelijke ontvangst van de 
nieuwe Burgemeester, de Edelachtbare 
Heer G. J. Laurijssens op Zaterdag 26 
Juli, heeft het comité een feestprogram
ma opgesteld. 
Om 2.30 uur zal de begroeting plaats 
vinden a_an de gemeentegrens op de weg
Boxtel-Liempde. 
Het feestcomité zal begeleid worden 
door Ruitervereniging "Prinses Irene" en 
een deputatie schoolkinderen, namens wie 
een woord van welkom zal worden ge
sproken. 
Om 3 uur ontvangst aan de kom der 
gemeente door de Voorzitter van het 
feestcomité en Fanfare "Concordia" .  
Hierna zal de feestelijke stoet zich naar 
het gemeentehuis beg.even. 
Om ongeveer 5 uur zal in een openbare 
zitting van de raad, welke via luidspre
kers ook buiten te volgen zal zijn de 
instalbtie van de burgemeester plaats 
vinden. 

OMGEVIN.G 

Zondags evangelie.

'.Mijn huis is een huis des 
(Jebeds. Luc. 19, 46. 

Christus is over onze aarde gegaan 
als een toonbeeld van zachtmoe
digheid. Wanneer de eer van Zijn 
Vader in gedrang kwam, sprong 
Hij echter op de bres en werd de 
toon van zijn stem hard en streng. 
Een keer is hij zelfs nog verder ge
gaan en heeft hij van zijn lenden
gordel een gesel koord gemaakt: 
11Mijn huis is een huis van gebed 
en gij hebt er een rovershol van 
gemaakt". 
Wij leven in een tijd, waarin de 
vele kerken of liever de vele ruïnes 
van vroegere Godshuizen, eer
biedwaardig door ouderdom en 
kust, verwoest en verbrand zijn. 
Halfverkoolde muren schreien ten 
hemel in hun protest tegen het van
dalisme der Godhaters. In deze tijd 
moet de liefde tot onze kerken 
toenemen, omdat de rampen die 
nu weer ons Indië treffen, ons in 
herinnering brengen hetgeen we 
zelf hebben meegemaakt. 
Meer nog clan vroeger moeten dan 
ook onze kerken weer gaan leven 
als huizen van gebed en oorden 
van genade en zegen. 
De kerk moet staan in het middel
punt van ons leven. Al onze gan
gen beginnen en eindigen in de 
kerk. Christus wilde onder ons 
blijven wonen onder de gedaante 
van brood. Onze kerken zijn dan 
ook geen dode monumenten van 
steen. In onze kerken klopt het 
hart van onze levende God, van 
Christus, Die de Weg, de Waar
heid en het Leven is. 
En toch, hoe slap is vaak onze uit
wendige eerbied in de kerk. Onze 
kniebuiging lijkt allesbehalve op 
een daad van aanbidding. Onze 
houding is nauwelijks duldbaar in ' 
de huiskamer, laat staan voor het 
huis van God. Onze ogen draaien 
naar alle richtingen, volgen de 
gaanden en komenden en zoeken 
stof voor de gesprekken van de 
week. We groeten onze kennissen 
met een vriendelijk knikje of ma
ken snel een buurpraatje over het 
allerlaatste nieuws. En waar zijn 
onze gedachten? Waar zijn onze 
gedachten in het huis van gebed? 
Zijn ze bij God of draaien ze rond 
de kerkgangers voor en achter 
ons? 
Een protestant heeft eens gezegd, 
dat hij niet aan Christus tegen
woordigheid kon geloven, omdat 
hij die toch moest kunnen aflezen 
aan het gedrag van de gelovigen. 
Er wordt echter nog meer van ons 
gevraagd. Wij hebben als katho
lieken . ook de plicht, ons kerkge
bouw m stand te houden. We heb
ben de ereplicht het te verfraaien 
en te versieren. De God immers 
Die daar woont, is de Heer va� 
hemel en aarde, de Koning der 
Koningen. Daarom kan een kerk 
nooit mooi genoeg zijn. Daarom 
zijn mensen, die niets voelen voor 
een cadeau voor de versiering of 
verfraaiing van het Godshuis, geen 
goede Katholieken, want zij zien in 
hun gave niet een gave aan God 
zelf. 

Vervolgens zal er om 6 uur een zang
hulde aan de Geïnstalleerde gebracht 
worden door de kinderen. 
Bij 

"
deze hulde zullen Fanfare "Concor

dia en Zangver. ,,Ons Genoegen" zich 
aansluiten. 
Van half 7 tot half 8 zal er gelegenheid 
bestaan de burgemeester geluk te wen
sen, in de raadzaal van het gemeente
huis. 
Om 8 uur beginnen de feestelijkheden 
pas goed. 
Er zullen concerten gegeven worden en 
men zal van een openluchtuitvoering 
kunnen genieten. 
Hierna eventueel taptoe reidansen en 
lichtstoet. ' 
De inwoners van Liempde worden door 
het Feestcomité verzocht te vlaggen. 
Deelnemende verenigingen of personen 
worden er tenslotte nog opgewezen dat 
men zich om 1.30 uur op de weg 'naar 

• Kasteren op moet stellen in de. juiste
volgorde van het programma. 



St. Clemens Willibrord 

Op zeer jeugdige 
leeftijd (hij was 
zeker niet ouder . 
dan zeven jaar). 
werd de kleine 
Willibrord door 
zijn vader naar het 
klooster Ripon ge
bracht, waar zijn 
verdere opvoe
ding door de mon
niken zou worden 
overgenomen. Ri-· 
pon was een zeer 
bloeiende abdij, 
die onder leiding 

stond van de H. Wilfried een 
van de grootste mannen tlit de 
kerkgeschiedenis van Engeland. 
In hem vond Willibrord een twee
de vader, die hem met al de liefde 
en bezorgdheid van een heilige 
omringde en waarvan we de spo
ren vinden in zijn latere ijver voor 
het missiewerk en zijn liefde voor 
Rome en de Paus. Overigens zijn 
ons uit de jaren, die Willibrord in 
Ripon doorbracht, weinig bizon-
derheden bekend. Hij leerde er 
alles, wat het toenmalig program 
mee bracht: de latijnse taal, die 
men volmaakt moest beheersen 
grieks, welsprekèndheid, wiskun� 
de, sterrekunde, muziek en poëzie. 
Dit gaf hem de ontwikkeling en 
beschaving, die hij later, tegelijk 
met het christendom aan onze 
voorouders brengen zou. Toen hij 
naar de toenmalige opvatting 
meerderjarig was geworden ( 15
jaar), vernieuwde hij de klooster
geloften, die zijn vader eens in zijn 
naam had afgelegd. Hierdoor zei 
hij voorgoed aan de wereld vaar
wel en verbond hij zich om voort
aan onder de regel van Benedictus 
voor God alleen te leven. Van nu 
af aan was hij monnik, d.w.z. ie
mand, die de liefde Gods boven 
alles stelt; en monnik zou hij blij
ven tot het einde van zijn leven. 
Wilfried aarzelde niet, Willibrord 
te bestemmen voor de priesterlij
ke stand - wat in die dagen voor 
de monniken nog geen algemene 
regel was - en eigenhandig dien
de hij hem de kruinschering toe. 
Doch geheel onverwachts werd de 
vrede in de abdij van Ripon ver
stoord, doordat Ermenburga, de 
Koningin van Northumbrie be
werkte, dat Wilfried,_ die behalve 
Abt ook nog Bisschop was, een 
groot gedeelte van zijn bisdom af 
moest staan. Het was een publie
ke schending van de Kerkelijke 
wetten en Wilfried tekende open
lijk protest aan en toen dit niet 
hielp, beriep hij zich op de Paus. 
Men kan 'zich indenken, welk een 

GELAUWERD 
Onze zo zeer bekende Boxtelse Musicus
de heer C. J. M. v. Kessel, behaalde met
een zijner muziekcorpsen n.l. met de 
Harmonie "Ons Genoegen" uit Tilburg, 
op het groot Internationaal muziekcon
cours te Roosendaal op 20 Juli in de 
Ere-afdeling, de 1 e prijs en tevens de 
Ere-prijs. 
Voor deze buitengewone prestatie werd 
de Heer v. Kessel met zijn corps op 
Maandag 21 dezer door de stad Tilburg 
gehuldigd. 
De huldiging had plaats op de Heuvel. 
Behalve het Gemeentebestuur en vele 
verenigingen namen 6 Hármonieën aan 
deze huldiging deel. 

GEREPATRIEERD. 
Met s.s. ,,De Volendam" keerde Zondag 
j.l. ook de KN.LL-soldaat P. v. d. Heu
vel, met zijn echtgenote, in het vaderland
terug.
Deze Boxtelaar vertrok in 1838 naar ons
Insulinde, waar hij daadwerkelijk heeft
deelgenomen aan de strijd tegen de
Jappen.
Als krijgsgevangene werkte hij aan de
levensader van China, de Birmaweg, die
ten koste van zoveel mensenlevens werd
aangelegd.
De resterende tijd van zijn krijgsgevan
genschap bracht hij door in Frans Indo
China.
Na de bevrijding vocht korp. v. d. Heu
vel in Biliton en kreeg voor kort tijdens
gevechtshandelingen een ernstig ongeval,
waarvoor hij in het hospitaal werd op
genomen.
Nu is korp. v. d. Heuvel met enkele
maandjes welverdiend ziekenverlof weer
teruggekeerd in de kring van ouders en
familieleden om over een half jaar we
derom naar de Oost te vertrekken.

Ter aanvulling van een eerder gegeven 
examen bericht, delen wij mede, dat de 
heer H. P. Laus,' zijn opleiding voor het 
diploma kappersgezel heeft genoten bij 
zijn patroon H. J. v. d. Broek. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 15 Juli tot en met 21 Juli 1947 
GEBOREN: C. I. H. dochter van A. 
van Dijk en van A. C. I. v. d. Loo; Hu
bert Fr. M. M. C. zoon van A. Fr. van 
Erp en van L. A. M. Driessen; Leonardus 
J. M. zoon van L. J. Steenbakkers en
van M. v. d. Ven; Johanna M. dochter
van J. Karsemakers en van H. J. Ver-

opschudding hierdoor in Ripon 
werd te weeg gebracht. En toen 
Wilfried zijn plan, om naar Rome 
te gaan, ging uitvoeren, verlieten 
ook de meeste monniken hun dier
bare abdij om elders een schuil
plaats te gaan zoeken. Ook Willi
brord ging heen. Met verlof van 
Vader Wilfried ging hij naar de 
abdij van Rathmelsigi in Ierland, 
waar de beroemde mannen Eg
bert en Eigbert leefden,• beiden 
Angelsaksen van geboorte. Het 
leven, dat men in de Ierse kloos
ters leidde, . was buitengewoon 
streng en hard. Men volgde er een 
regel, die zonder genade was voor 
de menselijke zwakheid. Alles 
sprak van boete en versterving. 
Men vastte en kastijdde zich veel
vuldig, bleef uren lang in gebed, 
dompelde zich in koud water en 
verrichtte allerlei • strenge, soms 
zeer eigenaardige . vormen van 
boete. 
Twaalf jaren bracht hij door in 
Rathmelsigi, zonder dat enige uit
wendige gebeurtenis van belang 
de vrede en de regelmaat van zijn 
leven kwam verstoren. Hij ont
ving hier achtereenvolgens uit de 
handen van St. Egbert de verschil
lende H.H. Wijdingen, totdat hij 
tenslotte op dertigjarige leeftijd 
priester werd gewijd. Bij St. Eg
bert rijpte ondertussen het plan, 
om de Germaanse stammen, die 
� allen heiden waren, te gaan 
bekeren. Waarschijnlijk had hij 
vernomen, hoe de abt van Ripon, 
St. Wilfried, op zijn reis naar Ro
me met succes gewerkt had onder 

. de Friezen en sindsdien gingen 
ook de gedachten van St. Eg
bert uit naar over het water: het 
land van de Friezen. 
Hij had reeds zijn metgezellen uit
gezocht, het schip gereed gemaakt, 
maar toen ze van wal wilden ste- ' 
ken, werd zijn schip door een 
storm tegen de rotsen verpletterd. 
Niemand echter kwam om. Hierin 
erkende Egbert de vinger Gods en 
liet zijn plan varen. En toen Wig
bert vroeg in zijn plaats te mogen 
gaan, verleende hij zijn toestem
ming. Geheel alleen trok Wigbert 
er op uit in het jaar 688, tien jaar 
nadat Wilfried er gewerkt had. 
Het was onder de regering van 
Koning Radbod, die een haat had 
tegen alles, wat zich gelovig noem
de. Bovendien was hij ook om 
politieke redenen de geloofspre
dikePs vijandig gezind, omdat on
der de rivieren de katholreke 
Franken steeds itT onmin met hem 
leefden. Hij was bang, dat de Frie
zen, een maal bekeerd, hem in de 
steek zouden laten en partij zou
den kiezen voor de Franken. 
(Wordt vervolgd) E. H. 

berk; Gerardus L. zoon van A. Dort
mans en van M. Spierings; Petrus G. 
zoon van P. J van Oers en van G. Ven
mans; Gerarda M. A. dochter van P. 
A. van Hemmen en van G. M. A. van
Vught; Petronella G. dochter van A.
C. van Hal en van Th. Gr. Jansen;
Adriana H. M. dochter van J Rijkers en
van J M. Bijsterveld; Johanna A. A.
dochter van A. Verbruggen en van A. L.
Sm etsers; Anna M. dochter van C. W.
van J C. A. Bekkers.
ONDERTROUWD: Gerardus van der
Bruggen en Elisabeth Maria Megens;
Johannes Godefridus Timmermans en
Anna Wilhelmina Maria van de Sande.
GEHUWD: Pieter Albertus van Broek
huizen en Theresia Rinske Petronella
Hanekamp; Antonius Snellaars en Wil
helminahelmina van Schijndel; Lambertus
van der Eerden en Catharina Adriana
van der Schoot.
OVERLEDEN: Gerarda Maria Antonia
van Vught, echtgenote van P. A. van
Hemmen, oud 32 jaren.

Sociale Verzekeringen. 
NOODWET 
OUDERDOMSVOORZIENING 

Zodra de formulieren aanvraag Ouder
domsuitkering verkrijgbaar zijn, hetwelk 
nog nader zal worden bekend gemaakt, 
kan een ieder die aan de hand van de 
vorige artikelen in Brabants Centrum 
verschenen meent in aanmerking te ko
men voor de uitkering, een aanvraag 
indienen bij de Raad van Arbeid 's Her
togenbosch tot wiens gebied Boxtel-Esch
Gemonde behoren. Deze Raad van Ar
beid wint omtrent de juistheid der invul
ling van bedoelde aanvraag het gevoelen 
in van een ter plaatse door het Gemeen
tebestuur -benoemde Commissie. 
Deze Commissie zal de Raad van Ar
beid zo volledig mogelijk van voorlich
ting dienen omtrent de inkomsten van 
Ouden van dagen, die voor de ouder
domsuitkering in aanmerking wensen te 
komen. De Commissie te Boxtel is reeds 
benoemd en bestaat uit dezelfde perso
nen als die in de Commissie voor Maat
schappelijk Hulpbetoon zitting hebben. 
De leden der benoemde Commissie zijn 
ter plaatse goed op de hoogte en kun
nen geacht worden in staat te zijn de 
door de aanvragers om ouderdomsuit
kering verstrekte opgaven inzake het 
door hen genoten inkomen met juistheid 

·sint ehristoffel
Martelaar onder Keizer Decius (249 - 251)
Feestdag 25 Juli.

Wij weten slechts de wondere legende 
dat hij .het Kind op zijne schouders droeg, 
maar wie is er, die Sint Christoffel kende 
toen 't bloedig zwaard hem door het lichaam sloeg? 

Wij weten al te veel van de' bekoorlijkheden 
de romantiek van storm en golvenspel 
en hoe de mensen uit een oud verleden 
hun veerboot veilig wisten onder zijn bevel. 

Wij weten hoe de dichters, verzen schreven 
en zongen van Christoffel's grote kracht 
en hoe tot veiligheid van 't snelle leven 
zijn beeltenis haast overal werd aangebracht. 

Maar deze dag wil ik zijn dood gedenken 
een harde dood om Christm, onze Heer; -
hij wist zijn kracht en leven weg te schenken: 
de Christusdrager viel voor Christus neer. 

te beoordelen. Voor de beoordeling der 
inkomsten zal de Commissie nog nadere 
aanwijzingen van genoemden Raad van 
Arbeid ontvangen. Vast staat dat voor 
een gehuwden man als jaarlijks inkomen 
wordt berekend het totaal van de jaar
lijkse inkomsten van hem zelf en van 
zijn echtgenote. 
Indien de belanghebbende ter verkrijging 
der uitkering een onjuiste opgave heeft 
gedaan is de Raad van Arbeid bevoegd 
een ouderdomsuitkering te weigeren. 
Blijkt de onjuiste opgave eerst nadat de 
uitkering reeds is toegekend, dan kan 
deze Raad tot intrekking der uitkering 
overgaan of deze herzien indien de 
vaststelling van het bedrag te hoog is. 
In verband hiermede is degene die in 
het genot van een ouderdomsuitkering is, 
binnen veertien dagen verplicht aan de 
Raad van Arbeid schriftelijk mededeling 
te doen van elke verandering van fei
ten en omstandigheden welke tot intrek
king of vermindering der uitkering aan
leiding kan geven. 
De Commissie bovenbedoeld kan van 
een ieder, die een aanvraag heeft inge
diend verlangen dat de door haar ge
vraagde inlichtingen desgewenst schrif
telijk binnen een hem gestelden termijn 
worden verstrekt. 
Aan degene, die kennelijk met het oog

merk om in aanmerking te komen voor 
ouderdomsuitkering of verhoging dier 
uitkering zijn vermogen een verminde
ring doet ondergaan of van hem toe
komende inkomsten afstand doet, wordt 
ouderdomsuitkering of verhoging dier 
uitkering geweigerd. Heeft in verband 
hiermede een weigering plaats gehad dan 
kan binnen een door de Raad van Ar
beid te bepalen tijdvak na de dag der 
dagtekening van de weigering of intrek
king geen nieuwe aanvraag worden inge
diend. Dit tijdvak kan op ten hoogste 
vijf jaren worden bepaald. Dit is zeer 
begrijpelijk. De noodvoorziening is in het 
leven geroepen ter voorziening in de 
nood van .ouden van dagen in afwachting 
van de totstandkoming ener definitieve 
voorziening door middel van verplichte 
verzekering. Deze definitieve voorzie
ning zal over drie jaren, althans naar van 
regeringszijde wordt verwacht kunnen in
gaan en in deze jaren zullen de naar 
schatting 500.000 oudjes die in aanmer
king voor een uitkering komen jaarlijks 
150 tot 200 millioen gulden uit 's Rijks 
schatkist trekken. 
Nu is het toch wel duidelijk dat waar 
deze uitgaven weer gedekt moeten wor
den door meer opbrengst der vereve
ningsheffing een voorgestelde wijziging 
der Omzetbelasting en andere, het niet 
mogelijk moet kunnen zijn langs een of 
andere omweg zijn vermogen weg te 
doen of te verminderen of wel afstand 
van zijn inkomsten te doen om op die 
wijze in het genot van een Ouderdoms
uitkering te komen, waarvoor geen en
kele premie is betaald en waarvoor het 
Nederlandse volk nog jaren lang zware 
offers zal moeten brengen. 
Tot slot zij nog medegedeeld dat ook 
niet in aanmerking komt degene die is 
veroordeeld tot gevangenisstraf van drie 
maanden, tot hechtenis van drie maan
den, tot plaatsing in een Rijkswerkinrich
ting of tot enige zwaardere straf. In de
ze gevallen wordt, over volle kalender
maanden, gelegen binnen de tijd dat 
hij zijn straf ondergaat of zich door de 
vlucht aan de tenuitvoerlegging van het 
vonnis onttrekt, de ouderdomsuitkering 
niet uitbetaald. 
Eveneens wordt de uitkering niet uitbe
taald aan dengene, die op grond van een 
uitspraak van een tribunaal is geinter
neerd of ingevolge het bepaalde in het 
Besluit politieke delinquenten 1945 in 
bewaring is gesteld. 
De Rijksverzekeringsbank of de Raad 
van arbeid is bevoegd de uitkering in 
deze gevallen geheel of gedeeltelijk ten 
behoeve van de echtgenote aan te wen-
den. 
(Slot) H. v. d. K. 

•Distributie=Nieuws.

Bonnen voor tabak eno een ei. 
Het Centraal Distributiekantoor deelt 
mede, dat gedurende het tijdvak van 24 
Juli t.m. 9 Augustus a.s. de bonnen 
"Tabak H 31" en "Tabak H 32" der 
tabakskaart elk recht geven op één rant-

CATENA 

soen cigaretten of ·kerftabak Bon "Ta
bak H 35" van de gecombineerde kaart 
is aangewezen voor twee rantsoenen ci
garetten of kerftabak. 
Voorts zijn gedurende bovengenoemd 
tijdvak de bonnen "H 04 Reserve", ,,H
07 Reserve" en "H 14 Algemeen" van 
de bonkaarten voor voedingsmiddelen 
geldig voor het kopen van één ei per 
bon. 

Algemeen Nieuws. 
JUBILEUM-PRIJSVRAAG V.N.F. 

De Vereniging "Nederlands Fabrikaat" 
heeft een prijsvraag uitgeschreven. 
Zij vraagt: Vervaardig vóór 1 Februari
1948 een ontwerp of werkstuk, afge
stemd op het'50-jarig Regerings-Jubileum 
van H.M. de Koningin. 
Men wacht inzendingen in rubrieken als: 
proza en poëzie, pottenbakkerskunst, me
taalnijverheid, houtsnijwerk, naaldwerk, 
schilderkunst, grafisch werk, leerbewer
king, werkstukken van het nijverheids
onderwijs e.d. 
Een tentoonstelling van de inzendingen, 
waar de industrie kan oordelen, welke 
Nederlandse fantasie kan worden om
gezet in Nederlands Fabrikaat, wil zij 
omstrneks Pasen 1948 houden. 
De deelneming aari de prijsvraag staat 
voor ieder open. Nadere inlichtingen 
verstrekt het Secretariaat, Prinsegracht 
73, Den Haag, Tel. 330100. 

SPORT-NIEUWS 

N. K S de belangen bond
Een van de allereerste na-oorlogse ver
schijnselen op allerhand terrein was de 
samensmelting van kleine organisaties. 
Op sportgebied bleek zo'n fusie achteraf 
wel bevorderend. 
Dit nam echter niet weg, dat verschil
lende leiders van katholieke sportvereni
gingen het wenselijk, ja zelfs noodzake
lijk achtten een belangenbond op te rich
ten van 'alle Katholieke sportverenigin
gen. 
Deze hartewens werd gehoord. 
De bond kwam er en ...... met volledige 
sympathie van het Episcopaat. 
Waarom nu werd deze organisatie voor 
katholieke sportverenigingen noodzake
!i'jk geacht? 
Men had toch een machtige nationale 
bond, die als technisch orgaan optrad, 
competities etc. regelde en die, kortom 
in alle technische behoeften der vereni
gingen voldeed. De N.KS. wist dat en 
het ligt dan ook helemaal niet in zijn 
bedoeling om deze technische aangele
genheden uit de handen van de nationale 
sportbond te nemen. 
Zijn taak is voor de belangen van de 
katholieke sportverenigingen op te ko
men bij de technische bonden: o.a: 
speeltijden, kleding, rechten van een ad
viseur, juniorenwerk en de leiderskweek. 
Hiernaast zal de Nederlandse Katholieke 
Sportbond vooral naar binnen· wèrken. 
Zo zal in de aangesloten clubs de sfeer 
tussen leden, bestuurders en leidsters in 
juiste banen geleid worden. Er zal doel
bewust gewerkt moeten worden in de 
richting van werkelijke "opvoeding". De 
verenigingen, die aangesloten zijn, zullen 
zich hier zo maar niet met een Franse 
slag van af kunnen maken. Het wakend 
oog van de adviseur zal er voor waken. 
De vereniging moet voor de jongelui een 
prettige gelegenheid zijn om een ontspan
ning te vinden, die naar lichaam en ziel 
gezond is. 
Deze theorie laat zich gemakkelijk pre
diken, maar de practijk heeft uitgewezen 
dat deze doelstellingen in geen een, 
twee, drie te bereiken zijn. 
Moeilijkheden zijn er echter om te dver

winnen en juist daarom is de N.K.S. 
een feit geworden. 
Hij, zal leren, hoe de katholieke sport
verenigingen tezamen de juiste sportge
dachte kunnen uitdragen onder ons ka
tholieke volk, opdat elke jongen en elk 
meisje zal inzien, dat men alleen in een 
katholieke sportvereniging, in ee;1 · ka
tholiek milieu op zijn plaats is. 
Brabant, het prototype van een katho
lieke provincie (90 % is immers R.K) 
moet op sportgebied nog steeds vechten 
tegen een overwicht van verenigingen 
met liberalistische inslag. 
Dat smaakt wrang. 

De NKS doet een beroep op ·eenieders 
sympathie, tijdens haar pogen om de 
verdorven mentaliteit, die zich in het 
sportleven heeft ingevreten uit te snijden. 
Postduiven Wedvlucht 

'ten bate van de T.B.C. bestrijding 
Op vele plaatsen in ons land worden 
jaarlijks wedvluchten met postduiven ge
houden, waarvan de opbrengst wordt af
gedragen aan T.B.C.-bestrijdende vereni
gingen. Ook dit jaar organiseert de Con
cours-Commissie voor Den Bosch en Om
geving zo'n wedvlucht met jonge duiven 
en wel 'vanuit Quie'vraih (België). 
Deze wedvlucht, waaraan ook de Boxtel
se Postduivenvereniging "De Luchtpost'' 
deelneemt, zal gehouden worden op -10 
Augustus a.s. 
Het grootste gedeelte van hetgeen aan 
de T.B.C. bestrijdende organisaties wordt 
afgedragen, zal bestaan uit de verplichte 
inleggelden van de duivenliefhebbers. 
Om zoveel mogelijk duiven aan deze 
wedvlucht te doen deelnemen, moeten 
er ere-prijzen beschikbaar gesteld wor
den, die zullen bestaan uit luxe en huis
houdelijke artikelen. Ook geldprijzen 
zijn welkom, doch betreffende deze be
houdt het comité zich het recht voor om 
deze niet als prijs, maar direct ter be
schikking van de T.B.C.-bestrijding te 
stellen. 
De medewerking van eenieder, die een 
dergelijke prijs kan beschikbaar stellen 
is noodzakelijk voor het welslagen van 
dez111 kamp, 
Door de zusterverenigingen elders zijn
reeds een groot aantal prijzen bijeen ge
bracht. Boxtel zal niet achterblijven! 
Er zijn dezer dagen dan ook u.-cu1aires 
verspreid, waarin de Boxtelaren worden
uitgenodigd hun onmisbare steun te ver
lenen in de vorm van een prijs .. 
In de periode van 28 Juli t.m. 5 Augus
tus zullen leden van "De Luchtpost" ze 
eventueel komen afhalen. 
Houdt de bon ingevuld gereed en de 
prijs eventueel dito. 
Degenen, die geen circulaire ontvingen 
(niet ieders adres was bekend) woroen 
bij deze alsnog uitgenodigd het hunne bij 
te dragen . 

ATHLETltK. 
De onderlinge Boxtelse Athletiek-kampi
oenschappen welke ;i,lhier werden ge
houden, mochten zich in een goede be
langstelling, zowel van publiek, als van 
de deelnemers verheugen. 
Alleen het nummer Veteranen kon we
gens geringe deelname (1 opgave) niet 
doorgaan. 
De onderlinge strijd in deze vijfkamp 
was het aanzien volkomen waard, en .er 
werden goede resultaten bereikt. 
Bij de Junioren werd zelfs het 's Herto: 
genbossche districtsrecord dat �inds 1944 
op naam staat van het ODC lid Ad. Kue
nen op de 80 m door L. van Weert, 
eveneens ODC, geëvenaard, terwijl de 
kampioen der junioren en houder van de 
meeste punten Willy van de \Vouw er 
0.1 sec. langer over deed. 
Ook de kamp der senioren was ener
verend. De kampioen A. Verhoeven had 
aan Jo van den Hoogaard behoorlijk con
currentie, en het lag alleen aan het 
nummer 800 m, dat Jo niet boven het 
aantal punten kwam. 
Kampioen der Junioren en hoogst aan 
tal punten, Willy varv de Wouw, met 
2259 p.; 2 L. van Weert met 2034 p. 
Kampioen Dames: Jaq. Juriëns met 1779 
p.; 2 I. Robben met 1298 p. 
Kampioen Heren: Arn. Verhoeven, met 
1973 p.; 2 Jo v. cl. Boogaard met 1908 p. 
Arn. Verhoeven heeft hierdoor voor de 
3de achtereenvolgende maal het kam
pioenschap senioren behaald, waardoor hij 
definitief in het bezit kwam van de prach
tige wisselbeker die in 1944 werd ge
wonnen voor de 1 e maal, door Ad. Keu
nen. 
Óe gedetailleerde uitslag der voornaam
ste deelnemers luidt: 
Dames: 80 m., 200 m. Hoogspringen, 
Verspringen, Kogelstoten (5 kg). 
1. Jaq. Juriëns resp. 11,8 sec., 32.8, sec.,
1.25 m, 4.75 m, 6.54 m. 2 J. Robben
13 sec., 38 sec., 1 m, 4.45 m, 7.54 m,
Junioren A: 80 m., 300 m, Hoogspringen,
Verspringen, Kogelstoten.
1. Willy v. cl. Wouw, 9,9 sec., 44,1 sec.,
1.50, 4.60 m, 8.45 m; 2. L. v. Weert,
9.8 sec., 45.1 sec., 1.40 m, 4.45 m, 7.34 m;
3 S. Beekmans 10.4 sec., 50.7 sec., 1.30 m,
4.27 m, 8,77 m.
Junioren B.: 1 (4) C. van Drunen 11.3 s.,
51,l s., 1.05 m, 4 m, 5.50 m; 2 (5) P.
Schellekens 11.8 s., 57.1 s., 1,20 m, 3.84
m, 5.85 m.; 3 (6) L. van Trigt 12.2 s.,
55.4 s., 1.05 m, 3.20 m, 4.80 m.
Senioren: 100 m, 800 m, Hoogs_pringen,
Verspringen, Kogelstoten.
1 A. Verhoeven 11,6 s., 3 min,. 1.50 m,
s., 2.45.1 min., 1.50 m, 5.20 m, 7.40 m;
5,35 m, 8.3ë m; 2 J. v. cl. Boogaard 11,9
3 L. Swegers 13.2 s., 2.29.8 min., 1.35 m,
5.01 m, 7.40 m; 4 F. Leermakers 12.2 s.,
3.15 min., 1.45 m, 4.98 m, 7.78 m·; 5 H.
Verheyden 12.9 sec, 2.46 min., 1.40 m,
5.15 m, 5.97 m.
De prijsuitreiking werd dadelijk na af
loop in paviljoen Molenwijk verricht.
J. van Berkel kwam bij het hoogspringen
zo ongelukkig te vallen, dat hij zijn pols
brak en van verdere deelneming moest
afzien. Toch wist hij de extra prijs n.l.
een gratis plaats voor de openluchtuit
voering St. Clemens Willibrord te be
machtigen.
Wij wensen hem spoedig beterschap.

N.V. P.N.E.M.-Fa. NOLTE
{Hoewel wij felle tegenstanders zijn van 
het z.g. ,,fabrieksvoetbal", meenden' wij
desondanks onderstaand ingezonden_vèr• 
slag toch in onze sportrubriek te mogen 
tolereren. 
In deze jolijtvolle ontmoeting betrof het 
immers in hoofdzaak "oud materiaal", 
dat in geen enkel opzicht het streven 
bezat andere verenigingen schade te be
rokkenen. Terwijl het bovendien voor 
iedereen dagelijks te constateren valt, dat 
deze "sporters" niet van zin waren (of 
konden zijn) door deze "sportieve" de
monstratie er bij hun bedrijven "de 
kantjes af te gaan lopen". De redactie) 
Op Woensdag 16 Juli vond een voet
balmatch plaats tussen het vertegenwoor
digend elftal der N.V. PNEM en dat 
der Firma Nolte uit Eindhoven op het 

. 



' terrein La Salie, dat hiervè,or bereidwillig was afgestaan. Een grote menigte toeschouwers was samengestroomd om van dit sportfestijn te genieten. ,;, Om circa 7 uur floot de scheidsrechterde partijen in het strijdperk, hetgeen met een luid gejuich gepaard ging. Vooral de toeschouwers op de -,,tribunes" juichten de elftallen zeer toe. De aanvoerder der Firma Nolte, de Corte, won de toss. Al dadelijk bleek, dat de PNEM schitterend in vorm was. Onophoudelijk renden hun buitenspelers De Wedder en Van Gestel langs het lijntje en vooral deze laatste, alsook midvoor Ijselstein kanjerden er danig op los, doch doelman Hagenaars wist tot tweemaal toe met schitterende uitvallen, die aan het ongelooflijke grensden, het leder te ke-ren. Aanvoerder de Corte van de firma Nolte kwam toen te vallen tijdens een fantastische run, waarna· hij zich strompelend naar de kleedkamers" begaf. Waarschijnlijk i� onvoldoende mas�age vóór ?e wedstrijd de oorzaak van dit ongelukie. Hij werd vervangen door Massa. De PNEM ondernam een groots opge-zette aanval met medewerking van haar spelers Raai'stik, de Waal, Jjselstein, v. d. Klein en Burgmans. Eerstgenoemdekreeg een schot van rechtsback Winters,in het gezicht en ging meteen "groggy".Enkele EHBO-ers brachten hem echterspoedig weer op de been. Ondanks ditincident was het toch rechtsbinnen Raalstik, die een onhoudbaar schot inzond(1-0).Na de thee kwam de Firma Nolte erbeter in. De besten waren hier van Aar·1erix, Carelli, Fordmans en T,ruckmans,doch ook v. Geldrop en Martine dedenverdienstelijk werk. Boermans kon nogbeter, maar in verhouding tot zijn jeugdige leeftiid, speelde hij zeer goed. Nadat een PNEM ooal wegens buitenspel-geannuleerd werd en een penalty doornen sportief was genomen slaagde DeWedder er in na driehoekspel met Lagenkei en v. d. Lek jr. de tweede goalte scoren. De Firma Nolte, onder lei-<ling van Carelli trachtte de achterstandnog in te halen, maar toen hun onstuimig aanvalsspel tot de climax was gekomen, floot de scheidsrechter voor heteinde.Nader vernemen wij nog, dat er geen-dodelijke ongelukken zijn voorgekomen.De opstellingen waren als volgt:PNEM - v. d. Lek Sr.; v. d. Iris, deWaal, Burgmans, De Wedder, v. Gestel,De Klein, Lagenkei, v. d. Lek Jr., Jjselstein, Raalstik.·Firma NOL TE - Hagenaars, v. Aarlerix, Winters, Boermans, v. Geldrop, Martine, Carelli, Fordmans, Truckmans, DeCorte, Massa.
ODC NIEUWS . a.s. Maandagavond moet er gewerkt worden, op het ODC-terrein. Er moet n.l. een paar honderd meter kabel ,gelegd worden, voor het electrisch licht,•Om straks buiten te kunnen trainen. De-spelers zijn vanzelfsprekend present,<loch ook de supporters zijn welkom,Maar dan allen gewapend met een schop.-ODCers, vele handen maken het werklicht. Wij rekenen op U.

DVG I·- RAAMSDONK I 4 - O Zondag j.l. heeft DVG het voetbalsei·zoen met een mooie en verdiende overwinning besloten.Reeds van het begin is DVG, gesteund• -<loor de wind, stevig in de meerderheid-en na tien minuten geeft de linksbuiten,die naast de uitlopende keeper inschiet,·zijn club de leiding 1-0. Even later komtdezelfde speler weer voor open doel,maar schiet ditmaal over de bal heen en<Ie Raamsdonk-keeper heeft weinig moeite de bal voor zijn voeten weg te pikken.Nu gaat het spel meer op en neer, maar<ie achterhoede van DVG is weer goedin vorm en weet het gevaar goed tekeren. Voor de rust komt geen verandering in stand en deze komt met 1-0voorsprong voor DVG.Direct na de rust dringt Raamsdonk verop en sluit als het ware DVG geheel in,maar als even later de DVG-rechtsbinnen uit een corner, met een pracht kopbal de stand op 2-0 brengt is het metRaansdonk gedaan. Enige minuten laterbreekt de middenvoor alleen door enschiet onhoudbaar in 3-0.· 2 Minutenlater schiet de rechtsbinnen nogmaalsin en het is 4-0. Nu doet- DVG wat·kalmer aan, vandaar, dat Raamsdonk ietsmeer in de aanval is. Met man en machtprobeert Raamsdonk, om nog maar deeer te redden, m<1ar het mag niet baten,ofschoon zij het wel eerlijk verdöendhadden.DVG-ers U hebt Uw topprestatie bereikt, houdt nu goede rust, kcmt trouwnaar de training.Nogmaals aan de trainer M. Hazenberg,proficiat, die reeds voor het eerste jaarhet zover met zijn jo.1gens gebrachtheeft.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL ZONDAG, 27 Juli: De H.H. Missen om half 7, kwart voor acht, 9 uur en om to uur de Pontificale Hoogmis, opgedragen door Z.H. Exc. Mgr. Panis. Om half 11 zal een stille H. Mis worden opgedragen in het processiepark. Des avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Om half 4 is het geen H. Familie. Vandaag geen Maria-garde. Om half 7 gel. H. Mis voor het geestelijk' en tijdelijk welzijn der parochie. Van

daag onder alle H.H. Missen collecte voor het Diocesaan Jeugdwerk. De 2e schaal voor de bijz. noden van het Episcopaat. Beide collecten worden in de milddadigheid der gelovigen aanbevolen. Vandaag na de Hoogmis vergadering voor de zelatricen van de Bond van het H. Hart.Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Na :1et Lof biechthoren van6 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 de Bond van het H. Hart. Des avonds om 7 uur Lof met Ro-zenhoedje. Zaterdag, eerste Zaterdag der maand en tevens Priester-Zaterdag. Zaterdags biechthort!n van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. De ouders worden aangespoord er voor te zorgen dat onder de vacantie hun kinderen op geregelde tijden de H.H. Sacramenten ontvangen en 'zoveel mogelijk dagelijks de H. Mis bijwonen. MAANDAG, om kwart voor 7 gez. mndst. voor Dick Peijnenburg; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica Janssen vanwegehet H. Bloed; H. Hart altaar gel. jrgt.voor Martinus Jacobs; om half 8 °el.jrgt. voor Petrus Pennings, Anna CatÎ,arina Bloemen de hsvr. en Johanna dedochter; z.a. gel. H. Mis voor AntoniusBrusselers vanwege het Kabelpersoneel;om half 9 gel. jrgt. voor Gerardus Antonius van Oers.DINSDAG, om kwart voor 7 gez.mndst. voor Maria van Dongen-v. d.Laar; z.a. gel. H. Mis voor Martina deVroom-v.d. Staak te Gemonde over!.;H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Gijsbertus Looijmans; om half 8 gel. H. Misvoor Johannes Petrus Tielen; z.a. gel.H. Mis voor Petrus Muselaers en Henrica van Drunen de hsvr.; om half 9 gel.jrgt. voor Hendricus v. d. Biggelaar enMaria· Horsten de hsvr.WOENSDAG, om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor Hendricus van Osch; z.a. gel.H. Mis voor overl. ouders van Kempende Laat; H. Hart-altaar gel. H. Mis v.Johanna de Laat-van Kempen; om half8 gel. H. Mis v.w. het "Biddend Leger"voor onze jongens in Indië; z.a. gel.mndst. voor Catharina van Weert-Voets;om half 9 gel. H. Mis voor Petrus Livinus v. d. Krabben; om half 10 Huwelijksmis.DONDERDAG, om kwart v. 7 gef. gez.jrgt. voor Hendrica van Dijk-Beukenex;z.a. gel. H. Mis voor Michaël v. d. Meijden en Anna v. d. Ven de hsvr.; H.Hart-altaar gel. H. Mis voor Maria vanNieuwburg; om half 8 gel. H. Mis voorMaria van Dongen-v. d. Laar v.w. deSt. Elisabethver.; z.a. gel. H. Mis voorMaria Knapen v. d. Made te Wagenberg overl.; om half 9 gel. H. Mis voorSjaak van Vlerken.VRIJDAG, om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor Philibertus Bosch; z.a. gel. H.Mis voor Elisabeth van Heesch-v. d. Bosch; 1-1. Hart-altaar gel. H. Mis voorCornelis van Hal; om half 8 gel. H. . v\is ter ere van het H. Hart; z.a. gel.H. Mis voor Joha1mes v. d. Plas en Hendrica Dirks de hsvr.; om half 9 gel. 1-1.Mis voor Elisabeth van Kleef-Timmermans v.w. St. Willibrordus.ZATERDAG, om kwart voor 7 gef. gez .jrgt. voor Cornelia Bosch; z.a. gel. mndst.
voo( Petronella Johanna van Hal; H. Hart-altaar gel. ·H. Mis voor Antonius van Zogchel en Theodorus Princen; om half 8 gel. H. Mis voor Hendricus v d. Langen berg; z.a. gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria tot bekering der zondaars; om half 9 gel. H. Mis voor Petronella Cornelia v. d. Eerden; om half 10 gez. Dienst tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Cornelis Bevers uit deze pargchie en Theodora v. d. Langenberg uit <le par. van het H. Hart; waarvan heden de 1 e af�ondiging geschiedt; Stephanus Mauritius Maria Touber geb. en won. te Amsterdam en Cornelia Petronella v. d . . Langen berg uit deze par.; Woutherus Arnoldus Josephus van Moorsel en Henrica Maria Johanna van Nistelrooij, beiden uit deze par.; Franciscus Alphonsus Adrianus van Heesch uit deze par. en Claudia Cornelia Gerarda Margeretha de Wit uit de _par. van Maria Middelares te Vught; Hendricus v. d. Langenberg uit deze par. en Petronella van Rooij uit de par. van het H. Hart; waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Henricus Hermanus Maria Kerkenaar uit deze par. en Elisabeth Anna Marijnissen uit d. par.; Marinus Bevers uit deze par. en Elisabeth van Meurs uit de par. van het H. Hart; Hen<lricus Adrianus Cornelis Kennis geb. te Tilburg en won. te Heumen wedn. van Johanna Maria Vromans en Paulina Maria de Kort uit deze par.; waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De gelovigen worden verzocht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste aan de pastoor bekend te maken. 

' 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
9e Zondag na Pinksteren, 27 Juli. De 1 e schaal is voor de Kerk, de 2e voor de B.N. De Hoogmis is met volkszang. Vandaag vervallen de vergaderingen van Santa Teresa en van de Kleine en Grote H. Familie. Eveneens vervalt vanwege devacantie der kinderen de vergadering vande H. Familie v. Moeders in de Augustus-maand.Vanavond om 7 uur Lof met volkszangen Rozenhoedje voor onze Jongens inIndië. Laten wij in dit Lof onze stemmenen smeekbeden verenigen opdat God onze jongens bescherme in dit uur van gevaar.Donderdag wordt biechtgehoord van 6tot 7 uur. 's avonds Heilig Uur van half8 tot half 9.Vrijdag eerste Vrijdag der maand toegewijd aan het H. Hart. Des avonds omhalf 8 Lof t.e.v. H. Hart.Zaterdag, Priester-Zaterdag, na de Missen wordt het gebed voor de priestersgebeden.Gedurende de vacantie is de Kindermisniet om kwart voor 8 doch om half 9.Wij vragen de Ouders mee te werken,dat hun kinderen ook in de vacantietrouw de Kindermis blijven bezoeken.Nu de toestand in Indië zoveel ernstigeris geworden, bevelen wij het Zondagslofmet Rozenhoedje voor onze jongens inIndië met nadruk aan.ZONDAG, 27 Juli: 6 uur l.d. voor deGelovige Zielen; 7 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der Parochie;8 uur I.d. t.e.v. ·de H. Familie en Belle-

table op net eeu�feest der H. Familie; kwart over 9 l.d. uit dankbaarheid ter ere van de H. Antonius; half 11 de Hoogmis voor Johanna v. d. Loo vanwege St. Elisabeth vereniging. MAANDAG, 28 Juli: 7 uur l.d. voor Theodorus Timmermans; Ld. voor Sjaak van Vlerken vanwege zijn vrienden; kw. voor 8 1.<l. voor Willy Derks; 1.d. voor Johannes v. d. Steen; half 9 l.d. voor Antonius Wagenaars en echtg. en zonen; 1.d. voor Paulina Verhoeven.DINSDAG, 29 Juli: 7 uur 1.d. voor Sjaakvan Vlerken vanwege zijn vrienden; l.d.voor Johannes Driessen; kw. voor 8l.d. voor Willy Derks; l.d. voor Johannesv. d. Steen; half 9 l.d. Jacobus van ElkPar. St. Petrus overl.; half 10 Gez. Huwelijksmis.WOENSDAG, 30 Juli: 7 uur l.d. voorAdrianus Vlaminckx vanwege Boterfabriek; l.j. voor Andries v. d. Gouw; kw.voor 8 Ld. voor Adrianus van Hommelvanwege Boterfabriek; 1.d. voor Dina ·vanEsch par. St. Theresia overl.; half 9 l.d.voor Frederica v. d. Bruggen-Smulders teVught overl.; l.j. voor Jacobus v. cl. Looen Anna v. d. Broek z.e.DONDERDAG, 31 Juli 7 uur l.d. voorHenrica van Stekelenburg vanwege hetPersoneel; l.j. voor Cornelia en Gerarda v. d. Gouw; kwart voor 8 1.d. voor, Dina van Esch Par. St. Theresia overleden; l.j. voor Maria Bergman-Louwens en Martina de dochter; half 9 l.d. voor Jos Susan te; l.j. voor Martinus Michielsen en Johanna van Krieken z.e. en verdere familie. VRIJDAG, 1 Aug.: Kwart voor 7 Pl. z.d. voor de leden der Broed. H. Hart; l.d. voor Adrianus Vlaminckx vanwege de Buurt; kwart voor 8 l.j. voor Wilhelmu.s en Cornelis v. d. Gouw; l.j. voor Henricus van Osch en echtg. en Anna de dochter; half 9 l.d. voor Jos van Susan te; l.j. voor Cornelis v. d. Boer en Antonia Smulders z.e. ZATERDAG, 2 Aug.: 7 u�r gèf. z.j. voor Wilhelmina Cornelia Maas; l.j. v. Johannes van Kasteren en Anna van Buel z.e.; kwart voor 8 l.j. voor Adrianus Cornelis Baayens; l.d. voor Gerdina van Beljouw; half 9 Ld .. voor Anna Doevendansvan Grinsven; 1.d. voor Paulina Verhoeven.
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 9de Zondag na Pinksteren. ZONDAG: half 8 H. Mis tot welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Mevr. Huberta Maas. MAANDAG en DINSDAG half 8 jrgt. voor Bloed en Aanverwanten fam. v. Heyst en Loutermans. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus Schellekens. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Regina hsvr. van Henricus Schellekens. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Antoon v. d. Heijden.ZATERDAG half 8 jrgt. voor JoannaMaria hsvr. van Antoon v. d. Heijden.Deze week zullen geschieden: ZondagH. Mis voor Joannes van Nistelrooyvanwege een vriend; Maandag H. Misvoor Maria Henrica Schellekens; Dinsdag, \X/oensdag en Donderdag H. Misvoor Henricus Kemps vanwege de buurt;Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag H. Mis voor Adrianus van Ruremonde vanwege broer en zuster.

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 9de Zondag na Pinksteren 1947. ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie van de parochianen; half 9 H. Mis voor Johanna Bosch v. Engeland; Tien uur Hoogmis. De eerste schaal is voor het 

Bisdommelijk jeugdwerk; de tweede voor B.N. Buiten de kerk zult U in de gelegenheid zijn, het Katholiek Thuisfront te steunen. Laat ons de Hoogmis opdragen voor onze jongens en mannen in Indië, voor onze regering tot het verkrijgen van vreedzame verhoudingen met Indië. Lieve Moeder Maria, bid voor ons en voor vreedzame verhouaingen met lhdië. Heden vergadering van St. Vincentiusvereniging; Half drie Lof met rozenhoedje, om Gods zegeningen te verkrijgen over ons parochiehuis. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; kwart over 8 H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor Antonius Schalkx. DINSDAG: half 8 H. Mis. voor mevr. van Lieshout-de Werd; kwart over 8 H. Mis vanwege godvruchtige verenigingter ere v. d. H. Theresia voor Hendrikusv. d. Loo.WOENSDAG: half 8 jrgt. voor JohannesMarinus van Grinsven; kwart over 8H. Mis voor Wed. Catharina v. d. Meijden- v. d. Heyden.DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Johannes Vermulst; kwart over 8 H. Mistot intentie van de leden der Godvruchtige vereniging ter ere van de H. Thcresia.VRIJDAG: half 8 H. Mis, om Gods zegeningen af te smeken over de bouw vanons parochiehuis; kwart over 8 gez. H.Mis vanwege St. Vincxtius-vereniging uitdankbaarheid voor de weldaden, ontvangen van de Hark.ZATERDAG: half 8 jrgt. voor HenricusMaas, Helena van Haaren hsvr. en Gijsbertus de zoon; kwart over 8 H. Mis,waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor de familie v. d. Breekel-v. d.Heuvel. Heden Priester-Zaterdag.Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van6 tot half 8 daarna Lof om Gods zegeningen af te smeken over ons parochiehuis.30 dagen worden de gebeden verzochtvoor de jongeheer Antonius van Kerkoerle.ZONDAG: 7 uur H. Mis tot bijzondereintentie. Hierbij wordt de kerk met ..eenkaars vereerd. Half 9 H. Mis tot intentie van de parochianen.3 Aug.: Tien uur gez. H. Mis vanwegeSt. Elisabeth-stichting voor de weldaden,ontvangen van de Hark.
PAR. ST. JANS' ONTHOOFDING LIEMPDE. 9e Zondag na Pinksteren, 27 Juli '47. ZO DAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; 8 uur l.j. voor Adrianus Goyaarts; 10 uur z.j. voor Cornèlis van de Ven; 3 uur Lof daarna jongenscongregatie . In alle H. Missen de 1 e schaal voor de R.K. Jeugdbeweging in ons Bisdom. MAANDAG: 7 uur z.j. voor Hendrica Lambertus van de Sande; 8 uur l.mndst. voor Mathilda Prinsen. DINSDAG: 7 uur z.m. ter ere van de H. Anna vanwege de Boerinnenbond;8 uur I.m. tot bijz. intentie; half 10 z.huwelijks-mis.WOENSDAG: 7 uur z.j. voor ElisabethBernardus van de Sande; half 8 z.j. voorJohanna Maria Cornelis van Abeel en; 8uur I.m. voor Francina Putmans overleden te Eerde.DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.noden der parochianen; half 8 z.j. voorEverardus van de Sande; 8 uur l.j. voorHendrica Willem v. d. Langenberg.VRIJDAG Ie Vrijdag der maand -daarom ook Donderdag biechthoren alsop Zaterdagen; half 7 en 7 uur I.m. voorbijz. noden der parochianen; half 8z. mndst. voor overl. familie v. Boeckel-

van Rumpt, deze H. Mis met uitstellipg van het Allerheiligste en Acte van Ereboete aan het Goddelijk Hart. ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Lambertus v. d. Vleuten en Johanna Maria hsvr.;half 8 z.j. voor Catharina Marinus Habraken; 8 uur l.j. voor Jos. Petrus v. d.Velden.ZONDAG: half 7 l.j. voor PetronellaJosephus Petrus v. d. Velden; 8 uur I.m.tot welzijn der par.; 10 uur z.mndst. voorTheodorus Hollanders.In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandagtot Donderdag 7 uur I.m. voo TheodorusHollanders: Maandag als overleden lidSt. Willibrord; Dinsdag idem O.L. Vrouwvan Mariahout; Woensdag idem O.L.Vrouw van de H. Eik; Donderdag idemweldoener der armen.Dinsdag nam .. 3 uur algem. verg. van deBoerenbond in het ParochiehuisDinsdagavond half 9 algem. verg. van deBoterfabriek in het Parochiehuis.30e: Francina Putmans over!. te Esch.Gedoopt: Maria Lamberdina Lucia dochter van Martinus Welten-Trompenaars;Petrus Johannes Gerardus Maria zoonvan Franciscus v. Haaren-Koppens; Maria Leona'rda Vincentia Cornelia dochtervan Arnoldus Cornelus v. d. Oetelaarv. d. Meerakker.
PAR. ST. WILLIBRORD ESCH 
Negende Zondag na Pinksteren. 
27 Juli 1947. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor 't Diocesaan Jeugdwerk; derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de namiddag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het lof een lied. Dinsdag gelegenheid om te biechten van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Om half8 oefening van het H. Uur.Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Om half7 uitstelling van het Allerheiligste enCommunie uitreiken. Om half 8 uur Pl.H. Mis met uitstelling, waarna Litanievan het H. Hart en Oefening van eerherstel. 's-Avonds om half 8 Lof; na hetLof een lied ter ere van het H. Hart.Zaterdag, Priester-Zaterdag; tevens vierde der eerste Zaterdagen ter ere van0.L. Vrouw van Fatima. Om half 8 Lófmet overweging der geheimen van de Rozenkrans en Rozenhoedje tot intentie van onze jongens in Indië. We verzoeken in de huidige omstandigheden onze Parochianen dringend dit Lof bij te wonen. ZONDAG: 7 uur mndst. voor Cornelia van Oers-v. d. Braak; half 9 jrgt. voor Cornelis van der Zandan; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Elders jrgt. voor Francisca van der Zanden-v. d. Ven. MAANDAG: half 8 jrgt. van Jan van Son; elders jrgt. voor Johanna van Sonv. d. Aker. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria Alphonsia Konings-Vugs; elders jrgt. voor 'Maria Karbara Konings-v. ,d. Braak. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina van den Berg; elders H. Mis voor Johanna van der. Bruggen-Dominicus. VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt.' voor Maria van den Braak; elders H. Mis voor Franciscus Leermakers en Paulina van Bragt hsvr. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Hendricus van den Broek; elders jrgt. voor Johanna van den Ven hsvr Nog zullen elders gescl;ieden: H. Mis voor Cornelis van Oers-v. d.Braak, 1 voor Gertruda van der StaakKonings en 1 voor Maria HuysmansHermus.

............................................ 
Op 2 Augustus hopen onze lieve Ouders 

Piet van Griensven en 

Te koop een kalfkoe, 2 Augustus aan telling, tweede kalf, bij L. Schellekens, Selissen 4. 
Te koop aangeboden een prima accordeon, 120 bassen, 4 korig, M. Rovers, D 76 A, Liempde. 

Verloren: een zilveren heren vulpotlood, in de Stationsstr. Tegen beloning terug te bezorgen. Kantoor Fa. Nolte, Stationstraat 47. 
De Notaris P. Mertens 

te Boxtel zal aldaar op Dinsdag 29 Juli 1947 voorm. 10 uur in café \X'aals, Prins Hendrikstraat 92 voor de Heer 1-1. G. Mestrum te Boxtel, Lennisheuvel 78, om 
Martina van Griensven

Tinnenbroek de dag te vieren van hun 40-jarigé Echtvereniging.
! De H. Mis van dankbaar-
• heid wordt aan God opge- t
i dragen om half tien in de f
i Parochiekerk van St. Pe- t • trus.

1 ! Hunne dankbare Kinderen 
! en Kleinkinderen.

! ...... � ............................ .. 
Bij deze zeggen wij hartelijk dank aan H.H. Geestelijken van de Parochie van 't H. Hart, Familie, Vrienden en Kennissen voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij de viering van ons Zilveren Huwelijksfeest. J. Th. W. RAAIJMAKERSEchtgenote en Kinderen.
Breukelsestraat 142, BoxteL 
Te koop gevraagd: in goede staat zijnde wandelwagen, C. P. van Griensven, Rechterstr.10 Boxtel.
Te koop: donkerblauwe kinderwagen, zo goed als nieuw. J. v. d. Heuvel, Breukelsestraat86.
re koop een toom beste biggen G.Y., bij A. C. Peijnenburg,Lennisheuvel 62, Boxtel.
Verloren zilveren broche, in St. Petruskerk of Bosscheweg, tegen beloning terug bezorgen Bosscheweg 203. 
Te koop, wegens vertrek naar Nederlands-Indië. Nieuw huis
kamerameubelement, uitschuif
tafel, dressoir, theemeubel, 2 
armstoelen, 4 stoelen, tevens 
nieuw bankstel: 1 bank, 2 fau
teuils en kloostertafel. Alles met prima vooroorlogse velours bekleding. Na de middag te bezichtigen, Stationstraat 52. Vogel Hartelust-Biemans, Boxtel. 

Gevraagd voor direct: Meisje voor morgenuren of werkstervoor 2 of 3 dagen per week. Stationstraat 58. 
Mech. Herder te koop, 5 mnd. oud, Merheimstraat 61. 
Liempde - Te koop bij W. Witlox een toom zware biggen,vijf gemerkt voor stamboek. 
Een toom beste biggen te koopbij M. v. d. Aker, ,,'t Klaverblad", Nieuwstraat 184. 
Te koop een huiskamerameu• blement in zeer goede staat en een herencos'.uum, zo goed als nieuw, grote maat. Te bevragen Molenstraat 19. 
Gevraagd tegen 1 Aug. een flinke hulp in de huishouding voor dag en nacht, v.g.g.v. Hoog loon, zich te melden Molenstraat 19. 
Mooie Sortering 

Herenhoeden 
f 12.50 
f 15.50 
f 19.50 

H. van Eijck-de Louw
Breukelsestr 42, Boxtel 

. 

Banketbakkerij A. v.

Woningruil Heb ruime middenstandswoning in OIRSCHOT, wil ruilen tegen woning of gedeelte van 
contant geld . 

publiek verkopen: 

woning in Boxtel. Adres bevra-13 kopen haver nabij het huis gen Molenstraat 18. van de verkoper. 
Met Uw Vermogensaanwasbiljet e.d. 

naar Accountantskantoor A. J. Robben 
Gediplomeerd Belastingconsulent 
Nieuwe Kerkstraat 'ö7, Boxtel 

St. Willibrord=spel Boxtel 
Kaarten voor première 27 Juli ad f 3.

Jeugduitvoering 2 Augustus ad f 1.50 

Andere data: 9, 10, 15, 17 en 
23 Augustus ad f 1.50, f 2.- en f 3.

V erkrijgbaar aan de kassa's nabij 
terrein Openluchtspel en voQr Boxtel 
aan het voorverkoopadres: Boek
handel Firma Tielen, Stationstraat 28. 

Officieel gevestigd : 

Copieerinrichting "ARBO"

Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel 
Feestprogramma's, bestekken, circulaires enz. 

op korte termijn leverbaar. 

Accountantskantoor 
Duren-Schollen H .. Cuppen , 

is wegens VACANTIE van Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 
3 tot en met 10·_ Augustus Inrichten, controleren en 

Gesloten 1
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 
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.. 

• 

F. J. Witteveen 

Woninginrichting 
* 

RECHTERSTRAAT 22 " BOXTEL 

Vrijdag 25 Juli a.s. HEROPENEN wij 011ze 

uitgebreide en gemoderniseerde Toonzalen. 

* Van 2 tot 10 uur is er gelegenheid onze zaak te bezichtigen. *

VERKOOP VANAF ZATERDAGMORGEN 9 UUR. 

Zomertijd - Zwemtijd ! Zonder bonWij hebben een mooie collectie 
badmutsen 
in verschillende dessins 
gegummeerd en plastic. 

Wederom aangekomen een partij 

Hoge BRUINE Schoenen 
vanaf maat 38. Geheel leder met dubbele zool 

:J. J. Wittween's Vastgestelde prijs f 16.- per paar 
Manufacturen, en ,-

1
----------,1 

Confectiebedrijf Ziet onze etalage 

Rechterstraat 18, Boxtel 171 , C _/}_ _____ IJ_� __ J _IJ 171 __ --�-Il 
Ziet étalage - Ziet étalage __ J:J_ooendeec ____ ts_J_,.,,.,_� ______ ... _J:J_U-cUU _____ 

Heden Vrijdag 25 Juli 

HEROPENING 

van onze geheel nieuw ingerichte 

DAM.ESKAPSALON 

Breukelsestraat 34 

Onze Heren•kapsalon 
Beleefd 

is gevestigd aanbevelend, 

v. Osch & v. Leeuwenstr, 1 O M. J, v, d, Broek

Chemische Wasserij DE ZON 

STOMEN EN VERVEN 

Gebr. Meijer, Apeldoorn 

DEPOT C. L HURKS-TAALMAN 
. Rechterstraat 54, Boxtel 

S,te&, oedaaqde pcijun. 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt t 
bii Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Wij besteden veel zorg aan 
onze collectie kleine cadeaux. 

Ook met een smalle beurs koopt U iets goeds 

in Zilveren Sieraden of Pleet Schepwerk. 

A. van Vlerken ... Boxtel
UURWERKEN, GOUD EN ZILVER " OPTIEK

Tijdelijk: Rechterstraat 7 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Een ieder weet dat VOS 

In fijne KAAS en prima VIS 

Nooit te overtreffen is 1 

STATIONSTRAAT 44 
���������������������--�----�-�_-__;_ 

_______
________

1 

M. HOYNG "
Tandarts 1 

Afwezig een - van 1 Aug. - 17 Aug. lVoor spoedgevallen VRIJDAG I spreekuur DINSDAG 1 's avonds 7-8 uur Vrijdag 1 Aug. géén spreekum 

Gevraagd: 

net meisje boven 18 jaar 

voor dag of dag en nacht. 
enigszins met koken bekend of ge
negen dit te leren. 

Mevr. Stinesen "De Meezenhof", Boxtel 

En 1948? Willen wij het deel van de gehele Neder
allemaal beter krijgen, clan landse industriële uitvoer 
mag niemand langs de kant voor haar rekening. In 194, 7 
blijven staan. We moeten aan en in 1948 moet dit aandeel 
het buitenland verkopen om nog groter worden. Geen 
in het buitenland weer de meisje, geen jongen, geen 
dringend nodige producten man mag toekijken. Meldt 
te kunnen kopen. In 1946 U bij het Philips aanneem
nam Philips bijna een vijfde bureau in de Willemstraat. 

---�---DRUK: J. P. TJELEN, tiUA fEL. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Boxtel recjpieert 
op de eerste Brabantse Landdag 

Wam1 zond de zon haar stralen over het Als streekcentrum is Boxtel uitermate 
schone Brabantse land. belangrijk. 
\X'arm klopten de harten van de vele Daarna sprak Drs. van der Poel, lid van 
Brabanters die naar Boxtel opgetrokken I-I.I-1. Gedeputeerde Staten, voorzitter 
waren om zich daar, Zondag j.l., te ver- van Brabantia ostra. 
enigen in de eerste Brabantse Landdag, In een prachtige rede wees spreker er 
die ingezet werd met het gezamenlijk op dat Brabant door zijn Godsdienst en 
bij\vonen, ditmaal om de luister, van een zijn cultuur zoveel bijdraagt tot het ver-
Pontificale l;foogmis opgedragen door rijken van Nederland. 
Z.I-1. Exc. Mgr. Walter Panis M.S.C. Hij wees op de speciale ligging van Bra-
voormalig Apostolisch Vicaris van Noord bant met het oog op België. Hij wees op 
Celebes, titulair Bisschop van Trisipa in de gelijke volksaard van Brabant en het 
de prachtige aloude St. Petrus Kerk. Zuiden en op de geest van Brabant die 
Ingetogen zat de bloem van Brabant in door het 14-daags tijdschrift "Edele-Bra-
Boxtels' St. Pieter in gebed verzonken. bant" wordt gestimuleerd. 
Het Sacramentskoor uit Breda, zong on- Na zijn prachtige rede klonk het Wilhel-

cler leiding van Louis Toebosch, de Missa mus en de Brabanconne en werd een 
Papae Marcelli, voor 6 st. gem. koor á volkslied gezongen. 
capella van G. da Palestrina. In een schitterende rede sprak Professor 
Schoon was de zang. Dr. F. v. cl. Ven over de Brabantse taak 
Gloedvol was de predicatie van Rector in de eclerbnden. Hij riep om begrip 
W. Rekkers, Diocesaan Directeur van de te tonen voor de zaak die de Nederland-
Katholieke Actie in het Bisdom 's Her- se jongens thans in Indonesië verdedigen. 
togenbosch. Deze jongens brengen daar enkel en al-
l-lij belichtte de invloed die de abdijen leen vrede, welvaart en veiligheid. Van-
en kloosters steeds hadden op het Bra- daar dat Brabant de Regering niet in de 
bantse en Belgische land. Hij beklem- rug mag aanvallen door middel van sta-
toonde de Maria-devotie die, haar ter kingen. 
eer, kapellen deed bouwen. Hij wees op Brabant eist zijn verlangens op. Brabant 
de talrijke Priesterroepingen in Brabant is een belangrijk deel van Nederland en 
en op het enorme aandeel dat Brabant als Brabant iets opeist eist Brabant iets 
in het missieleven heeft. op voo,� Nederland. 
Hij smeekte de Brabantse moeder het ge- Als Brabant bloeit, bloeit lederland in 

zonde gezinsleven in Brabant te behou- en door Brabant. Zo ook als Brabant 
den. lijdt, lijdt eclerlancl in en door Brabant. 
Het is - zo zei de redenaar - vooral Hij vroeg om goede verkeersverbinclin-

de goede Brabantse moeder die er voor gen met België en achtte deze hoogst ur-
waakt dat God Brabant en zijn volk gent. Hij wees op de industrialisatie die 
lief heeft! zich in Brabant voltrekt en hij betoogde, 
De predicatie was begeesterend en ont- dat Brabant voorzichtig moet zijn want 
roerend. dat de industrialisatie veel aspecten heeft 
Na afloop van de Pontificale Hoogmis die alleen kunnen worden overwonnen 
verenigde de deelnemers zich aan een mits deze hogerhand harmonisch worden 
ouderwetse Brabantse Koffietafel. geleid. Anders kan Brabant de inclustria-
Op één van de plaatsen waar deze koffie- lisatie, met zijn aspecten, niet aan. Hij 
tafel gehouden werd bood de heer P. Th. vroeg grote waakzaamheid op dit gebied. 
A. Dorenbosch, lid van het Gewestelijk Hij wees er op dat plaatsen als o.a. den 
Landdag-comité, namens het St. Willi- Bosch, Oss, Valkenswaard en Boxtel aan-
brordus-comité te Boxtel, onder uitwis- gewezen schenen om belangrijk in de 
seling van prettige speeches, aan de Î!�dustYiafüatie te worden betrokken. Zijn 
hoogste gewestelijke autoriteit Prof. Dr. rede sloot aan op hetgeen de Burge-
J. E. de Quay, Commissaris der Konin- meester van Boxtel omtrent de industri-
gin in de Provincie Noord-Brabant en alisatie van Boxtel n:iar voren had ge-
aan de vader van Brabantia Nostra Pries- bracht. Als Brabant zijn eigen godsdienst 
ter Dr. P. C. de Brouwer een zilveren diep blijft beleven en zijn mooie cultuur 
legpenning van St. Willibrord als Apos- blijft bewaren kan Brabant een baken 
tel van Brabant aan. zijn in de zee van strijd die er gevoerd 
Deze penningen werden, liggend op een wordt om de verheffing van heel Neder-
fraai kussen, geborduurd met een Bra- land. 
bantse Leeuw, overhandigd door twee Dr. F. Vercammen besprak de taak van 
bruidjes vertegenwoordigende de Boxtel- ,,Benelux", ,,Thijmgenootschap" en 
se en vooral de Luisselse bevolking. ,,Noord-Zuid". Hij betoogde dat de 
De Commissaris der Koningin dankte Groot ederlanclse gedachte zich eerst 
mede namens Dr. de Brouwer. • thans wijds kan gaan ontplooien zonder 
Door Dr. Wijnen, lid van de redactie • hinder van binnen uit. 

. van de Brabantia-reeks, werd, zij het op Hij vroeg om tentoonstellingen te orga-
symbolische wijze, het eerste numn1er niseren tussen oord en Zuid; om stu-
van deze reeks aangeboden aan de Voor- dieclagen te beleggen; om excursies te 
zitter van Brabantia Nostra Drs. van der organiseren enz. wijl dit allen goede 
Poel, lid van H. H. Gedeputeerde Staten schakels zijn 0111 Noord en Zuid aan el-
van Noord-Brabant. kaar te binden. 
Het gebeuren aan de koffietafel had een Na de rede van Dr. F. Vercammen 

intiem karakter. vroeg Mgr. Valènberg het woord. Tien 
Onder het eeuwen-oude geboomte van dagen geleden was hij nog in Borneo. 3 
Stapelen had vervolgens de eigenlijke jaar lang bracht hij in gevangenschap 
landclagbijeenkomst plaats. door. Hij moest namens de bewoners 
Deze bijeenkomst werd bijgewoond van West-Borneo grote dank overbren-
door: gen aan Katholiek Brabant. 
de missie-Bisschoppen Mgr. Brands en Wat Katholiek Brabant voor de Dajak-
Mgr. Valenberg, het HoogEerwaardig kers door zijn Brabantse capucijnen, zijn 
Heer Prelaat van Heeswijk: de Commis- broeders en zusters uit Geffen, Asten 

saris der Koningin, leden van H.H. Ge- en Huybergen deed was overweldigend. 
deputeerde Staten, enige Kamerleden en Het hoofd van de West-Dajakkers had 
andere autoriteiten. hem daarom verzocht hartelijke groeten 
De landdagbijeenkomst werd door de aan _ Brabant over te brengen van de jon-
EldeAchtbare Heer Drs. M. A. M. van gens "uit Indonesië 11 
Helvoirt geopend met een welkomst- De Landdag werd opgeluisterd door eni-

woord. ge liederen begeleid door Boxtel's Har-
Hij rekende het zich tot een grote eer manie. De zang werd gedirigeerd door 

de élite van Brabant in Boxtel te mogen de heer Suys en zij werd gedragen door 
begroeten en wees zeer speciaal op de de leerlingen van de volksmuziekschool. 
bijzondere plaats die Boxtel, krachtens Het was alleen een teleurstelling dat er 
zijn ligging, inneemt tussen de industrie- niet meer werd gezongen en dat van het 
centra Eindhoven en Tilburg en het zich opgewekte lied Hertog Jan slechts 3 
sterk industrieel ontwikkeld 's Hertogen- coupletten werden ten gehore gebracht. 
bosch. Dan trokken de deelnemers naar het 
Boxtel heeft graag industrie, maar Box- sport- en wandelpark "Molenwijk". De 
tel wil zijn landelijke sfeer liever niet tribunes waren vol. Duizenden genoten 
verliezen. Boxtel kan evenveel bieden als van een uniek kijkspel dank zij de spon-
de stad. Hij wees op het lager en u.l.o.- tane medewerking van het Boxtelse goe-
onderwijs, op de ambachtsschool op het de volk. Allen werden geboeid om het-
middelbaar onderwijs dat in Boxtel ge- geen hier geboden werd. Met grote 
noten kan worden. Boxtel is zeer kenne- stichting werd het spel gevolgd. 
lijk een plaats die als centrum kan die- Boxtel verdient voor dit spel alle lof en 
nen voor de omgeving. Boxtel kan dus grote dank van heel Brabant; de critiek 
grote streekbelangen dienen. ten spijt! 

De verguld zilveren legpenning (ontwerp 
van J. Grosrnan: geslagen bij de Konink
lijke Begeer te Voorschoten) van de 
Broederschap van St. Willibrord, Apostel 
van Brabant, welke op de Brabantse 

Landdag te Boxtel op 27 Juli gehouden, 
werd aangeboden aan: de Commissaris 
der Provincie Noord-Brabant en Dr. P. 
C. de Brouwer, de ziel van Brabantia
Nostra.

Openluchtspel.
St. Clemens= Willibrord 
Men stond op Molenwijk verbaasd over 
wat hier was tot stand gebracht. Een 
stuk natuurschoon dat was omgetoverd 
tot een grandioos theater, waar duizen
den geborgen kunnen worden, dat is ;-il 
een prestatie op zich, die tot bewonde
ring stemt. Maar clan het spel. 
Hier is veel critiek op geleverd, en ik 

zou tegen mijn gemoed inspreken door 
hier- neer te schrijven, dat ik het onver
deeld geslaagd gevonden heb. De grond
fout: is wel, dunkt me, dat men hier de 
dramatische kracht en betekenis van het 
gesproken woord heeft onderschat, en 
dat men door een kijkspel alléén nog 
niet die innerlijke spanning verwekken 
kan, die het wezen is van de toneelkunst, 
ja wel van alle kunst in het algemeen. 
Daarom was dit spel een lust voor het 
oog, maar nog geen lafenis van het hart 
of een grote vreugde voor het gemoed. 
Dit oordeel, gezien door de critische 
bril van de aestheet, klinkt wat hard, 
maar niemand is er mee gebaat, dat wij 
een gekleurde bril voorzetten, die ons 
op een dwaalspoor leidt. 
Gelukkig echter kunnen er nog tal van 
goede dingen worden gezegd. Regisseur 
van Ierse! heeft het zwakke gegeven tot 
de allerlaatste mogelijkheid uitgebuit. Er 
waren vernuftige vondsten te bewonde
ren, zoals het plotseling ontbranden van 
het vuur op de offersteen, de groteske 
koks die volleerde pantominespelers ble
ken, het optrekken van de Friezen door 
het struikgewas en de kleurige kogge 
die geluidloos over het water gleed. 
De costuums waren voortreffelij� en de 
begeleidende muziek goed gekozen, maar 
het meest van al trof de buitengewone 
gemeenschapszin, die de spelers van Box
tel hier hebben geclernonstreercl, hun dis
cipline, hun zelftucht, die wel overtui
gend bleek, toen in de plotseling los
barstende zondvloed-in-het-klein de toe
schouwers in wilde verwarring een veilig 
heenkomen zochten, de spelers echter 
zonder een spoor van aarzeling het spel 
voortzetten. 
Van zulk materiaal kan men veel ver
wachten, en als men een volgende maal 
misschien gelukkiger in zijn keuze van 
het spel zal zijn, kan men grote dingen 
verwachten. 

Dank aan Boxtel. 
En, ten slotte, dat de landdag als geheel
zo n vlot en ordelijk verloop gehad heeft, 
dat alles sloot als een bus, zijn Braban
tia Nostra en de Brab. Vereniging ver
schuldigd aan diezelfde gemeenschaps
zm, die de Boxtelse bevolking hier inder
daad heeft getoond nog in rijke mate te 
·bezitten. 
Ik weet niet, wie al de stille, harde wer
kers achter de schermen waren maar Je 
arbeid van deze naamlozen l1eeft het 
mogelijk gemaakt, dat de boom geplant 
kan worden. 
Dit was pionierswerk in de ware zin van
het woord. Moeilijk, hard en ondankbaar
vaak, maar als straks, over vijf of tien 
jaar de Landdag tot een grootse, indruk
wekkende manifestatie is uitoeoroeicl zal 
men zich herinneren dat i,� het o�ecle
Brabantse dorp Boxtel de victorie b�gon-
nen rs . ....  . 

JAN NAAIJKENS 

ilomer en CVacantie 
Zomer: De dagen gaan, de avonden na
deren traag en de moroens komen snel. 
Het is de tijd, dat het licht haast niet 

meer verdwijnt. 
Na de lange dag verdwijnt de zon vlam
mend in het Westen om in 't Oosten 
even later de sterren weer te verdringen. 
Zomer: Het wiegende blond der koren
halmen, waar tussen in de scharlaken 
papavers en de korenbloemen van het 
blauwste blauw, staat onder het diep en 
·strak gespannen blauw van de zomerse 
hemel te wachten op de hand van de 
boer die het _koren zal wegen, de korrels
bloot zal wrrJven en verpulveren en die 
goedkeurend zal knikken 
Zomer: Telkens weer het vertrouwde 
beeld van oogstend boerenvolk. 
Met blote voeten in de klompen, met 
opgestro_opte mouwen en de strohoed op, 
laten ZIJ de gewette zichten vallen en 
snijden door het goud, dat door de bind
sters gegrepen en tot garven gebonden 
wordt. 
En als iedereen reeds in rust is na de 
gedane arbeid, dan is daar de boer nog 
die de garven tot schoven zet op cl� 
stugge stoppelen van het kale korenveld. 
Z_omer: Voor het volk van het land de 
trJd van 15-urige werkdagen. Voor ande
ren de tijd van vacantie en week-encls 
Heerlijke dagen van welhaast onbegrenscÏ 
ge111eten 111 het vooruitzicht van een 
weekje uit". 

11 

God schiep de Zomer en God schonk 
ons de Zomer. Een natuur vol leven. Een 
feest van zon en bloemen van bossen 
veld e� hei van water en 

1

wind. Hij wil 
dat WIJ drt feest vieren in dagen van 
ontspam�ing, van sport en spel. Dagen 
van bruisend enthousiasme en uren van 
stil mijmeren en genieten. 
De vacantie zal kracht en karakter weer 
stalen, de mens weer doen beseffen <lat 
de machine in zijn dienst, en niet l;ij in 
dienst van de machine staat. 

Vacantie; God heeft die ons gegeven, 
doch in de naleving van zijn geboden 
geeft Hij geen vacantie. En juist in deze 
dagen loert het kwaad op ons. De duivel 
is een slinks diplomaat, wiens cloortrapc
heicl geen grenzen kent. 
Zwemmen b.v. werpt alle warmte van je 
af en als je uit het water komt ben j� 
jonger en kr:ichtiger, clan ben je e('n 
ander mens. 
Maar wie andere dingen zoekt, clan het 
genot van het zwemmen en die het liefst 
cláár gaat, waar gemengd gezwommen 
wordt, die komt er niet fit en fris van
da:in, maar onvoldaner en lomer clan hij 
er heen ging. 
Ga deze zomer volop zwem111e,1. N�em 
welgemoed een duik in het diep, maar 
onthoud je van iedere gemengde zwem
gelegenheid. 
Vacantie .... het is eigenlijk een woord 
met een vreemde nakl11nk in deze tijd. 
Er is nog zoveel ellende en er is nog 
zoveel op te bouwen. Duizenden militai
ren maken in ons geschonden Insulinde 
een van de moeilijkste jaren van hun 
leven door. 
Ga nu eens liggen zonnen tussen puin 
en ellende. 
Overal ontmoeten we immers nog de 
sporen van een tijd, waarv:in de moei
lijkheden nog niet zijn overwonnen. 
Moeten wij 1îu toch vacantie houden? 
Ja! 
\Vie vacantie kan krijgen neme vacantie, 
want na spanning is ontspanning nodig. 
,,'t Is een slecht dorp, waar het niet 
eens in het jaar kermis is", zegt het 
spreekwoord. 
Maar de manier waarop men vacantie 
houdt, mag geen vloek tussen de puinen 
en de ellende worden. 
Wees blij en vrolijk in je vacantie, maar 
niet zo uitbundig, dat de getroffene in 
stilte tot wanhoop komt of zich er aan 
ergert. Geniet van de natuur, maar ge
niet C'r menswaarJi<:! var., opdat niemand 
in de vacantie :cij11 ·herstm moet ,)1jmgen 
met de vraag: Heeft de oorlog ons niets 
meer geleerd. En dat vraagt men zich 
toch af, als men mensen ziet trekken in 
een costuum, <lat grotendeels uit niets 
bestaat. Dat vraagt men zich af, bij de 
vrijheden, die jongelui zich veroorloven 
in de7elfde omgeving, waar eens helden
bloed vloeide, voor· de vrijheid van ons 
land, doch niet voor de vrijheid, die de 
lichtzinnige jeugd zich veroorlooft. 
Kom n;-iar huis tèr t•g van je v:icanrie, g(:
bruind cl11or de .-:,,n, met veel frisse lucht 
in j,=- Jongen, rnct ::pen ogen, waarin nog 
de glans van de voorhje dagen te lezen 
staat en .... kom vooral terug met ee11 
blijde geest en een blijde ziel, zodat je 
met een gerust geweten met Beethoven 
kunt zingen: 

0 welclw Lust, in freier Luft 
den Atem leich: zu heben ! 
Nur hier, nur hier allein ist Leben, 
0 welche Lust, o weláe Lust. 

Plaatselijk nieuws.
WAARSCHUWING 

Inwoners van Boxtel en bezoekers van 
het Zomerspel 1947 "St. Clemens-Willi
brord" worden gewaarschuwd voor 
spelcljesverkopers en collectanten, die de 
laatste tijd herhaalde malen zonder ver
lof bij dergelijke gelegenheden "gesigna
leerd" zijn. 

TENTOONSTELLING VAN 

VOLKSKUNST. 

Behalve door vele particulieren werd 
voor de te houden tentoonstelling ook 
medewerking toegezegd door het Pro
vinciaal Genootschap te 's- Hertogen
bosch en door de Oudheidkamer der 
gemeente Oss, terwijl met meerdere in
stanties nog wordt onclerhanclelcl. 
Deze week wordt begonnen met het 
inrichten der ter beschikking van de 
tentoonstelling gestelde localiteiten van 
het raadhuis, terwijl de volgende week 
de meeste toegezegde voorwerpen zul
len worden opgehaald. De tentoonstel
ling wordt 15 Augustus a.s. geopend. 

CONSULTATIEBUREAU 

VOOR ZUIGELINGEN. 

In de maand Augustus zal dokter Weijers 
slechts één keer z.itting houden en wel 
op Vrijdag 1 Augustus. 

CONSULTATIEBUREAU VOOR 

T.B.C. BESTRIJDING. 

Het consultatiebureau voor T.B.C. be
strijding te Boxtel zal op 6 en 13 Aug. 
wegens vacantie gesloten zijn. 

KAJOTTERS OP 

Nu de repetities van het Willibrord-spel 
achter de rug zijn, gaan de KA.J-groe
pen weer normaal verder. 
Hedenavond, Vrijdag 1 Juli bijeenkomst 
voor de leden van de Pioniersgroep in 
De Kajuit. Alle hens aan dek dus! 

MULO EN OPENLUCHTSPEL 

Leerlingen der Jongensschool voor MU 
LO alhier, welke Zaterdag het Open
luchtspel "St. Clemens Willibrord" willen 
bijwonen kunnen zich daarvoor Zaterdag 
v.m. van 9 tot 10 uur melden bij 't
hoofd der school: J. A. Schellekens, prij
zen per leerling f 0,75. Meerdere kinde
ren uit één gezin reductie.

VRIJDAG 1 Aug. 1947 

OMGEVING 

Zondags evangelie.·
0 God, wees mij zondaar 

genadig. 1:,uc. 18, 13. 
Met hoge borst en fiere tred ging 
de Farizeër de tempel binnen. Hij 
bicef niet achter bij de deur staan, 
het stand-kwartier der zondaars 
maar hij richtte zijn schreden naai; 
het hart van het heiligdom, waar 
de uitverkorenen hun gebeden 
stortten. 
Recht overeind, zich bewust, dat 
hij God niet iets vragen kwam, 
maar dat hij kwam om iets te ge
ven, bad hij: ,,0 God, ik dank u, 
dat ik niet ben. als andere men
sen. rovers, onrechtvaardigen, 
echtbrekers, of ook als die tolle
naar ginds. Ik vast twee maal in de 
week en geef tienden van al wat 
ik bezit." 
Er is in het geestelijk leven niets 
zo moeilijk, als gering over zich
zelf te denken. Men kan wel eens 
geringschattend over zichzelf 
spreken, maar dan gebeurt dit met 
de bedoeling, dat de mensen, die 
naar ons luiste-ren, met klem deze 
onderschatting zullen protesteren 
en ons met lof zullen overladen. 
Als wij naar een preek luisteren, 
waar een deugd in geprezen 
wordt, geven wij onze volle in
stemming, want wij bezitten die 
deugd al lang; wordt echter een 
fout gehekeld of afgekeurd, clan . 
gaan onze gedachten en onze 
ogen rond om te zoeken, wie van 
onze kennissen deze schoen moet 
aantrekken. 
Waarom zouden wii God een rad 
voor de ogen wille� draaien? Hij 
legt iedere avond onze daden op 
de_ weegschaal van zijn gerechtig
heid en weet, hoe zwaar wij zijn. 
Laten wij daarom bidden met de 
weemoedige tollenaar het gebed, 
dat iedere mens bidden kan en 
moet: ,,0 God, wees mij arme 
zondaar genadig". 
Als God de wereld straft, is het 
niet om haar goclcleloosheicl, maar 
om de trots van haar goclcleloos
heicl (Chesterton). Daarom ver
staat de wereld Gods strafgericht 
niet, omdat zij te trots is, om haar 
goddeloosheid en beclorvenheid 
in te zien. Zij is doof e_n blind ge
worden en vermoedt niet eens 
hoe ernstig en gevaarlijk haa; 
kwaal is. Over de wereld voltrekt 
zich hetzelfde vonnis van de eeu
wige Rechter, dat Hij uitspreekt 
tegen de ziel, die haar deur sluit 
voor de aanklopP.ende genade. 
Dan trekt God zich terug. Hij ver
maant niet meer, Hij zwijgt en in 
het huiveringwekkend zwijgen van 
God gaat de ziel haar ondergang 
tegemoet. 
Zo ook de wereld. De wereld is 
te trots geworden om Gods straf
gericht nog te verstaan. Ook wij 
behoren tot de wereld. Ook wij 
moeten op onze borst kloppen. 
Ook wij hebben onze plicht ver
zuimd. Ook wij hebben God ge
dwongen, Zijn straffende hand te
gen ons op te heffen. Gods toom 
kunnen wij alleen bedaren, wan
neer wij uit heel ons hart bidden 
met dezelfde nederige overtuiging 
als de tollenaar: 0 God, wees mij 
arme zondaar genadig! 

LOTERIJ 

Naar verluidt is de Missie-Naaikring van 
Boxtel voornemens een grote loterij te 
orga111seren. Er zullen diverse mooie 
hoofdprijzen aan verbonden zijn, o.a. 
een radiotoestel. 

GESLAAGD 

Voor de R.K. Vereniging tot bevordering 
van Industrie- en Huishoudonderwijs 
voor Meisjes "St. Anna" te Den Bosch 
slaagden op 22 en 23 Juli voor Lingerie:
Jac. Kurstjens, Christien v. d. Linden, 
Toos Verstappen en Tineke v. Roosmalen 
Voor Lingerie A: Nelly Dekkers, Bertha 
van Dijk, Nelly Kruysen, Jaantje van 
Heerebeek, Marietje Slijters, Rina Ver

hoeven, Jo Voets. 
Zij genoten hun opleiding aan de school 
voor VGLO te Lennisheuvel. 

N 



De oorzaak van verkeerde toestanden. 
Het is nog niet zo erg lang gele
den dat er in China hongersnood 
was, terwijl in de grote overzeese 
werelddelen het graan werd ge
bruikt als voedsel voor locomotie
ven. Ook weten we ons nog wel 
te  herinneren hoevele mill ioenen 
kilogram groenten op grote mest
hopen hun droevig einde vonden, 
hoeveel aardappelen geclenàturi
seerd werden, hoeveel rogge er 

geverfd" werd om slechts tot" 
cl w veevoeder te kunnen ienen. e 

weten hoe de slagerswinkels uit
puilden van goed en goedkoop 
spek. 
Nu horen we weer spreken over 
duizende kroppen sla, die vernie
tigd worden, over kersen die 't 
plukloon n iet meer opbrengen en 
in België zien we zelfs hoe honder
den kersenbomen vol blijven han
gen, omdat men ze toch niet voor 
,,niets" kan wegdoen. 
En evenals enkele jaren terug ge
ven wij de schuld aan de regering. 
Onze kortzichtigheid gaat even
als toen 'n aantal telegrammen 
verzenden om sanering te ver
krijgen van deze of die onhoud
bare toestand. Alsof een minister 
van landbouw met 'n handbewe
ging of 'n eenvouçlige beslissing 'n 
toestand kan veranderen, die ge
groeid is uit zovele omstandighe
den en vooral uit zovele verkeer
de mentaliteiten en instellingen. 
Zolang 'n boer meent dat hij aan 
z'n groenten rijk moet worden in 
één zomer, zolang een arbeider 
meent dat hij met kersenplukken 
'n loon moet kunnen verdienen, 
bestaat het niet dat een minister 
van landbouw bevredigende maat
regelen kan treffen, al zendt men 
nog zoveel telegrammen of pro
testen. 
Alle verkeerde toestanden, waarin 
wij ons nu ·bevinden, zijn meestal 
n iet te verklaren uit verkeerde 
maatregelen van regering en re-
geerclers, maar uit een verkeerde 
instell ing van de mensen zelf. Een 
prachtig voorbeeld daarvan is de 
s igarendistributie. Ied'ereen zou 
verwachten dat, bij een opheffing 
van lastige distributiemaatregelen, 
de verkregen vrijheden goed zou
den werken en vooral goed zou
den gebruikt worden. - Maar 

UITBREIDING 
WITTEVEEN's 
WONINGINRICHTING. 

Vanaf 1 937 heeft Witteveen's Woning
inrichting het publ iek tot zich weten te 
trekken voor Meubilering en Stoffering. 
Door de tijdsomstandigheden mocht Wit
teveen gebonden zijn aan betrekkelijke 
voorraden, de nooit rustende zakenman 
wist toch steeds een behoorlijke sorte
ring voor het kopend publ iek te brengen. 
En nu is die mooie zaak uitgebreid en 
een pracht-woninginrichting geworden. 
Dit is  de eerste indruk, die men krijgt 
bij het bezichtigen van a l  het geëtaleerde 
in  de toonzalen. 
Een keur van ameublementen staan daar
in opgesteld. Het ene a l  mooier clan het 
andere, en voor aanlokkelijke prijzen. 
Behalve salon- en slaapkamer-ameuble
menten is er een grote -verscheidenheid 
klein- en geriefmeubelen, van de schrijf
bureau en boekenkast tot lectuurbak en 
kapstok. Een mooie collectie schilderijen 
hangt verspreid •de diverse interieurs 
completerende. 
De -,, op de etalage-toonzaal geëtaleerde 
baby-meubelen, wiegen en allerlei andere 
babyspulletjes moeten wel als een beto
vering werken, vooral op jonge moeder
tjes. 
Het nationale urgentie-bouwplan heeft 
de  algehele architectonische uitbreidin:_: 
n iet kunnen toestaan, zodat in het straat
beeld geen \·eranc'.ering is te constateren, 
doch middels het zogenaamde industrie 
bouw-systeem heeft de  aannemer H. van 
de Laar achter het naastgelegen pand van 
uitsluitend betonr , :1teri,.al ruimten geco11-
strueerd met een midden afscheiding tot 
op halve hoogte, waardoor de  grote ha l  
met  aanbrengen van verplaatsbare schot
ten in meerdere afgescheiden etalage
ruimten kan worden verdeeld. De schuin
aflopende plafonds reflecteren het aan een 
zijde binnenkomende daglicht, waardoor 
de  gehele ruimte overal goed verl icht is. 
Witteveen's Woninginrichting is met 
deze uitbreiding geworden tot een zaak, 
die nog meer dan tot nog toe cliëntèle 
van buiten Boxtel zal aantrekken. 
Wij wensen haar veel geluk. 

EINDEXAMEN M ULO 
Van de Eindexamens Mulo A bereikten 
ons nog de  volgende uitslagen : 
Geslaagd : L. de Laat, A. Strijbosch, R .  
Schlicher, J . Snoeys, R .  v .  Stekelenburg, 
H. v .  Lith, A. Tielen, Tr. Vrijsen, M.
Wijgergangs (al len leerlingen van de
R.K. Muloschool voor meisjes St .  Jozef, 
Duinendaal).
R . Wilmars, M. Verheijden, J. Verhey
den (al len leerlingen van de Muloschool 
voor meisjes, St. Ursula). 
P. Paymans, Oisterwijk, W. Peynenburg,
W. v.  d. Rijdt beiden Boxtel ; J . van
Schijndel, Esch P. Snijders, Boxtel ; J .  v.
d . Tillaart, Liempde ; L. Timmermans,
W. van Vechel, C.  Vilé, G. Voets,
al len te Boxtel ; Th. de Vroom, Gemon
de ;  G. van \Y/eert, W. v. cl. Wouw, J .

nauwelijks is de vrijheid aanwezig 
of de egoïstische mental ite it, de 
hebzuchtige instelling der mensen 
stuurt de hele boel in de war. 
'n Aantal zwarte µieten leggen be
slag op 't vrijgekomen materiaal 
en de niet-zwarthandelaars probe
ren ook hun aandeel machtig te 
worden, zodat binnen korten tijd 
Beëlzebub met zeven duivels (nog 
erger clan hij) de sigaren affaire 
beheerst. 
Het heeft geen zin bij elke onre
gelmatigheid in het economische 
leven de regering of haar ministers 
aan te vallen. Het is van veel meer 
belang de eigen dorsvloer schoon 
te vegen. Zolang wij alleen maar 
ingesteld zijn op het alleenzalig
makende geld, kan er n iet aan ge
dacht worden een zuivere maat
schappij te verkrijgen. Wanneer 
alles gericht is op rijkdom, dan 
heeft men nog niet direct wel
vaart. Het moet voldoende zijn 
als we zonder al  te veel zorgen 
voor 't dagelijks brood a::in ons 
einde komen. Het is niet nodig dat 
de kinderen van 'n volgend ge
slacht nog profiteren van 011:0:e 
krachtsinspanning en onze rijk
dom. Een moderne staat is wel zo 
ingericht, dat voor iedereen een 
menswaardig bestaan mogelijk i�, 
als de mensen het elkaar maar 
gunnen. Het komt n iet aan op 
wetten en maatregelen alleen. Het 
komt veel meer aan op een goede 
geestesgesteldheid. Het ouderwet
se leven en laten leven is nog lang 
zo kwaad niet. Tegenwoordig 
denkt men zelf alleen maar rijk 
en goed te kunnen leven als de 
anderen het n iet kunnen. Neemt 
wat ge krijgen kunt en houdt wat 
ge hebt, dat is zo de moraal van 
onze tijd. Zolang dit gebod voor 
onze samenleving blij ft bestaan, 
heeft 't geen zin telegrammen 
naar de minister te sturen, de 
kranten verontwaardigd vol te 
schrijven over wraakroepende 
groentenvernietigingen of te hoge 
prijzen. - Pas wanneer we zelf 
meer ingesteld zijn op 't welzijn 
van elkaar, kunn n wij 't begin 
maken met de genezing van mis
toestanden. 

Leuven, Juli 1 947. H. V. cl. M.

van Zoest al len te Boxtel. (al len van de 
R.K. Muloschool voor Jongens, St. Pe
trus, Burgakker). 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 22 Juli t.m. 28 Juli 1947 

GEBOREN : Maria C. A. dochter van D. 
P. Kelder en van M. v. Dommelen ; Con
stant M. H. Th. zoon van C. A. v. cl.
Broek en van H. A. Langenberg ; Corne
lia A. Z. C. dochter van C. de Jong en
van C. W. A. van Kempen ; Anna E.
dochter van A. Damen en van E. J,. H.
Wouters ; Maria A. G. A. dochter van
H. \Y/. Luijpers en van \Y/. A. Reijnders ;
Hendrika J. dochter van J. L. Schelle
en van J .  C. van Dun ; Christiaan J .  \Xf . 
M. zoon van J. C. Heesemans en van
M. P. van Erp.
ONDERTROUWD : Arie Hendrikus de
Jong en Hermina Huberclina Dinnissen.
OVERLEDEN : Gerardus Voets, oud 76 
jaren ; Petronella van Handel, echtgenote
van J . M. van der Horst, oud 84 jaren ; 
Petronella Maria van Rosmalen, echtge
note van A. van der Sloot, oud 78 jaren.
Liempde. 

INSTALLATIE 
NiEUWE BURGEMEESTER 

Op Zaterdag, 26 Juli j.l. vond de instal
latie plaats van de Heer G. J .  Laurijs
sens tot burgemeester der gemeente. Om
2,3d llacl de begroeting plaats aan de 
[lemeentegrens op de weg Boxtel-Lic:mp
cle de-or het feestcomité en Pre-comité, 
begeleid door de Ruitervereniging "Prin
ses irene" en een deputatie schoolkin
deren, waarbij een woord van welkom 
namens de schoolkinderen werd uitge
sproken. 
Hierna nam de burgemeester met zijn 
gezin plaats in een open landauer, waarna 
halverwege de  weg Boxtel-Liempde zich 
de huldestoet h ierbij aansloot. Deze zet
te zich toen in  beweging naar de kom 
der gemeente. Aan het gemeentehuis 
gekomen nam de burgemeester met zijn 
gezin plaats op het bordes van het ge
meentehuis, waarna een defilé der stoet 
plaats had. Tevens werd door de school
kinderen een zanghulde gebracht en 
werd o.a. het  Liempdse volkslied ge
zongen. 
Om ongeveer half vijf vond de open
bare zitting van de raad plaats, welke via 
luidsprekers door de talrijke opgekomen 
inwoners werd gevolgd. Allereerst werd 
het woord gevoerd door de loco-burge
meester, de Heer P. H. van de Wiel. 
Vervolgens door de loco-secretaris, de 
Heer C. J . J .  van Berkel, de Zeereerw. 
Heer Pastoor Klujtmans, de Edelachtb. 
Heer Burgemeester van de gemeente 
Boxtel, drs. M. A. M.  van Helvoirt, de 
Secretaris der gemeente Oosterhout, de 
Heer J . de Kroon. Hierna hield de nieuw
benoemde burgemeester een toespraak, 
waarin hij vooral hartelijk dank bracht 
voor de grootse hulde die hem en zijn 
gezin was gebracht en tevens de ver
zekering gat, dat hij al zijn krachten zou 
inspannen voor· de bevolking en de ge-

meente. Hierna had de receptie plaats, 
waarvan een zeer druk gebruik werd · 
gemaakt. De Fanfare "Concordia" 
bracht hieronder nog een serenade, waar
na een koffietafel werd aangeboden in 
het Patronaatsgebouw. De feestelijkhe
den werden toen voortgezet met muziek
uitvoeringen op de kiosk e.d. Om onge
veer twaalf uur had nog een taptoe plaats 
door de gemeente, welke feeëriek was 
verlicht. 

Algemeen Nieuws. 
ZOMERZEGELS. 

Gedurende de maand Augustus en Sep
tember zullen - voor het eerst na de 
oorlog - Zomerzl'gels met toeslag door 
de P.T.T. worden uitgegeven. 
Deze toeslag zal ten _goede komen aan 
Sociale en Culturele doeleinden t.w. : 
Tubercmosebestrijding. 
Rheumatiekbestrijding. 
Kindcruitzending. 
Arbeid voor Onvolwaardigen (A.V.O.) 
Steun aan Ongehuwde Moeders. 
lrenefonds. 
Prins Bernhardfonds. 
Opdrachten aan noodlijdende werkers 

op cultureel gebied. 
Voorzieningsfonds voor culturele werkers 

voor steun in bijzondere gevallen. 
Waar de T.B.C.-bestrijcling het belang
rijkste deel van de toeslagbaten toege
wezen is, heeft men. gemeend de bestri j 
ding van dit ernstige euvel als hoofd
motief voor de propaganda te moeten 
bezigen. 
Er zul len zegels worden uitgegeven met 
beeltenissen van Hendrik van Deventer, 
Johan de Witt, P. C. Hooft, Mr. J . F. v. 
Royen, Hugo de Groot. 
De zomerzegels zullen deze keer wor
den uitgegeven met een frankeerwaarde 
van : 
2, 4, 7½, 1 0  en 20 cent, waarvan de prijs 
bedraagt resp. : 4, 6, 1 0, 1 5  en 25 cent. 
De postzegels zijn van 1 Aug.- 1  Sept. 
1947 verkrijgbaar en b lijven geldig tot en 
met 31 Dec. 1 948. 
Huis aan huis zullen enige jongedames 
deze postzegels en ook prentbriefkaarten 
te koop aanbieden. 
Het zou het intrappen van een open 
deur zijn, wanneer wij U gingen wijzen 
op de grote noden, die heersen op sociaal 
en cultureel gebied. 
Het is nu eenmaal volcloencle bekend, 
dat - als een der naweeën van de oor
log - de tuberculose in ernstige mate 
onze · volksgezondheid bedreigt. 
T.B.C.-,bestrijding is een landsbelang. 

TENTOONSTELLING N.C.B. 
In de maand September zullen te Some
ren, Oudenbosch en Veghel kringten
toonstellingen gehouden worden, die tot 
doel hebben, aanschouwel i jk onderwijs 
te geven en door. de aan deze tentoon
stel l ingen verbonden boerenfeesten naar 
buiten te demonsteren, wat de N.C.B. 
zoal doet op gebied van de boerencul
tuur. 
Hiervoor zal de nieuwe "Organisatie
tent" gebruikt worden. 
Deze nieuwe tent vervangt de  vorige, 
die indertijd door de Duitsers werd wc:g
gevoerd. Ze heeft een oppervlakte van 
1 260 1112 en een hoogte van 7.50 meter. 
Er is een artistieke versiering in aange
bracht en een groot aantal tafels kan ge
bruikt worden voor de expositie der in
zendingen. 
De tent, die gebouwd werd onder directie 
van de heer L .  L. v. d .  Werff te Aalst, 
bezit een prachtige verlichting. 
De inzegening er van vond dezer dagen 
plaats te Aalst en de Heer Jos. Zegers 
nam in tegenwoordigheid van de be
stuurders van de vele N.C.B.-instellingen 
en van de autoriteiten op het gebied van 
het landbouwcrecliet en zuivelwezen, de 
nieuwe "organisatie-tent" in gebruik. 

Sociale Verzekeringen. 
. HET ZlEKENFONDSENBESLUIT

Dit besluit waarborgt de verzekerde een 
doeltreffende geneeskundige verzorging 
onder toezicht van de Staat. 
Verzekerd zijn alle arbeiders in dienst 
van een onderneming werkzaam wier 
vast loon in gelei verdiend in loondienst 
van één of meer ondernemingen niet 
meer dan f 3750 per jaar bedraagt. 
Verder zijn verzekerd : 
1 .  Zij die persoonlijk in aangenomen 
werk arbeid verrichten, die verband 
houdt met het in  de onderneming van 
degene van wien het werk is aangeno
men, uitgeoefende bedrijf. 
Vast moet staan dat degene die het 
werk aanneemt niet als aannemer erkend 
is en ten aanzien van hem door het Be
stuur der Rijksverzekeringsbank niet is 
beslist dat hij zelf in de zin der On
gevallenwet 1 92 1  of der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1 922 een verzeke
ringsplichti? bedrijf uitoefent. In dit ge
val wordt degene die het werk aanneemt 
geacht die arbeid krachtens arbeidsover
eenkomst te verrichten in dienst van de-

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 
/ 

77. Terwijl ze zo rustig zaten te rede
neren kwam in de verte het eerste le
vende wezen zich vertonen. Het drong
nog niet zo dadelijk tot Felix door ; het
maanmanneke had er helemaal geen be
sef van, maar opeens hoorden ze een
gebrul dat in het bos nog na-echode en
ja daar kwam een grote leeuw op hen
af. Felix sprong overeid klom in de boom
en riep tegen het manneke, dat ook hij
in de boom moest klimmen. 't Was

gene van wie het  werk is aangenomen. 
Het genoten loon wordt als loon in de 
zin der Wet beschouwd. ,Laat een der
gelijk onderaannemer die zelf de arbeid 
verricht zich bijstaan door een of meer 
personen, dan worden ook dc:1:e per
sonen beschouwd hun arbeid Ie ver
richten krachtens arbeidsovereenkomst 
in dienst van de persoon van wie het 
werk is aangenomen. Het totaal door 
ieder van hen te zijn verdiend. 
2 . Reizigers, die uitsluitend voor één
werkgever werken. 
3. Thuiswerkers in  bepaalde bedrijven,
die in  de regel voor ten hoogste twee
werkgevers persoonlijk arbeid verricr.ten
en die zich daarbij in de regel niet door
meer clan twee hulprn laten bijstaun.  In
dien zij niet aan deze voorwaarden vol
doen , dus a ls zij voor meer clan twee
werkgevers werken of meer clan twee 
hulpen hebben dan worden die thuiswer
kers geacht een verzel<eringsplichtig be
drijf uit  te oefenen en moeten zij zelf de
Sociale Verzekeringsverplichtingen ten
opzichte van hun personeel nakomen.
4. Musici worden geacht in  loondienst
te zijn van de  exploitant der inrichting
waar zij optreden.
5. Zij die werkzaam zijn bij werkver
ruimingsopjecten.
6. Zij die bepaalde werkzaamheden ver
richten, b.v. tuinlieden in  dienst van par
ticul ieren of arbeiders in dienst van per
sonen die een vrij beroep uitoefenen,
zoals artsen, notarissen, accountants, ar
chitecten enz., tevens arbeiders in dienst
van verenigingen, terreinknechts, boelen
enz. mits deze verenigingen rechtsper
soonlijkheid bezitten.
7. Huispersoneel, indien het minstens 5
dagen per week bij dezelfde werkgever
werkzaam is. Opgemerkt wordt h ierbij
dat een gedeelte van een dag voor een
gehele dag wordt berekend. Een dienst
meisje dat vijf halve dagen per week bij
dezelfde werkgever werkt, is derhalve
verpl icht verzekerd ingevolge het Zieken
fondsenbesluit.
Verder zijn nog verzekerd de arbeids
contractanten in dienst van een publ iek
rechtelijk l ichaam.
Van deze arbeidscontracten worden voor
de verplichte verzekering weer uitge
schakeld zij, voor wie een bijzondere re
geling geldt welke is goedgekeurd. Ge
meenten, Provinciale Instell ingen, \Y/a
terschappen enz. hebben meesta.l• een be
staande goedgekeurde bijzondere rege
l ing. Zo niet clan zijn de arbeidscontrac
ten volgens het Ziekenfondsenbesluit 
verzekerd en in elk geval zij die buiter, 
de bestaande bijzondere regeling val len: 
Ook vallen de werklozen, die overbrug
gingsuitkering ontvangen onder het be-
sluit .  
Practisch komt het er op neer, dat al le 
arbeiders vallende onder de Ziektewet, 
die dus bij ziekte aanspraak kunnen doen 
g�lden op Ziekengeld 80 % van het 
weekloon (gemiclclelcle  der laatste 13 we
ken) eveneens verzekerd zijn ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit. Deze arbeiders 
noemt men de rechtstreeks verzekerden. 
Echter zijn mecleverzekerd zonder dat 
daarvoor premie wordt betaald alle per
sonen behorend tot het gezin of die in 
gezinsverband met de rechtstreeks verze
kerde samenwonen. Dit  zijn de echtge
note, de kinderen, ook stief- en pleeg
kinderen tot hun zestiende verjaardag en 
voorzover zij zelf nog niet in loondienst 
zijn, verder ouders, schoonouders, groot
ouders, indien vaststaat dat de recht
streeks verzekerde in dit geval het ge
zinshoofd voor tenminste in de helft van 
hun noodzakelijk levensonderhoud voor
ziet. Zijn de kinderen 16 jaar of ouder, 
dan doet men goed deze vrijwil l ig te 
verzekeren. Vaak komt het voor, dat • 
deze ouderen bij ziekte of bij een on
geval (niet in loondienst gekregen) aan
spraak wii len maken op vrije geneeskun
dige behandeling en ziekenhuiskosten op 
grond van het feit, dat de vader als 
rechtstreeks verzekerde onder het Zie
kenfondsenbesluit valt. Dit is onjuist en 
ik raad U aan in deze geval len tijdig de 
bode te raadplegen die bij U aan huis 
komt om de ziekenfondscoupon van de 
rechtstreeks verzekerde op te halen of 
de contributiekaart afstempelt. 
Ook komt het voor dat een kind bene
den 16 jaar in loondienst gaat en thuis 
verzekerd is, meent verzekerd te blijven. 
Dil is niet juist en vooral bij huisperso
neel wordt dit verkeerd opgevat. Treedt 
zulk een meisje als dienstbode of dag
meisj e  (minstens 5 dagen of claggecleelten 
per week) in dienst, dan moet de werk
gever onmiddelijk aangifte huispersoneel 
doen, waarvoor formulieren ten postkan
tore verkrijgbaar zijn, welke aangilte bij 
de Raa• l van Arbeid moet worden in
gedie1,, l .  Het meisje zelf moet aangifte 
de en van haar dienstneming bij de bode 
van het Ziekenfonds ter plaatse. Eerst 
dan heeft zij bij ziekte recht op 80 % 
van haar loon (kost of kost en inwo
ning inbegrepen) en vrije geneeskundige 
behandeling en Ziekenhuisverpleging 
voor een bepaalden tijd. 

(Wordt vervolgd) H. v. cl. K.

echter te laat een grote sprong te maken 
en de koning der wildernis was · vlak bij 
hem. 
78. Felix zat veil ig in  de boom, maar
het manneke lag daar bewegenloos tegen
de grond. Met angstig hartje wachtte
Felix af wat er ging gebeuren.
De leeuw snuffelde eens aan het kereltje,
zettte zijn poot op zijn rug, keek nog 
eens rond en ging kamlpjes er vandoor.
Felix kwam uit de boom naar beneden

Verhuizende abonné's · 

Indien U verzekerd wi lt  zijn van be
zorging op uw nieuw adres, dan gelieve 
uw adresverandering op te geven aan 
onze administratie, Molenstraat 19. 

Distributie=Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 3 Augustus 
tot en met 16 Augustus 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie J) 

- J-01 Brood : 800 gram brood.
J-02 Brood : 400 gram brood.
J-01 Boter : 1 25 gram boter.
J-02 Boter : 1 25 gram margarine of  1 00

gram vet. 
J-03 Boter : 250 gram margarine of 200

gram vet. 
J-0 1 Vlees : 1 00 gram vlees.
J-02 Vlees : 200 gram vlees.
J-01 Melk : 4 l iter melk.
J-03, J-05 Melk : 7 l iter melk.
J-01 Diversen : 200 gram kaas.
J-02 Diversen : 50 gram korstloze kaas.
J-03 Diversen : 750 gram • suiker, boter-

hamstrooisel enz., 
of 1 500 gram jam, stroop enz, 
of 750 gram versnaperingen. 

J 1 04 Diversen : 250 gram waspoeder + 
250 gram soda. 

J-03 Reserve : 1 600 gram brood.
]-04 Reserve : 200 gram kaas.
J-06 Reserve : 800 gram brood.
Bonkaarten KD, KE 709 (Serie J) 
J- 1 1 Brood : 800 gram brood.
J-1 1 Boter : 250 gram boter.
J - 1 2  Boter : 1 2 5  gram margarine of 1 00 

gram vet. 
J - 1 1 ,  J - 1 2  Vlees : 1 00 gram vlees.
J - 1 3, J - 1 5  Melk : 1 2  l i ter melk.
J - 1 1 Diversen : 100 gram kaas.
J- 1 2  Diversen : 50 gram korstloze kaas.
J- 1 3 , J - 1 4, J - 1 5  Diversen : 250 gram sui-

ker, boterhamstrooisel enz.,
of 500 gram jam, stroop enz.,
of 250 gram versnaperingen. 

J- 16  Diversen : 250 gram waspoeder +
250 gram soda.

J - 1 3 Reserve : 800 gram brood.
J - 16  Reserve : 500 gram rijst of kinder

meel (uit rijst bereid) of kinder
biscuits. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG 709 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken (Serie J) 
J -2 1  Brood : 800 gram brood.
J-2 1 Boter : 250 gram boter.
J-22 Boter : 250 gram margarine of 200

gram vet. 
J-2 1 Melk : 5 liter melk.
J-21 Vlees : 300 gram vlees.
J-22 Vlees : 100 gram vlees.
J-2 1 Kaas : 200 gram kaas.
J-2 1 Eieren : 5 eieren.
J-2 1 Suiker : 250 gram suiker, boterham

. strooisel enz.,
of 500 gram jam, stroop enz., 
of 250 gram veo-snaperingen. 

Versnaperingenkaarten enz. QB, QC 707 
J-33 Versnaperingen : 200 gram versnape

ringen of 200 gram suiker, boter
hamstrooisel enz. of 400 gram jam, 
stroop, enz. 

J-36 Versnaperingen : 1 00 gr. versnape
ringen enz. of 100 gram suiker,
borerhamstrooisel enz. of 200 gram
jam, stroop enz.

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 1 Augustus worden gebruikt, 
met uitzondering van de  bonnen voor 
melk, waarop eerst op Maandag 4 Aug. 
mag worden gekocht. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 

De \'v'aarnemencl Directeur van de  Dis
tributiekring Boxtel maakt het volgende 
bekend : 
t .  Na-Uitreiking Bonkaarten 709. 
De na-ui treiking van de bonkaarten 709 
- waarvan dezer dagen de eerste bon
nen worden geldig verklaard - zal voor
de distributiekring Boxtel plaats vinden
op Maandag 4 en Dinsdag 5 Augustus
a.s. en wel op het Kringkantoor te Box
tel .
2. Uitreiking Schoenenbonnen.
De uitreiking van schoenenbonnen aan 
hen, wier nummer van de tweede distri
butiestamkaart eindigt op het cijfer 9, 
mits betrokkene nog in het bezit is van 
een bij zijn stamkaart behorend Inlegvel, 
waaraan zich de bon 6 1 2  nog bevindt, 
zal voor de Distributiekring Boxtel tot 
nader aankondiging plaats hebben aan 
het loket Centrale Kas op de . dagen, 
waarop bedoeld loket in de verschi l lende 
tot de Kring behorende gemeenten is 
opengesteld. Tevens kunnen worden af
gehaald de verjaringsbonnen- aan kin
deren geboren in  de maanden Jul i  en 
Augustus van een der jaren 1932  tot en 
met 1945 - alsmede de tien-maanden
bonnen - aan kinderen geboren in  de 
maanden September en October 1 946. In
beide gevallen moeten de betrokkenen in
het bezit zijn van een inlegvel waaraan 
de bon 604. 

en beiden moesten ze lachen, al was 
Felix toch nog witjes om zijn nP:rs . 

,,\Y/eet je waarom hij jou niet opgege
ten heeft", zei Felix tegen het manneke, 
die van de hele geschiedenis niet veel 
begreep. ,,De meneer lustte geen vlees 
in  blik. Ik kan jou voortaan gerust uit
sturen, die l ieve diertjes zullen j e  wel 
laten lopen". 

•

<..: 



3. Aanvragen RIJWIELEN.
Van 1 tot 10 Augustus a.s. kunnen we
<ier om aanvragen worden ingediend ter 
verkrijging van een bon voor een rijwiel. 
Tevens kunnen in genoemd tijdvak aan
vPagen worden ingediend ter verkrijging 
van bonnen voor transportbanden, ech
ter alleen door degenen, welke in de uit
-oefening van hun werkzaamheden over 
-een transportrijwiel moeten beschikken.
.Boxtel, 30 Juli 1947.

De wnd. Oir. vnd., J. F. A. PARO 
NUMMERTOEWIJZINGEN 

Het Centraal Distributiekantoor deelt 
. mede, dat van 3 t.m. 9 Augustus num
mertoeviijzingen zullen worden uitgereikt 
voor: brood D 021 patent bloem); D 022 
,(inl. bloem); D 023 (roggemeel); bloem 
C 401; boter C 402; margarine/vet C 
403; kaas C 404; C 405; vlees ont
-vangstbewijs met vleeszegels; vleeswaren
C 449, C 450. 
De toeslag bedraagt voor de artikelen 
.bloem, kaas en vleeswaren 50 %, voor 
margarine 20 % en voor boter 10 %. 
Deze toewijzingen, met uitzondering van 
.clie voor vleeswaren, zijn geldig voor de
taillisten tot en met 23 Augustus, voor 
_grossiers tot en met 6 Augustus. De toe
wijzingen voor vleeswaren C 399 en C 
-400 zijn geldig voor detaillisten tot en 
met 30 Augustus, voor grossiers tot en 
.met 13 September. De toewijzingen voor 
-vleeswaren C 449 en C 450 blijven voor
lopig geldig. 
·Grossiers in tabak ontvangen toewijzin
gen G 128 op basis van het ingeleverde 
. aantal rantsoenen vermeerderd met 50%. 
De toewijzingen G 128 zijn geldig tot 
,en met 23 Augustus. 

Contact met INDIË
,,'T JOCH" 

't Was op één van hun eerste acties, dat 
-:ze ,,'t Joch" vonden. In een half ver-
-woest kamponghuisje zat-ie, angstig weg-
gedrukt tegen de dunne wand. Zijn grote 
"bruine ogen zagen hen vol bangheid aan. 
-Om z'n mager lijfje hingen wat lompen, 
waar zelfs een _voddenkoopman geen 
<ent meer voor zou geven. En overal 
-zweren en vieze plekken. 
.Ze dachten, dat hij heel hard om z'n 
moeder zou roepen, toen één van hen
-op hem toeging en een grote blanke hand
in zijn halsje legde. 
Het lichaampje trilde onder de aanra
king. Vader en Moeder waren niet meer 
in de kampong. De jongens kregen meelij 
-en stopten hem van alles toe. ,,'t Joch"

St. Clemens Willibrord 
. 

Twee volle jaren
werkte Wigbert
onder de Friezen,
maar zonder ook
maar één bekering
te maken, moest
hij onverrichter za
ke naar Ierland te
rugkeren, waar hij
de droeve uitslag
aan de abt bekenc.l
maakte. Het was
inderdaad een ont
goocheling voor
de monniken v�n •
Rathmelsigi, maar

-ze gaven het nog niet op en vooral
<le vurige Egbert begon nieuwe
plannen te maken voor· de kerst«."

. 11ing van ons land. En hierbij dacht
hij aan Willibrord, die nu twee en
-dertig jaar was. Hij kende zijn ho
ge deugd, zijn geest van geloof,
en zijn vurig verlangen, om de
arme heidenen te bekeren. We
begrijpen dan ook met welk een
�vreugde Willibrord zijn uitverkie
-zing begroette. Vol dankbaarheid
jegens God begon hij toebereid
selen te maken voor de grote on
-derneming. Nog elf andere broe-
-<lers wees Erbert aan als zijn ge-
-zeilen. Onder hen waren o.a. St.
-Switbert, St. Adelbert, St. Weren-
fried, de beide H.H. Ewalden en
St. Engelmond. De namen der an
deren zijn ons onbekend geble
ven. In stilte zwoegden zij op on
-ze vaderlandse bodem en in stilte
gingen zij heen uit dit leven.
Op een late herfstdag van het jaar
-690 zetten de twaalf missionaris
sen onder de zegen van St. Egbert

. koers naar de Friese kust om het
heil te gaan brengen áar( de hei
-dense volken op het vasteland van
Cermanie. Deze datum heeft Wil
librord later eigenhandig aanoete
�end in zijn kalender, die be:aard
1s gebleven, waar we lezen: ,,In de
naam des Heren kwam Clemens
Willibrordus in het jaar 690 na
Christus geboorte over de zee
naar het Frankenland."
Na een voorspoedige reis bereik
ten zij de kust van Frisia aan de
monding van de Rijn, bij het oude
Brittenburg, in de buurt van het
tegenwoordige Katwijk. De le
vensbeschrijver, de H. -Beda, ver
haalt eenvoudig, dat zij zich te
Brittenburg een weinig verkwikten
en daaran verder de Rijn opvoer
ren naar Trajectum, het tegen
_woordige Utrecht. Trajectum was
een der voornaamste steden van
het land, om wier bezit Friezen en
Franken elkaar vinnig bestreden.

begreep er niets van. Uit de overall van 
een carriercommandant kwam een stuk 
zeep te voorschijn en achter het huisje, 
bij de wel, werd hij door Ton, de "hos
pik", gewassen. 
Zo gingen ze terug, mét het "joch". Een 
lange sliert van carriers deed met zwaar 
geratel veel stof opjagen. In de voorste 
wagen zat-ie, achter de toean-besar, de 
man met de zilveren sterren, waar de 
anderen hem het eerst naar toe hadden 
gebracht en die vriendelijk tegen hem 
had gelachen en "kassian" had gezegd. 
Deze toean was wel goed maar die ene, 
met dat rode kruis op z'n arm, had hem 
lelijk pijn gedaan bij het wassen. 
Al schokkende gingen de carriers ver
der. ,,'t Joch" probeerde houvast te krij
gen maar het lukte niet, hij gaf het op. 
Even later keek de Luitenant om en zag 
op wat tassen het kleine lichaampje mee 
schudden in het rhytme van de wagen. 
Toen ,,'t joch" ontwaakte, lag hij in de 
armen van de toean-besar, die hem een 
huis binnen droeg vol baleh-baleh's met 
witte spreien erover. Een vrouw in het 
wit kwam vriendelijk lachend op hem toe. 
Zij bracht hem in een kamer met grote 
kasten vol potjes en glazen en wol
watten. De witte vrouw kleedde hem he
lemaal uit en hij werd weer gewassen. 
Plots was daar het pincet, dat z'n zwe
ren stuk maakte. De pijn vloog door het 
arme lichaampje en ,,'t joch" snikte . . . . .  . 
snikte . . .... Hij werd in zo'n groot bed 
gelegd, en zag bloemen en heel in de 
verte de bergen . . . . . .  En hij wist, dat het 
goed was en sliep in.· 
De luit, riep zijn jongens, die op de 
tenen binnen kwamen. Daar stonden ze, 
de frisse, gebruinde knapen, om een 
bed, waarin hun "joch" lag. Hij sliep in, 
een dankbare glimlach speelde om zijn 
mondje. En de jongens . . . . . .  ze lachten! 
't Is al zo'n oud verhaaltje maar voor 
hen, die het meemaken toch nieuw. 
Zo kreeg ook deze troep z'n "sobat 
ketjil". 

Steunt Katholiek Thuisfront 

Sporen van het christendom, dat
hier toch tevoren al gepredikt was,
waren niet meer terug te vinden en
onze missionarissen bemerkten al
spoedig, dat Radboud en zijn volk
zo hardnekkig vasthielden . aan
hun heidendom, dat hier voorlopig
niets te bereiken zou zijn.
Daarom besloten zij eerst naar
het Zuidelijke gedeelte te gaan,
waar de Franken regeerden. Daar
had onlangs de machtige hof
meier, Pippijn van Herstal, Rad
boud verslagen en hem gedwon
gen, het gebied beneden de Rijn
af te staan aan de Franken. Pip
_pijn was een overtuigd en strijd
baar Christen. Met vreugde nam
hij kennis· van het plan der mis
sionarissen en hij beloofde hun
zijn bescherming en medewerking .
Als werkterrein wees hij hun aan
Teisterbant en Taxandrie, de stre
ken beneden Rijn en Maas, die hij
onlangs op de Friezen had ver
overd.
Willibrord meende echter niet ge
noeg te hebben aan de wereldlij
ke steun, hij oordeelde ook de
steun van de Paus voor zijn werk
niet te kunnen missen. Daarom
reisde hij in het jaar 691, waar
schijnlijk over de Rijn en vandaar
over de St. Bernard naar Rome,
waar hij Paus Sergius I van zijn
plannen voorlegde en om zijn ze
gen vroeg. De Paus keurde zijn
plannen goed en gaf hem relik
wieën van Martelaren mee voor
de kerken, die hij wilde bouweri
en verder alle benodigdheden en
aanwijzingen, die Willibrord ver
langde.
Welgemoed aanvaardde Willi
brord de terugreis, om zijn werk
onder de heidenen te beginnen.
Het eerste uitgangspunt van zijn
missiewerk was de tegenwoordige
stad Antwerpen, toen nog Caloes
geheten, waar reeds de H. Aman
dus en Eligius werkzaam waren
geweest. Het door hen gebouwde
kerkje werd in 694 door een zeke
re graaf Rohing aan Willibrord
ten geschenke gegeven tegelijker
tijd met een klein klooster, door
dezelfde heiligen gebouwd. Bo
vendien kreeg Willibrord hier zijn
eerste bron van inkomsten, door
dat Graaf Rohin hem enkele lan
derijen en een derde gedeelte van
de tol, die hij in Antwerpen bezat,
afstond, waarvan de schenkings
acte nog in onze tijd is bewaard
gebleven. Deze schenkingen wer
den, mede door de invloed en be
scherming van Pippijn, spoedig
door andere gevolgd.
(Wordt vervolgd) v. H.

Parochie-Agenda 
PAR. ST. PETRUS BÇ)XTEL 

ZONDAG 3 Aug. De H.H. Missen om 
half 7, kwart voor acht, 9 uur en om 
half 11 de Hoogmis. Om kwart voor acht 
gel. 1-1. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn der parochie. Vandaag de 2e 
schaal voor de bijz. noden van het Epis
copaat, welke bijz. in de milclcbcligheicl 
der oclovioen wordt aanbevolen. Vandaag 
na de H.H. Missen verering van de H. 
Bloedcloek. Des avonds om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. Maandagavond om half 8 
Congregatie. 
Woensdag, 6 Aug., begint de noveen 
voor het Hoogfeest van Maria Hemel
vaart. Gedurende deze noveen of binnen 
de acht volgende dagen is er een volle 
aflaat te verdienen onder de gewone 
voorwaarden. Elke dag der noveen i.0 

een aflaat te verdienen van 300 dagen 
toepasselijk op de gelovige zielen in het 
vagevuur. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro-
zenhoedje.
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 Maria v. cl. Meijclen; om 
half 8 gel. jrgt. voor Johanna Bevers 
Louwers; om half 9 gel. H. Mis voor 
overleden fam. Kantelberg Maas. 
DINSDAG, om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jan van Lieshout; om half 8 
gel. H. Mis voor over!. fam. Kennis de 
Kort; z.a. gel. H. Mis v. Oymphisa Ma
rijnissen Verhaart; om half 9 gel. H. Mis 
voor overleden fam. v. d. Eerden Bus
sing; om 10 uur Huwelijksmis. 
WOENSDAG, om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Martinus van Zeeland; 
om half 8 gel. H. Mis vanwege het 

Biddend Leger" voor onze jongens in 
\'ndië; om half 9 gel. mndst. voor Hen
clrica v. d. Loo van Esch; om half 11 
Huwelijksmis. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Jacobus van Elk; om half 
8 oei. mndst. voor Jan van Empel t om 
haft 9 gel. mndst. voor Hendrica Weijers 
Polman; om half 10 Huwelijksmis. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johanna v. d. Meijden Bevers; 
om half 8 gel. mnclst. voor Martinus van 
d. Steen; om half 9 gel. mnclst. voor
Adrianus van Cool.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mnclst. voor Elisabeth Traa Verhoeven; 
0111 half 8 gel. mnclst. voor Petrus Valks; 
om half 9 gel. mndst. voor Elisabeth van 
Kerkoerle Leijten. "" 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. H. Mis voor Johanna 
van Lieshout de \'(/ ercl; Dinsdag gel. 
H. Mis voor Jacob Haubrich; Woensdag, 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag: gel. 
H. Mis tot bijz. intentie. 
Het H. Sacrament d'::s Huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelis Bevers uit deze 
par. en Theodora v. d. Langenberg uit 
de· parochie van het H. Hart; waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt; Ste
phanus Mauritius Maria Touber geb. en 
won. te Amsterdam en Cornelia Petro
nella v. d. Langen berg uit deze par.; 
Woutherus Arnoldus Josephus van 
Moorsel en Henrica Maria Johanna van 
Nistelrooy, beiden uit deze par.; Fran
ciscus Alphonsus Adrianus v. Heesch uit 
deze par. en Claudia Cornelia Gerarcla 
Margaretha de Wit uit de par. van Ma
ria Middelares te Vught; Hendricus v. d. 
Langenberg uit deze par. en Petronella 
van Rooij uit de par. van het H. Hart; 
Johannes Godefriclus Timmermans geb. 
te Belfeld en won. te Hoorn en Anna 
Wilhelmina Maria v. cl. Sande geb. en 
won. in deze par.; waarvan heden de 
3e afkondiging geschiedt. De gelovigen 
zijn verplicht de hun bekende huwelijks
beletselen waarin niet is gedispenseerd 
ten spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 

A.s. Zondag

Collecte voor 

Katholiek Thuisfront 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL. 
toe Zondag na Pinksteren (3 Aug. '47). 

De 1e schaal is voor de Emigratie; de 2e 
voor de B. N. 
Vanavond om 7 uur Lof met -volkszang· 
en Rozenhoedje voor onze Jongens in 
Indië. 
ZONDAG, 3 Aug.: 6 uur !.cl. voor het 
geestel. en tijd el. welzijn der Parochie; 7 
uur l.d. voor Behouden terugkeer uit 
N. Oost-Indië; 8 uur l.d. uit clankb'aar
heicl t.e.v. H. Clemens Maria Hofbauer; 
kwart voor 9 l.cl. voor Marinus v. Esch 
v.w. de Retraitepenning; half 11 de
Hoog111is voor een overledene . 
MAANDAG, 4 Aug.: 7 uur l.j. voor
Henricus v. cl. Wiel en Johanna Schilders 
z.e.; kwart voor 8 l.j. voor Cornelis Strij
bos en Theodora Theunissen z.e.; l.d.
voor Henricus v. Woensel; half 9 l.d. v. 
de levende leden v. d. Broed. St. Willi
brorcl. 
DINSDAG, 5 Aug.: 7 uur Gef. z.j. voor 
de Heer Jan de Vries en Catharina Pad
denburg z.e.; kwart voor 8 l.d. voor 
Cornelia de Groot-v. Roosmalen; l.d. v. 
Adrianus Vlaminckx; half 9 1.d. voor Ja
cobus v. Elk, Par. St. Petrus overleden. 
WOENSDAG, 6 Aug.: PI. z.j. voor de 
Heer Jan de Leyer; kwart voor 8 l.j. v. 
Jacoba v. d. Horst-Rademakers; l.j. voor 
Gertruda v. cl. Horst-Libregts; half 9 I.m. 
voor Antonius v. d. Eerden.
DONDERDAG, 7 Aug.: 7 uur z.j. voor
Jan v. cl. Meyden; kwart voor 8 I.m. voor 
Cornelis de Zeeuw; I.m. Gerardus Ver
oude; half 9 I.m. Michiël v. d. Heyden; 
half 10 Gez .Huwelijksmis . 
VRIJDAG, 8 Aug.: 7 uur I.m. voor Ger
truda Goossens-Hermsen; kwart voor 8 
I.m. voor Adrianus Vlaminckx; l.d. voor 
An toon v. cl. Meyden; half 9 I.m. voor
Piet v. d. Kruys.
ZATERDAG, 9 Aug.: 7 uur I.m. voor
Albertus van Berkel; kwart voor 8 I.m. 
voor Maria van Roessel; l.d. voor Jan 
v. cl. Aa; half 9 z.m. voor Henrica van
Stekelenburg. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
!Ode Zondag na Pinksteren.

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Jo
sina Smets. 
MAANDAG en DINSDAG jrgt. voor 
Bloed- en Aanverwanten van de tam. van 
Heyst en Loutermans. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Joan
nes v. cl. Langenberg. 
DONDERDAG: half 8 mnclst. voor 
Adrianus Corsten. 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Marinus 
van Oirschot. 
ZATERDAG: half 8 mnclst. voor Gerar
dus Raaymakers. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL. 

Tiende Zondag na Pinksteren T947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd tot bij
zondere intentie; half 9 H. Mis voor cle 
parochianen; 10 uur Hoogmis vanwege 
St. Elisabeth-stichtiqg, uit dankbaarheid 
voor de weldaden ontvangen van de 
Hark De eerste schaal is voor de emi-
grerenden naar het buitenland. De twee
de voor B.N. Half drie Lof met rozen
hoedje om Gods zegeningen te verkrij
gen over het parochiehuis. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie, vooral voor de zieken van 
onze parochie; kwart over 8 H. Mis voor 
wed. Catharina v. d. Meyclen v. cl. Heij
clen. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor mej. 
Wilhelmina v. cl. Boom en voor de 
zieken van onze parochie; kwart over 
8 H. Mis voor mevr. Henriëtte Witteveen 
Schöne. 
WOENSDAG: half 8 jrgt., waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Petrus Schelle; kwart over 8 H. Mis 
voor Gerard Voets, in de parochie van 
het H. Hart overleden. 
DONDERDAG: ldf 8 jrgt., waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Antonia Schellen-v. d. Ven; kwart over 
8 H. Mis voor de leden der Godvruch
tige vereniging "H. Theresia". 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johannes v. 
d. Struik; kwart over 8 H. Mis voor
overleden tante. 
ZATERDAG: half 8 mnclst. voor Jo
hanna Bosch-van Engeland; kwart over 8 
mndst. voor Geertruida Rooyakkers-Par
cloel. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 uur tot half 8. Daarna Lof met rozen- c 
hoedje, om Gods zegeningen te verkrij-

gen over ons parochiehuis. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Gerard Voets, in de parochie van 
het H. Hart en Petronella v. cl. Sloot
van Roosmalen, alhier overleden, voor 
wie ook het zevende wordt gehouden. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
Maria v;rn Nunen v. d. Schoot; half 
9 H. Mis voor de zieken van onze pa
rochie. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen: Joannes Henricus Ren
ders uit deze parochie en Joanna M. v. 
d. Meeren, uit de parochie St. Petrus
Banden te Oirschot, waarvan heden de 
tweede afkondiging geschiedt. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE 

10e Zondag na Pinksteren 
(3 Augustus 1947) 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Petronella 
Josephus Petrus v. d. Velden; 8 uur I.m. 
tot welzijn der par.; 10 uur z.mndst. voor 
Theodorus Hollanders; 3 uur Lof - In 
alle H. Missen de 1e schaal voor steun 
aan emigratie-pogingen. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Cornelis v. 
de Ven; half 8 z.m. voor Wilhelmina 
Franciscus Rijken overleden te St. Mi
chiels-Gestel; 8 uur l.j. voor Godefridus 
van Asten. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Petrus van 
Vught; half 8 z.j. voor Franciscus v. d. • 
Biggelaar; 8 uur l.j. voor Jacoba Gode
friclus van Asten. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor de Familie 
Josephus van Vught; half 8 z.j. voor 
Johanna Franciscus v. cl. Biggelaar; 8 uur 
l.j. voor Johannes van Amstel. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; half 8 z.j. voor 
Antonius v. d. Biggelaar; 8 uur l.j. voor 
Theodora Johannes van Amstel. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Laurencius v. 
cl. Biggelaar; half 8 z.j. voor Martinus
van Gerwen; 8 uur l.j. voor Lambertus 
van Roosendaal. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Adriana v. 
d. Biggelaar; half 8 z.j. voor Anna Maria 
Martinus van Gerwen; 8 uur l.j. voor 
Adrianus Oerlemans. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Henrica 
Adrianus Oerlemans; 8 uur l.j. voor Jan 
Nyssen en Henrica hsvr. 
In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag 
7 uur I.m. voor de Edelachtbare Heer 
Josephus v. cl. Bosch. 
30e Wilhelmina Franciscus Rijken van 
\Xleert overleden te St. Michiels-Gestel. 
Gedoopt: Johanna Cornelia Maria doch
ter van Adrianus Thomassen-Koppens; 
Cornelis Johannes zoon van Johannes 
v. d. Sancle-Bierkens. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH.
toe Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte ten behoeve van 
emigratie van Katholieken, derde voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het 
Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur. voor Petronella van 
der Sloot-v. Roosmalen te Boxtel over!.; 
half 9 H. Mis voor bijz. Intentie; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie; Elders H. 
Mis voor Johanna van der Bruggen-Do
minicus. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Paulina 
Leermakers-v. Bragt. 
Elders I-1. Mis voor Wilhelmus en Wimke 
van Schijndel. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
Batens. 
Elders jrgt. voor Maria Batens-van den 
Aker. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Batens. 
Elders jrgt. voor Petrus van Hoorn. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johan
na van Hoorn-Timmermans. 
Elders H. Mis voor Franciscus Leerma
kers en Paulina van Bragt hsvr. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Theodora 
Willems te Diessen overl. 
Elders H. Mis voor Wed. Langveld. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Bergmans en Clasina van Zeeland 
hsvr. 
Elders H. Mis voor Johanna van den 
Akker-Doleweerd. 
Nog zullen geschieden: 
H. Mis voor Cornelia vano Oers-v. d.
Braak; H. Mis voor Geertrucla van der 
Staak-Konings; H. Mis voor Geertruda 
van de Pas-Hoevenaars. 

De plechtige inzegening van 
het Huwelijk 

van Mejuffrouw 
P. M. DE KORT
en de Heer
H. A. C. A. KENNIS

zal plaats hebben op Dinsdag 
5 Augustus a.s. te 10 uur in de 
Sint Petruskerk te Boxtel. 
Receptie: Bosscheweg 16 van 

Langs deze weg betuigen wij 
hartelijk dank aan H.H. Gees
telijken, Familie, Vrienden en 
Kennissen voor de vele blijken 
van belangstelling, ondervon
den bij onze 25-jarige echtver
eniging. 

fe koop een toom beste biggen 
G.Y., waarvan gemerkt voor 
stamboek. Weel. J. Vissers, 
Lennisheuvel 113, Boxtel. 

Te koop nieuwe dresseerkar 
met compleet luxe tuig tegen 
aannemelijk bod. Te bevragen 
Molenstraat 9, Boxtel. 

Gevraagd door jong R.K. echt
paar inwoning of twee onge
meubileerde kamers. Wil goe
de huur betalen. Brieven onder 
no. 80, bureau v. d. Blad. 

Te koop aangeboden, grote-· 
regenton met kraan. Bekkers, 
Tongeren 30, Boxtel. 

1 tot 2 uur. 
Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke dank aan vrienden, 
kennissen en buurtbewoners, 
H.H. Geestelijken en Dokto
ren, Mevrc Linsen en Zr. v. 
Vessem voor de vele blijken 
van belangstelling bij het over
lijden van onze dierbare Vrouw 
en Moeder: 

Gerarda, Maria, Antonia 
v. Hemmen-v. Vught.

P.A.v.HEMMEN en Kindere11 
Eindhovenseweg 18, Boxtel. 
Hartelijk dank, ook namens 
mijn Ouders, aan Familie, 
Vrienden, Kennissen en Buurt
genoten, voor de vele belang
stelling, betoond bij mijn thuis
komst uit Indië. 

C. KEUKENS,
Serg. te KI: K.N.I.L. 

J. DE LAAT,
Echtgenote en Kinderen 

Vrilkhoven, Liempde. 

Te koop 6 zware biggen, P. 
Avendonks, Selissen 6, Boxtel. 

Te koop een goede handwa
gen, Engelse dogkar en Tim

mermans werkbank, in prima 
staat. Jos. v. Schijndel, Parallel
weg N. 41,· Boxtel. 

Te koop gevraagd een partij 
droge mutserds. Aanbiedingen 
Chem. Wasserij "Den Dries" 
Rijksweg 2, Boxtel. 

Gevraagd voor direct een 
meisje voor de morgenuren of 
een werkster. Bevragen Molen
straat 19. 

Te koop: Accordeon, pianokla-
vier, 24 bassen J 75,-. Nw. Te koop bij W. v. Esch, Roond 
Kerkstraat 15. 1 0a, Boxtel, jonge bouvier-

honden, 8 weken oud. 
Te koop een toom beste big
gen, G.Y., bij C. v. Cuijk, 
Kleinderliempde 17, Boxtel. 

Te koop een wieg. 
Adres bevragen Molenstraat 19 Te koop een toom zware big

gen, bij H. v. Kasteren, Len-

Meisje, met diploma MULO, 
Steno en tijpen, zoekt plaat•
sing op kantoor. Gelieve te 
corresponderen onder no. 126 
Molenstraat 19. 

Te koop toom beste biggen 
G. Y., J. Schoenmakers, Roond
2. 

Gevraagd aan de Muloschool 
voor Jongens, Burgakker 4, al
hier twee flinke werksters.
Hoog loon. Aanmelden bij 't 
hoofd der school, J. A. Schel
lekens, Burgakker 4. 

nisheuvel 9. 
Te koop een damesfiets, zon- Te koop een toom zware big
der banden. Zo goed als nieuw. gen G.Y., bij Th. v. Oirschot�
Wilhelminastraat 22. Gemonde 7. 

F. J. WITTEVEEN Woninginrichting 

Rechterstraat 22 

vraagt: -'n nette werkster 



Notaris P. Mertens 
te Boxtel 

zal aldaar op Dinsdag 5 Aug. 
1947 voorm. 10 uur in de zaal 
achter het Café De Kom aan 
de Stationstraat, om contant 
geld, publiek verkopen: 
Drie eikenh. huiskamerameu
blementen, waarvan 1 als 
nieuw Oud Holl.-Brabants, 
dressoir, tafels, stoelen, spie
gel, kapstokken, eikenh. ledi
kanten, divanbed (als nieuw), 
kinderledikanten, Singertrap
naaimachine, kinderwagens, 
fornuis, Imperia! schrijfmachi
ne, pathefooon met platen, gas
comfoor, fonteintjes, vogelkooi 
met standaard, japonnen, man
tels, bontmantel, schoenen, rij
wielen (2 als nieuw), kachel
en koperpoets, schuurpoeder 
enz. Kijkdag Maandag van 2 
tot 5 uur. 

Het Bestuur der Stierhouderii 
maakt de leden bekend, dat de 
stier gestald bij W. Peijnen
burg met ingang van 6 Aug. 
gestald wqrdt bij H. Dollevort 
voor het rayon Kl. Liempde. 
Buiten het rayon blijft het 
f 2.50 per sprong. De stier van 
H. Dollevort gaat naar Tonge
ren. 

Het Bestuur. 

Wilt U even noteren! 

Weet U een veiligen 
weg voor Uw geld? 

EEN bankdeposito doet geld-
bezit vrucht dragen en wel 

in meerdere male naar gelang 
men het voor langeren tijd vast
zet. Gij kunt dan zonder schade 
het oogenblik afwachten waarop 
gij dat geld een blijvende be
stemming wilt geven in eigen 
zaken of daar buiten. 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
BANKIERS '$-HERTOGENBOSCH 

Sinds 1737 

BEKENDMAKING 
� J. Witteveen' .s Ingevolge besluit van de Directeur Generaal der Prijzen, 

MANUFACTUREN en gelden met ingang van 1 AUGUSTUS 1947 voor de
CONFECTIEBEDRIJF Heren Kappers hier ter plaatse 

is van 15 t.m. 24 AUGUSTUS die in prijsklasse 2 zijn ingedeeld, de volgende tarieven: 

Gesloten 
wegens vacantie van 
het personeel. 

Voor prima 
DAMES- en 
KINDERKLEDING 
naar maat 
C.KOLEN
p/a P. BIEMANS 

Aanmelden tussen 7 - 9 uur 
's avonds. 

NIEUWE BIOSCOOP 
BOXTEL 

Momenteel voorradig: 
Dames pull-overs 
Heren slip-overs 
Meisjestruitjes 
Jongenstruitjes 
Kindervestjes 

KNIPPEN 
SCHEREN 
KINDEREN KNIPPEN (kort model) 
SCHEREN (met vinaigre of crême) 
HAARW ASSEN 

f 0,45 
0,20 

" 0,30 

" 0,25 

" 0,45 

FRICTION vanaf " 0,50 
MAAND ABONNEMENT PRIJZEN 

Zonder Met 

knippen knippen 

2 X SCHEREN per week f 1,50 f 1,95 

3 X Il 
2,- " 2,45 

4 X " 2,50 " 2,95 

5 X Il 
3,- " 3,45 

6 X " 3,50 " 3,95 

Tevens zijn met ingang van 1 Augustus 1947 de Heren Kap
perszaken des middags tussen 1 en 2 uur GESLOTEN. 

In Wasserij GIESBERS 
kunnen nog enige 

Meisjes en Jongens 
Het is verstandig deze 
!en reeds nu te kopen.

geplaatst .worden.
artike- dh Aanmelden Wasserij Ein ovenseweg.

� J. Wittw.een's Weet u, dat het vertrouwdste

MANUFACTUREN en adres voor KAAS en VIS 
CONFECTIEBEDRIJF 

b". vos . d St t· t t • Rechterstraat 18, Boxtel IJ In e · a IOnS raa IS.

Wet van 20 Mei 1938 Stbl. 618. 

Ruilverkavelingswet 1938 
Kennisgeving 

De Plaatselijke Commissie inzake de Ruilverkaveling van 
het blok genaamd: ,,DE SCHEEKEN" deelt mede, dat 
op 11 en 12 Augustus 1947 ter secretarie der Gemeente Best, 
op 13 en 14 Augustus 1947 ter secretarie der Gemeente 
Liempde en 
op 16 Augustus 1947 ter secretarie der Gemeente St. 
Oedenrode 
gedurende de uren dat bovengenoemde secretariën voor het 
publiek toegankelijk zijn voor een ieder kosteloos ter inzage 
zullen liggen: • 

a.· de uitkomsten der schatting en een kaart,
waarop de klassegrenzen zijn aangegeven, 
zoals bedoeld in art. 49 der wet. 

b. de lijst, bedoeld in art. 46 der wet*

Daarna zullen de onder a en b 0enoemde stukken, van 18 
t/m 22 Augustus 1947 en van 25 t/m 26 Augustus bij W. van 
Kronenburg, café "De Zwaan" te Best en 
van 28 t/m 29 Augustus 1947 en van 8 t/m 12 Septembe, 
1947 bij C. J. van der Velden, café te Liempde, telkens van 
9-12 uur en van 13.30-16 uur, voor een ieder ter inzage
worden gelegd. 
Op deze dagen wordt op laatstgenoemde plaatsen de ge
legenheid opengesteld tot het verkrijgen van mondelinge 
inlichtingen, terwijl belanghebbenden dan tevens hun wensen 
kenbaar kunnen maken inzake de ligging van hun nieuwe 
kavels na de Ruilverkaveling. 
Binnen 14 dagen na de verzending van deze kennisgeving
kan ieder belanghebbende schriftelijk zijn bezwaren tegen 
de schatting en de toekenning en omschrijving van rechten 
op de lijst van rechthebbenden bij Plaatselijke Commissie 
indienen. (adres: Secretaris G. van de Laar, Liempde A 70) 
In verband met eventueel opplanten van percelen wordt de 
aandacht van belanghebbenden nogmaals gevestigd op art 
40 welke o.a. bepaalt: 
Nadat het besluit tot Ruilkaveling is genomen, mogen eige
naren en gebruiksgerechtigden van tot het blok behorende 
onroerende goederen geen handelingen verrichten, waardoor 
de waarde van hun onroerende goederen zou vermincl�ren 
tenzij hun daartoe door de Plaatselijke Commissie vergun
ning is verleend. 
Voor de goede orde worden belanghebbenden dringend ver
zocht te verschijnen naar de beginletters van de familienaam 
volgens onderstaand schema: 
Belanghebbenden in Best en St. Oedenrode: 

Maandag 18 Augustus 1947 de letters A en B. 
Dinsdag 19 Augustus 1947 de letters C, D, E, F en G. 
Woensdag 20 Augustus 1947 de letters H, 1, J en K. 
Donderdag 21 Augustus 1947 de letters L en M. 
Vrijdag 22 Augustus 1947 de letters N, 0, P, Q, R en S 

(tot Schoenmakers). 
Maandag 25 Augustus 1947 de letters S (vanaf Schoen

makers) T, U en V tot van der Vleuten). 
Dinsdag 26 Augustus 1947 de letters V (vanaf van der 

Vleuten) W, X, Y, Z. 
Belanghebbenden in Liempde: 

Donderdag 28 Augustus 1947 de letters A en B. 
Vrijdag 29 Augustus 1947 de letters C, D, E, F en G. 
Maandag 8 September 1947 de letters 1-1, I, J en K. 
Dinsdag 9 September 1947 de letters L en M. 
Woensdag 10 September 1947 de letters N, 0, P, Q, R 

en S (tot Schoenmakers). 
Donderdag 11 September 1947 de letters S (vanaf 

Schoenmakers) T, U en V (tot van der Vleuten). 
Vrijdag 12 September 1947 .de letters V (vanaf v;:in der 

Vleuten) W, X, Y en Z. 
Voor het indienen van bezwaarschriften deze kennisgeving 
geacht te zijn verzonden: Liempde, de lste September 1947. 

De Plaatselijke Commissie voornoemd, 
A. DER KINDEREN, Plaatsverv. voorzitter.

G. v. cl. LAAR, Secretaris.
*Een afschrift van deze lijst is in haar geheel of in uit
treksel tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar ge
steld op aanvrage bij de Plaatselijke Commissie. De kosten 
bedragen per naam f 0.25 met een minimum van f 1,-. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen R.K. Nijverheidsschool " Boxtel 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Gevraagd een aankomende 

Vrouwelijke administratieve hulp 

Wegens vacantie zullen de volgende
In het bezit van Mulo-diploma en kunnende typen. 

Sollicitaties aan de Directeur der School Jac. v. Esch, 
Mgr. Wilmerstraat 4. 

bakkersbedrijven GESLOTEN 
.. 

Zijn: ,. ' 

4 -9 Aug. 11 - 16 Aug. 18- 23 Aug. 

1 Fijnstrijkerij ,1 Jac. Ghijssen P. v. Etten J. v. Asveld
J. Melis v. Rooij H. v. Geffen Frits Ghijssen vraagt voor Boxtel en omgeving 

W. van der Laar A. Heren Stif Tausch een net en welbespraakt PERSOON J. v. Liempt A. de Laat J. Peijnenburg
F. Paym;im T: v. d. Meyden F. Hazenberg voor het af halen en thuisbezorgen van 

A. de Leyer boorden en overhemden. 
J. de Leyer Condities nader overeen te komen. 

25-30 Aug. 1 - 7 Sept. Solicitaties onder nr. 130 bureau dezer 
H. v. Criensyen L. van der Vlierdt courant. ,J Jos. v. di:r Zanden v, Sandvoort 

HET BESTUUR Gevraagd per 1 September a.s. een beschaafde R.K. BAKKERSPATROONSBOND 
R.K. HUISHOUDSTER ST. NICOLAAS 
of meisje voor de keuken. 

Schriftelijke of persoonlijke aanmelding bij : 
Mevr. de Gruyter-Dorsenagen, Peperstr. 6, 'a-Bosch. 

J. H. van de Wiel's Schoenfabriek N.V. 
vraagt: Oisterwijk N.V. P. de Gruyter & Zn., 's-Hertogenbosch

Jongens Meisjes vraagt voor hare fabrieken:
en 

NETTE MEISJES 

Voor een g�d passende BRIL 

naar F. P. VAN LANGEN 
• STATIONSTRAAT 62

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' 
hli Bert 

Nieuwe Kerkstraat 73 
van den· Braak • 

Telefoon 450 

,,Bouwvakarbeiders" 
Zaterda g  2 Augustus 
is het uitbetalen 
van de ingeleverde vacantiebonnen. 
Deze betaling heeft plaats in het Vereni
gingsgebouw op de Burgakker 

van 3 - 5 uur voor georganiseerden 
van 5-6 uur voor ongeorganiseerden. 

Zij die anders georganiseerd zijn, dan 
bij de R.K. Bouwvakarbeidersbond, moe
ten hun contributiekaart meebrengen, en 
allen moeten hun ontvangen kwitantie 
medebrengen, anders wordt er niet be
taald. 

Namens de R.K. Bouwvak Arb. Bond 
C. v. d. AKER, Secretaris. 

3{,e,SJ, U nieuwe scAoenen nodiq,, 

vergeet dan niet eerst 
onze etalages te bezichtigen. 

U ui.ndt ec u.Aec keus, want wij 
ácenq.en U steeds (iet nieuw-ste. 

J À. (j.emen 
Stationstraat 14, Boxtel, Tel. 296 

U heeft een vergunning? 
WIJ zuiver wollen dekens! 

1 Ziet onze etalage 1 

� J Wïtteoeen 
Woninginrichting 

RECHTERSTRAA T 22 - BOXTEL

tevens mannelijk personeel voor alle afdelingen. 

Reiskosten worden vergoed. 

Aanmelden dagelijks aan de fabriek. 

Voo, 

Kwaliteits I drukwerk I f 

voor diverse afdelingen. Hoog loon, vrij 
vervoer, rijwielvergoeding. Gunstige sociale 
voorwaarden. Aanmelden dagelijks bij de 
portier, Visstraat, 's,Hertogenbosch. 

Hiermede maken wij bekend, dat onze zaak wegens 

VACANTIE gesloten IS

van Maandag 4 tot Maandag 

En 1948? We moeten en 
kunnen het allemaal beter 
krijgen. Maar dan mag nie
mand afzijdig blijven, daar
mee worden alleen maar 
eigen rui ten ingegooid. In 
1946 nam Philips bijna een 
vijfde deel van de gehele 
Nederlandse industriële uit
voer voor haar rekening. In 

194 7 en in 1948 moet dit 
aandeel nog veel groter wor• 
den. - Geen meisje, geen 
jongen, geen man kan aan 
de kant blijven staan. Allen· 
moeten meehelpen; alléén 
zo krijgen allen het beter! 
Meldt U bij het Phi li p s  
aanneembureau in d e  Wil• 
lemstraat. 

* 

Orukhrij 

Boekbinderij 
Fi,ma J. P. Tielen Boek- en 

Kantoorboekhandel BOXTEL STAJIOHSJRAAT 28. rt:LEfOOH K 4106- 317, G,MIO 66169 

11 Augustus 1 uur. 

BAZAR C. STEINMANN-PECHTOLD 
Rechterstraat 6 - Tel. 401 - Boxtel 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

.. . . 
' 

PHILIPS 
�-

: .• ., 
! • :, • 

., 

;, " (.' 

Il Il tl 

,, ,, r, 

1 1 

1 

. 

. 



� ', '· ' :, ;•

t

· . -:- ',
-. 

en 

VRIJDAG .B Aug .. 1947, 
• !L•i·· i;;., { . '·,. •;-;r·r , , ... , i:.J : ,,. _·. ( i'"I.Î 

.- , 

r :,·.·1 "\1-0' J • ! ':. �;. 
- l :-, � ,-1,. • : .' 

VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

INDIË en WIJ 
In alle gezinnen, waarvan jongens 
in Indië onze vaderlandse belan
gert' 'verdedigen, heerste een ge
drukte stemming, toen van rege
ringswege het bevel tot vuren 
werd afgekondigd. En het is ze
ker, dat onze jongens op die mo
menten, waar het ging om de inzet 
van hun leven gedacht hebben aan 
het medeleven van alle landgeno
ten in het vaderland. Terwijl de 
legerplannen werden uitgestippeld 
voor· de militaire operaties over 
zee, zaten hier de meesten hun 
plannen klaar te maken voor de 
jaarlijkse vacantie. En terwijl onze 
jongens de hitte van de strijd ge
dragen hebben lagen er velen van 
ons zich te koesteren in het hete 
zomerzonnetje in zalig niets-doen. 
We hebben meegemaakt hoe bij 
verschillende militaire gebeurte
nissen in de laatste jaren alle pu
blieke vermakelijkheden werden 
afgeschaft. 
Er is niets tegen een gezonde en 
goed-doordachte vacantie, maar 
men krijgt toch heel sterk de in
druk, dat bij de tegenwoordige 
laag bij de grondse ontspanning, 
onze jongens en de offers, die zij 
brengen, worden vergeten. 
In dezelfde krant, waarin we de 
lange lijsten van de gesneuvelden 
kunnen vinden, lezen we daar
naast aankondigingen van de 
meest gevarieerde vormen van 
amusement. 
Is het misschien, omdat het oor
logsfront te ver van onze eigen 
grenzen verwijderd ligt, dat we 
hier onverschillig blijven? 
Ik weet het niet, maar ik geloof, 
dat de oorzaak van dit verschijn
sel gezocht moet worden in de 
algemene na-oorlogse kwaal van 
ons volk: de verslapping op gods
dienstig zedelijk gebied. 
Iets goeds kan niet meer worden 
genoten, de kerken blijven slecht 
bezocht en h_etgeen op het gebied 
van ontspanning nog wordt nage
streefd, is derde rangs, en voor 
ieder fatsoenlijk mens beneden 
peil. 
Het is wel erg jammer, als onze 
jongens dergelijke bevindingen bij 
ons eigen volk onder de ogen 
moeten krijgen, maar het is helaas 
niet anders. 
De moderne mens heeft geen tijd 
meer óm zich druk te maken over 
andermans belangen en Iaat hem, 
ook geestelijkerwijze gesproken, 
aan zijn lot over. Iedereen kan 
toch constateren, dat alles wat 
in onze kerken gebeurt voor de 
jongens in Indië een minimale be
langstelling geniet. 
Men ziet er alleen de vertrouwd 
geworden gezichten van degenen, 
die zelf een van hun kinderen aan 

het front weten en de anderen 
blijven in gebreke. 
Herinnert gij u nog Mei '40, het 
bombardement van Rotterdam, de 
gevechten aan de Grebbeberg tn 
de Afsluitdijk. 
Denkt ge nog ooit terug aan het 
bombardement van Eindhoven en 
Nijmegen? Hetzelfde wat toen ge
beurde, gebeurt nu, al is het mis
schien op kleinere schaal, aan het 
front in Indië. 
Tijdens de rampen· van de oorlog 
leefden wij mee met elkaar. Zou 
het geen schande zijn, als we dit 
nu dreigen te vergeten, doordat 
we allen maar vol zijn, van alles 
wat vacantie heet. 
Niet voor niets heeft onze bis
schop een apart gebed voorge
schreven voor Indië. 
In de moeilijke dagen die in het 
proces over Indië nog zullen aan
breken is het ons een plicht mee 
te leven en mee te bidden voor de 
regering en voor de geestelijke en 
tijdelijke belangen van onze jon
gens in de vreemde. 

Is de Middenstand ontwaakt ? 
\X/e hebben allen gelezen van ·de wapen
stilstand, die gesloten werd tussen de 
Amsterdamse bakkers en de minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning, op Zondag 20 Juli des avonds om 
7 uur. Het klinkt wel erg officieel, maar 
het was dan ook een zaak van de groot
ste importantie, wat wel hieruit blijkt, 
dat de minister voor deze aangelegenheid 
zijn vacanHe onderbroken heeh. 
En sinds deze gebeurtenis zijn de bakkers 
van het gehele land in het gareel ge-
roepen en overal werden grote en ..... . 
goed-bezochte vergaderingen gehouden, 
ter betuiging van de eensgezindheid, die 
er in de bakkersgelederen van ons landje 
heerst. 
Het is op zich al een prestatie te noemen, 
dat de Middenstand, die anders al heel 
veel moeite • heeft om het onder elkaar 
eens te zijn, hierdoor werd wakker ge
schud, en het in deze kwestie eens werd. 
We hoeven het toch heus niet onder 
stoelen of banken te steken, maar het 
is voor ieder overduidelijk, dat de Mid
denstand, gezien de verschillende maat
regelen van de Prijsbeheersing, de Mid
denstander ten ondergang gedoemd is. 
Toch is het zeer merkwaardig, dat de 
Middenstanders er zo koel onder blij
ven. Ze laten zich zoals de Midden
standskrant het zelf zegt, van de aard
bodem wegvagen, zonder een kik te 
geven. 
Wat merken we b.v. in onze eigen ge
meenschap van het bestaan van, om het 
maar eens officieel te betitelen, een 
Rooms Katholieke Middenstandsvereni
ging? We hebben het natuurlijk gezien 
op de Landdag. Er was n.l. verzocht, dat 
de organisaties met vlag en vaandel zou
den deelnemen aan deze gebeurtenis. En 
dat schijnen de heren middenstanders 
zich dan ook goed in de oren te hebben 
geknoopt, met het droeve resultaat, dat 
het bij het vaandel gebleven is. 
Om niet te overdrijven, er waren vijf 
middenstanders achter het vaandel pre
sent. 
En wanneer het vergadering is, wordt 
deze bezocht door veruit het geringste 
deel van de belanghebbenden, met het 
gevolg, dat er zijn best gekankerd wordt 
op alle prestaties van het bestuur. 

Openluchtspel St. Clemens Willibrord 

Childerik, laaghartig vermoord, wordt door de krijgers weggebracht. 
(Eerste Episode) 

\X/anneer er getracht wordt, om iets te 
bereiken zijn de opinies altijd zo ver

deeld d�t de meesten er <le brui aan 
oeve1; vele veroaderingen niet meer be-o ' h 

1 zoeken, omdat het toch maar een vee 1-
ten is teoen de bierkaai. Maar het ergste 
van het 

O 
geval is, dat we op die manier 

bereiken: een gekanker buiten de ver

gadering, waarmee de goede zaak 111et 
het minst gediend is om bovendien een 
toenemende geruisloze, maar zekere sa
nerino van onze middenstand. 
Elke �Middenstander, die de laatste ver
gaderingen bezocht heeft, kan er toch 
van oetuioen, dat de geest 111 deze ver
enigi�g eOendig slecht is en zij, die de 
laatste vergadering van de bakkers heb
ben bijgewoond, zullen het met me eens 
zijn, dat al wat er bestaat_ aan collegia
liteit slechts een masker 1s. 
Wat' is het jammer, dat we dit moeten 
constateren, temeer daar dit gebeurt _ in 
een tijd, waar het gaat om het al of 111et 
bestaan van deze gezonde tak m ons 
bedrijfsleven. 
En daarom, wanneer ik in de kranten las 
van een ontwaken van de middenstand, 
dan kan ik me daar ternauwernood mee 
verenigen, daar de ervaring hier een heel 
ander getuigenis geven moet. . Zolang de Heren Middenstanders z1Ch 
niet de moeite geven, om eigen belang 
op te offeren aan het belang van het al
oemeen. Zolang er nog een zekere vrees 
�10et bestaan, dat z.g. collega's tijdens de 
onderling overeengekomen vacant1e 
klantjes trachten at te pikken, zola_ng
kan er van een ontwaken van de M,d
denstand niet gesproken worden. 
En het enige wat we bereiken in onze 
plaatselijke afdeling is dit, dat de" enke
len, die nog van goede wille ZIJn, de 
vergaderingen gaan verzu11nen, omdat 
degenen, die present zijn cle"goede en de 
christelijke oeest totaal schijnen te mis
sen. En daa�om, in deze tijd nu alom de 
klauwen rond het bestaan van de Mid
denstand zich nauwer gaan sluiten, moet 
het eens uit zijn met de onderlinge af
gunst en de onderlinge_ jalouzie van de 
middenstanders en als 1k iets te maken 
had met de Bond zonder Naam, dan 
koos ik als voorlopig Slagwoord voor de 
Middenstanders; dar ik overal zou willen 
zien toegepast: Mijn collega zakenman 
is ook mijn evenmens! Bemin hem zoals 
u zelf. En dan, als we het eens zijn en het 
egoïsme is van de baan, dan kuni:i_en _ we 
tenminste trachten, om gezamenltJk ,ets 
te bereiken. 

Brabantse Boeren, Were Di. 
Wie Brabant zegt, zegt gastvrijheid en 
wie gastvrijheid zegt, zegt Brabant. 
Op het gebied van deze spreekwoorde
lijke Brabantse gastvrijheid hebben spe
ciaal onze Brabantse boeren een naam 
hoog te houden. 
Vooral in deze vacantiemaanden, nu de 
bewoners van de �reden eens een ander 
decor willen zien, dan muffe straten met 
een mierende drukte. 
Hiertoe moeten de boeren van schoon 
Brabant hen in de gelegenheid stellen. 
Men moet bedenken, dat hotels en pen-
sions overvol zijn en voor velen ..... . 
te duur. 
Teyens zal men in het oog moeten hou
den dat tallozen van deze vacantie
gangers dag in dag uit in de maalstroom 
van het jachtende stadsleven worden ge
worpen en dat zij in de fabrieken of 
werkplaatsen dikwijls niet heel veel meer 
zijn dan een radertje in die grote . ma
chine van combinatie tussen mecha111sme 
en mens. . 
Eens in het jaar staat de tredmolen van 
het leven van <le stadsmens stop, het
geen vacantie betekent. 
En vacantie betekent op haar beurt de 
lokr0ep van het buitenleven, de oase 
van rust en ontspanning. 
De Brabantse boeren nu zullen het hunne 
bijdragen om de mens uit de stad van het 
buitenleven te doen genieten. 
Zijn schuurdeuren zullen openstaan, mits 
de katholieke beginselen maar het richt
snoer blijven voor de vacantiegangers. 
Dat is, eilaas, dikwijls niet het geval en 
dan wordt het voor de boer tijd om zijn 
houding, de fiere houding van een zoon 
van het stoere Brabantse boerenvolk, te 
tonen. 
Dat houdt in allereerste instantie in, dat 
zijn boerderij de katholieke princiepen 
herbergt die een leiddraad voor onze 
gasten kunnen zijn. 
Het kan gebeuren, dat er gasten zijn, 
die zich tijdens hun vacantie van deze 
grondbeginselen tittel noch jota aan
trekken. • 
Het zal dan voor de boeren zaak zijn, 
dat onze gasten de zorg voor hun ziel 
en zaligheid niet weggooien en hun plich
ten als katholieken niet verzaken. 
Om voorbeelden te noemen, 
De boer zal nooit een neutraal stand
punt mogen innemen betreffende: ge
mengd bivakkeren, kleding, Zondags
heiliging of -ontheiliging. 
Wij zouden hem aan willen raden: Neem 
stelling tegen gemengd bivakkeren; laat 
dergelijke groepen niet in Uw boerderij. 
Stel gerust de �is, dat de jongens en 
meisjes behoorlijk gekleed gaan.-
Daar behoeft ge niet preuts voor te zijn, 
doch evenmin behoeft men zich te laten 
overbluffen door een verweer als, Dat 
is modem! 
Laat hèn speculeren op de Brabamse ge-

Openluchtspel St. Clemens Willibrord 

De boot is onderweg en komt nabij, met Radboud en zijn vrouw, zijn zoon en 
�ijn dochter Teutsinde, die de bruid werd van uw jonge heer". (Derde Episode) 

Zondags evangelie.

De doven doet hij horen 
en de stommen doet hij 
spreken. Marcus 7, 37. 

Toen Chri5tus in de Decapolis de 
doofstomme genezen had, was 
heel het volk ten zeerste verbaasd 
en zei: 11Hij heeft alles wel ge
daan: de doven doet Hij horen en 
de stommen doet Hij spreken". 
Gods almacht kent nooit een wei
feling of aarzeling. Hij weet, dat 
heel de natuur aan Hem onder
worpen is en dat Hij iedere na
tuurwet buiten werking kan stel
len. Hij behoeft slechts te willen 
en het wonder is geschied. 
Een enkele blik boven onze hoof
den geeft ons een zwakke indruk, 
hoe machtig Gods kunnen is. Bo
ven ons pinkelen de sterren. Als 
kind hebben wij ze wel eens wil
len tellen, maar we zijn er nooit 
mee klaar gekomen. Ze zijn trou
wens niet te tellen. Hun getal stijgt 
in de millioenen, nee, in de milli
arden. En al deze zonnen wente
len langs hun voorgeschreven 
baan met een duizelingwekkende 
snelheid. Soms zijn het twee, drie, 
vier en nog meer reuzensterren, 
die om elkaar wentelen. Er zijn 
sterren, wier rotatie een snelheid 
bereikt van 360 K.M. per seconde. 
Wie achter de lens van de moder
ne reuzen-telescoop staat en clan 
nog niet verder komt clan in het 
voorportaal van het luchtruim, 
moet, als hij zijn hersens gebruikt, 
heel ver in de eindeloze ruimte 
het beeld van de almachtige God 
ontdekken, Die Zijn naam heeft 
neergeschreven in het verblinden
de rijk der sterren. 
Met dezelfde almacht, waarmee 
God de sterren heeft geschapen, 
werkt-hij ook de wonderen in het 
rijk der natuur. Wij menen wel 
ooit, dat dit soort van wonderen, 
waarover in het evangelie van van
daag gesproken wordt, alleen bij 
de vrome verbeelding van de Mid
deleeuwen behoort en vergeten, 
dat onze eigen tijd even goed zijn 
wonderen heeft. Neemt U maar 

moedelijkheid1 
toont gij gerust, dat deze 

gemoedelijkheid grenzen heeft. 
Het is ooit nodig de zeden var. onze 
streek op ongezouten manier te p;·ediken. 
Eis daarom ook, dat Uw gasten de Zon
dag heiligen en gepast doorbrengen. 
Wij Brabanters zijn nu eenmaal erg ge
hecht aan de goede tradities van ons 
volk en daarom moeten wij er ook op 
staan, dat deze door anderen geëerbie
digd blijven. 
Men kan hoogstens "boers" genoemd 
worden. Stelt U zich dan gerust met de 
verzekering, dat als iedereen zijn taak 
zo zou opnemen, de wereld een ander 
aanzien zou krijgen. 
Wij Brabanters moeten de grote levens• 
waarden, die ons gewest bezit, ten koste 
van elke prijs behouden. 

eens de gebedsverhoringen en 
wonderbare genezingen te Lour
des, de wonderen, die bij het pro
ces van heilig- en zaligverklaring 
met grote strengheid en deskun
digheid worden onderzocht. 
Maar wat zijn deze wonderen in 
het rijk der natuur, vergeleken bij 
de wonderen in het rijk der bo
vennatuur? Hier doet Christus dag 
in dag uit de doven horen, de 
stommen spreken, de blinden zien 
en de lammen wandelen. Hier 
staan wij voor verr�ssinge�, die 
verder gaan dan een genezen long, 
een geheelde kanker, een rechtge
groeid been. 
God heeft Zijn grootste almacht 
neergelegd in zijn genade. Als de 
genade een ziel raakt, wijkt alles 
terug. Het menselijk opzicht telt 
niet meer, de zonde verliest haar 
bekoorlijkheid, de haat wordt lief
de. Het wonder is in wezen over
·al hetzelfde. Of het een Landver
rader is, die voor zijn terechtstel
ling tot inkeer komt, of het een
soldaat is, die uit het kazerneleven
zijn dood gaat vinden op het slag
veld, allen zijn ze terechtgekomen
in de greep van Gods almacht, al
len hebben hun hoofd gebogen
onder de stormwind van de gena
de en zijn op hun knieën gevallen,
met het gebed op de lippen: 11Heer

zeg mij, wat ik doen moet" en de
Heer heeft geantwoord: Dank is
hier overbodig, doch ga heen en
zondig niet meer!

Plaatselijk nieuws.

AFSCHEID KAPELAAN BLESS. 
Het schijnt zo zachtjesaan een traditie 
geworden te zijn dat er bij de jaarlijkse 
benoemingen in Boxtel slachtoffers val
len. Nu is dat het lot van iedere kape
laan, die zijn woonplaats tot aan het 
pastoraat nooit met zekerheid kan be
palen. Maar toch kunnen wij ons iu
denken, dat het voor iemand, die nog 
maar enkele jaren van het pastoraat ver
wijderd is, niet meevalt, om zich nog 
eens te gaan inwerken in een vreemde 
omgeving. En zo is het gesteld met onze 
scheidende kapelaan, die acht jaren in de 
Boxtelse zielzorg heeft doorgebracht. 
Zijn glorietijd heeft hij gekend, in de 
vooroorlogse jaren, toen de Jonge Wacht 
nog de jeugdbeweging bij uitstek was, en 
de Verkennerij slechts tot een kleinere 
groep zich beperkte. Hij was hier de aan
gewezen persoon, die met zijn vakkennis 
in alle mogelijke liefhebberijen en knut
selwerken de jeugd in de verschillende 
vrije clubs kon boeien en voor de jon
gens altijd klaar stond. Hieraan dankte 
hij ook zeker voor de oorlog zijn advi
seurschap van hi District Boxtel van de 
mannelijke jeugcrtJeweging. 
Een bewijs van zijn vakkennis op alle 
mogelijk gebied van huisvlijt zouden we 
direct kunnen vinden bij een bezoek aan 
zijn kamer, waar hij voor alle takken van 
huisvlijt de gereedschappen ter beschik
king heeft. 
Zijn tweede tehuis was daarom ook het 
jeugdhuis in de Nieuwstraat, dat echter 
sinds de oorlog het steeds meer moest 
ontgelden. Al bij het eerste begin werd 
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het bezet en dit :z�� voo�dur;n tot zelfs 
na de oorlog, waar het nu :zijn poorten 
weer heeft opengezet voor de Ambachts
school, totdat deze een beter onderdak 
zal krijgen toegewezen. 
Dit alles heeft aan het jeugdwerk van 
de mannelijke jeugd geen goed gedaan, 
en we vinden het dan ook jammer, uat de 
scheidende Aalmoezenier de oude glorie 
van de Nieuwstraat niet meer kan mee
maken. 
Dit is weggelegd voor zijn opvolger. 
We horen, dat de nieuwe parochie in 
Eindhoven (de St. Jozef-parochie) een 
arbeiders-parochie is, waar veel te wer
ken valt. En daarom wensen wij Kapelaan 
Bless een vruchtbare en prettige werk
kring en . . . . .  over enkele jaartjes . . . .. 
een gelukkig pastoraat in een van de 
mooiste plekjes van ons schone diocees. 
Good luck ! ! ! ! ! ! 

V. d. H.
DE TENTOONSTELLING 
VAN VOLKSKUNST. 

De tentoonstelling van volkskunst, aange
vuld met enige uitingen van ambachts
kunst, zal op Hoge Lievevrouwedag, 
Vrijdag 15 Augustus, des middags om 12 
uur door de Edelachtbare Heer Burge
meester, Drs. M. A. M. van Helvoort, 
worden geopend. De heer H. van der 
Werf uit Tilburg zal daarbij een korte 
inleiding houden over volkskunst. 
De tentoonstelling duurt tot en met 1 
September; zij zal dagelijks in de namid
dag van 2 tot 6 uur (op Zon- en feest
dagen van 12-6 uur) te bezichtigen zijn. 
De .toegezegde voorwerpen zullen voor 
een groot gedeelte in de a'.vpnd van Vrij
dag 8 Augustus en in de middag van 
Zaterdag 9 Augustus worden opgehaald. 

T.B.C.-DUIVENWEDVLUCHT. 
In ons nummer van 25 Juli maakten wij9 reeds melding van de duivenwedvlucht,
die georganiseerd wordt door de diverse 
Postduivenverenigingen in 's-Hertogen
bosch en Omgeving en waarvan de op
brengst ten goede zal komen van T.B.C.
bestrijdende verenigingen. 
Deze wedvlucht nu, zal a.s. Zondag ge
houden worden en wel vanaf Quievrain 
(België). 
Het is een verheugend feit te kunnen 
constateren, dat de mensen begrip tonen 
voor de geweldige moeilijkheden, waar
mee de T.B.C.-bestrijding te kampen 
heeft. 
Er is een groot bedrag aan inleggelden 
gestort en de vrijwillige bijdragen in de 
vorm van prijzen etc. zijn binnenge
stroomd. Bovendien zal op de dag van 
de wedvlucht Zondag dus, een duiven
speld-collecte worden gehouden, waar
voor vergunning is aangevraagd en ge
kregen. 
Onderstaand Comité beveelt èn wed
vlucht èn collecte in Uw wanne belang
stelling aan: 
Mr. H. ]. M. LOEFF, 

Burgemeester van 's-Hertogenbosch. 
Mgr. F. N. ]. HENDRIKX, 

Vicaris van het Bisdom. 
Ds. v. GELOER, N.-H. Predikant. 
Mej. A. TILMAN. 
P. W. VAN REES, 

Arts van het Consultatie-bureau. 

KRAAMVROUWEN-VERZORGING. 

De a.s. kraamvrouwen, die verzorging 
en steun van de St. Elisabethvereniging 
wensen, gelieven zich voortaan aan te 
geven bij onderstaand adres: 
Mevr. H. Boerdonk-Spierings, Presidente 
der St. Elisabethvereniging, Molenstraat 
22. 

CONCERT 
FANFARE ST. LAMBERTUS. 

In aansluiting bij de gehouden Brabantse 
Landdag en als muzikale omlijsting van 
de reeks opvoeringen van 't veel bespro
ken openluchtspel "St. Clemens Willi
brord"· zal ook de Fanfare "St. Lamber
tus" uit Gemonde haar medewerking 
verlenen. 
A.s. Zondag half 8 zal deze Fanfare con
certeren op de markt.
Hoewel de fanfareklanken van "St. Lam
bertus" in Boxtel niet vreemd aandoen
zal dit concert toch het eerste officiële
optreden zijn na de oorlog, en wel onder
de leuze: ,,Edele Brabant! Were di!"

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS-PAROCHIE. 

De collecte, die l.i. Zondag aan de kerk 
werd gehouden voor onze jongens in 
Indië, heeft opgebracht: f 165,63. 
Bij gelegenheid van de veertigjarige brui
loft van v. Griensven-Tinnebroek bracht 
de collecte van het Thuisfront op: f 11,-. 
Namens onze jongens hartelijk dank!!! 

GESLAAGD 
voor Micldenstandsdiplom.i: 

H. Fick en J. v. cl. Braak uit Esch; C.
Coppens, alhier; A. Geerts uit Gemonde.
Zij genoten hun 9-maandelijkse opleiding
bij de N.O.!. leraren: A. Maas, Hel. S.,
en H. Lenders, ouclerw., alhier.
De geslaagden proficiat.

GESLAAGD. 

Op de te Tilburg gehouden examens 
"Boekhouden" voor de Vereniging van 
Leraren slaagden de heren: 
L. Valks, A. Pastoor, J. v. d. Eerden,
A. ]. Hoevenaars te Boxtel en J. v. cl.
Velden te Liempde, de eerste vier slaag
den ook te 's-Hertogenbosch voor het
Praktijk-Examen van de Ned. Associatie.
Zij genoten hun opleiding bij de cursus
voor praktijk-diploma's, georganiseerd
door de Vereniging van Handels-, Kan
toor- en Winkelbedienden, waaraan dé
heren Janmaat, v. Zeist en •v. Rooij, Mgr.
Wilmerstraat 1, les gayen.

Geslaagd voor de Hoofdacte 
Onderwijzeres. 

Bij het te Roermond afgenomen examen 
voor de Hoofdacte slaagde mejuffrouw 
R. Tielen.
Zij ontving haar lessen van de Zusters 
van het Gezelschap ].M.]., Mariënburg 
te 's-Hertogenbosch. 
Gefeliciteerd. 

EIERVERENIGING 
Vanaf Maandag 11 Augustus is het 
voortaan alleen voor de middag van 8-
12 uur gelegenheid om de eieren af te 
leveren. 
De leveranciers worden vriendelijk ver
zocht hiermede rekening te houden. 

LOTERIJ 
,,HERWONNEN LEVENSKRACHT".

Uit de jaarlijkse loterij van Herwonnen 
Levenskracht zijn in Boxtel 5 prijzen te
recht gekomen. 
Met lot nr. 20725 was J. v. d. Pas, Zand
vliet, de gelukkige winnaar van een 
Radio-toestel ter waarde van f 375,-. 
De overige 4 prijzen op nr. 18210, een 
waardebon van f 50,-; nr. 7596, een 
waardebon van f 15,-; nr. 8223, een 
waardebon van f 10,-; nr. 20648, een 
stuk speelgoed. 
De prijzen zijn de winnaars reeds toege
zonden. 
Het Comité "H.L." dankt nogmaals het 
Boxtels publiek voor de bereidwilligheid 
bij de lotenverkoop betoond, en hoopt 
het volgend jaar op nog grotere verkoop 
te mogen rekenen. 

KONIJNEN,FOKVERENIGING 
,,HET RASKONIJN" 

De maandelijkse vergadering gehouden 
op 2 Augustus bij de heer H. v. Rooij, 
Café Boxtel. 
De Vo(l,{,Zitter opent de vergadering om 
8 uur en heet alle leden van harte wel
kom ook de nieuwe leden die de vorige 
verg�dering zijn gestemd. 
Ingezonden mededelingen worden door 
de Secretaris voorgelezen, de Notulen 
worden goedgekeurd. De Heer Smetsen 
Bonds-Secretaris van het gewest wordt 
als afgevaardigde gekozen voor de ver
gadering die jaarlijks wordt gehouden te 
Utrecht op 6 September. 
Er werd besloten als dat het Tentoon
stelling-Comité, Vrijdagavond ten huize 
van de Voorzitter verdere besprekingen 
zal houden. 
Van de Rondvraag werd druk gebruik 
gemaakt. 

Algemeen Nieuws. 
Uitstel van eerste oefening aan 
leerlingen van Land- en Tuin
bouwscholen. 

Blijkens mededelingen aan de Minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening heeft de Minister van Oorlog 
bepaald, dat de leerlingen van alle land
en tuinbouw(vak)scholen, voor zover zij 
niet reeds zijn afgekeurd en ingeschreven 
voor de lichting 1944, tot buitengewoon 
dienstplichtige worden bestemd. 
De leerlingen van middelbare landbouw
scholen, de Rijkszuivelschool en van de 
hoogste klasse van de land- en tuinbouw
winterscholen, ingeschreven voor of be
horende tot de lichtingen 1945, 1946 en 
1947, worden in het genot van uitstel 
van eerste oefening gesteld, voorzover 
zij niet zijn afgekeurd, tot buitenge
woon dienstplichtige zijn bestemd of• 
reeds in het bezit zijn van vrijstelling 
van de dienstplicht wegens persoonlijke 
onmisbaarheid. 
Aan leerlingen van de land- en tuin
bouwvakscholen, ingeschreven voor de 
lichtingen 1945, 1946 en 1947, wordt 
eveneens uitstel van eerste oefening ver
leend. 
De voor de lichting 1948 ingeschreven 
leerlingen, die thans in de hoogste klasse 
van de lagere land- en tuinbouwscholen 
zitten, zullen op een tijdstip, vallende 
na 1 Juli 1948, ter inlijving worden op
geroepen. De eindexamens van die lagere 
land- en tuinbouwscholen die oorspron
kelijk op een tijdstip na 1 Juli 1948 
zouden vallen, dienen te worden ver
vroegd tot een tijdstip voor 1 Juli 1948. 
Een opgave van laatstbedoelde leerlingen 
moet zo spoedig mogelijk bij de Directie 
van de Landbouw van het Ministerie 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening worden ingediend. 
Te beginnen met de ingeschrevenen voor 
de lichting 1948 treedt een definitieve 
regeling in werking, waarbij onder even
tueel nader vast te stellen voorwaarden 
aan leerlingen van middelbare landbouw
scholen, de Rijkszuivelschool, de land
en tuinbouwwinterscholen en de land- en 
tuinbouwvakscholen voor de duur van 
de gehele studie van eerste oefening 
uitstel wordt verleend. 
Het is evenwel niet mogelijk, zonder aan 
de militaire dienstbelangen ernstige scha
de toe te brengen, aan deze definitieve 
regeling een zodanige uitbreiding te ge
ven, dat de leerlingen van de lagere land
en tuinbouwscholen eveneens in aanmer
king komen voor uitstel van eerste oefe-
111ng. 

,,BRABANTS VOLKSHERSTEL" 
Op initiatief van de Katholieke-, de Ne
derlands Hervormde en Gereformeerde 
Gezinszorg, organisaties van het parti
culier initiatief, die in de provincie 
Noord-Brabant samenwerken in het Pro
vinciaal Opbouworgaan Brabants Volks
herstel, is op 28 Juli j.l. opgericht de 
,,Provinciale Raad voor Sociale Gezins
verzorging." 
De "Provinciale Raad voor Sociale Ge
zinsverzorging" stelt zich ten doel het 
Gezinszorgwerk in Noord-Brabant te 
bevorderen. 
Teneinde een zo effectief mogelijke 
samenwerking te verkrijgen is de provin
ciale overheid uitgenodigd zitting te ne
men in deze "Raad voor Sociale Gezins
verzorging.' 
De Raad is als volgt samengesteld: 
Voorzitter: F. Delen te Oss 
Leden Eerwaarde Heer ·w. Beckers 

te 's-Hertogenbosch. 
Eerwaarde Heer P. Backx te 
Breda. 
Dr. Chr. Mol te Etten-Leur. 
Mej. A. de Beukelaar 
te Breda. 
Mej. A. Schellekens 
te Eindhoven. 

allen vertegenwoordigende de Katholieke 
Gezinszorg. 

B. Diesbergen te Eindhoven.
Mej. F. Overwater
te Eindhoven.

vertegenwoordigende Nederlands Her
vormde Gezinszorg. 

T. Reinsma te Eindhoven.
. Mej. N. Luyendijk 
te Eindhoven. 

vertegenwoordigende de Gereformeerde 
Gezinszorg. 
G. P. Philippart te Eindhoven 
lid van Gedeputeerde Staten. 
Drs. A. J. L. v. d. Poel te 
Breda, 
lid van Gedeputeerde Staten. 

vertegenwoordigende de Provinciale 
Overheid. 

P. Coppens te Tilburg.
vertegenwoordigende het Provinciaal Op
bouworgaan Brabants Volksherstel. 

Mr. L. M. Hendriks te Venlo 
RijksGOnsulent van het Mini
sterie van Sociale Zaken. 

zal optreden als adviseur van de Rijks
overheid. 
Het Secretariaat van de "Provinciale 
Raad voor Sociale Gezinsverzorging" is 
ondergebracht bij Brabants Volksherstel, 
Willem II-straat 37 te Tilburg. 
WIJ LEZEN IN "EDELE BRABANT". 
De regering trok de subsidie in voor de 
klompenmakersschool in St. Oedenrode 
voor 1948, waaruit blijkt dat zij niet in
ziet of niet wil inzien dat in dit vak wel 
degelijk vakarbeiders nodig zijn. 
Ondertussen worden - bij vrachtwagens 
vol - klompen ingevoerd, die deviezen 
kosten en bovendien betaalt de regering 
daar nog een toeslag voor. ,,Onze Neder
landse klompenmakers willen en kunnen 
werken, hout is er ruim voldoende, dus 
weg met de buitenlandse klomp, die 
slechter is dan ons product" zeggen ze 
in Amsterdam, waar in October een grote 
actie begint om dit oude handwerk en de 
school, waar dit handwerk onder zeer 
bekwame leiding in de perfectie geleerd 
wordt, voor Nederland te behouden. 
Wie wil meewerken met dit initiatief van 
de Amsterdamse Studieclub "De elf pro
vinciën" sçhrijve even naar het Secreta
riaat: Acbillesstraat 26 huis, Amsterdam 
(Z.) 

Sociale Verzekeringen. 
NOODWET 
. OUDERDOMSVOORZIENING. 

Om de belangrijkheid van onderstaande 
uiteenzetting der toepassing Noodwet • 
Ouderdomsvoorziening hebben wij het 
artikel Ziekenfondsbesluit verschoven 
naar ons volgend nummer. 
Wij bevelen onderstaand artikel in de 
bijzondere aandacht van belanghebben
den. 
Alhoewel het zeer duidelijk gesteld is 
kan het toch wenselijk zijn, dat beter 
ontwikkelden sommige oudjes behulp
zaam zijn bij de lezing ervan. 

* * 

Ieder 65-jarige en ouder komt per 1 
October 1947 in het genot van een 
ouderdomsuitkering en wel de gehuwde 
man ten bedrage van f 828 in de ge
meente Boxtel en van f 792 per jaar in 
de gemeente Esch en Liempde indien zijn 
jaarlijks inkomen niet meer dan f 50
bedraagt, inkomsten zijnen echtgenote 
inbegrepen; de ongehuwde f 456 voor 
Boxtel en f 432 voor Esch en Liempde. 
Op deze uitkeringen wordt in mindering 
gebracht de helft van het bedrag van 
het jaarlijks inkomen van de belangheb
bende indien dit inkomen meer bedraagt 
dan f 50. Een gehuwde man heeft b.v. 
f 620 inkomsten per jaar, dan wordt dit 
bedrag eerst tot een veelvoud van f 50 
naar beneden, derhalve tot f 600 afge
rond en de helft daarvan of f 300 komt 
in mindering op zijn uitkering van f 828. 
Hij ontvangt dus een ouderdomsuitkering 
van f 528 per jaar. 
Zoals ik reeds eerder heb medegedeeld 
komt een gehuwde man met een jaar
lijks inkomen van f 1150 of meer en 
een ongehuwde met een jaarlijks inko
men van f 725 of meer niet voor ouder
domsuitkering in aanmerking. Vanzelf
sprekend mag het totaal bedrag aan in
komsten en Ouderdomsuitkering deze be
dragen niet overschrijden. B.v. een ge
huwde man met f 800 inkomen per jaar 
zou aan uitkering ontvangen f 828 -
f 400 = f 428. Hij zou nu in totaal 
een inkomen van f 800 + f 428 =
f 1228 per jaar genieten. Waar dit f 78 
boven het gestelde grensbedrag van 
f 1150 uitgaat, wordt de Ouderdoms
uitkering van f 428 met f 78 vermin-• clerd en gebracht op f 350.
Een ongehuwde met b.v. f 400 jaarlijks
inkomen ontvangt een uitkering van
f 456 - f 200 = f 256 per jaar.
Heeft hij of zij echter een iaarlijks in
komen van f 600, dan zal de jaarlijkse
ouderdomsuitkering bedragen f 456 -
f 300 = f 156. Het totaal inkomen per
jaar zou dan f 600 + f 156 = f 756
bedragen en w:iar dit f 31 boven het
gestelde grensbedrag van f 725 uitg:iat
wordt de uitkering teruggebracht van
f 156 tot f 125 per jaar. Beide voor
beelden geleien voor Boxtel. Voor Liemp-

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

79. Met angstig hartje en goed rond
kijkend gingen Felix en het manneke op
verkenning uit of er geen menselijk we
zen te bekennen was.
't Was nu eens een echte wildernis er 
leek zo nu en dan geen doorkomen aan,
bomen, struiken en slingerplanten groei
den hier dooreen. Felix herinnerde zich
wat hij vroeger hierover had gelezen in
de reisbeschrijvingen der missionarissen

de en Esch moet men uitgaan van de 
ouderdomsuitkeringen voor die gemeen
ten in de 5e klasse gesteld n.l. voor de 
gehuwde man f 792 per jaar en voor de 
ongehuwde f 432 per jaar. Van deze be
dragen trekt men de helft van zijn jaar
lijks inkomen (na het eerst tot een veel-. 
voud van f 50 naar beneden te hebben 
afgerond) af en een ieder kan zijn ouder
domsuitkering vrij gemakkelijk bereke
nen. 
Iets anders is het of de berekening van 
het jaarlijks inkomen zo eenvoudig is. 
Bij de bepaling van het bedrag van het 
jaarlijks inkomen komen in aanmerking 
alle inkomsten welke de belanghebbende 
en indien hij gehuwd is zijn echtgenote, 
geacht worden te zullen genieten gedu
rende het jaar,· aanvangende met de dag 
met ingang waarvan de ouderdomsuitke
ring wordt toegekend, herzien, ingetrok
ken of wordt geweigerd. Men vangt dus 
aan met na te gaan hoe groot het in
komen is van 1 October 1947 tot I Oct. 
1948. Is de ouderdomsuitkering eenmaal 
toegekend en de inkomsten zullen in dat 
jaar E'en wijziging ondergaan, die van
zelfsprekend vooraf niet bekend was, 
dan wordt de uitkering binnen een jaar 
na toekenning niet herzien wanneer die 
inkomstenwijziging niet meer bedraagt 
dan 25 %, hetwelk uit een onderzoek 
door de Raad van Arbeid ingesteld moet 
zijn gebleken. Ondergaan de inkomsten 
in de loop van het jaar een vermindering 
tot 25 % van het oorspronkelijk opge
geven bedrag dan kan de verhoging der 
uitkering eerst ingaan een jaar na de da
tum dat deze is toegekend. Bedraagt de 
vermindering echter meer dan 25 %
clan kan op aanvraag of wel indien zulks 
de Raad van Arbeid is gebleken de ouder 
de Raad van Arbeid is gebleken 
de ouderdomsuitkering worden verhoogd 
een maand vóór de eerste dag der kalen
dermaand waarin de aanvraag om ver
hoging bij de Raad van Arbeid is inge
diend of wel de wijziging bij dit orgaan 
is gebleken. 
Ten minste éénmaal per jaar doet de 
Raad van Arbeid onderzoeken of zich 
ten aanzien van degene, die in het genot 
is van een ouderdomsuitkering, feiten of 
omstandigheden hebben voorgedaan, wel
ke aanleiding kunnen geven de ouder
domsuitkering te verhogen, te verlagen 
of in te trekken. 
Bij de bepaling van het jaarlijks bedrag 
aan inkomen worden niet als inkomsten 
berekend, hulp van kinderen, bijdragen 
van Kerkelijke of particuliere instellingen 
van weldadigheid, alsmede hetgeen an
derszins bij wijze van weldadigheid of 
armenzorg wordt genoten. 
Als geldswaarde per jaar voor vrije wo
ning, vrije inwoning en vrije kost gelden 
voor Boxtel respectievelijk f 125; 
f 62,50 en f 462,50; voor Esch en Liemp
de f 100; f 50 en f 450. Wordt de vrije 
kost genoten door een echtpaar dan 
worden de bedragen van f 462.50 en 
f 450 met 50 % verhoogd. 
De jaarlijkse inkomsten uit vermogen 
worden berekend op de grondslag van 
de lijfrentewaarde daarvan op 65-jarige 
leeftijd voor een gehuwd man van 6 % 
van het zuiver vermogen en voor een 
van het zuiver vermogen en voor een 
ongehuwd persoon van 8 % van het 
zuiver vermogen. 
Voor de berekening van het zuiver ver
mogen wordt de totale waarde der be
zittingen verminderd met de contante 
waarde van de schulden. 
Onder vermogen wordt niet begrepen: 
a. Bezittingen en schulden, welke be
horen tot het bedrijfs- of beroepsver
mogen van de betrokkene en indien hij
gehuwd is tot dat van zijn echtgenote;
b. het recht op al dan niet ingegane
pensioenen lijfrenten en andere periodie
ke uitkeringen. 
c. polissen van levensverzekeringen
recht gevende op een uitkering ineens
van in totaal niet meer dan 2000 gulden.
d. vruchtgebruik.
e. beschikbare geldmiddelen, saldi bij
banken, spaarbanken en girodiensten,
daarbij inbegrepen indien de totale
waarde daarvan niet meer bedraagt dan
500 gulden.
f. goud- en zilverwerk, indien de ge
zamenlijke waarde daarvan niet meer be
draagt dan 2000 gulden.
Een huis hetwelk de eigenaar zelf be
woont wordt geacht een waarde te heb
voor een gehuwde man te Boxtel op 
f 2080. Voor een ongehuwde (man of
vrouw) op f 1560. Deze w:iarcle is zo
danig vastgesteld dat als men daarvan
voor de gehuwde 6 % en voor de onge
huwde 8 % berekent weer komt rot
een inkomen van f 125 per jaar dat is
het genot van vrij wonen.
De aanvraagformulieren zullen 16 Aug.
:i.s. verkrijgbaar zijn voor de belangheb
benden. Waar en de wijze wa:irop men
hen behulpz:iarn zal zijn bij de invullin6 
zal nog nader worden bekend gemaakt. 
De klassenindeling der gemeenten heeft 
intussen plaats gehad. Boxtel is ingedeeld 
in de 4e kbsse, Liempde en Esch in 
de 5e klasse. 1-1. v. cl. K. 

en daar. hij nu de zelfde moeilijkheden 
en ontberingen ondervond, kreeg hij spijt 
in missieijver altijd wel een beetje tekort 
geschoten te zijn. 
80. Na een driekwartier met struiken
en planten geworsteld te hebben hield
plotseling het bos op en keken zij over
een open ruimte op een negerdorp. Felix
was blij dat ze nu met mensen in contact
konden komen al zou het wel enige

Distnbutie�Nièu�s. 
DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 

De waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring Boxtel maakt het volgende 
bekend: 
1. Aanvrage rijwielbanden voor ver-

vanging.

Gedurende de week van 11 t.m. 16 
Augustusa.s. bestaat nog de gelegenheid 
tot het aanvragen van rijwielbanden voor 
vervanging, door degenen, die ná de Be
vrijding, doch niet later dan September 
1946 een bon of bonnen voor tourbuiten
banden hebben ontvangen. Dit geldt dus 
nu niet voor· degenen, die nog nimmer 
bandenbonnen ontvangen hebben; voor 
deze categorie is de mogelijkheid tot 
aanvragen, tot nader aankondiging stop 
gezet. • 
'.2. Sluiting kantoren op 15 Augustus a.s.

Alle tot de Distributiekrin'! Boxtel bP
horende kantoren en uitreiklokalen zul-, 
len op Vrijdag 15 Augustus a.s. voor het 
publiek gesloten zijn. Winkeliers, welke 
normaal op Vrijdag hun bonnen inleve
ren, dienen dit in de a.s. week te doen 
op Donderdag 14 Augustus 1947. 
3. Uitreiking nieuwe bonkaarten en ta
bakskaarten 711.
De uitreiking van nieuwe Bonkaarten 
K.L.O.P. 711 en Tabakskaarten en Ver
snaperingskaarten Q 711 zal in de Dis
tributieking Boxtel plaats vinden in bet
tijdvak van 11 Augustus tot 25 Septem
ber 1947. Medegebracht dient te worden
de thans geldige bonkaart 708, waaraan
zich de inwisselingsbon dient te bevin
den, en dè Tweede Distributiestamkaart.
Losse inwisselingsbonnen kunnen niet
worden aangenomen.
De uitreiking geschiedt in de verschillen
de gemeenten op de volgende dagen:
BOXTEL (Lennisheuvel) 
11 Augustus de letters A t.m. M. 
12 Augustus de letters N t.m. Z 
SCHIJNDEL (Wijbosch) 
13 Augustus de letter9' A t.m. M. 
14 Augustus de letters N t.m. Z. 
LIEMPDE. 
11 Augustus de letters A t.m. E. 
12 Augustus de letters F t.m. K. 
13 Augustus de letters L. t.m. R. 
14 Augustus de letters S. t.m. Z. 
ESCH en GEMONDE. 
16 Augustus (alleen voor de middag) de 

letters A tot en met E. 
18 Augustus (alleen voor de middag) de 

letters F tot en met K. 
19 Augustus (alleen voor de middag) de . 

letters L tot en met R. 
20 Augustus (alleen voor de middag) de 

letters S tot en met Z. 
OIRSCHOT. 
21 Augustus de letters A t.m. E. 
22 Augustus de letters F t.m. J.
23 Augustus kloosters en gestichten. 
25 Augustus de letters K t.m. 0. 
26 Augustus de letters P . t.m. T. 
27 Augustus de letters U t.m. Z. 
BOXTEL, SCHIJNDEL en BEST: 
28 Augusters de letter A.
29 Augustus de letters B t.m. BI. 
30 Augustus de letters Bo t.m. By. 
2 September de letters C t.m. D 
3 September de letters E en F. 
4 September de letters H t.m. Hee. 
5 September de letters Hei t.m. Hy. 
6 Septemger de letter G. • 
8 September de letters I en J.
9 September letter K. 

10 September de letters L. t.m. La. 
11 September de letters La t.m. Ly. 
12 September de letter M. 
13 September de letter N. 
15 September de letter 0. 
16 September de letter P. 
17 September de letters Q en R. 
18 September de letter S t.m. Schi. 
19 September de letters Schoe t.m. Sy. 
20 September de letters T en U. 
22 September de letters V t.m. Vl. 
23 September de letters Vo t.m. Vy. 
24 September de letters W t.m. Z. 
Men wordt dringend verzocht op de 
vastgestelde tijden de kaarten af te ha
len. 
BOXTEL, 5 Augustus 1947. 
De wnd. Directeur vmd, J. F. A. PARO. 

BONAANWIJZJNG TABAK. 

Het Centraal Distributiekantoor deelt 
mede, dat gedurende het tijdvak van 10 
tot en met 23 Augustus de bonnen Ta
bak J-31" van de tabakskaart elk ;�cht 
geven op 2 rantsoenen sigaretten of kerf
tabak. 
Bon "Tabak J-35" van de gecombineerde 
ka:irt is eveneens aangewezen voor het 
kopen van 2 rantsoenen sigaretten of 
kerftabak. 
Bon "Tabak J-32" van de tabakskaart 
is niet aangewezen. 

moeilijkheden opleveren. Maar het maan
manneke begreep nu van de hele zaak 
niets meer, hij vond het allemaal veel 
ingewikkelder dan op de maan, hij kon 
er niet bij dat Felix blank was en de 
negers zwart. Felix trachtte het hem 
uit te leggen, maar· de tropenzon had 
waarschijnlijk het maanmanneke te warm 
gebrand zodat hij van de uitleg niets 
begreep. 



• 

St. Clemens Willibrord 

Al spoedig traden 
de talenten van de 
jonge missionaris 
bij zijn missiewerk 
in Antwerpen naar 
voren, wat niet 
onbekend bleef 
aan Pippijn. Deze 
had n.l. in stilte 
zijn plannen ge
maakt voor de 
toekomst. Er was 
n.l. een toenade
ring tussen Friezen
en Franken merk
baar. Zelfs was er,

tot bevestiging van de vrede, een 
huwelijk gesloten tussen Pippijn's 
zoon Grimoald en de dochter van 
Radboud. Bij de verdere onder
werping van de Friezen kon Wil
librord goede diensten bewijzen. 

. Daarom wilde Pippijn in het 
Noordelijk gedeelte van zijn ge
bied, aan de grens der Friezen, 
nu een afzonderlijke kerkprovin
cie oprichten en Willibrord daar
over aanstellen als Aartsbiss.chop. 
Op die manier zou deze dan met 
de bekering der Friezen kunn�n 
beginnen en hem helpen, om zijn 
doel te bereiken. In de zomer van 
695 werd Willibrord daarom bij 
Pippijn ontboden en deze deelde 
hem mee, dat hij hem naar Rome 
wilde sturen om hem daar door 
de Paus tot Aartsbisschop te laten 
wijden. De nederige Willibrord 
-schrok niet weinig van dit voorstel 
en kwam direct naar voren met 
:zijn bezwaren: zijn jeugdige leef
tijd, zijn onervarendheid, zijn ge
mis aan deugden en hoedanighe
den, die een bisschop moet bezit
ten. Maar Pippijn bleef bij zijn be
-sluit. Ook de gezellen drongen 
erop aan, dat Willibrord zou toe
stemmen en zo bezweek dé Hei
lige: ,,Want liever wilde hij nede
rig de raad van vele anderen vol
gen, dan stijf vast te houden aan 
·zijn eigen inzicht".
Vergezeld van een aanzienlijk ge
-:zantschap en voorzien van rijke
geschenken voor de Paus vertrok
Willibrord dan naar de Eeuwige
Stad. Dezelfde Sergius 1, die hem
ook de eerste keer ontvangen had,
was nog Paus. Enige dagen voor
dat Willibrord in de stad aan
kwam, had Sergius een droom.
:Een engel verscheen hem en voor
-spelde hery, dat Willibrord tot
hem zou komen. Hij moest hem
.,,met de grootst mogelijke eer ont
vangen, want hij was • een door
·God uitverkoren man, die ontel
_bare zielen zou verlichten.· Hij
kwam om de hogepriesterlijke"
waardighèid te ontvangen en al
wat hij vroeg, moest hij hem toe
-staan".
'Sergius ontving dus Willibrord
met grote vreugde en bewees hem 

SPORT-NIEUWS 
DUIVEN-
VLIEGEN OM HET HARDST. 

Vanavond Vrijdag 8 Augustus gaan on
geveer 250 jonge duiven uit Boxtel op 
.reis. Eerst naar Roosendaal, waar zij in 
het grote convooi van de Zuid-Neder
landse Bond van Postduivenhouders wor
den opgenomen en dan naar Quierain in 
.België, waar zij Zondagmorgen om 8 uur 
in vrijheid gesteld zullen worden om de 
175 km lange reis naar huis te aanvaar
den. 
Ditmaal is het een zeer bijzondere 
vlucht: de T.B.C-wedvlucht. 
Het startgeld (f 0,50 per duif) waarvoor 
onze duiven aan deze wedstrijd mogen 
deelnemen wordt afgedragen aan T.B.C
bestrijdende organisaties. 
De duivenliefhebbers hebben hun duiven 
voor deze wedvlucht extra goed verzorgd 
om een van de vele mooie ere-prijzen 
die door de Boxtelaren en anderen uit 
Den Bosch en omgeving zijn bijeenge
bracht in de wacht te kunnen slepen en 
een gooi te doen naar de overwinning 
in· deze luchtrace. 
Het gaat om een radio, die aan de eind
streep staat en die door de verenigingen 
tezamen is aangeschaft. 
Wij hopen op goed vliegweer d.w.z. een 
zacht windje, heldere lucht en niet te 
heet. 
Schenkers van ere-prijzen: dank! 
Duivensporters veel succes! 

• KSV "ODC"
Van de scheidsrechters-vereniging Afd. 
Eindhoven, ontving ODC het verzoek 
om een wedstrijd te spelen tegen Veloc 
op Zaterdagavond 9 Augustus. De op
brengst van deze wedstrijd zal dan ten 
goede komen, . aan genoemde scheids
rechters-vereniging, om de grote onkos
ten te kunnen bestrijden, verbonden aan 
het geven van cursussen, voor meer en 
betere scheidsrechters. 
Overtuigd zijnde van het grote nut, voor 
onze mooie voetbalsport van degelijke 
en kundige scheidsrechters, heeft het 
ODC-bestuur gemeend de volle mede
werking te moeten geven. 
Vanwege het gesloten seizoen, is echter 
dispensatie nodig van het Bondsbestuur 
en momenteel is deze nog niet binnen. 
Door raam-affiches zal tijdig bekend 

alle eer. Met blijdschap vernam 
hij, hoe door Willibrords predi
king het geloof een wonderbare 
verspreiding had gevonden en hoe 
daarom de hofmeier van de Fran
ken hem tot Aartsbisschop wilde 
aanstellen. Sergius bepaalde dan 
de bisschopswijding op Zondag 21 
November, in de Basiliek van de 
H. Caecilia. In Rome was men het
in het algemeen niet eens met de
Angelsaksische namen, zodat Wil
librord bij de bisschopswijding de
naam Clemens ontving, naar de
Heilige Clemens, Paus Martelaar,
wiens feest men twee dagen later
vierde. Bovendien gaf de Paus
hem opnieuw een overvloed mee
van relikwieën, boeken èn andere
benodigdheden voor zijn missie
arbeid en, na veertien dagen ver
toefd te hebben rond het graf der
eerste Apostelen vertrok hij met
de zegen van de Paus weer naar
zijn missiegebied.
Pippijn ontving de nieuw-gewijde
bisschop met de grootste eerbe
tuiging. Hij verheugde zich over
het welslagen vàn zijn plannen en
wees Willibrord Utrecht als bis
schopsstad aan.
Het is evenwel zo goed als zeker,
dat Utrecht toen nog in de han
den van de Friezen was. Eerst in
718 zou Karel Martel die belang
rijke stad veroveren. Vóór die tijd
heeft Willibrord er dus zeker niet
geresideerd en evenmin kon hij
voorlopig in het land der Friezen
gaan prediken, waar de heiden
Radboud nog altijd aan het bewind
was. En daarom bleef zijn eerste
missiearbeid oorspronkelijk be
perkt tot het gebied beneden de
Rijn o.a. in het Maasdal en in de
Betuwe. Hij werkte hier samen
met Lambertus, de Bisschop van
Luik. Daar vandaan vinden wij nu
nog in verschillende kerken langs
de Maas hun beeltenis. Misschien
ook nam hij, na de dood van Lam
bertus, die werd vermoord, een
gedeelte van zijn diocees waar.
In 694 had Willibrord in Antwer
pen de eerste schenking ontvan
gen. In de volgende jaren kreeg
hij er steeds nieuwe bij, vooral in
Taxandrië, het tegenwoordige
Noord-Brabant. De lijst van Bra
b�ntsè landgoederen en dorpen, 
die aan St. Willibrord geschonken 
zijn, is te lang, om hier op te noe
men, maar het is zeker dat ook 
Luissel hiertoe gerekend moet 
worden. Door deze schenkingen 
werd St. Willibrord in staat ge
steld om het steeds groeiende 
aantar priesters en medehelpers te 
onderhouden, nieuwe kerkjes te 
bouwen, benodigdheden aan te 
schaffen enz. enz. 
Onder Gods zegen werd langza
merhand Taxandrië zo goed als 
geheel gekerstend en het heiden
dom er uitgeroeid. 

(Wordt vervolgd) 

worden gemaakt of deze wedstrijd door 
gaat. 
Vrijdag 15 Augustus opent • ODC het 
seizoen met een wedstrijd tegen Bladelb. 
24 Augustus waarschijnlijk naar Weer'.. 
31 Augustus thuis tegen "Zwijndrecht"_ 

Contact met INDIË 
Uit de Buitenzorg=sector 

Een onze B.C-vrienden zond ons het 
volgende verslag van een bezoek aan de 
"Buitenzorg-sector" na de politionele 
actie". 
In de sector Buitenzog hebben onze troe
pen al hun belangrijke eindpunten be
reikt en hier en daar zelfs overschre
den. De opmarswegen zijn alle berijd-

• baar geworden voor het zwaarste mate
rieel en reeds is men begonnen met 'iet
zuiveren van het zijterrein. Kort nadat
een afdeling van het verkenningsregi
ment daar was gearriveerd kwamen ook
de andere troepen aan in 'oebroeg, eèn
zeer belangrijk punt, omdat daar de
tweede electrische centrale voor West
Java is gevestigd. Dank zij tijdig geno
men maatregelen bleef de centrale ge
heel onbeschadigd. Toen ik bij de laatste
kali voor Pjibadak kwam was de Genie
daar alweer druk bezig de brug te her
-stellen, maar noch de Infanterie, noch de
carriers hadden daarop gewacht. Ze
waren dwars door de kali heen getrok
ken, waarbij de carriers van tijd tot tijd
los kwamen van de grond en als bootjes
naar de overkant moesten worden ge
stuurd. Lopend ging ik verder om een
kijkje te nemen in Tjibadak. Na een
kilometer of vier rustten we even uit
langs de weg en meteen was er een
vriendelijke Soendanees die ons kwan:i

• begroeten. We vroegen hem een "klap
per moeda" en in een oogwenk zat de
zoon des huizes in de 25 meter hoge
klapperboom, om niet een, maar wel
tien klappers voor ons te plukken. Netjes
open gehakt kregen we zo het koele
klappernat voor ons neergezet. We wil
den de leverancier belonen en lieten hem
een NICA gulden zien en vroegen of hij
wist wiens portret daar opstond. Hij keek
eens goed, begon te lachen en zei: Ko
ningin Emma (in het Soendanees natuur-
lijk). ' 

•. 

We schudden het hoofd en vertelden dat 
Koningin Emma jaren geleden gestorven 
was. Zonder enige aarzeling kwam toen 
de naam van Koningin Wilhelmina eruit. 
Met een diepe buiging nam hij het geld 
in ontvangst en verdween ermee naar 
zijn familie en buren die het natuurlijk 
stuk voor stuk moesten gaan bekijken. In 
Tjibadak aangekomen roken we al on
middellijk de stank van brandende olie 
en van huizen die nog nasmeulde. Bijna 
een vierde gedeelte van dit plaatsje werd 
door de TRI in brand gestoken. Vooral 
de huizen van de Chinezen moesten het 
ontgelden en toen deze hun have en 
goed wilden redden en trachten te blus
sen wat er te blussen viel, werd hen dit 
door jonge heethoofden onder de be
volking onmogelijk gemaakt. Maar het 
stationsemplacement was gelukkig nog in 
tact en van daaruit rijden nu weer de 
treinen naar Soekaboemi. Met een enonn 
enthousiasme wordt een buitgemaakte 
locomotief bediend door een van de jon
gens die in het burgerleven leerling ma
chinist was. Als nu straks nog een paar 
bruggen tussen Tjibadak en Buitenzorg 
zullen zijn hersteld, wordt het treinver
keer tussen Batavià en Bandoeng weer 
mogelijk en komt er een eind aan de 
moeizame convooien over de bergen. 
Dan zal Bandoeng en het omliggende 
land weer op een gemakkelijke en gped
kope manier kunnen worden voorzien 
van het nodige, dat vooral nu op het 
moment dat de wederopbouw een aan
vang neemt, veel omvattend zal zijn. 
Een dokter van de hulpverbandplaats 
vertelde me, dat hij het eerste geval 
van oneerlijkheid had meegemaakt. Een 
van de koelies die geholpen hadden het 
hospitaal in te richten verdween met een 
blikje vis. De jongens hadden hem "door" 
en diep geschokt kreeg de boosdoener 
een standje. Maar het ergste was dat 
het pannetje eten dat hij meegekreg� 
had heel demonstratief onder zijn ka
meraden werd verdeeld. Dit eenvoudige 
voorval typeert de houding van onze 
jongens tegenover de inheemse bevol
king. Ze laten zich om de drommel geen 
knollen voor citroenen verkopen, maar 
aan de andere kant is hun houding als 
van zelfsprekend de juiste. In een grote 
Lloyd-carrier reed ik terug naar de 
brug, die inmiddels klaar was gekomen. 
Zo'n carrier-chauffeur is werkelijk een 
prachtkerel. Hij ziet er ontzettend sme
rig uit, met zijn pet heel erg scheef. Een 
rood verbrand gezicht en schuiten van 
handen vast om de stuurknuppels ge
klemd. Het is moeilijk rijden langs de 
nauwe doorgangetjes waar eerst versper
ringen waren, maar hij houdt nog altijd 
tijd over om met zijn hand de bevolking 
te groeten die overal langs de weg staat 
en het geallieerde duimpje in de lucht 
ook al kent. Aan de overkant van de 
brug stond de mobile cantine van de 
Welfare. 
Een. gratis flesje limonade voor iedereen 
en tabak en chocolade te koop. En nu 
kan ik het toch echt niet laten om even 
iets over de rokerij te zeggen. Er zijn 
wat extra rantsoenen uitgereikt, tien per 
dag voor de jongens in de voorste lijn, 
maar het is veel en veel te weinig. De 
sigarettenvoorziening stagneert al gerui
me tijd en vaak vroegen we ons hier af 
hoe het toch mogelijk is, dat in Holland 
sigaren te veel zijn en wij er hier maar 
met moeite een P.i!.ar kunnen bemachti
gen. Hoe het komt dat in Holland de 
kwaliteit van de sigaretten veel beter is. 
Nu het gebied dat bezet moet worden 
vele malen groter is dan voorheen, zullen 
er nog meer jongens op eenzame buiten
posten komen te zitten. Stuur dan vanuit 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

ZONDAG, 10 Aug.: 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 wel
zijn der parochie. Des avonds om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje. Om kwart voor 
12 Maria-garde. Vandaag geen H. Fami
lie. Vandaag· de 2e schaal voor de bijz. 
noden van het Episcopaat welke bijz. in 
de milddadigheid der gelovigen wordt 
aanbevolen. 
VRIJDAG, 15 Aug.: feestdag van 0.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 assisten
tie. De Hoogmis zal worden opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
der parochie. Na de middag om 3 uur 
plechtig Lof met Rozenhoedje_ 
Op het feest van Maria ten Hemelopne
ming is de 2e schaal voor de bijz. noden 
van het Episcopaat. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Biechthoren van 5 uur tot half 8. 
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 Maria van Gerwen; om half 
8 gel. mndst. voor Maria van Nieuw
burg; om half 9 gel. mndst. voor Marti
na Voets-Vlamings. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Marinus van Diessen; om half 8 
gel. mndst. voor Johannes v. d. Steen; 
om half 9 gel. mndst. voor Jacobus van 
Elk 
WOENSDAG: om kwart voor 7. gez. 
mndst. voor Henriëtte Witteveen-Schö
ne; om half 8 gel. H. Mis v.w. het "Bid
dend Leger" voor onze jongens in Indië; 
om half 9 gel. mndst. voor Hubertina 
Q�eens-Kusters; om 10 uur Huwelijks
mis. 
DONDERDAG: om Kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Adrianus Schellekens - om 
half 8 gel. mndst. voor Hendricus 

1

v. d. 
Langenberg; om half 9 gel. mndst. voor 
Lamberdina v. d. Geeren-v. d. Meijden. : 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna van Lieshout-de 
Werd; om half 8 gel. mndst. voor Elisa
beth Snellaars-van Bers; half 9 gel. 
mndst. voor Antonius Brusselers 
In het Liefdehuis zullen geschi�den: 
Maandag: gel. H. Mis voor Johanna v. 
Lieshout-de Werd; Dinsdag: gel. H. Mis 

Holland. toch heel gauw boeken, radio's, 
sigaretten, sportmateriaal en amusement. 
Toen ik vlak achter de laatste troepen 
aan de wagens van de Nirub met plan
ters zag rijden, besefte ik pas goed welk 
een ontzettend belangrijk werk onze jon
gens in deze dagen verrichten. Producten 
waar de hele wereld om roept, die de 
welvaart van dit en ons land uitmaken, 
zullen straks weer aan de markt komen. 
En dat wordt mogelijk gemaakt door een 
eenvoudige Jan Soldaat die eerst zijn 
familie in de steek moest laten, toen zijn 
leven waagde en straks trouw op wacht 
zal staan en patrouilles lopen om orde 
en rust te helpen bewaren. Nu reeds 
troffen wij langs de gehele weg allerlei 
Nederlandse bezittingen aan. Er werd 
direct op vermeld: ,,In beslag genomen". 
Zo telde ik op een klein stukje weg ze
ven stoomwalsen die verroest maar 
bruikbaar jaren lang renteloos hebben 
gestaan_ Ze zullen weer in bedrijf wor
den gesteld om de wegen te herstellen 
die in een deplorabele staat verkeren. 
In een TRI-kazerne stonden de meubelen 
nog net zo als ze het laatst gebruikt wa
ren. Het waren pracht stukken uit vroe
gere Europese woningen. Daar valt niet 
veel goeds meer van te maken en dat is 
ook niet het belangrijkste. Ik ben ervan 
overtuigd, dat over een paar maanden op 
geheel Java het gewone leven zijn gang 
zal gaan_ Dat de treinen zullen rijden en 
de verbindingen zullen zijn hersteld. Tal
loze planters wachten op het eerste sein 
om te beginnen_ Zij zullen de theestrui
ken snoeien en de rubberbomen die nog 
staan, laten tappen_ De irrigatiewerken 
zullen hersteld worden zodat de bevol
king een betere oogst krijgt dan op het 
ogenblik, nu hij nog niet de helft be
draagt van wat het vroeger was. Een 
Rode Kruis ploeg is in Soekaboemi al 
haar zegenrijk werk begonnen en dat is 
nodig, want vreselijk zien velen eruit. 
Diepe etterwonden, magere skeletten en 
tal van oogziekten. Herstel en opbouw, 
vrede en veiligheid begonnen op het 
uur "U". 

VAN MAN TOT MAN 
OVER .OPINIES EN NOG WAT: 

Ene mens moet opinies hebben. Natuur
lijk! Ik zeg, Van Beurde, iedereen mag 
het zijne zeggen. Noem zo iets voor 
mijn part: ,,De vrijheid van het woord". 
Wij hebben gevochten voor de vrijheid 
en het minste, waar we in zake vrijheid 
recht op hebben is vlakaf te mogen zeg
gen, wat we menen. Da's een opinie, Van 
Beurde. Een princiep noemde mijn vader 
het. En waarom eigenlijk zouden we onze 
mening niet zeggen? 
Ik, kiezer met zegge één stem, ik ver
tegenwoordig het negenmillioenste deel 
van de souvereiniteit ·van de lage landen.: 
Trek Uw neus niet op Van Beurde. Het 
is niet veel, ik weet het. En als ge beziet, 
dat een vijfde wiel aan een wagen al een 
overtollig iets heet, wat dan te zeggen 
van het negenmillioenste deel van de 

• souvereiniteit van de lage landen? De
kwestie is slechts, precies te zeggen, welk
het vijfde wiel is . . . Maar dat is ook
weer een opinie.
Apropos van opinies. Ik hoor graag ouwe
opinies. Die hebben ondervinding opge
daan. Die zijn grijs geworden in de wijs
heid van de school van het ·1even.
Ouwe princiepen hebben bij mij recht van
spreken. Op de dag van vandaag leven
we echter op nieuwe, helegans moderne
princiepe. De ouwe princiepen hebben de
reutel al in de keel. Maar dáárvoor kla
gen de mensen niet. Ze klagen er over,
dat het leven duur ·is, dat de lonen en

voor Elisabeth Traa-Verhoeven; Woens
dag, Donderdag en Zaterdag: gel. H. 
Mis tot bijz_ intentie_
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Bastiaan Pieter v. d. Hoo
ven geb. te Rotterdam en won. te Boxtel
en Francina Wilhelmina Kapteijns uit
deze parochie; Adrianus van Schijndel
uit deze parochie en Johanna Clement
uit de par. van het H. Hart; waarvan
heden de 1 e afkondiging geschiedt; Cor
nelis Bevers uit deze par. en Theodora
v_ d. Langenberg uit de par. van het H.
Hart; waarvan heden de 3e afkondiging
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de
hun bekende huwelijksbeletselen waarin
niet is gedispenseerd ten spoedigste aan
de pastoor bekend te maken .

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

t Ie Zondag na Pinksteren, 10 Aug. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N_ Vandaag vervallen de vergade
ringen van de H. Familie en van Santa 
Teresa. 
's Avonds om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor onze Jongens in 
Indië. 
Maandag 11 Augustus kan men de kin
deren aanmelden voor de Bewaarschool 
tussen 9 en 12 uur. Toegang bewaar-

• school deur naast het Belastingkantoor.
Donderdag Vigilie van Maria ten Hemel
opneming geboden onthoudingsdag. Men
mag dan geen vlees of jus uit vlees ge
bruiken. Biechthoren als op Zaterdag.
Vrijdag Hoogfeest van Maria ten Hemel
opneming, geboden te vieren als Zondag.
's Avonds om 7 uur Lof met volkszang
en Rozenhoedje voor de Jongens in Indië.
Op Zondag 17 Augustus zal de Weleerw.
Pater G. v. d. Laar in alle H_ Missen
een predikatie houden vóór zijn vertrek
naar de Missie_
ZONDAG, 10 Aug.: 6 uur Ld. voor Ja
cobus Withoos v.w. Broed_ H. Rozen
krans; 7 uur Ld. voor geestel. en tijde!.
welzijn der parochie; 8 uur Ld. voor
Martinus v. Schijndel v.w_ Broed. H.
Hart; kwart over 9 Ld. voor Jan v_ d.
Aa v.w. Broed. H. Rozenkrans; half 11
de Hoogmis voor een overleden Vader.
MAANDAG, 11 Aug.: 7 uur Ld. voor
Bizondere Intentie; kwart voor 8 Ld. v.
Jacobus v. d. Horst-Rademakers; Ld.· v.
Gerarda v. Hemmen-v. Vught; half 9
z.m. voor Paulina Verhoeven.
DINSDAG, 12 Aug.: 7 uur Ld. voor
over!.. fam. v. d. Langenberg-van Rooy; 
kwart voor B Ld. voor over!. fam. Bevers
v. Meurs; half 9 Ld. voor Adri Nátten; 
11,illf 10 Gez. Huwelijksmis; kwart voor 
11 Gez. Huwelijksmis . 
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prijzen niet evenwichtig zijn doch b_ij al 
die steen en been klagende Jeremiassen, _ 
mistte ik hem, die klaagde over het af
sterven van de ouwe princiepen. En toch, 
Van Beurde, meer nog dan een goedkoop 
leven, veel meer nog dan evenwichtige 
lonen en prijzen, hebben we vandaag 
hoge, zuivere, heilige princiepen van 
node. 
Opinies, princiepen, grondbeginselen, of 
hoe ge 't ook maar noemen wilt, ze zijn 
de rots Gods. 
Uit een princiep spreekt gezondheid. 
Maar tegenwoordig voelt zowel het man
als het vrouwvolk zich te beroerd om ge
zond te mogen heten. 
Een princiep vloeit voort uit een gezond 
verstand. Maar als een gezond verstand 
zich uit, dan botst het en worden moei
lijkheden opgestapeld om verder gaan te 
beletten. Daarom woekert men tegen
woordig met zijn verstand. Men gebruikt 
het sluw; dat krijgt gelijk en geeft ge
mak. Maar Van Beurde, �luw gebruikt 
verstand leidt een mens naar de hemel. 
Daarom Van Beurde, moeten wij een 
princiep machtig zien te worden. 
Dat geeft stevigheid aan je zielement. 
Maar goede princiepen zijn van de 
markt. 
Nu wil ik niet zeggen� dat er geen prin
ciepen meer zijn. Integendeel, we hebben 
er teveel, Van Beurde. Ze zijn van slech
te kwaliteit. Inferieure kwaliteit of wel
,,Ersatz". Ersatz-princiepen en Ersatz-pro
feten, die hebben we meèr dan genoeg 
en ze willen allemaal hun tijd voorbij 
streven, terwijl ze om het ene ware prin
ciep te vinden zelfs twintig eeuwen te
rug moeten, want toen leefde het prin
ciep Gods, het Evangelie. 
Van Beurde, gij preekte wel eens tegen 
mij: Breng afwisseling in Uw leven. En 
dat was mooi gesproken, maar een man 
met een princiep moet voorzichtig blij
ven, want een princiep kent maar een 
richting. 
Recht vooruit, onwrikbaar, onverander
lijk. Natuurlijk 'ne mens mag wel eens 
veranderen van princiep of opinie. Maar
slechts een hoogst enkele keer, als 't 
moetens moet. Maar een levensprinciep, 
het princiep Gods mag niet veranderen; 
het zou de dood betekenen. 
Maar toch zeggen de organisaties: De 
maatschappij is een duf huis, daar is 
geen licht, geen lucht, geen blijheid. 
Maar in hun niet te luwen enthousiasme 
slaan ze de muren zo vol vensters, dat 
er geen muren meer blijven om het dak 
te dragen. 
Er zijn veel verschillende princiepen, Van 
Beurde, even goed als dat er te veel 
verschillende mensen zijn. 
Men kan ze in drie groepen onderver
delen: Mensen met een goed princiep, 
mensen zonder princiep en mensen met 
een slecht princiep. 
Het goede princiep hangt te bloeden 
aan het kruis, het kwade princiep spot 
er mee en de princieplozen werpen de 
teerling om de buit. 
Het kwaad princiep staat in tweestrijd 
met het goede princiep. Zwart tegen wit. 
Kain tegen Abel. Hel .tegen hemel 
En de princieplozen, de Pilatussen knik
ken ja en knikken neen, brengen een 
offor aan het goede princiep, wassen 
hun vingertoppen en laten Christus dood
bloeden. Pilatus leeft nog. Er zijn nog. 
nooit zoveel Pilatussen geweest als op 
de dag van de hypermoderne vandaag. 
Ze passen zich aan. Goed of kwaad, 
maar ze· strijken de winst op, en als de· 
wèreld vraagt om gered te worden, dan 
zullen zij een stap terug gaan staan om 
anderen door te laten. 
Tot volgende week Van Beurde. 

WOENSDAG, 13 Aug.: 7 uur Ld. voor 
over!. fam. Kok-Klaassen; kwart voor 8 
Lj. voor Jacobus v. d. Loo en Anna v. d. 
Broek z.e.; half 9 I.m. voor Lambertus 
Goossens; half 10 Gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG, 14 Aug.: 7 uur Ld. voor; 
Petronella v. Eindhoven-Kruyssens; kw., 
voor 8 Ld. voor Paulina Verhoeven; I.m. 
voor Gerdina v. Bel jouw; half 9 I.m. v. 
Mathilde Scheepers. 
VRIJDAG, 15 Aug.: 6 uur Ld. voor 
Theodorus Hendriks; 7 uur Ld. voor 
GeesteL en tijde!_ welzijn der Parochie; 
8 uur I.m. voor Adrianus v. d. Loo; kw. 
over 9 I.m. voor Jacobus Withoos; half 
11 de Hoogmis maandstond voor Theo, 
dora v. d. Plas. 
ZATERDAG, 16 Aug.: 7 uur Ld voor 
over!. fam. Bevers-v. d. Langenberg; kw. 
voor 8 Ld. voor Johannes Hensen en 
Martina v. d. Meyden; half 9 Ld. voor 
1-Ienricus v. Weert; half 10 Gez. Huwe
lijksmis.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
! Ie Zondag na Pinksteren.

ZONDAG: half .. 8 1-1. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur ):-{_ Mis voor onze 
Jongens in Indië. 
MAANDAG: haif 8 mndst. voor Mevr. 
Huberta Maas. 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Joanna 
de Vroom. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Mar
tina de Vroom. 

. DONDERDAG: half 8 mndst. v. Chris-. 
tiaan van Kempen. 
VRIJDAG: Feest van O.L. Vrouw He
melvaart, half 8 I-1. Mis voor welzijn der 
parochie; 10 uar mndst. voor Theodorus 
Schellekens. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Maria 
v. d. Oetelaar.
Deze week zullen geschieden: Maandag
H. Mis voor de Heer Cornelis \Vinter
mans; Dinsdag H. Mis voor Leonardus 
Bèekmans te Erp overleden; Woensdag, 
H. Mis voor Martinus Toelen te Den
Dungen overleden; Donderdag H. Mis
voor Gerardus Voets te Boxtel over!.;
Zaterdag H. Mis voor Gerardus Voets
te Boxtel overledf"n.

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL, 
t te Zondag na Pinksteren 1947. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna' 
Maria v. Nunen-v.d. Schoot; half 9 H. 
Mis voor de zieken v.· d. parochie; to\ 
uur Hoogmis voor het welzijn van de 
parochianen. De 1 e schaal -is voor onze, 
eigen kerk, de 2e voor BN. Na de 
Hoogmis vergadering van St. Vincentius-; 
vereniging. Half 3 Lof met ·Rozenhoedje, 1 
om Gods' zegeningen te verkrijgen over 
ons parochiehuis. 

"I ,r'. ·. ' \ 



MAANDAG : half 8 H. Mis voor bij
zondere intentie, ook voor de zieken van 
ç>nze, p�rochie ; kw_art over 8 mndst. v<lor 
de i 'Wéd�é- ·Máti�)'Béi'ênds-Tódrien:'� 
l'.)INSOAG \ hálf '8 ;if ·M1f voor dè We; 
dµw"é Crrl'iarina 'v.�·d·. M�ydéi.iv: d. Hef
den ; �arf 'over; 8 H:0 Mis, waarqij • d� 
kerk mét ·'n kaats wordt ' vereera voor 
Heridrikus v. d .  Loo. 
WOENSDAG � half , 8 H.· Mis, waarbij 
de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Mevrouw Henriëtte \X<'itteveen-Schöne ; 
kwart over 8 H. Mis voor Petronella v. 
cl. Sloot-v. Roosmalen.
DONDERDAG : half 8 H. Mis met no
veen uit dankbaarheid ter ere v. cl. Zoete 
Moeder ; kwart over 8 H. Mis tor inten
tie v. cl. leden der Godvruchtige vereni
ging ter ere v .  cl . H. Theresia. 
VRIJDAG : half 8 H. Mis v.w. het Broe
derschap "H. Bloed" te Boxtel voor de 
Weduwe Cornelia de Groot-v. Roosma
len ; kwart over 8 H. Mis ter ere v. cl. 
H. Antonius ; hierbij wordt de kerk met
'n kaars vereerd.
ZATERDAG:  half 8 jrgt. voor Antonius 
Maas en Johanna Poos hsvr. ; kwart over 
8 H. Mis voor schoonzuster en broeder. 
Biechthoren va11 half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8 daarna Lof met Rozenhoedje 
om Gods' zegeningen te verkrijgen over 
ons parochiehuis. 

Zondag 17 Aug. 7 uur H. Mis voor Jo
hanna v. d, Loo-Heesakkers te Boxtel 
overl . ;  half 9 H. Mis v. d. zieken van 
órtil parr7 öp:dië· tf� p1�htigê pl-oû\isié
tër ·érë -vafi O.L LVrö�-- tei'r Hemef-op. 
hemin·g. • . ,. · < · , •. · . ·. ,·. • . : ,  :' . ,  . ---:-
30 dagen worden ·de · ·gebe-den ve.-zocht 
voor Gerard Vöets, in de parochie v, h .  
H. Hart overledén en·"Petronella v .  d .
Sloot-v. Roosmafen alhier en de heer Jos.
M·:mcler,; te Onfteit ovt>'rl ecl�n . Ten slotte 
aanbevolen een noveen ter er·e v .  cl. 
Zoete Moeder u't cbnl,baa rheid. 
B i j  de ui tva�rt en be�ra fenis v.in Petro
nel la v .  d. Sloot-v. Roosmalcn is opgé 
ha:i lcl door Ann:1 Vorstenbosch ,·oor de 
H. Missie f 1 7,-.

PAR. ST. JANS' ONTHOOFDING
LIEMPDE.

1 le Zondag na Pinksteren, 10 Aug. 1 947 
ZONDAG : half 7 I .m. tot welzi jn der 
par. ; 8 uur l . j .  voor Jan Nijssen en Hen
rica hsvr. ; l O uur z. 7e voor Adrianus 
Kuppens ; 3 uur Lof, daarna jongens
congregatie. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag 7 uur 
z. 7e voor Adrianus Kuppens.
MAANDAG : half 8 z.mndst. voor Lam
bertus van Abeelen ; 8 uur l.j. voor Hen
rica Adrianus Oerlemans.
DINSDAG : half 8 z.mndst. voor Wilhel
mina Wilhelmus Bax ;  8 uur I .m. voor Pe-

tronella Antonius v. d. Sloot overleden te 
Boxtel. 
WOENSDAG : half 8 z.mndst. voor Wil
h�lminil' Amókhi; V'tirmëe� ;''8 li:trrmdst'. 
Vóór'0Mru-tinw..- varr1 Houtum, l -. •; r . . .  _-,-1 
DONDERDAG : 7c 'uur .+m. · ,voor- bi.jz. 
nödéw der parochianen ,half ·8 -Z. 7e VOO'!' 
Aqrianus Kuppens ; 8 uur l.mndst. voor 
Leonardus Welvaa-rts. 
Dornlerdag vigilie van O.L.Vr. Hemel
vaart, geboden onthoudingsdag; op de 
feestdag zelf is het geoorloofd vlees te 
gebruiken. 
VRIJDAG, feestdag van O.L.Vr. Hemel
vaart, geboden te vil·rcn a l s  Zondag. 
ha l f  7 l .mndst. voor Adrianus Nyssen ; 
8 uur 1 .mndst. voor Adrianus Vughts ; 
1 0  uur de plechtige hoogmis tot welzijn 
der parochi e ;  3 uur plechtig Lof met pro
cessie. Na het Lof te zingen : Groet aan 
O.L. Vrouw van Kevelaar. En na het
Lof vergadering van de Broedermeesters
der processie van Kevelaar op de pas
torie.
ZATERDAG : 7 uur z .  7e voor Adrianus
Kuppens ; half 8 z.mndst. voor Cornelia
Jacobus Vlokhoven ; 8 uur l .mndst. voor
Maria Adrianus Coppens.
ZONDAG : half 7 l.mndst. voor Maria
Hendrikus van de Sande ; I.m. tot welzijn
der parochie ; 10 uur z .  7e voor Adrianus
Kuppens.
30e Petronella Antonius v. cl. Sloot over-

leden te Boxtel. 
7e Adrianus Kuppens overleden te 
Liempde. 
Ged<1G>pt·: ü,mefrs' il}i)hannes Z!10J1 �n 
Je1hannes,

j
. yàn ,4e , ;S?,n

.
d��&itrk«m� ,1 \X(ir

helmio� ohann.i, MartJia c
t

oçJi\er v'.ari 
Henricus va.n Etp-v'an di;r Mi;ydën t Ge: 
i-arda • Corn'elia Francista 'doch'ter: vari 
Martînus Traa en Wilhelmin'a van · Qjj-. 
schot. 

PAR. ST. WILLIBRORD ESCH 
Elfde Zondag na Pinksteren. 
10 Augustus 1947. 

H .H .  Missen om 7 uur, ha l f  9 en 1 0  uur 
Hoogmis voor de Parochie. 2e scha;, 1-
collccte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof met Roze·n 
hoedje. N·a het Lof een lied. 
Donderdag gelegenheid om te biec:iten 
van 3-4 uur en van 6- half 8. Don
derdag geboden vasten- en onthoudings
dag vanwege de vigilie voor het feest van 
Maria ten Hemelopneming. (in de va;cc·n 
gedispenseerd). 
Vrijdag feestdag van Maria ten Hemd · 
opneming. Tevens dag van Eeuwigduren
de aanbidding voor onze Parochie .  0111 (, 
uur uitstelling van het Allerheiligste. Na 
de middag om 3 uur oefening van het 
1 - 1 .  Uur. 's-Avonds om half  7 Plechtig
Lof met Te Deum tot sluiting. Lijste:1

van aanbiddingsuren zullen achter in de 
kerk worden opgehangen. 
ZONDAG : 7 uur H. Mis voor de leven-
4� - .•�· �i4@lffiJi! 1,4,�.vi'/Q Lá'r.1<l- .a
Tufn'!fou�r,Ma ',,Deirs .. atdit'" ;�:rff 9·'f.-t'.
Mi� voor Martinus Toelen te Den ,Dun
gen -óvèrleci'efl 1 1.0 uar Hoogmis,-'\iqi,l:r, .4r 
Paroehie r elders mndst. vo<?r , f,;C!JP;�l;i; 
van . Oers . v. d .. Braak. , . , ' ·  
MAANDAG : half 8 mndst. �9:qi:' terar
diria van de Pas-Hoevenaars ; • • e ld.çrs 
mndst. voor Martinus Johannes v. Roo�. 
DINSDAG : half 8 gez. gef. jrgt. voor de 
Z.E .  Heer Henricus Johannes van Duren. 
Aan het zijaltaar mndst. voor Adrianus 
v. cl. Nosterum. Elders mndst. voor Jo
hannes Konings.
WOENSDAG : half 8 mndst. voor Geer- .
truda v. cl. Staak-Konings. Elders mndst.
voor Cornelia Doggen-Traas.
DONDERDAG : half 8 mndst. voor Wil
helmus van de Langen berg ; elders mndst.
voor Johannes Wilhelmus van Exsel.
VRIJDAG : 7 uur mndst. voor Adrianus
van Gerven ; half 9 H. Mis voor de pa
rochie ; 10 uur gez. H. Mis ter ere van
O.L. Vrouw uit - dankbaarheid ; elders
mndst. voor Mevr. Jacqueline van Tu
bergen-Henket.
ZATERDAG : half 8 1-1. Mis voor Johan
na van Zeeland. Elders H. Mis voor
Franciscus Leermakers en Paulina van
Bragt hsvr.

------------------------;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-----------------------------------
ANNEKE v. d. - SANDE Te koop : Damesrijwiel zonder 

banden. Esch A 99. Augurken voor de inmaak en 
JAN TIMMERMANS 

hebben de eer U kennis te 
geven van hun voorgen�men 
Huwelijk, waarvan de mze
gening zal plaats hebben op 
Maandag 18 Augustus a.s. 
om 10 uur in de Parochie
kerk van St. Petrus te Box
tel, waarna een plechtige H. 
Mis tot hun intentie zal 
worden opgedragen. 

Boxtel, Stationstraat 69, 
Hoorn, Grote Noord 17. 
Augustus 1947. 
Toekomstig adres : J. P. Coen
straat 1 1 ,  Hoorn. 
Gelegenheid tot gelukwensen 
van 1 tot 2 uur, Stationstr. 69. 
Ondergetekende dankt h ier
mede de Heer A. J. Robben, 
Nieuwe Kerkstraat 87 Boxtel 
voor de prettige l essen, welke 
hij bij hem genoten heeft met 
als resultaat het behalen van 
het Middenstandsdiploma. 

J. v. cl. WASSENBERG
Onrooij 7, Boxtel.

Net meisje gevraagd of werk
ster. P. J. Savelkouls, Rechter
straat 34, Boxtel. 

Al len die iets te vorderen heb
ben van J. B. VEKEMANS, 
Bossclwweg 12 A ,  gelieve hun 
rekening vóór 24 Augustus a.s. 
in te zenden aan dit adres. 
Meisje gevraagd voor dag of 
dag en nacht ; niet beneden 19  
jaar, loon 40 tot 50 gulden per 
maand. Adres te bevragen Mo
lenstraat 19 Boxtel. 
Te koop huiskamer-ameuble
ment, z.g.a.n., bestaande uit 
dressoir, tafel , twee fauteuils 
en 4 stoelen en twee grote 
;childerijen, A. van der Steen, 
Parallelweg 23 Z. 
Te koop of te ruil een rood
bonte kalfkoe bij M. v. Griens
ven, Onrooisestraat 1 ,  Boxtel. 
Medespeelster van het St. 
Willibrorclspel, verloor na de 
opvoering van Zondag j . l .  haar 
witte regenjas. Wie kan deze 
terug bezorgen bij : Markt 8, 
Boxtel. 

Wij gaan met V ACANTIE 

van 15 - 25 Aug. 1947 

:P,oqams 
lJwMtuij en Cactonnaqe/akieA, 
Burgakker 1'5 

B O X T E L  

De R.K. Va kvereniging va n S c h o e n
ma kerspatroons e n  Schoenwinkeliers 
va n Boxtel,  Liempde en Esch maken 
bekend dat hun zaken en bed rijven 

va n 18 tot en met 23 Aug. 
wegens VACANTIE GESLOTEN zij n. 

Bedevaart naar Beauraing 
Uw babypakket 

De LAATSTE Bedevaart naar Beauraing, die van B O XTEL 
verzorgen wij tot in  de uit vertrekt, wordt gehouden op Zondag 31 Aug�atus.
puntjes. Heeft U dus 
de 200 extra punten Aanmelding sluit 17 Auguatus. 

ontvangen komt U dan Pater Rafäel, Missiehuis Stapelen. 
eens vrijblijvend met W. M. v. Moorsel, Raaphof 1. 

leverbaar uit eigen Kwekerij 

Hub. Poulissen 
Rechterstraat 50, Boxtel 

Ook nog voorradig 
Boerenkool en 
wintersa voje,planten 

Denkt U er nog aan ? 
:J. J Wütween' s 

MANUFACTUREN & 
CONFECTIEBEDRIJF 
is van 15 t.m. 24 Aug. 

q,edoten 
wegens vacantie van het 
personeel. 

H.H. Lan dbouwers. 
Wij kunnen nog heden 
leveren uit voorraad : 

Engels Raygras 
Italiaans Raygras 
Veld• en Ruw Beemdgras 
Thimothee 
Witte• en Rode Klaver 
Spurrie en nog wat 

Knollenzaad. 
Gouden sierspefd met opaal
steentje verloren. Tegen be
loning terug bezorgen, W. 
Spoorenberg, Rechterstraat 52  

ons praten. 

1 J. Witteoun' s Copieerinrichting "A R B O" Fa. Gebr. v. Oers 
Voor 1 1 0.· c a s sa bons. É É N  gu lden  contan t  terug 

MANUFACTUREN & Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel Zaadhandel • BoxtelTe koop, Knolzaad, lange 
Groenkop, bij J. van der Heij
den, Langenberg 2 1 .  
Gevraagd : Net dagmeisje of 
werkster, voor 3 à 4 dagen in 
de week A. van Rosmalen
Montens, Breukelsestraat 77. 

CONFECTIEBEDRIJF Feestprogramma's, bestekken, circulaires enz. Stoppel Knollenzaad Rechterstraat 18 Boxtel op korte termijn leverbaar.
Gras• en Klaverzaden 

Accountantskantoor Een ieder weet dat VOS Seradella enz. 

's 

's 

Morgens uw BRI L besteld

Avonds klaar 

Te koop twee driftvarkens. 
M. v, Kasteren, Oirschotse
Grindweg 27.
Te koop bij Mar. Verhagen, 
Gemondseweg 5, Boxtel, een 
toom beste biggen G.Y. waar
onder gemerkt voor stamboek. 
Te koop een 2e hands Kinder
wagen en veldkacheltje. 
Te bevragen : Molenstraat 5 1  

VACANTIE ! 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3:2 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belasllngzaken 

Wij zijn GESLOTEN VAN 

16 tot Maandag 25 Aug. 1 uur n.m. 

1. J Wüteoun-
woninginrichting 

RECHTERSTRAA T 22 BOXTEL 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bil Bert va n den Braak • 

N ieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Behangselpapier 
Pracht dessins. Ruime keuze. 

Ook Bussenverf 
in verschil lende kleuren bij 

W. v. d. Heijden, Drogisterij "De Vijzel"
Markt 8 Boxtel.  

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

OPENING 
A.s. Zaterdag 9 Augustus 7 uur.

Open ing van Café Stationsple in 9 .  
voorheen BEKKERS 

U beleefd tot een bezoek uitnodigend. 

J. v. d. Aa-v. d. Boogaard, Boxtel
Gezelli1r zitje Prima dranken, 

In fijne KAAS en prima VIS 

Nooit te overtreffen is! 

uit voorraad leverbaar. 

Hub. Poul issen 
ZAADHANDEL 

Ook de Glasbrillen 

F. P. VAN LANGEN 
STATIONSTRAAT 44 Rechterstraat 50 • Boxtel 

STA TIONSTRAA T 62 

Verdelg Uw Rupsen 
• 

D D T AA 
vanaf 25 cent 

Vraag • • • V8r0 per pak 

Fa. GEBR. VAN OERS, Breukelsestraat 1 1 2  

Met de Kermis 
Voor "haar" : 

een mooie ring, een a rmband, een aardige hanger 
of broche. 
Voor "hem" : 

een chique dasspeld of een paar manchetknopen. 
We ontvingen weer zilveren rozenkransen, 

ook grote modellen. 

A. van Vlerken - Boxtel
UUR WERKEN , GOUD EN ZIL VER • OPTIEK

Tijdelijk:  Rechterstraat 7 

Een gezellig handwerkje . . .  
. . . en een rustig uurtje . . .  dan valt 
het nog méér dan anders op, hoe 
heerlijk zo'n kopje Douwe Egberts 
thee smaakt. 

1Jouwe {gberts 
THEE 

'"'<U////h,_,' � 

DRUK : J. P. TIELEN, BOXTEL.

1944  
, 

lff ó�) ._\ 
·-

. En 194,8 ? We moeten en 
kunnen het allemaal beter 
krijgen. Maar dan mag nie
mand afzijdig bli_jven, daar• 
m e e  w o r d e n  a l l e e n  n o g  
meer scherven gemaakt. In 
1 946 nam Philips bijna een 
vijfde deel van de gehele 
Nederlandse industriële uit- 
voer voor haar rekening. 

In 1947 en in 1948 moet 
dit aandeel nog veel groter 
worden. Geen meisje, 
geen jongen, geen man kan 
aun de kant blijven staan. 
Allen moeten meehelpen ; 
alleen zó krijgen allen het 
b e t e r !  M e l d t  U bij h e t  
Philips aanneembureau in 
de Willemstraat. 

. . 

P H I L I P S  
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEE KB LA D VOOR BOXTEL EN 

Maria Hemelvaart 
De zon steeg boven de bomen 
en blonk als een hostie van licht 
en ver van de aarde ontnomen 
naar het blauw van de hemel gericht, 
in een regen van engelenkoren, 
ver uit onze ogen verloren, 
steeg Zij voor immer ons voor 
op het lichtende, veilige spoor 
naar een eeuwige, zonnige woon 
van Jezus, haar Godd'lijke Zoon. 

De zon zonk onder de velden 
wij droomden van licht en geluk; 
het hart dat hiervan vertelde 
brak in duizende vreugden stuk, 
Want het licht van de zon werd verduisterd 
toen Maria de aarde verliet; 
en een dichter heeft eenzaam gefluisterd: 
,,Heer, geef mij dit licht in mijn lied." 

Het was maar een 
Prentenboek 
io lazen wij in Oost-Brabant. Wij 
óók zijn wezen kijken naar het St. 
Willibrordus-Spel en wij zeggen: 

- Wat ·een schoon -prentenboek!
Het doel van dit spel is dan ook
geweest een kijkspel te geven en
geen hoorspel. Dit laatste verliest
in de openlucht het voornaamste
waarvoor het gemaakt is, n.l. het
gesproken woord.
Boxtel heeft de ziel van zijn toe
hoorders willen bereiken door de
ogen die de vensters zijn van de
;z:iel. Door deze vensters bereikt
de waarheid ook de ziel, die hier
door verlicht en verwarmd wordt,
wanneer ten minste de ruiten goed
proper zijn. Wij vinden de ogen
een even goed middel ons door
de Schepper gegeven, om de ziel
te verheffen als het zintuig van het
gehoor.
Men fluistert van afbrekende cri
tiek wegens persoonlijke kwesties.
Wij willen deze unfaire reden niet
Veronderstellen. Wij krijgen eer
der de indruk van twee grote jon
gens, die niet kunnen zien dat
hun kleine broer dol is op zijn
prentenboek.
Wat is er dan toch af te keuren aan
dit prentenboek? De spelers heb
ben allen hun beste beentje voor
gezet. De kleurenschakering van
de costumes en requisieten is een
lust voor de ogen. Ook zit er le
ven in het spel. Iemand die ogen
heeft om te zien, ziet de dubbele
intrigue op politiek en godsdien
stig gebied. Het spel eindigt met
de triomf van het Christendom
op het heidendom in de Lage
Landen.
Wij begrijpen dan ook niet, dat
Oost-Brabant dit kijkspel totaal
afbreekt, omdat het maar een
prentenboek is, terwijl andere bla
den, als de Groene en Compas de
Regisseur Mr. K. v. Ierse) zoveel
lof toezwaaien voor het kijkspel,
als kijkspel, dat onlangs te Delft
werd opgevoerd.
Waarom werd het openluchtspel,
door de NCB verleden jaar te Til
burg opgevoerd en ook door Mr.
v. Ierse) geregisseerd, ook niet be
stempeld met: het was maar een
prentenboek. Waren dat grote
broers, die men niet aandurfde?
Wat er ook van zij, wij houden
het nog maar steeds mét het oude
gezegde: Vox Populi, Vox Dei.
Wanneer negen en negentig van
de honderd mensen, die de op
voering hebben bijgewoond 'een-

parig verklaren, dat het schitte
rend was en velen onder hen zeg
gen dat zij nog eens terug komen 
om te genieten, dan mogen wij wel 
aannemen, dat het St. Willibror
dus-Spel meer is dan "maar een 
pr_entenboek"_ W:ij_zijn overtuigd, 
dat de Boxtelse burgers in drie 
weken tijds een schitterende pres
tatie geleverd hebben om in zo 
korten tijd dit prentenboek sa
men te stellen, waarvan men vol
daan naar huis terugkeert. 
Komt kijken en oordeelt zelf. 

Plaatselijk nieuws.

DE TENTOONSTELLING VAN 
VOLKSKUNST 

Morgen, • Vrijdag 15 Augustus zal er 
voor eenieder de welkome gelegenheid 
bestaan ten gemeentehuize een uiterst 
intere,sante expositie van Volkskunst te 
bewonderen. 
Zoals bekend is, werd deze tentoon
stelling van volkskunst aangevuld met 
enkele uitingen van de liefde voor het 
edele ambachtswerk. 
De tentoonstelling, die tot en met 1 
September zal duren, wordt morgen om 
12 uur door de Edelachtbare Heer Bur
gemeester Drs. van Helvoort geopend, 
waarna de Heer A. van der Werff uit 
Tilburg een korte inleiding zal houden 
over het begrip "Volkskunst". 
De tentoonstelling is dagelijks openge
steld in de namiddag van 2 tot 6 uur 
(op Zon- en Feestdagen van 12 tot 6 
uur). De toegangsprijzen zijn populair 
gesteld n.l. volwassen 25 cent eu kinde
ren 10 et. 
Niemand mag deze d�gen verzuimen de 
keurcollectie geëxposeerde voorwerptn 
van volks- en ambachtskunst te gaan be
zichtigen. 

R.K.J.B. afd. BOXTEL 
De _leden van de R.K.J.B. worden uitge
nodigd ter bedevaart naar de H. Eik te 
Oirschot op Vrijdag 15 Augustus. 
Vertrek 's morgens om 6 uur bij C. v. d. 
Pasch, Kl. Liempde. 
Voor behouden terugkeer van onze le
den uit Indië. 
Het bestuur rekent op trouwe opkomst. 

FANFARE ST. LAMBERTUS 
Het was op zijn minst een sympathieke 
gedachte van fanfare St. Lambertus uit 
Gemonde om Zondagavond j.l. in de 
reeks concerten, die gegeven zijn en 
gegeven zullen worden in aansluiting op 
het St. Willibrordspel, officieel voor het 
eerst in Boxtel te concerteren. 
Misschien wel duizend toeschouwers 
hadden zich tijdens de mooie avonduren 
rondom de kiosk geschaard terwijl de 
fanfare als het ·ware de "Lof op het· 
Landtleven" vertolkte. 
Men kon genieten van de kloeke klan
ken van de "Marche du Héros" , het 
lieve spel uit "Les Lilas Blens" en de 
slepende walsmelodieën van Joh. Strauss. 
,,Une soirée d'Aartombe aux Ardennes" 
tenslotte, was romantiek op haar gevoe
ligst. 
Maar de waardering gold in deze meer 
de uitvoerders, dan de uitgevoerde wer
ken. 

H.H. MEDEWERKERS 
EN ADVERTEERDERS. 

H.H. Medewerkers en Adverteer
ders worden verzocht, in verband 
met vacantie van het drukkerij
personeel, eventuële copie of ad
vertenties vroegtijdig in te zenden. 

Toen dirigent Jos v. d. Braak n.l. twee 
jaren geleden in Gemonde de dirigeer
stok opnam, had hij slechts 17 muzikan
ten tot zijn beschikking, waarvan het 
overgrote deel nog "nieuweling" was. 
Na twee jaren van repetities en .... 
volhouden heeft hij ze klaar weten te 
stomen voor een uitstekend concert, met 
een bezetting van 3 4  personen. 
In een vergelijking met de gegeven con
certen op het festival in 1946 trof ons 
de grote vooruitgang, die met sprongen 
moet zijn gemaakt. 
Waarschijnlijk zal St. Lambertus het 
niet bij dit eerste officiële concert en ... 
succes laten. Het is bovendien gebleken, 
dat Boxtel haar muziek op prijs stelt. 

KEURING N.R.S. 
Bij de heden gehouden keuring voor het 
N.R.S. werden door de heer Gooskens 
uit St. Oedenrode de dieren ingeschre
ven, van de volgende eigenaars: 
Gemonde: E. v. d. Linde, M. v. Hees
wijk, Emb. Sanders; Esch: M. van Rooij, 
P. v. d. Ven en de Kind. v. d. Bruggen;
Boxtel: G. Dollevoet, 2 stuks, G. v. d.
Ven, 3 stuks, M. Peijnenburg 2 stuks,
J. v. Erp, J. v. Mensvoort, L. v. Oir
schot, Adr. Peijnenburg 2 stuks; van de
vereniging: Prins van Seike's Sjoerd 13,
93088.

GESLAAGD 
Bij de op 7 Augustus te 's-Hertogenbosch 
gehouden examen slaagde de volgende 
dames: 
voor coupeuse: Ma rietje op 't Hoog, 
Ria Noten, Martha v. d. Steen. 
voor Costumière: Mien v. Aarle, Riek 
Beekmans, Netty v. d. Besselaar, Betsy 
Dankers, Anny Dollevoet, Lies Kap
teyns, Marie Peynenburg, Marie Schel
lekens; Mien Schellekens. 
Zij genoten haar opleiding bij mej. M. 
J. J. v. Nistelrooii, Lerares-coupeuse, 
Rechterstraat 20, Boxtel. 

Geslaagd 
Onze plaatsgenoot, de Heer M. Bevers, 
slaagde voor eindexamen Nijv_erheids
acte Typographie. 

Gemonde. 
Door de Zuivelfabriek St. Lambertus 
werd onlangs een melkcursus gegeven, 
waarbij 28 leden thans hun diploma 
wisten te halen en wel de meisjes H. 
Beekmans, P. Beekmans, A. v. d. Vel
den, B. v. d. Velden, M. v. Dijk, A. v. 
Dijk, L. Merx, M. Essens, A. Verhagen, 
1. Geerts G.D., M. Geerts A.D., H.
Geerts H.O., A. v. Grinsven en de jon
gens: A. Beekmans, J. Essens, G. Es
sens, A. Verhagen J,Z., H. Verhagen
G.Z., W. v. Abeelen, G. Geerts H.Z.,
W. Geerts A.Z., J. Geerts A.Z., A. Schel
lekens E.Z., H. v. d. Pol, H. Schellekens
G.Z., Th. v. Dijk, H. v. Rosmalen, W. op
't Hoog.
De Jury bestond uit de heren: Vosters,
rijkszuivelconsulent Breda, A. v. Ham,
Dongen, M. Verhoeven, Schijndel.
De practische lessen werden gc!geven
door E. v. d. Linde en de theoretische
door de Heer Stadhouders.

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 29 Juli t.m. 11 Augustus 1947. 

GEBOREN: Bernardus Fr. P. zoon van 
B. Maas en van W. J. Veldpaus; Geer
dina H. W. dochter van P. J. Hensen
en van G. A. v. d. Weide; Johannes C.

zoon van B. Combee en van C. Wols;
Henriëtte P. A. M. dochter van L.
Beekmans en van H. Mand ers; Gerar
dina A. M. dochter van P. M. van Laar•
hoven en van A. M. v. d. Coevering;
Leonardus H. M. zoon van H. W. den
Dekker en van W. A. van Rooij; Maria
dochter van L. Schellekens en van A.
Kerssemakers; Wilhelmus M. zoon van
H. v. d. Langenberg en van J. M. A. van
Drunen; Catharina Th. J. M. dochter
van M. B. van Esch en van A. C. Bek
kers; Rosa M. L. A. dochter van G. •
J. A. Kools en van M. R. C. van der
Weijst; Wilhelmina G. M. dochter van
H. ·M. Traa en van A. B. v. d. Heuvel;
Alphonsus M. A. zoon van J. A. van
Uden en van A. H. Mann; Maria A. 
dochter van C. de Visser en van C. Hen
driks; Adrianus J. zoon van W. A. v. d. 
Sande en van W. M. M. Pijnenburg; 
Theodorus W. zoon van J. W. v. d. 
Bogaard en van Th. Hölzken; Fredericus 
G. Fr. M. zoon van M. J. M. van Oers
en van C. M. G. ljpelaar; Antonia C.

M. dochter van A. Kasteleijn en van
C. M. van Liempd; Maria A. dochter van
H. A. Schakenraad en van A. P. van
Hal; Henricus P. M. zoon van P. J. v.
d. Sande en van H. M. Vlemminx;
Adriana E. M. dochter van P. Waals en
van C. M. v.d. Heijden; Cornelia A. W.
dochter van V?· v. d. Bergh en van B. 
J. M. van O1rschot; Jacoba W. J. M.
dochter van M. v. Oers en van A. L. 
van Beek. 
ONDERTROUWD: Antonius Hendri
kus Hagemeijer en Geertruda Johanna 
Driessen; Adrianus Hendrikus Bekkers 

en Lambertha Cornelia Maria Baaijens: 
GEHUWD: Johannes Hendrikus Breuer 
en Maria Hendrika van Kempen; Hen
drikus Adrianus Cornelis Antonius Ken
nis en Paulina Maria de Kort; 4,driaan 
Johan van Eijmeren en Wilhelmina Geer
truida Gerdina Schreij; Hendrikus An
tonius v. d. Langenberg en Petronella 
Adriana van Rooij; Arie Hendrikus de 
Jong en Hermina Huberdina Dinnissen; 
Marinus Franciscus Bevers en Elisabeth 
Hendrika van Meurs. 
OVERLEDEN: Gerardus Schellekens, 
oud 74 jaren; Cornelia Renders, oud 82 
jaren; Hendrika van den Biggelaar, oud 
41 jaren. 

Algemeen Nieuws. 
R.K. MILITAIR TEHUIS 
"MARIJKE" TE OIRSCHOT 

Wij achten het plicht u een en ander 
te vertellen over de oprichting van het 
Militair Tehuis, genaamd "Marijke", in 
de buurt van het zo langzamerhand be
kend geworden kampement voor Militai-
ren te Oirschot. 
Inderdaad het kamp ligt nog juist op Oir
schots grondgebied, maar zo afschrikkend 
ver van alles wat bewoonde wereld heet, 
dat het er voor de mensen die er moe
ten worden opgeleid geen leven is. Mid
den op een kaal onvruchtbaar stuk heide 
moeten zij hun lange vervelende dagen 
slijten en nooit krijgen zij die ontspan
ning, waar zij als soldaten recht op 
hebben. Zij konden er tot voor kort 
slechts over hun geweer en hun bed be
schikken; er was practisch gesproken 
geen kwestie van vervoer naar de dichts
bijzijnde steden en dorpen; dat dreef 
er ons toe de hier zo broodnodige op
lossing te vinden, wilden deze verstèke
lingen op Nederlandse bodem niet aan 
de verveling worden prijsgegeven. 
Na lang zoeken en sjouwen hebben we 
het dan eindelijk zover gekregen, dat 
er nu een R. K. Militair Tehuis is inge
richt, zodat de jonge Militairen, welke 
bijna zonder uitzondering afkomstig zijn 

- uit Brabant en Limburg, daar bescher
ming kunnen zoeken tegen de steeds om
zich heen vretende en veel slachtoffers
makende verveling. Als de omgeving bij
zonnig droog weer in een zandvlakte is
herschapen, waar zandstormen kunnen
voorkomen waar een echte Egyptenaar
jaloers op zou zijn, dan kunnen wij de
jongens tenminste een koele dronk aan
bieden en dan kunnen • ze in "Marijke"
komen luisteren naar de klanken, die uit
een nieuwe reeds vaak gebruikte radio
stromen.
Door al die dingen aan te schaffen, zijn
we echter gekomen - iedereen zal het
begrijpen - aan een enorme schuld, die
wij toch graag zo spoedig mogelijk wilden
aflossen. Binnenkort zullen 15000 Mili
tairen in het kamp worden gelegerd.
Toch zullen zij ook raad met hun tijd
moeten weten.
Wij doen dan ook een klemmend beroep
op iedereen, die ons helpen kan, rijk of
arm, jong of oud, want iedereen zal zich
ongetwijfeld voor dit eerzame maar bit
terhard nodige werk interesseren. Er
moet voor onze Militairen iets groots
worden gedaan. Hier is weer een van
die kansen voor u om uw sympathie voor
onze Militairen te betuigen. Van ons
gaat dan ook de smeekroep uit: ,,Grijpt
die kans en helpt ons met het werk voor
de eenzame Militair".
Wij zijn uit de nood en gij hebt u weer
eens temeer laten zien van die zijde,
die de Militair moed geeft op zijn reis
naar en tijdens zijn verblijf in Indië, om
daar te strijden voor het belang van het
volk, zijn volk, wat ook hielp om zijn
opleidingstijd te veraangenamen.
Om de financiële hulp aan het
Militaire Tehuis "Marijke" te ver
gemakkelijken heeft "Brabant's
Centrum" een intekenlijst open
gesteld.
Van heden af kan op het Bureau
dezer Courant, • Molenstraat 19,
het geld ter ondersteuning worden
afgedragen, waarna dit op de inte
kenlijst zal worden vermeld.

W.A.B.O. TENTOONSTELLING 
Op 28, 29 en 30 Augustus zal er te He
del een Land- en Tuinbouw-, Industrie
en Bouwtentoonstelling worden gehou
den, die de naam draagt W.A.B.O. 
Deze initialen hebben de veelzeggende 
betekenis: Wilskracht en Arbeidslust 
brengen Opbouw. 
Deze uitgebreide tentoonstelling is mas
saal in opzet. 
Er zullen extra treinen lopen, extra bus
diensten worden ingelast en diverse festi
viteiten zullen de tèntoonstelling iets at, 
tractiefs geven. 
H.K.H. Prinses Juliana is de Bescherm
vrouwe. 

NIWIN-KLANKEN in de aether 
Met ingang van 12 Augustus opent de 
NIWIN een nieuwe radio-rubriek onder 
de titel "NIWIN-klanken". De uitzen
dingen vinden plaats iedere Dinsdag van 
19.45-19.50 uur over Hilversum I. 

OMGEVING 

Zondags evangelie.

Wie is mijn naaste? 
Luc. 10, 29. 

De Farizeën hebben hun strijd te
gen Christus niet alleen met de 
grootste • verbittering gestreden, 
maar ook met • de uiterste gesle
penheid. In het stellen van hun 
vragen waren zij er vooral op be
dacht Christus in de netten van 
hun spitsvondigheid te vangen. Al 
hun aanvallen liepen echter op 
een beschamende mislukking uit. 
Christus doorschouwde hun tac
tiek en sloeg hun spelenderwijs de 
troeven uit de hand. 
Zo ook wilden zij deze keer weer 
eens extra goed voor de dag ko
men, door Christus de vraag te 
stellen: Wie is mijn naaste? 
Deze vraag wordt immers altijd 
gesteld door degenen, die met 
goed fatsoen een uitvlucht zoeken 
voor hun slecht beleefde liefde 
voor de medemens. 
Wie is mijn naaste? Is dat alleen 
mijn naaste buurman, degenen 
die bij mij inwonend zijn tenge
volge van woningnood, de klant 
in mijn winkel, de vierde man in 
mijn kaartclub? 
Of is die kring van mijn naasten 
veel groter? Omvat hij alle men
sen, die onder onze zon leven, 
onverschillig of ik hun taal versta 
of niet? Wie is mijn naaste? Is dat 
niet eenieder, die aan iets behoef
te heeft, wat ik hem geven kan? 
Wie is mijn naaste? Allen, wie ik 
iets geven kan van mijn geld, van 
tnijn invloed, van mijn moed, van 
mijn vertrouwen, van mijn zorg, 
van mijn tijd, van mijn geduld, van 
mijn beleefdheid, van mijn ver
gevingsgezindheid, van mijn ge
bed. Allen, ook die armer zijn dan 
ik, die ik rijk kan maken door een 
groet of door een handdruk. 
Maar in die uitgestrekte groep van 
al die evennaasten staan er en
kelen met ons in een nauwer ver
band. Hiertoe moeten wij vooral 
hen rekenen, die met ons verbon
den zijn met de banden van het 
bloed. Het komt inderdaad heel 
vaak voor, dat wij juist van hen 
veel minder kunnen verdragen 
dan van vreemden. Wordt hier 
door louter tijdelijke belangen niet 
dikwijls het vuur der liefde ge
doofd, om plaats te maken voor 
e�uwige familie twisten en geru
zie, zelfs zo sterk, dat dit voort
gaat van geslacht op geslacht? 
Hoe komt het immers, dat velen 
liever de hele avond doorbrengen 
op de straat, dan onder huisge
noten. De enige reden is, dat ze 
de taal der lief de niet verstaan en 
alleen het harde lied der eigenlief
de zingen. 
Daaro� alleen is het mogelijk, dat 
het ooit gebeurt, dat wij uren, 
jazelfs dagen niet spreken met on
ze eigen huisgenoten en familie
leden, omdat we onze harde kop 
niet buigen willen voor anderen. 
En toch onze familieleden zijn de 
eersten, die recht hebben op onze 
liefde, gezien al het schone wat 
zij ons schonken. 
Wij geven allen nog veel te wei
nig. Wij houden allen nog te taai 
vast aan alles, wat wij menen dat 
alleen van ons is. Hoe meer wij 
vasthouden, hoe meer wij ver
armen. 
Stelt u daarom eens ernstig de 
vraag: Wie is mijn evennaaste, 
zet uw egoïsme opzij en beoefen 
dit voornaamste gebod van Chris
tus in uw dagelijkse omgeving. 

Gij klaagt: de wereld. is zo slecht! 

maar zachtjes onder ons gezegd, 

Wat draagt gij ertoe bij 

opdat d( wereld beter zij? 



Sociale Verzekeringen. 
ZIEKENFONDSENBESLUIT 
Vervolg. 
Heeft men aangifte voor huispersoneel 
bij de Raad van Arbeid gedaan, dan on_t
vangt men een loonlijst. Deze moet m 
de maand Januari van elk jaar bij deze 
Raad worden ingezonden. Is in de ver
plichte Ziekteverzekering voorzien door 
áansluiting bij een bedrijfsvereniging, dan 
wordt de loonlijst door deze verstrekt 
en moet ze vanzelfsprekend ook bij de
ze vereniging worden ingezonden. Op 
de loonlijst wordt het personeel vermeld 
hetwelk in de loop van het voorafgaan
de jaar in dienst is geweest en men ont
vangt dan de rekening der t�. betale_npremie van het orgaan waarbtJ men 1s 
aangesloten. Op deze rekening wordt in 
mindering gebracht het bedrag dat be
steed is voor aankoop van coupon�oek
jes, welke ten /ostkantore en btJ de
Raad van Arbei verkrijgbaar zijn. Het 
buitenblad, schutblad genaamd zendt U 
daartoe aangetekend aan de Raad van 
Arbeid of de Bedrijfsvereniging op. 
Opgemerkt wordt, dat alleen de schut
bladen in mindering worden gebracht van 
couponboekjes, waarvan de coupons aan 
de arbeider zijn uitgereikt in de periode, 
waarover de betalingsperiode der premie 
over 1946 zijn deshalve alleen in minde
ring gebracht aangekochte boekjes waar
van de coupons in 1946 zijn uitgegeven. 
Het is controleerbaar daar op het schut
blad van het couponboekje door de Raad 
van Arbeid of postkantoor de datum van 
afgifte wordt gestempeld. 
Het is vanzelf geoorloofd in de loop van 
het jaar schutbladen op te zenden. Deze 
worden door het betrokken orgaan ge
boekt, terwijl U een ontvang�tbewijs 
wordt toegezonden. De verzekering kan 
echter eerst plaats hebben in de op
volgende maand Januari, tenzij vaststaat 
dat U geen personeel meer neemt, in 
welk geval verzekering op verzoek aan
stonds kan plaats hebben met de nog ver
schuldigde premie. Niet uitgegeven cou
pons moet men dan bij het schutblad 
mede opzenden. 
De werkgever is verplicht bij elke uitbe
taling van het loon de arbeider een cou
pon te verstrekken. Deze coupon dient 
als bewijs dat de arbeider zijn aandeel 
in de verschuldigde premie - 2 % van 
zijn loon - heeft betaald. Op de voor
zijde van de coupon moet de datum 
waarop de loonperiode is geëindigd dui
delijk worden vermeldt, terwijl op de 
achterzijde naam en adres van de werk
gever moet worden opgenomen. 
De verplichte Ziekenfondsverzekering 
begint zodra men aanvangt met de ar
beid, op grond waarvan men verplicht 
verzekerd is ingevolge de Ziektewet en 
blijft bestaan zolang men in loondienst 
werkzaam is en over het algemeen ook 
gedurende de tijdvakken, waarover men 
ziekengeld of een tijdelijke uitkering 
krachtens een der ongevallenwetten ge
niet. Zoals bekend, duurt de tijdelijke 
uitkering der Ongevallenwetten 6 weken 
na datum ongeval, daarna ontvangt men 
voorlopige rente en men doet goed zo
dra deze rente aanvangt een vrijwillige 
ziekenfondsverzekering te sluiten. Het 
kan ntauurlijk voorkomen dat tijdens het 
genot van een voorlopige rente een ziek
te optreedt. Is men dan niet vrijwillig 
verzekerd, dan kan men geen recht doen 
gelden op de bepalingen der Ziektewet 
en Ziekenfondsenbesluit. De plaatselijke 
agent van het Ziekenfonds zal U bij zijn 
bezoek wel tijdig waarschuwen. 
De verzekering eindigt evenals bij de 
Ziektewet indien men de loongrens van 
f 3750 overschrijdt of wel niet meer in 
loondienst werkzaam is of wel indien 
inen 26 weken ziekengeld heeft ontvan
gen. Deze termijn zal spoedig op een 
jaar worden gebracht. 
De verzekerden ingevolge het Zieken
fondsenbesluit en dat zijn indien het 
gezinshoofd verzekerd is mede degenen 
die met hem in gezinsverband leven en 
jegens wie hij wettelijk onderhoudsplich
tig is echtgenote, ouders, grootouders, 
schoonouders indien hij voor de helft 
hun kostwinner is, dat wil zeggen voor 
de helft in hun noodzakelijk levensonder
houd voorziet, benevens de kinderen tot 
16 jaar, hebben recht op geneeskundige 
hulp door de huisarts op wiens naam zij 
zijn ingeschreven. Eveneens heeft men 
recht op specialistische hulp, doch alleen 
als de huisarts daartoe een verwijsbriefje 
heeft afgegeven. 
Tandheelkundige hulp wordt gratis ver
strekt indien het trekken van kiezen of 
tanden betreft en het verwijderen van 
tandvlees. Voor alle andere behandelin
gen is men bijbetaling verschuldigd. 
Verder heeft men recht op verloskun
dige hulp door een vroedvrouw en indien 
deze het nodig oordeelt ook op de hulp 
van een arts. 
Wordt men in een ziekenhuis verpleegd, 
dan geschiedt dit 42 dagen gratis en wel 
in de laagste klasse. De opneming op 
kosten van het ziekenfonds kan alleen 
geschieden, indien de huisarts het nood
zakelijk acht, tevens met machtiging van 
de controlerend geneeskundige. Het is 
toegestaan in een hogere dan de laagste 
klasse te worden verpleegd, doch de 
meerdere kosten ook de eventuële meer
dere kosten voor specialistische hulp ko
men dan ten laste van de verzekerde 
Bij opname in een sanatorium voor t.b.c. 
lijders wordt gedurende een jaar f 1,50 
per dag door het Ziekenfonds bijbetaald. 
De opname moet echter zijn geschied 
op advies van een arts van een consul
tatiebureau. 
De verzekerde heeft verder recht op 
genees- en verbandmiddelen van de apo
theker op wiens naam men is ingeschre
ven. Ze worden alleen verstrekt op re
cept van de huisarts of specialist. 
Op advies van de controlerend genees
kundige kan door het bestuur van het 
fonds worden toegestaan kunstmiddelen 
te verstrekken: brillen, breukbanden, 
steunzolen, kunstledematen enz. 
Bij overlijden bestaat nog het recht op 
een uitkering van f 50. Voor kinderen 
beneden twee jaar f 30. De aanvraag 
hiertoe moet binnen drie maanden ge
schieden. 
Wordt vervolgd. H: v.d. K. 

SPORT-NIEUWS 
T.B.C. DUIVENWEDVLUCHT 

De wedvlucht is geslaagd, zeer goed ge
slaagd. De bate, die aan de T.B.C.-be
strijdende organisaties kan worden afge
dragen heeft alle verwachtingen over
troffen. 
Het juiste· bedrag is nog nie vastgesteld 
kunnen worden, daar alle gelden en 
kostennota's nog niet binnen zijn. Zodra 
de uitslag en resultaten volledig bekend 
zijn zal nog een en ander gepubliceerd 
worden. 
Er hebben naar aanleiding van deze 
vlucht vele geruchten de ronde gedaan 
over de eerst aangekomen duif van A. 
Habraken. Het is n.l. schier onmogelijk, 
dat een duif op een vlucht van 178 km 
een voorsprong van een half uur behaalt. 
De duif moet derhalve ontijdig ontsnapt 
zijn en verkeerde daardoor in deze wed
strijd niet in gelijke positie met de an
dere duiven. Disqualificatie van deze duif 
was een noodzakelijk gevolg. 
A. Habraken treft geen blaam. Dit is ter
vergadering van het Comité uitdrukkelijk 
vastgesteld. Zijn overige duiven blijven 
dan ook normaal in concours. 

K.S.V. O.D.C. 
Vrijdag 15 Augustus (Hemelvaartsdag) 
ODC - BLADELLA, aanvang half '.2. 
A.s. Vrijdag opend ODC het seizoen met 
een wedstrijd tegen Bladella uit Bladel,
waarvan in Bladel met 3-2 werd ver
loren.
Deze eerste wedstrijd staat bijzonder in
de belangstelling, omdat een ieder be
nieuwd is, hoe de ODCers het nieuwe
systeem zullen spelen.
In verband met het openluchtspel begint
de wedstrijd om half twee.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
Hoewel Vrijdag 15 Augustus (Maria ten 
Hemelopneming) het voetbalseizoen weer 
geopend is, zal het 1 e elftal van Boxtel 
niet voor Zondag 24 Augustus in het 
krijt treden. 
De A-junioren zullen in de opstelling, 
die ruim 3½ jaar, op enkele onbedui
dende wijzigingen na, gehandhaafd werd 
aan het jeugdtournooi van Wilhelmina 
deelnemen. 
Aan dit tournooi zullen bijna uitsluitend 
jeugdelftallen van 1 e klassers deelnemen. 
Wij zijn benieuwd hoe de junioren zich 
in dit milieu zullen weren. Deze wed
strijden zullen tevens een laatste samen
zijn van deze "vriendenploeg" bete
kenen. 
Betreffende de plannen voor een junio
rencompetitie in de kring Boxtel, ver
namen wij nog, dat dit alles op een mis
verstand van Bondswege berustte. Dit 
jaar zullen de junioren dus allerwaar
schijnlijkst nog met twee ploegen aan de 
Bossche Juniorencompetitie deelnemen. 
Naar verluidt is de afdeling van de 4e 
klasse K.N.V.B., waarin Boxtel in het 
seizoen 1947-1948 uitkomt als volgt 
samengesteld: 
Advendo (Breda), Boxtel (Boxtel), D.E.B. 
(Breda), D.V.G. (Liempde), Groen-Wit 
(Breda), Nevelo (Oisterwijk), Oirschot 
Vooruit (Oirschot), S.V.G. (Tilburg), 
T.A.C. (Tilburg), Voab (Tilburg), Zun
dert (Zundert). 

KORFBAL 
STEDENTOURNOOI 

Op Vrijdag 15 Augustus 1947 wordt door 
de korfbalvereniging ODC en Boxtel, 
onder auspiciën van de NBKB, een groot 
stedentournooi georganiseerd. Op dit 
tournooi zullen 6 verschillende twaalftal
len elkaar bekampen. De twaalftallen 
zijn samengesteld uit de plaatselijke ver
enigingen te 's-Bosch, Boxtel, Eindho
ven, Helmond, Tilburg en Oisterwijk. 
Tevens zal er op deze dag een wedstrijd 
worden gespeeld door twee twaalftallen, 
samengesteld uit de 1 e klas NKB-ploegen 
uit Eindhoven en Tilburg. 
In deze ploegen zullen de beste Bra
bantse spelers hun krachten meten. 
Het wordt dus voor sportlievend Boxtel 
een prachtige gelegenheid om eens met 
de nog zo weinig bekende korfbalsport 
kennis te gaan maken. Het Boxtels 
twaalftal is samengesteld uit spelers van 
ODC en Boxtel. 
Voor onze vertegenwoordigers wordt het 
dus een prachtige gelegenheid om te to
nen dat zij in de weinige jaren, dat de 
korfbalsport hier beoefend wordt, hun 
plaats verdiend hebben. 
De wedstrijden worden gespeeld in het 
St. Paulussportpark in de Nieuwstraat. 
Aanvang 12 uur. Toegang voor eenieder 
vrij. 

DAMNIEUWS. 
De Eerste Boxtelsche Damclub gevestigd 
in Hotel Theeuwkens, alhier heeft haar 
onderlinge wedstrijd om het kampioen
schap van Boxtel, en ter vaststelling van 
haar 1 e 10 tal, waarmede zij op ongeveer 
half September a.s. aan de competitie 
van de Provinciale Noord-Brabanlse 
Dambond in de Ie klasse zal uitkomen, 
beëindigd. 
Ie 10 tal. 18 wedstrijden met het achter 
de namen vermelde· puntental als resul
taat: 
H. Schuurmans, kampioen met 31 p.;
F. Leermakers 28 p. ;A. Kool 24 p.; J. F.
v. d. Wouw 29 p.; C. Steinmann 19 p.;
J. W. Tijbosch Jr. 17 p.; C. Oliemeulen 
12 p.; N. Walrave 11 p.; E. v. Roosmalen 
9 p.; Chr. v. Rooy 8 p. 
Door terugtrekken in deze compe
titie van de heren v. Nistelrooy en Pou
lissen, werden de door hen gespeelde 
partijen geanuleerd, waardoor niet de 
eindstand, doch wel het bereikte aantal 
punten werd beëinvloed en teruggebracht 
tot de hierboven genoemde. 
De heren Schuurmans en Oliemeulen 
kregen hierdoor 2, E. v. Roosmalen en 
N. Walraven 3, Chr. van Rooy en J. v.
d. Wouw ieder 4 punten in mindering.
Op 27 September a.s. viert de E.B.D. 
haar 20-jarig bestaan, en zal zij haar 
kampioen huldigen. Tevens wordt vanaf 
12 Augustus 1947 begonnen met een 
onderlinge jubileumcompetitie, waarvoor 
iedere deelnemer elke week een partij 
speelt. 
Voor het beste resultaat, naar de stand 
op 27 September, wordt een extra prijs 

toegekend. 
Tevens zijn onderhandelingen gaande 
omtrent de viering van het 4e lustrum, 
en zal op Maandag 25 Augustus de re
turnwedstrijd tegen de E.O.D. te Oister
wijk worden gespeeld. 
Wij verwachten thans alle leden, met 
damliefhebbers op onze speeldagen wel
ke plaats vinden ip Hotel Theeuwkens, 
iederen Dinsdag, 's avonds te 8 uur. 
Op de 1.1. Zondag te Tilburg gehouden 
vergadering van de Prov. Noord-Bra
bantse Dambond ter vaststelling van de 
competitie 1947-1948 werd bepaald, 
dat de E.B.D. het komende seizoen, dat 
midden September aanvangt, zal uit
komen in groep A der 1 e klasse, waarin 
de sterkste 10-tallen van deze klasse 
zijn geplaatst n.l. Excelsior II, den Bosch; 
O.G. Werkendam; W.D.V., Waalwijk; 
E.G.D. te St. Michiels-Gestel; D.V.S. 
te Schijndel ;B.D.C. te Berlicum en V.D. 
II te Heusden. 
Laten onze leden zich wel bewust zijn 
van de zware taak en daarom de ju
bileum-training met ijver volgen en goed 
ter harte nemen. Het zal een goede oefe
ning zijn voor het komende zware pro
gramma, waarbij het bestuur allen veel 
succes toewenst, en de hoop durft koes
teren, dat minstens evenals vorige com
petitie de 2e plaats zal worden bereikt, 
en als het kan op de eerste plaats beslag 
wordt gele!!d. 
De 1 e klasse bestaat vervolgens uit 3 
groepen. Groep A reeds genoemd, en de 
groepen B en C. 
In B zijn ondergebracht: Asten met t 
tiental; Eindhoven met 3 tientallen; Hel
mond met 2 tientallen; Lieshout met 1 
tiental; Volkhoven met 1 tiental; Veghel 
met 1 tiental en Valkenswaard ook met 
1 tiental. 
Groep C bestaat uit: Bergen op Zoom, 
Breda, Roosendaal, Ginneken, Dongen, 
Raamsdonk, Oosterhout, Tilburg en Ois
terwijk. 
De kampioenen van iedere afdeling ko
men in één ronde tegen elkaar uit, waar
door men de kampioen te klasse ver
krijgt die op zijn beurt 2 wedstrijden 
speelt met de degradant van de Hoofd
klasse. Wie zullen dit zijn? 
Dammers aan u is het woord. 

Contact met INDIË 
NA EEN WEEK 

Er is een zekere rust ingetreden rond 
Semarang na de eerste· week van uit
gebreide activiteit. De doorbraken naar 
het Zuiden, het Oosten en het Westen 
met de daarop volgende bezettingen van 
twaalf kleinere en grotere plaatsen rond 
de stad werden tot stand gebracht bin
nen de vastgestelde tijd. Vergeleken bij 
de grotere operaties van Batavia, Ban
doeng en Soerabaja blijft de actie van 
Semarang nog bescheiden van omvang. 
Toch werd deze bescheiden ontwikke
ling een enorme omwenteling in de ver
houdingen op Midden-Java. 
Het is nog te vroeg voor beschouwingen, 
de kleine feiten tekenen de situatie des 
te scherper. Wat de oprukkende troep 
bijzonder treft is allereerst de waarde 
van de tegenstander. Dat deze waarde 
in het terrein aanzienlijk had kunnen 
zijn, bleek overal waar wij zijn stellin
gen passeerde. Elke week kwam in het 
militaire overzicht dat bericht · terug: 
"Voortzetting der versterking langs de 
demarcatielijn." Wij meenden dat er wel 
wat politieke propaganda in die slagzin 
school. Maar toen wij voor de verlaten 
bunkers en linie's stonden, zagen we 
pas hoe hermetisch Semarang inderdaad 
afgesloten was. Wie dan een rijtje ver
geten schoenen ziet staan naast een 
bouwwerk dat elke aanval van licht en 
zwaar geschut kan doorstaan en alleen 
buiten werking kan worden gesteld door 
een handgranaat in de schietsleuf, schudt 
meewarig het hoofd over het moreel van 
de soldaat die op blote voeten wegliep 
bij het gerucht van onze komst. Van
daag staat die soldaat aan de weg, de 
duim omhoog. Onderzoek hem maar. In 
zijn schamele broek houdt hij het plaatje 
verborgen met een kleurtje, een streepje 
of een ster: zijn onderscheidingsteken, 
dat hij als een pronkstuk bewaren wil. 
Hij ként het gebruik niet van de Austra
lische vlammenwerper die in Oengaren 
gevonden werd, evenmin als van het stuk 
Japans anti-tank-geschut dat bij Mrang
gen werd buit gemaakt. Hij kent ook de 
Mexicaanse munitie niet, die bij Toen
tang werd achtergelaten en ook de 
luchtdoel-mitrailleur van de Hembrug 
die wij bij Poerwosari vonden kent hij 
waarschijnlijk niet. Misschien weet hij 
niet eens dat de munitie-banden die bij 
dit laatste stuk werden aangetroffen door 
het afslijpen van alle patroonpunten tot 
dum-dum was gemaakt. Wel schijnt hij 
verstand te hebben van mijnen, want die 
liggen zo rijkelijk gestrooid in ieder weg
dek, in elke brug, in ieder belangrijk 
werk en zijn vaak zo deskundig inge
metseld, dat onze vakmensen uren moe
ten werken om ze onschadelijk te maken. 
Wat hij zeker vlot geleerd heeft is het 
bom,:nzagen en hij dwingt - zoals voor 
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81. Ze waren nog maar nauwelijks bij
de woontenten der negers aangekomen
of daar stormde de negerjeugd op hen af;
van alle kanten kwamen ze toegelopen.
't Was een alleraardigst gezicht, die klei
ne nikkertjes bezig te zien. In het begin
nog wat schuchter, maar langzaam aan
werden ze wat vrijmoediger. Vooral 't
maanmanneke genoot veel belangstelling.

Kaliwoengoe de bevolking mee-te-zagen,
maar hij vergeet dat onze electrische za
gen sneller werken dan de zijne en dat
de kampongbewoners die hij 's morgens 
dwong tot dit werk, ons dus middags 
vrijwillig hielpen om dezelfde bomen weg 
te ruimen. Deze hulp is typerend juist in 
dit Westelijk gebied, waar de bevolking 
al sedert September 1946 hoopte op on
ze komst, toen een kleine uitbreiding van 
de sector nodig was ter beveiliging van 
het vliegveld. Toen liepen deze mensen 
al in jute-zakken rond. Toen was er 
nog voedsel aanwezig. 
Sedert die tijd werden de rijstvoorraden 
opgeëist door het leger en door de repu
bliek, zodat we nu wezenloos-vermager
de mensen langs de weg zien staan. We 
zagen een uitgeteerde vrouw de Toen
tangbrug overgaan en toen we haar wat 
boterhammen gaven uit ons trommeltje 
zagen we niets anders dan honger-re
actie: gulzigheid. Op de spoorlijn naar 
Mranggen ontmoetten we eenzelfde fi
guur, een man. Was hij dertig of zestig 
jaar? Het was een skelet als de vrouw 
van Toentang, als de mensen van Kali
woengoe. 
Wie op dezelfde dag een kijkje neemt 
in de electrische centrale van Toentang 
die meent te dromen. Een betonne� 
rechthoekige hal in een klein dal dat 
door spitse heuvels ingesloten wordt. 
Van buiten grijs en smorend in de zon. 
Maar wie binnen gaat, wordt betoverd 
door de koele schemer, de blanke wan
den, de smetteloze tegelvloer, het ge
zoem van de drie zwart-gelakte turbines 
die erin verzonken liggen, de spiegelende 
glaswand waarachter de groene genera
torkasten flonkeren met teksten van 
blank metaal. 
Het Indonesische personeel schuift be
drijvig en onhoorbaar rond door deze 
ultra-moderne machine-hal, in zijn gla
zen kantoor ontvangt de mandoer uiterst 
voorkomend en vertelt met onnatuur
lijke nuchterheid dat de bommen inder
daad aangebracht waren, en hoe de TRI 
ongemerkt verdwenen was toen de Ne
derlandse commandant binnenkwam ter
wijl het bedrijf in werking was al; alle 
dagen. Geen man is weggegaan de Ne
derlandse ingenieur werd de �olgende 
dag met vreu�de weer ontvangen, en de 
centrale draait, ook ja ook voor Solo 
Djocja en Magelang'. '
Ook de propaganda van de republiek Ie
ren we kennen. Door een bestuursambte
naar die naar Salatiga werd gezonden, 
is een pamflet gevonden, waarop de doe
len werden bekend gemaakt die de on
dertekening van Linggadjati motiveerde: 
1. economisch herstel. 2 industriële op
bouw, 3 vervanging van bamboe roet
jing door machinegeweer. In een ander
document worden aanwijzingen gegeven
voor verwoesting van de cultures, o.a.
door het zaaien van alang-alang in een
suikerveld.
Er is maar één verstandige Javaan. Hem
zien wij nu dagelijks in het veld, op zijn
sawah-terrassen: de tani die terug keert
naar zijn werk. Zo verlaten als het land
was toen wij er de vorige week doorheen
moesten stormen, zo werkzaam is het nu
in al zijn hellingen en valleien. En mo
gen wij geen wapens gebruiken om de
vluchtende vijand te vernietigen, dan
kunnen we alleen hopen die man straks
terug te zien met de patjol op zijn erf.

DistributieaNieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST
voor het tijdvak van 17 Aug. 
t.m. 30 Augustus 1947.

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie K) 
K-01 : Brood: 800 gram brood.
K-02 Brood: 400 gram brood.
K-01 Boter: 125 gram boter.
K-02 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet.
K-03 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet.
K-01 Melk: 4 liter melk
K-03, K-05 Melk: 7 liter melk:
K-01 Vlees: 100 gram vlees.
K-02 Vlees: 200 gram vlees.
K-01 Algemeen: 120 gram spijsolie.
K-01 Diversen: 200 gram kaas of 250

gram korstloze kaas.
K-02 Diversen: 1 ei.
K-03 Diversen: 750 gram suiker, boter

hamstrooisel enz. of 1500 gram jam,
stroop enz. of 750 gram chocolade
of suikerwerk. 

K-04 Diversen: 125 gram koffie.
K-05 Diversen: 50 gram thee.
K-06 Diversen: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet
uit rijst bereid).

K-07 Diversen: 225 gram huishoudzeep
of 180 gram toiletzeep.

K-08 Diversen: 250 gram zachte zeep.
K-03 Reserve: 1600 gram brood.
K-06 Reserve: 800 gram brood.
Bonkaarten KD, KE 709 (Serie K).
K-11 Brood: 800 gram brood.
K-11 Boter: 250 gram boter.
K-12 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet.

� 

Zo'n blikken manneke immers was voor 
de negerjeugd nog iets heel bijzonders. 
82. Plotseling stoven de drommen ne
gerkinderen uiteen. Felix zag al spoedig,
dat de paleiswachten van de koning daar
de oorzaak van waren.
De afgevaardigde maakte diepe buigin
gen voor hen en sprak hen aan in een
taal, die èn voor Felix èn voor het

K-13, K-15 Melk: 12 liter melk.
K-11, K-12 Vlees: 100 gram vlees.
K-01 Algemeen: 120 gram spijsolie.
K-11 Diversen: 100 gram kaas of 125

gram korstloze kaas.
K-12 Diversen: 1 ei.
K-13 K-14 Diversen: 250 gram suiker,

boterhamstrooisel enz. of 500 gram
'jam, stroop enz. of 250 gram choco

lade of suikerwerk. 
K-15 Diversen: 450 gram huishoudzeep

of 360 gram toiletzeep.
K-16 Diversen: 250 gram zachte zeep.
K-17 Diversen: 500 gram bananen (vóór

inlevering).
K-13 Reserve: 800 gram brood.
K-14 Reserve: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet
uit rijst bereid). 

K-16 Reserve: 600 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel (niet
uit rijst bereid). 

K-17 Reserve: 250 gram zachte zeep.
Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG 709 (bijz. arbeid, a.s. moeders
en zieken) (Serie K).-

K-21 Brood: 800 gram brood. 
K-21 Boter: 250 gram boter.
K-22 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet.
K-21 Melk: 5 liter melk.
K-21 Vlees: 300 gram vlees.
K-22 Vlees: 100 gram vlees.
K-21 Kaas: 200 gram kaas.
K-21 Eieren: 5 eieren.
K-21 Suiker: 250 gram suiker, boterham

strooisel enz. of 500 gram jam,
stroop enz. of 250 gram chocolade
of suikerwerk. 

Versnaperingskaarten enz. QB, QC 707. 
K-33 Versnaperingen: 200 gram choco

lade of suikerwerk of 200 gram sui
ker, boterhamstrooisel enz. of 400 
gram jam, stroop enz. 

K-36 Versnaperingen: 100 gram chocola
de of suikerwerk of 100 gram suiker,
boterhamstrooisel enz. of 200 gram 
jam, stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Donderdag 14 Augustus worden gebruikt, 
met uitzondering van de bonnen voor 
melk, waarop eerst op Maandag 18 Aug. 
mag worden gekocht. 
Aangezien na 30 Augustus weer elke 
week een bonnenlijst zal verschijnen, 
wordt de volgende suikerbon eerst op 
5 September a.s. aangewezen. In verband 
hiermede is thans een bon voor 750 in 
plaats van 500 gram voor personen van 
5 jaar en ouder aangewezen en een van 
500 gram voor kinderen van O t.m. 4 
jaar. Op 5 September a.s. zal een bon 
worden aangewezen voor 500 in plaats 
van 750 gram voor personen van 5 jaar 
en ouder en een van 500 gram voor kin
deren van O t.m. 4 jaar. 
De bonnen voor spijsolie zijn geldig t.m. 
t 3 September a.s. 
De vóórinleveringsbon voor bananen 
moet uiterlijk op 23 Augustus bij een 
detaillist worden ingeleverd. 
De niet-aangewezen bonnen van Serie J 
en de niet aangewezen bonnen van de 
bonkaarten 707 kunnen vernietigd wor
den. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
Sluiting Kantoren op 
18, 19 en '.20 Augustus a.s.
De • Directeur van de Distributiekring 
Boxtel maakt bekend, dat alle uitreik
lo�alen en kantoren behorende tot zijn 
Krmg gedurende de kermisdagen te Box
tel op Maandag 18, Dinsdag 19 en 
�oensdag 20 Augustus a.s. voor het pu
bliek slechts geopend zullen zijn van 
9-12. 15 voor de middag. 
Dit geldt ook voor de zogenaamde bui
tengemeenten Schijndel, Oirschot Best 
Liempde, Esch en Gemonde. ' ' 
Heren winkeliers gelieven van het boven
staande goede nota te nemen. 
Mede in verband met het bovenstaande 
zal de wekelijkse zitdag te Esch worden 
verschoven van Maandagmiddag 18 Aug.
naar Zaterdagmorgen 16 Augustus. 
Aanvrage Rijwielbanden voor invalide
wagens en transportbanden. 
Personen en Instellingen die tot dusver 
nog geen bonnen voor banden (fout
banden niet medegerekend) voor inva
lidewagens hebben ontvangen kunnen in
het tijdvak van 17 tot 23 Augustus a.s.
een aanvrage indienen, ter verkrijging 
van bonnen voor toerbinnen- en buiten
banden. 
In hetzelfde tijdvak wordt tevens alge
meen de gelegenheid opengesteld tot het 
aanvragen van bonnen voor transport
rijwielbanden door degenen, die in het
bezit zijn van een transportrijwiel of
carrier. 
Boxtel, 12 Augustus 1947. 

De wnd. Directeur vnd. J. F. A. PARO

VAN MAN TOT MAN 

OVER HET ONVERVALSTE 
PRINCIEP. 

Mijnheer Van Duren, gij hebt de vorige 
week honderd uit gepraat over prin
ciepen van inferieure kwaliteit en over 
Ersatzprinciepen en gij hebt bovendien 
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f 
maanmanneke koeterwaals was. Maar 
uit zijn gebaren begrepen ze, dat ze 
hem moesten volgen. 
Gewichtig en druk gebarend liep de 
zwarte voor Felix en het maanmanneke 
uit, die zich afvroegen in wat voor 
avontuur zij nu weer zouden worden ge
stort. 



St. Clemens Willibrord 

Doch ook buiten 
Taxandrië en Teis
ternabt zocht Wil
librord het geloof 
te verbreiden. In 
alle richtingen 
doorkruiste hij het 
zuiden en overal 
waar hij heidenen 
aantrof, bekeerde 
hij deze tot de wa
re God. Omdat 
ons van die reizen 
weinig bijzonder
heden zijn overióe
bleven, is het cn

mogelijk, ons enigszins een voor-
stelling te maken van de afstan
den, die deze missionarissen heb
ben afgelegd. Zo vinden wij ver
meld, dat hij in 698 een bezoek 
bracht aan Trier, waarheen hij 
waarschijnlijk was ontboden. Hier 
lag n.l. een vrouwenklooster, 
waarvan zekere abdis Ermina het 
noofd was. 
Deze Ermina was uit een hoog
adelijk geslacht en verwant met 
Pippijn. Zij was rijkelijk bedeeld 
met uitgestrekte landgoederen, 
waaronder een der grootste gele
-gen was in Echternach, in de Ar-
-dennen. Hier had zij een klooster
en een kerk laten bouwen en we
vinden nu nog de schenkingsoor
konde, die gedateerd is 1 Nov.
698, waardoor het klooster en de
kerk door Ermina worden over
gedragen aan "haar eerbiedwaar
dige Vader in Christus, Bisschop
Willibrord".
Bovendien schonk zij bij deze de-
1egenheid aan Willibrord het ge
hele landgoed, dat zij te Ech
ternach bezat met alle huizen
hoeven, lijfeigenen, wijngaarden:
akkers, velden, weiden, bossen

r 

wateren, beken, herders en kud
den. Verder nog enige bezittingen
in de naburige plaatsen.
Uit deze schenking blijkt, dat Er
mina Willibrord reeds eerder
moet gekend hebben, waarschijn
lijk door bemiddeling van Pippijn
en zijn gemalin.
Deze vorstelijke gift van Ermina
·was een uitkomst voor de monni
ken. Want al waren zij al jaren in
-0e vreemde werkzaam, toch had
den zij behoefte aan een klooster
waar zij zich van tijd tot tijd kon�
den terugtrekken, om hun ziel te
verkwikken door gebed en be
schouwing. Ze waren monnik in
·merg en been. Thans hadden ze
dan een tehuis, een klooster dat
prachtig was gelegen in het be
koorlijke landschap der Ardennen.
Bovendien zouden de inkomsten
van de bezittingen hen in staat
-stellen, om in hun eigen behoeften
en die der missie te voorzien. Een
ander groot voordeel ervan was
dat ze in geval van oorlog altijd
een veilige schuilplaats wisten. De
Friezen waren op het ogenblik
nog wel rustig, doch Willibrord

tal van definities gegeven, betreffende
het begrip "princiep". 
Maar het was voor mij te vaag. Als een
.man tot een man spreekt moet hij klare 
taal spreken. En daarom Van Duren stel 
ik U deze ene vraag: 
·wat is nu eigenlijk het echte, onver
valste princiep? 
Ik zal het U zeggen, Van Beurde. Dat is
c:le wet Gods, opgetekend in de tien ge
lioden. 

1 Gij zult geen afgoden vereren, 
maar Mij alleen aanbidden en 
boven alles beminnen. 
Als ge een afgod vereert boven God 
zoals Uw geld, Uw plezier of Uzelf' 
dan verdient ge niet meer dan g� 
zult krijgen. 

2 Gij zult de Naam van de Heer 
uw God, niet zonder eerbied 
gebruiken. 
Let op, gevangenen uitlachen, die 
achte: traliën zitten, is niet erg 
moedig, spotten met een Almacht 
is zot en verdoemenswaardig. 

3 Wees gedachtig dat gij de dag 
des Heren heiligt. 
De Zondag van vandaag geeft U 
eerst aan sport, bioscoop, kermis, 
etc. te d_enken. "Terwijl men die dag
liever z11n mooie kleren, dan zijn 
godsdienst laat zien. 

4 Eer uw Vader en uw Moeder. 
En als we <lat doen . . . dan doen 
we nog maar precies het zelfde, als 
de safraanmannen uit China. 

5 Gij zult niet doden. 
Straf mensenmoord a.u.b. wat stren
ger dan rijden zonder licht.. 

6 Gij zult geen onkuisheid doen. 
Oh, onnozele mensenkinderen alle 
mogelijke scheldwoorden hebt ge ge
vonden voor de Duitsers, die U 
overrompelden, maar zonder verzet 
laat ge U de overrompeling welge
vallen van ritsen smerige import
films. 

7 Gij zult niet stelen. 

kende te goed hun oorlogszuch
tige aard om te weten, dat ze bij 
de eerde eerste de beste gelegen
heid weer de Rijn zouden over
steken, om de gehate Franken aan 
te vallen. Vooral zolang de ge
duchte Radbod leefde, had men 
van alles te verwachten. En dat in 
dit geval ook de jeugdige kerk niet 
gespaard zou blijven, dat was 
voor iedereen zo helder als de 
dag. 
Het klooster te Echternach zou 
dan een veilig toevluchtsoord zijn, 
waar ze betere tijden zouden kun
nen afwachten. Verder konden 
daar de toekomstige missionaris
sen worden opgeleid, wat van 
zeer groot belang was. Willibrord 
kreeg sinds zijn verblijf over het 
water geregeld nieuwe krachten 
vanuit Engeland, doch het werd 
de hoogste tijd, dat ze zelf kon
den beginnen met de opleiding 
van inheemse clerus, die dan later 
het werk van de zielzorg konden 
overnemen. Tenslotte zouden 
oude en zwakke monniken in Ech
ternach een geschikte rustplaats 
vinden, waar ze na een leven van 
zorgen en ontbering onbezorgd 
het eeuwige loon konden afwach
ten. Nooit zou daarom St. Willi
brord zijn edele schenker vergeten 
en eens had hij zelfs de kans haar 
op bijzondere wijze zijn dank te 
betuigen. Ermina's klooster werd 
toen door een hevige pest geteis
. terd. Verschillende kloosterzus
ters waren reeds gestorven, ande
ren lagen doodziek te bed. Op 
verzoek van Ermina kwam Willi
brord terstond vanaf Echternach 
naar Trier, las in het klooster de 
H. Mis voor de zieken en zegende
water, waarvan zij moesten drin
ken en waar mee hij het huis be
sprenkelde. En onmiddellijk hield
de pest op en de rust in het kloos
ter keerde weer terug. Na de
schenking in ontvangst te hebben
genomen reisde Willibrord ter
stond naar Echternach, waar hij
zijn nieuwe bezittingen ging bekij
ken en door zijn wijze maatrege
len en zijn soepel doch streng be
stuur, ging de abdij een tijdperk
van hoge bloei tegemoet.
Het werd een klooster van grote
betekenis, want tot ver in de mid
deleeuwen zou het belast blijven
met de zorg over talrijke kerken
in ons land.
In 706 werd de schenking van Er
mina nog uitgebreid met een nieu
we schenking van Pippijn, waar
door ook de andere helft van Ech
ternach aan Willibrord kwam
Verder gaf Pippijn de monniken
van Echternach het recht, om, na
Willibrord's dood zelf hun abt
te kiezen en Pippijn nam zelf het
klooster onder zijn vorstelijke be
scherming. Zo werd Echternach
de "Karolingische" abdij. Toen
later de Karolingers de konings
troon bemachtigden, kreeg ook de
abdij de titel van "regale" of "ko
ninklijke" abdij.

Jammer, dat het grote mensenver
stand niet beseft, dat men dikwijls 
zich zelf het meest besteelt . .. .  van 
de Heiligmakende Genade liefst. 

8 Gij zult tegen uw naaste niet 
vals getuigen. 
Maar de leugens zijn zo slinks, dat 
'ne mens zou gaan geloven, dat de 
waarheid voor de dommeriken is. 

9 Gij zult geen onkuisheid be
geren. 
Men heeft congressen tegen kanker 
en tering belegd .. .. 
Hier zit de tering en daar zweert 
dé kanker. 

10 Gij zult niet onrechtvaardig 
begeren, wat een ander toebe
hoort. 
Dit moet ik openhartig toegeven 
Van BeurdP, tegen dit princiep, 
wordt niet zoveel gezondigd als de 
pastoors wel menen. Men begeert 
niet . . .. men pakt. 

Waar of niet, Van Beurde; zeg nou zelfs 
eens . .. 
Zeker waarde vriend, maar moest ge het 
niet wat serieuzer zeggen? 
Van Beurde, mijn vader was barbier, ik 
ben al veertig jaa• getrouwd, ik heb drie 
keer mazelen gehad en een keer bediend 
geweest .. . .  en 7iJ wilt mij raad gever.? 
Denk er aan Van Beurde, het is mense
lijker en heiliger waarheid te vertellen 
op een zotte manier, gelijk de boeren, 
dan zotheid vertellen op een serieuze 
manier, gelijk vele geleerden. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE H. PETRUS BOXTEL 

Zondag 17 Augustus. 

De H.H. Missen om half 7, kwart over 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Vandaag gaat de 2e schaal voor de bij
zondere noden van het Episcopaat, wel
ke bijzonder in de milddadigheid van de 
gelovigen wordt aanbevolen. Des avonds 

om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Maan
dagavond is het geen Congregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Zaterdags biechthoren van half 3 tot 3 
uur en van 6 uur tot half 8. Dopen iedere 
dag van half 3 tot 3 uur. 
Binnenkort zullen de Kerkmeesters rond
gaan om het kerkegeld. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
mnclst. voor Wilhelmina v. Zogchel; om 
half 8 gel. mndst. voor Josina van Dam
Verhoeven; om half 9 gez. mndst. voor 
Sjaak v. Vlerken om 10 uur Huwelijksmis
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Petronella van Zeeland-Habra
ken; om half 8 gel. mndst. voor Philo
mena Crols; om half 9 gef. gez. jrgt. 
voor Theodora v. cl. Berselaar-Welvaerts. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria van Dongen-v. d. 
Laar; om half 8 gel. H. Mis vanwege 
Maria's Biddend Leger voor onze jongens 
in Indië; om half 9 gef. gez. jrgt. voor 
Josefina Maria v. d. Vliert. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Dick Peynenburg; om half 
8 gel. mndst. voor Adrianus van Griens
ven; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Adria
na Leermakers-Avendonks. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Johannes v. cl. Plas; om half 8 
gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekte 
Hart van Maria tot bekering van de 
zondaars; om half 9 gef. gez. jrgt. voor 
Joannes van Zeeland. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Petrus v. cl. Hagen; om half 
8 gel. mndst. voor Elisabeth van Kleef
Ti1;,mermans; om half 9 gef. gez. jrgt. 
voor Andreas van Zeeland. 
In het Liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag: gel. 1-1. Mis voor Johanna van 

Lieshout de Werd; Dinsdag: gel. H. 
Mis voor Gerardus Schellekens. 
Het J-1. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Adrianus van Schijndel uit 
deze Parochie en Johanna Clement uit 
de par. van het H. Hart, waarvan heden 
de tweede afkondiging geschiedt. Bas
tiaan Pieter van den Hooven geb. te 
Rotterdam en won. te Boxtel en Fran
cina \'(!ilhelmina Kapteyns uit deze par., 
waarvan heden de derde afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen waarin 
niet is gedispenseerd, ten spoedigste aan 
de pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 

l'.2e Zondag na Pinksteren (17-8-'47) 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. 
Vandaag houdt de H. Familie voor Moe
ders en Gehuwde Vrouwen haar alg. I-1. 
Communie onder de Missen van 7 en 
8 uur. 
Vanavond om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor onze Jongens en 
mannen in Indië. 
Doopuren: iedere dag van half 3-3 uur. 
Biechturen: Zaterdag van 3-4 uur en 
van 6-8 uur. 
ZONDAG, 17 Aug.: 6 uur Lel. voor een 
overleden familie; 7 uur l.d. voor het 
geestel. en tijde!. welzijn der Parochie; 8 
uur l.d. voor een overleden Vader; kw. 
over 9 l.d. voor Jacobus Withoos v.w. 
St. Raphaël; half 11 de Hoogmis uit 
dank t.e.v. 1-1. Clemens, Maria Hofbauer. 
MAANDAG, 18 Aug.: 7 uur 1.d. voor 
Mathilde Scheepers-I-Ioenselaars; kwart 
voor 8 1.d. voor Henricus v. Woensel; 
half 9 Ld. voor Jan v. Weert. 
DINSDAG, 19 Aug.: 7 uur Ld. voor 
Matthilde Scheepers-Hoenselaars; kwart 
voor 8 I.m. voor Martinus v. Schijndel; 
half 9 1.d. voor Maria Belieën-v. Susante. 
WOENSDAG, 20 Aug.: 7 uur z.j. voor 
de Heer Petrus Spierings; kwart voor 
8 1.d. voor Matthilcle Scheepers-Hoense
laars; I.m. voor Jan v. d. Aa; half 9 l.d. 
voor Biz. Intentie uit dankbaarheid. 
DONDERDAG, 21 Aug.: 7 uur l.d. v. 
Petrus v. Esch; kwart voor 8 l.d. tot in
tentie der Priesterstudenten; half 9 I.m. 
voor Marinus van Esch; half 10 Gez. 
Huwelijksmis. 
VRIJDAG, 22 Aug.: 7 uur 1.d. voor Wil
helmus van Son en Johanna Kusters z.e.; 
kwart voor 8 Ld. voor Mia v. Uden; 

I.d. voor Anna van Uden; half 9 z.j. v.
Wilhelmina van Oirschot v. d. Sloot. 
ZATERDAG 23 Aug.: 7 uur I.m. voor 
Cornelis de Zeeuw; kwart voor 8 I.m. 
voor Martina Vlamincks van Handel; 
I.m. voor Henricus van Weert; half 9 Lel.
voor Paulina Verhocven-Luisen. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
t'.2de Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
onze jongens in Indië. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Franciscus 
Mandos. 
DINSDAG half 8 jrgt. voor Adreanus v. 
Scha ik. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de fam. 
van Schaik. 
DONDERDAG: half 8 jrg,. voor Cor
nelis de Laat I-lenrica de bsvr. en Ma
rinus Schelleken,. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus dc11 
Otter. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Hennca 
Schellekens. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 
H. Mis voor Berdina Endstra; Dinsdag
mndst. voor Henricus Kemps; Woensdag 
mndst. voor Adreanus van Ruremonde; 
Donderdag mndst. voor Joannes van Nis
telrooij; Vrijdag 1-1. Mis voor Gerardus 
Schellekens te Berkel overleden; Zater
dag H. Mis voor Wilhelmus van Zand
beek in Indië overleden. lederen dag H. 
Mis als zevende voor Henrica v. Logten. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 

l'.2de Zondag na Pinksteren '47. 
ZONDAG: 7 uur I-1. Mis voor Johanna 
v. cl. Loo-Heesakkers te Boxtel over
leden; half 9 H. Mis voor de zieken van 
onze parochie; tien uur Hoogmis voor 
het welzijn van de parochianen. De eer
ste schaal is voor onze eigen kerk, de 
tweede voor B.N. Half drie Lof met 
rozenhoedje om Gods' zegeningen te 
verkrijgen over ons parochiehuis . 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor bij
zondere intentie, ook voor de zieken 
van onze parochie; 8 uur gez. mndst. 
voor Johannes Vermulst. 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Adriana 

de Dekker; 8 uur gez. mndst. voor Ar
<lina Petronella Huyberts-v. Esch. 
WOENSDAG: 7 uur 1-1. Mis vanwege 
de Godvruchtige Vereniging "H. There
sia" voor Petronella v. cl. Sloot-van Roos
malen; 8 uur gez. mndst. voor de wed. 
Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyclen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in
tentie van de leden der Godvruchtige 
verenigina ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 1-1. Mis vanwege de 
Boterfabriek voor Hendrikus v. cl. Loo. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
de Werd en Gertruida van Waarden
burg hsvr. 
Biechthoren. half 3 tot 4 uur en· van 6
uur tot half 8. Daarna Lof met rozen
hoedje om Gods' zegeningen te ver
krijgen over ons parochiehuis. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Gerard Voets, in de parochie van 
het H. Hart, Pronella v. d. Sloot- v. 
Roosmalen alhier, de heer Jos. Manders 
te Oefelt en Maria Anna Schalkx-van 

Kampen in België overleden. 
Tenslotte aanbevolen een noveen ter ere
v. d. Zoete Moeder uit dankbaarheid.
ZONDAG: 24 Auaustus: 7 uur H. Mis
als jrgt. voor de familie Schut; half 9 
H. Mis voor Petronella van Beers- v. d. 
Meyclen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

l'.2e Zondag na Pinksteren, 
17 Augustus 1947. 

ZONDAG: half 7 l.mndst. voor Maria 

Hendricus van de Sande; 8 uur 1. mis 
tot welz. der par.; 10 uur z. 7e v. Adria
nus Kuppens; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Lam
bertus van Abeel en; half 8 1. mis voor 
Adrianus Kuppens als overleden lid der 
Congregatie van 0. L. Vrouw; 8 uur 1. 
mndst. voor Mathilcla Prinsen; half 10 
z. Huwelijksmis.
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Antonius van 

Mensvoort; half 8 z.mndst. voor Wilhel-

mina Appeldoorn ; 8 uur l.j. voor Jan
van de Wiel. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Maria 
Antonius van Mensvoort; half 8 z.mndst. 
voor Petrus v. d. Berk; 8 uur I.m. voor 
Adrianus Kuppens als overleden lid van 
de Retraite-penning. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. no
den der parochianen; half 8 z.mndst. v. 
Willem Rekkers; 8 uur l.j. Adrianus van 
Boxtel. 
VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Cornelia 
v. d. Biggelaar; half 8 z.mndst. voor Ma
rinus Ha braken; 8 uur l.j. voor Hendrica 
van Boxtel. ' 
ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Ca
tharina Willem Welvaarts; half 8 z.j. 
voor Albertus v. d. Berk; 8 uur l.j. voor 
Petrus Heykants. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Gerardina Pe
trus Heykants; 8 uur l.j. voor Antonius 
Cornelis van Alphen. 
In de kapel der Eerw. Zusters: Zondag
7 uur I.m. voor Willem Rekkers; Maan
dag tot Zaterdag 7 uur I.m. voor Adria
nus Kuppens vanwege de Jagers-club. 
30e Adrianus Kuppens overleden te 
Liempde, Cornelia Renders overleden te 
Boxtel. 
Gedoopt: Wilhelmus Marinus Irene zoon
van Marinus Bax van Loon; Johanna 
Hendrica Cornelia dochter van Johannes 
v. d. Loo-v. Dijk; Hendricus Marinus
Josefus zoon van Josefus v. cl. Velden
Roestenburg; Johanna Maria dochter v. 
Henricus v. d. Meerendonk-van Laar-· 
hoven; Maria Johanna Everdina dochter 
van Cornelus Traa-van Gerwen. 
Bij de uitvaart van Adr. Kuppens f 13,70.

PAR. ST. WILLIBORDUS ESCH 
Twaalfde Zondag na Pinksteren. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie; tweede 
schaalcollecte voor bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Vrijdag is het de feestdag van het On
bevlekt Hart van Maria. 
ZONDAG 7 uur H. Mis voor de leden 

van de R.K. Bouwvakarbeiders (bond 
"St. Josph"); half 9 H. Mis voor onze 
militairen in Indië en elders; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Elders jrgt. 
voor· Petrus van de Ven. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
van de Ven-Konings; Elders H. Mis voor 
Willibrordus van den Braak. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johanna 
van der Bruggen-Dominicus; elders H. 
Mis uit dankbaarheid. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Fran
ciscus Leermakers en Paulina van Bragdt 
hsvr.; Elders jrgt. voor Cornelis van cl. 
Broek. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ger
clina van den Broek-van Genuchten; el
ders jrgt. voor Maria van den Broek
van Kasteren. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Petrus Drij
vers; elders jrgt. voor Gertruda Lom
mers de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Gerardus 
Johannes Rutten; elders H. Mis voor 
Johanna Maria van den Akker-Dole
weerd. 
Nog zullen elders geschieden: H. Mis 
voor Cornelia van Oers-v. d. Braak; H. 
Mis voor Gertruda van den Staak-Ko
nings. 

Gevraagd: Net me1s1e voor 
<lag of dag en nacht, 16 tot 20 
jaar. Stationsplein 9, Boxtel. • 

A.s. Maan'dag 18 Aug.

per Auto-Car naar

Valkenburg, 
Margrate 
en Omgeving 

Kaarten verkrijgbaar tot 
Zondagmiddag aan de 

Garage "0 E MOL" 
BOXTEL, Telefoon 336 
Bespreekt tijdig uw plaatsen 

DANKBETUIGING. Gevraagd: 

* 

Bij deze betuigen wij onze hartelijke dank aan alle 
inwoners van Liempde, vooral aan Heren Burge
meester en Wethouder en de Eerw. Geestelijkheid 
dezer gemeente, de buurtbewoners en jagers, voor de 
overgrote deelneming in het zo smartelijk verlies van 
onze onvergetelijke Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en 
Oom 

ADRIANUS KUPPENS 

Liempde, J. Kuppens-v. d. Broek 
Joh. Kuppens en Verloofde 
H. C. Kuppens-v. Kaathoven

en Kinderen 
W. Vullings-Kuppens

en Kinderen 
Ant. Schelle-Kuppens 

en Kinderen 
W. Lathouwers-Kuppens

en Kinderen 
Eindhoven, H. Schones-Kuppens 

en Kinderen 
St. Oedenrode, Chr. Smulders-Kuppens 

en Kim!eren 
LIEMPDE, 11 Augustus 1947. 
Loeëind D 27. 

15 Augustus t.m. 1 September 194 7 

Gemeentehuis BOXTEL 

tentoonstellinq, Geopend: 

van VOLKSKUNST 

Toegang: 25 cent 

Kinderen: 10 cent 

Werkdagen .. , 2-6 uur 

Zon- en Feestdagen 12-6 uur 

ploeg metselaars 
voor Kerkbouw te Blerick 

Adres: 

Aannemersbedrijf v. Alphen, Drunen, en 
L. Meister, Wilhelminastraat 14 te Boxtel

Bezoekt met Boxtelse Kermis 
17, 18, 19 en 20 Aug. 1947 

Het Café "De Sportwereld" 
Muziek van Philips-Pallard 

Heerlijk zitje. 

Stemming en gezelligheid. 

le Klas consumptie. 

Aanbevelend, 
JOH. VAN RUN 

In Café v. d. Meijden 
Eindhovenseweg 6 

speelt tijdens de Kermisdagen het 
Accordeonorkest 

DE SCANDALl'S 



:;sdi������:!1 u7td°:Î�t��ij ;ae� Stoomwasserij "DE SMALLE STROOM" Boxtel 1a. Wed. 1. � 
Herwonnen Levenskracht dank ik de Heren van het Boxtels Comité van H. L. voor de prompte toeze.nding van de ge-

vraagt: 

een nette Jon ge man 
vraagt 

NETTE WIJKBEDIENDE wonnen prijs. • om in het wasserijbedrijf opgeleid te worden. -:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,-;,.-). VAN DE PAS, Teven■ gevraagd: r Zandvliet �1 . enkele nette meisjes 1l.'V. 'J. de <;.r,uq,tu (.{, Zn. Te _koop ��n kalfkoe, _b11na aan voor de mangel, en strijkafdeling. telling, btJ A. v. Pinksteren, Tongerenstraat 30. ..Aanmelden: aan de wasserij Zandvliet l van 8,12 uur en 
Te koop 1 kalf en schapen, keuze uit drie, bij G. Vorstenbosch, Tongeren 87 A.
Te koop tweedehands stofzuiger merk "Excelsior". Bevragen, Molenstraat 19. 

Te koop bij J. Meulendijk, Munsel 18, een veertien weken drachtig varken V.D.L., keuze uit twee. 

van 1.30,5.30 uur. 's Avonds na 6 uur Bosscheweg 42. 
DO BOEKHANDEL 

1 

Wegens VACANTIE GESLOTEN 

\., 

Rechterstraat Boxtel 

vraagt zo spoedig mogelijk 

'n flinke nette Winkeljuffrouw 
en Magazijnknecht 
Aanmelden in de winkeL 

Mevr. Wenting 
Bosscheweg 42, Boxtel Te koop wasmachine, merk Miehle, met wringer f 75,-. Bevragen Molenstraat 19. 

van 18 tot en met 23 Augustus vraagt: een net meisje 
Te koop: 1 stel paardetuig, 3 karren, 1 Maai- en Dorsmachine, 1 Welboom en Cultivator, 
t ijzeren eg bij W. v. Weert, Merheimstraat 32, Boxtel. 
H.H. Landbouwers.Wij kunnen heden nog leveren uit voorraad: 

Wegens VACANTIE zijn 

KANTOOR en FABRIEK 
van 18 t.m. 23 Aug. a.s. 
GESLOTEN 

Chemische Wasserij en Stoomververij DEN DRIES 

voor hulp in de huishouding. 
Modevakschool 

Boxtel - Rechterstraat 20 - Telefoon 454 

Dames en meisjes: Leert vooral nu in deze tijd zelf uw kleding maken, vermaken en venieren met fraai borduurwerk. Geeft U tijdig op voor de a.s. nieuwe lessen, welke in Engels Raygras 
ltaliaans Raygras 
Veld• en Ruw Beemdgras 
Thimothee 

'llot.eet:, U eoe,n f September beginnen. 
W.• .. GESLOTEN t' Opleiding Lingerie, Costumière, Coupeuse enz.

IJ ZIJD wegens vacan 1e . .. 

van 18 tot en met 23 Aug. M. J. J. van N1stelro01J, Lerares Coupeuse.Witte• en Rode Klaver Spurrie en nog wat Knollenzaad. 
Fa. Gebr. v. Oers J .)(,. Pan y.eebde J<oninq, lste klas fabriek van alle soorten mengvoeders. 

si-ATIONSTRAAT 22, BOXTEL Specialiteit Pluimveevoeders, 
vraagt op iedere plaats een Zaadhandel • Boxtel 

Voor: Eau de Cologne, Parfum, Crème, Actieve Vertegenwoordiger of Depothouder Fokdag Eindhoven Poeder, Kammen, Nagellak De leden van de 
Controle Vereniging van Boxtel, Gemonde en Esch, 

die vee willen zenden voor 
de Fokdag te Eindhoven,

en nog vele andere Toiletartikelen 
op hoge provisiebasis. Voor verkoop aan verbruiken. Brieven onder No. 232. Bureau dit blad. 

naar 
,, Waacom komt ,,St. Willi6cocd''

Drogisterij "DE MOLEN naac :Boxtet moeten dit opgeven vóór 2-i Augustus bij J. v. d. SANDE Rechterstraat 37 of E. v. dH�l ��;uur. Met de Kermisdagen zijn wij gesloten 
'l

� 
ll{JO)JJ;)A

" 
�!.JJO� u"''fl"'(J"'fC ffl'11 Pim;J: 1, WJ; 

K · f d s · d 
SDNI�3IdS 'd '03& oop nu e terra en, f!q JEEP iep p;)M. f!H iepwo

en Gebruiks�Artikelen 
die U verlangt. 

Nog geprijsd zonder weeldetoeslag 

U SPAART GELD 

Fa. A. van Vlerken 
Horloger
Juwelier 

BOXTEL - Tijdelijk Rechterstr. 7 

En 1948 ? Alleen door meer aan het
buitenland te verkopen, kunnen we
in het buitenland weer de dringend 
nodige grondstoffen kopen. Philips
luidt de bel voor een nog grotere
krachtsinspanning, waarbij niemand
-gemist kan worden. In 1946 nam Philips bijna een vijfde 
deel van de gehele Nederlandse indu-

striëele uitvoer voor haar rekening. In 
194 7 en in 1948 moet dit aandeel nog 
veel groter worden. • Geen meisje, 
geen jongen, geen man kan aan de
kant blijven staan, Allen moeten mee
helpen; alleen zó krijgen allen het
beter! 
Meldt U bij het Philips aanneembureau 
in de Willemstraat. 

PHILIPS 

Rookt 
kwallteit vol geur en smaak 

•n Koopt ' 
bil Bert van

Nieuwe Kerkstraat 73 
den Braak• 

Telefoon 450 

Tijdens de Kermisdagen 

het beste Amusements Muziek 

in Café J. van T rigt 
Matinée van 12-2 uur en vanaf 4 uur. 

Prima Likeuren voor de Dames. 

Beleefd aanbevelend. 

Copieerinrichting "A R BO" 
Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel Feestprogramma's, bestekken, circulaires enz. op korte termijn leverbaar. 

Verdelg Uw Rupsen 
vraag D.D.T. AAvero van

:�r
2:a:ent 

Fa. GEBR. VAN OERS, Breukelsestraat 112 

Bezoekt tijdens de Kermisdagen 

de VIS• en ZUURKRAAM 

Vos 
Standplaats 

van STATI0NSTRAAT 44 

Cursus Boekhouden 
Bij voldoende deelname wordt 2 September 
weer een cursus geopend voor het :z:.g. 

Praktijkdiploma van de Ned. Associatie. Opleiding door bevoegde leraren. Vorige cursus zeer bevredigend resultaat. AANMELDEN bij: 
F. G. VAN ROOY MGR. WlLMERSTRAAT t, BOXTEL 

Besteed Uw Kermisgeld aan een blijvend artikel uit onze ruime collectie: 
'n Verloving••• Zegel- of Steenring van Goud of Zilver, 
Armbanden, Brochen, Rozenkran■en, Manchetknopen 
Hanger■ groot en klein 
Grootzilver, Bonbon1chaaltje1, Fotolij■tjes enz. 

Alles zonder inlevering 
Ook in verzilverde artikelen hebben wij ruime keuze 

F. P. van Langen 
STA TIONSTRAA T 62 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Magazijn "DE BIJENKORF" 
STATIONSTR. 55 A. VAN KOL MARKT 4Telefoon 406 BOXTEL Telefoon 489 SCHIJNDEL St. Servatiusstraat 20 Telefoon 319 
Voor de a.s. KERMISDAGEN brengen wij buitengewoon aardige attracties in KINDERSPEELGOED. BABY POP met draaibare kop en beweegbare ledematen. KINDERPISTOLEN WEEGSCHAALTJES WERPPOPPEN BEESTJES diverse soorten SCHOP JES KLEUR- en PRENTENBOEKEN KUBUSSEN MOLENTJES, en:z:. 

SPELEN grote sortering AUTO's diverse maten KRUIWAGENS ZANDVORMEN EMMERTJES TREINEN BOUWDOZEN FLUITEN enz. 
ZOEKT U EEN MOOI CADEAU??� Ook hierin vindt U bij ons een ruime sortering. L E D E R W A R E N  o.a. DAMESTASSEN, DAMES-, HEREN- en KINDERPORTEMONNAIE'S, KINDERTASJES, PORTEFEUILLES, BEURSJES, ZAKETUl's MET KAM enz. enz. 
"DE BIJENKORF" HEEFT 'T 
EN BETER . .  EN GOEDKOPER 

Boekdrukkerij en Boekhandel Firma J. P. TIELEN 
STATIONSSTRAAT 28 

SLUIT 
wegens Vacantie 

--■-►• van 18 tot en met
23 Augustus a.s. Alleen spoedeisend 

familiedrukwerk kan 
gemaakt worden 1 

* Kaartjes voor de Processie naar Roermondgelieve men bij voorkeur Zaterdag 16 Aug.af te halen in onze boekwinkel. 

.,�,,zy� 1 Van 1 
1 veel koffie hoort 1 
� en leest U dat ze �I 
1 1 1 de beste is... 1 
1 Van 1 
1 Keur-Koffie 1 
1, 1 
� .

proeft U het! 1 
1 � 1 1 / ... _ 1 

BIEMANS BIOSCOPEN BOXTEL 
presenteert 

Een groot kinderprogramma 

Zondag 17 Aug. 4 uur 
WATT en HALF WATT in 

De vliegende omnibus 

Maandag en Dinsdag telkens om 4 uur 

1 DE KUNSTSCHUTTERS ! 1 
Prijzen der plaatsen 35, 45, 60 et. 
ATTENTIE! Bespreekt tijdig uw plaatsen voorhet a.s. Kermisprogram. 

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

Firma]. P. TJELEN 
Erkende Boekhandel en Kantoorboekhandel 

STATIONSSTRAAT 28 - BOXTEL 

Voor afleiding 
IN DE VACANTIE alle mogelijke 

*LEESB O EKE Nvan elke bekende uitgever.U vindt bij ons leesboeken voorelke leeftijd.
Thans reeds voorradig een uitgebreide sortering SCHOOLARTIKELEN waarmede wij de schooljeugd tegen het eind van de vacantie volop zullen kunnen gerieven. Diverse soorten 

* AGENDA'svoor Mulo, H.B.S., Gymnasium enLicea, enz.
Binnen enkele dagen verwachten wij een mooi assortiment fotokaarten van Boxtel. 

..... 

--

. 
JANS . .. 

i'eter.re 
_ix óellt 



3e JAARGANG No. 143 VRIJDAG 22 Aug. 1947 

entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Pers-propaganda 
en de OPENLUCHTSPELEN 

Het is betrekkelijk gemakkelijk 
met wat drukwerk een of ander 
min of meer cultureel verschijnsel 
af te breken of te propageren. Zo 
kreeg men via verschillende dag
en weekbladen een gemakkelijke 
kans 't spel van Clemens Willi
brord af te wijzen als iets, dat be
neden alle peil stond, terwijl men 
'n spel van Shakespeare te Oister
wijk onverdiende lof toe zwaai
de. 
Men moet beide openluchtspelen 
gaan zien en daarna de verschil
lende recensies over deze spelen 
eens naast elkaar leggen. Dan 
moet men noodzakelijk tot de
conclusie komen, dat hier een gro
te vergissing in 't spel is geweest. 
Iemand, die heel nuchter oordeelt 
zal moeten toegeven dat Shakes
peare's Midzomernachtsdroom in 
Oisterwijk een vertolking kreeg, 
die amper zou voldoen voor een 
ouderavondje van de Gidsen of 
van een meisjes H.B.S. Wanneer 
Jan Merkelbach 't spel niet be
heerste, zou 't niet eens tot dat 
peil geraken. 
Iemand, die 'n spel van Shakes
peare heeft zien uitvoeren in de 
geboorteplaats van deze grote En
gelse schrijver, zal slechts kunnen 
glimlachen over deze poging. 
Maar wat doet de pers nu? 
Ach kom. Oisterwijk heeft 'n 
naam, die er mag zijn. Shakespea
re ic; 'n ;ï�üm, '½·aarvvoï iedereen 
in zwijgende bewondering moet 
staan. Dus 't is wel in orde. 
Gaat men naar Boxtel, dan vindt 
men daar 'n eersteling van Jan 
Vriends op toneelgebied. Dat is 
een aanmerkelijk verschil met 
Oisterwijk. 
Nu moet men inderdaad toegeven 
dat de tekst tekortkomingen heeft 
en gapingen vertoont (de toege
vendheid van de auteur is hieraan 
debet) maar dit wordt hondrd
voudig vergoed door 't prachtige 
kijkspel, dat we te zien krijgen. 

Een ere=plicht 
Er zijn altijd nog mensen, die niet goed 
begrijpen, waarom onze jongens in In
dië vechten. Dat is ook niet erg, want 
't is moeilijk al die moeilijke ontwikke
lingen in Indonesië te volgen en te ver
staan. 
Maar erger is 't, wanneer er mensen 
zijn, die niet eens begrijpen dat onze 
jongens in Indië daar een vaderlandse 
plicht vervullen. 
Er zijn zelfs advertenties geplaatst, waar
bij jongens, die afgekeurd zijn voor Indië 
voorrang hebben. 
Jongens, die na moeilijke maanden in 't 
tropische Indië te hebben doorgebracht 
weer in Nederland kwamen en dachten 
als welkome vrienden te worden ont
vangen, ondervinden allerlei moeilijkhe
den bij hun herbeginnen in 't burgelijk 
leven. 
't Komt zelfs zover, dat 'n onderofficier 
van 't K.N.I.L. op een onbehoorlijke 
manier de deur uit wordt gezet, hoewel 
hij enkel de simpele bedoeling had, groe
ten uit de Oost te brengen van 'n jonge 
soldaat. 
Wij vragen ons af, of dit wel de juiste 
opvatting is over ons leger dat in de 
moordende hitte van de tropenzon vecht 
voor 't recht van millioenen. 
Overal te lande ontmoeten we averecht
se opvattingen over de goede rechten, 
die 'n Nederlandse jongen heeft, als hij 
terugkomt uit Indië. Men mag op z'n 
minst toch wel 'n welwillende houding verwachten van iedereen tegenover 'n 
jongen, die enkele van z'n mooiste le
vensjaren in dienst van de gemeenschap 
stelde. Het is verkeerd deze mannen de 
plaats te weigeren, die hun toekomt, ter
wijl onvriendelijkheid in geen geval op 
haar plaats is. 
Wellicht is 't gebrek aan inzicht, dat vele 
mensen zo onbedachtzaam spreken of 
handelen tegenover onze jongens, die 
pas uit Indië terug kwamen. Hoeveel 
ouders smeken niet dagelijks met groot 
vertrouwen tot God, dat hun jongen vei
lig mag terugkomen uit 't ongure verre 
en vreemde land. En nauwelijks uit al die 
avonturen teruggekeerd, moeten zij die 
vreemde behandeling ondervinden, die 

Men kan niet genoeg bewondering 
hebben voor de kleurenfantasie 
van de costuum-ontwerpers, voor 
't spel van Hagen, de potsierlijke 
koks en de simpele dansen der 
heidense priesteressen. 
Wat doet de pers nu? 
Men zou verwachten dat men 
ten minste van 't schone sprak dat 
we te zien kregen - maar het 
schijnt dat onze pers zo negatief 
is ingesteld dat slechts de fouten 
vermeld worden en pas later (te 
laat!) ook 't goede wil laten horen. 
Met genoeg critische zin hebben 
wij 't spel van Jan Vriens gezien 
- en wij dagen iedereen uit 'n
vergelijking te trekken tussen de
vertolking van dit simpele schouw
spel en de weergave van 't be
roemde toneelstuk van Shakes
peáre in Oisterwijk. Iedereen, die
z'n verstand laat werken en 'n
beetje gevoel voor schoonheid be
zit zal inzien dat de pers zich
schromelijk vergist heeft. Niet de
tekst maar 't spel moet de volle
critiek ontvangen. Want 't spel
is 't werk van 't volk - en wie
zou aarzelen te beweren dat in
Boxtel een gemeenschaps-spel te
zien is, dat alle critiek kan door
staan?
De instelling van de criticus moet
soms zo met 't volk vergroeien,
dat niet de wetenschapsmens maar
de volksaard oordeelt.
Dit heeft men vergeten, en daar
door heeft men, ongewild mis
schien een totaal verkeerde propa
ganda gevoerd. Wat door het
volk genoten en verstaan kon
worden, werd afgebroken en wat
niemand kon boeien (om 't zwak
ke spel) werd aangeprezen.
Men mag in Boxtel heel gerust
zijn. Brabant's cultuur werd zeer
gediend met dit schone gemeen
schapsspel. En daarmee is veel,
zij 't niet alles, gezegd.

H. v. cl. M.

geen rekening houdt met eer en ver
diende beloning. 
Men moest toch bedenken, dat 'n jonge 
soldaat 'n dosis soldateneer b<:zit, die 
men niet mag aantasten, zonder onrecht
vaardig en onvaderlands te worden. 
Iedereen is vrij zijn eigen mening te 
houden omtrent de activiteiten in In
dië, die nu door onze jongens op hoger 
commando worden uitgevoerd. 
Ma;:ir niemand is vrij 'n jongen, die zijn 
plicht en dikwijls meer d;:in zijn plicht 
deed, hooghartig of minachtend te be
handelen. 
Gebrek aan inzicht of opvoeding kan 
zo'n behandeling wel verklat'en maar niet 
verontschuldigen. 
Wij allen zijn verplicht onze strijders 
de eer te geven die hun toekomt. 
Hen deze eer te bewijzen moet een aan
gename plicht zijn. 

Plaatselijk nieuws.

VIERING 
KONINGINNEDAG 1947 

Het bestuur van Boxtel Vooruit 
stelt zich de viering van Koningin
nedag dit jaar als volgt voor: 
Zondag 31 Augustus. 
11,30 uur Matinée op de Markt. 
2,30 uur Volksdansfeest op het 
marktplein. Aangaande dit volks
dansfeest, waaraan een aantal 
groepen uit verschillende plaatsen 
zullen deelnemen geeft een insi
der ons de volgende bijzonderhe
den: 
Om half drie 's middags begint het 
volksdansfeest. Op het marktplein 
zal door verschillende groepen een 
demonstratie gegeven worden van 
de Engelse contradansen. De na
men van de dansen behoef ik u 
niet te noemen omdat die nog 
niets zeggen, maar kom zelf zien 

en luisteren. Luister naar de moto
rische dansmelodieën, en bezie de 
bij deze melodie passende vloeien
de bewegingen van de dans. 
Ik ben er van overtuigd, dat bij 
velen het verlangen zal groeien 
eens mee te doen. Schaam je dan 
niet voor je vriend of je vriendin, 
die naast je staat en zich zelf te 
groot kent om zich even over dat 
(on)menselijk opzicht heen te zet
ten. Sla de uitnodiging van hem of 
haar die je voor de dans komt 
vragen niet af, want de grootste 
voldoening geeft het zelf doen, 
evengoed als het volkslied aan de 
zanger en de volksmuziek aan de 
speler het meeste genoegen ver-
schaft. 
Om ongeveer half zes zal de dans
middag gesloten worden. 
Des avonds zullen met welwillen
de medewerking van muziek en 
zangverenigingen de gebruikelijke 
concerten gegeven worden op de 
markt. 
Nadere bijzonderheden in Bra
bants Centrum van a.s. week. 

DIAMANTEN 
HUWELIJKSFEEST 

Zo zachtjes aan zal de Breukelse
straar- zich weer eens gaan opma
ken om de bloemetjes buiten te 
zetten. En dat is haar goed recht, 
want een huwelijksfeest, zoals de 
Breukelsestraat dat in October wil 
gaan vieren, is nog altijd een zeld
zaamheid. 
Willem Versantfoort en Antoinet
ta v. cl. Heuvel zullen op 21 Oc
tober in gedachten 60 jaren terug
gaan, toen zij in het huwelijks
bootje stapten, dat hen nota-bene 
reeds 60 lange levensjaren, door 
alle "woeligheid" va·n een men
senleven heeft gevaren. 
Dat Willem van September 1900 
tot September 1933 als machinist 
aan de Electrische Centrale was 
verbonden, zal slechts voor vele 
lichtverbruikers aanleiding zijn om 
het hunne er toe bij te draoen 
dat de oudjes enkele onvera�te� 
lijke dagen tegemoet gaan. " 
TENTOONSTELLING 
VOLKS- en AMBACHTSKUNST 

Vanaf 15 Aug. j .1. stelt de Box
telse Heemkundige Studiekrino 
een buitengewoon interessant� 
verzameling van volkskunst ten 
toon. Met producten van am
bachtskunst is de tentoonstellino 
verder uitgebreid en nog interes� 
santer geworden. 
�e Burgemeester gaf aan de ope
nmg een officieel tintje door de 
ontvangst van de vele oenodioden 
in de raadszaal ten gem�enteh�1ize. 
Zijn openingswoord, dat op 'n 
enigszins te vroeg uur werd ge
houden is ons ontgaan, maar wij 
kunnen ons voorstellen hoe de 
Burgemeester, vol ambitie voor 
heem, kunst en cultuur, de belang
stelling van zijn auditorium voor 
het tentoongestelde zal hebben 
geprikkeld. 
Dit is clan ook een tentoonstelling 
van allerlei voorweroen, die men 
stuk voor stuk bekijkt en bewon
dert. 
Volkskunst. 
De heer Van de Werf trachtte een 
verklaring te geven van wat onder 
volkskunst verstaan moet worden 
en het verschil aan te tonen tus
sen deze en de hogere kunst, wat 
hem evenwel niet gemakkelijk 
viel, want met de karakterisering 
dat de volkskunstenaar zich geen 
zorgen maakt om proporties en 
anatomische wetten is het verschil 
niet geheel verklaard. 
Veel toch wat tegenwoordig, soms 
heel pretentieus, onder ogen van 
het publiek wordt gebracht als 
kunst zou dan ook onder volks
kunst gerangschikt moeten wor
den. 
Hoe het ook zij, volkskunst is niet 
pretentieus. Wie ze beoefent doet 
het, althans vroeger, voor zich 
zelf. Ene kruislievenheer bijvoor-

beeld werd in de lange winter
avonden gesneden om de eigen wo
ning er mee te versieren. Met een 
zelfgesneclen waudelstok pronkte 
men. 
Tot voor enkele tientallen jaren 
terug, toen men de massaproduc
tie nog niet kende, bloeide huis
vlijt en daarmee ook de volks
kunst. 
Op deze tentoonstelling zagen we 
zelfs een staande klok van "eigen 
maaksel". En dat bij het bakkers
vak ook de houtsnijkunst behoor
de, bewijzen de vele ingezonden 
speculaasprentblokken. 
Er is op deze tentoonstelling zo
veel moois te zien, dat we ons 
moeten bepalen tot een aanspo
ring tot een bezoek. 
Onder leiding van de heer Ni
naber is het ingezondene keurig 
geëxposeerd op de bovenruimten 
van het gemeentehuis. 
Gaat deze tentoonstelling zien, 
bekijkt alles rustig en u zult be
wondering krijgen voor de een
voudige mensen, die hun vrije tijd 
zo nuttig wisten te besteden. 

Geslaagd 
De Heer H. J. M. v. cl. Hoogen, 
alhier, behaalde het Brevet voor 
de Textielhandel (tapijten, gordij
nen en meubelstoffen). 
Onze plaatsgenoot A. P. Th. van 
Duren, behaalde bij het op 12 
Augustus te Voorhout gehouden 
examen, het diploma "Vakbe
kwaamheid Banketbakken". 
Op het heden te Rotterdam afge
nomen examen voor het Brevet 
van de Textielhandel slaagden de 
Dames J.C. T. M. de Visser, Mo
lenstraat 32, en J. van de Berg, v. 
Osch & v. Leeuwenstraat. 
Voor het Miclclenstanclsdiploma 
Alg. Handelskennis slaagden te 
's-Bosch de dames J. v. Tricht, 
Th. Gemen, M. v. cl. Sloot, C. v. 
Rumuncl en de heren A. Bergman, 
Fr. de Bresser, H. v. cl. Bos, E. v. cl. 
Brand, C. v. cl. Sloot, A. West
einde, J. v. cl. Braak, J. v. Sum
meren. Geslaagden proficiat. 

WACHTER, 

Wat is er van nacht? 

Zondagavond. Kermis. Lawaai. Gebrul. 
Dronkcmansliecljes. 
Een groep Verkenners zijn van plan 
toch nog even 'n goed werk te verrich
ten. 
De volgende morgen vertellen ze: ,,\Ve 
hebben 'n 20-tal dronken mannen naar 
huis gesleept. \'(/e konden ze toch niet 
in de goot laten liggen. De dronken wij
ven hebben we maar aan hun lot over
gelaten. Dat is ten slotte toch geen werk 
voor verkenners" . ... 
Vreemd dat er 'n soort tapverbod was 
v;:in alcoholische dranken na twaalf uur. 
Nog vreemder dat 13oxtel 'n schouw
spel was van dronkenschap en liederlijk
heid, die zelfs de vrouwelijke eer aan
tastte. 
De genever deed slecht werk. De Ver
kenners deden goed werk. 
Wachter wat is er van de nacht? 
Een dronken man en een steunende ver
kennershand. 
Maar moeten wij nu bij een volgende 
kermes ook nog vrouwelijke Verkennerij 
laten aanrukken om de dronken vrouwen 
op te ruimen? 
De hemel en de genever behoedde ons 
daarvoor. 

MISSIEACTIE 

Opgehaald op de uitvaart van G. 
Schelleken door mej. C. v. Hal 
voor Pater W. v. Son en Zr. Wil
helmina de som van f 28,30. 

BELEEFDHEID 

De politie-man V. uit Waalwijk 
kwam met z'n motor vanaf de 
houtwerf van v. cl. Eerden de 
Eindhovense weg opgereden, naar 
men zegt, zonder signaal te geven, 
en kraakte twee rijwielen van 'n 
paar kampeerders. De man brom
de wat en reed door. 
De politie van Bo;,<tel heeft pro
ces-verbaal opgemaakt. 't Num
mer van de motor was opgeno
men. 

OMGEVING 

Zondags evangelie.

Waar zijn de negen anderen?
(Luc. 17, 17) 

Toen Christus op zijn laatste reis 
naar Jeruzalem een dorp langs de 
grens van Samaria en Gallilea bin
nenging, ontmoette Hij tien me
laatsen. Volgens het voorschrift 
van de wet bleven ze op een af
stand staan en riepen met luider 
stem: ,,Jesus, Meester, ontferm u 
over ons!". En Christus, die op 
aarde was gekomen om goed te 
doen, luisterde naar hun smeken, 
Hij zond hen naar de priesters en 
genas hen onderweg. Toen de tien 
melaatsen hun genezing bemerk
ten, zetten negen van de tien hun 
reis voort en slechts een van hen 
keerde terug om de W onclncloe
ner te bedanken. Hij viel op zijn 
knieën voor Jezus en dankte Hem 
voor het wonder aan hem ver
richt. 
Menselijkerwijze gesproken was 

Christus over deze handelwijze 
der negen anderen teleurgesteld 
en zichtbaar ontroerd stelde Hij 
de vraag: ,,Zijn er dan geen tien 
gereinigd? Waar zijn de negen 
anderen?" Christus wijst ons door 
deze vraag op de plichten van 
dankbaarheid, die ook wij te ver
vullen hebben in het dagelijkse le
ven. 
Op de eerste plaats moeten wij 
dankbaar gestemd zijn tegenover 
God, van Wien wij het allermees
te hebben ontvangen. Wij menen 
wel eens ooit, dat het vanzelf 
spreekt,-clat God goed voor ons is 
en dat het heel gewoon is, dat Hij 
ons met weldaden overlaadt. Wij 
zijn clan ook dikwijls helemaal uit 
het lood geslagen, als er eens een 
klink in de kabel komt, als we te
genslagen ondervinden, als ons ge
duld op de proef gesteld wordt. 
We vergeten al te gemakkelijk de 
weldaden Gods, die we naar ziel 
en lichaam hebben ontvangen. We 
maken ons allen maar druk over 
dingen, die Hij ons eigenlijk ook 
nog extra had moeten schenken. 
We zijn immers dikwijls jaloers 
als een ander een talent heeft ge
kregen, dat wij zelf missen, ter
wijl we daarbij vergeten, dat er op 
de wereld een heel groot aantal 
ongelukkigen is, dat veel minder 
rijk bedeeld is, dan wij. Moet God 
ons dan alles geven, wat we vra
gen?· 
Op de tweede plaats moeten wij 
ook dankbaar zijn tegenover de 
mensen. Tegenover onze ouders, 
aan wie wij de gave van het leven, 
onze opvoeding, onze maatschap
pelijke positie verschuldigd zijn. 
Tegenover broers en zusters, met 
wie we samen zijn opgegroeid. 
We moeten dankbaar zijn ook te
genover onze geestelijke en bur
gerlijke overheid, en dit is een 
punt dat tegenwoordig nogal eens 
over het hoofd wordt gezien. 
Wanneer onze overheid d.w.z. de
genen onder wie we werken b.v. 
ons op onze fouten wijst, dan gaat 
er een mondje open, waarvoor 
ieder fatsoenlijk mens zich scha
men moet. En door die ruwheid 
van de mond tracht men het in
nerlijk geweten te sussen. Moest 
men niet veeleer ook hier dank
baar zijn, dat men in het goede op 
zijn fouten gewezen wordt? Op 
dit terrein zijn we heel veel verlo
ren. En zo ondervinden vele werk
gevers dagelijks de ondank van 
degenen, die voor een behoorlijk 
loon en met een behoorlijke be
handeling hun plicht van dank
baarheid aan de balk hebben ge
schreven en het is precies zoals 
in de tijd van Christus, dat we 
moeten gaan zoeken naar dank
bare mensen en dat we zeker niet 
meer dan een op de tien kunnen 
ontdekken, die nog dankbaarheid 
verstaan. 

, 
s 



Ter navolging. 

Bij het teren van de Spaarkas 
,,Nieuwstraat" werden onze jon
gens in Indië niet vergeten. 
Een collecte voor dit sympathieke 
doel bracht f 19,- op. 
Wie volgt? 

R.K. MILITAIR TEHUIS 
"MARIJKE" OIRSCHOT 

Om aan 15000 militairen een be
hoorlijke ontspanning te bieden, 
werd een R.K. Militair Tehuis in
gericht, dat bij de in gebruikname 
de naam "Marijke" te dragen 
kreeg. Maar tevens kreeg het een 
geweldig zware schuld te torsen, 
die kost wat kost zal moeten wor
den ingelost. 
Wij stellen deze week een inte
kenlijst open voor degenen, die 
met financiële bijdragen de nood 
helpen lenigen. 
Bijdragen kunnen worden bezorgd 
op het Bureau dezer Courant, Mo
lenstraat 19. 

B. C.
A. v. Doremalen
N.N.
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5,-
2,50 
1,-

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 12 Aug. tot en met 18 Aug. '47 
GEBOREN: Lambertus J. zoon van J. 
Hobbelen en van J. M. Verberk; Maria 
E. M. dochter van H. Boleij en van M. 
C. v. d. Pas; Regina J. A. M. dochter van 
J. M. van Gils en van J. E. v. d. Wes
telaken; Marinus C. M. Fr. zoon van 
W. C. van Oirschot en van M. Pastoor; 

Andreas Th. J. Th. zoon van J. A. Geerts 
en van A. H. Kuijsen; Stephanus A. H.
M. zoon van St. Fr. E. Tausch en van 
M. J. de Koning; Huberdina M. M.
dochter van P. Poirters en van C. J. Ha
:zenberg; Anna M. dochter van P.A. M. 
Geurts en van W. J. van Berkel; Johan
nes C. H. M. zoon van H. G. J. Voets en 
van Th. G. C. Coppens. 

ONDERTROUWD: Henricus Matheus 
van Laarhoven en Geertruda Maria So
phia Verkerk. 
GEHUWD: Johannes Godefridus Tim
mermans en Anna Wilhelmina Maria v. 
d. Sande. 
OVERLEDEN: Franciscus Gabinus van 
Kleef, oud 76 jaren; Petronella van der 
Steen, oud 77 jaren. 

Sociale Verzekeringen. 
HET ZIEKENFONDSENBESLUIT 

(vervolg) 

In de beide vorige artikelen heb ik uit
eengezet wie verzekerd zijn, de wijze 
van premiebetaling en de daaruit voort
vloeiende rechten, thans rest mij nog een 
algemene beschouwing over de keuze 
van het fonds en de honoraria der art
sen. 
Op 1 November 1941 werd onder 
Duitse bezetting het Ziekenfondsenbe
sluit genomen, waarbij in beginsel het 
recht op vrije ziekenfondskeuze werd er
kend. Hieraan werd echter onmiddellijk 
veel afbreuk gedaan, doordat de vrij
heid van keuze voor de verzekerden 
werd beperkt tot de ziekenfondsen, wel
ke op 1 November 1941 ter plaatse be
stonden en zo werd de Nederlandse ar
beiders geen volledige vrijheid gelaten 
ten aanzien van het onderbrengen van 
hun ziekterisico. Dit werd nog verergerd 
toen in April 1942 werd bepaald dat de 
verzekerden niet van ziekenfonds moch
ten veranderen, waardoor de zieken
fondsverzekerden volkomen rechteloos 
werden. Gewacht moest worden op de 
bevrijding en toen deze kwam was het 
zeer duidelijk dat niet onmiddellijk het 
ziekenfondsbesluit op zij kon worden ge
zet. Lang heeft het echter nog moeten 
duren voordat het beperkte recht op 
vrije ziekenfondskeuze werd opgeheven 
en dit is eerst 21 Juni 1947 geschied. 
Inmiddels is een ontwerp Ziekenfonds
wet in wording, waarbij alle on-Neder
landse en on-democratische insluipsel uit 
het Ziekenfondsenbesluit zullen zijn ver
wijderd. 
Wat het honorarium der artsen betreft 
wordt opgemerkt, dat er tal van dokters 
zijn die menen, dat zij met de hulp die 
zij aan Ziekenfondspatiënten verlenen 
philanthropie bedrijven. Zij zijn van oor
deel dat de honoraria die zij ontvangen 
te gering geacht moeten worden. Intus
sen zijn deze met 50 % verhoogd en de 
bestuurders van het ziekenfondswezen 
zijn van menin�, dat de thans �eldenc!e 
normen ee'l billi;ke en voldoende l,,,nc,
rering inhouden en dat er van philanthro
pie geen sprake is. Werd voorheen 
f 3,20 per ziel en per jaar betaald, thans 
ontvangt de huisarts f 4,68, waarin is 
begrepen 43 cent voor pensioentoeslag. 
Voor artsen die tevens apotheek hebben 
is het bedrag van voorheen f 5.50 opge
voerd tot f 7, 18. Ook voor de apothe
kers is verbetering aangebracht. Voor
heen kregen zij f 1,80 per ziel en per 
jaar en drie cent per aflevering; thans 
zijn deze bedragen gesteld op f 2,20 
en vijf cent per aflevering. De huisartsen
vereniging heeft deze regeling nog on
voldoende geacht en terecht voor zover 
het de plattelandsartsen betreft, die dik
wijls grote afstanden moeten afleggen, 
hetgeen in de winter vele moeilijkheden 
en kosten medebrengt. Maar daar staat 
tegenover, dat in grote plaatsen dok
toren hun bruto inkomen van de zieken
fondspractijk zien stijgen dikwijls van 
f 12.000 tot f 18.000 en daar is het zelfs 
zo dat men van de arts zou kunnen 
verlangen, dat hij zich uitsluitend aan 
zijn ziekenfondspractijk geeft. 
Van bijzonder groot belang is verder de 
pensioen bijdrage, die de meeste dokto-

ren echter wensen te zien als een deel 
van hun honorarium. 
De oude dag werd verzorgd door de 
verkoop van de practijk, die vanzelf een 
vrij aanzienlijk bedrag moest opleveren, 
wat tot gevolg had, dat de jonge dokter 
die een practijk had overgenomen jaren 
lang in de schulden zat. Van de aanvang 
af een goede pensioenregeling is der
halve zeer zeker noodzakelijk. Laten wij 
hopen, dat in de bestaande regeling 
welke slechts voor het jaar 1947 geldt de 
nog gewenste veranderingen zullen wor
den aangebracht die de goedkeuring der 
doktoren zullen kunnen wegdragen en 
hun tot tevredenheid zal stemmen. 

NOODVOORZIENING 
Ouden van dagen 

Formulieren ter verkrijging van een 
ouderdomsuitkering ingevolge de Nood
wet Ouderdomsvoorziening welke met 
1 October 1947 in werking treedt zijn 
verkrijgbaar op het Gemeentehuis, afd. 
Sociale Zaken. Volgende week zal wor
den bekend gemaakt waar en op welke 
wijze men de belanghebbenden die zulks 
verlangen hierbij behulpzaam zal zijn. 

H. V. d. K. 

Algemeen Nieuws. 
ZOMERZEGELS 1947 

Reeds eerder plaatsten wij een be
richt, aangaande de verkoop van 
Zomerzegels 1947. 
Thans kunnen wij, ter aanvulling, 
het bericht geven van de Radio
luisterwedstrijd "Zomerzegels", 
welke op 25 en 26 Augustus ge
houden zal worden ten bate van 
de T.B.C.-he�trijding en andere 
Sociale en Culturele doeleinden. 
De luisterwedstrijden zullen als 
volgt worden uitgezonden: 
Maandag 25 Aug. Hilversum II 

9.45 uur. 
Dinsdag 26 Aug. Hilversum I 

9 uur. 
SECRETARIS N.C.B. 

In de laatste ven,aclering van het 
Hoofrlhestuur N.C.B. ic; Ir. H. A. 
van Hc1aren benoemrl tot wnd. 
Secretaris v;in de N CB. met recht 
van opvolging met irnrang van de 
datum, w;iarop cle heer P. T. van 
Haaren. die reeds geruime tijd on
!lesteld is, ontslag neemt uit deze 
fonctie. 
De nieuw-benoemde i� landbouw
consulent N.C.B., leider van de 
R.K.J.B. en c;prretari� van de Bond 
van Landelijke Rijverenigingen 
N.C.B.
OOK DIT JAAR KERSTPAKKETTEN 
NAAR INDTë. 

De NlWIN is begonnen met rle voorb�
reidim!<>n voor de Kerstn:ikkettenactie 
1947. Want aangemoedigd dnor het suc
ces van vorig iaar heeft zii besloten om 
ook ter gelegenheid v:in het komenrle 
Kerstfeest aan alle militairen in lnd1ë
en de burgers. rlie aldaar onder soort
geliike omstandio.heden leven, een -Kerst
groet van het Nederlandse volk ter hand 
te stellen. De priis van de pakketten is 
vastgestelrl op f 5,-, waarin de kosten 
van verpakking en verzending zijn be
grepen, en zii zullen o.a. bevatten ci<>a
retten, chocolade, kaas, toiletgerei, lucht
postoapier en een foto van het Prin
seliik gezin. Dit iaar zal de actie Qe
oroaniseerd worden via de plaatseliike 
NIWIN-comité's, die ten getale van on
geveer 450 vrijwel het gehele land be
strijken. 

Als bijzonderheid kunnen wii nog ver
melden, dat het in de bedoeling ligt, de 
Kerstoakketten te voorzien van naam 
en adres van de afzender, waardoor zij 
ongetwiifeld zullen winnen aan persoon
liik cachet. In totaal zullen 155.000 pak
ketten worden verzonnen, waarin ook de 
1000 militairen in West-Indië zullen 
delen. 

DE STRIJD TEGEN DE 
COLORADOKEVER MAG NIET 
VERSLAPPEN. 

De coloradokever vormt nog altijd een 
gevaar, zowel voor onze teelt van con
sumptie- en pootaardappelen als voor 
onze export van agrarische producten in 
het algemeen. Mede dank zij de inten
sieve bestrijding zijn in Nederland goe
de resultaten bereikt, maar het gevaar 
blijft dreigen en eist behalve de groot
ste waakzaamheid, actief optreden. 

Als de insecten niet worden vernietigd en 
gelegenheid krijgen zich aan ons klimaat 
aan te passen, zouden er zich in ons land 
twee generaties kunnen ontwikkelen. 
In het Nederlandse klimaat heeft één 
keverpaar per zomer circa 50.000 nako
melingen. Het spreekt dus wel van zelf, 
dat de bestrijding van de coloradokever 
geen ogenblik mag verslappen. Het is 
vooral van groot belang de thans ver
schenen jonge kevers te vernietigen. Het 
nieuwe geslacht kan immers de oorzaak 
zijn van verspreiding van het gedierte 
in het volgende voorjaar en daardoor van 
aantasting van het gewas op de velden. 
Doodt de kever, vernietigt het insect 
door bespuiting van het gewas op de be
kende wijze! 

BENARDE EUROPESE 

Houtpositie 
De houtpositie van Europa is 
verre van rooskleurig. Ruwe schat
tingen tonen aan, dat Europa in 
1947 een tekort van ca. 7 mil!. m3 

en in 1948 een tekort van ca. 14 
mill. m3 gezaagd hout zal hebben. 

De behoefte aan zacht hout wordt 
voor deze jaren geschat op res
pectievelijk ongeveer 19 en 25 
mill. m3. Ook aan hard hout, be
stemdvoor mijnhout, dwarsliggers, 
telefoonpalen enz. bestaat een 
ontstellend tekort. Het is een 
beeld van de Europese houtposi
tie zoals dit oprijst uit de rappor
ten van de vertegenwoordigers 
van het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening op 
de onlangs gehouden internatio
nale houtconferentie te Mariansko 
Lazne in Tsjecho-Slowakije. 
Het Europese houttekort is hoofd
zakelijk te wijten aan de door de 
oorlog teweeggebrachte vernie
lingen. De wederopbouw heeft 
behoefte geschapen aan geweldige 
hoeveelheden hout. 
Ter conferentie is het ingezien, 
dat het, wil men de Europese 
houtpositie enigermate verbeteren, 
tot internationale samenwerking 
zal moeten komen. AI is de con
ferentie niet tot een oplossing ge
komen, het overleg heeft althans 
de vraagstukken kunnen omlijnen 
en de richtlijnen aangeven, welke 
in de nabije toekomst tot een op
lossing kunnen leiden. 
De houtpositie van Europa valt 
op korte termijn en op lange ter
mijn te beoordelen. Ten aanzien 
van de houtpositie op korte ter
mijn geven de reeds genoemde cij
fers een tamelijk duidelijk beeld. 
Wat betreft de houtvoorziening 
op lange termijn is gevoegelijk aan 
te nemen, dat tot 1960 de vraag 
naar hout het aanbod zal blijven 
overtreffen. 
De maatregelen, die een verbete
ring van de Europese houtpositie 
zullen moeten teweegbrengen, 
dienen in de eerste plaats gericht 
te zijn op een goed bosbeheer. 
Hiertoe zullen de regeringt::n de 
regelingen der houtveilingen ook 
in de particuliere hossen moeten 
doorvoeren en een krachtige her
bebossing moeten nastreven. 
In de tweede plaats zullen maat
regelen nodig zijn, die een zo eco
nomisch mogelijk gebruik (even
tueel beperking van verbruik) van 
hout waarborgen. 
Verder dienen maatregelen te 
worden getroffen ter bestrijding 
van insecten en ziekten. Willen 
deze maatregelen krachtig effect 
hebben dan moeten zij internatio
naal gecoördineerd worden. Buur
staten zullen elkaar op de hoogte 
moeten houden voor dreigende 
gevaren en samenwerken bij de 

De Smetdraad van de 
H.Joseph

('t Verhaal van de week) 

Wellicht zult ge ooit gehoord hebben 
van een smetdraad, die door timmer
lieden gebruikt wordt om 'n mooie rechte 
lijn te trekken over een balk of een 
plank. Zo'n draad, zo'n touw wordt 
mooi wit gemaakt met wat krijt en aan 
weerseinden van de plank vastgehouden, 
zodat hij mooi strak zit. Dan laten ze dit 
witte koord 'n paar keer op en neer 
trillen en er staat 'n mooie krijtstreep op 
't hout dat doorgezaagd moet worden. 

Stafke was lang bij "de Rooie" als krulle
jongen in dienst geweest. Hij had van 
hem heel veel geleerd, al was 't maar 
'ne boerentimmerman. De Rooie was 'n 
goede vakman. Hij kon werken voor twee 
en vloeken voor acht timmerlui. 
Hij nam op tijd z'n pierenverschrikkertje, 
liet 'n paar keer in de maand z'n rooi 
sikske wat bijknippen en pruimde de 
zwaarste tabak die hij krijgen kon. 
Tijdens zijn werk vertelde hij aan Stafke 
allerlei wetenswaardigheden, waarmee 't 
ventje z'n voordeel deed. Zo had de 
Rooie hem op 'ne goede dag verteld, dat 
Sint Joseph 'n buitengewoon wonderlijke 
smetdraad moest gehad hebben. Wan-

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

83. Felix en zijn blikken vriendje wer
den bij de koning gebracht. Al spoedig 
bleek deze warempel de Nederlandse 
Taal goed te verstaan en te spreken. 
Felix vertelde hem zijn avontuurlijke 
lctgevallen, waar de koning met gespan
nen aandacht naar luisterde. En de ko
ning had uit zijn verhalen wel opgemaakt, 
dat een goede maaltijd erg op prijs ge• 
steld zou worden. . 
In de keuken was het dan ook spoedig 
een en al bedrijvigheid. 
84. Toen Felix en zijn metgezel naar de 
eetzaal wilden gaan riep de koning Felix 
even apart bij zich. Hij klopte hem kame-

bestrijding der plagen. 
De problemen van de houtvoor
ziening hangen natuurlijk ten 
nauwste samen met andere econo
mische problemen, zoals die met 
betrekking tot arbeidskrachten, 
transportmogelijkheden, machine
rieën, credieten enz. Deze samen
hang van diverse economische 
problemen blijkt o.a. bij de ex
ploitatie van tropische bossen, 
welke met veel moeilijkheden ge
paard gaat. Deze moeilijkheden 
zijn: gebrek aan materiaal, ge
schoolde arbeidskrachten, tran
sportmiddelen en crediet, terwijl 
ook de prijsvorming een zeer be
langrijke rol speelt. Zo stuit de 
aanvoer van Parana-pine uit Bra
zilië, welke houtsoort daar in gro
te hoeveelheden verkrijgbaar is, 
op moeilijkheden in verband met 
transport en prijs. 
Bovendien spelen sociale proble
men een grote rol. Ook t.a.v. de 
houtexploitatie moet gestreefd 
worden naar geregeld werk als 
basis van groter bestaanszekerheid 
en naar een levensstandaard, als 
vergelijkbaar is met die van an
dere werkkringen. 

SPORT-NIEUWS 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

De A-junioren dongen op Hoge Lieve 
Vrouwedag, op de Hoge Donken mee 
naar de Zilveren Bal, die Concordia als 
prijs voor de winnaar had _gesteld. 
In de wedstrijden, die zij speelden be
haalden zij de v.olgende resultaten: 
Boxtel-Brabantia 0-0 
R.K.C.-Boxtel 0-0 
Boxtel-Zwaluw 1-0 
Leerdam-Boxtel 1-0 
Indien de laatste wedstrijd was gewon
nen, zou men in de finale zijn gekomen. 
De nederlaag met de oneven goal tegen 
een absoluut sterkere tegenstander deed 
hun naar de vijfde plaats afzakken. 
Er waren 10 deelnemende elftallen. 
Boxtel I neemt Zondag een retourtje 
Eindhoven, om het daar op te nemen 
tegen de derde klasser W.V.V.Z. of de 
voormalige Einhovense Boys, die ver
leden jaar in het zelfde bootie verzeild 
raakten als waarin Boxtel thans rond 
zwalkt, n.l. de vierde klasse. 
Er is echter veel animo en . . .  veel hoop. 

K.S.V. O.D.C. 
ODC - BLADELLA 6 - 6

In een voor voetbal ondragelijke tempe
ratuur, vond bovengenoemde ontmoe
ting plaats, die eindigde met korfbal cij
fers. Het eerste kwartier geeft een duide
lijk ODC overwicht te zien. De goed op
gezette en uitgevoerde aanvallen vol
gen elkaar snel op. Ook de afwerking 
laat niets te wensen over, want dat in 
deze periode niet wordt gescoord, dankt 
Bladella voor een groot deel aan het 
prachtige werk van hun doelman. Reeds 
in de eerste minuut red hij een geweldig 
schot van Hazenberg meesterlijk. Drie 

neer hij die mooi strak boven z'n stuk 
hout gespannen had en hij liet hem er 
tegen slaan, dan sloeg de draad met
een mee door het hout zelf, zodat Sint 
Joseph de zaag niet meer nodig had. 
Toen Stafke aan de Rooie vroeg of die 
smetdraad nog ergens op de wereld te 
vinden was, toen zei de Rooie, dat diè 
in 't bezit moest zijn van de heiligste 
timmerman die er op aarde leefde. 
Op alle verdere vragen van Stafke, waar 
of die timmerman dan wel ergens woon
de en hoe of die heette, zei de Rooie, 
dat iè nog geen enkele heilige timmerman 
was tegen gekomen en dat 't niet zo heel 
zeker was, dat er wel ene te vinden was 
op de hele wereld. 
Maar Stafke was door dit verhaal zozeer 
getroffen, dat hij op 'ne goede keer, 
met 'n plunje zak op z'n rug, de wereld 
in trok op zoek naar de heiligste tim
merman van de wereld, om daar de won
derlijke smetdraad te vinden die zo 
maar door 't hout sloeg, als ge hem 
er tegen liet springen. 
Stafke kwam bij vi'le timmerlui in dienst, 
maar nergens bleef hij langer dan twee 
of drie weken. De ene keer merkte r,;j 
dat z'n nieuwe meester veel vloekte llf 
z'n vrouw sloeg, de andere keer zag hij 
dat de geneverfL-s, of de geldbuidel de 
baas in huis was. En Stafke meende, dat 
\,ij zulke timmerlui de wonderlijke smc:
.,;, aa<l toch niet kon aanwezig zijn. 

raadschappclijk op de schouder en vroeg 
of hij hem niet had herkend. 
Felix keek alsof hij het in Keulen hoor
de donderen: ,,Ik ken Felix Flink heel 
goed", zei de koning. ,,Blikskaters 
nog an toe", riep Felix, ,,bent gij Jan 
den Olie niet, die vroeger petroleum 
bij ons bracht?" 
"Dat ben ik", zei het opperhoofd met 
een brede grijns, ,,maar zegt er niets van. 
Tegen niemand hoor! De negers zorgen 
voor me, alsof ik hun afgod ben". 
Jan den Olie vertelde toen op zijn beurt 
zijn avonturen. Hij was bij het Engelse 
Leger terecht gekomen en had deelgeno-

maal achtereen komt paal en lat hem 
te hulp, doch zonder geluk vaart 
niemand wel. Het dwingt bewondering 
af hoe tijdens deze stormlopen, de Bla
della verdediging het hoofd weet koel 
te houden, want rustig staan zij te ver
dedigen, en geen enkele bal wordt on
nodig uit getrapt. Geleidelijk komt Bla
della uit de verdrukking en zo als dik
wijs, met succes. Reeds uit de eerste aan
vallen, krijgt de centervoor een kans en 
het is 1-0. Een geflateerde voorsprong, 
die spoedig door v. d. Boogaard wordt 
geniveleerd, bij een aanval geleid door 
Schalks 1-1. Bladella heeft echter ge
zien dat het verband tussen de verschil
lende linies bij ODC niet klopt. Dit 
openbaart zich op links. De linksbinnen 
speelt als voorheen, komt niet tijdig te
rug, de linkshalf dekt niet de aangewe
zen persoon en de linksachter wordt van 
het kastje naar de muur gestuurd. Kort
om het rammelt en Bladella profiteert 
hiervan dankbaar en in een ommezien is 
het 5-1. C. van Wijk is uitgevallen en 
P. v. d. Brand heeft zijn plaats ingeno
men. Juist voor het verstrijken van de 
eerste helft verkleint Peijnenburg de
achterstand 5-2. 
De tweede driekwartier begint met de
bezetting van de linkshalfplaats door J.
Hoenselaars. Dit blijkt een verbetering 
te zijn want de gevaarlijke Bladella rechts
binnen geniet thans de bewaking die hij 
moet hebben (althans van ODC zijde 
bezien). De ODC voorhoede laat weer
eens zien, waartoe zij in staat zijn. Na
een half uur spelen is de stand 6-5 in
het voordeel van ODC resp. door 2 maal 
Peijnenburg, 1 v. d. Boogaard en 1 
Schalks. Het laatste doelpunt meester
lijk aangegeven door Hazenberg. Zelfs 
een zevende doelpunt door laatstge
noemde gescoord, wordt ten onrechte 
geannuleerd. Op het laatst van de wed
strijd, wanneer beide elftallen zijn uitge
put, brengt Bladella uit een strafschop de
stand op gelijke voet, hetgeen � _ver
houding goed weergeeft. 
Onderhandelingen zijn gaande om Zon
dagavond om half zeven te spelen tegen 
een sterk BVV elftal: 
Zie raambiljetten. 

DAMMEN. 
Zoals bekend gemaakt werd in Brabants 
Centrum van 15 Augustus l.i., organiseert 
de Eerste Boxtelse Damclub, vanwege 
haar 20-jarig bestaan op 27 September 
a.s., een onderlinge jubileum-competitie 
waarvoor elke week één wedstrijd wordt 
gespeeld door iedere deelnemer. 
Dat hiervoor serieuze belangstelling 
bestaat blijkt wel uit het feit dat reeds 
in de eerste partijen de nodige hardnek
kigheid aan de dag gelegd werd. Men 
verdedigde zijn kansen met buitenge
woon veel animo. 
Zo kon het gebeuren dat reeds in de
eerste ronde onze nieuwe kampioen de 
vlag moest strijken voor F. Leermakers, 
die hierdoor bewees zijn 2e plaats op de
ranglijst waard te zijn. 
De uitslagen werden: 

H. Schuurmans-F. Leermakers 0-2 
N. Walrave-E. v. Roosmalen 1-1 
C. Steinmann-J. v. d. Wouw 0-2

Op Maandag 25 Augustus a.s. wordt te 
Oisterwijk de return match EOD-EBD 
gespeeld. (Niet in competitieverband). 
Vertrek per trein om 17.43 uit Boxtel. 

Aanvang 18.30 uur. 
Deelnemers en leden worden tijdig aan
wezig verwacht. 

Zo trok Stafke jaren lang verder, van 
de ene plaats naar de andere, van <1,! 
ene timmerman naar de andere, zonder 
dat hij vond wat hij zocht. 
Eens was hij op een plaats gekomen waar 
grote machines stonden en waar men 
grote bomen voor een lopend stuk staal 
hield, dat er doorheen vloog met een 
zingend geluid. Toen Stafke vroeg of dat 
misschien de smetdraad van Sint Joseph 
was, werd hij door iedereen zo hard uit
gelachen, dat hij maar weer gauw verder 
is gegaan. 
Ten einde raad is Stafke weer terugge
gaan naar de Rooie, die nog altijd aan 
dezelfde schaafbank stond te werken. 

Alleen z'n sikske was iets grijzer ge
worden. Stafke deed net of hij zoals al
tijd de krullen kwam wegvegen en de 
bijtels slijpen. 
De Rooie keek eens over z'n brilleke 
heen en vroeg aan Stafke of hij de smet
draad van Sint Joseph nog niet gevonden 
had; en toen Stafke meewarig met z'n 
hoofd schudde, zei de Rooie: ,,Dat zal 
dan komen omdat er geen enkele heilige 
timmerman meer op aarde is" -
Toen zei Stafke: ,,Zolang als er nog 
één kastelein op de wereld is, zal er 
nooit een timmerman heilig worden". 
't Moet op die dag gebeurd zijn, dat 
Stafke voor 't eerst met de Rooie 'n 
borrel ging nemen . 

men aan de oorlog in Afrika. Toen hij op 
een keer als parachutist achter de vijan
delijke linies zou worden afgeworpen, 
scheen het vliegtuig uit de koers te zijn 
geslagen. Hij was tenminste midden in 
deze negerij beland. Het toeval wilde dat 
de vorige koning juist was gestorven en 
dat de negers juist hun rouwdansen hiel
den. Men meende nu dat Jan Olie door 
de goden van boven was gezonden om 
hen te leiden. Felix moest er hartelijk 
om lachen. ,,Maar denk er aan", zei Jan, 
"ge zegt niets, want ik wil voor geen 
geld ter wereld deze troon ruilen voor 
mijn petroleumkarretje". 



Ingezonden stukken. 
Buiten verantwoordelijkheid der redactie. 

EEN TOESCHOUWER BIJ DE 
EINDSTREEP. 

Het St. Willibrordus-spel loopt ten ein
de. Het heeft heel wat stof doen op
waaien. Het is gewoonlijk een bewijs, 
dat er toch wel iets in zit. Wij zijn maar 
eenvoudige toeschouwers langs de weg, 
maar als wij een terugblik werpen op 
die weg, menen wij, dat Boxtel zijn 
grootste fout begaan heeft door de Pre
mière aan de landdag van Brabantia Nos
tra te koppelen. Inderdaad was deze 
landdag een groot fiasco en daardoor een 
teleurstelling voor Boxtel en een scha
depost voor het St. Willibrord-spel. 
Waar moeten wij de oorzaak zoeken 
van deze mislukking? Zit het in de or
ganisatie, die de voeten niet op de grond 
houdt, in lijdende figuren, die menen 
gezond te zijn, of is Brabantia Nostra 
:zelf een dood kindje met een lam handje? 
Wij begrijpen dan ook niet dat Brabantia 
Nostra twee Bisschoppen heeft weten 
over te halen om een landdag bij te 
wonen van misschien geen 800 mensen. 
Zo geloven wij ook dat Ministers hun 
tijd beter hadden willen besteden. Men 
had ons wijs gemaakt, dat er verkeers
agenten gerequireerd moesten worden 
om de grote massa mensen te verwerken. 
Dit was helaas niet nodig. Het terrein 
van Stapelen was dan ook veel te groot 
voor deze familiebijeenkomst. 
Wij veronderstellen dat Brabantia Nos
tra een culturële en geen politieke be
weging is. Maar dan begrijpen wij niet; 
waarom Brabantia Nostra vooral con
tact zoekt met onze Zuiderburen. Zou
.den wij er niet veel meer bij winnen, 
wanneer wij vooral contact zochten met 
het Noorden, onze eigen landgenoten? 
Men wordt misschien weerhouden door 
een verkeerd chovinisme. Maar dan 
werkt Brabantia Nostra niet aan de een
heid van ons land. Zo lijkt het veel op 
die organisaties die in het buitenland 

St. Clemens Willibrord 

Ondertussen gin
gen Willibrord's 
gedachten weer 
uit naar het Noor
den, en na een ver
geefse poging bij 
Radboud, maakte 
hij het plan, nog 
hoger te gaan wer
ken, en wel naar 
het land der De
nen, waar Koning 
Ongend regeerde. 
Zijn enigste succes 
was hier: Hij 
kocht er dertig 

jonge Deense slaven vrij, en nam 
die mee naar Friesland, om ze 
daar op te kweken tot de eerste 
Apostelen van hun Vaderland. 
Op de terugreis werd zijn schip op 
:het eiland Helgoland geworpen,
dat behoorde tot het gebied van 
Radboud. 
Dit eiland werd door de heidenen 
beschouwd als heilig. Er stond een 
tempel, toegewijd aan de Godin 
Frosite en er was een heilige bron, 
-terwijl ook het vee en de bomen
·van het eiland heilig waren. Wie
het waagde deze aan te raken,
werd op gruwelijke wijze gedood.
Willibrord stoorde zich hieraan
niet het minste, hij doopte in de
heilige bron, liet enkele der heilige
koeien slachten en natuurlijk zon
oer enig nadelig gevolg. De hei
-denen waren stom verbaasd en
Radboud was woedend over deze
:heiligschennis. Willibrord moest
ter dood gebracht worden, en
<loor loting zocht Radbout dit be
sluit ten uitvoer te brengen, doch
telkens viel het lot op anderen en
Willibrord bleef met Gods hulp
gespaard. Radbout kreeg respect
voor de Heilige en zond hem met
ere terug naar Pippijn.
In Dec. 714 was Pippijn van Her
·stal gestorven. Zijn kleinzoon, die
hem moest opvolgen, was pas zes
jaar, en hiervan maakten de Neu
striers gebruik, om zich een eigen
Hofmeier te kiezen in de persoon
van Raginfred.
De Neustriers, onder Raginfred en
-de Austrasiers onder Karel Mar
tel begonnen de strijd om de
troonopvolger, en Radbout die
hierop had zitten te wachten, ver
bond zich onmiddellijk met Ragin
fred, en viel moordend en plunde
rend het Frankische gebied bin
nen .•
Alles wat maar wijzen kon op de
Christengodsdienst werd door de
Friezen verwoest, en Willibrord
trok zich waarschijnlijk terug in
de abdij van Echternach, om daa,
in stilte voor zijn volk te gaan
bidden.
In 717 versloeg Karel Martel de
Neustriers bij Vincy en werd daar
door heer en meester van het ge
hele Frankenland.
Radboud integendeel overleefde
zijn nederlaag niet lang meer, en
stierf in 719.

steun zoeken om hun ideeën enige kans 
van slagen te geven. Ons lijkt dit altijd 
uit den boze. Wanneer men goede 
ideeën te verspreiden heeft, zal het con
tact met onze noorder Provinciën iets 
bijdragen tot onderling begrijpen, want 
de waarheid zegeviert toch altijd op de 
duur. 
Het blad van Brabantia Nostra schijnt 
de schuld van zijn mislukte landdag op 
het St. Willibrordus-spel te willen schui
ven, want het vindt geen woorden g<;
noeg om het totaal af te breken. Het 1s 
ook één uitzondering op de honderd, die 
het spel buitengewoon mooi vonden. De
ze handelwijze of zienswijze vinden wij 
niet erg edel in Edel Brabant. Hij is 
werkelijk edel, die het goede weet te 
waarderen en aan te sporen en in op
bouwende critiek de· fouten aanwijst die 
vermeden of verbeterd dienen te wor
den. Dit verwachten wij van een katho
liek blad en een blad dat niet aldus han
delt, is gevaarlijk voor de lezer en moet 
afgeraden worden. Wij beklagen de 
Schrijver van het St. Willibrordus-spel 
die verzuimd heeft wierook te offeren 
aan de goden van de pers. Daarom zijn 
wij het eens met vele Brabanders: Zoals 
Brabantia Nostra voor de dag is ge
komen is Brabantia Nostra niet "Ons 
Brabant". 

Distributie=Nieuws. 

BONNEN VOOR TABAK. 

Het Centraal Distributiekantoor deelt 
mede, dat voor het tijdvak van 24 Aug. 
tot en met 6 Sept. a.s. de bonnen K. 31 

Tabak en K. 3'.2 Tabak der tabakskaart 
QA. 707 recht �even op één rantsoen
sigaretten of kerttabak. 
Bon K. 35 Tabak der gecombineerde 
kaart geeft gedurende bovengenoemd 
tijdvak recht op twee rantsoenen siga
retten of kerftabak. 

Nu lag de weg ter bekering der 
Friezen open: De Christenen wer
den verzameld, kerkjes werden 
weer opgebouwd, priesters aange
steld etc. Ook Willibrord vertrok 
weer met nieuwe moed naar het 
eigenlijke Friesland, en vond hier 
een reuze helper in de Angelsak
sische monnik Winfried, die in 
716 in Dorestad vanuit Engeland 
was geland. Deze monik ontving 
later de ons bekend gebleven 
naam van Bonifatius, en

1 
was ge

durende drie jaren St. Willibrord 
behulpzaam bij de kerstening der 
Friezen. 
Willibrord begon zelf de kwalen 
van de ouden dag meer en meer 
te gevoelen en begon er aldus 
over te denken zijn taak op jonge
re schouders te doen overgaan, 
terwijl ook zijn leerlingen hierop 
begonnen aan te dringen. 
St. Bonifatius werd algemeen ge
noemd als opvolger van Willi
brord, doch deze mocht hier niet 
op ingaan, daar de Paus hem Ger
manie als werkterrein had aange
geven, zodat Willibrord eenzaam 
achterbleef. Zonder op ouderdom 
te letten, begon de ijverige missio
naris weer zijn bekeringswerk, en 
waarschijnlijk bouwde hij in die 
tijd te Utrecht zijn kathedraal, die 
hij aan de Salvator toewijdde. 
Naast deze kathedraal bouwde hij 
ook nog een klooster, waaraan hij 
een kloosterschool verbond voor 
de opleiding van missionarissen, 
en aldus werd Utrecht met Ech
ternach een centrum en een basis 
voor de geloofsprediking in die 
dagen. 
Zo werd de oude dag van de mis
sionaris rijkelijk bekroond door 
de menigvuldige kerken die hij ter 
ere Gods met de hulp der mensen 
mocht bouwen. 
Karel Martel begiftigde de kerk
vorst waarschijnlijk nog met het 
dorp Elst in de Betuwe, waar Wil
librord St. W erenfridus aanstelde 
als missionaris in deze streek. 
Korte tijd is Willibrord ook nog 
werkzaam geweest in N. Holland, 
en hier stichtte hij naar alle waar
schijnlijkheid persoonlijk de ker
ken van Flardinga (Vlaardingen), 
Kiericwerue (Oegstgeest), Velse
reburg (Velzen), Heilegeest (Hei
loo) en Pethem (Petten). 

Brief 
UIT AMERIKA 

De Amerikaanse vrijheid inzake 
vestiging van zaak of bedrijf vormt 
wel een schrille tegenstelling met 
de barre beperkingen in ons land 
en de hoge eisen, die gesteld wor
den om een zelfstandige onderne
ming te mogen beginnen. 
Weliswaar is ook in deze va·n toe
passing, dat iedere vergelijking 
mank gaat, en in dit opzicht zijn 
verschil in bevolkingsdichtheid en 
de totaal verschillende mentaliteit 
mogelijk de factoren die de ver-

gelijking beïnvloeden. 
Toch meenden wij onze lezers on
derstaande brief ter lezing te mo
gen voorzetten. Hij geeft enig in
zicht van de betekenis der vele 
vrije, kleine zaken in Amerika. 
In de Verenigde Staten zijn de 
kleine handelsondernemingen het 
fundament waarop het gehele 
Amerikaanse economische systeem 
van vrijhandel is opgebouwd. Zo 
verwonderlijk als het mag lijken 
voor een land dat doorlopend 
heeft medegewerkt aan het ont
staan van de "Grote Zaken"-le
gencle, is het een feit, dat 89 pro
cent van alle firma's, welke in de 
Verenigde Staten in bedrijf zijn als 
,,kleine ondernemingen" gerang
schikt kunnen worden, terwijl zij 
35 procent van de gehele omzet 
van het land voor hun rekening 
nemen en werk verschaffen aan 
45 procent van het totale aantal 
werkzame personen als werkge
vers en werknemers. 
De bijzondere betekenis van de 
ongeveer 3 ½ millioen zakenon
dernemingen in de Verenigde Sta- . 
ten is wel deze dat elke van hen 
een belangrijk onderdeel van de 
Amerikaanse economische demo
cratie vertegenwoordigt. Elke fir
ma is een sprekend voorbeeld van 
een der fundamentele vrijheids
principes waarvan elke Amerikaan 
de voordelen geniet - de vrijheid 
om naar eigen goeddunken een 
onderneming te vestigen of te slui
ten, de vrijheid om klein te be
ginnen en groot te worden, de 
vrijheid om uit te breiden of in te 
krimpen, of zelfs om failliet te 
gaan. Elke firma is een miclclel
punt waar proefnemingen worden 
toegestaan, en vernieuwingen kun
nen worden ingevoerd. Elke firma 
is het brandpunt van ongebreiclel
cle activiteit welke de mogelijk
heid biedt - dikwerf met succes 
- tot een sprongsgewijze ontwik
keling en technische vooruitgang.
Maar bovenal is elke firma het
middelpunt waar de enkeling <le
gelegenheid geboden wordt zijn
energie, ambities en talenten te
ontplooien en zijn initiatief en be
kwaamheid voor een leidende po
sitie tot ontwikkeling te brengen
door zelfstandig te handelen en
beslissingen te nemen.
In tegenstelling tot de algemeen
geldende opvatting is de kleine
zakenonderneming niet een voor
bijgaand verschijnsel aan de Ame
rikaanse horizon. In de loop der
tijden is het aantal kleine onder
nemingen per 1000 inwoners vrij-
wel constant gebleven, terwijl er
heden een millioen meer van zul
ke ondernemingen is dan in 1900.

De tijdelijke teruggang in dit aan
tal als gevolg van de oorlog is
reeds meer dan goedgemaakt door
de grote naoorlogse aanwas, daar
in 1946 600.000 nieuwe onderne
mingen gevestigd werden.
Een volkomen onpartijdige com
missie samengesteld uit particulie
ren, zakenmensen en economen 
werkt voor de bestendiging van de 
positie van de kleine zakenman. 
Wat nu het soort van kleine on
dernemingen en "kleine zaken
·mensen" aangaat, mogen als ty
pisch voorbeeld geleien de zaken,
waarvan de eigenaar zijn eigen
producent, baas, klerk, boekhou
der en ter gelegener tijd zijq eigen
loopjongen is.
Bij de vaststelling van wat als klei
ne zaken moet worden beschouwd
heeft men als maatstaf genomen
de bedrijven welke aan minder
dan 50 personen werk verschaf
fen. Uit de laatste statistieken
blijkt dat een overgrote meerder
heid van de zakenondernemingen
in de Verenigde Staten ontegen
zeggelijk klein is, daar ongeveer
3.265.000 van de 3.317.000 on
dernemingen onder genoemde ca
tegorie vallen. Bovendien zijn veel
van de 52.000 ondernemingen met
een personeel van meer clan 50

man klein op hun speciaal gebied.
Hoe men de zaak ook bekijkt het
blijkt cluiclelyk dat slechts een
klein percentage van de zaken
ondernemingen in de Verenigde
Staten in werkelijkheid als "groot"
kan worden beschouwd.
De kleine zakenwereld brengt
thans een kleiner aandeel in fa
brieksgoederen voort clan voor
heen, doch zij heeft de leiding in
de kleinhandel en in bedrijven ten
dienste van het publiek, welke een
enorme uitbreiding over het ge
hele land te zien hebben gegeven.
Een ander feit is de levensduur
van kleine ondernemingen. De al-

gemeen geldende opvatting is, dat 
onder deze categorie het percen
tage van faillissementen bijzonder 
hoog is, doch voor de oorlog be
droeg het jaarlijkse percentage 
van faillissementen onder clerge
li jke firma's minder dan een half 
procent. In de meeste gevallen is 
de sluiting van een bedrijf niet het 
gevolg van een faillissement, doch 
houdt dit verband met andere fac
toren zoals het verlangen van de 
kleine zakenman om iets anders 
te proberen. 
Ofschoon zaken op zichzelf klein 
zijn, kunnen ze toch grote presta
ties leveren. Dit is duidelijk geble
ken gedurende de oorlog toen 
kleine ondernemingen zich dik
wijls ontplooiden en een groter 
aanpassingsvermogen toonden 
dan de grote ondernemingen. De 
oorlog leverde ook het bewijs 
voor het feit, dat het juist de klei-

ne gespecialiseerde ondernemers 
geweest zijn die de productie van 
de enorme industrieën mogelijk 
gemaakt hebben, en het volle licht 
deden vallen op het feit, dat Ame
rikaanse voortbrengingskracht te 
danken is aan de samenwerking 
tussen grote en kleine bedrijven. 
,,Kleine ondernemingen dragen er
toe bij dat de groter wakker blij
ven. De kleintjes dwingen dik
werf tot concurrentie in prijs, 
vorm en gebruikswaardigheid. 
Door het aan de markt brengen 
van nieuwe producten of het aan
bieden van nieuwe diensten draagt 
het kleinbedrijf er toe bij om mo
nopolies te beperken". Het plaat
selijke kleinbedrijf is van enorm 
belang voor de gemeenschap, aan
gezien het direct belang bij de 
algemene welvaart heeft en bo
vendien de ruggegraat vormt van 
de gehele gemeenschap. 

Populaire Uitvinding 
Van "Phonautograph" tot "Gramofoon" 

Gezien de geweldige vraag, die er op 
het ogenblik bestaat naar gramofoon
platen en een nog steeds groeiende be
langstelling voor muziek, vonden wij het 
minstens "interessant" onderstaand ont
wikkelingsverhaal van de gramofoon
plaat te publiceren. 
Als een industrie bestaat de fabricage 
van gramofoonplaten reeds ongeveer 70 
jaren. De phonograaf moet echter naar 
men meent reeds in 1855 zijn uitgevon
den toen een Fransman genaamd Leon 
Scott een eigenaardig maaksel bouwde 
dat hij "Phonautograph" doopte. Met 
zijn gebrekkige uitvinding kon hij slechts 
een soort van graphische voorstelling van 
geluidstrillingen vastleggen op met zwart
sel bedekt papier. In 1877 legde Thomas 
A. Edison zich op het denkbeeld toe en
gaf hieraan zijn eerste practische vorm.
Voor de eerste phonograaf werd een
cylinder gebruikt bedekt met een lang
zilverpapier.
Dit apparaat bracht slechts gebrekkige
geluiden voort, en de "zilverpapier" -rol
len konden slechts een keer worden af
gedraaid. Later ontdekte Edison een
meer blijvende "was" formule, een meng
sel van reuzel met een soda preparaat.
Tevens maakte hij de gramofoon zelf
minder ingewikkeld.
Inmiddels gingen ook anderen door met 
onderzoekingen op het gebied van de ge
luidsweergave. Alexander Graham Bell, 
de uitvinder van de telefoon werkte een 
duurzame cylinder uit en in 1889 paste 
de Columbia Phonograph Compagny het 
systeem van Edison toe voor het maken 
van opnamen op cylinders uit was ver
vaardigd. 
In 1888 maakte een Duitse immigrant 
genaamd Emile Berliner een platte schijf 
met groeven welke de voorloper werd 
van de moderne gramofoonplaat. 
Dit betekende een enormen vooruitgang 
wat model betreft en effende de weg 
voor de goedkope gramofoonplaat als 
het resultaat van massa-productie. In 
1897 stelde Berliner zich in verbinding 
met Eldridge R. Johnson uit Camden in 
New Jersey, die een kleine werkplaats 
had en de Victor Gramofoon Maat
schappij volgde die van Berliner op. 
De geluiden door de eerste gramofoon
platen voortgebracht hadden slechts 
weinig overeenkomst met • de prachtige 
klankvolle weergave van de moderne 
gramofoonplaat. 
De grote gebeurtenis waardoor gramo
foonplaten meer dan een nieuwtje wer
den vond plaats op 1 Februari 1904, toen 
Enrico Caruso, een van de grootste te
noren uit de geschiedenis voor het eerst 
zijn stem op een plaat liet vastleggen. 
De Caruso platen veroorzaakten een sen
satie en werden het meest verkochte 
artikel. 
Andere opera- en concert-sterren volgden 
het voorbeeld van Caruso. De vraag nam 
geregeld toe en toen kwam in de twi.i 
tiger jaren - Radio. Het leek aanvan
kelijk dat de gr.1mofoonplaten industrie 
tot ondergang was gedoemd, doch het 
bleek dat radio bij een enorm groot 
nieuw soort publiek belangstelling voor 

Brood en Kermis 

Honderden hebben in deze paai 
dagen gevloekt op de bakkers, en 
zij deden dat met enig recht. 
Anderzijds moet men toegeven, 
dat de bakkers evenveel recht had
den ontevreden te zijn. 
Boxtel heeft 't twee dagen zonder 
brood moeten stellen. Dinsdag
avond werden de ovens weer heet 
gestookt. 
Amsterdam zet de staking voort. 
Het wordt nu zo zoetjesaan 'n 
kwestie tussen Mansholt en de 
bakkers-organisatie, waar de be
volking de dupe van wordt. 
Men moet bij alle redenen die 
men heeft om kwaad te zijn op de 
bakkers de volgende punten in 't 
oog houden. 
1. De bakkers van Boxtel heb
ben aan hun plicht tegenover hun
eigen organisatie voldaan. Men
kan alleen maar betwijfelen of één
dag niet voldoende geweest was.
2. Men zal goed doen zich te

muziek had doen ontstaan. Er werd ei:n 
gramofoon verva«rdigd met een meer 
natuurgetrouwe weergave en betere
methoden werden toegepast bij de ver
vaardi[!ing van platen. In de volgende 
twintig jaren werden verdere vorderingen 
gemaakt op het gebied van platen en 
gramofoons, gepaard aan een sterke prijs-

verlaging van de platen. 
Swing-muziek werd de mode en platen 
met jazz-muziek waren meer in trek dan 
ooit tevoren. Een blijvende vraag naar 
Jazz-muziek werd in het leven geroepen 
door de exploitatie van 250.000 zoge
naamde "juke boxes", d.w.z. gramofoon
automaten. in gelegenheden van openbaar 
vermaak. Voor de klassieke muziek van 
symphonieën en opera's bestond er even
eens een enorme vraag van een nieuw 
publiek als gevolg van de uitgebreide 
radio uitzendingen van dit genre muziek. 

Tegenwoordig zijn de bioscopen krach
tige gangmakers voor het kopen van · 
platen. In de film getiteld "A Song to 
Remember" (Een lied om zich te herin
neren) waarin het leven van Chopin is 
verfilmd, speelde Jose lturbi muziek van 
Chopin. In zes maanden tijd werd een 
met zijn medewerking gemaakte plaat 
waarin de "Polonaise in A" van Chopin 
ten gehore werd gebracht, de meest ge
vraagde plaat van alle tijden. En Iturbi 
was niet de enige die voordeel trok uit 
deze nieuwe liefde voor de muziek van 
Chopin. De platen van elke grote pianist 
die de muziek van Chopin op platen had 
vastgelegd werden veel gevraagd. 
In tegenstelling tot zogenaamde popu
laire platen welke als regel slechts be
trekkelijk korte tijd in trek blijven en 
dan plaats moeten maken voor de nieuw
ste "Schlagers" wordt op het gebied van
ernstige muziek meer standvastigheid ge
vonden. De plaat van Beethoven·s Vijfde 
Symphonie vindt jaar in jaar uit aftrek. 
Van alle platen uit de catalogus van een 
grote maatschappij wordt deze plaat wat 
verkoopkracht aangaat bijna geëvenaard 
door Tsjaikowsky's "Nutcracker Suite". 
En voor muziek welke met een plaat ten 
gehore kan worden gebracht neemt de 
"Blauwe Donau" van Johann Stra�ss 
nog steeds de eerste plaats in. 
Uit de fabrieken, die verspreid liggen 
over de Verenigde Staten komt een on
afgebroken stroom van de zwarte glim
mende platen, welke opera's, sympho
nieën, hot-jazz, oude walsen en volks
liederen in de familiekring brengen. 
De jaarlijkse proèuctie bedraagt thans 
ruim 165.000.000 platen. Niettegenstaan
de deze grote productie moet er nog een 
enorme achterstand ingehaald worden, 
naarmate een steeds groter aantal gra
mophoons voor het publiek beschikbaar 
komt. 200 Nieuwe fabrieken van gramo
foonplaten hebben zich aangespoord door 
de grote vraag van het publiek toegelegd 
op de fabricage van de gramofoonplaten. 
Massa productie en verspreiding op grote 
schaal hebben de prijzen van hun hoogste 
punt zover doen dalen, dat welhaast 
ieder mens zich de weelde kan veroor
loven, geleidelijk een eigen bibliotheek 
van muziek op platen, gespeeld door zijn 
lievelingsartisten, aan te schaffen. 

herinneren hoe de bakkers dit 
conflict hebben opgeschort van
wege de politionele actie in In
donesië, terwijl Mansholt onder
tussen koppig deze weken liet 
voorbijgaan zonder met 'n rede
lijke oplossing te komen. 
3. Enige jaren terug, toen de gra
naten Boxtel teisterden en ieder
een in de kelder zat, aten wij vei
lig van brood, dat in duizend ang
sten en moeilijkheden werd ge
bakken.
Wanneer men dit alles bedenkt,
clan kan men vrede nemen met
de houding van de Boxtelse bak
kersorganisatie.
Het gaat niet aan om met een dra
matisch gezicht te spreken van een
aanslag op onze vrouwen en kin
deren. Zo erg was 't niet. We
moeten redelijk blijven en willen
inzien, dat er een groot gelijk be
staat aan de kant van de bakkers.
Wellicht ware 't beter geweest 
andere middelen te gebruiken. Op 
plaatsen, waar men de verhoging 



TOON VAN DER HORST 

en 
JO DONDERS 

hebben de eer U kennîs te geven van hun voorgenomen 
huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats hebben in de 
Parochiekerk. van de H. Leonardus te 's-Hertogenbosch, op 
Donderdag 18 Sept. 1947 om tien uur, waarna te hunner 
intentie een Plechtige H. Mis zal worden opgedragen. 
BOXTEL, Molenstraat 76. 
's-HERTOGENBOSCH, Willemstraat 25. 
Toekomstig adres: Rechterstraat 41, Boxtel. 
Gelege�heid tot gelukwensen van 1 ,30-2,30 uur Willemstr. 25. 
In verband met mijn huwelijk zal mijn kantoor van 16 Sept. 
tot 1 October gesloten zijn en verplaatst worden van Molen
straat 76 naar Rechterstraat 41 (naast Drogisterij Oliemeulen). 
Het telefoonnummer blijft: 419. 

Accountantskantoor ANT. S. P. v. d. HORST. 
Met zeer grote vreugde en 
dankbaarheid jegens God, ge
ven wij kennis van de ge
boorte van onze zoon en 
broertje 

JAN 
die bij het H. Doopsel de 
namen ontving van 

Johannes, Arnoldus, Maria 
J. A.M. DE LAAT 
A. DE LAAT- v. d. HEIJDEN
BROERTJE, JEANNY.
Boxtel, 19 Aug. 1947 
Bosscheweg 139. 
Tijdelijk: St. Ludwina-Zieken
huis, kamer 6. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v .. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Gezin in Den Haag vraagt
flinke dienstbode voor dag en 
nacht. Goed loon, prettige 
werkkring. Aanmelden Mer
heimsrraat 11. 
WONINGRUIL 
Wie wil in Boxtel of omtrek 
een flinke woning ruilen tegen 
woning te 's-Bosch, Ascasiasin
gel 24. Brieven van L. van 
Esch, aan Salmstraat 32 te 
Boxtel. 

Te koop een kalfkoe bijna aan 
telling, bij ·c. Braken, Liemp
de, Kleinhoekje B 80. 

H.H. Landbouwers. 

Wij kunnen heden nog 
leveren uit voorraad: 

Engels Raygras 
Italiaans Raygras 
Veld• en Ruw Beemdgras 
Thimothee 
Witte• en Rode Klaver 
Spurrie en nog wat 1 

Knollenzaad. 

Fa. Gebr. v. Oers 
• Boxte

1 

•

ftEBT U FAMILIE OF 

VRIENDEN IN ftET 

BUITENLAND 1 

Zendt dan een pak:k:et 

H0LLANOSCHE 

BLOEMBOLLEN 

VERZENDING NAAR 
ALLE LANDEN 

Net R.K. Meisje biedt zich aan 
voor hulp in de huishouding,
dag en nacht. Brieven onder 
no, 15, Molenstraat 19, 

Rookt 

Mevrouw Van Helvoort, Mo
lenstraat 9a, Boxtel, (Burge
meestershuis) vraagt tegen half 
November of eerder een zelf
standige . dienstbode. 

kwaliteit vol geur en smaak 

- Koopt . , 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerk■traat 73 Telefoon 450 

Bij VOS uw kaas en vis gehaald 

Dan hebt U zeker nooit gefaald 
STATIONSTRAAT 44 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Copieerinrichting "A R BO" 
Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel 

Feestprogramma's, bestekken, circulaires enz. 
op korte termijn leverbaar, 

En 1948? Willen we minder te kort 
komen en daardoor minder lange ge• 
zichten zien dan zullen we ons nog 
harder moeten inspannen. Want we 
moeten aan het buitenland verkopen 
om in het buitenland weer de dringend 
nodige grondstoffen en producten te 
kunnen kopen. In 1946 nam Philips 
bijna een vijfde deel van de gehele 

Nederlandse industriëele uitvoer voor 
haar rekening. In 1947 en in 1948 moet 
dit aandeel nog veel groter worden. 
Geen meisje, geen jongen, geen tnan 
kan aan de kant blijven staan. Allen 
moeten meehelpen; alleen zó krijgen 
allen het beter ! 
Meldt U bij het Philips aanneembureau 
in de Willemstraat. 

. . 

PHIL.1.PS 

Speciale Pak:k:etten 
voor het Zuidelijk: 

Wl.JlllUA!-----,.. Halfrond. Bezoekt 
Prr1scourant voor 

Uw eigen tuin wordt 

op aanvraag gaar• 

ne l<,egezonden. 

Voor BETER drukwerk 

van 1 cent niet heeft gekregen, 
had men veel beter 't thuisbezor
gen kunnen achterwege laten. 
Wellicht had men radicaal 't 
brood met 1 cent kunnen verho
gen op gevaar van conflicten met 
de prijsbeheersing. De huisvrou
wen zouden dit zeer gewaardeer<l 
hebben. 
In Boxtel was de staking enkel een 
solidariteitsstaking. 
Daarvoor ware één dag voldoen
de geweest. Nu dit twee dagen 
geduurd heeft, kan men met recht 
ontevreden zijn - maar niet zo 
dat men blindelings en woedend 
spreekt van bakkers-communisme 
of onredelijk eigen belang. 
In Boxtel heeft geen enkele bak
ker gestaakt uit eigen belang. 
De bakkers hebben alleen ge
toond, dat zij een solidaire orga
nisatie-geest bezitten en dat kan 
men niet van iedere organisatie 
zeggen. 
Nu alles weer achter de rug is, 
past een kermis-glimlach over de
ze broodloze dagen - geen over
dreven scheldpartij. 

H. v. d. MEIJDEN

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Zondag 24 Augustus. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 zal worden opgedra
gen voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie, Vandaag is het geen
H. Familie. Vanavond om 7 uur Lof 
met rozenhoedje. Om kwart voor 12 

Mariagarde. Vandaag de 2e schaal voor 
de bijzondere noden van het Episcopaat 
welke bijzonder in de milddadigheid der
gelovigen wordt aanbevolen. 
Vandaag zal in alle H.H. Missen ge
preekt worden door een Pater Capucijn, 
om de huiscollecte der St. Vincentiusver
eniging extra aan te bevelen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje. Zaterdag biechthoren van
half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8,
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 

MAANDAG om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt, voor Adrianus Norbertus van Oerle 

naar 

Drukkerij Firma J. P. TIELEN 
z.a. gel. mndst. voor Hendricus v. Woen
sel; om half 8 gel. H. Mis voor Lamber
tus Groenendaal; om half 9 gel. mndst, 
voor Gerarda van Hemmen van Vugt.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Hendricus van Dijk; z.a. gel. 
mndst. voor Hendrica v. d.- Loo v. Esch;
om half 8 gel. H. Mis voor Laurentius 
v. d. Meerendonk. Om half 9 gel. mndst. 
voor Ca•h;i•ina v. Weert Voets; om half 
10 Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jr�t. voor Martina van Zeela.nd; 
z.a. gel. mndst. voor Cornelis van Hal; 
om half 8 gel. H. Mis vanwege Maria's 
Biddend Le11er voor onze jongei,s in In
dië; om half 9 gel. mndst. voor Johanna 
SrhellPhns van Hooft. 
DONDERDAG· nn1 kwart vnnr 7 opf_ 
gez. irgt. voor Deken Franciscus Anto
nius de \X/iis, z.a. gel_ n,n,lst. vnor M1r
tinus v. d. Steen; om half 8 gel. mndst. 
vonr Barhara Mandos l-h,:e11herg, om
half 9 gel. mndst. voor Cornelis Voer
m;ins.
VRIJDAG: om kwart vnnr 7 opf. PP"T .. 

irPt voor Adrianus van Zeeland; z.a. gel. 
mndst. voor M;iria v. cl. La•1ne11h,,•·g 
Hnsewol; nn1 half 8 !!el. mndst. voor
Henriëtte Wittevf'P11 Schöne, nn1 half 9 
gel. mndst. voor Petrus v. d. Hagen. 
ZATERDAC.: om kwart vonr 7 gez. jrgt. 
vnnr Cornelis v. cl. Mevden; z.a. gel. 
mndst. voor Adriana v. d. Bragt Srnet
sers, om half 8 !!el 1-1. Mis voor Adria
nus Norbertns van Oerle, om half 9 gel. 
mndst. voor Johanna v. Kempen de Laat. 
In het Liefd"huis zullen geschieden: 

Maandag gel. irgt. vonr HE>nrir'l RPr
tens Couwenberg. Dinsdag gel. H. Mis
voor Johanna van J .ieshont if" W/,.rt. 
,wn"ns�ag gel. H. Mis voor Gerardus 
Schelf Pkens. Donderdao 11el. H. Mis tot 
bijzondere intentie. Vriirlag !!el. H. Mis 
tot bijzondere intentie. z�•Prrhn ppl H. 

Mis voor de Zeereerwaarde Heer H. v. 
d. MPerf'ndonk. 
Het H. Sacrament des hnweliiks wensen 
te ontvangen: Antonius Sebastianus Pe
trus van der Horst geb. en won. te
Boxtel en Johanna Maria Francisca Don
ders geb. en won. te den Bosch; Adrianus 
Lambertus Ligtpnberg en Francisca Jo
sefina van der Eerden geb. en won. te
Schiindel, waarvan heden de tweede af
kondiging geschiedt. 
Adrianus van Schiindel uit deze paro
chie en Johanna Clement uit de oar. van 
het H. Hart, waarvan heden de derde af
kondi11ing geschiedt. De 11elovi""" ,:ijn
verplicht de hun bekende huwelijksbelet
selen. waarin niet is gedisoenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te ma
ken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

13e Zondag na Pinksteren
24 Augustus 1947, 

De 1 e schaal is voor de Kerk, de 2e voor 
de B. N. 
Vandaag vervallen de vergaderingen van 
Santa Teresa en de H. Familie, 
De Hoogmis is met volkszang, 

Vanavond om 7 uur Lof met volkzang 
en Rozenhoedje voor onze Jongens en 

Mannen in Indië .. 
Van 11 tot 14 Oct. wordt er in het Ce
nakel te Tilburg een retraite gegeven 
voor verloofde meisjes. Deelneemsters 
kunnen zich melden op de Pastorie. In 
de onkosten wordt bijgedragen door de 
Retraitepenning. 
ZONDAG 24 Aug.: 6 uur I.d. uit dank
baarheid, 7 uur Ld. voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der Parochie; 8 uur 
I.d. voor levende en overlevende leden 
der Broederschap H. Bernardus van Uli
coten; kwart over 9 l.d. voor een over
leden Vader; half 11 de Hoogmis voor 

Martina Vlaminckx van Handel v.w. St. 
Raphaël. 
MAANDAG 25 Aug.: 7 uur I.d. voor 
Frans v. d. Plas; kwart voor 8 l.i. voor 
Anna Boom-den Otter; l.cl. voor Pe
tronella v. d. Sloot van Roosmalen; half 
9 Lel. voor Piet v. d. Kruys. 
DINSDAG, ·26 Aug.: 7 uur l.d. voor 
over!. fam. van Helvoirt Bakkers; kw.
voor 8 l.d. voor Michiel van Esch te
Haaren overleden; h;iff 9 l.j. voor Gijs
her•ha Pijnenlrnrg-Valks. 
half 10 gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG 27 Aug.: 7 uur Ld. voor 
overleden fam. v. d. Bruggen-Megens; 
kw. voor 8 1.d. voor Gerardus Veroude. 
half 9 I.m. voor Johanna v. d. Loo
Heesakkers; half 10 gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG 28 Aug.: 7 uur I.m. voor 
Johanna van Geffen v. d. Horst: kwart 
voor 8 l.d. voor Jacobus van Elk, Par. 
St. Petrus overleden; I.d. voor Paulina 
Verhoeven; half 9 Ld. voor Maria Be
lieën van Susante.
VRIJDAG, 29 Aug.: 7 uur z.d. voor
overleden familie Verbunt; kwart voor 8 
Ld. voor Adrianus Vlaminckx vanwege 
Landarbeiders bond; l.j. voor Huberdina 
v. d. Eerden v. d. Boer; half 9 l.j. voor 
Antonius Wagenaars. 
ZATERDAG, 30 Aug.: 7 uur l.j. voor 
Johannes v. d. Braak, Martina van Schijn
del z.e. en Wilhelmus de zoon, k·"art 
voor 8 I.d. voor Henrica van Stekelen
burg; l.j. voor Maria v. d. Linden van 
Weert; half 9 1.d. voor mei. Maria Rob
ben te Kaatsheuvel overleden, 

PAR. H, LAMBERTUS GEMONDE 
13e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur mndst. voor 
Antoon van Kempen, 

MAANDAG: half 8 jrgt. voor Gerdina 
v. d. Eerden. 
WOENSDAG: half 8 jrgt, voor Theo
dora Rijken. 
DONDERDAG: half 8 jrgt, voor Pe
trus van Breugel en Antonetta de hsvr. 
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Adriana 
Sanders. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Marinu. 
van Alebeek. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 
Gerardus Voets te Boxtel ovt·rled<'n, 
Dinsdag en Woensdag H. Mis voor Hen
rica van Logten; Donderdag H. Mis voor 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

de Tentoonstelling van ·volksku�st 
OP HET GEMEENTEHUIS 

Maria Henrica Schellekens; Vrijdag en 
Zaterdag H, Mis voor Henrica van Log
ten, 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
Dertiende Zondag na Pinksteren, 1947 

ZONDAG: 7 uur jrgt. voor familie 
Schut; half 9 H. Mis voor Petronella v. 
Beers-v. d. Meijden; tien uur Hoogmis 
voor het welzijn van de parochianen. 
De eerste sch;ial is voor onze eigen kerk, 
de tweede voor B N. Heden vergadering 
v. d. St. Vincentius-Vereniging, half 3 
Lof met rozenhoedje, om God's zpqe
ningen te verkrijgen over ons parochie
huis. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor rle wed. 
C;itl,;irin,i v. cl. Mevden-v. d. Heyden. 
WOENSD i\G: half 8 H. Mis voor de · 
heer l.1rnhns van Elk.
DONDERDAG: half 8 H Mis tot in
te"tie der leden der Gnnvrwhti11e ver
enioinq tPr ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis "".,'"""e cle
processie Rnkhoven voor Cornelia de 
Grnnt-v;in Roos111;ilen 
ZATFRnAr,. half 8 itgt. voor Antonetta 
van Esch-Bnllens; kwart over 8 H. Mis 
v0nr rorn"lis Vnennans, in de parochie 
,,St. Petrus" te Boxtel overlPden. 
30 <lanen worden de gebeden verzocht 
vnor C.erardns Voets. in de p;irochie H.
Hart, Petronella v. d. Sloot-v. Roosm,1"n 
alhier. de hC:'er Jos M;inders te Oeffelt 
en Mari;i Anna Schalkx-v. Kamnen in 
Bel!>ië. Cornelia Renders in de parochie 
St. Petrus en Jan en Bernard v. d. Ven 
te Oirschot overled.-n. 
Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8. Daarna Lof met rozenhoedie 
om Gods' ze<>eningen te verkrijgen over
ons n;irorhiehuis. 
ZONDAG, 31 Aug. 7 uur H. Mis fTlet
noveen ter ere van de H. Familie; half 9 
H. Mis voor Cornelia Renders in de pa
rochie St. Petrus te Boxtel overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
LIEMPDE. 
13e Zondag na Pinksteren 24-8-'47, 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Gerardina 
Petrus Heykants; 8 uur l.j. voor An
tonius Cornelis van Alphen; 10 uur de 
Hoogmis tot welzijn der par, na de hoog
mis korte doch gewichtige vergadering 
van de Eier-bond. 
3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. 
Na het Lof vergadering van de zela
tricen van de Voortpl. des Geloofs op 
de pastorie. 

MAANDAG: 7 uur z.j. voor Gerardus 
Philippus Tinnebroek; half 8 z.j. voor 
Arnolda Albertus v. d, Berk; 8 uur I.m. 
tot bijzondere intentie. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Gerardina 
Gerardus Philippus Tinnebroek; half 8 
z.j. voor Augustinus Lodewijks en Maria 
hsvr.; 8 uur I.m. voor Cornelis van Gaal 
overleden te Stevensbeek. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Adrianus 

Mathijsen; half 8 z.j. voor Lambertus 
van Abeelen; 8 uur I.m. voor Theodorus 

van Hems overleden te Oirschot. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. no
den der parochianen; half 8 z.j. voor 
Petronella Lambertus Antonius v. Abee
len; 8 uur I.m. voor Jan en Johannus van 
de Ven overleden te Oirschot. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmina 
Adrianus Mathijsen; half 8 z.j. voor 
Cornelis van Gerven en Anna Maria 
hsvr.; 8 uur I.m. voor Cornelia Renders: 
overleden te Boxtel. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Christinus: 
Quinten; half 8 z.j. voor Christina en 
Lambertus van Gerven; 8 uur I.m. voor 
Theodorus Hollanders als overleden lid 
Proc. van Kevelaar. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur I.m. voor de Edelachtbare
Heer Josephus v. d. Bosch als overleden 
lid proc. van Kevelaar; 10 uur z.j. voor 
Adrianus en Adriana van Gerven. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maan-
dag tot Zondag 7 uur I.m. voor Adrianus: 
Kt;ppens vanwege de Jagers-club. 
30e Adrianus Kuppens overleden te
Liempde; Cornelia Renders overleden te
Boxtel; Cornelis van Gaal overleden te
Stevensbeek; Theodorus Hems en Jan en 
Johannus v. d. Ven overleden te Oir
schot. 
Gedoopt: Johannes Mechlina Cornelis 

Maria zoon van Johannes v. d. Biggelaar 
Vissers. 

PAR. ST. WILLIBRORD ESCH 
13de Zondag na Pinksteren, 
24 Augustus 1947. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur. 
Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de R.K. Militaire Vereniging. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes 
van Laarhoven te Best overleden; half 9 
H. Mis voor Henrica van Logten-v. d,
Biggelaar te Gemonde overleden; elders:
H. Mis voor Franciscus Leermakers en
Paulina van Bragt Hvr. 

MAANDAG: half 8 H. Mis voor Willem 
van Gerven te Wijbosch overleden; El
ders irgt. voor Willem Konings. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Laurentia 
Konings van Vessem; elders jrgt. voor 
Catharina Konings. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voo� over
leden familie y. d. Bruggen-Megens; el
ders jrgt. voor Cornelia v, d. Nosterum. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petro
nella van de Nosterum-Kremers; elders 
jrgt. voor Maria van de Nosterum-v, d. 
Loo. 
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Adries Dol
phen; elders jrgt. voor Henrica Dolphen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor over
leden Ouders; elders gef. jrgt. voor Ma
rinus van Rooy. 
Nog zullen elders geschieden: H. Mis 
voor Cornelia van Oers-v, d. Braak; 
H. Mis voor Gertruda van der Staak-
Ko_nings. 

--
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KATHOLIEK 

Alles Amerika 
De Dollar beheerst de· wereld. Al
le staatsleningen der Europese lan
den wijzen naar Amerika. De 
voornaamste industrieën vinden 
hun beginpunt of hun einde in 
Amerika. De film, de techniek met 
haar uitvindingen, zelfs de weten
schap vindt haar vaderland daar. 
Kunstenaars, die hier moesten 
verdwijnen om hun onvaderlandse 
h.c)llding, werden in 't gastvrije 
land der Amerikanen met grote 
artikelen in de pers verwelkomd. 
Duitse geleerden krijgen opnieuw 
hun kans in de Nieuwe Wereld. 
Alles wijst naar de dollar. 
Daartegenover staat Rusland met 
grote idees van wereldrevolutie 
en nog enige goede geestesgaven 
van het volk. 
De Don-Kozakken en de H. Geest 
kunnen Europa nog redden, zei 
Leon Bloy. En hij heeft gelijk, als 
we hem goed verstaan. 
Niet het bolsjewistische Rusland is 
in staat een nieuw Europa te vor
men. Maar de gezonde geest van 
't oeroude Kozakkenvolk, geënt 
op de Europese beschaving kan de 
Westerse landen weer gezond 
maken. 
Europa is een prachtig object voor 
de Amerikaanse handelsgeest. Al
lerlei proeven van financiële aard 
kunnen met groot succes worden 
uitgevoerd. op 't berooide conti
nent. Amerika zal clan ook niet 
nalaten zijn dollars op te dringen 
aan onze armoede. 
Reeds zijn de Europese landen op 

De eeuwige Boer 
Nog steeds blijft het waar, dat men 
graag de boer als mikpunt neemt van 
z'n spotternijen en verwijten. Hij heeft 
zo zoetjesaan de naam van 't zwarte 
scliaap, dat men overal kan wegduwen. 
De boer heeft 'n brede rug. Hij kan er 
best tegen. Maar nu en dan is 't wel eens 
'n beetje te flauw .. Wanneer 'n pater Capucijn in zijn bedel
preek ook al 'n boen er bij moet halen 
als 't proto-type van 'n gierigaard, dan 
kan hij daarmee wellicht de lachspieren 
in werking brengen en misschien 'n gul
den losmaken voor dat edel werk van 
de Sint Vincentius Vereniging - maar 
ondertussen is 't grapje erg goedkoop. 
Waarom nu in 's hemels naam 'n boer 
wordt genomen als voorbeeld van heb
zuchtigheid en niet b.v. 'n heer van de 
Vincentius 'n bakker of kruidenier, 'n 
fabrikant �f handelaar - dat is ons niet 
precies duidelijk. 
Maar gelukkig kan- de boer veel ver
dragen. Hij werkt twee dagen, waar an
deren één dag werken, hij klaagt wat 
over 't droge weer, bromt op de rege
ring en ,verkt door. 
Hij blijft de eeuwige boer, lacht om grote 
mannen en grote woorden en zegt zo nu 
en dan: 

"Toen Adam spitte en. Eva spon 
'Waar was toen de adeldom?" 

DE BRANDEN IN DE 
PROVINCIE. 

Brabants Volksherstel organiseert 
op het ogenblik de particuliere 
hulpverlening aan de door brand 
zwaar getroffen bevolking van As
ten, Someren, Linden, Beers, 
Heesch en Schijndel. 
Vele instanties zijn bereid gevon
den daadwerkelijk te helpen, doch 
geld ontbreekt om de nood vol
doende te lenigen. 
Pater Henri de Greve heeft Zater
dagavond voor de radio een drin
gend beroep gedaan op de bevol
king om geldelijke bijdrage te 
storten op de girorekening 162898

ten name van het Provinciaal Op
bouworgaan Brabants Volksher
stel, Willem II-straat 37, Tilburg. 
De Bond Zonder Naam is voor
gegaan met een belangrijke gift. 
Inmiddels kwamen van vele kan
ten giften binnen. Vooral giften 
van eenvoudige mensen. Maar 
nog steeds is er niet genoeg geld 
om doeltreffend te helpen. Hebt 
U Uw bijdrage reeds gestort op 
girorekening 1 6 2 8 9 8? 
Huisraad en kleding zijn ook wel-
kom. '. • 

, 
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velerlei gebied afhankelijk van het 
overzeese geld. 
Maar wanneer er geen tegenkracht 
gaat werken, dan zal deze afhan
kelijkheid niet alleen beperkt blij
ven tot het materiële. Wanneer de 
dollar de zaken gaat winnen, dan 
zal hij ook de geesten veroveren. 
En wij weigeren te geloven in de 
superioriteit van de Amerikaanse 
geest. 
Niets is zo duidelijk als de ca
dentie van de Amerikaanse be
schaving. \'(/at daarin nog leeft en 
diepte heeft, is afkomstig van 
Europeanen. Men dient wel te be
denken, dat de dollar alleen 't za
kenleven inspireren kan. 
Waar leningen nodig zijn, zal nie
mand betwijfelen, dat 't goed is 
Amerika's hulp te aanvaarden. 
Maar dit mag niet geschieden ten 
koste van onze eigen adeldom. 
Ook Nederland staat onder Ame
rikaanse invloed, maar ·wanneer 
deze invloed verder reikt clan geld 
en goed, zal ons land daaraan 
geestelijk te gronde gaan. 
Dit gevaar is evenmin denkbeel
dig als 't gevaar, dat O{JS vanuit 't 
Oosten bedreigt. Aan beide kan
ten dreigt de materie de geest te . 
verstikken. Onze geestelijke weer
baarheid zal groot moeten zijn om 
dit te kunnen weerstaan. 't Is niet 
erg, dat wij van de dollar afhanke
lijk zijn. Het is duizendmaal beter 
dan overgeleverd te worden aan 
een dictatoriaal communisme. 
Maar boven deze financiële af
hankelijkheid is het zaak onze 
zelfstandigheid en hogere levens
waarden te behouden. H. v. cl. M. 

R.K. MILITAIREN TEHUIS 
,,MARIJKE" TE OIRSCHOT. 

Op de intekenlijst die vorige week in ons 
blad is gepubliceerd, was gestort een 
bedrag van f 8,50 
Deze week is gestort door N.N. f 10,-

Totaal f 18,50 
Wie volgt? 
Ieder bedrag hoe klein ook is welkom. 

Herdenking Brabants 

Gesneuvelden 

De jaarlijkse herdenking �an _Brab�nt's
Gesneuvelden in de daartoe mgenchte 
Willibrorduskapel om het graf van de 
Brabantse soldaat te Waalre zal dit jaar 
op Zondag 7 September gehouden wor
den. 
Het programma beperkt zich dit jaar tot 
een korte rede, uit te spreken door An
toon Coolen. En nadat op het terrein in 
een passende omlijsting het plechtig ap
pèl nominaal zal zijn gehouden van alle 
Brabantse gesneuvelden van zee- en 
landmacht, zullen de autoriteiten_ met de
nabestaande van de gevallenen zich naar 
het monument begeven, alwaar de ont-. hulling plaats heeft van ,de monumen
tale rouwborden, die in hout gesneden, 
de namen der gesneuvelden vermelden. 
Zulks onder de gebeeldhouwde wapens 
van rijk en provincie en van de verschil
lende Brabantse kwartieren, het markie
zaat, de baronie enz. 
Deze rouwborden zijn geplaatst in het 
gothisch gedeelte van het oude kerkje, 
waar ook het eerste van de drie gebrand
schilderde ramen is aangebracht. 
Op deze onthulling sluit aan een bloe
menhulde van alle schoolkinderen uit de 
omgeving op de grafstede van de Bra
bantse soldaat, langs wiens laatste rust
plaàts tenslotte alle deelnemers zullen 
defileren, 
Waalre is die dag behalve met de bus
dienst van de E.M.A.. te bereiken met een 
extra-trein, welke kort voor twee uur van 
Eindhoven zal vertrekken �n zes uur de 
deelnemers weer naar station Eindhoven 
vervoert. 
Familieleden van Brabantse gesneuvelden 
worden via de gemeentebesturen van hun 
woonplaats uitgenodigd bij het eerbe
toon op die dag tegenwoordig te zijn. 
Indien zij een hun vergezellend geeste
lijke, in de morgenuren van die gedenk
dag, de H. Mis zouden willen laten lezen 
bij het graf van de Brabantse soldaat, ge
lieve zij zich in verbinding te stellen met 
het secretariaat: 
- Burgem. Uyenstraat, te Waalre,

telefoon 321 (K 4904). 
Verder vernemen wij nog, dat over de 
geschiedenis van dit 12e eeuws kerkje, 
een interessant boekje is uitgekomen en 
dat op de hert!enking tevens de eerste 
plaquettes en maquettes van de gerestau
reerde gedachteniskapel tentoonsteld. 

Dat niemand rake aan onzen roem: 
de mildheid onzer zeden. 

Dat niemand rake aan onze Vlag, 
die zoveel stormen tartte. 

Dat niemand rake aan onze Wet, 
geweld uit ons verleden. 

En dat Oranje leven mag, 
Diktator onzer harten. 

Zondags evangelie.

Ze zaaien noch maaien en 
verzamelen niet in schuren 
en toch voedt ze uw he
melse Vader. (Matth. 6, 26) 

Van heel het Evangelie is geen en
kel kapittel zo actueel in deze tijd 
als het hoofdstuk over de vogels 
in de lucht en de lelies op het 
veld. 11Ze werken niet-en spinnen 
niet en toch zeg ik u, dat zelfs Sa
lomon in al zijn heerlijkheid niet 
gekleed was als een van deze". 
Deze opwekking om niet overdre
ven bezorgd te zijn voor ons le
ven, wat we zullen eten of wat we 
zullen drinken, of wanneer we ons 
zullen kleden, roept in vele harten 
bittere gedachten wakker. En ik 
kan me indenken, dat het wel eens 
moeilijk valt, om met hongerige 
magen en uitgerafelde kleren te 
blijven geloven aan Gods Voor
zienigheid, diè weet wat we alle
maal nodig hebben en die ons al
les geeft, wat we nodig hebben. 
Vooral in deze dagen zou een 
prachtige be�chouwing over Gods 
Voorzienigheid nogal wat protes
ten uitlokken. We merken er im
mers zo weinig van, dat God als 
een Vader zorgt voor de armen. 
En toch bidden zij dagelijks: Geef 
ons heden ons dagelijks brood. 
Misschien zelfs bidden zij het nog 
met meer aandrang, met meer 
honger in de stem, maar ze horen 
geen antwoord en dank zij de 
vriendjespolitiek blijven zij zitten 
met hun ellende en armoe. 
Maar zij gaan het antwoord zoe
ken op een verkeerde plaats. 
Christus zelf heeft hier het juiste 
antwoord gegeven: 11Zoekt eerst 
het Rijk Gods en zijn gerechtig-
heid en dit alles zal u worden ge
schonken als toegift". 
Christus wil nu eenmaal, dat wij 
eerst voor onze ziel zorgen, dat 
wij meer en beter zorgen voor on
ze ziel dan voor ons lichaam. De
ze voorwaarde moet eerst vervuld 
zijn, wanneer wij ons willen laten 

drijven op Gods Voorzienigheid. 
Wanneer God ons niet voedt 
noch kleedt, zoals wij dit wensen, 
is dit te wijten·aan onze geestelijke 
laksheid en we moeten dan God 
niet de schuld geven, maar op on
ze eigen borst kloppen. 
De redelijke verdeling van de goe 
deren dezer a�rde hangt al even
zeer af van dit woord: 11z;oekt 
eer�t het Rijk Gods en zijn gerech
tigheid. De wereld echter wil niets 
weten van Gods Rijk en nog veel 
minder van zijn ger�chtigheid. 
Wat God in rijken overvloed laat 
groeien voor alle mensen, wordt 
versjacherd en verhandeld door 
enkele zwarthandelaars, die pro
fiteren van het gebrek der armen. 
In de voorraadschuren van God is 
voedsel voor allen, maar degenen 
die het moeten uitdelen en distri
buëren, spotten met God en ge
bod. Wanneer allen verzadigd wil
len worden, moeten ook allen het 
Rijk Gods zoeken. Wie dit niet 
doet, is een broodrover voor zijn 
medemens. 
Men tracht naar aanleiding van· dit 
Evangelie de Katholieken te ver
wijten een zekere achterstand en 
een zeker verzet tegen iedere 
vorm van vooruitgang en bescha
ving. Dit klopt echter niet. Een 
Katholiek, die zijn plicht begrijpt 
en in daden omzet, is geen vijand 
van vooruitgang en beschaving. 
Hij beziet de dingen dezer aarde 
met een ander oog dan de mensen 
die alleen voor deze wereld leven; 
hij veracht ze echter niet, omdat 
heel de schepping Gods . eigen 
werk is. Een goed Katholiek zal 
zijn kinderen een verzorgde op
voeding geven, niet alleen op ze
delijk en godsdienstig, maar ook 
op maatschappelijk en sociaal ge
bied. Het is zijn plicht te zorgen, 
dat zijn kinderen later in staat zijn 
zelfstandig de kost te verdienen 
voor hun gezin. En dit laat de 
laatste jaren heel wat te wensen 
over. Als we op dè" laatste kermis 
eens rondkeken, wie het waren die 
hun geld over den balk smeten 
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voor sterke drank en de gevolgen 
hiervan moesten dragen, dan ko
men we juist bij dat soort men
sen, die steeds voo�aan staan, 
wanneer er ergens iets te krijgen 
is. De opvoeding wordt in derge
lijke gezinnen totaal verwaar
loosd. Hoe kan het anders, als 
zelfs de moeders dronken over de 
straat marcheren. Maar hoe kun
nen dergelijke mensen nog ver
trouwen op Gods Voorzienigheid, 
waar ze hun eerste plichten te
genover gezin en kind met voe
ten treden. Daarom zoekt eerst 
het rijk Gods· en als ge werkelijk 
uw plichten van staat, die ge te
genover 'God te vervullen hebt, 
zult. nakomen, dan zult ge gaan 
voelen, dat God ook u niet in de 
steek zal laten. 

Plaatselijk nieuws.

TENTOONSTELLING VAN 
VOLKSKUNST 

Nog enige dagen! 
De volkskunst-tentoonstelling is 
nog geopend op Zaterdag 30 . 
Augustus van 2 tot 6 uur, Zondag 
31 Augustus van 12 tot 6 uur en 
Maandag 1 September van 2 tot 
6 uur. 
Daar deze dagen voor de meesten 
vrije dagen zijn mag worden ver
wacht dat velen alsnog de alles
zins bezienswaardige expositie 
zullen bezoeken. 

BALDADIGHEID. 

Vacantie-gangers en andere reptielen, 
die de zon te warm vonden, braken de 
afrastering en verboden-toegang-bordjes 
bij de z.g. visvijver af, achter het wandel
park, en hadden voor een middag 'n ge
mengde zweminrichting. - . 
De politie zal hieraan een einde stellen 
en een strengere bewaking toepass�. 
Het moet nu eenmaal voorkomen worden 
dat Boxtel een afzetgebied wordt v'oor 
super-cultuur van "vrije'.' mensen of z�ij
nen in badpak. Tegen verdere baldadig
heden zal streng worden opgetreden. De 
afrastering en de bordjes werden op
nieuw\ overeind gezet. Hef is te hopen 
dat dit voorgoed afgelopen is. 



VIERING • JAARDAG 
H.M. DE KONINGIN.

De Regering sluit zich aan bi) de wens . 
van Hare .Majesteit de Koningin en ver
zoekt daarom uiterlijk feestbetoon ter 
gelegenheid van 31 Augustus te matigen. 

VIERING KONINGINNEDAG 
De festiviteiten op Koninginnedag zijn 
nu door Boxtel Vooruit als volgt samen
gesteld: 
Zondag 31 Aug. 
half drie Volksdansen op de markt, uit 
te voeren door verschillende clubs uit 

, Voordwijkerhout, Alphen a<tn de Rijn, 
Boskoop, Tilburg en Boxtel. 
Ter nadere oriëntering leze men hieron
derstaande uiteenzetting "Volksdansen in 
Boxtel". 
7 uur Concert door Boxtels Harmonie. 
8 uur Concert door de Zangvereniging 
St. Cecilia, St. Petrus en Meisjeskoor. 
Kwart voor 9 Concert door Boxtels Ge
mengd koor. 
Half 10 Concert door de R.K. Gilden
bondsharmonie. 
De ingezetenen worJen vriendelijlc ver: 
zocht de vlag uit ie c.eken. � 

Volksdansen in Boxtel. 
,,Als je t' eenmaal hebt gedaan, 
Kun je niet meer blijven staan." 

Deze woorden uit de Nederlandse tekst 
van de Lambeth-walk zeggen met het 
oog op volksdansen zeer veel, t,·ouwens 
dit z{41 ge zelf ook zeggen als we el
kaar na Zondag weer spreken. Want dat 
betekent, dat ge nog een goede smaak 
• hebt, die de edele en schone volksdans
niet verwerpt als kinderspel, of als oud
bakken gedoe, of als alleen geschikt voor 
onze jonge Brabantse boerinnen. 
Ge zült dat zien, en metterdaad onder
vinden, dat dit zwierige, losse dansen 
hoog uitgaat boven het uur na uur da
lende pijl van onze moderne dansavon
den. Ziet, hoe alles los is, springt en 
weer terugveert, ziet hoe het hele li
chaam de prachtige melodieën "ver
danst", en hoe allen met een lach op hun 
gezichten één grote gemeenschap van 
vreugdevol dansende mensen uitmaken. 
Luistert naar de frisse, poëtische bena
mingen, als Vrolijke melkmeisjes, Gel
derse Blom, Blauwe muts, de Vlinder, 
Kerstklokken, Tovercirkel. En dan die 
prachtige muziek, die wijsjes, welke ge 
niet meer vergeet, waar ge 's morgens 
mee opstaat, en die u niet meer ver
laten, edele volksmuziek, die nog altijd 
inspiratie verschaft aan onze grote com
ponisten. 
Mensen van Boxtel, dit is uw kans. Wij
hebben een tentoonstelling van Volks
kunst, die er zijn mag; wij hebben God
dank, eindelijk de smaak beet van het 
goede volkslied; we hebben zelfs de 
eerste Brabantse Volksmuziekschool. En 
was dat geen volkstoneel eerste klas? 
Ons grote Willibrordus spel? 

HEILIGE PRIESTERWIJDING
Onze plaatsgenoot, de Eerw. Heer Leo
van Kol, van de orde der Eerw. Paters 
Redemptoristen, hoopt op Dinsdag 16 
September de• Heilige Priesterwijding te 
ontvangen in de kloosterkerk te Wittem. 
De Eerste Plechtige H. Mis in de paro
chiekerk zal hij eerst het volgend jaar op 
nader aankondiging opdragen. 

R.K. Huishoudschool N.C.B. 
Het nieuwe schooljaar begint 4 Septem
ber met om half 9 een H. Mis in de St. 
Petniskerk. 
Alle leerlingen worden verwacht hierbij 
aanwezig te zijn. Na de H. Mis bijeen
komst in de huishoudschool. 

. ~RK. JONGE BOERENSTAND 
Wij attenderen de leden op de in dit 
blad voorkomende advertentie, middels 
welke een alg. vergadering wordt aan· 
gekondigd. 

1 Geslaagd. 
Op het te Rotterdam ge.houden examen 
voor het Brevet van de Textielhandel 
slaagde mej. C. Entink alhier. 
Voor het diploma Algemene Handels-. 
kennis slaagden nog de dames B. Kou
wenberg, T. van Drunen, Jo v. d. Boer, 
H. Verhoeven en de heren: F. Geerts,
L. Schuurmans, W. Pijnenburg, J. van
Erp, A. van Kessel en A. Leijten. 
Voor -de nieuwe cursus wordt verwezen 
naar de in dit blad voorkomeade adver
tentie.
H. A. van Geffen slaagde heden voor de 
praktijkdiploma's Nederlandse en Engel
se handelscorrespondentie der Ver. van 
Leraren en tevens voor het praktijkdiplo
ma Engelse. handelscorrespondentie der 
Ned. Associatie voor Praktijk-examens. 
Hij genoot zijn opleiding bij Mevr. Car
pay-Kuijpers. 

AANBESTEDING 
Bij de aanbesteding van 3 houten Oos
tenrijkse woningen (oprichten, het ma
ken van funderingen enz.) voor de ge
meente Boxtel op 21 Augustus 1947, des 
voormiddags 11 uur, werd ingeschreven 
als volgt: 
J. de Koning f 35520 
G. Boons 35576 
Fa. Wed. A. J. v. Liempt 35890 
Fa. A. ' v. d. Laar & Zn. 37200 
Gebr. v. d. Laar 37825 
H. v. d. Laar 38318 
Fr; M. de Koning & Zn. 3850Ó 
-Gebrs. van Maaren 38700 
G. Verdonk 38950 
Gebrs. van Heesch 39100 
H. J. de Koning 39325 

GUNNING BOUW 79 WONINGEN 
Dé gemeente Boxtel heeft 30 woningen 
in- aanbouw. Zij heeft opdracht gege
ven tot de bouw van 79 woningen aan de 
N.V. Bouw- en Handelsmij "W ABO" te
Eindhoven. 

CIRCUS SALTARINO 
Zaterdag, Zondag en Maandag ademt 
B�tel weér de gezellige circussfeer, die 
circus Saltarino op de Bosscheweg zal 
scheppen. Voor jong en oud gaat er nog 
altijd een grote bekoring uit van het cir
cus, met zijn kakelbonte clowns, de ·ele
gant uitgevoerde paardendressures, de 
gratieuze acrobatiek en equilibristiek en 
de gewaagde evoluties aan de trapezes. 

·Evenals andere jaren zal de Saltarino
circuskapel weer velen rondom de piste
roepen om zich te vermeien in de vluch
tige romantiek van het circus-spel.
Daar het bezoek van Circus Saltarino
samenvalt met Koninginnedag heeft de 
directie besloten om de kinderen Zon
dag en Maandag ailen in de gelegenheid 
te stellen het volledige, schitterende pro
gramma te gaan zien tegen halve prijzen,
nota bene op alle rangen. 
De advertentie in dit blad verschaft U
verdere gedetailleerde gegevens. 

WIE VOLGT?
Voor Katholiek Thuisfront werd op de
teeravond van de spaarkas "De Voor
zorg", gevestigd in café L. Schoenma
kers in de Nieuwstraat, een bedrag van 
f 11,- opgehaald. 

ATTENTIE!
Het Consultatiebureau voor zuigelingen
houdt a.s. Vrijdag 5 September nog geen 
zitting. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 19 Augustus tot _en met 25
Aug. 1947. 

(:;EBOREN: Josephus C., zoon van M. 
van Son en van C. Th. Maas; Johannes 
A. M., zoon van J. A. J. de Laat en van
A. v. d. Heijden; Henricus J. A. M.
zoon van A. J. van Dam en van A. A. A. 
van Rooij; Leonarda G. M. zoon van 
M. G. van Hoof en van M. H. A. van
Ham.
ONDERTROUWD: Wilhelmus Petrus
Maria v. Geffen en Petronella Johanna, 
Maria Voets; Theodorus Johannes van 
Kempen en Maria Petronella Derks; 
Cornelis Johannés Schellekens en Anna 
Maria van Hal. 
GEHUWD: Gerardus van der Bruggen
en Elisabeth Maria Megens. 
OVERLEDEN: Care! Alexander Smits,
oud 67 jaren; Johanna Kuppen, oud 74 
jaren, echtgenote van M. Heeren; Chris0 

tina Derks, oud 72 jaren, weduwe van J. 
Heiligers; Wilhelmina Kraaijvanger, oud 
84 jaren, religieuse. 

GEMONDE 
Op de vooravond van de zeven en zes
tigste verjaardag van H.M. de Koningin 
zal de fanfare "St. Lambertus" ter ge
legenheid hiervan concerteren op de 
kiosk. 
Het concert, dat om half acht aanvangt, 
onder leiding van directeur J. v. d. Braak, 
zal ongetwijfeld wederom velen naar de 
kiosk lokken. 

Algemeen Nieuws. 
VOOR M;DDENST ANDERS 1 

Bij herhaling blijkt, dat vele middenstan
ders nog onkundig zijn van de bijzon
dere credieten, die kunnen worden ver
strekt voor noodzakelijk bedrijfskapitaal 
en voor de aanschaffing van machines 
en werktuigen. 
Voor het district van de Kamer van 
Koophandel voor 's-Hertogenbosch en 
omstreken worden alle inlichtingen gaar
ne verstrakt door het Borgstellingstonds 
voor de middenstand, gevestigd te 's Her
toge11bosch, Koningsweg 21, dat tevens 
bemiddeling en voorlichting verleent bij 
bedrijfsmoeilijkheden. 

Raadsvergadering Boxtel 
21 Augustus 1947. 

De Voorzitter opent de vergadering met 
het gebruikelijk gebed en stelt, nadat de 
notulen d(!r vergaderingi!n van llJ en 23 
Juni 194ï ongewijzigd waren goedge
keurd, de ingehnnen stukken aan Je 
orde. , 
Daaronder waren zeer belangrijke. 
Zo was een Koninklijk Besluit ingeko
men waaruit blijkt dat de R:K. Nijver
heidsschool, met ingang van 1 September 
1948, mag beginnen met een afdeling 
metaalbewerkers. • 
Boxtel mag dan dus metaalbewerkers in 
zijn school toelaten. Dit is zeer belang
rijk. En er zal zeker zeer veel vraag 
naar zijn. 
Gedeputeerden keurden een wijziging 
der gemeentelijke hypotheekregeling 
goed waarbij de bouwkassen, die erkend 
zijn, kunnen worden ingeschakeld bij de 
bouw door particulieren. Veronderstel 
dat de financieringsregeling 1947 die de 
Regering in het leven riep wat soepeler 
en gunstiger kan worden op het gebied 
van de z.g. niet-rendabele kosten ener 
woning, dan kan deze regeling van de 
gemeente grote mogelijkheden gaan 
scheppen. Vooral de arbeiders moeten 
dit alles ioed in de gaten houden. Want 
voor hen liggen hier goede kansen. 
De gemeente toch wil aan een bouwer 
100% verstrekken van de z.g. rendabele 
bouwkosten tot een maximum van f 7500 
(hierin begrepen de kosten van de grond) 
wanneer de bouwer aantoont dat hij 
deelnemer is bij een erkende bouwkas en 
bij de bouwkas 10% van het benodigde 
kapitaal gespaard heeft. In het algemeen 
moet wel 25% gespaard zijn voor de 
bouwkas helpt. Thans wil de gemeente 
helpen als 10% gespaard is. De gemeen
te verkort daarmede dus de wachttijd 
zeer belangrijk waaruit volgt dat een 
bouwer veel vlugger kan beginnen met 
bouwen. 
Eerst wanneer de particuliere bouwnij, 
, er heid goed op gang is kan vernacht 
worden dat het woningtekort zijn einde 
kan naderen en de Raad van Boxtel deed 
goed de hypotheekreg.eling aan te passen 
aan de eisen des tijds. Nu dit besluit is 
goedgekeurd, is al een flinke stap gezet 
in de goede richting. Moge de Regering 
begrijpen dat Boxtel de weg wijst om tot 
een oplossing van het woningtekortpro-· 
bleem te geraken. 
Meerdere grondaankopen verkregen de 
nodige goedkeuring. 
Een ruil met het Ministerie van Oorlog 
werd goedgekeurd waardoor de bouw
terreinen aan de van Rantstraat voor be
bouwing vrij kunnen komen. Een wijs be
sluit is het dit open terrein voor woning
bouw te bestem�n. Hier toch kunnen 
een,flink aantal woningen staan. Te ho
pen dat zij er ook vlug zullen staan. 

De aankoop van �e gronden aan de Prins 
Bernhardstraat en de z.g. houtwerf kreeg 
door goedkeuring zijn beslag. Dit, mid
den in Boxtel; open liggend groot stuk 
onbebouwde grond kan nu een bestem
ming krijgen die overeenkomt met het 
karakter van een plaats als Boxtel. Een 
besluit dat ieder weldenkende moet toe-
juichen. . 
ln het verleden moesten de kruideniers
winkels en de groenten- en fruitwin��ls 
op Woensdag-namiddag gesloten z1Jn. 
Een vergadermg va'n de KK. Bakkers
patroonsbond St. Nicolaas wees mt dat 
een sluiting van alle bakkerszaken op 
Donderdagmiddag op prijs werd gesteld. 
De K.A.B. liet weten dat deze zou kun
nen instemmen met een verplichte win
kelsluiting op Maandag-v?ormidd�g voor 
alle zaken in Boxtel met mtzondermg van 
de levensmiddelenzaken in de ruimste 
zin genomen. Wat R.K._ Middenstand 
eigenlijk zelf wenst was _met kenb�_ar ge
maakt. Dit toch is nodig. Mogelijk be
staat bij de Middenstand hierover nog 
geen eenstemmigheid. 
Het is vanzelfsprekend het allerbeste dat 
èn Middenstand èn K.A.B. èn de Bak
kersbond èn de R.K Bond van Handels-, 
Kantoor- en Winkelbedienden elkaar 
raadplegen en gezamenlijk een afgerond 
en voor een ieder bevredigend voorstel 
indienen. De Raad kan dan een veror
dening in het leven roepen die daarop 
is afgestemd en er komt dan een voor
treffelijke regeling. 
De Raad deed verstandig deze zaak 
eerst in handen te leggen van het parti
culier initiatief en wacht nu af wat de 
verschillende organisaties samen be�ei
ken. Het woord is dus aan de orgamsa
ties zelf. Te hopen is dat zij elkander 
vinden. Slechts in samenwerking en goe
de harmonie is op dit punt veel goeds te 
bereiken. Moge deze wenk worden ver
staan. 
Ingevolge de wet moesten de uitgav.en 
over 1946 worden vastgesteld voor de 
openbare lagere school._ Het daarop be
trekking hebbend beslmt werd, formeel, 
genomen. 
Door het vertrek uit Boxtel van de heer 
van Helmond· was een vacature ontstaan 
in de Commissie tot Wering van School
verzuim. 
De Raad benoemde in diens plaats de 
!,eer van Hees, Hoofd der St. Paulus
school. 
De Dienst voor Maatschappelijk Hulpbe
toon werd, in de bezettingstijd, opgehe
ven. Op verzoek van H.H. Gedeputeerde 
S:aten werd besloten deze opheffing te 
niet te doen. 
Burgemeester en Wethouders boden _ de 
z.g. slotwijziging der gemeentebegrotmg
voor 194) aan. Deze werd vastgesteld. 
De Voorzitter kondigde aan dat de reke-
ning 1945 nu vlug volgen zal. 
Ingevolge de voorwaarden waaronder de 
gemeente aan de P.N.E.M. de electrische 
centrale overdroeg behoort de gemeente 
gratis aan de P.N.E.M. in eigendom over 
te dragen perèeeltjes grond die de 
P.N.E.M. nodig heeft voor de bouw van 
transformatorstations. 
Een 9 tal strookjes grond werden daar
om voor niets aan de P.N.E.M. overge
dragen. Twee perceeltjes hoorden aan de 
gemeente, de overigen waren eigendom 
van derden. 
Door de hele gemeente liggen strookjes 
grond, eigendom van de gemeente! doch
sedert lang bij de belendenden m ge
bruik. Tot het verkrijgen van een regel
matige toestand is het gewenst dat de 
strookjes grond aan de. eigenaren van de 
aangrenzende gronden worden overge
draoen waardoor vooreerst de eigen
don�sg;ens ter plaatse een rege\n�atig ver
loop krijgt en voorts de onimste toe
stand wordt opgeheven dat gemee�te
grond door particulieren wordt gebrmkt. 
Voor een 71 tal gevallen is deze kwestie 
bekeken en een bevredigende oplossing 
verkregen. Vandaar dat Burgemeester en 
Wethouders voorstelden tot verkoop van 
deze verspreid liggende strookjes grond 
langs openbare gemeentewegen over te 
gaan. De Raad ging hiermede ac�oord. 
De Commissie die deze puzzle mtzocht 
verdient dank voor haar werk. Deze 
toch was niet zo eenvoudig. Maar het 
resultaat loont de moeite. 
Zolang de huisvesting grote zorg baart 
en dat kan nog lang duren, moet nu 
eenmaal elke kans benut worden om 
hierin verbetering te brengen. Een van 
die middelen is o.a. de bouw van bunga
lows. Dit schijnt een type semi-perma
nente eensgezinswoning te zijn van een
voudioe en weinig schaarse materialen 
met e0en betonnen fundering. De gevels 
zijn uit baksteen opgetrokken. De t?P· 
gevel is van rondhout. De dakbedekkmg 
is van pannen. Er zijn meerdere typen. 
Burgemeester en Wethouders vroegen 
machtiging om de voor de bouw van en
kele bungalows nodige maatregelen te 
mogen treffen, inbegrepen de eventuele 
grondaankopen. De Raad verleende deze 
machtiging. 
De kunst zal ook zijn daarvoor passende 
stroken grond te vinden. 
Liefhebbers ener dergelijke woning kun
nen hier de helpende hand bieden door • 
zelf een stukje grond te helpen zoeken. 
Dan komt er gemakkelijker schot in. Aan 
de tekening te zien is de woning niet on
aardig en past zij wel langs buitenwegen. 
Er hoort een flinke tuin bij. Zij lijken 
zeer geschikt voor landarbeiders en voor 
zonen van boeren. 
Bij de wet zijn regelen gesteld die leiden 
kunnen tot herziening van o.a. tijdens 
de bezetting aan ambtenaren verleende 
ontslagen. De heer Nestelaar kreeg van 
de Raad rechtsherstel. 
Voor de Rijksamb�enaren geldt een rege
ling voor ambtsjubilea. 
De Raad nam deze regeling voor het 
gemeentepersoneel over. 
De gemeentelijke arbeidsovereenkom
stenverordening werd aangevuld waar
dbor de Commissie voor Georganiseerd 
Overleg voortaan zal worden ingescha
keld bij personeelsaangelegenheden van 
werklieden die op arbeidscontract in 
.dienst zijn. 
De huishuurtoélage werd in het salaris 
v�n het personeel der gemeente opgeno
men. Dit betekent een verbetering · voor 
de • ongehuwden terwijl de gehuwden er 
niet slechter op • worden: 

De rijwieltoelage werd van f 30,- ,ge
bracht op f 40,- per jaar. . 
De Wethouder va11, Sociale Zaken kon
digde aan· dat dit bedrag eerlang wel op 
f 45,- zal komen te liggen. De plant- • 
meester werd in de rijwieltoelage be
trokken. 
Dé autotoelage van de Directèur van de 
Vleeskeuringsdienst werd • verhoogd. De 
motortoelage voor de keurmeesters werd 
beperkt. 
Aan het personeel in 's Rijks -dienst 
wordt bij wijze van vacantietoelage een 
gratifi�atie verleend, tot een maximum 
van f 50,-. 
Deze toelage werd van overeenkomstige 
toepassing verklaard op het gemeenteper-
soneel. 
De gemeente Boxtel werd, met betrek
king tot de Noodwet Ouderdomsvoor
ziening, ingedeeld in klasse 4. 
In vergelijking met de indeling van an
dere gemeenten in Noordbrabant is dit 
weinig fraai voor Boxtel. Trouwens de 
Noordbrabantse gemeenten komen er in 
het algemeen wei�ig voorbeeldig af. Hoe 
is het mogelijk! 
Met betrekking tot het Bezoldigingsbe
sluit Rijksambtenaren is Boxtel in de 2e 
klasse ingedeeld. Feitelijk is elke classifi
catie uit de boze zei de heer Pietermans. 
En hij heeft groot gelijk. 
Voor de ouden van dagen wordt Boxtel 
nu evenwel 4e klasse! 
't Is weinig moois. 
Burgemeester en Wet houders stelden 
daarom voor tegen deze klasse-indeling 
ernstig protest aan te tekenen met het 
verzoek tevens om Boxtel beter in te 
delen. 
Hulde aan Burgemeester en Wethouders 
voor hun houding. 
Dank aan de Raad die het protest over-
nam! 
De Voorzitter zal het protest doorzenden 
aan Gedeputeerde Staten, aan de Frac
tie van de R.K. Volkspartij en aan de 
grote Standsorganisa�s. Laten deze 
Standsorganisaties ook actief zijn! 
Laten zij zich achter de Raad -�cha��n. 
leder doe op zijn plaats en op z1Jn w11ze 
zijn best om Boxtel beter geclassificeerd 
te krijgen. De Boxtelse ouden van dagen 
verdienen het. 
De verkoop van gemeentewoningen staat, 
zoals bekend, Óp stapel. 
In de "Ark" was er al een vergadering 
over. Daar werd het gemoed eens ge
lucht en waarom ook niet. Maar achter
af bleek toch wel dat er belangstelling 
is voor de woningen bij de bewoners. 
Dit is prijzenswaardig. De koppen wer
den schijnbaar eens bijeen gestoken. 
Men begon te voelen dat het kopen van 
een gemeentewoning toch nog zo gek 
niet is. De -woning wordt door 3 man, 
door de Kantonrechter aan te wijzen, 
geschat aan de prijs van voor de oor!og 
en tegen die prijs kan men de womng 
kopen. 
Natuu.rlijk zijn er voorwaarden aan de 
koop verbonpen. Men mag er b.v. ge�n 
handeltje mede drijven. Geen speculatie. 
De kopers moeten de woning blijven be
wonen zolang ze werkelijk in Boxtel wo
nen. De koper moet minstens 10% de_� 
koopsom uit eigen mid_delen _betalen b11 
de koop: Dé rest kan m 30 Jaren afbe
taald worden. 
De woning mag niet veranderd .of afge

·broken worden. Na het overlijden van
de koper moet de woning bewoond wor
den door een of meer van diens erven, 
zijn weduwe of bloed- of aanverwanten 
in de rechte lijn. De gemeente heeft het 
recht bij overlijden van de koper de wo
ning terug te kopen tegen alsdan door 3, 
door de Kantonrechter aan te wijzen des-
kundigen, te bepalen prijs. . De bewoners van de gemeeQtewonmgen 
moeten hierover eens goed en ernstig
nadenken. Eigendom toch is een zaak 
die iedereen ter harte moet gaan. Het is 
een zaak bovendien die behartigd moet 
worden. Het is voorts een groot goed. 
Men trekt er zich zelf mede op. 
De te verkopen woningen moeten echter
nu eenmaal een aaneengesloten gebouwd 
.blok vormen, dus een geheel zijn. 
De buren moeten daarom met elkaar
eens goed overleggen. Want kopen deze 
de woning waarin zij wonen niet en heb
ben anderen zin in de woning die zij be
wonen dan komt er een moeilijkheid 
want dan moet er nu eenmaal verhuisd 
worden. Op zich zelf is dit nu wel niet 
onoverkomenlijk maar 't is toch minder 
prettig. Niemand is verplicht te kopen. 
Maar de bewoner heeft om het zo te 
zeggen voor zijn eigen woning voorkeur, 
maar dan moet dat in blokverband gaan, 
want anders vallen sommige bewoners 
uit. 
De woningen in de Kasteell,àn, de Frans
Staelstraat en de Ten Brinkstraat schijnen 
het eerst aan bod te komen. De bewoners 
zullen nog een schrijven krijgen waarin 
zij de kans tot kopen krijgen. 
In onderlinge harmonie kan hier wat
moois gebeuren met een eigen huis tot 
inzet tegen een, naar wij beluisterden, 
werkelijk niet te dure prijs. 
De Maycrete woningen verlangen naar
een schuurtje. Daar wordt aan .gedokterd. 
De Middelbare Meisjesschool is al een 
succes. De E.E. Zusters Ursulinen be
ginnen met 2 eerste klassen. Een\prach-
tig begin. Proficiat. 
De oude (vrijwillige) huisvestingscommis
sie werd omgezet in een wettelijk ver
plichte. De heren. dezer Commissie zij 
sterkte toegewenst. Hun taak is • zeer
zwaar, uit-ermate moeilijk en ondankbaar. 
Toch werken de leden moedig door. 
Hiervoor past een woord van dank en 
erkentelijkheid! 

Sociale Verzekeringen. 
NOODWET 
OUDERDOMSVOORZIENiNG 

Eindelijk is men dan met de regeling 
ter voorziening in de nood van ouden 
van dagen zover gekomen, dat men tot 
uitreiking der . formulieren is kunnen 
overgaan en na de aankondiging van vo
rige week in Brabant's Centrum zijn ve
len reeds ten Gemeentehuize verschenen, 

• naar schatting 75 % der oudjes, om op
het bureau Sociale Zaken een· formulier 
af te halén. De; overigen, zo zij althans 

' mene� aok îri aanmerlang t'e komen wór� 

�d,n verzocht zulks alsn'l,8:',l(t • 
• mogelijk te doen daar genoemd 
alles în het werk wïr stellen 
gevuJd'e. • forntàlleren .' anmidd' 
de Raad 'van ArlMd tè 's-Nertogén6p:�p. ; 
die de ouderdpmsuitkering moet -vaststel'
len en uitkeren, te kunnen opzenden, 

. De gemeentelijke Commissie van Onder.• 
zoek vergaderde Dinsda�. j.l: en .stelqe.
het werkprogram vast. ZtJ die een fora 
mulier afhaalden en dit intussen hebben 
ingevuld worden verzocht dit indien mo
gelijk persoonlijk op het Gemeent,ehuis 
Bureau Sociale Zaken terug te brengen, 
doch eerst dan wanneer zij daartoe een, 
oproeping van laatstgenoemd bureau 
hebben ontvangen. Zij die het formulier 
nog niet hebben ingevuld krijgen even-· 
eens een oproeping om op het gemeente-·,' 
huis te verschijnen, waar men_ hen bij • 
de invulling behulpzaam' zal zijn. Ieder 
65 jarige en oudere die een formulier 
afhaalde ontvangt dus een oproeping op • 
welke dag en welk uur hij moet vei:
schijnen. Op .de. oproeping wordt ver
meld, welke stukken moeten worden me-
degebracht en welke nodig zijn om de 
invulling der formulieren of wel de con
trole hierop een zo vlot mogelijk ver
loop te doen hebben. Voor dit laatste 
wordt ook verzocht om alleen op het 
uur op de oproeping aangegeven te· ver
schijnen teneinde onnodige drukte t� • 
voorkomen. 
Uitdrukkelijk wordt nog gewezen op ar
tikel 12 der Wet, waarin wordt bepaàld 
dat een ouderdomsuitkering kan worden 
geweigerd of een toegekende • Ouder• 
domsuitkering kan worden ingetrokken 
met terugwerkende kracht indien de be� . 
langhebbende ter verkrijging dier uit- • 
kering een onjuiste opgav� heeft gedaan. 
Aan degene die kennelijk met het oog
merk om in aanmerking te komen voor . 
ouderdomsuitkering zijn vermogen een 
vermindering doet ondergaan of van hem 
toekomende inkomsten afstand doet, 
wordt ouderdomsuitkering geweigerd en 
kan tevens worden bepaald dat men biµ�
nen een bepaald tijdvak - ten hóogste 
5 jaar - geen nieuwe aanvraag behoeft 
in te dienen, daar deze dan op dezelfde 
grond wordt afgewezen. 

c, Het zal derhalve het verstandigdst zijn 
de opgave, welke benodigd zijn zo zui-. 
ver mogelijk te verstrekken opdat. ,�e 
gemeentelijke Commissie van Onderzoek 
niet genoodzaakt zal zijn een ongunstig 
advies aan de Raad van Arbeid te geven. 
Buiten de adviezen der Commissie stelt 
deze Raad in geval van- twijfel of op 
nagekomen afwijkende gegevens zelf nog 
een onderzoek in. 
Indien men zelf twijfelt of de. vastgestel� 
de jaarlijkse inkomengrens tot welke men 
voor uitkering in aanmerking komt, dus. 
f 725 voor ongehuwden (ook-weduwen) 
en f 1150 voor mannen wier vrouw nog 
leeft, dan is het voor. de belanghebbende 
toch van het grootste belang zodra hij de: 
oproeping ontvangt van Bureau Sodale 
Zaken met zijn formulier aldaar te ver
schijnen. De mogelijkheid is toch niet 
uitgesloten, dat uw zienswijze niet juist 
is en uw inkomsten per jaar beneden het 
genoemde bedrag blijven, waarbij . dan 
uw aanvraag voor verdere behandeling • 
zal worden ingenomen. 
Tot slot zij nog opgemerkt dat bij het 
berekenen der inkomsten wordt genomen 
het jaar 1 Octöber 1947 tot 1 October 
1948, aangezien de oüderdomsuitkering 
ook eerst per 1 October 1947 ingaat. 
Vragen omtrent de noodwet Ouderdoll\s
voorziening kunnen aan het bureau Bra
bant's Centrum worden gesteld, waar
na ik ze in de Courant zal beantwoorden. 
Ook kunt u ze mij rechtstreeks toezen
den, waarna u persoonlijk het antwoord 
hetzij schriftelijk of mondeling zult ont-_vangen. 

H. v. d. K.•

Ingezonden stukken: 
Buiten verantwoordelijkheid der Redactie 
LANDDAG EN OPENLUCHTSPEL. 
Namens het Landdag-comité van de Eer
ste Brabantse Landdag worden de vol-. 
gende aantekeningen gesteld op het _in· 
gezonden stuk in B.C. van de vorige· 
week van "een toeschouwer bij de eind-
streep." , . 
1. Van meet af aan en wel vóór dat 
Boxtel als plaats van het op te voeren·
openluchtspel in het geding was, was het 
de bedoeling de landdag samen te doen 
vallen met de première van het open
luchtspel.
2. De deelname aan de landdag was te
leurstellend, niet alleen voor Boxtel, doch 
ook voor Brabantia Nostra en de Bra-
bantse Beweging. 
3. Dit betekent niet alleen een schade
post voor het openluchtspel, dus ook 
ook voor B.N. en B.B. De propaganda 
voor de landdag, waarbij steeds het open• 
luchtspel naar voren werd geschoven, 
heeft een uitgaaf van duizenden guldens 
gevergd. Tien duizend particulieren. zijn 
persoonlijk schriftelijk uitgenodigd, dui.- . 
zenden reclamebiljetten werden over de 
gehele provincie verspreid, in de voomaa .. , 
me dagbladen werden advertenties ge-;• 
plaatst, pers-communiqués werden ver
strekt, op een Zondag-avond is voor de 
radio gesproken en daarenboven sloeg 
Edele Brabant op de grote trom en d_eed. 
het een speciaal Boxtel-nummer verschij-
nen. çr is dagen en nachten voor ge
werkt, het is onbillijk het gevoel van te
leurstelling af te reageren op de organi-
satoren van de landdag. •• 
4. Om organisatorische redenen - in
verband vooral met de te· voeren propa•. 
ganda voor het openluchtspel - moest. 
enige tijd vóór de première bekend zijn 
hoeveel deelnemers de landdag zou tel-, 
Jen. Dit was ook noodzakelijk wegens de 
te treffen voorzieningen voor de koffie
maaltijd. Hierdoor kon men zich uitslui• 
tend van deelname verzekeren door te 
voren f 3,- dan wel f 4,75 te storten. 
De omstandigheid dat men zich geruime 
tijd van te voren voor deelname moest 
aanmelden heeft ongetwijfeld funikend 
op het· aantal deelnemers gew.erkt. . , ,· 
5. , Het comité ha? o'p een r�imere ,�e_ël·
name gereke11d mt de, pláats{ wàal' .de 
landdag werd gehouclen. Dëze lfä'êlnam't 
n,u, J;,,ehQudens de.harmouie� én de zad• 
gen, was wterst"gèrlng, ook wànneer 
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men er rekening mee houdt dat. 'Zeer ve
len door het spel waren gebonden. 
6_ Het gold hier een Brabantse land
dag. Contracten werden mitsdien voorna
melijk gelegd in onze provincie en in 
bescheiden maten ook in Brabant van 
over de grens. 
De landdag stond immers in ·het teken 
van Benelux. 
7. Zoals de redactie van Brabants Cen
trum voor de recensie van het Willibror
dusspel de medewerking vroeg van een 
buiten haar staand jmbllcist i.c. de hoofd
redacteur van Edele Brabant, zo liet de 
redactie van Edele Brabant, die zich 
enigszins partij voelde, voor haar blad 
een recensie schrijven door een schrijver, 
die niet tot haar redactie behoort, n.l. de 
heer Willem Hoffman. 
8. Het St. \Villibrordus-spel werd in
deze recensie niet "totaal'' afgebroken. 
De schrijver spreekt zelfs van "Een bij
zonder mooi - althans wat zijn opzet 
betreft - schouwspel". 
Regie, costumering, muziek, de sprekers 
worden er in geprezen. 
Nochtans komt het ook ons voor dat 
deze recensie beter achterwege ware ge
bleven, zeker tot de opvoeringen van het 
spel zouden zijn beëindigd. Overigens 
werkt de redactie van E.B. zelfstandig 
naast het bestuur van B.N. 
9. Brabantia Nostra is geen politieke
beweging, doch zoals eenieder dit na 
jarenlange practijk in Brabant kan weten, 
de organisatie die de eigen cultuur in
Brabant wil bevorderen, cultiveren en 
waar nodig verdedigen. 

Distributie=N ieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST 
over het tijdvak van 3 1  Aug. 
tot en met 13 Sept. 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie L) 
L-01 Brood : 800 gram brood.
L-02 Brood : 400 gram brood.
L-01 Boter : 1 25 gram boter.
L-02 Boter : 125 gram margarine of 100

gram vet. 
L-03 Boter : 250 gram margarine of 200

gram vet. 
L-01 Vlees : 100 gram vlees.
L-02 Vlees : 300 gram vlees:
L-01 Melk :  4 liter melk.
L-03, L-05 Melk : 7 liter melk.
L-01 Diversen : 200 gram kaas of 250

gram korst!. kaas. 
L-02 Diversen : 50 gram cacao.
L-03 Diversen : 1 00 gram suiker, boter

hamstrooisel enz. 
of 200 gram jam, stroop enz. 
of 1 00 gram versnaperingen. 

L-01 Reserve : 1 ei.
L-03 Reserve : 1600 gram brood.
L-04 Reserve : 200 gram kaas of 250

gram korst!. kaas. 
L-06 Reserve : 800 gram brood.
Bonkaarten KO, KE 709 (Serie L) 
L- 1 1  Brood : 800 gram brood.
L- 1 1  Boter : 250 gram boter.
L- t'2 Boter : 1 25 gram margarine of 1 00

gram vet. 
L-1 1 ,  L- 1 2  Vlees : 1 00 gram vlees.
L-1 3, L - 15  Melk : 12 liter melk.
L-1 1 Diversen : - 1 00 gram kaas of 1 25

gram korst!. kaas.
L-1 2  Diversen : 50 gram cacao.
L-1 3  Diversen : to0 gram suiker, boter

hamstrooisel enz. 
of 200 gram jam, stroop enz. 
of 1 00 gram versnaperingen. 

L-1 3  Reserve : 800 gram brood.
L-16 Reserve : 250 gram rijst of kinder- "

meel ( uit rijst bereid) of kinder
biscuits. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG, MH 710  (bijz. arbeid, a.s. 
moeders en zieken) (Serie L) 

L-2 1 Brood : 800 gram brood.
L-21 Boter :  250 gram boter.
L-22 Boter : 250 gram margarine of 200

gram vet. 
L-21 Melk : 5 liter melk.
L-21 Vlees : 300 gram vlees.
L-22 Vlees : 1 00 gram vlees.
L-21 Kaas : 200 gram kaas of 250 gram

korst!. kaas. 
L-21 Eieren : 5 eieren.
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 29 Augustus worden gebruikt 
met uitzondering van de bonnen voor 
melk, waarop eerst op Maandag 1 Sept. 
mag worden gekocht. 
Op vlees-bonnen van A, B en C kaarten 
is deze veertien dag_en 400 gram vlees 
beschikbaar; dus 1 00 gram extra. 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
Indiening aanvragen werkkleding 
In het tijdvak van 25 Augustus tot en 
met 6 September 1947 zal alsnog gele
genheid worden gegeven tot het indie
nen van collectieve en inclividuële aan
vragen voor werkkleding, echter uitslui
tend voor die bedrijven en personen, die 
door omstandigheden, hiervan nog geen 
gebruik hebben gemaakt. 
Arbeiders werkzaam bij de Ned. Heide 
Mij of op Rijkswerkscholen (omscho
lingswerkplaatsen) moeten persoonlijk 
hun aanvrage indienen. Deze instellingen 
kunnen dus . niet collectief aanvragen. ln
dividuële aanvragen moeten worden in
gediend bij de distributiedienst van de 
gemeente van inwoning, maar Collectieve 
aanvragen echter bij de Distributiedienst 
van de gemeente waar het bedrijf ge
vestigd is. 
In verband met eventueel plaats gehad 
hebbende mutaties in 't aantal personeels
leden, sinds het indienen van de eerste 
aanvraag, kunnen vooralsnog geen aan
vragen worden ingediend. Deze personen 
dienen in urgente gevallen door de be
drijfsleiding te worden geholpen uit, de 
nog door de distributiedienst aan hun te 
verstrekken toeslag. 
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar 
aan het loket Voorlichting op het Kring
kantoor te Boxtel en de bijkantoren, op 
de voor de tot de Kring behorende ge
meenten, vastgestelde zitdagen. 

De wnd. adjunct Directeur van de 
Distributiekring Boxtel, 
J. C. BEIJSENS.

BOXTEL, 23 Augustus 1947. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 

O.D.C. - B.V.V. (combinatie) 5 - '.2
Concordia SVD lll - ODC Il '.2 - 1

De tweede oefenwedstrijd van ODC was 
van beter gehalte, dan de eerste tege!! Bladella, • en dit terwijl de tegenpar\IJ
sterker was. 
Onze grootste belangstelling gi1�g uit 
naar de verdediging van ODC, die, zo
als vorige week schreven verre van goed 
was. Zou zij weer zo'n hiaat vertonen, 
waarbij de tegenpartij de doelpunten, 
als 't ware opgediend kreeg ! 
Gelukkig was dat deze middag niet het 
geval, en werden de tegenstanders �_f
<loende gedekt, en elke sp�fer voerde z1Jn 
opdracht naar behoren mt. 
Opvallend is het, dat het spel van J. 
Dekkers (de ODC rechts half) in dit 
systeem met rasse schreden stijgt. 
Henk Wagenaars bleek het stopperen al 
aardia onder de knie te hebben, en was 
een ;aar struikelblok voor de tegenpar
tij. De voorhoede speelde niet haàr ste�)<ste partij, a l  is vijf doelpunten nog alt11d 
een behoorlijk aantal. De vleugelspe
lers kunnen echter veel beter. 
Al met al een wedstrijd die goed voetbal 
te zien gaf en die door de sterkste werd 
gewonnen. 
Ondanks dat Jackson nog maar korte 
tijd bij ODC in dienst is, k01� men over
duidelijk (vooral op het gebied van po
sitie kiezen, de hand van de mees,er 
herkennen. 
Trouwens het kan niet anders, want 
Maandag ' waren wij in de gel�genheid, 
de training bij te wonen, en WIJ hebben 
kunnen constateren, dat de spelers de 
grote waarde hiervan volkomen b'eseffen. 

De wedstrijd 
Vanwege het St. Willibrord spel wordt 
0111 6, 1 5  begonnen, en reeds in de �ers te 
minuut schiet v. d. Boogaard hard in het 
zijnet. Het spel golft enige tijd op en 
neer en aan beide zijde vallen enkele 
corners, die geen succes brengen: �DC
wordt een tikje sterker, en dit mmnnum 
overwicht heeft spoedig succes. Bij een 
goede aanval tussen het binnentrio, lost 
v. d. googaard een hard schot, dat doel
treft 1 -0. De tweede goal wordt even 
later op dezelfde wijze geboren. Nu 
vliegt de bal via de handen, van de 
BVV doelman, in , het net. Dit schot was 
alhoewel hard, zeer zeker houdbaar_ De 
BVV-ers antwoorden met felle aanvallen 
en een geweldige kogel vliegt tegen de 
deklat. Dit is echter maar uitstel van 
executie, want bij een volgende aanval 
over rechts krijgt Nulkes een kans, en 
via Bertens en de doelpaal vliegt het 
leer in het ODC doel 2- 1 .  Fel wordt er 
nu gestreden, de een om de gelijkmaker, 
de ander om de voorsprong te vergro
ten In deze periode blijkt Paaijmans als 
lin�s-back voor A. Pennings te sterk te 
zijn. Het tempo is zeer hoog en men kan 
zien, dat de spelers blij ziin, wanneer de 
scheidsrechter fluit voor de thee. 
De tweede helft blijkt even • aantrekke
lijk als de eerste. N . .1Uwe1ijl<s 1s a.i.i ""n 
doel de aanval afgeslagen, of aan de an
dere kant, kan men slechts ten koste van 
een corner redden. ODC weet dan de 
stand op te voeren tot- 4- 1 .  Het 3e doel
punt ontstaat, wanneer v.d. Boogaard, de 
BVV verdedigers verrast, door plotseling 
op links te plaatsen, waar Schalks onge
dekt klaar staat om het vonnis te vol
trekken. No. 4 neemt J. Dekkers voor 
zijn rekening, die achter de voorhoede 
aan loopt, <le bal in zijn bezit krijgt en 
onhoudbaar inschiet. De BVV-ers geven 
de moed niet op, en Krijgh geeft enkele 
gevaarlijke voorzetten. Uit een dezer 
is het weer Nulkes, die het tweede doel
punt. Ook dit schot was houdbaar. A. •
Pennings die een paar kansen heeft ge
mist, heeft dan uiteindelijk succes, en met 
een prachtig schot brengt hij de stand 
op 5-2, wat tevens het einde betekend, 
van deze prachtige oefenpartij. 
a.s. Zondag ODC II-Zwijndrecht II,
aanvang half 1 ;  ODC-Zwijndrecht, half 
3; ODC B-Best Vooruit B vijf uur, 
ODC A Best Vooruit A 6 uur. 
Zwijndrecht is voor ODC een onbeken
de, en wagen wij ons aan geen voorspel
ling. 
Wel weten wij dat Zwijndrecht even 
hoog geklasseerd staat als ODC, .en het 
Westelijk voetbal nog altiH ""11 tikje 
sterker is dan hier in het Zuiden, ten• 
minste in de hoogste k1asse. J-\J.11 Vu� 
de eer te bewijzen, dat zu,ks in de lage,-e 
regionen niet het geval is. 
Het 2e elftal verloor in den Bosch van 
Concardia SVD III met 2- 1 .  
Op Zaterdag 1 3  September hopen zij 
revanche te nemen. 

NIEUWS UIT HET BOXTÈLKAMP 
Daar de aangevraagde verenigingen W. 
V.V.Z. en Einh. Boys eerst Donderdag
afzegden, kon geen tegenstander meer 
gevonden worden, zodat ook Zondag 24 
Augustus geen "Boxtel-voetbal" bracht. 
a.s. Zondag komt Schijndel II naar Box
tel, om het nieuw-gevormde Boxtel-team 
te testen. De wedstrijd vangt aan om half 
drie. De reserves spelen een voorwed
strijd tegen Schijndel III. 

DAMMEN 
De Eerste Boxtelse Damclub speelde op 
Maandag l.i. een vriendschappelijke wed
strijd in Oisterwijk tegen E.O.D. 
De gedetailleerde uitslag werd : 

E.O.D. - E.B.D. uitslag 
• Th. Paans-H. Schuurmans 1 - 1

H . Biemans-F. Leermakers , 0-2
W. Mols-A. Kool 0-2
A. v. d.  Breekel-J. F. v. d .  Wouw 2-0
G. Wenschot-C. Steinmann 1 - 1  
Jaq. Puts-W. Tybosch Jr. 0-2
P. Willox-C. Oliemeulen 0-2
A. de Laat-W. Tybosch Sr. 0-2
C. Willaert-E. v.  Roosmalen 0-2
M. Scholtze-Chr. van Rooy 1 - 1  -
Met een 5-1 5  overwinning kon Boxtel 
de thuisreis aanvaarden, voorwaar een 
goede oefening voor de komende compe
titie. 
Intussen worden de onderlinge jubileum
wedstrijden voortgezet. De uitslagen van 
j .l. Di_nsdag zullen in het volgende num
mer worden bekend gemaakt. 

DE TENTOONSTELLING 

VAN VOLKSKUN ST 

Inzendingen uit Boxtel 
De kern van de op de tentoonstelling van 
volkskunst aanwezige voorwerpen wordt 
gevormd door inzendingen uit Boxtel, 
ësch en Gemonde. 
Voer de eerste maal vindt men hier ge
ëxposeerd het houten beeld van St. Anto
nius Abt, dat eenmaal stond in de voor
malige St. Antonius-kapel in het gebruikt 
Slophoos onder Liempde. Het beeldje 
dateert waarschijnlijk uit de 14e eeuw. 
De vader van de tegenwoordige eigenaar 
trof het in de 90-tiger jaren aan bij Van 
de Langenberg, waar de kinderen 1 eu
niske als speelpop gebruikten. Hij redde 
het toen van de ondergang en wist het 
uit handen van een passerende antiquair 
te houden door evenveel voor het beeld
je te bieden als deze had gedaan, n.l. 
50 cent. 
Sedertdien is dit zo merkwaardig beeld
je door de familie Van de Langenberg 
zorgvuldig bewaard, het is thans eigen
dom van J. C. van de Langenberg op 
Kleinderliempde. 
Van Martinus van der Voort, klompen
maker in de N ieuwstraat, is er zeer 
merkwaardig houtsnijwerk, n.l. een groot 
kruisbeeld, een calvarieberg met lijdens
werktuigen en een drietal traai gesneden 
wandelstokken. Wat is het jammer dat 
dergelijke prestaties thans bijna niet meer 
worden geleverd ! 
Er zijn trouwens meer mooie wandel
stokken te bewonderen, b.v. het prach
tig exemplaar dat de heer C. F. Jansen 
mt Esch inzond. 
De Lieve Vrouwe beeldjes trekken te
recht aller aandacht. De Fam. Th. v. d. 
J'vleijden stond een fraai "aangekleed" 
be-e,uje af, dat in de vorige eeuw werd 
vervaardigd door de Capucinessen te 
Brugge. 
\; an A. van den Bosch is er een houten 
Lieve Vrouwke in bloemenkrans onder 
stolp. Vóór stolpen in zwang kwamen had 
men de fraaie 110uten kasqes waaJin met 
zwierige gewaden en kostbare sieraden 
opgesmukte Lieve Vrouwkes. Van deze 
kastjes noemen we dat van de 1-am. de 
Vroom te Gemonde en dat van de 1-am. 
van der Staak, Mij1straat te Boxtel. 
De Zusters Ursulmen stonden ook een 
mooi oud Lieve Vrouwebeeld af. 
Unuer ue mouerne Lieve \ rouwkes, met 
mantel en kroon opgesierd, trekken die 
door Mej. van Lierup en het echtpaar J .  
Be<laux-van Beurden vervaardigd, scerk de 
aandacht. 
Op het gebied van keramische producte11 
is er de smaakvolle door de ta. A. Steen
bakkers verzorgde inzending van St. Jo
ris te Beesel en oud Limburgs aardewerk, 
atgestaan door de heer A. Smits. 
haai oude besneden kisten zijn aan
wezig van de gemeente Esch en van 
Mevr. van Boeckel-1-ranke, terwijl er ook 
een nieuwe kist, met ijzerbeslag van 
smid J. van den Brand, is geëxposeerd. 
Van de pastorie St. 1-'etrus staat er een 
schoon gesneden ijzeren archietkist. 
Een koscbaar reliek van oude schutters
glorie is het fragment van tle banier van 
het Boxtels gilde van St. Sebastiaan, 
thans eigendom van de wed. v. d. Ven
Drijvers. 111 een v1tnne v1nur meu ue Ku
ningssjerp met schilden en zilveren papa
gaat geëxposeerd van het roemrijKe :,t. 
\v'illibrordusgilde uit Esch. 
Z.g. achter-g1as schilderijen (op glas ge
schil<lerd) hangen er van de heer N. v e
kemans, een mgelijste knipselprent van 
de wed. van Roo�malen te Esch. 
Behalve een grote collectie beschilderde 
en blanke klompen van de klompenvak
school te St. Oedenrode, kan men met 
figuren gesierde klompen bezichtigen, 
vervaardigd door de kwmpenmaker A. 
Rovers in de Mijlstraat. 
Bij de door W. Daamen te Vught be
schikbaar gestelde hamen wordt een ge
hele wand ingenomen door een driede
lig met rode en korenblauwe flossen ver
sierd vliegennet voor een paard. Het 
vliegennet werd rond 1880 geknoopt 
door Thomas van Alphen, omstreeks 
19 12  werd het door Th. van Alphen aan
gevuld met kop- en borstnet. 
Behalve enige "toekorven", waarmee men 
met "den krommen èrm" placht te gaan 
is er vlechtwerk van Johannes Schoen� 
makers, n.l . een Boxtels vat, een zaai, 
korf en een mandje gevlochten rond 1930 
van "buntsj:Jierkes" en een mand, ge
maakt rond 1890, eveneens van bunt
spierkes, doorvlochten met "dorens" (ge
splitste twijgen van braamstruiken). 
De aanwezige bijenkorf is gemaakt door 
A. van den Bosch. 
Schone borduu.rschilderijen, merklappen
en tekendoeken hangen er : een schilde
rij, uitgevoerd in verschillende technie
ken van de heer G. van Gorp te Esch, 
andere van mej. Ma. van der Eerden ; 
onder de merklappen, welke met recht 
familiestukken mogen heten is er een, 
daterend van 1786. Van mej. Groos is 
er een sprei, fraai !Se eeuws naaldwerk. 
Bijzonder mooi damast is er ten toon ge
steld van de fa. van Oerle en de fa. van 
Hogerwou. De fa. van Oerle exposeert
mede de werktekeningen, waarnaar het 
damast is geweven, alsmede een oude 
merkwaardige kalandermolen voor de 
band-fabricage. Van de fa. van Hoger
wou liggen er voorbeelden van damast, 
naar tijdsorde gerangschikt vanaf de 1 7e 
eeuw tot heden. Er staat ook een mooi 
spinnewiel van de fam. de Werd. 
Een reeks mooie tegels, kannen en potten
is er uitgestald van K. Dekker. Bij de 
trap hangt een door Bertens vervaar
digde kapstok met beelden van Napoleon 
en Bismarck. 
Onder het koperwerk valt op een hazen
pan van mevr. van Boeckel-Franken, eni
ge z.g. Adam- en Evaschotels en mooie 
beddepannen en enige kruisen van de 
fam: ·rh. v. d. Meijden. 
Van de klokken noemen wij die van Van
Kranenburg en de Brabantse staande 
klok, vervaardigd in 1768 door Joh. Lod
Nassen te Oirschot. 
Van uitmuntend vakmanschap getuigt het
nieuwe houtdraaiwerk, dat de fa. A. 
Steenbakkers inzond, terwijl er van de 
heer W. Vos een crucifix met twee kan
delaars en een tabakspot is geëxposeerd. 

Ter opluistering is een stand aanwezig 
van de St. Willibrordus broederschap. 
Hier trekken de speciaal op St. Willi
brord als Apostel van Brabant, op Boxtel 
en Luissel betrekking hebbende kabinet
kommen ieders aandacht. Bij deze in
zending werd een schilderij van de heer 
Ninaber opgehangen : St. l:::gbertus zendt 
zegenend :,t. Willibrord met zijn gezel
len naar de Nederlanden. 
Nog mogen onder de Boxtelse voorwer
pen woruen genoemd enige traaie haard
platen, tin- en koperwerk, �heestoot, kan
delaars, ampullen, een mtmuntend be
werkt postzege1k1stje, geweren met snij
werk aan de kolf, oude "lodderijndoos
jes'', kannen en kruiken, gekleurde 
sanetjes, sieraden, Brabantse doeken. 
Behalve uit de naaste omgevmg werden 
voor deze tentoonstelling inzendingen 
ontvangen uit 's-Hertogenbosch, Vught, 
Oss N ijmegen, HeeswiJk, Veghel, bnd-
hov�n, Nuenen, Acht, Tegelen, Beesel, 
Haaren, Oisterwijk, Tilburg, Goirle, Roo
sendaal, Kuivezand, Bergen op Zoom, 
Santpoort, Laag Keppel, Bakel, Esbeek, 
Sevenum en Heerenveen. 
Geen inwoner van Boxtel verzuime de 
unieke gelegenheid om op een gemakke
lijke en aangename wijze met volkskunst 
van eigen bodem kennis te maken ! De 
lage toegangsprijs behoeft voor niemand 
een bezwaar te zijt1 om de tentoonstelling 
op het raadhuis te bezoeken. 

Parochie-Agenda 
PAR. ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 3 1  Augustus. 

De H.H. Missen om halt 7, kwart voor 
8 9 uur en om half 1 1  de Hoogmis. 
De H. Mis van kwart voor 8 zal wu,-den 
opgedragen voor het geestelijk en tijde
liJk welzijn der Paruc11.e. V a,1avond om 
7 uur Lof met rozeuhoedJe. \ an daag 
gaat de 2e schaal vóor de bijzonder_e 
noden van het tpiscopaac, we,Ke b1J
zonder in de milduau1gne,d van de ge
lovigen wordt aangebuuen. Vandaag zal 
in a1le H.H. Missen worden gepreekt 
door rather G. v. Laar bij ge1egenheid 
van zijn vertrek naar de M1ss1e. J.Je 1 e 
schaal is bestemd voor de missie van 
M111-Hill. In verband met deze predika� 
tie' zal de collecte voor de Karholieke 
Militaire Veremgingen worden opgescho
ven tot Zondag / :,eptember. \, anavond 
onder het Lot zal het • 1 e Deum worden 
gezongen vanwege de · verjaardag van 
rtare ivlajesteit cte Koningin. V anctaag na 
de Hooguus vergadering van de L.e,atri
cen van de Bonu van het H. Hart. J.J"m
derdagavond om 7 uur Lot met rozen
hoedje. Na het Lot biechthoren tot 8 
uur. v rijdag, eerste Vrijdag uer maand, 
toegewiJd aan het H. han. Urn hait 8 
gel. H. Mis ter ere van het H. t-iart, 
waaronder algemene H. Communie voor 
de leden van de Bond van het H. Hart. 
Des avonds om 7 uur Lof met H.ozen
hoedje. Zaterdag, eerste Zaterdag van 
de maand en tevens Priester-Larerdag. 
Zaterdag biechthoren van halt 3 tot 4 
uur en van 6 tot ha1f 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANJ.JAG : kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Maria Broekmeulen Hazenoerg ; z.a. 
gel. rondst. voor Petronella Johanna van 
Hal. Urn halt 8 gel. H. M,s voor Lam
bertus Groenendaal. Om half 9 gel. H. 
Mis voor Anna v. c.l. Meyden v. d. Ven 
DJNSUAG : kwart voor / gez. H. Mis 
voor i-rancisca Mombers z.a. gel. H. Mis 
voor Adnanus van Schijndel ; half 8 gel. 
mn<lst. voor Antonia van Kerkoerle-hee
renbeek ; half 9 gel. mn<lst. voor Ge
rardus Schellekens. 
WOENSDAG : kwart voor 7 jrgt. voor 
Gerardus Prick; z.a. gel. rondst. voor 
Petrus Valks ; om ha-lt 8 gel. H. Mis 
vanwege Biddend Leger voor onze jon
gens in Indië. Om half 9 gel. H. Mis 
voor Hendricus Damen en Goverdma 
Antonia de hsvr. 
DONDERDAG : om kwart voor 7 gez. 
H Mis voor de Zeereerwaarde Heer H. 
v . ·  d. Meerendonk ; z.a. gel. rondst. voor
Anna v. d. Boer; H. Hart altaar gel. H. 
Mis voor Petrus Wilhelmus v.  d. Kruys 
te 's-Bosch overleden. Om half 8 gel. 
H. Mis voor Cornelis van Hal vanwege
de N.C.B. ;  z.a. gel. jrgt. voor Ida v. d. 
Meyden van Rooy; om half 9 gez. H. 
Mis om Gods zegen af te smeken over 
het nieuwe schooljaar van de Huishoud
school ; z.a. gelezen rondst. voor Elisa
beth T raa ,Y erhoeven. 
VRIJDAG : om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Hendricus Broekmeulen ; z.a. gel. 
H. Mis voor Gerarda Maria Antonia van
Hemmen van Vught vanwege de Buurt
vereniging ; H. Hart altaar gel. jrgt. voor 
Adriana Prick van Son ; om ha1t 8 gel. 
H. Mis ter ere van het H. Hart ; ·  z.a.
gel. H. Mis voor Geertruda Konings v. 
d. Staak ; om half 9 gez. jrgt. voor Jo
hannes v.  d. Langenberg, Martina de 
hsvr. en Henrica de dochter. 
ZATERDAG om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor overleden familie v. d. Schoot
Veldpaus ; z.a. gel. rondst. voor Elisab�h 
Martina Snellaers van Bers ; H. Hart 
altaar gel. rondst. voor Adrianus van 
Gooi ; om half 8 gel. rondst. voor PHilo
mena Crols ; z.a. iel. H. Mis ter ere van 
het Onbevlekt Hart van Maria tot beke
ring van de zondaren ; om half 9 gel. 
rondst. voor · Antonius Brusselers. 
In het Liefdehuis zullen geschieden :
Maandag gel. H. Mis voor Johanna van
Lieshout de Werd. Dinsdag gel. H. Mis 
voor Cornelia Renders. Woensdag gel. 
H. Mis voor Gerardus Schellekens. Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. 
Mis voor Cornelia Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen : Cornelis Johannes Schel
lekens geb. en won. te Gemonde en
Anna Maria van Hal geb. en won. in 
deze parochie ;  Adrianus lfvlaria Sips uit 
deze parochie en Johanna Maria Peterse 
won. te Oss, waarvan heden de eerste 
afkondiging geschedt. · Antonius - Sebas
tianus Petrus van der Horst geb. en won. 
te Boxtel en Johanna Maria Francisca -
Donders geb. en won. te 's-Bosch ; Adria
nus Lambertus Ligtenberg en Francisca 
Josefina v. d.  Eerden geb. en won. te 
Schijndel, waarvan heden de 3e afkon
diging geschiedt. De gelovigen zijn ver-

plicht de huh bekende huwelijksbeletselen 
w_aarin niet is gedispenseerd1 ten spoe
digste aan de pastoor bekend te maken. 
Overleden Petronella van Grinsven v_ d. 
Steen, 77 jaar ; Christina Heiligers Derks 
73 jaar. 
Gedoopt : 1 9  Aug. Johannes Cornelis 
Henricus Maria Voets, Johannes Arnol
dus Maria de Laat. 20 Aug. Henricus 
Josina. Adrianus Maria van Dam. 23 
Aug. Franciscus Wilhelmus Swanenberg 
(Gemonde). 

PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 

14e Zondag na Pinksteren, 
31 Augustus 1947. 

De Ie schaal is voor de R.K Militairen
Tehuizen ; de 2e voor de B.N. Vandaag 
na de Hoogmis Te Deum vanwege de 
verjaardag van H.M. de Koningin. Van
avond om 7 uur Lof înet volkszang en 
Rozenhoedje voor onze jongens en man
nen in Indië. 
Donderdag wordt biechtgehoord· tijdens 
de H.H. Missen en van 6 tot 7 uur ; 
van half 8 tot half 9 Heilig Uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand toege
wijd aan het H. Hart. Wij verzoeken 
de parochianen van onze H. Hart-paro
chie deze dag van de.votie te vieren door 
het algemeen bijwonen der H. Mis en
het ontvangen der , Sacramenten. 
's Avonds om half 8 Lof. 
Zaterdag : Priester-Zaterdag, na de H. 
Missen wordt het gebed voor de Pries
ters gebeden. 
Wij herinneren nogmaals aan de Retraite 
voor verloofde meisjes van 1 1  tot 1 4  
October i n  het Cenakel t e  Tilburg. 
Nu de vacantie geëindigd is, is de Kin
dermis niet meer om half 9 doch om 
kw.art voor 8. 
ZONDAG, 3 1  Aug. : 6 uur l.d. voor 
Adrianus Vlaminckx vanwege de Sport
vereniging ODC ; 7 uur Ld. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der Paro
chie ; 8 uur Ld. voor Bijz. Intentie ; kwart 
over 9 Ld. t.e.v. O.L. Vr. van Altijdd. 
Bijstand en de H. Gerardus Majella ;  
half 1 1  de Hoogmis voor de heer Al
phons Prince vanwege Boxtels Toneel. 
MAANDAG 1 Sept. ; j.j . voor Antonius 
v. d. Eerden ; kwart voor 8 Ld. voor Ja
coba v. d .  Horst van Handel ; I.m. voor 
Cornelis de Zeeuw ; half 9 I.m. voor de
Heer Lambertus Goossens ; I.m. voor 
Jacobus Withoos. 
DINSDAG, 2 Sept. : 7 uur Ld. voor
Adrianus van Schijndel ; kwart voor 8 
I.m. voor Gerardus Veroude;  I.m .. voor
Piet v. d._ Kruys ; half 9 l.d. voor over
leden fam. v. d. Berg-Theunissen ; half 1 0  
gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG 3_ Sept. : 7 uur z.m. voor
Paulina Verhoeven ; kwart voor 8 Ld_ 
voor Jos van Susan te; l.d. voor Mevr. 
Henriëtte Witteveen-Schöne ; half 9 l.d_ 
voor Jacobus van Elk par. St. Petrus 
overleden-; I.m. voor Theodora v. d. Plas. 
DONDERDAG 4 Sept. : 7 uur I.m. voor 
Gertruda Goossens-Hermsen ; 1.j. voor 
Antoon van Handel en Maria v. d.  Oete- -
laar z.e. ; kwart voor 8 I.m. voor Michiel 
v. d. Heyden ; half 9 I.m. voor Adrianus
Vlaminckx; half 10 gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG 5 Sept. : kwart voor 7 Ld. voor 
overleden en levende leden der Broed. 
I--1. Hart; I.m. voor Mathilde Scheepers ; 
kwart voor 8 Lm. voor Albertus van Ber
kel ; Ld. voor Jan v. d. Aa ; half 9 I.m. v. 
Maria van Roessel ; half 8 Lof. 
ZATERDAG 6 Sept. : 7 uur PI. I.m. voor
Henrica van Stekelenburg ; I.m. voor 
Gerdina van Baljouw ; kwart voor 8 I.m. 
voor Adrianus v. d. Loo ; Ld. voor,. over
leden Vader ; half 9 1./i. voor Anna Ma
ria Doevendans van Grinsven. 
Doopuur iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Biechthoren Donderdag van 6 tot 7 uur 
en Zaterdag van 3 tot 4 uur en van 6 tot 
8 uur. 

- PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE
14de Zondag na Pinksteren.

Zondag half 8 H. Mis voor het welzijn 
der parochie ; 10 uur jrgt. voor Theo
dorus v. d .  Heuvel. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Henrica 
hsvr. van Theodorus v. d.  Heuvel. 
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Nicolaas 
Vorstenbosch. 
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Anna 
Maria van Oorschot. 
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor �ari
nus van Eindhoven. 
VRIJDAG : eerste Vrijdag : half 8 jrgt. 
voor Helena hsvr. van Mara van Eindho
ven. 
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Joannes 
Essens. 
Deze week zullen geschieden : Donder
dag H. Mis voor Adriana Timmermans
v .  d. Oever te Schijndel overleden en H. 
Mis voor Maria Catharina Sleutjens te 
Den Dungen overleden. Vrijdag twee H. 
Missen voor Henrica van Logten. Za
terdag twee H. Missen voor Henrica van 
Logten. 

. PAR. H. THERESIA BOXTEL 
14de Zondag na Pinksteren '47 

ZONDAG 7 uur H. Mis met noveen ter 
ere van de H. Familie ; half 9 H. Mis 
voor Cornelia Renders in de parochie 
St. Petrus overleden ; 10 uur Hoogmis 
voor het welzijn van de parochianen. 
De eerste schaal is voor de militaire ver
enigingen ; de tweede voor B.N. Na de 
Hoogmis vergadering van het Universi
teitscomité ; half 3 Lof met rozenhoedje 
om Gods zegeningen te verkrijgen : ov_èr 
het parochiehuis. 
MAANDAG : half 8 H. M:s voor bij-· 
zondere intentie. 
DINSDAG : half 8 gez. jrgt. voor Jo
hanna v. d. Schoot-Vrenssen. 
WOENSDAG : half 8 H. Mis waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
mej. Ida v. d .  Breekel-v. d. Heuvel. 
DONDERDAG : half 8 H. Mis tot in
tentie der leden van de Godvruchtige 

CORRESPONDENTIE 
, C 

Wegens overvloed. van copie moesten wij 
het slot van dt: levensbeschrijving St. 
Clemens Willibrord en de Kinderrubriek 
tot volgende week laten overstaan. 



vereniging ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
Brands, Gerarda Walraven hsvr. en Jan; 
de zoon. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Johan
na Maria van Nunen-v. d. Schoot. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de heer Jos. Manders te Oeffelt, 
Maria Anna Schalkx-van Kampen in Bel
gië; Cornelia Renders in de parochie St. 
Petrus, Jan en Bernard v. d. Ven te Oir
schot overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
14e Zondag na Pinksteren, 
31 �ug. 1947. 

ZONDAG feest van St. Jan's Onthoof
ding, patroon der par.; 8 uur I.m. voor 
de Edelachtb. Heer Josefus v. d. Bosch 
als overleden lid der proc. van Kevelaar; 
10 uur z.j. voor Adrianus en Adriana van 
Gerwen; 3 uur plechtig Lof. In alle H. 
Missen collecte voor de militaire tehui
zen. Na de Hoogmis: Te Deum". 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmina 
Adrianus Mathijsen; half 8 z.j. voor Mar
tinus Kel-ders; 8 uur I.m. voor Johannes 
van Laarhoven overleden te Best. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Josefus v. d. 
Velden; half 8 z. j: voor Adriana en Ma
garetha Martinus Kelders; 8 uur l.j. voor 
Wouters v. d. Meerendonk. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Catharina 
v. d. Velden; 8 uur l.j. voor Jan van

uur l.j. voor Jan Smulders-Swinkels. 
VRIJDAG: te Vrijdag d'èr maand, daar
om ook Donderdag biechthoren als op 
Zaterdagen; half 7 en 7 uur bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.mndst. voor 
overleden familie van Boeckel- v. Rumpt; 
deze H. Mis met uitstelling van het 
Allerheiligste. 

Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7- uur. Daarna Lof met rozen
hoedje, om God's zegeningen te verkrij
gen over ons parochiehuis. 
ZONDAG 7 September: 7 uur H. Mis 
voor wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. 
.J--leyden; half 9 H. Mis voor Petronella 
v. d. Sloot-van Roosmalen.

ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Mathijs v. 
d. Oetelaar; half 8 z.j. voor Francisca
Cornelis v. d. Velden; 8 uur l.j. voor 
Adrianus van de Laar en Adriana hsvr.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Anna Maria 
Adrianus Kuypens; 8 uur I.m. tot welz. 
der par.; 10 uur z.j. voor Johannes 
Schoenmakers. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag
tot Zondag 7 uur I.m. voor Adrianus 
Kuppens vanwege de Jagersclub. 
30e Johannus van Laarhoven overleden
te Best. Het H. Sacrament des huwelijks wensen 

te ontvangen: Ludovicus Aloysius Schel
lekens uit deze parochie en Theresia 
Cornelia Maria van Nunen, uit de paro
chie v. d. H. Leonardus te Helmond, 
waarvan heden de tweede afkondiging 
geschiedt. 

Nunen. PAR. ST. WILLIBRORD ESCH 
14de Zondag na Pinksteren, 

Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke dank aan familie, 
vrienden, kennissen, buurtbe
woners en de afd. Voetbal va:1 
ODC voor de vele blijken v:.in 
belangstelling bij de begrafenis 
van onze innig geliefde zoon 
en broer 

Lambertus v. d. Steen 
Wed. A. J. v. d. STEEN

HOBBELEN en JOPIL 
Parallelweg Zuid 23 

Bij deze betuigen wij onzt 
dank aan allen die Zondag 17 
Augustus behulpzaam zijn ge

weest bij het blussen van de 
brand in mijn woning. 

Fam. J. H. VAN VUGHT. 
Nieuwstraat 190 g. 
Wie heeft werk voor ons! 
Kanfoor en of magazijnwerk
zaamheden. Tevens belasten 
wij ons met 't omspitten en on
derhoud van Uw tuin: alsmede 
voorkomende werkzaamheden. 
Te bevragen: Molenstraat 19, 
onder no. 140. 
Pianohandel, Fa. Nouweland, 
Tilburg, Ger. v. Swietenstr. 72. 
Speciale vakkundige reparatie 
inrichting voor Piano's, Vleu
gels en Orgels. Stemmen, Ver
huren. 
Dagmeisje gevraagd, van 8 tot 
, uur, desgewenst 's Zondags 
:rij, loon nader overeen te ko
nen. Van Erp, Nieuwe Kerk
,traat 37. 

31 Augustus 1947. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.
noden der parochianen op de 1 e pl. 
voor onze jongens in Indië; half 8 z.j. 
voor Johanna Johannes v. d. Velden; 8 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en to uur 
Hoogmis voor de parochie; tweede 

Gevraagd een net dienstmeisje 
voor dag of dag en nacht, of 
nette werkster, 3 dagen in de 
week. Bevragen Molenstr. 19. 

Te koop: huiskamer ameuble
ment bestaande uit eikenhouten 
bufetkast, tafel, 4 stoelen en 2 
armstoelen, te bevragen Mo
lenstraat 81, Boxtel. 

Stichting 

Katholieke Gezinszorg 
Boxtel. 

Vanaf I SEPTEMBER moeten 
alle AANVRAGEN OM GE
ZINSHULP worden ingediend· 
bij de Sociale Werkster, die 
daartoe voorlopig haar spreek
uur zal houden in het Ge
meente-huis. 
Spreekuur iedere morgen tus
sen 10-11 uur. 

Het Bestuur. 

R.K. Jongeman, in bezit van 
Practijkdiploma Boekhouden, 
zoekt plaatsing op 
Kantoor 
Bevragen Molenstraat 19. 

H.H. Pluimveehouders 
Wij bezorgen de dieren franco 
bij U thuis, U kunt zien wat 
U koopt. 

Gevraagd voor 1 of 2 dagen 
per week nette werkster, Rech
terstraat 57. 

Degelijke Opleiding 
Leerlingen die opgeleid en bij
gewerkt wensen te worden 
voor L.S. en U.L.O. kunnen 
zich voor privaatlessen schrif
telijk opgeven onder no. 35 
van dit blad. 

Leden van de 
F okvereniging G. Y. 
die met hun varkens naar de 
fokdag te Oirschot willen, kun
nen dit opgeven voor 7 Sep
tember bij de Secretaris M. v. 
Roosmalen, Lennisheuvel 96. 

HET BESTUUR 

H.H. Landbouwers. 

Wij kunnen heden nog 
leveren uit voorraad: 

Engels Raygras 
Italiaans Raygras 
Veld• en Ruw Beemdgras 
Thimothee 
Witte• en Rode Klaver 
Spurrie en nog wat 

Knollenzaad. 

Fa. Gebr. v. Oers 
Zaadhandel • Boxtel 

Rookt 

schaalcollecte voor de R.K. Militaire te
huizen, welke collecte zeer in de mild
dadigheid der parochianen wordt a�n
bevolen. Derde voor bijz. noden Episco
paat. Na de Hoogmis Te Deum van
wege de verjaardag van H.M. de Ko
ningin. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Donderdag gelegenheid om te biechten, 
van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Om 7 uur oefening van het H. Uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toege
wijd aan het . H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste en 
Communie uitreiken; om half 8 PI. .Gez. 
H. Mis met uitstelling waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van eer
herstel. 's-Avonds om 7 uur Lof1 na het 
Lof een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. Tevens vijf
de der eerste Zaterdagen ter ere van 
O.L. Vr. van Fatima tot intentie van
onze jongens in Indië; om 7 uur Lof 
met overweging van de Geheimen van de 
Rozenkrans en Rozenhoeêlje. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Jan Schoo
nes, Gertruda de hsvr., Lambertus de 

zoon; half 9 H: Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie; elders H. Mis v00r 
• Franciscus Leermakers en Paul.ina van
Bragt de hsvr. . . 
·MAANDAG: half 8 H. Mis voor Anto
nius Henricus van Romondt· te Didam

. overleden; elders jrgt. voor Margaretha 
v. d. Langenberg-Habraken. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
van de Langenberg-Coolen; elders jrgt. 
voor Gerardus van de Langenberg. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Elisa
beth Megens-van Wees; elders H. Mis 
voor Anna van de Looy-v. d. Aa. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voo'r 
Adriana van de Ven van Erp; elders jrgt. 
voor Johanna van Exsel-v. d. Laak. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Francisca van den Braak• elders jrgt 
voor Adrianus van der P�s. . • 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
van Boxtel; elders jrgt. voor Wilhelmi-
na Pijnenburg. ' •. . 
Nog zullen . elders geschieden: H. Mis 

voor Cornelis van Oers-v. d. Braak; H 

1':lis voor Gertruda van der Staak-Ko: 
nmgs. 

'Circus SALTARINO 
Komt in Boxtel Standplaats 

Bosscheweg 
Zaterdag en Zondag 30 en 31 Augustus 

en Maandag 1 September. 

Zaterdagavond om 8 uur 

GROTE OPENINGSVOORSTELLING 
' 

Zondag en Maandag om 3 en 8 uur 

voorstellingen 

Het circus Saltarino brengt U een schitterend 
programma met de grootste artisten ter wereld. 

Prachtige dressuur 

Zeldzame acrobatiek 
Perswerkvanongekend formaat 

Kinko de mensaap I Beroemde Clowns 

HogeschoolrlJder 

Baron Hirchenmuller v. d. Zijden 

Prijzen der plaatsen: Loges f ·3 .. , Stalles f 2.50, 

te rang f 2.•, 2e rang f 1.50, 3e rang f 1.-

Kinderen in Qe middagvoorstellingen: halve prijs. 
Geen mens verzuime dit prachtige en ongeiivenaarde

programma te gaan zien. 
Te koop een beste kalfvaars 
bij L. H. ·v. d. Ven, Selissen 1. 

W. Legh. en R. !si. reds
3½ mnd. f 7,50, 4½ mnd. 
f 8,50, tegen de leg f 9,50.
Khaki Cambell en boeren
eend 5 mnd. oud f 6, -
per stuk. 

R.K. Jonge Boerenstand kwallteit vol geur en ■maak 

Te koop I toom beste biggen 
G.Y., bij A. v. Heerenbeek, 
Lennisheuvel 116. 
Te Koop een herenfiets met 
torpedo, zo goed als nieuw. 

Wilhelminastraat 22. 
Tweedehands Kinderwagen te 
koop, billijke prijs, J. Vlassak, 
Bergstraat A 82, Esch. 
Te koop aangeboden een "Bu
gel", toonaard hoge "C" en 
een sopraan-blokfluit. Te be
vragen: Hal 9, Esch. 

Gevonden op vorige week 
Vri_idag in de Korte Kerkstraat 
1 zilveren ketting met kruisje. 
Tegen advertentiekosten terug 
te bekomen bij de Rijwielhan
del "De Favoriet", Rechterstr. 
46, Boxèel. 

Aanbevelend 
Hoenderpark "Weltevreden" 

DRIEBERGEN 

Fa. Joh. van Erp 
NIJNSEL D 34 

Kunstmest en 

Bouwmaterialen 
Hiemede delen wij belang
hebbenden mede, dat het 
pakhuis bij A. Heerenbeek, 
Lennisheuvel 116 

alleen geopend is Donderdags 
na de middag van 1 tot 6 uur. 
Gelieve hiervan goede nota 
te nemen. 

Ter gelegenheid van de verjaardag van onze 
Koningin Wilhelmina 

Zondag en Maandag 

Prima Jazz-Band-Muziek Voets 
Beleefd aanbevelend, • H. M. NOOTEN.

Voor het ophalen en bezorgen van Chemisch 
te reinigen en te verven goederen vragen wij een 

Net en welbespraakt persoon 
Z.g.g.o.z.a.t m. Zij die in het bez.it zijn van
een rijbewijs A genieten de voorkeur. 
De condities zullen zo worden voorgelegd 
dat aan een actief persoon een zeer ruim 
weekloon kan worden verzekerd. 
Solicitaties uitsluitend persoonlijk aan de 
fabriek van 9,12 en 2•5 uur 

Chemische Wasserij & Stoomververij ,,Den Dries" 
Rijksweg 2 Boxtel 

m· I .uam.es. 

lJe Zomu cûuu:t no.q, studs oo.oá. 

Wilt gij U nog voorzien van een 
mooie MANTEL, JAPON of 
B LO U SE ? Komt U eens kijken. 

Wij hebben nog een pracht.sortering 
en kunnen U dus nog van dienst zijn. 

'.J. J. Witteuun' s
Manufacturen en 
Rechterstraat 18 

Confectiebedrijf 
Boxtel 

ZONDAG 31 AUGUSTUS 

Algemene Vergadering 
na de Hoogmis in de 
Landbouwschool. 
HET BESTUUR. 

Voor Hengelsport 

Vogelzaden 

Hondenbrood 

en Koopt 
blJ Bert

Nieuwe Kerkatraat 73 

' 
van den Braak• 

Telefoon 450 

Iedereen, van groot tot klein, 
Vindt de KAAS van DIRK VOS fijn! 

Copieerinrichting "AR BO" 

ODBOEKHANDEL 

naar VAN OERS 
Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel 

Feestprogramma's, bestekken, circulaires enz. 
op korte termijn leverbaar. 

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

Breukelsestraat 112 

TAPIJT per Meter 7 .25 

1 J. Wüteuun woN1NGINR1cHTING

Rechterstraat 22 Boxtel 

!tEBT U FAMILIE OF 

VRIENDEN IN HET 

BUITENLAND? 

Zendt dan een pald:et 

HOLLANDSCHE 

BLOEMBOLLEN 

VERZENDING NAAR 

ALLE LANDEN 

Speciale Pakketten 
voor het Zuidelijk 

Halfrond. 

Prl)scourent •oor 

Uw eigen tuin wordt 

op unor,ag geer• 

ne 11,egezonden. 

•R.K. Middenstands-Handels-Avondschool
( door de regering .erkend)

AANGIFTEN van CANDIDATEN voor
het MIDDENSTANDSEXAMEN 19i8

bij de Directeur BOSSCHEWEG 16

Per maand 22¼ uur les.
Lesgeld f 5., per maand.

Firma J. P. TIELEN BOEKHANDEL

STAllONSTRAAT 
heeft weer een grote sortering 
artikelen voor de school. 

Ziet enze speciale etalage 

Er zijn weer de echte fotokaarten van Boxtel. 

Boe ia het uitzicht voor 1948? We 
moeten en kunnen het allemaal beter 
krijgen, mits niemand pfzijdig blijft. 
We moeten aan het buitenland ver
kopen om in het buitenland weer de 
dringend nodige grondstoffen en pro
ducten te kunnen kopen. In 1946 nam 
Philips bijna een vijfde deel van de 
gehele Nederlandse industriëeleuitvoer 

Yoor haar rekening. In 1947 en ia 
1948 moet dit aandeel nog Teel groter 
worden. 
Geen meisje, geen jongen, geen 1118D 
kan aan ·de kant blijven staan. Allea 
moeten meehelpen; alleen zó krijgea 
allen het beter! 
Meldt U bij het Philipe aanneemban■a
in de Willemstraat. 

P.HILIPS 
•• .·, • r 

• 
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. • .f t en geurig 
B" elk Oran1e1ees e 
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KATHOLIEK 

Bol hoed en Sigaar 
en ijsco-likkende vlegels 

De man met de bolhoed op en 'n 
sigaar in z'n hoofd tikt ontevre
den met zijn wandelstok op de 
straatstenen. Hij ziet 'n massa jon
ge mensen hun vacantie vieren 
met ijs en sigaretten. Hij ziet de 
korte rokjes- en broekjes, de ge
bruinde armen en benen en hun 
gepakte fietsen. Hij schudt mee-· 
warig met z'n hoofd en verklaart 
met de nodige klem dat vroeger 
de mensen toch anders en vooral 
beter waren. 
Het is onbegrijpelijk hoe lichtzin
nig de jeugd tegenwoordig met 't 
leven omspringt. - Even tipt hij 
de as van z'n sigaar en loopt haas
tig verder, brommend over deze 
moderne tijden. 
En wat verderop, rond 'n ijswa
gentje, staan wat sportieve jonge
lui ijsjes te likken, sigaretten tus
sen hun bruine vingers. Nu en dan 
'n knipoogje naar voorbijschieten
de meisjes, 'n harde schaterlach en 
ze gaan weer verder. De zon en 
hun vacantie straalt uit hun blije 
gezichten. 
Natuurlijk piekeren ze niet over 't 
leven en ze zouden in staat zijn 
de bolhoed 'n deukje te geven, 
z'n sigaar te verachten en z'n on
tevredenheid volkomen te nege
ren. 
Er is iets gezonds in de2:e tegen
stelling. 't Is niet zo erg, dat de 
grijze ouderdom meewarig 't 
hoofd schudt over de tegenwoor
dige jeugd. En ook kan 't geen 
kwaad, dat.de jeugd wat glimlacht 
over de grote· voorzichtigheid en 
.wijze bedachtzaamheid der oude-

Katholiek Thuisfront 

St. Petrus 

,, . . .  U vindt het Katholiek Thuisfront een 
prachtige instelling. Nou, ik kan niet 
meer zeggen alsdat ik dat met U eens 
ben en zo ook alle jongens, die in Indië 
zitten. Want het doet ons allemaal goed 
wanneer we weten, dat ze ons in Boxtel 
niet vergeten en dat verlicht ons ook 
veel en helpt ons om onze diensttijd be
ter door te komen". 
Zó schreef soldaat A. van Helvoirt �it 
Palembang. Zó schrijven alle jongens ia 
Indië en ze komen niet uitgepraat ove.
de goede zorgen van Katholiek Thuis
front. 
Jammer genoeg zijn er in Indië nog en
kele jongens, waarvan het militaire adri!s 
niet werd opgegeven. Daarom zal K.T.
St. Petrus weer geregelde zitdagen gaan 
houden in het K.J.V.-huis aan de Prins 
Bernard straat. Het bureau is dan ge
opend te beginnen met a.s. Zaterdag van 
4-6 uur en a.s. Zondag van 11,:J0- I
uur. Volgende zitdagen zullen tijdig b<:
kend gemaakt worden. Alle inlichtingën
zullen U daar verder gaarne worden ge
geven.
Ook nog een woordje over de maande -
lijkse collectes. K.T. constateert met ge
noegen, dat er ruim gegeven wordt.
Maar, vragen sommigen zich af, wat ge
beurt er met dat geld? Dit wordt uit
sluitend gebruikt om aan alle wensen
van onze jongens te voldoen: geregelde
correspondentie, verlangenlijstjes, lec
tuur, pakketten, fotoactie, binnenkort
weer een gesproken brief enz. Wil K.T.
zijn actie kunnen voortzetten dan moet
het kunnen blijven rekenen op de gel
delijke steun van allen.
Maar dit is niet het voornaamste. Wat
onze jongens in Indië vooral nodig heb
ben - ze vragen er om in hun brieven
- is ons gebed. En daarom wil K.T.
nog eens de aandacht vestigen op de H.
Mis van Maria's Biddend Leger, die
elke \'V'oensdag om half acht wordt op
gedrageh in de parochie van St. Petrus.
Uw lidmaatschap van Maria's Biddend
Leger vraagt van U als enige verplich
ting slechts het bijwonen van deze H.
Mis.
Tenslotte wil K.T. een beroep doen op
alle Ouders en Familieleden van militai
ren in Indië. Zij sturen U foto's. Wij
zouden graag een zo groot mogelijk aan
tal foto's even van U lenen. Binnen
kort zal U blijken waarom we dit doen.
Een vriendelijk verzoek dus: hebt U
mooie, duidelijke foto's, doe ze in een
enveloppe en bezorgt ze in de brieven
bus, Pastorie St. Petrus. Adres: Katho
liek Thuisfront, Pastorie St. Petrus. Bin
nen enkele weken hebt U ze ongeschon
den terug. Maar . . .  doe het dadelijk, laten
we zeggen vóór 10 September.
Er staan nog meer punten op ons pro
gramma. Daarover een volgende keer.
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ren. Maar verder moet deze te
genstelling niet gaan. 
Wanneer de Kajotters menen dat 
ze 't alleen wel afkunnen, zonder 
hulp van hun oudere vrienden in 
de Arbeidersbeweging,. dan heb
ben ze 't mis. 't Gaat niet aan, 
dat de jonge arbeiders de leiding 
van ouderen zouden weigeren, 
omdat ze van mening zijn dat die 
de jeugd niet meer begrijpen. De 
K.A.J. zal dood bloeden, als ze 
alleen uit eigen kracht meent te 
kunnen werken. 
De· onstuimigheid van de jeugd 
heeft de zachte stem van volwas
senen nodig om te temperen.· De 
halfheid van de jonge overmoed, 
die zo gauw verdwijnt heeft de 
volharding nodig van mensen, die 
de hitte van de dag gedragen heb
ben. Ze vormen een geheel, waar
van de delen op elkaar zijn aan
gewezen zoals zon en regen voor 
de vruchtbaarheid der aarde sa
menwerken. 
Het zelf de geldt voor de jonge 
middenstanders, al liggen daar de 
problemen wat anders. 
Nooit zal de jeugd, die ijsco likt 
't kunnen stellen zonder de wijs
vinger van de man met de sigaar. 
Maar zij moeten proberen elkaar 
te verstaan. Nog nooit werd er 
iets bereikt waar men de samen
werking niet vond. In de harmonie 
der krachten ligt de oogst ver
borgen. Daarom is de vader, di� 
met z'n jongens ging kamperen en· 
met z'n bengels ijsco likte op de 
juiste weg. En de jongens, die va
der de beste weg vroegen voor 
hun vacantie-trip, hadden de juis
te toon. Men spreekt niet voor 
niets van de gulden middenweg. 

H.v. d. M.

Vier vragen 
WEET JE NOG WEL 

dat er in de Ark kort na de bevrijding 
een vergadering plaats had over 't hou
den van een nationale feestdag? 
dat er hevig gevochten werd over "Za
terdag" of Zondag? 
dat "Boxtel Vooruit" de Zondag wist 
door te drijven, waarbij Mr. Francissen 
als waarnemend burgemeester vooral 
wees op de plicht van werken om Ne
derland zo spoedig mogelijk te herstel
len? 
dat de arbeidersbeweging zich hierbij 
direct neerlegde? 

BEGRIJPT GE DAN 

dat men nu het kóninginnefeest niet op 
Zondag 31 Aug. stelde maar op Maan
dag 1 September, overeénkomstig .de ver
langens van 11hogerhand"? 
dat verschillende gemeenten zich aan de 
datum 1 September hielden? 
dat de regering toch verzocht te werken 
op die dag, hoewel eerst de feestdag 
verschoven werd van Zondag op Maan
dag? 

ZIET GE DAN OOK IN 

. dat Boxtel wijs deed en dat vele andere 
dorpen en steden niet de juiste opvat
ting hadden over arbeidsplicht in deze 
tijd en in dit land, waar alles om arbeid 
roept. 

WELLICHT 

zult ge clan ook wel aanvoelen dat men 
op deze weg niet moet voortgaan, wil 
men het aantal woningen bouwen, dat 
men van te voren heeft. genoemd, 
en wellicht ziet ge dan ook in, dat men 
bij de nog komende "bevrijdingsfeesten" 
wel het standpunt mag innemen, dat 
,,Boxtel Vooruit" ook dit jaar weer ge
huldigd heeft. 

Gezinshulp 
Hij die wacht tot men zijn taak hem wijst, 
zal sterven, eer zijn boodschap is vervuld. 

De oorzaak van een moeilijk probleem 
De oorzaak van het probleem, dat de 
gezinshulp momenteel vormt, ligt dieper 
dan men in een-twee-drie zou denken. 
Zo ligt deze bijv. niet in de afgelo_pen 
oorlog, ook niet in de aangekweekte 
zucht naar avontuur (MARVA bijv.) en 
al evenmin in de lokkende lonen van 
fabriek of kantoor. Dit zijn slechts be
zwarende bijkomstigheden, die het vraag
stuk nog ingewikkelder hebben gemaakt. 
Ons inziens moet de kern van de oor
zaak gezocht worden in de klasse-strijd
geest, die over hen is gekomen, die in 
het dagelijkse leven een dienende rol 
hadden te vervullen. Deze geest heeft 
de sfeer van de gezinnen, waaruit de 
gezinshulp doorgaans gerecruteerd wordt, 

vergiftigd met leuzen als RECHT en GE-
LIJKHEID. 
Er ontstond ontevredenheid bij de dienst
boden en men begon met eisen te stellen, 
doch omdat "mevrouw" niet aan deze 
eisen (ruime eigen kamer, meer vrije 
avonden, hoger loon en opname in het 
gezinsmilieu) wilde -en kon blijven vol
doen, ontwikkelde

" 
zich gel_ei�elijk aan 

de sfeer "mevrouw en "meid en "vaat 
wassen voor de betere stand". 

De gevolgen: 

Zo werd de schuwheid voor de gezins
arbeid een feit. Men noemde ze minder
waardig, doch dat een meisje in een 
(druk) huishouden dingen leert, die haar 
later uitstekend van pas komen, vond 
men blijkbaar van nul of generlei waar
de, want de werkkring werd voortaan 
gezocht op fabriek of kantoor, die de 
meisjes ook dingen meegaven, die echter 
niet" nalieten hun stempel te drukken op 
het verdere geestesleven van zo'n meisje. 
Dat de doezelige partijensfeer, in het 
neutrale fabrieksleven, de meisjes uit 
hun evenwicht rukten, werd niet bezien, 
laat staan geschuwd. Ondertussen kwa
men steeds meer gezinnen zonder hulp 
en juist toen wreekte zich het jeugdleven 
van de nieuwbakken "mevrouw", dat 
slechts gevuld was geweest met kantoor
ervaringen. 
Als zij vroeger het gezinswerk immers 
had leren kennen, zou zij in staat zijn 
geweest het huishouden toch wel te be
redderen. 
Nu wij dit concluderen mogen wij ook de 
woorden wel eens aanhalen, die Kardi
naal Saliège van Toulouse bezigde in zijn 
"Ten Gelei-de" bij het rapport: Zullen 
er in de toekomst nog dienstmeisjes be
staan?: 

"Het probleem zou gemakkelijker 
zijn op te lossen, indien de toekom
stige huisvrouwen tijdig zouden le
ren, hoe om te gaan met keuken, 
kinderen, zieken, kleren, kortom 
met de diensten, die men personeel 
laat verrichten." 

Oplossing: 

En hiermede clan zijn we aan het zoeken 
van een oplossing toe, waarbij we zullen 
moeten zorgen, dat deze oplossing niet 
alleen van waarde is voor de gezinnen 
uit gegoede standen, doch die ook de 
minder gesitueerden de ·h�lpende hand 
reikt. Een onlangs opgerichte Sociale 
Gezinshulp, doet ten deze reeds baan• 
brekend werk en nog steeds worden in 
vele plaatsen van ons land en ons ge
west cursussen gegeven aan jonge meis
jes, wier wakker werk straks echter toch 
onvoldoende zal blijven om de nood ge
heel te lenigen. Tot een volledige oplos
sing zullen we nooit komen, indien het 
woord van de naastenliefde "Ik ben mijns
broeders hoeder" niet meer weerklank 
in het hart van de mensen zal vinden, 
dan de verleidende stem van Mammon, 
de ·geldgod of de dwaze gedachten over 
standsverschil e.d. 
De "mevrouw" zal haar morele verplich
tingen tegenover de dienstbode niet mo
gen verwaarlozen en de dienstbode zal 
moeten inzien, dat "dienen" slechts de 
sociale vorm van de naastenliefde is, dus 
niets meer dan plicht. 

boeken heeft gekregen. De hier vol
gende cijfers inzake wederopbouw van 
R.K. Kerken en kerkelijke gebouwen. 
In totaal zijn er in Nederland 121 ker� 
ken verwoest, terwijl 209 zwaar en 265 
licht beschadigd werden. 
Kerken totaal verwoest in Bisdom Roer
mond: 50, In Bisdom Utrecht: 11. Den 
Bosch: 35. Haarlem: 13, Breda 12. 
Zwaar beschadigd: Roermond 57, 
Utrecht 28, den Bosch 31, Haarlem 52, 
Breda 41. 
Licht beschadigd: Roermond 78, Utrecht 
45, den Bosch 99, Breda 43. 
De herstelkosten hiervan, uitgedrukt in 
millioenen: Roermond 35, Utrecht 9, den 
Bosch 41, Haarlem 10, Breda 5. 
Pastorieën verwoest: Roermond 7, 
Utrecht 8, den Bosch 28,- Haarlem 13, 
Breda 12. 
Zwaar beschadigd: Roermond 7, Utrecht 
8, den Bosch 11, Haarlem 26, Breda 21. 
Licht beschadigd: Roermond 90, Utrecht 
21, den Bosch 17, Haarlem 13, Breda 51. 
Tesamen met de reeds hierboven ge
noemde seminaria, kloosters, jeugdhuizen 
ziekenhuizen enz., ligt de_ totaal raming 
voor herstel en opbouw tussen de 150 en 
200 millioen gulden. 
Deze dode cijfers zijn sprekend ge
worden voor alle parochies, die zich 
moeten behelpen met gebouwen, die de 
stemmige sfeer der godshuizen missen en 
die helaas voorlopig niet kunnen ver
vangen worden door waardigere en be-

- tere gebouwen. Toch is het goed, dat ook
wij die cijfers eens onder de ogen krij
gen, om ons enigszins een beeld te kun
nen vormen van de grote zorg, die drukt
op ons Episcopaat. Temeer zal dat nuttig
zijn, daar wij zelf eraan kunnen mede
werken, deze zorgen -te verlichten, door
onze wektlijkse bijdrage voor dit hoog
nodige doel iets op te .voeren en zo de
materiële nood van ons bisdom enigszins
te lenigen. Dat is dan ook de reden, dat
deze collecte iedere Zondag in de spe
ciale milddadigheid van de gelovigen
wordt aanbevolen.

1 1 . Het UUR van Maria 
Met een meer dan vaag voorgevoelen 
van de schrikkelijke strijd, welke Europa 
wacht, zien wij de grootmac_hten elkander 
ontmoeten. Zullen zij onze landen kun
nen redden? . . . We hebben zo weinig 
vertrouwen . meer in die woordvoerders, 
die maar nooit tot eenheid en weder
zijds begrip kunnen of willen komen. 
Geen menselijk vernuft lijkt ons het na
derend onheil te kunnen keren! 
Eén lichtpunt in die sombere verwarring, 
in dat "uur 'van Satan", vermag ors te 
verblijden... Alle christenlanden schij
nen éénsgezind al hun hoop, ,,spes uni
ca", gesteld te hebben op "de Vorstin 
van Hem�] en Aarde. 

Daarom nu zou het zo juist zijn als 
een wet werd uitgevaardigd, die bepaal
de, dat elk meisje minstens één jaar in 
het gezinsleven zal moeten doorbrengen. 
Wij zien niet in, waarom dienstplicht wi!l 
en verplichte gezii1sarbeid niet in goede 
banen geleid kan worden. 
De bezwaren, die de Nederlandse Ver- . 
eniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk 
Staatsburgerschap had: ,,Het is onver
antwoord de meisjes één jaar van hun 
bestemming te onttrekken", zijn drog
redenen, want normaal is het huwelijk 
de eindbestemming van het meisje, ter
wijl het niet-trouwen uitzonderlijke ge
vallen zijn. 
En de stemmen, die er zullen opgaan om 
te beweren, dat dit nood-systeem onde
mocratisch, of erger nog, Duits is, zullen 
we tot zwijgen moeten brengen, want als 
we Gods water maar over Gods akker 
laten lopen, komen we niet waar we zijn 
moeten. 

Dat moet wel de indruk zijn van ieder, 
die de belangrijke gebeurtenissen van 
de laatste jaren op Mariaal gebied, op 
elk terrein en over de • gehele wereld, 
heeft willen volgen. Ook het ,, ... UUR 
van Maria is eindelijk aangebroken, 
waarin de Moeder Gods de strijd open
lijk wil aanbinden tegen de heidense en 
helse machten. De man, die dit uur voor
zag, en in dit uur ook tot de eer der 
altaren werd verheven, wil ons de weg 
wijzen in deze donkere· tijd: ,,God wil 
eindelijk, dat Zijne Heilige Moeder thans 
meer dan ooit, gekend, bemind en ver
eerd worde" ! (Grignon de Montfort). 
Nederland en dus ook Brabant moet 
zich opmaken voor deze strijd, welke 
ons niet bespaard zal worden, - door 
intensive Maria-verering! Brabant mag 
weliswaar sinds sombere dagen terug
zien op �aar ·Maria-devotie, deze vere
ring kan nog dieper, nog grootser zijn; 
het moet opgewassen zijn tegen een 
stoot, tegen de propaganda van het an
dere kamp. 

Wat ons opviel 
De beminde gelovigen stellen zich des 
Zondags wel eens de vraag, waar het 
toch voor dient om iedere Zondag maar 
te blijven offeren voor de bijzondere no
den van het Episcopaat. Juist omdat het 
iedere Zondag weer terugkomt zegt deze 
aankondiging ons zo weinig, temeer daar 
we er zelf met de oorlog zo genadig zijn 
afgekomen. En het is misschien goed ons 
eens eraan te herinneren, voor welk doel 
deze wekelijkse schaalcollecte in alle Ka
tholieke kerken wordt gehouden. Toeval
lig viel mijn oog op een klein berichtje, 
met grote cijfers, dat ons enigszins een 
kijk geeft op alles wat verwoest werd ih 
ons landje. 
De Nederlandse Kerkprovincie heeft de 
balans opgemaakt van de oorlogsver
woestingen aan kerken, pastorieën, semi
naria, kloosters, parochie's en jeugdhui
zen, ziekenhuizen en hierbij is gebleken 
dat ons bisdom wel de zwaarste cijfers te 

Bij gelegenheid van het Maria-Congres 
heeft Brabant, heeft Boxtel en omgeving 
de gelegenheid om Maria in haar pri
vaat én openbaar leven de plaats te ge-' 
ven, die Haar toekomt; Gaat naar ... 
Maastricht, naar de Civitas Mariana, 
de Stad van Maria, waar gij Haar zult 
uitroepen tot Koningin - of ook in 
geestelijke gemeenschap U opnieuw aan 
Haar ;zult toewijden. 
Alsof er geen einde mag komen aan de 
hulde, welke dit jaar, door congressen 
en andere plechtigheden, Maria ter ere 
werd ingezet, zullen na de Eerste Steen
legging te Beauraing, waar 30 à 40 dui
zend pelgrims, 800 geestelijken en enkele 
bisschoppen aanwezig waren, bij gelegen- • 
heid van de Eerste Steenlegging der toe
komstige Basiliek te Banneux, plaats der 
verschijningen van "de Maagd der Ar
men", (1933), pontificale, plechtigheden 
plaats hebben ged,urenµe 8 dagen; waar
van Zondag 28 Sept. a.s. speciaal de 
Nederlandse dag zal zijn. 
Er zullen extra-treinen lopen vanaf 
Weert en Venlo; waarbij aansluitiRg met 
bussen voor Brabant en Gelderland. Aan
melding voor deelname en andere ge
wenste inlichtingen a.g. Banneux: 

Missiehuis, St. Theresia, Boxtel 
(aangesloten bij de Sectie: Limburg en 
sectie: 's-Bosch en Cuyk). 

' 
· '

OMGE-VING 

Zondags evangelie.

,,Ik zeg u: Sta op". 

(Luc. 7, 14) 
Christus_ werct door medelijden 
bewogen met ·ae moeder, die haar 
enige zoon ten grave droeg en 
gaf hem aan haar terug. Zijn 
machtwoord: Jonge man, Ik zeg u: 
Sta op" heeft ons vaak in de oren 
geklonken toen wij gestruikeld wa
ren op onze levensweg en de ge
nade was weggevloeid uit onze 
ziel. Zondaars zijn we allen, want 
wie in dwaze hoogmoed beweren 
durft, dat hij zonder zonde is, zal 
spoedig anders moeten spreken. 
Wel heeft God in Zijn goedheid 

- voor ons de middelen gegeven om
ons voor zware zonden te behoe
den, maar wij gebruiken die mid
delen niet goed of beminnen het
gevaar te veel. De weg is zo lang
en er zijn zoveel gevaarlijke plek
ken, waar we gemakkelijk uitglij
den, voor we het zelf weten. Nog
vaker staan we in tweestrijd: onze
plicht zegt, dat we rechts moeten
inslaan; onze drift lokt ons· om
links te gaan en maar al te dikwijls
zegeviert de laatste. Zeker, we
maken dan weer telkens het voor
nemen om bij een volgende gele
genheid sterker te zijn en meer
weerstand te bieden, maar in het
ogenblik van de verleiding zien
we allen het verboden genot, dat
ons des te sterker aantrekt, daar
het verboden is.
Iedere zonde begint met een· ver
keerde gedachte. Onze gedachten
immers vormén de grond, waar
het gewas van onze woorden en
werken op groeit: Is de grond
goed, dan zal ook het gewas goed
zijn. Om niet· te zondigen, moe
ten wij onze gedachten meer in
toom houden: Onze gedachten
van eigenliefde, van ijdelheid, van
verwaandheid, van bitterheid, van
critiek, van liefdeloosheid, van
zinnelijkheid.
We moeten onze gedachten bij
tijds afremmen, wanneer ze op
hun. sportieve tochten het bordje
,, Verboden T oegàng" naderen.
We moeten ons van de andere
kant niet ongerust maken over de
verkeerde gedachten, die zonder
onze schuld in ons op komen. De
ze zijn nu eenmaal niet te vermij
den, maar ze zullen dan· ook van
zelf weer weggaan, als we er geen
aandacht aan schenken en er ons
niet over opwinden.
Zondaars zijn we allen, maar we
mogen geen zondaars blijven.
'Ook tot ons spreekt Christus: Ik
zeg u, sta op. Als wij goed en
eedijk willen zijn, zal Hij zich
over ons willen neerbuigen en ons
aanraken met zijn goddelijke
hand. Hij zal ons oprichten en ons
weer nieuwe moed geven om ver -
der te strijden. We mogen riiet
blijven liggen langs de weg der
zonde. Zo gèmakkelijk groeit een
gewoonte in ons .vast, die we haast
niet meer kunnen afleggen. Als
onze ziel dood is, moeten we ons
haasten naar de bron van het le
vend water. Hoe eerder, des te be
ter. Ze zullen de zonde in ons
overwinnen, als we telkens op
nieuw gaan biechten,· als we tel
kens opnieuw de tanden op elkaar
zetten en met de genade van
Christus . moedig oproeien tegen
de. sfroom.

Steunt Katholiek Thuisfront 
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Hoe is het gesteld met de huisvesting ?
Bovenstaande vraag zouden we kort en 
bondig kunnen beantwoorden met: zeer 
slecht. 
Niet minder dan pl.m. 450 gevallen zou
den in aanmerking moeten kunnen ko
men voor een, voor hen zo dringende 
behoefte: Behoorlijke huisvesting. 
Wanneer we over een dergelijk aantal 
zouden kunnen beschikken, zouden we 
de ellende van samenwonen kunnen op
lossen en tevens tot de ontruiming van 
de allergrootste krotten kunnen over
gaan. 
Dit geldt dan nog slechts voor dit ogen
blik, immers dagelijks melden zich nieu
we gevallen, n.l. van hen die een nieuw 
gezin willen gaan stichten. Wanneer we 
dit aantal aan de lage kant nemen, zal 
men toch nog rekening hebben te hou
den met een aanwas van rond de 100 
gezinnen per jaar. Ook een nieuw gezm 
heeft recht op huisvesting. Eventuële ves
tiging binnen de grenzen onzer gemeente 
laten we buiten beschouwing. 
Het is niet mijn bedoeling hier in de bre
de uit te wijden over moeilijkheden die 
aan het samenwonen zijn verbonden. 
Moeilijkheden van morele en zedelijke 
aard, men denke aan het soms moeten 
samen slapen van reeds grotere kinderen 
bij ouders, het moeten samen slapen van 
kinderen van tweeërlei geslacht, het.moe
ten slapen van soms 4 of 6 personen op 
een kamer, om van de moeilijkheden die 
soms een politioneel ingrijpen noodza
kelijk maken nog maar niet te spreken. 
Dat onder dergelijke omstandigheden van 
een behoorlijk gezinsleven geen sprake 
kan ·.zijn is wel voor eenieder duidelijk. 
De gevolgen van samenwonen, het wo
nen in huizen waarin geen normale ge
zinsontplooing kan plaats vinden is dan 
ook van zo'n maatschappelijke betekenis 
dat zij de volle aandacht behoeven, zo
wel van de centrale, alswel van de plaat
selijke Overheid. Zij zijn op dit ogenblik 
slechts in staat, (in hoofdzaak om finan
ciële redenen) hierin enige verlichting te 
brengen. Talrijk zijn echter de moeilijk
heden, welke bij de wederopbouw zijn te 
overwinnen. Men denke aan de beschik
baarstelling van de nog steeds schaarse 
materialen, aankopen van dure bouw
gronden en de zeer hoge bouwkosten. 
Dat ondanks dat alles alle krachten wor
den ingespannen om in het netelige 
vraagstuk van woningruimte zo veel mo
gelijk verlichting te brengen, kan ons 
niet anders dan tot vreugde stemmen. 
Hoe is het nu gesteld met de woonruim
te in onze Gemeente? Een vraag die 
reeds uit ·het voorafgaande geen andere 
conclusie wettigt,· dan te kort en nog 
eens te kort aan woonruimte. 
. Velen der behoeftigen zullen zich moge
lijk wel eens de vraag stellen: Schenkt 
het Gemeentebestuur wel voldoende aan
dacht aan de helaas voor zo velen drin
gende nood? Hierop wil ik antwoorden 
dat plaatselijk alles in het werk wordt 
gesterçl deze nood zo vlug en zo goed 
mogelijk te lenigen. 
De moeilijkheden waarvan ik boven 
sprak komen echter op de eerste plaats 
tot uiting bij de Gemeentebesturen ter 
plaatse. Om te kunnen bouwen zal men 
moeten beschikken over bouwgrond, een 
aangelegenheid die zeer veel zorgen 
baart voor onze Gemeente. 
Is men zover dat men over het nodige 
terreiJJ,- beschikt, dan kan men trachten, 
aan de hand· van bestek en tekeningen, 
de nieuw te bouwen huizen aanbesteed 
en gebouwd te krijgen. 
Besprekingen met diverse aannemers, het 
reizen naar de Wederopbouw-instanties 
wordt dan begonnen en men confereert 
en marchandeert maar net zolang totdat 
men sanctie op de voorgenomen plannen 
heeft verkregen, 
Is men zover gekomen dat vergunning 
is verkregen en de gunning is ge
schied, dan kan men de verlichting bin
nen kortere of langere tijd tegemoet 
zien. 
Dit is gelukkig voor onze gemeente voor 
een 109 tal woningen het geval. 
Na voltooiing der gebouwde huizen 
volgt de toewijzing aan eventuële huur
ders. 
Hierdoor is een advies-commissie in het 
leven geroepen die met een alles be
halve aantrekkelijke taak is belast en de 
urgentie uit talrijke aanvragen heeft te 
beoordelen. 

Plaatselijk nieuws.

STIJLVOL KONINGINNEFEEST. 
Boxtel heeft het gebruikelijke Koningin
nefeest zeer stijlvol gevierd. Met zeer 
veel genoegen beluisterden wij verschil
lende- con�erten op de Markt, en char
mant was de volksdans voor 't raadhuis. 
Geen uitbundige wanklanken hebben die 
dag bedorven. Sober en stijlvol, zoals 
in deze tijd verwacht mag worden. 
11Boxtel Vooruit" heeft niets bijzonders 
willen doen en deze eenvoud siert 't 
feest van 31 Augustus. 
Harmonieën en Koren en de Volksdans
groepen uit 't verre Noorden en Boxtel 
zelf verdienen alle lof. 

BENOEMD VOOR MISSIE 
Onze plaatsgenoot, de Weleerw. Pater 
A. Welling, van de Paters v. d. Missie
van het H. Hart, is benoemd voor de
missie op Nieuw Guinea. 
Allerwaar_schijnlijkst zal hij nog dit jaar
naar zijn plaats van bestemming ver
trekken. 

BOZE TONGEN 
beweren dat St. Willibrord op de koffie 
kwam. Daar is iets van waar, maar dan 
in de goede zin van het woord. Hij ge
noot namelijk van die heerlijke "Land 
van .Belofte koffie", waarvoor hij extra 
naar Boxtel kwam; 
U behoeft er niet extra voor naar Boxtel 
te komen. Doet eenvoudig zoals reeds 
zeer vele huisvrouwen en gaat met Uw 
koffie en theebonnen naar fa. Wed. P. 
Spierings, waar U deze overheerlijke 
,,Land van Belofte" koffie en thee wor
den verstrekt. Adv. 

Voor de goede orde bij de behandeling 
der huisvesting moge ik de aanvragers 
op het volgende wijzen. 
Talrijke aanvragen zijn reeds genoteerg 
met omschrijving van het aantal gezins
leden en eventuële bijzondere moeilijk
heden. Voor deze· zijn dus de gegevens 
binnen, waaruit de • commissie haar be
oordeling kan doen, Voor gevallen waar
van dl:! gegevens niet voldoende duide
lijk zijn wordt de urgentie als regel pas 
na persoonlijk bezoek bepaald. 
Een persoonlijk bezoek houdt dus nog 
lang niet in dat zijn geval het meest 
dringende is, mocht dit eventueel wel 
het geval blijken, dan komt men op de 
lijst van de meest dringende gevallen, die 
bij vrijkomende woonruimte het eerst in 
aanmerking komen. 
De meest juiste weg voor elke nieuwe 
aanvragen is, (diegenen die reeds aange
vraagd hebben behoeven zulks niet meer 
te doen) deze aanvrage kort etl zakelijk 
op schrift te stellen en te adresseren, aan 
de Huisvesting-Commissie der gemeente 
Boxtel en verder in de Jms te deponeren. 
De zeer grote nood waarin echter zovele 
verkeren is. voor vele soms aanleiding 
tot een persoonlijk bezoek, zowel tijdens 
de spreekuren van de Burgeme'ester als 
van ondergetekende, 
Het is hier soms een eindeloos wachten, 
zelfs tot het middernachtelijk uur toe, om 
dan de· teleurstellende mededeling te 
moeten ontvangen, dat men op het ogen
blik nog niet kan worden geholpen. 
Hoe treurig ook, dit nog steeds te moe
ten zeggen, bij enig nadenken zal men 
toch inzien, dat noch de Burgemeester, 
noch de ambtenaar van Sociale Zaken, 
noch de leden van de Huisvesting-Com
missie, noch ondergetekende iets anders 
zouden kunnen zeggen, omreden dat 
men niet kan gaan toewijzen wat er niet 
is . . Ik moge hieraan toevoegen, dat de 
toewijzing van de nieuw te bouwen wo
ningen, pas dan geschiedt, wanneer de 
oplevering binnen enkele weken in het 
vooruitzicht is. 
Men ziet hieruit dat een persoonlijk· be
zoek inzake huisvesting, (hoe verklaar
baar het overigens kan zijn) geen enkel 
resultaat kan hebben. 
Ik moge nog even wijzen op het nadeel, 
aan het zeer drukke bezoek verbonden. 
Vooreerst kan het U geen resultaat op
leveren, terwijl mij tevens bekend is, dat, 
vanwege de grote drukte en het lange 
wachten, verschillende personen wegblij
van van de spreekuren, die over andere 
soms vrij belangrijke zaken eens graag 
met de Burgemeester of ondergetekende 
zouden willen spreken. 
Tevens kan men een betere besteding 
van de beschikbare tijd van het Gemeen
tebestuur, alsmede van het ambtelijk ap
paraat in belangrijke mate mede bevor
deren, 
De drukke werkzaamheden van het Ge
meentebestuur hebben mede tot gevolg 
dat het ambtelijk apparaat op volle toe
ren moet draaien. Ik moge U slec:hts even 
wijzen op de vele zorgen die aan de afd. 
Sociale Zaken zijn toevertrouwd, Men 
denke aan de administratieve uitvoering 
van de besluiten der Huisvesting Com
missie, de uitvoering van de Wet op het 
Consumentencrediet, de Noodwet 
,Ouderdomsvoorziening" en de voorna
me, doch tevens gróte zorg aan de 
Dienst Maatschappelijk Hulpbetoon ver
bonden. 
Bij de uitvoering van het voornoemde 
alleen zijn reeds plm. 1200 gezinnen be
trokken, waarbij elke zaak afzonderlijk 
en elk geval individueel {I!0et worden 
bekeken. 
Ondanks de overtuiging nog zeer on
volledig te zijn geweest, zal het velen 
wel reeds mogelijk zijn enig idee te 
vormen, van het moeilijke en zeer veel 
tijdrovende werk alleen al inzake de 
huisvesting, terwijl ik tevens enigszins 
getra�ht te schilderen, de vele zorgen 
waarvoor, (speciaal in deze tijd) de aan-

. dacht van het gemeentebestuur gevraagd 
wordt. 
Er is perspectief inzake huisvesting, alles 
wordt gedaan wat binnen het bereik is, 
we vragen slechts geduld, vertrouwen en 
medewerking. 

ADR. VALKS, 

Wethouder van Sociale Zaken 

WIJDING ST. NICOLAASBROOD 
Onder de H. Mis, die Woensdag 10 
September 's morgens om 7 uur, in de 
kapel van Stapelen zal worden opge
dragen, zal de traditionele wijding van 
het St. Nicolaasbrood plaats vinden. 
Zulks ter afwending van de straffen des 
hemels en de slagen van de gramschap 
van de Heer, die de mensen door sterfte 
onder het vee treffen. 

GIFT VAN f 500, -
Het Rode Kruis, afd. Boxtel heeft aan 
Brabants Volksherstel f 500,- geschon
ken, welke de door de brand getroffe
nen ten goede zullen komen. 
Een geste, die op zijn minst navolging 
verdient. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL 

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen 
zal op iedere school, naast de reeds be
staande zangklas, een tweede zangklas 
gevormd worden. Hiervoor komen in 
aanmerking de kinderen van het derde 
en vierdë leerjaar der lagere school. 
Door het' ondertekenen van een formu
lier, dat aan de kinderen zal worden uit
gereikt, kunnen de ouders hun kinäeren 
laten inschrijven. 
Deze zangklassen worden 2 maal per 
week gegeyen, des namiddags aanslui
tend aan de schooltijd. Voor het instru
mentaal onderricht wordt verwezen naar 
de advertentie elders in d.it blad. 

JACHTRIT RIJVERENIGING 

Zondag 7 Sept. houdt de Landelijke Rij
vereniging St. Marinus· voor haar leden 
een jachtrit met vaardigheidsproef. De in 
dit blad voorkomende advertentie geeft 
in deze nadere bijzonderheden .. 

GESLAAGD 

Op het te Arnhem gehouden examen 
voor voetverzorging slaagde onze dorps
genote mej. E. Boleij voor het diploma 
Chiropodist. 
- Op het te Amsterdam afgenomen
examen voor Lerares-Coupeuse ·Ensaid,
slaagde mej. Nelly van Erp. Zij genoot 
haar opleiding te 's-Hertogenbosch.

WIJZIGING ELECTRIFICATIE 
GEMEENTE BOXTEL. 

Doordat het Gemeentelijk Electriciteits 
Bedrijf in de gemeente Boxtel is over
genomen door de Provinciale Noordbra
bantse. Electriciteits Maatschappij, wordt 
het bestaande gelijkstroomnet, dat ruim 
40 jaar in bedrijf is geweest vervangen 
·door een modern draaistroom kabelnet.
Alle krachtinstallaties worden n.l. omge
bouwd en ca. 800 gelijkstroommotoren
vervangen door draai- en wisselstroom
motoren.
Dit belangrijke werk is bij onderhandse
aanbesteding opgedragen aan de -Electro
Technische & Mechanische Industrie
JB.C. Nolte te Eindhoven en moet einde
1948 gereed zijn.
De kabellegging, welke eveneens door
bovengenoemde Industrie wordt uitge
voerd, is reeds in volle gang en komt
nog dit jaar gereed. Een mooie op'.
dracht voor deze Eindhovense Industrie, 
·welke op 2 Januari 1948 haar 25-jarig ju
bileum hoopt te vieren.

CONSULTATIEBUREAU 
VOOR ZUIGELINGEN 

Vrijdag 12 September zal Dr.- Weijers 
weer zitting houden. 
Bij bezoek aan het Consultatiebureau 
voor Zuigelingen moet de lidmaatschaps
kaart van het Wit-Gele Kruis worden 
overgelegd. 
Niet-leden van het Wit-Gele Kruis kun
nen tegen betaling van een vast te stellen 
vergoeding tèr consultatie worden toe
gelaten. 

OUD PAPIER EN LEGE FLESSEN 

Vele mensen blijken de slechte gewoonte 
te bezitten om oud papier en lege flessen 
in de vuilnisbakken te werpen. 
Van deze zijde attenderen wij deze men
sen op de actie "Inzameling oud papier 
en lege flessen", ten behoeve van de 
opbouw van getroffen kloosters en ker
ken. 
Voor Boxtel zorgt de Heer J. v. Etten, 
Bosscheweg 16 er ·voor, dat wanneer U 
een seintje geeft, én papier èn lege fles
sen worden opgehaald. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 26 Aug. t.m. 1 Sept. 1947 . 

GEBOREN: Martinus C. H. zoon van 
H. W. van Schijndel en van H. L. 
Verheijde; Johannes Th. M. zoon van 
P.J. Kruijsen en van P. M. Brands; Cor
nelia Th. W. M. dochter van H. W. A. 
M. Eetgerink en van J. A. M. van Don
gen; Adriaan J. W. zoon van J. P. v. d.
Kerkhof en van P. Th. van Hal; Andreas
H. W. zoon van J. H. Geerts en van
A. C. van Ruremonde; Hendrica W.
dochter van P. v. d. Langenberg en van
G. L. Schellen·; Lambertus zoon van N.
Voets en van P. v. d. Sloot; Marius J.
Fr. zoon van P. Ruijs en van J. P.· van
Uden; Elisabeth L. M. dochter van M. 
v. d. Bogaard en van L. v. d. Meijden.
GEHUWD: Adriantis Hendrikus- van
Helvoort en Hertdrika Bekkers.

Verhaal van de week 

Mieke Poppekop
Zo'n wijfkes als Mieke Poppekop kun
nen er alleen maar in Brabant leven. Ze 
bewoonde 'n houten huiske, 'n krotje 
van niks, met wat stro er op ,1s dakbe
dekking. Hare man was er zo een, 
die zich alles laat welgevallen, maar die 
de laatste jaren van z'n leven nogal 
sukkelde met z'n gezondheid. Mieke 

. hield er een dozijn katten op na, die ze 
vast bond aan de tafelpoten of aan de 
bedstee, 't Moet daarbinnen tegen dat 
de Lente kwam altijd een schoon katten
concert geweest zijn. 
Hare man lag nu al 'n paar jaar in bed 
en Mieke zou er nooit aangedacht heb
ben hem eens af te wassen. Aan haar 
eigen lichaam besteedde ze ook geen 
water. Ze zorgde dat er wat te eten was 
en de rest kwam vanzelf wel in orde. 
Mieke zorgde goed voor haar man. Ze 
zette op tijd z'n eten bij 't bed, en als 
hij voor het vervullen van zekere bio
logische plichten uit bed moest, dan ver
leende ze liefdevol haar assistentie. 
Overigens was er niet veel bijzonders te 
vermelden van dit simpele echtpaar. Er 
werd verteld dat z� heel veel geld moes-

De Geschiedenis 

van 

l 

FELIX FLINK 

85. Felix deed zich te goed aan het
maal, dat de negers voor hem hadden
klaargemaakt. Het brood smaakte over
heerlijk, de annanas was om van te smul
len en de kippenbout deed je watertan
den. Ook het sap uit de klappernoten 
smaakte best.
Het maal werd opgediend op doorge
zaagde boomstammen, die voor tafels
moesten doorgaan. Het smaakte hem 
reuze.
Een ding was. erg jammer. Felix reisgezel

Sociale Verzekeringen .. 
DE NOODWET 

OUDERDOMSVOORZIENING 

In mijn laatste artikel de Ouderdoms
voorziening betreffende, deelde ik mede 
dat de Raad van Arbeid éénmaal per jaar 
doet onderzoeken of zich ten aanzien 
van degene, die in het genot is van een 
ouderdomsuitkering feiten of o�standig
heden hebben voorgedaan, welke aan
leiding kunnen geven de ouderdomsuit
kering te herzien of in te trekken. Dit 
jaarlijks onderzoek kan echter achter
wege blijven, indien de Raad van Ar
beid van oordeel is, dat in de financiële 
positie van degene, die in het genot van 
een o,uderdomsuitkering is, binnen af
zienbare tijd geen wijziging is te ver
wachten. In dat geval kan worden vol
staan met een onderzoek éénmaal per 
drie jaren. Binnen één jaèr wordt alleen 
een onderzoek ingesteld inzake intrek
king of vermindering der ouderdomsuit
kering indîen de wijziging der inkom
sten meer dan 25 % bedraagt. 
Indien een gehuwde man op het thans in 
te vullen formulier per 1 October 1947 
een inkomen heeft van f 600, wordt de 
ouderdomsuitkering van f 828 met f 300 
verminderd, derhalve op f 528 gebracht. 
Wordt het fokomen van f 600 in de loop 
van het jaar dus tot 1 October 1948 
niet meer dan f 750 dan blijft de Ouder
domsuitkering tot laatstgenoemde datum 
f 528. Stijgt het inkomen in dat .jaar 
boven f 750 dan wordt door de Raad 
van Arbeid een onderzoek daarnaar in
gesteld. Hangende dit onderzoek kan 
de Raad van Arbeid het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank verzoeken- de uit
betaling der ouderdomsuitkering te 
schorsen. De· Raad van Arbeid kan 
hangende hef onderzoek eveneens tot 
schorsing overgaan indien hij zelf met 
de uitbetaling der ouderdomsuitkering 
is belast. 
Gevraagd is of men ·indien men thans 
geen aanvraag kan doen omdat de in
komsten uit loondienst of anderszins bo
ven de g�stelde ·grens van. f 725 voor 
ongehuwden en f 1150 voor gehuwde 
mannen uitgaan in de loop van het jaar 
1 Oct.-1 October 1948 alsnog een ver
zoek om ouderdomsuitkering kan doen. 
Dit is vanzelfsprekend. Het kan voor
komen dat betrokkene door omstandig
heden geen werk meer kan verrichten, of 
door ziekte of andere feiten zijn inkom
sten uit e�n bedrijfje verloren gaan. Hij 
kan dan onmiddellijk een verzoek bij de 
Plaatselijke Commissie van Onderzoek ; 
indienen die de Raad van Arbeid hier
van in kennis stelt, waarna dit • orgaan 
een onderzoek instelt. 
De Ouderdomsuitkering gaat dan in een 
maand vóór de eerste dag der kalender
maand waarin de aanvraag de Raad van 
Arbeid bereikt heeft. Doet men het 
verzoek derhalve op 15 Mei 1948 en 
het onderzoek heeft een gunstig resul
taat, dan gaat de ouderdomsuitkering in 
op 1 �pril 1948. Ook niet eerder ook al 
zou blijken dat de gewijzigde toestand 
reeds vroeger bestond. Het is dus zaak 
tijdig van de inkomstenverandering als 
bovenbedoeld kennis te geven. 

De volgende vraag werd gesteld: 
"In de loop van de maand October werd 
ik 65 jaar en ben in het bezit van een 
rentekaart waarop steeds rentezegels zijn 
geplakt. Kan ik ook een formulier in
vullen om de verhoogde Onderdomsuit
kering te krijgen?" 

·ten hebben, maar dat zal wel kwaad
sprèkerij van de mensen geweest zijn. 
Het moet op 'ne morgen gebeurd zijn,
dat Mieke 'n beetje ongerust bij de bu
ren was komen aankloppen. Hare· man 
zei niks meer en hij had zo'n koude 
handen sinds enkele dagen, Ze wist niet 
goed wat ze ervan moest denken. Toen
de buren de gedachte opperden, dat hij 
misschien dood zou zijn, zei Mieke, dat 
da niet goed kon, want hij had z'n eten
toch gewoon op zoals altijd, 
Maar toen de buren na lang permeteren
van Mieke even waren gaan kijken, za
gen ze dat 't manneke al 'n paar dagen 
dood was.
Mieke had gisterenavond toch nog 'n
bord pap bij z'n bed gezet en toen ze 
terug kwam was 't leeg zoals altijd, 
Daar kon Mieke niet veel van begrijpen.
Maar dat kwam omdat 't wijfke geen erg" 
had in de ratten die in de bedstee en
heel 't huis vrij spel hadden. 
De katten lagen nu al zo land vastge
bonden, dat die vriendelijke beestjes daar 
wel erg in hadden. Het moet wel zo zijn 
dat ratten ook pap lusten. • .
Niet zo erg lang heeft Mieke nog in dat
huiske gewoond, want 't schijnt dat ze
op 'ne goede dag ziek is geworden en 
dat ze door de zusterkes van 't liefde-

Indien U meent met Uw overige inkom
sten beneden f 1150 per jaar te blijven
of indien U tot de ongehuwden behoort 
hetwelk ik uit Uw vraag niet kan op
maken, beneden f 725 per jaar, dan 
kunt U ook • tpans een formulier invul
len en vraag 20e achter invaliditeitswet . 
No. beantwoorden met "Ouderdoms
rente aangevraagd". De ouderdomsrente 
welke U ingevolge de verplichte Ouder- • 
domsverzekering zal' worden toegekend 
wordt dan voor de helft' van Uw uitke�. 
ring ingevolge de Noodwet Ouderdoms
voorziening afgetrokken, 
Ook enige kleine landbouwers stelden 
mij vragen omtrent opgave van hun be
drijfsinkomsten per jaar. Deze zijn van
zelf afhankelijk van verschillende facto
ren n.l. groottè bedrijf, aantal stuks" vee 
en van melk soort enz. De hier bedoelde 
gegadigden voor de Ouderdomsuitkering 
zullen te zijne!tijd een oproeping van 
het bureau Sociale Zaken der Gemeente 
ontvangen. De Commissie van Onder
zoek is n.l. bezig voorlichting te krijgen 
van ter zake kundigen om indien de be
drijfsinkomsten moeilijk zijn te contro
leren deze zo juist mogelijk te kunnen 
schatten. • H. v. d. K.

Algemeen Nieuws. 
HULPACTIE 
BRABANTS VOLKSHERSTEL 

Naar aanleiding van de talrijke branden 
die Brabant- in de laatste weken teister�
den, heeft er een bespreking plaats ge
vonden tussen de Commissaris der Ko
ningin, Prof. de Quay en de vertegen
woordiger van het ministerie van Sociale 
Zaken en Brabants Volksherstel. 
Hierbij werd een vast plan opge�teld, 
teneinde ook bij het uitbreken van nieu
we branden onmiddellijk hulp te kunnen 
verlenen. 
Door het gecoördineerd particulier ini
tiatief, Rijk, Provincie en Gemeente heeft 
een nauwe samenwerking tot een doel
treffende. hulpverlening geleid. De hulp
verlening strekt zich momenteel uit tot 
Asten, Someren, Beers, Linden, Heesch, 
Schijndel, Dongen, Hoeven en Wijk
Aalburg. 
Het is verheugend te horen hoe alg�
meen de geboden hulp is. 
Speciaal verdienen vermelding de goede
renuitzending van het Rode Kruis van de 
I.KO. (hulpactie van de Prot. Kerken),
van het comité Ruiten Troef en van de 
Textiel-actie van de Maria-Congregaties. 
De heer Nollen te Den Haag van de 
Mariacongregaties verraste de slachtof
fers met 255 gloednieuwe emaille potten, 
pannen', wasbakken, ketels enz. De bond 
van Handelaren in Uurwerken, kring 
Oost-Brabant zal alle gezinnen binnen de 
kring voorzien van een nieuwe wekker.
De vele goederenzendingen van particu
lieren zijn ontroerend: Bonnen, punte!), 
eetwaren, kleding, textiel, huisraad. 
Van alle kanten kwamen· kleinere en gro:. 
tere financiële bijdragen binnen. 

• Na vijf dagen was reeds een bedrag van
f 11.732 over de girodienst binnen ge-
komen.
Mgr. Mutsaerts stelde f 10.000 beschik
baar. Van Prinses Juliana werd_ een gift
ontvangen, terwijl de gift van Volksher
stel "Aalsmeer" speciale vermelding ver
dient.
De samenwerking, die getoond werd tus
sen de hulpverleningsinstanties onderling
was voorbeeldig. 

huis daar weggehaald werd.
Niemand weet te vertellen of er bij de
verhuizing ook geld gevonden is, maar 't
staat vast dat twee zusterkes 'ne hele 
dag volop werk hebben. gehad om Mie
ke schoon te poetsen. En terwijl de zus- .
ters daarmee doende waren is haar krotje 
in brand gestoken. In enkele minuten lag 
't geval platgebrand.
Ge begrijpt dat de ratten het branden
de schip bijtijds verlieten en dat het
kleinere ongedierte sissend in de vlam
men omkwam . 
Daarna moet Mieke niet zo erg lang
meer geleefd hebben. Natuurlijk beweren
de mensen dat ze niet tegen 't water .
kon, dat aan haar oude lichaam gespen
deerd werd. Maar dat is lang niet zeker.
Het kan evengoed zijn dat ze de rook 
van haar brandend huiske heeft gezien.
En ge zult toch moeten toegeven dat het 
geen zin meer heeft om nog langer te le
ven, als ge niks meer hebt dan 'n vreemd 
bed en 'n groot verlangen naar de hemel, 
• al is die over honderd jaar nog net zo 
schoon als nu. 't Is dan ook niks gek dat 
Mieke Poppekop juist op tijd dood ging,
en verder niemand te veel lasten gaf. 
En de grootste kunst van het leven is al
tijd nog: op tijd goed dood te gaan. 

vertrek binnendroegen. Zê maakten al
lerhand' gebaren, waarvan Felix niets 

kon van dit alles niets gebruiken en hij 
zat maar stil toe te zien hoe Felix zijn 
buikje rond at. 
Felix vond, dat zijn blikken makkertje 
erg traag in zijn bewegingen werd. Maar, 
dat zou misschien wel aan de ·vreemde 
omgeving liggen. 
86. Felix wilde juist aan de kippenbout
beginnen, toen het maanmanneke achter-
over sloeg. 

begreep. 
• Wel begreep hij, dat het maanmanneke·

zijn maanmos verbruikt had en dat het
met hem gedaan moest zijn. Toen hij
het deurtje in de borstkast opende, zag 
hij dat zijn vermoeden juist was geweest. 
Niets of niemand kon hier meer helpen. 
Nu stond Felix alleen in een vreemd

• land met vreemde mensen, die zijn droef
heid niet begrepen. 

Op zijn hulpgeroep kwamen d.e IJegers·
toesnellen, die hem in het aang,renzende 
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Voor de Landbouwers. 
LANDBOUWONDERWIJS 1947 - 1948
Voor jonge boeren zal er deze winter 
weer gelegenheid zijn om verschillende 
cursussen te volgen. 
1. Een algemene landbouwwintercursus.
Aan deze cursus kunnen deelnemen al
leen zij die een voorbereidende land
bouwcursus gevolgd hebben. Duur van 
deze cursus is twee jaar, waarna examen 
en eventueel diploma.
2. Herhalingscursus. Hieraan kunnen
deelnemen allen die in 't bezit zijn van 
een diploma van de algemene landbouw
cursus. Aan deze cursus zal behalve in 
de gewone landbouwvakken ook les wor• 
<len cregeven in landbouwboekhouden en 
pluin�veeteelt. Duur van deze cursus is •
een jaar, waarna examen en eventueel 
<liploma. 
3. Voorbereidende landbouwcursus. 
Deelnemers aan deze cursus moeten min
stens 14 jaar zijn. Duur van deze cursus 
een jaar. 
4. Tuinbouwcursus. Duur twee jaar
waarna examen en eventueel diploma. 
Leeftijd minstens 15 jaar. 
Voor al deze cursussen, welke doorgaan
bij voldoende deelname, kan men zich 
aanmelden bij de heren M. v. Bragt, J.
<le Koning en J. v. Hees tot 15 Septem
ber.

BOEREN ACTIE 

Het hoofd-bestuur van de N.C.B. heeft 
zich met een schrijven gericht tot Minis
ter-President Dr. L. J. M. Beel, waarin 
<le hopeloze toestand van de boeren
en tuindersstand is uiteengezet. 
Eenzelfde schrijven is gericht aan de 
Voorzitter der R.K Kamerfractie. 
Het hoofd-bestuur heeft besloten, dat, 
indien op zeer korte termijn niet een 
zodanige toestand is geschapen, dat het 
boer en tuinder mogelijk is, zijn bedrijf 
rendabel te voeren, dan zal van de zijde 
der N.C.B. met zijn ruim 30.000 geor
ganiseerde boeren iedere medewerkiµg 
bij het nemen of uitvoeren van maatre
gelen van Overheidswege, meer speci
aal met betrekking tot de Voedselvoor
ziening, geweigerd worden. 

St. Clemens Willibrord 
Naar de hemelse beloning 

Inderdaad wachtte 
de vergrijsde die
naar Gods in vre
de op de dood. In 
726 maakte hij 
zijn testament d. 
w.z. een schenking
voor Echternach,
waarbij hij een ge
deelte der goede
ren, die hij van
Pippijn, Plectrudis,
Karel Martel en
de Frankische gro
ten ontva,ngen had,
aan zijn geliefde
abdij te Echter

nach vermaakte. Een dergelijk tes
tament voor Utrecht is ons niet 
btikend, maar we mogen veilig 
aannemen, dat Willibrord ook de
ze een gedeelte van zijn bezittin
gen geschonken heeft. In Echter
nach wenste hij ook zijn laatste 
rustplaats te hebben. Waarschijn
lijk vertoefde hij er riu ook· meer 
malen langere tijd. In 728 maakte 
hij zijn kalender, die thans nog in 
<le Nationale Bibliotheek in Parijs 
wordt bewaard, waarin hij zelf 
van zijn laatste levensjaren heeft 
opgetekend: En nu, in het jaar 728 
na de Menswording van Chris
tus, leeft hij door Çods goedheid 
nog gelukkig. Wat een serene zie
levrede kunnen wij uit deze woor
den lezen, een zielevrede, die hij 
alleen bezitten kan, die ervan over
tuigd is, zich gegeven te hebben 
voor de leer van Jesus Christus. 
Hij was een oud man geworden, 
de kracht van zijn lichaam was ge
broken en het zware missiewerk 
moest hij geheel aan anderen 
overlaten. Maar meer dan ooit 
was zijn hart brandend van liefde 
voor de zielen en het was deze 
liefde, die hem de oude dag ver
geten deed en waarin hij tot het 
einde van zijn leven bleef vol
harden. Uiterlijk schi/'nt er in de
laatste jaren van zijn even weinig 
interessants gebeurd te zijn. Vele 
van zijn vrienden waren gestorven 
en ook Willibrord zelf verlangde 
naar rust,,hij voelde heimwee naar 
de eeuwigheid. Het is de moeite 
waard hier even aan te halen, wat 
zijn beroemde landgenoot, tevens 
zijn levensbeschrijver hier van 
hem vermeldt: ,,De eerbiedwaar
dige Bisschop Willibrord predikte 
wijd en zijd het geloof en bracht 
er velen van hun dwaling terug. 
Hij bouwde tal van kerken in die 
streken en ook enige kloosters. 
Ook koos hij er enige uit van de 
broeders, die tegelijk met hem of 
na hem daar gekomen waren om 
te prediken en stelde hen aan tot 
Bisschop. Sommigen· van hen zijn 
reeds ontslapen in ·de Heer. Willi
brord zelf, bifgenaamd Clemens, 

Correspondentie 
Van een bewoner van de Bosscheweg 
ontvingen wij een ingezonden stuk, aan
gaande de gemeentereinigingsdienst. Wij 
hebben ons met dit schrijven gericht tot 
de dienst der gemeentewerken, die naar 
aanleiding van de geuite klacht het vol
gende onder de aandacht van de bewo
ners van Boxtel brengt: 
De reinigingsdienst heeft zich de drie 
afgelopen weken moeten behelpen met 
een kleine laadruimte, daar de voor kort 
in gebruik zijnde vuilnisauto voor andere 
doeleinden 'moest worden gebruikt. 
Er is echter een nieuwe, gesloten vuilnis
wagen in bestelling, welke dezer dagen 
zal worden afgeleverd. 
Klachten betreffende te hoge lading en 
het afvallen van vuil zullen dan aller
waarschijnlijkst niet meer geuit behoe
ven te worden. 

, Dat het personeel de wagens zo efficient 
mogelijk trachtte te gebruiken- vond zijn 
oorzaak in het feit, dat bij te veel heen 
en terugrijden en nog meer lastige los
singen, de tijd onvoldoende zou zijn om_ 
het vuil in alle wijken opgehaald te krij
gen. 
Tegenover de klacht, omtrent de in de 
vuilnisbakken achterblijvende vuilnisres
tanten, stelt de dienst van Gemeentewer
ken op haar beurt de klacht, dat het 
ondoenlijk is om de kleverige massa's uit 
zinkputten enz., die in de vuilnisbakken 
gestort wordt, door "schraping" of op 
enig andere manier te verwijderen. 
Door hun grote omvang en lastige han
teerbaarheid eisen sommige bakken soms 
de grootste inspanning van het personeel. 
De tot nog toe gebruikte wagen, die te 
hoog was, bemoeilijkte dit nog meer. 
Indien het publiek in den vervolge hier
aan enige aandacht zou willen schenken 
en in plaats van te grote bakken of kis
ten, kleinere wil gebruiken, zal het hier
van in de toekomst zelf meer gemak van 
ondervinden. 

DistributieaNieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST 

Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie L) 
L-04 Diversen: 100 gram bloem of zelf-

is nog in leven, eerbiedwaardig 
om zijn hoge ouderdom. Hij is n.l. 
reeds meer dan 35 jaar Bisschop 
en na velerlei strijd smacht hij nu 
van ganser harte naar de hemelse 
beloning." 
Toch hield Willibrord niet op, 
zijn Christenen te vermanen en 
hen met zorgen te omringen. Dit 
blijkt weer uit de brief van Boni
fatius aan Paus Stephanus :, ,In 
zijn bisschopstad Utrecht en in de 
kerk van de H. Verlosser, die hij 
gebouwd had, is hij blijven pre
ken, totdat hij van ouderdom was 
uitgeput." Blijkbaar heeft Willi
brord dus ook zijn laatste jaren 
nog gedeeltelijk te Utrecht door
gebracht. Zo kwam het jaar 739. 
De 7e November van het vorig 
jaar had hij zijn 80e verjaardag 
gevierd. Hij verbleef nu te Echter
nach, maar leefde reeds meer in 
de hemel dan op aarde. En op 7 
November, op zijn 81 e verjaardag 
"verliet de heilige grijsaard deze 
wereld om bezit tenemen van de 
hemel en Christus zonder einde 
in zijn eeuwige glorie te aanschou
wen." De broeders legden zijn 
stoffelijk overschot met eerbied in 
een marmeren lijkkist, die een 
edelvrouw hun daartoe had ge
schonken. Hierbij had een merk
waardig wonder plaats. De lijk
kist bleek n.l. een halve voet te 
kort en men wist niet wat aan 
te vangen. Toen riepen de broe
ders de hulp in van hun heilige 
vader en plotseling was nu de kist 
evenveel langer als hij eerst te 
kort was. Nu legden zij onder 
psalm en lofgezang zijn lichaam 
daarin neer en begroeven het de 
toe November in de kloosterkerk 
van Echternach,· die Willibrord 
zelf had ingewijd. Ook bij het 
graf. van Willibrord gebeurden al 
spoedig talrijkè· wonderen en de 
gelovigen stroomden van alle 
kanten toe om zijn voorspraak in 
te roepen. Zijn graf werd een be
devaartplaats waarheen zelfs kei
zers en pausen optrokken om 
Willibrord te huldigen. Daarheen 
trekken nog jaarlijks duizenden 
pelgrims om er God te smeken en 
te danken bij het graf van deze 
roemrijke Apostel van Nederland. 
En wij die niet in de gelegenheid 
zijn, om pelgrimerend naar zijn 
graf te gaan, wij die aan hem dan
ken het schoonste van al wat we 
bezitten hier op aarde, wij knielen 
neer voor zijn beeltenis in zijn ka
pel op Luissel en bidden .... bid- . 
den dat ons Brabantse volk be
waren mag de schat, die hij hier 
achterliet: ons geloof. St. Willi
brord, helpt gij de priesters en de 
gelovigen van het Brabantse land, 
om te leven naar dezelfde leer, die· 
gij op onze grond gepredikt hebt, 
nu 1200 jaar geleden. 

Einde. 

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid). 

L-05 Diversen: 500 gram suiker, boter-
,. hamstrooisel enz. 

of 1000 gram jam, stroop enz. 
of 500 gram versnaperingen. 

Bonkaarten KD, KE 709 (Serie L) 
L-14 Diversen: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid). 

L-15, L-16 Diversen: 250 gram suiker,
- boterhamstrooisel enz.

of 500 gram jam, stroop enz.
of 250 gram versnaperingen. 

L-17 Reserve: 500 gram. bloem of zelf-·
rijzend bakmeel of kindermeel (niet 
uit rijst bereid). 

Bonkaarten MA, MD 710 (bijz. arbeid 
a.s. moeders en zieken (Serie L)
L-21 Suiker: 250 gram suiker, boter

hamstrooisel enz. 
of 500 gram jam, stroop enz. 
of 250 gram versnaperingen. 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz.
QA, QB, QC 707 
L-35, L-31 Tabak: 2 rantsoenen siga-

retten of kerftabak. 
L-33 Versnaperingen: 200 gram versna

peringen 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel enz. 
of 400 gram jam, stroop enz. 

L-36 Versnaperingen: 100 gram versna
peringen 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi-
sel enz. 
of 200 gram jam, stroop enz. 

DISTRIBUTlEKRING BOXTEL 
De ;aarnemend Directeur van de Dis
trib.utiekring Boxtel maakt bekend, dat 
vanaf 1 September de wekelijkse zittin
gen te Liempde en Esch voortaan zullen 
plaats vinden voor Liempde Dinsdags 
van 9.15-2 uur en voor Esch van 13.30 
tot 15 uur. 
Ook de inl'evering door handelaren in de 
gemeente Liempde zal met ingang van 
genoemde datum voortaan op Dinsdag 
geschieden en w� alleen van 9.45 tot 
12 uur. 

SPORT-NIEUWS 
NIEUWS UIT BOXTEL-KAMP 

Boxtel I nam Zondag j.l. op een steen
hard veld haar aanloop voor de komende 
competTtie. 
De match tegen de reserves van Schijn
del was niet onaardig, speciaal de nieuwe 
voorhoede leek ons schotvaardiger dan 
die de zwanengang in de 3e klasse zong. 
Er werd soms vlot en snel gecombineerd, 
met jeugdig vuur en enthousiasme ge-
speeld. 
De verdediging, anders het puikje van de 
ploeg, was dit maal niet zo hecht, als we 
van haar gewend zijn. 
Er werd met een zekere nonchalance ge0 

speeld. De dekking was zeer behoorlijk 
en het was daarom erg jammer, dat de 
Boxtel-wingspelers bij een vijandelijke• aanval de kanthalfs niet afdekten, waar
door de eigen kanthalfs soms voor een 
schier hopeloze taak kwamen te staan. 
Overigens pleit het voor de bui�enspelers, 
dat zij ze azen van het spel mtspeelden, 
door alle vier doelpunten voor hun reke
ning te nemen. 

De wedstrijd in het kort. 

Boxtel ontketent al direct een licht of
fensief en na een kwartier blijkt de 
Schijndel-veste reeds score-rijp" te zijn.
Bij een aanval óver· rechts, knJgt v. -d.
Broek, dank zij een schijnbeweging_ �e 
bal in vrije positie en het kost hem we1mg
moeite Boxtel de leiding te geven. 
Schijndel neemt dan het offensief een 
ogenblik over en als er door Boxtel on- . 
voldoende wordt weggewerkt, profiteert 
de links-bwiten daarvan door de bal in 
het uiterste bovenhoekje te prikken, 
waar Kivits safe mislukte 1-1. 
Voor dat scheidsrechter Martens de 
transpireerende spelers echter aan de 
thee roept, ontgaat hem een buitenspel
geval en zo fnuikend als het doelpunt, 
dat v. d. Broek hieruit distilleert voor 
Schijndel is, :.o welkom is het voor 
Boxtel.
In volle ren scoorde v. d. Broek op bril-
lante wijze. , Na de rust is Schijndel het eerst aan 
bod. Het tempo is erg traag en het dreigt 
een lusteloos spelletje te worden. 
Na ongeveer 20 minuten maakt v. Gef� 
fen vanaf de buitenplaats een doelpunt, 
dan aan zijn "Boxtels" wezen eigenlijk 
geheel vreemd is. 
Vrouwe Fortuna had hier namelijk de 
hand in het spel. 
Laten we hopen, dat het een teken is 
voor de a.s. competitie. 
Even later zorgt dezelfde speler voor 
het vierde . doelpunt. 
De beide binnenspelers en de center
voor proberen het dan ook nog eens, 
doch door te lang treuzelen of onzuiver 
schieten worden de kansen in het onge· 
rede·gebracht. . Uit een misverstand in de Boxtel-defensie 
brengt Schijndel Il de stand tenslotte 
op 4-2. 
De returnmatch wordt a.s. Zaterdag 6 
September gespeeld om vijf uur. 
De raambiljetten zullen het programma 
van Zondag bekend maken. 
K.S.V. O.D.C. 

ODC - Zwijndrecht 5 - o

ODC Il - Zwijndrecht Il 4 - 3 
De. algemene opinie is, dat het Weste
lijke Voetbal superieur is aan dat van 
het Zuiden, doch deze bewering is niet 
geheel juist. ,,Onze jongens kregen geen 
schijn van kans tegen de O.D.C.-ers" al
dus de voorzitter van Zwijndrecht. 
Inderdaad ODC verdiende de overwin
ning volkomen. Dat het spel beter was 
durven wij niet te beweren. Zwijndrecht 
had zelfs een lichte veldmeerderheid. De 
ODC-ers waren echter productiever, en 
daar gaat het tenslotte toch om: Ondanks 
de vijf doelpunten draaide de ODC aan
valslinie toch niet op volle toeren, daar
voor werd het spel te kort gehouden en 
te veel individueel gespeeld. Dit belem
merde niet alleen de vaart in het spel, 
maar werd de verdediging der gasten vol
op tijd geboden de buitenspelval op te 
zetten, hetgeen zij dan ook prompt de-

den. Wij begrijpen eigenlijk toch niet 
goed dat verschillende spelers in deze • fout vervielen, terwijl reeds in de aan
vang van de wedstrijd een verre pass van 
Peynenburg succes • op leverde. Of het 
nu moeheid was, wij weten het niet, 
doch het laatste half uur ging men verre 
passen geven en juist toen moest de ver
dediging der gasten de vlag strijken . . 
De gasten bezondigden zich nog meer 
aan individueel en kort tik tak spel. Dit 
was juist een kolfje naar de hand van 
de ODC-verdediging, waarin Henk l!it
blonk. Cor in het doel kreeg een massa 
ongevaarlijk werk en zo de Zwijndrech
tenaren al e_ei1s gevaarlijk werden, greep 
hij prachtig in. Wij hadden Zwijndrecht 
graag een tegen-goal gegund, doch ver
diend was ze zeker riiet. Daarvoor wisten 
iij zich geen kansen te scheppen. 

De wedstrijd. 
Na enkele wederzijdse aan.vallen, die 
door de verdedigingen werden afgesla
gen, krijgt Peynenburg op het midden
veld de bal te pakken. Nu geen getreu
zel maar ineens een verre strakke pass 
na�r voren. Een der Zwijndrechtse backs 
houd de toestormende ODC centervoor 
in de gaten, doch is volkomen verrast, 
wanneer Schalks plotseling tussen hem 
en zijn doelman opduikt. Laatstgenoem
de tracht nog door uitlopen te redden, 
doch het is te laat, en tergend langzaam 
verdwijnt het leer in het lege doel. Dan 
speelt het spel zich hoofdzakelijk op het 
middenveld af. Heel goed samenspel van 
beide, zijden, doch geen verrassingen on
gevaarlijk. Toch krijgen Schalks en Ha
zenberg ieder nog een behoorlijke kans, 
doch hun schoten gaan over. Zo ver
strijkt de tijd, maar juist voor men gaat 
theeën, neemt Pennings een corner prach
tig en Schalks die nu eens niet te ver 
naar voren staat opgesteld kopt fraai in 
2-0. 
Na de hervatting krijgen we aanvankelijk
hetzelfde spel te zien van beide zijde, 
doch dan veranderen de ODC-ers plot
seling hun tactiek. en Peynenburg vooral 
geeft prachtige passen. v. d. Boogaard 
jaagt dan in korte tijd twee harde ballen •
in het Z�ijndrecht doel, daarmede de 
score op 4-0 brengend. Het doet fijn 
aan, dat de gasten de moed niet opgeven. 
Zij krijgen zelfs een kans, wanneer een 
corner goed genomen, even prachtig 
wordt ingekopt. Cor is echter op zijn 
plaats, en geeft niet thuis. Hazenberg 
maakt dan op de hem bekende manier 
het vijfde doelpunt. Wanneer de Zwijn
drecht doelman rekent op een zacht 
voorzetje van rechts, ligt de bal onver
wachts, met de linker voet geschoten 
achter hem. En hierbij bleef het. 
Het tweede elftal won eveneens, al wa
ren de cijfers heel wat bescheidener. Tot 
een kwartier voor het einde hadden de 
Zwijndrecht reserve's de leiding. v., ,d. 
Brand zorgde niet alleen voor de ge
lijkmaker maar ook voor de overwinning. 
lntegenstelling met 's-Maandags op de 
training, werd er bar slecht geplaatst. Dit 
mag niet jongens. De taak meer ernstig 
opnemen is zeker gewenst. Brekelmans 
zagen we tot onze grote verrassing, maar 
tevens tot grote tevredenheid als stop
per fungeren. Ook A. Voets blies zijn 
partij naar behoren en was een der besten 
van het terrein. 
Het programma voor a.s. Zondag is
O.D.C.-Willem II (Tilburg) half drie.•
Weer een onbekende voor ODC en te
vens voor voetbalminnend Boxtel. 
De wedstrijd begint om half drie. 

DAMMEN 
Voor de onderlinge jubileumcompetitie 
van de E.B.D. werden in de tweede ron
de de volgende resultaten verkregen. 
J. v. d. Wouw-E. v. Roosmalen 2-0
A. Kool-Chr. v. Rooy 0-2
F. Leermakers-W. Tybosch Sr. 2-0
C. Steinmann-H. Schuurmans 1-1
Vriendschappelijk:
F. Leermakers-J. Verhuist 1-1 
Verhuist 1-1
Daar wegens vacantie etc. enkele leden 
verstek hebben laten gaan, wordt als
nog voor hen de gelegenheid geboden, 
de hierdoor ontstane achterstand in ge
speelde partijen, in te halen. 
Zij die hun verlangen daartoe ter ken
nis van de wedstrijdleider brengen, kun
nen door inhaalwedstrijden (die desge
wenst thuis gespeeld kunnen worden) 
weer op gelijke voet komen met de an
dere leden, zodat op 27 September (de 
jubileumdatum van ons 20-jarig bestaans
_ feest, ieder lid gelijke kansen heeft ge
, had naar de op die datum uitgeloofde 
extra prijs. • 
Daarom op de clubavonden allen pre
sent. 

BOXTELSE BILJARTBOND 
a.s. Maartdag 8 Sept. beginnen wederom
de competitie- en Clubkampioenswed
strijden. 
De volgende verenigingen komen er in
uit: 
Amateur, Prins Hendrik en Eureka met
een te, 2e en 3e vijftal. 't Schiplce en• 
Krijt op Tijd met een te en 2e vijftal. 
Groene Pommerans, 't Hoekje en de
Sport met een 1 e en 3e vijftal. Witte 
Muis tenslotte met een 2e en 3e vijftal. 
Het programma vermeldt tevens nog 3 
Nationale en Internationale wedstrijden. 
Deze worden gespeeld door de vijf beste 
biljarters uit de klassen I, II en III. 

KEGELSPORT 
De Kegelclub "Steeds Beter" (Hotel A. 
v. Boxtel-Teeuwkens)) heeft haar onder
linge competitie beëindigd. 
De eindstand over 120 ballen is als
volgt: . 
1. H. Kimpel 814 pnt.; 2. H. v. d. Krab
ben 784 pnt.; 3. J v. Laan 722 pnt.; 4. 
A. Adelaars 702 pnt.; 5. A. v. Boxtel
698 pnt.; 6. J. Schenkels 630 pnt.; 7. 
H. v. d. Vorst 626 pnt.; 8. Joh. v. Run
616 pnt.; 9. A v. Duren 607 pnt.; 10. 
T. Herius 602 pnt.

,,WACHT U VOOR DEN HOND"
Onderlinge Oefenwedstrijd voor

Kring Boxtel
Op 7 September a.s. zal achter Café ,;De
Nieuwe Ketting" een onderlinge, oeren
wedstrijd worden gehouden. 
Honden uit St. Oedenrode1 Uden, Esch,
en Boxtel zullen hieraan oeelnemen. 
Aanvang 9 uur. 

Mooie dagprijzen worden hi�oor b,e
schikbaar gesteld. • 1 '" 
Donateurs hebben vrije toegang. 
�Is Keurmeesters zullen fungeren Th. 8; 
Kemperman en F. v. d. Langenberg. 
De heer Ph. Somers, lid van de Politie
hond-vereniging "Wacht U voor den 
Hond" gevestigd in de Nieuwe i\etting, 
behaalde op 22 Augustus j.l. te Tilbur� 
met . zijn hond Tommy het certificaat 
voor verd�.digingshond van de K.N.P.V. 
met 264 punten, wat een uitstekende 
prestatie mag heten voor genoemde ver:. 

eniging. 

Parochie-Agenda 
PAR. ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 7 September. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van 9 uur zal worden opgedra
gen voor het geestelijk, en tijdelijk wel
zijn der parochie. Yanavond om_ 7 uur. 
Lof met rozenhoedje. Na de Hoogmis 
vergadering van de propagandisten der 
Mariagarde op Duinendaal. Vandaag 
gaat de te schaal voor de -Katholïeke 
Militaire Verenigingen, de 2e schaal voor 
de bijzondere noden van het Episcopaat, 
welke bijzonder in de milddadigheid van 
de gelovigen wordt aanbevolen. 
Maandag 8 .September Feestdag •an 0.
L. Vrouw Geboorte. Op deze feestdag
of gedurende het Octaaf een volle aflaat 
onder de gewone voorwaarden voor hen 
die de noveen gehouden hebben. Des 
avonds om 7 uar Lof met rozenhoedje.· 
Om half 8 Mariacongregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedj_e. Zaterdag biechthoren van·
half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur: 
In deze maand zullen de Broedermees
ters van de 'Broederschap, van het H. 
Bloed weer de jaarlijkse contributie op-'
halen. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Henriëtte Witteveen Schöne 
z.a. gel. H. Mis voor' Martha van Erp
van Tits; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Jan van Empel; in de H. Bloedkapel: gel. 
H. Mis voor Petrus v. d. Hagen, van•
wege de Broederschap van het H. Bloed. 
Om half 8 gel. H. Mis voor het geeste
lijk en tijdelijk welzij� der parochie; 
z.a. gel. mndst. voor Jacobus van Elk.
Om half 9 gel. H. Mis voor Lambe,tus 
v. d. Steen vanwege de voetbalvereniging
uit de gemeentewoningen. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Elizabeth Traa Verhqeven; z.a. gel.
H. Mis voor de overleden familie van
Tits; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Petrus Valks; H. Bloedkapel gel. H. Mi, 
voor Jacobus van Elk vanwege de Broe
derschap van het H. Bloed. Om half 8 
gel. jrgt. voor Gijsbertus van Weert; z.a. 
gel. jrgt. voor Hendrica v. d. Berselaar 
Schellen; om half 9 gel. H. Mis voor 
overleden familie v. d. Eerden Bussing. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Wilhelmina van Zogchel; 
z.a. gel. jrgt. voor Lambertus v. d. Lan•
genberg ,en Lamberdina Schoenmakers 
de hsvr.; H. Hart-altaar gel. H. Mis v. 
Johannes Andre Pierre Marie de Visser; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Maria
van Gerwen v.w. de Bond van het H. 
Hart; om half 8 gel. H. Mis voor on�e 
Jongens in Indië v.w. Maria's Biddend 
Leger; z.a. gel. H. Mis voor Martinus 
Hubertus Giesbers; om half 9 . gel. 
mndst. voor Johannes v. d. Steen. 
DONDERDAG: om kwart voor 7·gef. 
gez. jrgt. voor Antonius v. d. Donk; z.a. 
gel. H. Mis voor Hendricus v. d. Lan
genberg; H. Hart-altaar gel. mndst. v. 
Maria Anna van Nieuwburg; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Antonia v. Kerk
oerle-Heerebeek v.w. de retraitepenning; 
om half 8 gel. mndst. voor Martina 
Voets-Vlamings; z.a. gel. H. iyiis voor 
Antonius de Visser; om half 9 gel. H. 
Mis voor Lambertus Groenendaal. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor de overleden familie van An
tonius v. d. Donk; z.a. gel. mndst. voor 
Elizabeth Kerkoerle-Leyten; H. Hart-al-' 
taar gel. mndst. voor Hendrica Weyers-· 
Polman; H. Bloed kapel gel. H. Mis voor 
Marinus van Diessen v.w. de Bond van 
het H. Hart; om half 8 gel. H. Mis voor 
overleden ouders v. d. Brekel; z.a. gel. 
H. Mis voor Johannes v. d. Biggelaar.;
om half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken v.w. Directie en Personeel van 
Wasserij Bianca. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Deken W. Spierings; z.a. gel. 
jrgt. voor Hendrica Weydeven-Kemp
kens; H. Hart-altaar gel. mndst. voor . 
Johanna Schellekens-van Hoofd; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Gerarda van 
Hemmen-van Vugt, v.w. de Bond van het 
H. Hart; om half 8 mndst. voor Johanna
de Laat-van Kempen; z.a. gel. mndst. 
voor Cornelia Renders; om half 9 gel. H. 
Mis voor Rumoldus v. d. Ven en Catha.::._
rina Anna Montens. .. • 
In het liefdehuis zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Hendrica , 
Logten-v. d. Biggelaar te Gemonde over-._, 
leden; Dinsdag gel. H. Mis voor Joh.th· , 
na van Lieshout-deWerd; Woensdag gel. 
H. Mis voor Gerardus Schellekens; Don
derdag gel. H. Mis voor Cornelia Ren-
ders; Vrijdag gel. H. Mis voor Cornelia. 
Renders en Zaterdag gel. H. Mis voor 
Cornelia Rende(s. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontva_ngen: 

, Cornelis Johannes Schellekens geb. en
won te Gemonde en Anna Maria van 
Hal ·geb. en won. in deze parochie; Adri
anus Maria Sips uit deze parochie en Jo
hanna Maria J>eterse won. te Oss; B_er
nardus Theodorus van Stekelenburg geb. 
te Herpen en won. te Boxtel (H. Hart). 
wednr. van Hençlrica Elizabeth v. Dur� 
en Henrica Maria van Heesch geb. ën 
won. in deze parochie met dispensatie 
in aanverwantschap 2e graad zijlinie, 
waarvan heden de twede afkondiging 
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht 
de hun bekende huwelijksbeletselen, 
waarin niet is gedispenseerd ten spoedig
ste aan de pastoor bekend te maken. � 
Gedoopt: 29 Aug. Cornelia Theresia 



Waltltera Maria d. v. H!!nricus Eetge:rink-v. Dongen ;  30 Aug. Andreas Henricus \X'illibrordus z. v. Joharines Geerts·\J. Ruremonde ; 3 1  Aug. Hendrica Wilhelmina d. v. Petrus v.  cl. LangenbergSchellen. 
PAROCH1E H. HART BOXTELt5e Zondag na Pinksteren 
7 September 1947. 

De 1 e schaal is voor de Kerk ; de 2e voorde B.N. Vanavond om 7 uur Lof metvolkszana en Rozenhoedje voor ·onzejongens ;n mannen in lmlië. Maandag is het de feestdag van O.L.Vr. Geboort�. ·om kwart vooc. 8 wordt hetH. Misoffer opgedragen tot intentie vanschooljeugd en onderwijze!1d personeelom bij het begin van het meuwe schooljaar de H. Geest af te smeken. Deouders zullen zorgen dat alle kinderenaanwezig zijn. De zelatr.rcen van de St. Pieterspenningzullen deze maand het vastgestelde bedrag aan huis ophalen. In de volgendeweken zal eveneens het "Kerkegeld"worden opgehaald, dat 25 cent per communic:mt bedraagt. a.s. Vrijdag, feest�lag van Maria's Naam.We herinneren er aan, dat de eerste retraite voor /\·loeders en Gehuwde Vrouwen aanvangt op Dinsdag 16 Septemb�rVoor de drie andere wijken zal de retr;:i1-te nader worden aangekondigd. ZONDAG 7 Sept. : 6 uur l.<l .  voor hetgeestelijk en tiid:lijk welzijn l)er parochie ; 7 uur l.d. rnt dankbaarheid ; 8 uur 1 d voor overleden familie ; kwart over 9 Ï.d. voor de levende leden van de St. Elisabethvereniging ; half 1 1  de Hoogmisvoor overleden Ouders. MAANDAG 8 Sept. : 7 uur l .d. _voor Jacobus Elands-Beaard ;  l.d. voor W1lhelmus van Haaren te Best overleden ; kwartvoor 8 l.d. ter ere van H. Geest ; l.d. voor de parochie ; half 9 l.j . voor Adr��an van Strijthoven ; 10  uur Soli. HuweliJk�mis ; Zijaltaren l.d. voor de Heer Hen_n·cus Bekkers en l.d. voor de Heer Adrianus Ba;:iyens. DINSDAG 9 Sept. : 7 uur l .d. vooroverleden familie van Erp van Goch ; l.d.voor Bijzondere Intentie ;_ k�1:art voor 8I.m. voor Martinus van Schl)ndel ; I.m . voor Jan v. d. Aa ; half 9 l.j . voor Johanna van Strijthoven-Mutsaars ;  10 uur Soli. Huwelijksmis. 

WOENSDAG · 10 Sept , 7 uur z,d. voorHenricus van Woensel';. Ld. voo11 deHeer Antoon van Schaayk ; kwart voor 8 I.m. voor , Marinus van Esch ; I.m. voor.Martina Vlaminckx van 1-fandel ; half 9l.j . voor Johanna van Strijthoven; 10 uurGez. Huwelijksmis. DONDERDAG 1 1  September : 7 uur I.m.voor Johannes v. d. Heydrn; I .m. voorHenricus van \XI eert ; kwart voor 8 I.m.voor Johanna v. d. Loo-Hees.:ikkers ; I .m.voor Johanna van Geffen v. cl. Horst ;half 9 1.d. voor Anna Doevei1dans vanGrinsven ; I.m. voor Gerrit Voets. VRIJDAG, 1 2  Sept. : 7 uur Pl. I.m. voorK.:irel Smit ; I .m. voor Petronella v.  d.Horst van Handel ; kwart voor 8 I.m.voor Maria Belieën van Susante ; I.m.voor Frans van Kleef ; half 9 1.d. voorCatharina Rosalia Snijders ; l.d. voor Jacobus van Elk, Par. St. Petrus overleden.ZATERDAG 1 3  Sept. : 7 uur Pl. I.m.voor Johanna 1-Ieeren-Kuppen ; l.d. uitdankbaarheid ter ere van O.L. Vr. vanAltijddurende Bijstand ; kwart voor 8 l:d.voor Paulina Verhoeven ; l.d. voor .Adnanus Vlaminckx vanwege Personeel Ark ;half 9 l.j. voor Theoroclus Timmermans ; Lel. voor Petro!lella v. d. Horst-van Handel. 
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 15de Zondag na Pinksteren. ZONDAG : half 8 H. Mis voor het welzijn dt"r parochie ; 1 0  uur .jrgt. v. Theodorus v. Doleweerd en Adriana de hsvr. MAANDAG : feestdag van Mari.:i Geboorte ; half 8 H. Mis voor het welzijnder Parochie. DINSDAG : half 8 jrgt. voor . Hendrictisv. d. Wijst Antonia de hsvr. en Corneliade dochter. WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Wilhelmus Bergman. DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Adrianus van Eindhoven en Cornelia de hsvr.

VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Franciscusvan Eindhoven. ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Anna .Allegonda de Vroom. Deze week zullen geschieden : MaandagH. Mis voor Antoon van K;:impen ; Dinsdag mndst. voor Marinus van Oorschot ;Woensdag mndst. voor Gerardus Raaymakers ; Donderdag mndst . voor Mevr.Huberta Maas;  Vrijdag mndst. voor Joanna de Vroom ; Zaterdag mnclst. voorMartina de Vroom. 

· . PAR. H: THERESIA BOXTEL

15de Zondag na Pinkster�n, '47 

ZONDAG : 7 uur H. Mis voor ,wed; Ca- <,tharina v. d. Meyden-v. d. Heyden ; half 9 H. Mis voor Petronella v. d. Sloot-van Roosmalen ; 1 0  uur Hoogmis voor hetwelzijn van de. p.:irochianen. De eerstesch.:ial is voor onze eigen kerk, de tweede voor B.N. Vergadering van St. Vincentius-Vereniging. Half 3 Lof met rozenhoedje, om Gods zegen te verkrijgenover ons p.:irochiehuis. Onder het Lofz.:il ook gebeden worden voor de vruchten der aarde, MAANDAG : half 8 H. Mis voor bijzondere intentie ;  kwart over 8 H. Mistot intentie v. d. parochianen wegens hetfeest van Maria's geboorte. Na dezeeerste H. Mis beginnen we de litanie vanAlle Heiligen te bidden voor de vruchtender aarde en zetten die voort te middenvan het akkerland en beëindigen die inde kerk. DINSDAG : half 8 H. Mis voor GerardSchellekens in de parochie van de H .Petrus in Boxtel overleden ; kwart over8 H. Mis met noveen ter ere van deH. Antonius. WOENSDAG : half 8 H. Mis voor Maria van Kuringe ; kwart over 8 H. Misvoor Hendrika Renclers-van Kempen. DONDERDAG : half 8 H. Mis voor Janen Bernard v. d. Ven, in Oirschot overleden ; kwart over 8 H. Mis tot intentievan de leden der Godvruchtige vereni-ging ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG : eerste Vrijdag van de maand :half 8 H. Mis voor mej. Ida v. d. ·Breekel-v. cl. Heuvel ; kwart over 8 _plechtigjrgt. gefundeerd voor mej. Ida v.• d.Breekel-v. d. Heuvel. ZATERDAG : Priester-Zaterdag : half 8jrgt. voor Arnoldus Schelle en JohannaKooien hsvr. ; kwart over 8 jrgt. voorFrancina Bosch-de !-faas. 30 dagen worden de • gebeden verzochtvoor Maria Anna Schalkx-van Kampenin België, Cornelia �enders in de parochie H. Petrus, Jan en Bernard v. d.Ven in Oirschot en Theodora Maria Portier-v. d. Krabben te St. Michiels-Gesteloverleden. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en vanhalf 6 tot 7 uur. Daarna Lof met r.ozenhoedje, om Gods zegeningen te verkrijgen over ons p.:irochiehuis. Maandagavond 8 September verg.adering

AD. BEKKERSen Accountantskantoor Uitstekend bekend staandeBroederij, die uitsluitend eenkwaliteitsproduct levert, vraagtin elke plaats een solide BEP BAAl)ENS 
hebben de err U kennis tegeven, dat zij op Maandag 8September a.s. het H. Sacrament van het Huwelijk hopente ontvangen in de Parochiekerk v.:in het H. H.:irt te Boxtel om . 1 0  uur, waarna eenplechtige H. Mis tot hun intentie zal worden opgedragen. 
Boxtel, Breukelsestraat 39 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32

Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties
Behandeling van Belastingzaken 

agent of 

vertegenwoordiger 
voor de verkoop van kuikens,op hoge provisiebasis. Brieven onder nummer 323Bureau van dit Blad. 

van d_e St, Elisabeth-Stic.htipg in de _pa9.-, torie . . ZONDAG 1 4  September 7 uur. H. Mis voor 'Mevr. Henriëtté Witteveen-Schö'ne ;  H. Mis voor de HoogEerw. Heer· w.Spierings, in Boxtel overleden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 

LIEMPDE 

" t5e Zondag na Pinksteren, 7 Sept ZONDAG : half 7 l .j. voor Anna Mari;:iAdrianus Kuppens ; 8 uur Lm. tot welzijnder par. ; 10 uur z.j. voor JohannesSchoenmakers ; 1 uur het Lof. MAANDAG : feestdag van O.L. Vr. Geboorte ; half 7 I.m. tot welzijn der par. ;7 uur z.m. voor leden der proc. v. Kevelaar ;  8 uur l.j. voor Johanna CorneliaKuppens ; vertrek der bussen naar Han-del om kwart over 8. - · , 
DINSDAG : 7 uur z.j. voor MartinusAppeldoorn en Barbara hsvr. ; half 8 z.j.voor Hendrica Johannes Schoenmakers ;8 uur l.j. voor Arnoldus Kuppens. WOENSDAG : 7 uur z.j. voor Theodorav. d. Meerakker; half 8 z.j . voor Martinus Bekkers ; 8 uur l.j. voor EmerentiaArnoldus Kuppens. DONDERDAG : 7 uur I.m. v. bijz. noden der parochianen op de l ste plaatsvoor onze jongens in Indië ; half · 8 z.j. voor Francina Martinus Bek kers ; 8 uurl.j. voor Petl'us Kuppens. VRIJDAG : 7 uur z.j. voor Petrus v. d.Meerakker ; half 8 z.j. voor Anna MariaHendricus v. d. Velden ; 8 uur l.j. voorJohanna· Petrus Kuppens. . ZATERDAG : 7 uur z.j. voor Corneliavan de Laar;  half 8 z.j. voor Petrus vanHoutum en Ida hsvr. ; 8 uur l.j. voorWilhelmina Cornelis Kuppens. ZONDAG : half 7 l.j. voor Maria Janv. d.  Berk ; 8 uur l.j. voor Henri vanAarle en Cornelis de zoon ; 10 uur deHoogmis tot welzijn der par. ; 3 uur Lofwaarna inzegening van de nieuwe Kruisweg door een Pater Franciscaan. In de kapel der Eerw. Zuster : Maandag7 uur I.m. voor Adrianus Kuppens vanwege de Jagers-club ; D insdag 7 uur I.m.voor idem vanwege de familie ;  Woensdag 7 uur I.m. voor Cornelia Jacobus v.Vlokhoven als overleden lid H. Cunera ;Donderdag 7 uur I.m. voor MathildaPrinsen als overledeg lid H. Cunera ;Vrijdag 7 uu.r I.m. voor Adrianus Kuppens als overleden lid O.L. Vr. van ·Mariahout. 

Gedoppt ; .Theddpe,g Joi.anna.\ Wilbelullddochtêi'�"an, ;Jdftatlnefi Nii�-v. d Vel1• den: PAR. ST WILLIBORDUS, ,ESèR Vijftiende Zondag na Pinkstereg. _7 September 1947. Vandaag is het Universiteits-Zondig, . H.H. Hi�en 011) 7 uur; half 9 en 10 uurHoogmis vopr de , Parochie ; tweede. schaalcollecte voor Bijz. Noden Ep1s• copaat. Na de middag om 3 uur Lof mèl!,'Rozenhoedje ;  na het Lof een lied. Maandag is het de feestdag van Maria, Geboorte, Om half 8 H. Mis voor dei: parochie en 's-avonds om 7 uur Lof. ,Na • het Lof een Marialied. . Woensdag moeten de kinderen van h!;i4de, 5de, 6de, en 7de leerjaar komenr'biechten. Donderdag onder de H. Mi&' van half 8 zullen ze gezamenlijk comm� ,. niceren. De Zelatricen va·n d_e St_. Pieterspenning;en de retraitepenning worden verzochti in de loop van deze week de gelde{op te halen en af te dragen. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voo,t ,,Onze Arme Kerken". ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Ger: dina van de Pas-van Son ; half 9 jrgti voor Cornelia van de Bruggen-Timmeri'mans.; 10 uur Hoogmis voor de paro'i(ichie ;  elders rondst. voor Mevr. Jacquè�.line van Tubergen-Henket. • �,MAANDAG: 7 uur H. Mis voor de Pa�·rochie ; elders • jrgt, voor Willibrordui.[Pijnenburg. • . 1/jDINSDAG : 7 uur jrgt. voor Johann!''Pijnenburg van Gemert, elders jrgt. voqr; Wilhelmus van Dongen. WOENSDAG : 7 uur jrgt. voor Corneliavan Dongen-de Boer; elders jrgt. voor Anna Maria ·van Dongen. . .DONDERDAG : 7 uur jrgt. voor Cor.:.• nelis van Dongen de Boer; elders jrgtJ.voor Anna Maria van Dongen. • .-, J:: DONDERDAG : 7 uur jrgt. voor Cor:;.'lf/'nelis van Dongen; elders H. Mis voor'} overleden Ouders. 'JVRIJDAG : 7 uur jrgt. .voor Antonius) van der Bruggen ; elders H. Mis voor{ Johannes van Tilborg. , / ZATERDAG : 7 uur H. Mis voor Cor�! 

nelia van Wezel. Elders H. Mis voorHenrica de Munnik. Nog zullen elders geschieden : H. Misvoor Cornelia van Oers-van d. Braak ; enH. Mis voor Gertruda van der Staak,Konings. 

Stationsplein 7, Receptie : Hotel Bekkers van1 -2,30 uur. 
Leerling

Kappersbediende 

Bloemkwekerij 

L. v.d. Sande

R. • K. Volksmuziekschool - Boxtel
Dir. C. SUIJS, Dufourstraat 2. 

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

Toekomstig adres : St.:itionsplcin 7, Boxtel.
Bied zich aan een nette naai
ster voor tlrniswerk voor fabriëk of winkel. Te bevragenMolenstraat 19. 
Wordt gevraagd : Een propere,eerlijke hulp in de huishouding,boven 16 jaar, in klein rustiggezin, van 's morgens 9 tot's middags 1 2  uur. Zondagsvrij. Br. onder no. 55, Molenstraat 19. 
Te koop, Slacht- en legkippenbr. '46 en jonge kippen br. '47f 4,- per stuk. Tevens compleet stel materiaal voor z.g.n.parapluie. Bevragen Molenstraat 19. 

gevraagd 
Tongeren 56bij W. S N ELLAARS 

Raaphof 9 heit adres Yoor

Fa. Joh. van Erp 
NIJNSEL D 34 

Kunstmest en 
Bouwmaterialen 

Hiermede delen wij belanghebbenden mede, dat hetpakhuis bij A. Heerenbeek,Lennisheuvel 1 16 
alleen geopend is Donderdags 
na de middag van 1 tot 6 uur. 
Gelieve hiervan goede nota 

Potplanten 
en Snijbloemen
Opleiding :

Nederlandse 
Engelse en Duitse 

Handelscorrespondentie 

H. H. Geertman 
Prins Bernhardstraat 1 3  a 

Bij de aanvang van het eerste schooljaar, kunnen 
leerling�n voor de volgende iostrumentáal•klassen 
worden ingeschreven : 

Piano, Viool, Blokfluit, 
Gitaar en Mandoline. 

Aanmeldingen in "DE ARK" : 's Woensdags van 1 tot
1 .30 uur en Donderdags van 7 tot 7.30 uur. 

Brood- en Banketbakkerij Melis-v. Rooij 
Eindhovenacheweg 11

vraagt voor spoedige indiensttreding 

Een zelfstandig brood- en beschuitbakker
Een banketbakkers bediendè

Te koop een toom beste big- te nemen. Boxtel en een leerlingbakkergen en een fornuis kachel bij 
-----------!----------b-- --;.-;_-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.-;.i-.-P. Schoenmakers, Munsel 7. Van 9 tot 18 Septem er r 

_, Te koop een toom beste big-
t 

I 

d J b I Stoomwasserij G IESBERS�:�de�iki��1d::,1�m�de"t1.1 de per ounngcar naar e aar eurs 
vraagt : Eindhovenaeweg Te koop. Goed spelend radiotoestel, met 2 'auto-accus, co1J1-pleet, spotprijs f 40,-, Wilhelminastraat 4, Boxtel. 

Te koop, Kaizer Trapnaaimachine, te bevragen A. Hekkens, Prins Bernh.:irdstra.:it 1 .  
Verloren : korte broek, bleublauw met witte bies. Terug tebezorgen bij W. v. Roosm.:ilen,Julianastraat. 

Bej. Heer vraagt zit en slaapkamer met pensio11, alleen inwonend. Br. met prijs onderno. 25 Bureau van dit Blad.
Landelijke Rijvereniging 

St. Martinus 
O p  Zondag 7 Septemberwordt voor de leden van de Landelijke Rijvereniging eenJACHTRICHT met rijvaardigheidsproef gehouden, waaraandiverse prijzen verbonden zijnen waarbij alle leden wordenuitgenodigd. 
AANV ANC HALF TWEE bijL. Kurstjens. . 

Grote opkomst verwacht 1 Het Bestuur.
Uw étalage trekt kijkers 

!Braéant' s 
Centmm 

brengt kopers ! 

Plaatsbespreken bij :
Juffrouw voor inpakafdeling 

GARAGE D E  M O L  
Telefoon 336 

Goede bijverd ienste. 
Dagblad vraagt voor BOXTEL zo spoedig 
mogelijk een 

B EZORGER(STER), 
die enkele uren per dag hieraan kan besteden 
tegen · g oede beloning. 

Nadere inlichtingen B A  R TE N,  Breukelsestraat 1 1 0  

Copieerinrichting "A R B O" 
Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel 

Feestprogramma's, bestekken, ciréulaires enz. 
op korte termijn  leverbaar. 

Bij VOS uw kaas en vis gehaald,

Dan hebt u zeker nooit gefaald, 

Gij koopt daar eerste kwaliteit, 

Zodat ge steeds tevreden zijt. 

Kinderbrillen, GlasbriUen, Hoornen brillen 
's Morgens besteld, 's avonds klaar. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver 

ERKEND ZIEKENFONDS,LEVERANCIER. 

Tevens worden voor alle afdelingen 
Nette meisjes gevraagd

l Aanmelden : Wasserij Eindhovenseweg

Nieuwe artikelen 
gemonteerd Delfts Blauw en Pleet : 
SUIKERSTROOIER b1auw met pleetBONBONDOOS blauw met pleet GROTE GEBAKSCHAAL bfauw. met pleet PLEET BONBONSCHAALTJE, groot modelPLEET BONBONSCHAALTJE PLEET ASBAKJE, oud Hollands,PLEET ASBAKJE, glad PLEET KINDERCOL!VERT ALLES Ie KLAS FABRIKAAT. Ziet onze 

f 17,301 8,25 1 9,50 
Il 8,25 6,90

5,75 4,95 
Il 8,25 étalagc 1

A. van .Vlerken - Boxtel 
UURWERKEN • GOUD EN 2ILVER • OPTIEK 

Tijdelijk: Rechterstraat 7 

Rookt 
kwaliteit 

en Koopt blJ Bert 
Ni.uwe Kerkstraat 78 

vol geur en smaak 

' 
van den Braak •

Telefoon 450 

DRUK : l P. TIELEN, BOXTEL. 

,.Onbekend is onbemind" 

zegt een bekend spreekwoord. 
" 

Dit geldt ook voor KNIPPATRONEN 

Een PRIMA knippatroon maakt hef ver, ·•.,:.

vaardigen van Uw eigen kleding tot een genot' � 
Wij brengen U de alom bekendei{ ,
,,WER_ELD.MOD E" patronen;< ' :

1 J. Witteo:eeu,' s 
MANUFACTUREN & ·�CONFECTIEBEDRIJF 'i.""Rechterstraat 18  Boxtel • • 

1kdedands Oncluwi;s 1 
Opleiding : Middenstandsdiploma _ 

Landbouwboekhouddiplcf- • • ., 
Aanvi\lng nieuwe cursus_ half Seplemb�r. " '  

Aangifte nieuwe curaiaten zo apoedir morelijk bij : ./ N.O.1. leraren. :: 
A. MAAS, Hoofd der School, B��� 
H. LENDERS, Onderwijzer, BoJr.tel'.' 

Weet Qij 

dat oude menschen , ge• 

middeld een geringer 

inkomen hebben dan 

menschen van twintig tot 

vijftig jaar 7 Spaar • n'ii' 

tegen latere zorgen. 

FIRMA '
F. VAN LANSCHOT
BANKIERS •s�HERTOOENBOSCH 

Sinds 1737 

. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Hoe lang nog? 
Er broeit iets in de wereld, in ons 
land, in onze omgeving en in onze 
eigen gezinnen. 
De wereldpolitiek kan haar even-

• wicht niet vinden.
De economische politiek van ons
land loopt in de verkeerde rich
ting. Minister Mansholt voert een
klei-politiek, terwijl de zand-boer
tjes tot op hun huid verarmen. Mi
nister Lieftinck drijft onze staat
naar 'n geld-socialisme en nivel
leert zoveel mogelijk het eigen
dom, zodat het persoonlijk initia
tief totaal verlamt wordt. In alle
landen tiert en raast men op de
verkeerde prijs- en loon-politiek.
Een wereld-bankroet dreigt Euro
pa.
Zelfs Amerika zal 'n slag in de
nek krijgen als Europa financieel
mislukt.
Het lijkt wel of niets of niemand
in staat is de rollende sneeuwbal
te stoppen.
Overal ter wereld wordt het aan
tal stakingen groter. Zelfs de boe
ren van Brabant zullen misschien
dit uiterste middel gaan gebrui
ken.
Dat alles speelt zich af om geld
en bezit, soms om een beter be
staan of een betere sociale ver -
zorging.
Bij elke staking, bij elk sociaal of
economisch conflict is er een
overvloed van gelijk aan twee of
meer kanten. De werknemers, de
werkgevers en de Staat of de Re
gering als middelaar of toeziende
macht. Alle drie hebben gedeel
telijk het juiste inzicht. Zelden
komt men tot overeenkomst.
Meestal verbreekt eerst de goede

Duidelijk of niet ?
Er is indertijd, toen de vacantie-periode
ging aanbreken veel geschreven over de
juiste houding, die wij Brabanders moe
ten aannemen tegenover degenen, die
komen genieten van bos en hei in onze
provincie. Toch schijnen er nog verschil
lende, ook van onze eigen jongelui, niet
te begrijpen, waar het om gaat en welke
geestelijke goederen hier op het spel
staan. Het was misschien daarom, dat ik,
bij een van mijn wandeltochten langs
Boxtels tennisbanen, in alle richtingen
gezocht heb naar de man met de bol
hoed op en 'n sigaar in z'n hoofd. Onge
twijfeld, wanneer hij in de buurt zou
zijn geweest, zou hij zeer ontevreden
met zijn wandelstok op de straatstenen
hebben getikt.
Ik heb me afgevraagd of ik werkelijk
op Boxtels terrein stond, daar ik dingen
gezien heb, die door ieder fatsoenlijk
mens zullen worden veroordeeld.
Verschillende heren waren n.l. het ten
nisspel aan het beoefenen. Nu meen ik,
en de man met de bolhoed zal het hier
over zeker met me eens zijn, dat er voor
deze sport een vlot en keurig costume
ontworpen is. Deze heren schijnen echter
ook hier een nieuwe mode te willen for
ceren. Ik noem het een schandaal als
men in een zwembroek gaat tennissen.
En zo was het toch.
We hebben indertijd geketterd op de
onbeschaamde kleding van onze bezet
ters bij alle mogelijke gelegenheden. We
hebben het jarenlang noodgedwongen
moeten aanzien, maar het is dan ook
des te droeviger, dat we moeten consta
teren, dat ook hier de funeste invloed
van de oorlogsperiode zijn uitwerking
gehad heeft. Men heeft wel eens be
weerd, dat de tennissport een sport is
voor de z.g. elite. Maar als deze mensen
dergelijke gebruiken gaan invoeren, zijn
de vooruitzichten op dit gebied voor de
toekomst al heel somber.
We zien hier weer opnieuw, hoe door
velen de schone zomer, ons door God
gegeven wordt misbruikt, om ergernis te
geven aan anderen, die tot heden nog
van goede wil zijn. Me dunkt, dat men
sen, die dergelijke dingen in het open
baar durven doen, hun verantwoordelijk
heids- en schaamtegevoel totaal verloren
zijn. En wanneer ze menen, dat de man
met de bolhoed misschien nog wat ach
terlijk is, kan ik die heren de verzeke
ring geven

1 
dat zij 't mis hebben.

Is dat duictelijk of niet?

verstandhouding en verscherpen 
zich de tegenstellingen. 
Noch in Parijs, noch in Lake Suc
ces, noch in Palestina, Egypte of 
Indië heeft men een bevredigende 
oplossing kunnen vinden voor in
ternationale moeilijkheden. Men 
mag zich met recht afvragen of 
de nationale moeilijkheden, de 
conflicten in eigen land clan wel 
een oplossing zullen krijgen die 
tegelijkertijd bevredigend en ef. 
fectief is. 
Hoe lang nog zal de kruik te wa
ter gaan voordat ze breekt. Zal 
men enerzijds genoeg inzicht heb
ben en genoeg clementie bezitten 
om de moeilijkheden van de rege� 
ringen te zien? En zal men ander
zijds genoegzaam handelen over
eenkomstig de redelijke grieven 
en gezonde klachten der volks
groepen? 
Het is lang niet' zeker dat wij een 
vreedzame tijd zullen tegemoet 
gaan. Zo heel lang kan 't niet 
meer duren of ergens komt er een 
grote scheur in het staatsgebouw 
en in de wereldgemeenschap. Zo
lang de groot-machten niet het 
evenwicht gevonden hebben, dat 
er een tijdlang geweest is voor de 
eerste wereldoorlog, zal Europa 
niet van vrede kunnen spreken. 
Zolang de economie een staats
economie blijft of moet blijven, 
zal er dan hier dan daar ontevre
denheid ontstaan en uitbreken. 
Dit duurt zo lang tot alles breekt. 
Dan is de chaos volledig. Dit te 
voorkomen is de taak van ieder
een. Alleen daar waar een goede 
wil aanwezig is, kan men de weg 
naar een goede oplossing ver
wçichten. 

Katholieke F ilmactie 
Een van de machtigste middelen in de 
tegenwoordige tijd, tot beinvloeding van 
de massa is de film. 
Een middel wat ten goede of ten kwade 
kan worden gebruikt. 
Als waakzame herders van hun kudde 
hebben daarom de Pausen van de laat
ste tijd gewezen op het gevaar van de 
slechte en op het nut van de goede film. 
In opdracht van de Paus (in zijn ency
cliek Vigilanti Cura) hebben de Bisschop
pen van Nederland de K.F.A. in het 
leven geroepen, waaraan is opgedragen 
het moderne apostolaat om te strijden 
vóór de goede en tegen de slechte films. 
Ook de Boxtelse afdeling der K.F.A. is in 
de afgelopen week weer aan het werk 
getogen met een bijeenkomst van het 
gedeeltelijk vernieuwd bestuur. Voorzit
ter is Kap. J. v. Gorp, Secretaris de 
Weled. Heer v. Etten, Bosscheweg 16 en 
de Weled. Heer v. Bragt, Mijlstraat 7 
werd penningmeester. 
Als nu de komende weken weer beroep 
wordt gedaan op de Boxtelse bevolking 
en hen gewezen wordt op het lidmaat
schap der K. F.A. zullen velen onder hen 
zeker gaarne vernemen: 
Wat krijg ik ervoor? Of: Wat doet de 
K.F.A.? 

Daar is gemakkelijk een antwoord op 
te geven. In een stád in het Noorden 
van ons land, Deventer, waarvan slechts 
een vijfde katholiek is werd ook een 
plaatselijke afdeling der K.F.A. opge
richt. Er werd een Filmzondag georga
niseerd. 
Velen weredn lid van de K.F.A. en te-· 
kenden de filmbeiofte om geen slechte 
films te bezoeken. Iedere Vrijdagmorgen 
werden in de kerkportalen affiches neer
gehangen met de uitslagen der keuringen 
van de films van de week. 
Korten tijd daarna werden er geen slech
te films meer gedraaid bij gebrek aan 
belangstelling. 
Zo kan aan de omstandigheden aange
past, ook hier nog veel goed gedaan 
worden en dat werk wil de plaatselijke 
K.F.A. op zich nemen. 

Steunt derhalve de K.F.A. door uw bij
drage en door het abonnement op het 
keurige veertiendaags tijdschrift "rat
terre". U zult er geen spijt van hebben. 

Gebed van d(Boer 
Wij lopen dagen door de mulle voren 
de ploege en het ploegpaard na 
en als we soms 'n vogelliedje horen 
dan fluiten wij 't wijsje voor en na, 
totdat we aan het einde zijn gekomen 
van onze akker en ons stille dromen. 
Wij kijken naar de wfod en naar de 

hemel 
en lezen daar 't weer van morgen uit 
bij avond staren wij wat naar 't 

stergewemel 
totdat een wolkendek de hemel sluit; -
dan wachten wij de zachte lenteregen 
voor land en weide als uw milde zegen. 
Ons leven rept zich langs de dagen, 
langs 'zon en regen stilaan voort; 
wij durven om uw . zegen steeds te 

vragen 
want nimmer bleef ons bidden 

onverhoord; 
al mochten onze klachten U vermoeien 
Gij laat weer ieder jaar de akkers 

bloeien. 

Vergeef ons, Heer, als wij u soms 
vergaten 

om geld en om wat aards gerief, 
wij hebben nooit uw land alleen gelaten, 
wij hadden land en hemel immer lief. 

Och wil ook ditmaal ons gebed verhoren 
en stel ons tot veel werk in staat, 
geef dat wat eens ons werd geboren 
niet voor uw land verloren gaat: 

Wil onze kind'ren land en hoeve geven 
al is 't nog zover en nog zo klein 
om enkel als uw kinderen te leven 
om simpel boer te kunnen zijn. 

C ATEN A 

Zwarthandel of Overtreding? 
Een winkelier heeft alle mogelijke waren 
netjes geprijsd in z'n etalage. 'n Café
houder, 'n Restaurant- of Hotel-eigenaar 
zorgt er vooral voor dat de prijslijsten 
goed zichtbaar zijn opgehangen. En daar
mee zijn onze ambtenaren fijn tevreden. 
Of er achter de toonbank om, dingen 
weg gaan, die 'n zware zwarte prijs 
kosten kan men niet controleren en dat 
interesseert de ambtenaren van de prijs
beheersing dan ook niet. 
Maar gebeurt 't bij toeval, door ver
gissingen, onwetendheid of om gezonde 
redenen dat 'n ons koekjes 'n paar cent 
te duur verkocht wordt of geprijsd staat 
- dan is het huis te klein, de boete
nooit groot genoeg en de prijsbeheer
singsneus nooit scherp genoeg.
Er wordt met grote boete's gesmeten
voor de onnozelste vergissingen. _Men
praat dat goed met de "doodoener"
,,nou ja ze zullen toch wel "zwart ver
kopen". 
Niemand bedenkt dat juist door hoge
boete's de zwarthandel nog meer gaat
floreren, daar het slachtoffer gaarne _de
te betalen som wil terug winnen - of 
soms zelfs moet terugverdienen om 'n
grote "krak" te voorkomen.
Terwijl kinderen voor 'n autoritje op
de kermis twee tot drie kwartjes moeten •
betalen - beboet men 'n slager omdat
hij 'n paar cent te veel vraagt voor 'n
ons boterham worst.
Terwijl ponden koffie <le grens over
gaan tegen goede prijzen of degelijke
ruilmiddelen - zoekt de prijsbeheer
sing naar 'n overtreding van enkele on
nozele centen.
Men is geneigd zich af te vragen of er
nog steeds geen betere oplossing _kan
gevonden worden om tot 'n redelijke
verstandhouding te komen tussen de
kleine middenstanders en de prijsbeheer
sende overheid. Alleen de middenstand
wordt de dupe van de prijsbeheersings
methode, omdat het grootbedrijf juist
door zijn massa-omzet de zaak kan
handhaven.
Het is onzinnig zeven à acht honderd
gulden boete op te leggen, waar van
geen "zwart-handel" sprake is doch
slechts 'n simpele winstmarge bereikt
werd door al of niet geoorloofde prijs
verhogingen, die men niet (of wel?) als
vergissingen kan aanvaarden. Een beetje
meer clementie voor prijsovertredingen
en soms wat beter inzicht in de moeilijk
heden van middenstandsbedrijven was
wel gewenst. Het prijsbeheersingsinsti·
tuut behoeft toch waarachtig niet door
boete's onderhouden te worden. - Men
gelieve aan een overtreding een rede
lijk boete te verbinden - geen "zwarte"
straffen.

H. v. d. M.

INTERMEZZO 
Nog niet zo heel lang geleden bracht 
een dame met twee kinderen haar vrije 
tijd door met een aangename wande
ling onder de schaduw van de grote 
eikenbomen van de Bosscheweg. Dat 
was zeer verstandig van haar. En tijdens 
deze wandeling kreeg ze volop de ge
legenheid haar kinderen allerlei mooie 
dingen aan te wijzen en hun vragen te 
beantwoorden. - Op 'n zeker ogen
blik zag ze in de verte 'n witte pater 
naderen. ,,Niet· omkijken kinderen, want 
daar komt iets heel geks aan". 
- Toen de kinderen 't monsterachtig

wezen van naderbij zagen vroegen ze: 
,,Wat is dat voor iemand, mammie?" 
- ,,Dat weet ik ook niet, liefje" -
'n Heer die 't geval toevallig kon be
luisteren tijdens z'n rustuurtje op 'n 
bank merkte heel even op: ,,Dat is 'n 
missiepater, mevrouw". 

-o-

Daarna ging de leerrijke wandeling weer 
verder. En de heer op de bank bromde 
bij zichzelf, ,,Vreemd dat ze de kinde
ren alles willen leren, behalve wanneer 
't naar katholicisme zweemt". 

Traditionele Concerten 
En weer was 't Koninginnedag, en weer 
waren er concerten op de markt, zoals 
de traditie 't wil. - Daartegenover 
staat 'n andere traditie; die even oud 
is als de gewoonte om concerten te ge
ven: dat is 't verkeerde gebruik herrie 
te maken tijdens de zang en muziek. 
Lachende, giechelende meisjes, roepen
de jongens, schreiende kinderen - dat 
alles zorgt voor de begeleiding der tra
ditionele concerten. En 't ziet er naar 
uit dat dit nooit zal veranderen. 'n Vo
caal concert is in de open lucht toch al 
niet gemakkelijk te beluisteren. Wanneer 
daar nog bij komt dat men overal aan
dacht aan besteed, behalve aan dat wat 
er gezongen wordt - dan vragen we 
ons af of deze traditie niet uitgeroeid 
moest worden. 
De harmonie is sterker clan 't publiek -
'n koor is dat niet. 't Volk dient daar 
rekening mee te houden. Anders behoudt 
het 'n verkeerde traditie. 

Plaatselijk nieuws.

"VERENIGING VOOR 
GEMEENTEBELANGEN" 
BEZOCHT BOXTEL. 

Op het einde van haar Congresdagen 
1947, bezocht de Vereniging voor Ge
meentebelangen ook Boxtel, en wel op 
Donderdag 4 September. 
De bezoekers werden in de Raadszaal 
verweikomd door het voltallig College 
van B. en W. Burgemeester Drs. M. A. 
M. van Hèlvoort sprak een kort woord
tot de 70 jaren bestaande vereniging
en schetste hierin o.a. haar grote ver
diensten en het vele werk, gedaan in
het belang der gemeenten, dat speciaal
waardering verdient van de kleine en
middelgrote gemeenten.
De voorzitter van de vereni0ing, die in
Boxtel voor het laatst als officieel voor
zitter sprak, om daarna over te gaan
naar het ere-voorzitterschap, dankte
voor de warme ontvangst, die hem en 
zijn gezelschap bereid was. 
De met smaak gekozen woorden, tinte
lend van fijne humor, gaven zijn vizie
op het burgemeesterschap weer en mede
de verklaring van het feit, dat juist de
burgemeester zo'n gewilde figuur is in
parodie of satire.
Aan het slot van zijn "zwanenzang",
zoals hij het noemde, richtte hij zijn
laatste woord op één na tot het Gemeen
tebestuur van Boxtel om hen hartelijk
te danken, evenals zijn staf van mede
werkers, aan wie hij altijd zo'n loyale
hulp en steun had mogen hebben en
voor wie hij dan ook zijn allerlaatste
woord, als officieel voorzitter van de
Vereniging voor Gemeentebelangen, be
stemde.
Alvorens weer te vertrekken, bezocht
het illustre gezelschap allereerst nog de 
tentoonstelling van Volkskunst.

DIERENMISHANDELING DOOR 
DE JEUGD. 

Als jongens zich spelenderwijs gaan me
ten in kracht en behendigheid, over
schrijden zij lang niet zelden de grens 
van het geoorloofde en soms vervallen 
ze in vernielzucht of nog erger. 
Een steen in de hand, het oog zoekt een 
mikpunt ... en een volgend ogenblik is 
er misschien iets stuk gegooid. 
Zoiets gebeurt bijna vanzelfsprekend, 
zonder persé vernieling te willen. Maar 
wie er de dupe van wordt is terecht ver
ontwaardigd. 
Zo kunnen we begrijpen, dat de eige
naars van de eenden, die de Dommel
stroom verlevendigen, met verontwaar
diging klagen over de mishandeling van 
hun dieren. 
Enkele jongens schijnen deze dieren 
te hebben gekozen .tot mikpunt. Het is 
voorgekomen dat door deze mishande
ling, de weerloze dieren met lamme vleu
gels, stuk gegooide poten of andere man
kementen in de bijt aankwamen. Mooie 
jonge dieren zijn zelfs aan de mishande
ling gestorven. 
Daarom brengen wij gaarne middels ons 
blad de gerechtvaardigde klachten onder 
de aandacht van onze lezers, opdat deze 
er een aanleiding in mogen vinden, bij 
constatering van dergelijke euveldaden, 
de jeugd hierop te wijzen. 
Misschien kunnen ouders en onderwij
zers de· kinderen wel eens onderhouden 
over het baldadige, het laffe van mis
handeling en plagerijen van weerloze 
dieren. 

OMGEVING 

Zondags evangelie.

Wanneer ge genodigd zijt, ga dan 
op de minste plaats zitten. 

(Luc. 14, 10). 

Christus, met zijn .practische kijk 
op het leven, geeft in het evange
lie deze keer een les over beschei
denheid en wellevendheid, waar
van zeer velen onder ons iets 
kunnen meenemen. Het is een 
stukje practische levenswijsheid, 
dat zonder enige verandering kan 
worden toegepast op onze heden
daagse samenleving. Het is im
mers een niet te ontkennen feit, 
dat een taktvol optreden helaas 
hoe langer hoe meer tot de zeld
zaamheden gaat behoren. Takt 
schijnt niet meer te passen bij de 
goede toon. Men gaat niet meer 
op de minste plaats zitten, men 
vecht om de beste plaats te be
machtigen, ook wanneer die al 
bezet is. Men gaat niet meer voor 
de voorbijganger op zij, men 
tracht hem de voet te lichten. 
Men wacht niet meer tot men ge
vraagd wordt, men dient zichzelf 
aan. Men heeft geen geduld meer, 
om te luisteren, maar voert zelf 
het hoge woord. Men hemelt 
zijn eigen bekwaamheden op en 
acht zichzelf tot ieder ambt en tot 
ieder werk in staat. U hebt mis
schien ook wel eens het verwijt 
gelezen, gericht aan onze jonge
ren, dat ook hier de oude goede 
gebruiken gaan verdwijnen. Ik 
weet niet of u onder de vacantie 
veel gereisd hebt, maar als u dit 
gedaan hebt, is het u waarschijn
lijk ook·opgevallen, dat het tegen
woordig heel gewoon is, dat in 
treinen, trams of bussen de beste 
plaatsen, zelfs de zitplaatsen door 
de jongsten worden veroverd, ter
wijl ouden en gebrekkigen het 
maar met een staanplaats moeten 
doen. Het komt, omdat we allen 
egoïst geworden zijn. 
Een ander verschijnsel, dat Chris
tus hier bedoelt, dat we niet moe
ten leven boven onze· stand. De 
oorlogsjaren hebben vele mensen 
tot welstand gebracht. 
De meesten van hen kunnen ech
ter die weelde niet dragen en gaan 
duurder en deftiger leven, dan 
hun stand vereist. Hoe zal het 
straks met dit soort van mensen 
gaan, als ze het niet meer kunnen 
volhouden? Het is vanzelfspre
kend, dat ze dan een strijd zullen 
moeten voeren tegen hun eigen 
hoogmoed en tegen het menselijk 
opzicht en ze zullen dan sterk in 
hun schoene_n moeten staan, wil
len zij hun weelderig leven laten 
varen. Hier ligt het grote gevaar, 
dat zij oneerlijke practijken gaan 
invoeren in hun leven, om door 
woeker of zwarte handel te kun
nen blijven leven, zoals ze zich 
hebben gewoon gemaakt. 
Het geslacht der nederigen dreigt 
uit te sterven. De dictatoriale 
hoogmoed kraait steeds meer vic
torie. En toch hebben wij niets, 
waarop we werkelijk met reden 
groot kunnen gaan. En in het oog 
van God zijn we allen slechts be
delaars en kreupelen. Wie echter 
alleen kaarsen opsteekt voor zijn 
eigen beeld, heeft geen tijd en 
geen lust om aan God te denken. 
En toch is alles, wat een mens, 
wat de grootste mens tot stand 
brengt, uiteindelijk het werk van 
God. 
Het is jammer, dat dit alleen 
wordt ingezien door mensen, die 
werkelijk groot zijn. 

MEMORANDUM 

Elke Woensdagmorgen wordt in de St. 
Petruskerk een mis opgedragen voor 
onze jongens in Indië. 
Wat meer kerkgangers op die morgen 
zou aan te bevelen zijn. Het schijnt zelfs 
dat familie-leden van onze Indië-vaar
ders een aansporing kunnen gebruiken. 

... 



• ,. · , • ,c \l _ , , ,,, . - .- -, · KAJOTTERS OP !
De Kajotters in Boxtel hebben hun win
terprogramma op stapel gezet en heden
·avond,- Vrijdag" 12 . September, uiterlijk ·8 
.-uur -worden reeds alle Kajotrers in De
�juir • v"erwacht. . • • •  

-Onder de titel Contact-avond za l  het
'.wi'nterprogr_amma : geopend· worden met 
: een vrolijk programma van muziek, zang
el') spel. . -- - • 
-De gebruikelijke "puntige praat" zal nu
. sl�chts een-- jntermezzo zi jn in de af te 
werken progr.ammapunten. ., 

· a.s.- Zondag trekt men met vliege_nd
vaandel en slaande ·trom naar· Helvoirt, 
.Wqar- de Districts-Buitendag wordt ge-
·höuden. •
· Verttek- per au·to om 1 1  uur vanaf De
. Käjuit. . •
--Als men dàar de "grori;:· trom" eetîs 
. f!ipkgetoèrd lieêfr, zal men pas goed be
:ginnen. , Het · programma is hoofdzakelijk 
·gericht op verrijking ván het- innerlijk,
·geestelijk leven van onze Kajotters ; dit
door middel van de wekelijkse vergade
ringen. 

R.KJ.B. afd. BOXTEL
De leden, welke mee willen gaan naar
de sportdag in Middelbeers op Zondag 
14 September worden om half elf b_ij 

.-Dollevoet verwacht. 
R.K. BOERINNENBOND

Het bestuur heeft besloten een excursie
naar Veghel te maken op Maandag 29 
September. 
Het vertrek is vastgesteld op 10 uur
's morgens. .. 
Alle leden worden uitgenodigd aan dez_e
excursie deel te nemen. 
Voor de ouderen en die over geen fiets
beschikke.11, staat een autobus beschik
baar. · 
Öe kosten voor de bus bedragen f 2,-,
terwijl de entrée op f 1 ,20 is gesteld. 
Degenen, die mee wensen te gaan, ge
lieven zich voor 1 5  September op te ge
ven bij dé Secretaresse, Tongeren 47, 
waar· dan tevens het geld kan worden 
afgedragen, 
Bij voldoende deelname zal Maandag
om 9 uur de bus bij het ZuiveHabriek 
en om 9.30 uur op de Markt gereed 
staan. Dus allen op naar de Land- en
Tuinbouwtentoonstelling te Veghel. 

DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST.
Naar wij vernemen zal het Feestcomité
ter viering van het Diamanten Huwelijks
feest van de oud-machinist der electri
·sche Centrale Willem Versantvoort en
zijne echtgenote Net van den Heuvel, 
dezer dagen de medewerking vragen van 
de ingezetenen om het Diamanten paar 
een heerlijke dag te doen beleven. 

Bovendeert's Schoen- en Leder
handel deelt ons mede, dat zij
thans behalve Schoenreparatie
ook kousen ter reparatie aan
neemt. Terwijl schoenreparatie de
zelfde week klaar is, worden kou-

• sen binnen twee dagen afgeleverd.. . . . • •  • 
Adv. 

KONIJNEN FOKVERENIGING 
,,HET RASKONIJN". 

In de, op Zondag 7 September gehouden 
maandvergadering, maakte het tentoon
stellingscomité haar plannen kenbaar aan 
de aanwezige leden. Gezien men nog 
wacht op de officiële vergunning van de 
overheid, kunnen geen nadere bijzonder
heden, aangaande de organisatie, bekend 
gemaakt worden. 

.. Spreekuur Wethouder Sociale Zaken 
Men verzoekt ons mede te delen dat de 
Wethouder van Soc. Zaken, op Maan
dag 1 5  September a.s, vcrh:nder<l is zija 
gewoon spreekuur te houden, 

TER NAVOLGING 
Opgehaald op de teeravond van de 
Spaarkas "Onder de Linden" gevestigd 
in Café J ,  Waals-Timmermans de som 
van f 23,70 voor het Katholiek Thuis
front, 
En welke vereniging volgt nu? 

GESLAAGD : 
Op de te Utrecht gehouden examens der 
EN.S.A.I .D, slaagden de dames : 
Lies Vervoort, Betsy v: d_ Heyden, Jaan
tje van Weert, Marie Berends, Tineke 
Van Eert voor Coupeuse, 
Voor hoedenmodiste : Mej. Winters uit 
Veghel en voor Costumière : Koos van 
Geel, Riki Quinten, Tonny Ophey, Ma
rie Stamps, Mej, van Haaren, Riek van 
Haaren, Marie van Ingen, Mien Jansen, 
Rika Huiberts, Annie van Diessen en 
Toos v, d ,  Linden. 
Allen genoten hun opleiding bij Mej. 
C, Entink, Kasteellaan 26, Alhier, 

BENOEMD VOOR DE MISSIE, 
Onze plaatsgenoot, de Weleerw. Pater 
W, Meulendijk S.V.D., is benoemd voor 
de Missie op Floris Timor, 
Alvorens te vertrekken, zal Pater Meu
lendijk te Teteringen nog de onderwij
zers-actie moeten halen, om straks ook 
in het onderwijs behulpzaam te kunnen 
zijn, 
Gezien de vroege aanvang van deze cur
sus is het vertrek wat overhaast moeten 
geschieden en vanzelfsprekend was de 
tijd te kort om van vele Boxtelse vrien
den en kennissen persoonlijk afscheid 
te nemen, 

POLITIEBERICHT 
De Korpschef van Politie te Boxtel ver
zoekt inlichtingen betreffende een per
soon, zich noemende "ANDERSEN", 
die in/of omstreeks September 1 944 te 
Boxtel heeft gewoond en alhiet in pen
sion is geweest, 
Signalement : Lengte plm. 1 .70 meter, 
donker uiterlijk, bruine ogen, donker
blond golvend ·haar, <lonker snorretje, 
heeft zachte stem en spreekt beschaatd. 
Betrokken persoon is streng vegetariër. 
Zij die omtrent bedoelde persoon inlich
tingen kunnen verstrekken worden ver
zocht deze te spoedigste te willen doen 
toekomen aan voornoemde· Korpschef. 

VERTREK NAAR DE MISSIE. 

'·Naar ,verluidt :i:ai de Eerw, Pater G, V, 
d. Laar i6 September naar de Missie in
Br, O,-Afrika vertrekken, De reis gaat 
via Engeland, van waaruit de missiona
ris met "Qe Orbita" de 1 9de September 
naar zijn plaat_s van bestemming zal _ ver
trekken. 

GEVONDEN EN VERLOREN 
• VOORWERPEN

Bij de Gemeentepolitie ·te Boxtel gedu
rende de maand Augustus 1947 ingeko
men aangiften van gevonden ·voorwer
pen : 
VERLOREN : 
·Bruin-lederen dames-portemonnaie inh.
3 zilverbons van f 1 , - ;  rood-lederen da
mes-portemonnaie met knipsluiting inh. 
f 5,64 en boodschappenbriefje ;  rijwiel
bandenpomp; zilveren kettinkje met 
kruisje waarin zwart steentje gevat ; don
kerbruine damesportemonnaie inh. f 8,
plus enig klein geld en fietsensleuteltje ; 
lichtbruine portemonnaie inh. f 0,75 ; 
licht-grijze hoed ; gouden steekspeldje ; 
heren-zakhorloge, chroom, merk "Cen
tra" ; lichte damesregenjas ; bloedkoralen 
armband met gouden sluiting ; inlegvel 
M 10749 ; enveloppe, inhoudende 2 stam
kaarten, 1 textielkaart, 1 schoenenbon 
en een aanvraagformulier vo'tir rijwiel
banden ; 1 zilveren rozenkrans ; 1 heren
polshorloge met bruin lederen bandje ;  
1 donkerblamve herenportemonnaie met 
rood randje, inhoudende plm, 8 gulden ; 
1 gouden zegelring met vierkante steen ; 
1 zonnebril met plastiek montuur; 1 he
ren polshorloge, merk "Tanannes Watch 
Co" met oranje-geel bandje ;  1 levens
middelenkaart ; 1 zwarte damesportemon
naie, inh. enkele brood- en kaasbonne11 
en circa 3 gulden ; een portemonnaie inh.
f 1 ,25 ; een bl ikken doosje inh. f 1 ,3 5 ;  
1 aanvraagformulier toeslag zware ar
beid ; 1 portemonnaie, inh. f 49,-, en
1 textiel- en 1 versnaperingskaart ; 1 
zwarte portemonnaie, inh. f 38,- en
enig klein geld ; 1 kinderportemonnaie, 
inh. f 3 ,01 ; damesarmbandhorloge met 
zwart plastiek bandje ; een portemon
naie, inh. 2 bankbiljetten van f 10,-, 1 
zilverbon van f 2,50, enig klein geld, 
een sleutel en twee rokerskaarten ; 1 in
legvel Nr. 1 1 4 1 8 ;  1 pak, inh. vijf doosjes 
met kegeltjes ; 1 portefeuille, inh. f 58,50 
en enige brieven en foto's ; een kinder
schoentje ;  een kleine bruine Spaniel, ± 
7 weken oud ; een tabakskaart ; 1 nik
kelen polshorloge met bruin lederen
bandje ; een nieuwe tabakspijp ;  een por
temonnaie, inh. enig klein geld en dis
tributiebescheiden ; 1 bruin lederen he
renportemonnaie, inh. plm. f 20,- ; 1 
bruin met wit portemonnaie inh. f 2,5 5 ;  
1 bruin lederen damesschoen. 

GEVONDEN :
bruine portemonnaie met inh , ;  enig geld ;
boodschappentas ; inlegvel ; bruine heren
portemonnaie met inh. ; postduif, ge
nummerd ; lederen kindersandaaltje ; tri
cot damesjasjes ; enveloppe met textiel
kaarten ; · abonnementskaart zwembad ; 
bruin-lederen portemonnaie met inh . ;  
portemonnaie met inh. ; portemonnaie m.  
inh . ;  1 pr, bruine herenschoenen ; een 
damesbrosje ;  tafelkleed. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 2 September t.m. 8 Sept, 1947 

GEBOREN : Maria José dochter van C. 
Fr. Spijkers en vai1 E, E, Siebel ; Adria
na P. C, dochter van P, M. van Ton
geren en van Th, C. v, d, Biggelaar ;  Hu
berdina J .  dochter van Th. A, van Oir
schot en van A, A. M, van Rulo ; Anna 
M. dochter van J ,  A. v, d, Steen en van
M. J. Timmermans ; Karel G. J ,  M. zoon
van J ,  R, M, Buddemeijer en van A. 
fr, J\I, van Erp ; Maria J ,  Th. dochter 
van l-1, A. van Hal en van C, W. v. d. 
Meerendonk. 
ONDERTROUWD : Johannes Antonius 
van der Eerden en Everdina Maria Jo
hanna van Helvoirt ; Augustinus Marti
nus Mulkens en Lucia Elisabeth Boleij ; 
Bernar<lus Theodorus v�n Stekelenburg 
en Henrica Maria van Heesch. 
GEHU\'.v'D : Henricus"" Mattheus v. Laar
hoven en Geertru<la Maria Sophia Ver
kerk ; Adrianus Hendrikus Rekkers en 
Lambert ha Cornelia Maria Baai jens ; 
Johannes I-lubertus van Schaaijk en Wil
helmina Martina Verstralen. 
OVERLEDEN : Wilhelmus van de Lan
gen berg, oud 81 jaren, 

Voor de Landbouwers. 
Aardappeltelers blijft letten o p  de 
Coloradokever ook bij het rooien, 

De Plantenziektenkundige Dienst te 
Wageningen schrijft ons : 
Op verschillende plaatsen in het land, 
vooral in het Zuiden· en Oosten, ko
men thans in de reeds afstervende of 
groene gewassen nog kevers en larven 
voor, Deze kevers overwinteren in de 
grond en daardoor kan het volgende jaar 
op die plaats of in de naaste omgeving 
een besmettingshaard gevormd worden. 
Het is daarom noodzakelijk, dat elke te
ler het aardappelgewas nauwkeuring 
blijft nagaan of er nog larven of kevers 
voorkomen om deze direct te kunnen 
vernietigen, 
Ook bij het rooien dient er voor gezorgd 
te worden, dat de reeds in de grond aan
wezige kevers of poppen worden ver
nietigd, Men late zich niet m isleiden 
door de kortzichtige gedachte, dat zij 
nu geen schade meer doen, Elke ge
dode kever voorkomt een besmettings
haard in 1 948, Men blijve ook in eigen 
belang waakzaam ! 

• Sociale Veriekeringen
DE ZIEKTEWET 

In de Ziektewet is een �ëer b�langrijke 
wijziging gekomen voor wat • betreti de 
uitkeringsduur, Voorheen werd het zie
kengeld hoogstens gedurende 26 weken 
uitgekeerd. De arbeider die 26 weken 
ziekengeld had genoten en nog onge
schikt was tot werken kon invaliditeits
rente aanvragen indien hij althans in het 
bezit was van een rentekaart. Deze inva
liditeitsrente was echter beduidend lager 
dan het ziekengeld en zo werden de 
gezinsinkomsten vanaf de 27ste week 
aanmerkelijk verminderd, Bovendien wa
ren de zieke arbeiders, die niet in het 
bezit van een rentekaart waren totaal 
zonder inkomsten en waren deze aan
geweze11 op Maatschappelijke Hulpbe
toon of op een of andere l iefdadige in
stelling, Was dus voor de bezitters van 
een rentekaart de uitkering na 26 weken 
absoluut onvoldoende om maar in de 
geringste mate in hun onderhoud te 
voorzien, voor de niet bezitters van 
zulk een kaart was de toestand hopeloos." 
Nu zult U zeggen . de arbeiders die 
ziekengeld ontvaflgen moeten toch ook 
in het bezit van een rentekaart zijn, In
derdaad is dit in de meeste gevallen zo. 
Doch het kan voorkomen en dit is niet 
zeldzaam dat een arbeider nog geen 1 50 
rentezegels in rekening kan doen bren
gen vanaf de aanvang van zijn verzeke
ringsplicht. In dit geval kan hij niet 
voor invaliditeitsrente in aanmerking ko
men, Verder zîjn er arbeiders die geen 
kaart hebben omdat het loon bij de aan
vang van În loondiensttre<ling boven de 
loongrens was, in de Invaliditeitswet be
paald, Het kan ook voorkomen, dat ie
mand eerst zelfstandig arbeid heefr ver
richt en later in loondienst is gaan wer- • 
ken, Doet hij dit -na het bereiken van 
de 35-jarige leeftijd dan kan hij evenmin 
een rentekaart hebben, aangezien hij bij 
het in dienst treden niet verzekerings
plichtig was ingevolge de Invaliditeitswet. 
De zieke arbeiders waren derhalve na 
26 weken geweldig gedupeerd en waar 
dit meestal de zieken waren die ook ná 
de 26 weken nog geruimen tijd arbeids
ongeschikt waren is het zeer goed ge
zien van de Minister van Sociale Zaken 
hierin de dringend nodige verbetering 
aan te brengen, 
Dit is geschied bij de Wet van I Augus
tus 1947 waarbij is bepaald, dat ingaande 
16 Augustus 1 947 in plaats van een half 
jaar gedurende een jaar ziekengeld 
wordt uigekeerd, 
De verzekerden hebben geen recht op 
toekenning der invaliditeitsrente (zij die 
een rentekaart hebben) binnen 52 weken 
na de aanvang der invaliditeit zolang zij 
in het genot van Ziekengeld zijn. Zijn 
de 52 weken, waarop aanspraak op zie
kengeld uitkering bestond verstreken en 
duurt de arbeidsongeschiktheid daarna 
nog voort dan kan evenals voorheen na 
26 weken alsnog een aanvraag om inva
lidi teitsrente worden ingediend. 
Heb ik boven uiteengezet dat er geval
len kunnen zijn waarbij de arbeider zie
kengeld genoot en geen rentekaart had 
en dus ook geen invaliditeitsrente kon 
aanvragen na 26 weken, dus thans ná 
52 weken, ook het omgekeerde kan zich 
voordoen, namelijk dat een arbeider 
geerf recht heeft op ziekengeld en wel 
verplicht verzekerd is ingevolge de inva
l iditeitswet, dus een rentekaart in  zijn 
bezit heeft. 

('t Verhaal van de week) 

De Levenswijsheid 
van Hanneske 

"Ce zoudt 'n heel boek va;1 me kunnen 
schrijven", zei Hanneske, ,,maar ik · ge
loof dat ge dat maar niet moet doen, 
want er zou zoveel in komen staan, dat 
de brave mensen slecht vinden, dat ik 
genen bezem meer verkocht kon krij
gen' ' .  
, ,En na oewen <lood, Hannes?" -
Daarmee begon hij los te komen, Hij 
stak 'n pruimke achter z'n kiezen, nam 
'n slokske van zijn borrel en zei : 
"Ik zou je kunnen vertellen hoe ik 'ne 
haas ving, hoe ik 'n paar leren schoen
zolen achterstevoren onder m'n schoe
nen geslagen heb om de politie op 'n 
vals spoor te brengen, Misschien zou ik 
ook kunnen vertellen hoc ik de banden 
snij en 't rijshout voor m'n bezems, zon
der dat me dat al te veel geld of ver
haaltjes kost, 
Maar ge zijt nog erg jong en daarom 
kan ik u beter enkele goede raadge
vingen meegeven voor je verder leven, 
"Houde gij er 'n aparte levenswijsheid 
op na Hannes?" 
Ik ben nu al ruim vijftig jaar langer op 
deze wereld dan gij, jonge man. Ik heb 
niet zoveel letters gegeten als gij, maar in 
sommige dingen is Hanneske toch nog 
wijzer dan alle geleerden te samen, 
Zo geef ik u de raad nooit met 'n vrouw 
te trouwen die meer geld heeft dan ge 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK

87, Felix had met het opperhoofd ge
sproken over de raket, want hij hoopte 
nog steeds, ,dat hij hiermede kon starten 
en naar zijn vaderland terugkeren, 
Er werden een stel zwarten bij elkaar ge
trommeld en deze kerels moesten van 
hun opperhoofd met Felix mee naar het 
strand om te helpen, 
De negers maakten zo'n kabaal, dat het 

teïnand is bijvoorbeeld langer dan 6 
weken in de Ongevallenwet en wordt 
tevens ziek ria die 6 weken dan kan hij 

. indien de ziekte langer dmirt, dan de ar
beidsongeschiktheid tengevolge van het 
ongeval niet voor zièkengelduh_kering ,in 
aanmerking komen, Verder kan het voor

·komen dat iemand ziek wordt, doch geen
arbeider in de zin der Ziektewet meer 

Ïs,. doordat zijn loon te hoog wa.; of. wel 
omdat hij voor iegén rekenîng is gaan 
werken, na eerst in  loondienst geweest 
te zijn. Er :zijn 'nog meerdere gevallen 
denkbaar, Het komt echter hierop neer, 
dat de arbeiders, diè geen recht hebben ·
op ;ziekengeld en wel in het bezit van 
een rentekaart · zijn nadat zij 26 weken 
ziek zijn en uitkering hebben genoten, 
na die 26 weken wel recht hebben op
een uitkering ingevolge de Invaliditeits-
wet, 

• • 
Uit bovenstaande blijkt dat de laatste
wijziging in de Ziektewet een grote ver
betering is temeer waar het hier de 
zwaardere ziektegevallen betreft en vol
gens de statistiek ongeveer 12 % der 
patiënten aangaat.

Noodvoorziening Ouden van dagen. 
De vraag werd mij gesteld of indien men 
2 huisjes heeft, geheel vrij, men als in
komsten moet opgeven 2 maal f 125  per 
jaar. Neen dit is niet juist. Heeft men 
beide huisjes verhuurd dan wordt de 
verkoopwaarde in rekening gebracht, 
waarvan dan 6 % inkomsten worden bec 
rekend voor een gehuwde man die in 
aanmerking voor de Ouderdomsuitkering 
meent te komen en 8 % voor de onge-
huwden, -
Bewoont men een der huisjes zelf, dan 
wordt daarvoor f • 1 2 5  in rekening ge
bracht en voor het andere de Vj!rkoop
waarde tegen het percentage hiervoren 
omschreven. De verkoopwaarde zal van 
de huurwaarde worden afgeleid . . 

Soort nie�ws.

K,S.V, , ,O,D.C." 

H V ,  d. K

O.D.C 1 - Willem II 2 7 - 4
O.D,C, II - D.V,G. 2 - 3 

Lest besr' zegt_ een aloud spreekwoord 
èn zo was het ook Zondag met de laat
ste oefenwedstrijd van ODC. Deze wed
strijd was dan ook verreweg de beste 
van de "friendly games" die ODC heeft 
gespeeld als voorbereiding voor de a.s. 
competitie, De reserve van Willem I l  
verschenen met een zeer sterk elftal, dat 
een prachtige partij voetbal speelde. 
ODC • liet zich echter ook van haar 
beste zijde zien, en tot tien minuten 
voor het einde was het dan ook nog een 
open vraag wie uiteindelijk zou winnen. 
De stand was toen 4-4, 
Binnen de vijf minuten scoorde de ODC- • 
ers toen drie doelpunten, en was de 
overwinning een feit, 
Reeds vanaf het begin, spelen beide par
tijen een zeer hoog tempo en het zuiver 
en snel combinatiespel boeit de toe
schouwers direct, Bij een ODC aanval 
die eerst wordt afgeslagen krijgt Hazen
berg een kans en onhoudbaar verdwijnt 

zelf bezit, want ge zult daarmee 
niet gelukkig kunnen worden. Ik 
zelf ben goddank goed getrouwd 
geweest, Maar toen wc trouwden bezat 
m'n vrouw drie stuiver meer dan ik, en 
dat heb ik m'n leven lang moeten horen, 
totdat ze stierf. Dat zijn zo maar van 
die kleine dingen. Maar ge dient daár 
toch rekening mee te houden. \\'lam in de 
kleine dingen schuilt meestal 't geluk. 
Als ge in 'n klooster goede zaken wilt 
maken, dan moet ge niet nalaten de 
zusterkes te vragen of ze 'n beetj� voor 
u zullen bidden, Als ge bij 'n pastoor of
'n pastoorsmeid 'ne bezem wilt verko
pen dan moet ge eerst eventjes de kerk 
binnen lopen om 'n onze vader te bid
den. En bij 'n herbergier moet ge eerst 'n 
paar borrels kopen, voor ge met je koop
waar voor de dag komt. 
Verder moet ge weten dat de maand
Augustus de vlooienmaand bij uitstek is, 
Iedere hondenliefhebber zal hiervan op 
de hoogte zijn, Wanneer ge nu zelf last 
zoudt krijgen van deze insecten is het 
aan te raden bij Jaa Olie 'n kanneke pe
troleum te gaan kopen, Daarmee wast ge 
uw hele lichaam, &n wat ge over hebt 
giet ge maar in uw beddestro. Dan 
kunt ge er zeker van zijn voor een hele 
tijd van dit ongedierte bevrijd te zijn, 
Dat zijn allemaal maar kleine weetjes, 
maar zoals ik zeg hangt het levensgeluk 
van al die kleine zaken af,
Om ruzie onder uw eigen kinderen te
vermijden, zult ge er goed aan doen alles 
wat ge bezit tot de laatste cent op te 
maken, daar ge toch nooit genoeg te ver-

wel leek of ze ruzie hadden, 
Felix kon moeilijk anders doen dan er 
om lachen, wat hij toch niet hardop 
durfde . , , , , . 
88. Op het strand aangekomen bleek
dat het niet nodig zou zijn de raket nog 
naar het dorp te brengC'n, De negerjeugd 
bleek te erg huisgehouden te hebben in de 
raket. Een negerjoch gebruikte zowaar 

de1ïal in het uiterste hoekje. De vreugde 
.is van korte duur, want nauwelijks afge
trapt, krijgt de aalvlugge rechtsbuiten de 
bal van links prachtig aangegeven, even 
een korte dribbel1 en Bertens kan niets
anders doen dan cte bal uit het net halén. 
Een prachtig staaltje voetbal krijgen we 

·_ te z.ien, wanneer v, d. Boogaard in duel
met een der Willem II  achterseplers, 
plotseling de bal laat liggen en A. Pen
nings deze ineens in  knalt, De Willem Il 
doelman weet echter zij het dan ook 
te koste van een corner te redden, In 
korte tijd weet ODC eèn voorsprong te 
nemen van 3 - 1 .  Het is 1-:Iazenberg die 
no. 2 inschiet en Pennings no, 3, Het 
antwoordt van Willem II  laat niet op 
zich wachten, en weer is het de rechts
buiten, die onhoudbaar inschiet 3-2, De 
gelijkmaker ' is echter een cadeautje, 
want onnodig gevaarlijk aanvallen van 
Pennings levert een penalty op, · die wis
kundig zuiver met een schijnbeweging
in het ODC-doel wordt gelegd 3-3. 
Met deze stand werd de tweede helft
begonnen, die nadat eerst Willem I I  
de  sterkte van de  paal had beproefd en  
J .  Dekkers tegen de  deklat had geschó
ten, het 4e doelpunt voor ODC bracht 
door A, Pennings, Weer maakten de til
burgers direct hierop gelijk door de 
rechtsbinnen, 
Toen kwam 10 minuten voor het einde
voor Willem II de genadeslag, Hazen
berg schoot no, 5 in en toen Willem II 
aftrapte namen de ODC-ers de bal over 
en na fraai samenspel, waaraan geen der 
Willem Hers · te pas kwam maakte v, - d. 
Booga;ird no, 6, 
Juist voor het einde schoot Pennings het
zevende doelpunt in het Willem II doel. 

En nu a.s. Zondag de competitie met de 
wedstrijd ODC-St, Michiels-Gestel aan-
v

1

ang half drie ,  • • ' 
Hoewel de oefenwedstrijden hoopvol wa
ren, doet men er toch goed aan, niet te 
veel waarde aan • deze wedstrijden te 
hechten, en zeker niet als maatstaf te 
nemen, Competitie is nu eenmaal iets 
anders, 
Of Gestel sterker is dan verleden - jaar 
is ons niet bekend, wel weten wij dat het 
altijd een zeer moeilijk te kloppen tegen-
stander is geweest, 
De aanvankelijk vastgestelde wedstrijd 
van het 2e elftal tegen Concordia III op 
a.s. Zaterdag gaat niet door, doch is ver
schoven naar Zaterdag 20 September.

Voor de supporters, 

Zij die reizen mee willen maken dit sei
zoen, moeten zich opgeven voor Woens
dagavond in de week voor de wedstrijd. 
Dus voor \\'loensdagavond, om de vol
gende week mee naar Haarsteeg te kun
nen, Dat is nodig voor de eventueel te 
bestellen autobussen, 
Het adres waar men zich kan opgeven is 
W, v, d. Langenberg Stationsplein, 
Om ongenoegen te voorkomen zij me
degedeeld dat op het ODC-terrein geen 
honden :worden toegelaten, 
Wij rekenen op aller medewerking, 

erven overlaat 
\\'lanneer ge �iets meer achterlaat dan 
wat beddestroo en 'n kapot thee-kopje, 
dan zal u:w begrafenis 'n feest zijn, want 
niemand vecht en niemand treurt dan 
om je zalig afsterven, 
De pastoor is over 't algemeen wel zo 
vriendelijk je voor weinig geld te be
graven, als ge op tijd uwen Pasen houdt. 
Hij en O.L, Heer kennen hun klanten 
wel. Ze vergeven zoveel omdat ze zoveel 
begrijpen. 
Dat zijn zo maar enkele dingen die ik je 
zou willen meegeven, Ge bent nog jong 
en ge verwacht nog veel van het leven, 
Als ge leeft zoals ik dan kunt ge heel 
tevreden doodgaan, Nu_ kan doodgáan 
wel 'n beetje vervelend zijn, maar dood 
zijn is niet zo heel erg, Daar went ge 
heel gamy aan, Maar toch moet ge na 
mijnen dood maar geen boek over me 
schrijven, want dan zou 't wel eens kun
nen zijn dat 't niet allemaal waar is, 
wat er in staat, En aan liegen heb ik 
altijd 'n grote hekel gehad. Behalve wan
neer er iets mee te ven.Henen was, Eer
lijkheid is een deugd, die de mensen 
siert, ook iemand die boeken of roman
netjes schrijft. Daarom heb ik 't in mijn 
leven zover gebracht, Ge moogt aan mij 
gerust een voorbeeld nemen, 
Hannes komt overal. Ik ben de vriend 
van vele mensen, zelfs van de directeur 
van de gevangenis, Dat komt omdat ik 
bezems maak. Daar veegt ge 't vuil mee 
weg uit de maatschappij, En dat is een 
voorname en wijze bezigheid. 

een kamwiel als hoepel, terwijl de ande
ren met de onderdelen van de raket aan 
het �pelen waren, 
Ze bleken kans gezien te hebben hem 
van binnen geheel te slopen, 
Felix schudde meewarig het hoofd en be
duidde zijn mannen troosteloos, dat zij 
wel terug konden gaan, Zijn verdere 
plannen gaf hij voorlopig ook maar op, 



BELANGRIJK. 
Daar er . nog altijd leden de mening zijn 
toegedaan, dat zij geen l idmaatschap� 

·kaarten hebben ontvangen voor seizoen
1947.:.... 1948

( 
delen wij mede, _dat de bod� deze ka/lrten reeds op laatst van Juni .

of . begin Juli heeft verstrekt. Indien er 
dus nog" leden zijn, die hun kaarten nog 
niet in hun bezit hebben doen zij er 
goed aan thuis eens te informeren. 
Tevens maken wij van deze gelegenheid 
gebruik om onze leden en houders van 
Terreinkaarten er nog eens nadrukkelijk 
op te wijzen, dat zonder vertonen van 
de l idmaatschapkaarten of terreinkaar
ten geen toegang tot het terrein mag 
worden verleend. 
Om coritrêle te vergemakkelijken, ge
lieve de kaarten aan de ingang zicht
baar te vertonen. 
Voor .dê goede orde geven wij U on
derstaand een overzicht, welke kaarten 
voor hêt seizoen 1947-1948 geldig zijn : 
a. Lidmaatschapkaarten seizoen 1947-

1948 (licht bruin). 
b. Terreinkaarten seizoen 1947- 1948

(licht bruin).
c. Aspirant-Juniorenkaarten 1947-'·18

(oranje).
Alle overige kaarten zijn dus niet geldig 
meer. 
Terreinkaarten voor seizoen 1947-'48 
zijn nog verkrijgbaar op het terrein, U 
kunt deze ook bestellen bij A. Vla
minckx, Merheimstraat 43. 

R. I<. Sportvereniging O.0.C.
Afd. Voetbal. 

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP. 
Schijndel Il_ - Boxtel I 2 - 3. 
Het staat nu eenmaal buiten kijf, dat 
een ploeg, die 2 wedstrijden binnen een 
tijdbestek van 24 uur heeft af te werken, 
zich niet voor 1000/o zal geven. 
En als diezelfde ploeg nu ook nog 3 
invallers telt, dan mogen we voor zo'n 
wedstrijd natuurlijk niet de normale 
maatstaf aanleggen, 
Maar evenmin mogen we in onze be
schouwing de gekleurde bril opzetten. 
Zo mag bijv. gerust gewezen worden op 
het slordige positiespel en het "switchen" 
dat .bepaald verwaarloosd werd. 
Bovendien was het niet bepaald strate
gisch, dat de aanvallen voo�tdurend over 
rechts geleid werden. Dientengevolge 
raakte deze "wing" murw gespeeld en 
boette de aanval aan stootkracht en ge
vaarlijkheid in. 
Maar gelukkig had de medaille nog zij� keerzijde. Er werd soms vlot gecombi
neerd en het ineens spelen van de bal 
legde een behoórlijk tempo in het spel. 
De strijd was enerverend. Boxtels aan
valslinie was, wat gevaarlijkheid betreft, 
superieur aan die van Schijndel, hetgeen 
weer niet wil zeggen, dat onze voor
waartsen uitblonken. Dat deden _ ze 
slechts één kwartiertje, onmiddellijk na 
de rust, dat <;>ok prompt drie doelpunten 
opleverde, waarvan er een ten onrechte 
werd afgekeurd. 
Door doelpunten van v. d. Aker (2) en 
v. d. Heijden ( 1 )  had Boxtel een 3-0
voorsprong verkregen, die zij tot een 
kwartier voor het einde vrij gemakkelijk
behield. 
Toen de dekking van de Schijndel-voor
hoedespelers een ogenblik verwaarloosd
werd, profiteerde Schijndel hiervan dank
baar door twee tegenpunten te scoren. 
Boxtel l - Tivoli l. 
Deze generale repetitie was behalve 
buitengewoon leerzaam, ook zeer best. 
Men telde deze lvedstrijd slechts een in
valler : Leyten n.l. die ook thans Kivits 
plaats onder de lat innam. Hij deed dit 
echter met zoveel brio, dat men het eer
der een versterking dan verzwakking kon 
noemen. 
De ploeg als geheel "deed" het echter 
ook heel goed. 
Met solo- en gecombineerde attaques 
slaagde men er spoedig in een wig te 
drijven in het overigens solide verdedi
gingsbloc van Tivoli. Wanneer de aan
valslinie van Boxtel niet uit zo'n licht 
spelers-materiaal bestaan had, zouden 
ongetwijfeld meerdere doelpunten de 
kroon op het veldwerk gezet hebben. 
Nu ontbrak de "finishing touch", zoals 
men dat pleegt te noemen. 
Wel scoorde Boxtels linksbuiten v. d. 
Broek het eerste doelpunt, doch "de 
dood had hier e.i1 andere óorzaak". 
Toen Leyten, het phenomeen in verre 
uittrappen, het leer weer eens ver over 
de Boxtelhelft midden in het Tivoli-bas
tion had gejaagd, kreeg van Geffen de 
bal . in zijn bezit. 
Zijn voorzet was veel en veel te scherp 
en zodoende belandde de bal in het nie
mandsland waar de - overigens pui
ke - Tiv�li-keeper een kapitale blunder 
maakte door de bal te laten glippen, 
waardoor de snel-reagerende v. d. Broek 
een geheide kans kreeg, die hij onmid
dellijk in klinkende voetbalmunt omzet
te : 1 -0. 
Dat Boxtel tens.lotte toch nog de Rood
Witvlag moest strijken, kwam ener
zijds door een blunder in de Boxtel-de
fensie (het niet-terugspelen van de bal 
op de doelman) en anderzijds door een 
licht technisch overwicht van Tivoli, dat 
men tenslotte wist uit te drukken in een 
beslissend doelpunt, twee minuten voor 
het einde. 
St. M.-Cestel Il - Boxtel ll. 
Boxtel Il kon het met haar "tiental" 
(wat klinkt dat sneu) op geen voeten en 
namen na bijgebeend krijgen tegen de 
St. M.-Gestel-elf en ging met 6-2 ten 
onder. 
Boxtel A - Schijndel B 2 - l 
Boxtel A dat opnieuw geformeerd werd 
en in d; B-afd. van de Bossche Junio
ren-competitie zal worden • ingedeeld, 
overtroefde in een aantrekkelijke wed
strijd de Schijndel B's met 2- 1 .  
Competitieprogramma Boxtel l. 

14 Sept. : Zundert-Boxtel. 
21 Sept. : Vrij. 
28 Sept. : Boxtel-O.E.B. (Breda). 
5 Oct. : VOAB (Tilburg)-Boxtel 
1 2  Oct. : Boxtel-T.A.C. (Tilburg). 
19 Oct. : Advendo (Breda)-Boxtel. 
26 Oct. : Vrij. 
2 Nov. : Boxtel-Oorschot Vooruit. 
9 Nov. : Groen-Wit (Breda)-Boxtel. 
1 6  Nov. : Boxtel-Nevelo (Oisterwijk). 
23 Nov. : S.V.G. (Tilburg)-Boxtel. 
30 Nov. : Boxtel-VOAB (Tilburg). 

DAMMEN. 

De onderlinge Jubileum-competitie der 
E.B.D. verloopt zeer spannend, en door 
nagenoeg alle leden wordt geijverd om. 
de eerste plaats op de jubileum-datum. 
Dit is zéér verheugend voor het Bestuur 
dat met vertrouwen de nieuwe compe
titie van de Prov. Noord-Brabantse 
Bond tegemoet ziet. Deze vangt voor de 
Boxtelse dammers aan op 30 September 
her met een thuiswedstrijd tegen W.D.V. 
uit Waalwijk. 
Deze vereniging is de sterkste der eer
ste klassers van de Provinciale Bond. 
Zij wist de vorige competitie in haar 
afdeling Kampioen te worden, en bleef 
op de 2e plaats in de I<ampioensronde 
der 4 eerste klassers voor promotie naar 
de Hoofdklasse. 
De E.B.D. die vorige competitie in haar 
afdeling als 2e in de Ie klasse eindigde, 
kan tegen Waalwijk bewijzen wat zij 
waard is in de voor haar nieuwe afde
ling. 
Wij durven ons niet aan een voorspelling 
wagen, doch hopen voor de jubilerende 
Boxtelse Dammers op een waardig re
sultaat na hun 4e Lustrum dat op 27 
September a.s. aanvangt. 
De resultaten die in de derde ronde 
van de Jubileum-competitie werden be
haald zijn de volgende : 
E. v. Roosmalen-Chr. v. Rooy 2-0
C. Oliemeulen-N. Walrave 0-2
A. Kool-H. Schuurmans 0-2
J. v. <l. Wouw-W. Tijbosch Sr. 2-0
W. Tijbosch-Jr.-E. v. Roosmalen 2-0
De rooster der I e  klasse groep A voor 
E.B.D : 
Dinsdag 30 Sept. :, E.B.D.-W.D.V 

(Waalwijk). 
Dinsdag 14 Oct. : E.B.D.-Exelsior 

(Den Bosch). 
Maandag 27 Oct. : V.D. 1 1-E.B.D. 

(Heusden) . 
Dinsdag 1 1  Nov. : E.B.D.-E.G.D. 

St. M.-Gestel). 
Donderdag 27 Nov. : D.V.S.-E.B.D. 

(Schijndel). 
Dinsdag 9 Dec. : E.B.D.-B.D.C. 

. (Berlicum). 
Donderdag 8 Jan. te Heusden, clublo
kaal V.D. : O.G.-E.B.D. 

(Werkendam). 
De wedstrijden vangen telkens aan 
's avonds om half acht. 

TAFEL TENNIS NIEUWS. 
Na een lange rusttijd opende Advance 
het tafeltennisseizoen met een vereni
gingskamp tegen de vereniging Brabant 
in Breda. · ' . 
Jammer genoeg moesten de twee sterkst 
spelende Boxtelse Dames verstek laten 
gaan, zoals een zwak spelend Dames
team met 10-0 v;:m het schitterend spe
lende Bredase team verloor. 
Ook het eerste team • waarin R. Stein
mann niet mee speelde verloor, zij het 
dan ' ook op het nippertje met 6-4, 
terwijl de reserve's het veel beter de
den en met 8-2 wisten te zegevieren. 
Advance I I I  wist na spannende kamp een 
gelijk spel· af te dingen. 
Het vierde te,am dat uitsluitend uit junio
ren bestond verloor met 6-4, het spel 
dat zij te zien gaven was. echter een 
openbaring en belooft veel voor de toe
komst. Voor de aanvang van de com
petitie zullen nog verschillende vriend
schappelijke partijen worden gespeeld. 
:Z,ondag echter zijn alle teams vrij. 
Nu de Fusie de Neder!. Tafel Tennis 
Bond en de R.K Tafeltennisbond een 
feit is, zullen de Dames alleen nog te
gen elkaar in competitie verband uitko
men, en is het z.g. gemengd spelen in 
competitieverband· verboden. 

Distributiei::Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 14 Sept: 
tot en met 27 Sept. 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie M) 
M-01 Brood : 800 gram brood.
M-02 Brood : 400 gram brood.
M-01 Boter : 250 gram boter.
M-02 Boter : 250 gram margarine of 200

gram vet. 
M-01 Vlees : 100 gram vlees
M-02 Vlees : 300 gram vlees.
M-01 Melk : 4 liter melk.
M-03, M-05 Melk : 7 liter melk.
M-01 Diversen : 200 gram kaas of 250

korst!. kaas. 
M-02 Diversen : 125  gram koffie.
M-03 Diversen : 50 gram thee.
M-04 Diversen : 250 gram waspoeder

(geen soda). 
M-03 Reserve : 1 600 gram brood. •
M-06 Reserve : 800 gram brood.
Bonkaarten KO, KE 709 (Serie M)
M-1 1  Brood : 800 gram brood.
M- 1 1  Boter : 250 gram boter :
M-12 Boter : 1 25 gram margarine of  100

gram vet. 
M-1 1 ,  M- 12  Vlees : 100 gram vlees.
M-1 3,  M-1 5  Melk : 1 2  liter melk.
M- 1 1  Diversen : 100 gram kaas of 1 25

gram korst!. kaas. 
M-12 Diversen : 250 gram waspoeder

(geen soda). 
M- 1 3  Reserve : 800 gram brood.
M-16 Reserve : 250 gram waspoeder

(geen soda). 
Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MG, MH 7 10  (Serie M) (bijz. ar
beid, a.s. moeders en zieken). 
M-21 Brood : 800 gram brood.
M-21 Boter : 250 gram boter.
M-22 Boter : 250 gram margarine of 200

gram vet. 
M-21 Melk : 5 liter melk.
M-21 Vlees : 300 gram vlees.
M-22 Vlees : 100 gram vlees.
M-2 1 Kaas : 200 gram kaas of 250 gram

korst!. kaas. 
M-21 Eieren : 5 eieren.
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 1 2  September worden ge
bruikt, met uitzondering van de bonnen 
voor melk, waarop eerst op Maandag 
1 5  September mag worden gekotht. 
Op de vleesbonnen voor personen, ge
boren in 1 942 en vroeger, is deze veer
tien dagen 400 gram vlees beschikbaar, 
dus 100 gram extra. 

•• 

Contact met INDIE 
------- - ---

Een jaar NIWIN 
Op 14  September a.s .  is het een jaar ge
leden, dat de minister-president dr. Beel 
met enkele voor de microfooo gesproken 
woorden de NIWIN bij het Nederland
se volk introduceerde. De opdracht, wel
ke de NIWIN bij haar ontstaan mee
kreeg, was dus tweeledig : enerzijds sa
mebundeling van de bestaande particu
liere initiatieven, met behoud intussen 
van ieders activiteit op specifiek eigen 
terrein, anderzijds de welzijnsverzorging 
van de troepen overzee en de daarvoor 
in aanmerking komende burgers in het 
kader van een nationale, Nederlandse 
manifestatie zonder onderscheid van ge
loof of rang. Het ligt voor de hand, dat 
deze taak vele moeil ijkheden met zich 
meebracht, doch onder de energieke lei
ding van haar beide voorzitters, Z.K.H. 
Prins Bernhard en ir. P. S. F .  Otten, 
is de NIWIN er ongetwijfeld in geslaagd 
voor een belangrijk deel haar opdracht 
te vervullen. Dit moge o.m. blijken uit 
de samenstelling van haar Landelijk Co
mité, waarin zitting hebben vertegen
woordigers van het Nederlands Vrou
wencomité, de Unie van Vrouwelijke 
Vrijwilligers, Katholiek Thuisfront, Prot. 
Interkerkelijk Thuisfront, Ned. Rode Kr., 
jeugdorganisaties, werknemersorganisa
ties, de "Band Nederland-Indië", ,,Ne
derland helpt Indië". In een geest van 
eendrachtige sameriwerking wordt door 
deze organisaties samengewerkt voor het 
welzijn van de landgenoten overzee, 
opdat de acties in het grote spreidings
gebied, dat de archipel vormt, een zo 
groot mogelijk effect bereiken ; de NI 
WIN zorgt in dit verband derhalve voor 
de noodzakelijke coördinatie en voor de 
faciliteiten, zonder welke een goede uit: 
voering der acties onmogelijk zou zijn . 
Uit het jaarverslag blijkt o.m. dat in de 
maanden Sept. '46 t .m. Juni '47 door het 
Nederlandse volk aan vrijwillip,e bij
dragen f 900.000 werd bijeengebracht. 
De in deze tijd gedane uitgaven (o.a. de 
Kerstpakkettenactie 1946, cantinewagen
actie, sportartikelen, muziekinstrumenten 
en verwelkoming van terugkerende mili
tairen) bedragen f 746.000. Bovendien 
werd voor een bedrag van f 1 44.000 aan 
orders geplaatst (o.m. 10 cantinewagens 
en 50 radio's), terwijl voor de nog dit 
jaar te plaatsen orders f 1 .054.000 is uit
getrokken (15 cantinewagens, 1 5 5 .000 
Kerstpakketten, sportartikelen enz.). 
Hieruit volgt, dat in de tweede helft van 
dit jaar nog f 1 .044.000 moet worden in
gezameld. Inmiddels heeft het bedrag 
aan vrijwillige bijdragen het millioen 
reeds overschreden. 
Van de besteding der Rijkssubsidiegelden 
geeft het overzicht de volgende specifi
catie. Aan lectuur (o.m. 388.759 boeken, 
3 3 . 1 5 5  kg tijdschriften, 53 .900 abonne
menten, wekelijks 600 kg dagbladen) 
werd f 700.000 ten koste gelegd. Voor 
cursussen werd f 70.000 uitgegeven. Aan 
de inrichting van militaire tehuizen werd 
f 100.000 bijgedragen. Onder het hoofd 
Kunst en Amusement vermeldt het ver
slag een bedrag van f 729.000, besteed 
aan de 3-maandelijke tournée's van 32 
gezelschappen oftewel 165 artisten. Een 
toneelwagen voor de 2e Divisie kostte 
f 1 5 .000. Vier vleugels en zes piano's, 
benevens partituren, geluidsversterkers 
en reparatiemateriaal vroegen f 20.000 ; 
bij deze vleugels is inbegrepen de prach
tige Blüthnervleugel van wijlen Seyss In
quart ! Voor de heruitzending van Ne
derlandse radioprogramma's die op 
grammafoonplaten nàar Indië worden 
vervoerd, werd f 1 5 .000 uitgetrokken. 
Honderd radio-ontvangtoestellen kostten 
f 36.000. Voorts werden 23 grote en 
diverse speelfilms naar Indië gezonden, 
terwijl geregeld Nederlandse journaals 
worden verstuurd. De totale kosten daar
van bedroegen f 275.000,-.  De onkos
ten van het Centraal Bureau, benevens 
die voor publiciteit en propaganda verg
den het bedrag van f 358.000. Uit dit 
laatste blijkt, dat de beheerskosten en 
algemene propaganda worden bestreden 
uit de Rijkssubsidiegelden (waarvan 
f 2.361 .000 werd uitgegeven), waardoor 
de NIWIN-acties, gefinancierd uit par
ticuliere bijdragen, in hoogste rendement 
aan militairen en burgers in Indië ten 
goede komen. 

WEES VOORZICHTIG 

,,En zul  je vooral voorzichtig zijn" . . .  
Dat was een van de laatste dingen, die 
vader en moeder hun zoon nog even 
voor het vertrek op het hart drukten. 
In Indië ontvangt de zoon post en uit 
vele brieven klinkt steeds weer de waar
schuwing : Wees toch voorzichtig ! 
"Net of we niet voorzichtig zijn", zei 
een grenadier van de 7 December divisie 
en zo spraken nog vele anderen. 
Moeders en vaders denken wel eens dat 
je hier met oren en ogen half gesloten 
en onnadenkend je werk doet, maar daar 
pas je hier wel voor op. Immers dat zou 
je je hachje kunnen kosten en het leven 
is ons nog veel te lief, dat we het zo 
maar roekeloos in de waagschaal zouden 
stellen." 
,,Wees voorzichtig". Deze woorden kre
gen de O.V.W.ers en de mannen van 
de 7 December- en Palm-divisie het eerst 
te horen tijdens de theorielessen in de 
Nederlandse kazerne en gedurende de 
veldoefeningen. Daar waren de algeme
ne lessen over het practisch gebruik van 
geweer en sten. De eigenschappen van 
landmijnen en booby-traps. Het zich ver
dekt opstellen of voortbewegen door het 
terrein, enz. En dan waren er de alge
mene veiligheidslessen. Hierbij werden 
films vertoond, waarin telkens de vier 
letters V.W. en V.W. naar voren kwa
men. 
"Voortdurende Waakzaamheid" en 
,,Volledig Wantrouwen". 
En dan gaven de films voorbeelden uit 
de practijk waaruit de noodzakelijkheid 
van deze militaire spreuk bleek. 
Dat alles tesamen vormde de theoreti
sche ondergrond voor de militair. Als de 
zoon met verlof kwam dan hoorde de 
familie wel zo het een en ander over 
datgene,. waarin men de jongens onder
wees, maar een volledig beeld van het 
mi litaire onderwijs kregen zij niet. Vaak 
vertelden de jongens er thuis ook niet 
over, . omdat ze het zelf niet eens be-

langrijk vonden. 
Ze waren immers nog niet in · Indië, dus 
waarom jezelf nu al om dingen zoals : 
Voortdurende Waakzaamheid en Volle
dig \'v'antrouwen, druk te maken. Daar 
moest pas rekening mee worden ge
houden als je in Indië kwam. En •zij 
kwamen in Indië. Het meeste was voor 
hen vreemd of onbekend en ze voelden 
zich als eenden in een vreemde bijt. 
Bij het verkennen van deze bijt nu, 
kwamen de theorielessen niet alleen te
pas 1riaar het voortdurend ingehamerde 
V.W. en V.W. nam in vele gevallen 
zelfs overdreven vormen aan. Elke mili
tair herinnert zich zijn eerste nacht
wacht. En elke militair moest na enkele 
weken lachen om de overdreven waak
zaamheid, het reageren op het minste 
geluid of de geringste beweging tijdens 
deze eerste wacht. 
En de militairen die op een dag, toen ze 
een bezoek brachten aan de passar te 
Batavia, op een 'bepaalde plaats de nauwe 
passargangetjes niet verder durfden in 
te gaan uit voorzichtigheid, zullen zich 
ook nog hun volledige wantrouwen van 
toen wel herinneren en nu lachen om 
hun voorzichtigheid tijdens die eerste 
dagen in Indië. 
Geleidelijk aan, en daarvoor was de z.g. 
acclimatiseringstijd bestemd, gingen zij 
wennen aan temperatuur, voeding en . . .  
de aard der bevolking. Ze leerden zeden 
en gewoonten kennen en regelden daar
naar hun mate van voorzichtigheid en 
vertrouwen . . .  
De tijd van geduldig toezien liep ten 
einde en de huidige periode waarin de 
achtergebleven familie meer dan ooit 
bezorgde gedachten heeft is aangebro-
ken. ' 
De verhoudingen hebben zich verscherpt 
en de gevaren zijn talrijker geworden. 
En daar staat de militair midden in. 
) -l ij heeft de theoretische lessen in z'n 
gedachten. De meesten hebben de ge
legenheid gehad om gedurende korte of 
langere tijd aan het Indische leven te 
wennen. Deze punten zou men kunnen 
noemen om de overtuiging te vestigen, 
dat zij nu minder gevaar zouden lopen. 
Er is echter een andere factor, die van 
meer doorslaggevend belang is, n .l . ;  

De zucht tot zelfbehoud. 
Dit is het kardinale punt, dat de waar
schuwing : wees toch voorzichtig; voor 
de jongens eigenlijk overbodig maakt. 
Natuurlijk, waarschuwingen zijn altijd 
goed en de jongens hebben de militaire 
lessen geleerd, maar de zucht tot zelf
behoud, die bij elke jonge man vanzelf
sprekend aanwezig is, moet als voor
naamste factor genoemd worden, die de 
jongens en mannen bij hun vaak gevaar
volle taak tot verstandig en voorzichtig 
handelen maant. 
De theorie bestond uit grondhandelin
gen. De zucht tot zelfbehoud dwingt de 
jongens deze handelingen in de praktijk 
met verstand uit te voeren . . .  
Natuurlijk vallen er slachtoffers. De 
verlieslijsten melden er vele, maar dat 
is onvermijdelijk. 
Als een wagen tien keer dezelfde twin
tig kilometer lange weg heeft gereden 
zonder dat er iets is voorgevallen en 
hij rijdt de elfde keer op een mijn, die 
's nachts ergens op de lange weg is be
graven, dan is dat niet te voorkomen. 
En als een wagen op een weggetje, dat 
nietig tussen de machtige heuvels aan 
weerszijden doorloopt, uit de· dichte be
groeiing door een onzichtbare "sniper" 
wordt beschoten, dan is dat ook onver
mijdelijk. Dat zijn risico's die men moet 
lopen. 
Maar tijdens patrouilles te voet, de door
zoekingen van kampongs, enz. betrach
ten zij de uiterste voorzichtigheid. 
De, door gebieden van allerlei bodem
gesteldheid en temperatuursverandering 
heen trekkende troepen behoeven niet 
aangemaand te worden om kinine-pillen 
te slikken ter voorkoming van malaria. 
Ze beseffen de noodzakelijkheid hiervan 
nu zelf wel. 
Zo zijn er vele voorbeelden te geven, 
die een overtuigend bewijs vormen voor 
het feit, <lat onze jongens niet alleen 
op zichzelf kunnen passen maar het ook 
werkelijk doen. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 14 September. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 1 1  de Hoogmis, die 
zal worden opgedragen voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
Vanmiddag om half 4 H. Familie .  Van
avond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. · 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 
van de leden der Mariagarde in het 
KJ.V. Huis. Vandaag gaat de I e  schaal 
voor Onze Arme Kerken, de 2e schaai 
voor de bijzondere noden van het Epis
copaat, welke beiden bijzonder in de 
milddadigheid der gel�vigen worden aan
bevolen. Donderdagavond om 7 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Zaterdag biechthoren van half 3 tot 4 
uur en vari 6 uur tot half 8. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag is het 
vasten en onthoudingsdag. In de vasten 
wet is gedispenseerd, niet echter in de 
onthoudingswet, zodat het op die dagen 
verboden is vlees en jus uit vlees te ge
bruiken. Maandag om half 8 is het ge
lezen H. Mis ter ere van de H. Geest 
om Gods zegen af te smeken over het 
nieuwe schooljaar. 
MAANDAG : om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Catharina van Oerle Beymohr 
z.a. gel. mndst. voor Hendricus v. d.
Langenberg ; I-1 . Hart altaar gel. mndst. 
voor Hendricus van Woensel-; 1-i. Bloed
kapel gel. H. Mis voor de overleden 
leden van de Mariacongregatie. Om half 
8 gel. H. Mis ter ere van de H. Geest 
om Gods zegen af te smeken over het 
nieuwe schooljaar ;  z.a. gel. H. Mis _voor 
Lambertus Groenendaal ; om half 9 gel. 
jrgt. voor Jan Vugts. 
DINSDAG : om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Christoffel Steinman ; z.a. gel. H . .
Mis voor Lambertus Groc,lendaal ; H. 
Hart altaar gel. mndst. voor Hendrica 
v. d.  Loo van Esch ; H. Bloedkapel gel.
H. Mis voor de overleden leden der
Mariacongregatie ;  om half 8 gel. mndst. 
voor Martinus · v. d. Steen ; z.a. gei.
mndst. voor Adrianus van Griensven ; om 

half 9 gel. rondst. voor Barbara Mandos
Hazenberg. • ·· • 
WOENSDAG : om kwart vopr 7 uur gef. 
gez. jrgt. voor Maria v. d. Staak van 
Hout;  z.a. gel. H. Mis voor Hendrica 
Rijnen Pennings ; H. Hart altaar gel. 
mndst. voor Elizabeth van Kleef Tim
mermans ; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Maria v. d .  Meyden vanwege de 
St. Elisabethvereniging ; om half 8 gel. 
H. Mis voor onze jongens in Indië van
wege Maria 's Biddend Leger ; z.a. gel.
mndst. voor Petronella van Grinsven v.
d. Steen ; om half 9 gel. H. Mis ,·oor
Henriëtte Witteveen Schöne.
DONDERDAG : om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Servatius v. d. Brekel en Jo
hanna Maria Huyskens de hsvr. ; z.a. gel.
mndst. voor Cornelis van Hal ; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Gerarda van
Hemmen van Vught ;  H. Bloed kapel gel.
H. Mis voor Elizabeth van Kerkoerle
Leyten vanwege de St. Elizabeth vereni
ging. Om half 8 gel . mndst. voor Cor
nelis Voermans ; z.a. gel. H. Mis voor
Ardina Huybers van Esch, in de par. 
van de H. Theresia overleden ; om half
9 gez. mndst. voor Johanna v. d. Mey
den Bevers ; om half 10 Huwelijksmis.
VRIJDAG : om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Anna Maria van Oirschot Schee
pens ; z.a. gel. H. Mis voor Johannes 
v. d. Plas en Hendrica Dirks de hsvr. ;
H. Hart altaar gel. mndst. voor Maria
v. d. Langenberg Hosewol ; H. Bloed
kapel gel . H. Mis voor Ger-ardus Schel
lckens vanwe0e de Bond van het H. 
Hart ; om half 8 gel. H. Mis voor over
leden ouders ; z.a. gel. H. Mis voor Pe
tronella v. d. Horst van Handel in de 
parochie van het H. Hart overleden ; 
Om half 9 gez. mndst. voor Maria van 
Gerwen. 
ZATERDAG : om kwart vodr 7 gez.
mndst. voor Marinus van Diessen ; z.a. 
gel. H. Mis voor Lamberdina v .  d. Gee
ren v. d .  Meyden ; H. Hart altaar gel.
mndst. voor Catharina van Weert Voets ;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Cornelia
Renders vanwege de Bond van het H.
Hart ; om half 8 gel. mndst. voor Huber
dina Queens Kusters ; z.a. gel. H. Mis
voor Petrus en Anna Catharina Vullings ; 
om half 9 gez. mndst. voor Sjaak van 
Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen geschieden :
Maandag gel . H. Mis voor Bijzondere 
intentie. Dinsdag gel. H. Mis voor Cor
nelia Renders. Woensdag gel. H. Mis 
voor Johanna van Lieshout de Werd. 
Donderdag gel . H. Mis voor Gerardus 
Schellekens. Vrijdag gel. H. Mis voor 
Cornelia Renders en Zaterdag gel. H. 
Mis voor Cornelia Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen : Cornelis Johannes Schel
lekens geb. en won. te Gemonde en 
Anna Maria van Hal geb. en won, in
deze parochie ; Adrianus Maria Sips uit 
deze parochie en Johanna Maria Peterse 
won. te Oss ; Bernar<lus Theodorus van
Stekelenburg geb. te Herpen en won. te 
Boxtel (H. Hart) wednr. van Hendrica 
Elizabeth van Duren en Henrica Maria 
van Heesch geb. en won. in deze paro
chie met dispensatie in aanverwantschap 
2e graad .zijlinie, waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn
verplicht, de hun bekende huwelijksbe
letselen, waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 
Gedoopt : 3 Sept. Maria Jose dochter
van Cornelis Franciscus Spijkers Siepel ; 
5 Sept. Adriana Petronella Cornelia d. 
v. Petrus Marinus van Tongeren v. d.
Biggelaar. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
16e Zondag na Pinksteren, 
14 September 1947. 

De t e  schaal is voor "Onze Arme Ker
ken, welke ten zeerste wordt aanbevo
len ; de 2e voor de B.N. Vandaag zal 
Pater Odulphus een der leiders van de 
Moeder-retraites in alle Heilige· Missen 
een predikatie houden. • 
De Hoogmis is met volkszang. Na de 
Hoogmis Santa Teresa voor de me1s1es_ 
in de kapel der Zusters. Om kwart over 
12 H. Familie voor de jongens. Om 
half. 4 H. Familie voor de mannen. In 
de H. Familie voor · mannen zullen aan 
verschillende jubilarissen eremedailles. 
worden uitgereikt. Nu de vacantie en 
het Willibrordspel weer voorbij zijn roe
pen wij alle leden der godsdienstige 
verenigingen op weer trouw de bijeen
komsten bij te wonen. 
Maandag feestdag van O.L. Vr.· van 
Zeven Smarten. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag ziin 
Quartertemperdagen, dagen van ont
houding. Men mag dan geen vlees of 
jus uit vlees gebruiken. 
Op Zondag · 2 1  September zal de Wel
eerw. Pater J. v. d. Laar in alle H. Mis
sen een predikatie houden voor zijn ver
trek naar de Missie. 
Bij de koster zijn nieuwe parochiebun
dels verkrijgbaar. 
ZONDAG, 14 September : 6 uur Ld. 
voor Adrianus Vlaminckx vanwege Bra
bants Toneel ; 7 uur l.d. v-oor het gees
telijk en tijdelijk welzijn der Parochie ; 
8 uur Ld. voor Frans van Kleef vanwege 
de H Familie ; kwart over 9 l.d. ter ere 
van O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand;  
half  1 1  de Hoogmis tot Bijz. Intentie uit 
dankbaarheid. 
MAANDAG, 1 5  Sept. : 7 uur pl. z.j. 
voor de Heer Alphons Paaymans en 
Mej. Godefrida van Kessel ; Ld. voor 
Theodorus Hendriks ; Ld. voor Nelly v. 
d. Steen ; kwart voor 8 Ld. voor Wilhel
mus van Haaren te Best overleden ; half 
·9 Ld. voor Paulina Verhoeven.
DINSDAG, 16 Sept. : 7 uur Ld. voor
Petronella v. d .  Horst van Handel ; l .d. 
voor Adrianus Vlaminckx vanwege het 
Personeel Zuivelfabriek; Ld. voor Ger
dina van Beljouw; kwart voor 8 l.j. voor 
Adriana Wagena,ars. half 9 gef. z.j. voor 
de Hoogeerw. Heer Deken Spierings.
WOENSDAG 17 Sept. : 7 uur gef. z.j.
voor Burgemeester Frans Staal en afge
storven familie ; l.j. v. Nicolaas Merkx ; 
Ld. voor Henrica van Stekelenburg van 
Duuren vanwege de firma Meuleman: 
te 's-Bosch ; kwart voor 8 Ld. voor Ma
ria Robben te Kaatsheuvel overleden ; 
half 9 l.j . voor Adriana Verhoeven-Ha-
mers. 
DONDERDAG 1 8  Sept. : 7 uur Ld. voor
Dick Pijnenburg vanwege R.K. Schoen-



makerspatroonsver.; Lj. voor Henrica v.Erp-Schoones; Ld. voor Mathilde-Scheepers vanwege de Buurt; kwart voor 8Ld. voor Mevr. Henriëtte WitteveenSchöne; half 9 Ld. voor Antonius Wagenaars vanwege de Loterijclub. VRIJDAG 19 Sept.: 7 uur I.m. voor Johannes van Ierse!; Lj. voor Maria Timmermans van Remunt; l.d. voor Mariavan Roessel vanwege de Loterijclub; halt9 Ld. voor Lamberdina v. d. Meyden v.d. Geeren Par. H. Petrus overleden. ZATERDAG 20 Sept.: 7 uur 1.d. voorMaria Beaard-Janssen; Ld. voor de fam.de Koning-van Brunschot; kwart voor 8Ld. voor de -fam. Mandos- Hazenberg half 9 Ld. voor Arnoldus v. d. Heyder,en echtgen. en zoon en dochter; half 10Gez. Huwelijksmis. 
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
16de Zondag na Pinksteren. 

ZÓNDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Antoon Verhagen. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Allegondahsvr. van Antoon Verhagen en Allegonda van Esch. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Elisabethv. d. Ven. WOENSDAG: feestdag van de H. Lambertus; om half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Petrusvan Balcom en Cornelia de hsvr. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Josephus v. Griensven en Henrica de hsvr. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor WillemHendriks. Deze weêk zullen gescheden: Maandagmndst. voor Christiaan van Kempen;Dinsdag mndst. voor Theodorus Schellekens; Woensdag mndst. voor Maria v. 

Verloofd. 

d. Oetelaar; Donderdag mndst. voor Antoon van Kempen; Vrijdag mndst. voor 
Henricus Kemps; Zaterdag mndst. voor 
Joannes van Nistelrooy. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
16de Zondag na Pinksteren 1947 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr.Henriëtte Witteveen Schöne; half 9 H. Mis voor de Hoog Eerw. W. Spierings,gewezen pastoor en Deken van Boxtel;10 uur Hoogmis voor het welzijn van deparochianen. De eerste schaal is voor de Anne Kerken van ons Bisdom; de tweede voor B.N.; half 3 Lof met rozenhoedje, om Gods zegen te verkrijgenover de vruchten der aarde en overons parochiehuis. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie, ook voor de vruchten deraarde; kwart over 8 gez. mndst. voorJohannes Vermulst. DINSDAG: half 8 H. Mis voor mej. Idav. d. Breekel-v. d. Heuvel; kwart over8 gez. mndst. voor Hendrikus v. d. Loo;WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus Baayens, Adriana v. d. Veldenhsvr. en Lambertus de zoon; kwart over8 gez. mndst. voor Petronella v. d. Slootvan Roosmalen. Quartertemperdag, geboden onthoudingsdag. DONDERDAG: half 8 mndst. voorAdriana de Dekker; kwart over 8 H.Mis tot intentie van de leden der Godvruchtige vereniging ter ere van de 1-1.Theresia. VRIJDAG: half 8 J-1. Mis voor de wed.Cornelia de Groot-van Roosmalen. • ZATERDAG: half 8 mndst. voor Johanna Bosch-van Engeland; kwart over8 H. Mis vanwege St. Elisabeth-stichtingvoor Petronella v. d. Sloot-van Roosmalen. 

Vrijdag en Zaterdag geboden onthoudingsdagen vanwege Quatertemperdag.Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en van5 tot half 7. Om half 7 Lof met rozenhoedje, om Gods, zegeningen te verkrijgen over de vruchten der aarde en over ons parochiehuis. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Maria Allegonda Schalkx-van Kampen, in België, Jan en Bernard v. d.Ven in Oirschot, TI1eodora Maria Portier- v. d. Krabben te St. MichielsGestel en Hendrikus Korsten te Linschoten overleden. ZONDAG, 21 Sept. H. Mis voor overleden vader en moeder; half 9 H. Misvoor Theodora Maria Portier-v. d. Krabben te St. Michiels-Gestel overleden. In de week van 14 September zullen de leden van het parochiaal Kerkbestuurhet z.g. kerkegeld ophalen ten uwentaan huis, twee kwartjes per communicant. Een ieder, wien zulks aanbelangt,bewillige hierin voor het welbegrepenbelang van onze parochie. 
PAR. ST. JANS' ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 
16e Zondag na Pinksteren, 
14 September 1947. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Maria Janv. d. Berk; 8 uur l.j. voor Henri vanAarle en Cornelis de zoon; 10 uur de Hoogmis tot welzijn der par.; 3 uur Lofwaarna inzegening van de nieuwe Kruisweg door een Pater Franciscaan. le schaal voor de Arme Kerken in onsBisdom. MAANDAG: 7 uur z.j. v. Jan Schoenmakers; half 8 z.mndst. voor Lambertusvan Abeelen; 8 uur l.mndst. voor Martinus van Houtum. 

DINSDAG: 7 uur z.m. voor de levende leden der proc. van Bokhoven; half 8z.mndst. voor Wilhelmina WilhelmusBax; 8 uur 1.mndst. voor Leonardus Wel-vaarts. WOENSDAG: 7 uur z.j. voor JohannaJan Schoenmakers; half 8 z.mndst. voorWilhelmina Arnoldus Vermeer; 8 uurl.mndst. Adrianus Nijssen. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor de bijz.noden der parochianen; half 8 z.mndst.voor Cornelia Jacopus van Vlokhoven;8 uur l.mndst. voor Adrianus Vughs. VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Wilhelmina Appel doorn; half 8 z.mndst. voorPetrus v. d. Berk; 8 uur l.mndst. voor Maria Adrianus Coppens. ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Cornelia v. d. Biggelaar; half 8 z.mndst. voorWillem Rekkers; 8 uur l.mndst. voorMaria Hendricus van de Sande. ZONDAG: half 7 l.mndst. voor Mathilda Prinsen; 8 uur l.j. voor Wilhelminavan Alphen; 10 uur de Hoogmis tot welzijn der par. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn hetde Quatertemperdagen, geboden onthoudingsdagen. Zaterdag onder de H. Mis van 8 uuralgemene H. Communie der kinderen;de jongens komen biechten Donderdagmorgen 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen8 uur. In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag en Dinsdag 7 uur I.m. voor WillemRekkers. 
PAR. ST. WILLIBRORD ESCH 
16de Zondag na Pinksteren. 
14 September 1947. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis voor de par. Tweede schaalcollecte voor Onze Arme Kerken; de 

derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Nade middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje, na het Lof een lied. Dinsdag moeten de kinderen van het 2de en 3de leerjaar komen biechten.Woensdag onder de H.H. Missen van half 8 zullen ze gezamenlijk communiseren. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn hetQuartertemperdagen, geboden vasten enonthoudingsdagen, (in de vasten gedispenseerd). 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelis van der Meyden te Ginniken overL; half 9 H. Mis voor onze militairen inIndië en elders; 10 uur Hoogmis voorde Parochie. Elders H. Mis voor Franciscus Leermakers en Paulina van Bragthsvr. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Cornelia van Oers-v. d. Braak. Elders jrgt.voor Henricus Johannes Fick. DINSDAG: half 8 mndst. Gerdina vande Pas-Hoevenaars; elders jrgt. voorAdriana v. d. Ven-v. Erp. WOENSDAG: half 8 mndst. voorMartinus Johannes van Rooy; elders gef.jrgt. voor de Weled. Heer GerardusVerheyden. DONDERDAG: half 8 mndk voorAdrianus van de Nosterum. Elders mndst. voor Cornelit Doggen-Traas. VRIJDAG: half 8 mndst. voor Gertrudavan der Staak-Konings, Elders H. Misvoor Adrianus van Gerven vanwegenBr. 0. L. Vr. van Lourdes. ZATERDAG half 8 mndst. voor Johannes Konings; elders mndst. voor Adrianus van Gerven. Nog zullen elders geschieden: H. Mis voor Cornelis van Oers-v. d.Braak en H. Mis voor Gertruda van derStaak-Konings. 

In verband met mijn Huwelijk zal mijn kantoor 

MIA VAN �ASTEREN 
en 
COR KEUKENS. 

Te koop: een drachtige vaars, aan de telling 20 Sept., t.b.c.vrij. J. v. d. Heuvel, Kinderbosstraat 88, Boxtel. 
Te koop, in goede staat zijnde 
stofzuiger, ,,Excelsior", bezem model; bevragen Molenstr. 19.

Gevraagd: een . net dagmeisje,of een flinke werkster voor 2 of 3 dagen in de week. Adres:Frits van Haeren, Bosscheweg21, Boxtel. 
Voo•

K 1
• • �-(

wa· 1te1ts I drukwerk [ •

van 16 SEPTEMBER TOT 1 OCTOBER 

GE S L O TE N  ZIJN en VERPLAATST 

worden van Molenstraat 76 
Breukelsestraat 31 
Julianastraat 19. 
BOXTEL, 15 September. 
Ondertrouwd: 

MARIA DRIESSEN 
en 

TONNY LIKET 

TRUUS DRIESSEN 
en 

TONNY HAGEMEIJER 
De huwelijksinzegeningen zullen plaats hebben op Zaterdag20 September a.s. in de parochiekerk van het H. Hart om half 10. 
Boxtel � V I September 1947

uglt 

--Öi�7d:;-;;-·ö��b;�·;_�! hopen ! 
Willem Versantvoort 1 
en 
Net van den Heuvel 

hun Diamanten Huwelijks-.feest te vieren. 
In samenwerking met deFamilie zal het Buurtschap

i Breukelen dit zeldzame jubileum voor het gelukkiget paar onvergetelijk trachten
t te maken. 
i Het Feestcomité. 
........................ .., ....... ...

Te koop: prima kinderfietsje,leeftijd 6-10 jaar. v. Salmstraat 10 boven. 

Te ruil tegen stof een donkerblauwe meisjes mantel en lange witte communiejurk, leeftijd 10-12 jaar, en een jongensoverjas, leeftijd 8-10 jaar, Lennisheuvel 57. 
Te koop: een.Brabantse kachel Te koop: Beste. kalfkoe, vijfde 

k I kalf, met hoge melkproductie. en 2 ruiwagenwie en, z.g.a.n., 
B C Cl h Wed. Th. Timmermans, Ton- evr. J. • ercx, Ree terstr. 

_g _er_ e_n_l_. _________ 
1 
Te koop: Slachtkippen, vanaf 

Pianohandel, Fa. Nouweland, f 2,50 per stuk, G. Koks, Mo
Tilburg, Ger. v. Swietenstr. 72. lenstraat 37, Boxtel. 
Voorhanden diverse Piano's en Te koop aangeboden: VeldOrgels. Speciale vakkundige fornuis met pijp, juten zakkenreparatie-inrichting. Stemmen, en 50 grote zakken, alles z.g.Verhuren. a.n. Rekkers, Tongeren 30,
_T_e _

k
_o_ o_ p_g_e _v-ra _a_g_d-k1-.p-p_e _n-

ko_ o_i-,
1 Boxtel. 

keet of schuur van circa 5 X 6m. Aanbiedingen aan bureau dezer. 
Wordt gevraagd een zit-slaapkamer voor juffrouw. Overdagop werk, 's avonds thuis. Aanbieding en inlichtingen, Molenstraat 19. 
Te koop: Prima kleiaardappe
len, prijs 12 cent p. kg. Thuisbezorgd, M. Stoof Kasteren,Liempde. 
Te koop gevraagd een goede 
haardkachel of fornuis.
Te koop aangeboden een solide schrijftafel met boeken vanbekende auteurs, adres bevragen Molenstraat 19 . 

Bestel tijdig Uw 
Zaaigranen en 
Pootaardappelen 

Wij leveren uitsluitend Ie kwaliteit en wat U besteltwordt ook tijdig geleverd. 

Firma Gebr. v. Oers 
Zaden en Granen • Boxtel 

Voor Gras"' en 
Klaver zaden 
steeds naar 

VAN OERS 

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 1 

' 
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HET PAARD EN DE EZEL. 

Men moet elkander helpen te allen tijde: 
Wanneer Uw buurman komt te overlijden, 
Dan komt zijn last op Uwe schouders neer. 
Een ezel reisde samen met een nukkig paard, 
Dat door zijn glimmend tuig slechts was bezwaard, 
Het grauwtje droeg een zware vracht en kon niet meer. 
En dus vroeg hij het paard om hem wat bij te staan . 
.,Want anders", zei hij, .,ial 'k de stad niet halen!" 
En U zult zeker om zo'n last niet talen . .. 
Als U mij helpt, dan zal het beter gaan!" 
Maar 't paard zei schamper: ,,Nee, zo'n ezel ben ik niet!" 
Waarna hij kalm zijn makker sterven liet ... 
Doch weldra bleek het paard toch dom te zijn geweest: 
De vracht werd door zijn meester op zijn rug gelegd; 
Dat zinde onze vriend al bijster slecht, 
Maar ... dat hij Grauwtjes huid moest torsen, kwelde hem het meest! 

W
at kunnen wij nu van dit ezel
achtige. paard leren? Dat we 

alleen door allen eendrachtig de 
schouders onder het werk te zetten, 
gezamenlijk ons doel kunnen be
reiken. Alleen zo kunnen allen het 
beter krijgen. Geen meisje, geen 

jongen,geen man mag afzijdig blijven 
bij de nationale krachtsinspanning 
voor een welvarend Nederland. Meldt 
U bij het Philips Aanneembureau 
in de Willemstraat. 
PHILIPS 

* 
Drukkerij 
Boekbinderij 

firma J. P. Tielen Boek• en 
Kantoorboekhandel BOXTEL STATIONSTRAAt 28, TELEFOON K 4106-317, GIRO 66169 

Hebt U nieuwe Schoenen nodig ? 
93e!Ziduiq, dan eust OHU etalaq,es. 

U vindt er zeker keus, want we zijn ruim 

gesorteerd zowel in Schoenen als 

in Winterpantoffels. 

J. A. GEMEN 
STATIONSTR. 14, BOXTEL - Telefoon 296 

Wij tracteren U op een Edelreep 
( gratis op bon) 

wanneer U een Koffie- en Theebon besteedt. 
Dus bij 2 Koffie- en 2 Theebons 2 repen gratis enz. 
en bovendien de grote besparing door 10% korting 

DEGRUYTER 

· ._ DE •.J<OFFIE" EN THEEZAAK • ;n,1 

Stoomwasserij De Sluisweide, • Molen pad 1, Boxtel 
vraagt voor direct of later: 

1 Inpakster 

1 Wasknecht 

1 Loopjongen 

Enige NETTE Meisjes 
Persoonlijk aanbieden' Molenpad 1, Boxtel 

-

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 
bil Bert van

Nieuwe Kerkstraat 73 

c,:, Speciaalzaak voor: ca 
ca 

:::,,,::: 

DIRK VOS 
CD 

bil 
CD 
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-Cl 
ca 

E 

Stationstraat 44. ·-=
Q.. 

' 
den Braak• 

Telefoon 450 

< 

Boter 
Cl 

"Cl 

Kaas :il: 
0,) 

Vis 
gq 
0,) 
-

:Ï 
CD 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL 

naar RECHTERSTRAA T 41 
(naast Drogisterij Oliemeulen) 

Het telefoonnummer blijft 419 

Accountantskantoor 

ANT. S. P. v. d. HORST 

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

J. H. VAN DE WIEL's Schoenfabrieken Oisterwijk 
vragen 

Meisjes 
ter opleiding in de Stikkerij 

en Jongens 
voor verschillende afdelingen 

Hoo'g loon, Aangenàme werkkring, Aanmelden dagelijks aan de fabriek, 

dan is de mooiste jurk waardeloos. 

"IDEAAL" ontvlekt en reinigt volgens 
de nieuwste methode z66 grondig, dat 
ieder vlekje verdwijnt. 

"Ideaal" vooral nul 

J 
w 

Schoonveldsingel 41 VUGHT Telefoon 7228 

Depot voor Boxtel 

E. KI uijtmans-Baaijens
Nieuwe Kerkstraat 42 

ODBOEKHANDEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Over DRANK 

en zijn GEVOLGEN 
Brabant heeft een tijd gekend, 
waarin op de kleinste plaatsjes de 
Kruisverbonden en de Mariaver
enigingen als paddestoelen uit de 
grond kwamen. Het was in die · 
tijd, dat de kleinste dorpen voor
namelijk uit café's bestonden. 
Rond de kerk stapelden de kroeg
jes zich opeen en van hieruit drup
pelden ze verder naar de uithoe
ken en de afgelegen wijken van 
de parochies. Het was clan ook 
bitter hard nodig, dat er iets ge
prakkezeerd werd, om de onma
tigheid tegen te gaan. Het was im
mers zo sterk, dat de peelwerkers 
van die dagen de "snevel" meena
men naar· de schaftlokalen, om 
hun harde bestaan wat zachter te 
maken, door het gebruik van dit 
genotsartikel. We kunnen begrij
pen, dat dit misbruik toestanden 
tengevolge had, die hele milieus 
dreigden te- verpesten. Vandaar 
dat alom in den lande een vraag 
kwam naar een organisatie, die 
hiertegen een gezonde actie zou 
gaan voeren. En inderdaad mogen 
de afdelingen vap de Drankbestrij
dingen ten plattelande, naast 
vele mislukkingen, ook terugzien 
op gevallen, die inderdaad be
keerd mochten worden genoemd. 
Zo bestond o.a. tot vlak voor de 
oorlog de z.g. stille reddingsbriga
de, waarin de ergste gevallen spe
ciaal in de gebeden van de leden 
werden aanbevolen. Een blaadje, 
dat -iedere maand verscheen gaf 

. het verloop van de verschiîlende 
gevallen, die met nummers wer
den aangegeven, duidelijk aan. De 
tijd, waarin de kroegen het voor
naamste onderdeel van de plaat
selijke middenstand vormde is 
voorbij en Ónder de oorlog zijn 
verschillende gevallen, noodge
dwongen bekeerd en was het een 
zeldzaamheid geworden, als we 
op de straat dronken mensen za
gen verschijnen. 
Maar de oorlog is voorbij en we 

• =· zien jammer genoeg weer de van
ouds bekende typen over de stra
ten waggelen tot grote ergernis· 
van ieder weldenkend mens. Ik 
kan me indenken, dat het wel eens 
kan voorkomen, dat iemand op 
een uitgangsdag eens te diep in 
het glaasje heeft gekeken, alleen 
omdat het hem verrast door de 
sterkte en de kracht van de in
houd. Dat is nog te vergeven. 
Maar het is wel heel en, droevig, 
te moeten constateren dat zelfs 
huisvaders, om nog m�ar niet te 
spreken van onze moeders zich 
bedrinken aan het goede, wat 0. 
L. Heer toch zeker niet met dit
doel heeft geschapen.
Zo heb ik het eens meegemaakt,
dat een pasgetrouwd stel, goed en
wel terug van de kerk, waar ze
het Sacrament ontvangen hadden,
waggelend, tot schande van hun
zelf, met een dronken vader· en
moeder over de straat strompel
den. - Wanneer de stichters van
een nieuw gezin hun nieuw leven
aldus beginnen, wat moet er clan
terecht komen van de kinderen
die aan hun zorgen zullen worde�

• toevertrouwd. Een dergelijk geval
behoort, God zij dank nog tot de
zeldzaamheden en wordt oelukkio b b nog door de grootste meerderheid 
als minderwaardig en laag bij de 
grond betiteld, maar zo zachtjes
aan dreigen we weer vertrouwd 
te worden met dé straattafereel
tjes van de oude tijd, waarin de 
dronkeman een zeer voorname 
plaats inneemt. Het is misschien 
een vermaak - voor de kinderen 
die het wel leuk vinden, dat ee� 
dronken man beweèrt, dat zijn 
fiets toch zo dronken is, omdat de 
jeugd nu eenmaal niet verder in
gaat op de gevolgen, die de dron
kenschap in een bepaald gezin 

kan meebrengen, maar van de 
andere kant is het ten zeerste te 
betreuren, dat er ook nog grote
ren gevonden worden, die iets 
dergelijks amusant schijnen te 
vinden. Het is toch immers een 
feit dat iemand, na een dergelijke 
zo1;1er, zich niet dronken zal drin
ken aan het slootwater, dat aller
wegen is uitgedroogd. En daarom 
moeten wij uit het feit, dat de 
dronkemannen weer op onze stra
ten gaan verschijnen, concluderen, 
dat er, ook in onze gemeente nog 
caféhouders of kasteleins gevon
den worden, die een dergelijk 
misbruik in de hand werken. Men 
moet bij deze heren natuurlijk 
niet aankomen met drankbestrij
ding of, om het anders te noe
men, met alles wat Sobriëtas heet. 
Maar wanneer Sobriëtas de sirene 
weer zal moeten laten loeien i11 
het belang·van onze gemeenschap, 
dan zijn zij het, die zich hierover 
eens gedegen oo de borst kunnen 
kloppen. Er wordt gemompeld, 
dat met de Boxtelse kermis de 
sterke drank te krijgen was op 
plaatsen, die geen vergunning 
hadden en dat daar de mensen te 
veel van het goede tegen veel te 
hoge_ prijs konden bemachtigen. 
Laten -t.ve hopen, dat dit waar is. 
Het strekt tot ere van de Boxtelse 
kasteleins, dat ze aan dergelijke 
misbruiken hun medewerking vol
strekt weigeren. A. D. 

Katholiek Thuisfront 
,,Gesproken brieven" 

Wede rom nadert 
het najaar met 
zijn feesten van 

Sinterklaas, 
Kerstmis en 
Nieuwjaar. En 
onze jongens en 
mannen in Indië 
zijn nog steeds 
op hun post in 
de Rimboe, in 
dienst van het 
vaderland. 
Nog velen uit Boxtel zien uit naar brie
ven en andere tekenen van leven uit 
Boxtel. 
Het is daarom dat wij besloten hebben, 
om 'dit jaar intijds met de gramofoon
platenopname te beginnen opdat al onze 
jongens en mannen in Indië zeker rond 
Kerstmis weer opnieuw de stem van 
vader en moeder, broers en zusters, de 
stem van echtgenote en kinderen, de 
stem van hun meisje zullen kunnen ho
ren. Want wij weten het, wij hebben het 
vernomen van jongens die uit Indië zijn 
gerepatrieerd: ,,Het mooiste wat het 
Thuisfront voor ons deed, waren die 
gramofoonlpaten". 
Deze gesproken brieven zullen nu a.s. 
Woensdag 24 September en a.s. Don
derdag worden opgenomen in het KJV 
huis in de Kloosterstraat. De parochiële 
thuisfrontafdelingen zullen naar de fa
milies der militairen een oproep sturen 
met datum en uur waarop zij in het 
KJV huis verwacht worden. Ook anders
denkenden kunnen hieraan meedoen. Zij 
worden verzocht hun adres op te geven 
bij een van de secretarissen. 
Mocht nu blijken, dat de een of ander 
vergeten is, die dus Zondag 21 Sept. 
nog geen oproepkaart heeft ontvangen, 
dat men zich dan nog opgeven bij de 
secretariaten van de· diverse thuisfront
afdelingen. Voor parochie H. Hart is dat 
Nieuwe Kerkstraat 24. 
Voor Parochie St. Pétrus de Pastorie op 
Duinendaal en voor Lennisheuvel even- • 
eens de pastorie. 
Wij vertroüwen, dat zo allen hunne 
medewerking zullen geven, opdat onze 
jongens en mannen in Indië wederom de 
hun zo dierbare stemmen zullen kunnen_ 
horen. 
En telkens wanneer wij bij de inwoners 
van Boxtel een beroep doen op hunne 
financiële steun aan Kath. Thuisfront 
dan weten wij ook zeker dat wij niet 
tevergeefs zullen komen, zoals ook in 

het verleden gebleken is. 
Uw mannen en jongens in Indië reke
nen op U. 

R.K. MILIT AIREN TEHUIS 
"MARIJKE" TE OIRSCHOT 

Op de laatst gepubliceerde intekenlijst 
was een bedrag gestort van f 18,50 
Deze week werd door X gestort " 1,-

Totaal f 19,50 
Wie volgt? . 
leder bedrag hoe klein ook is welkom. 

De brandweerman reikt de helpende hand 
Bij brand en ramp in Brabants land!!!! 
De grote droogte van deze zomer was 
oorzaak dat ook in onze provincie vele 
huizen �n boerderijen in vlammen zijn 

opgeaaan Deaenen die door brand wer
den �etr�ffen"" zag�n daarbij. dikwijls de 

0 1 �., 

pas binnengehaalde oogst, hun gehele 
inboedel en al hun kleding verloren 
gaan: Ook na uitkering van de verzeker
de bedraoen betekent zulks een cata
strophe v�or de getroffenen. In herinne
ring moge worden gebracht de brand
rampen o.m. te Asten, Beers en Someren. 
Het is op initiatief van de heer Commis
saris der Koningin in ons gewest, dat de 
Brabantse brandweren in de gehele pro
vincie een collecte zullen organiseren 
voor de slachtoffers van deze branden. 
Deze collecte zal te Boxtel worden ge
houden op Zaterdag· 27 en Zondag 28 
September 1947, door het personeel der 
vrijwillige brandweer. 
Wanneer de brandweermannen komen 
collecteren, taste eenieder flink in de 
beurs om mee te helpen de schrijnende 
nood der slachtoffers van deze branden 

te lenigen. 
De Commandant van de Brandweer: 

Het varken en de letter , 

Er was eens 'n tuinman ('t kan ook wel 
'n huisknecht geweest zijn) van 'n ldoos
ter. Hij had een ·vijftal kinderen en een 
spaarzame vrouw. Daarbij als gezellige 
praatvaar een oude grootvader. En schrik 
niet: de trots van de familie een varken, 
dat gemest werd van alles wat 't ldoos-
ter ;an etensresten gaarne afstond. 
De man verdiende maar 'n klein loon. 
't Zal ongeveer 30 gulden per week ge
weest zijn. Maar met zuinigheid en over
leg kon hij tamelijk wel rond komen. 
Maar nu klopte er iets niet met dat 
varken, de trots van de familie. Volgens 

bepaalde voorschriften mocht men daar 
geen varken voor huisslachting aanhou
den. Wat zegt u nu van C.C.D. ambte
naren, die zo letterlijk deze voorschrif
ten opvolgden en 't varken lieten halen? 
Er staat ergens in 't Evangelie iets te 
lezen van farizeeërs en schriftgeleerden, 
die de letter meer liefhebben dan de 
geest. 
Men moest een dergelijke houding in 
onze brede moderne wereld niét meer 
mogelijk achten':" Nochtans 't is geschied 
voorwaar. Heil de voorschriften, deCCD 
en de "Letter". Weg varkentje van .de 
tuinman. 

Plaatselijk nieuws.

MART. v. d. BROEK 70 JAAR 

Zaterdag 20 September zal de Heer 
v. d. Broek, oud-directeur van de R.K 
Landbouwschool alhier zijn zeventigste 
verjaardag vieren. En het is, zo niet een 

verplichting, dan toch minstens interes
sant even bij deze gebeurtenis stil te 
staan en dat vruchtbare, 70-jarige leven 
eens na te gaan. 
En wanneer we dat zo eens doen, dan 
zien we hoe geweldig veel deze geziene 
figuur met zijn onuitputtelijke energie en 
arbeidsvermogen heeft bijgedragen tot 
de ontwikkeling van de Landbouw en de 
Boerenstand binnen en buiten de Bra
bantse grenzen. 
Reeds in zijn geboortedorp Geldrop 
toonde hij zijn aangeboren liefde voor 
de Boerenstand, tàen hij daar naast zijn 
onderwijzersfunctie en studie nog als 
kassier aan de Boerenleenbank werkte. 
Tot 1914 was hij daarna als directeur 
verbonden aan een Tuinbouwschool in 
het vermaarde tuinbouwgebied "Het 
Westland" 
In 1914 werd de Heer v. cl. Broek be
noemd tot directeur van de Eerste R.K 
Landbouwschool in ons land, te Boxtel. 
Hier zou hij de directie tot zijn vijf en 
zestigste jaar waarnemen. 
Hier ontplooide hij dat geweldige ar
beidsvermogen pas goed en zijn werk
terrein strekte zich inmiddels veel verder 
uit dan zijn directeurs-ambt. 
Avond aan avond gaf deze "vraagbaak 
der boeren" lezingen door het gehele 
land, welke lezingen speciaal handelden 

over de N.C.B., waarvoor hij (hoewel 
geen officieel ambtenaar van deze or
ganisatie) onschatbaar veel werk heeft 
verzet. 's Zondags hield hij te Boxtel 
zijn gebruikelijke spreekbeurt en van 
heinde en verre kwamen de boeren naar 
zijn gedegen verhandelingen luisteren. 
De Heer v. cl. Broek verzorgde geruime 
tijd de Vragenrubriek van het weekbL:td 

van de N.C.13. 
In tal van boeken en tijdschriften pu
bliceerde hij artikelen op het gebied 
van land- en tuinbouw. Gedurende al 
deze tijd was de Heer v. d. Broek secre
taris van de Provinciale Commissie v. d. 
Rundvee Fokkerij. 
En bij al dit werk vond hij nog tijd om 
tal van excursies te leiden en persoonlijk 
adviezen te geven aan boeren uit de om
streken. Rust kende hij niet. Zijn onaf
scheidelijke pijp was zijn ontspanning, 
Hij huldigde aldoor de stelregel: Het is 
beter te slijten, dan te roesten. 
De kundigheid van deze cultivator was 
even groot als zijn arbeidsvermogen. 
Speciaal op ontginning-gebied bleek "v. 

cl. Broek" (zo heette hij immers kortweg
in de wandeling) een expert te zijn. 
Dit onderwerp beheerste hij tot in de
professie, hetgeen ondertussen wel bleek 
uit de talloze vragen om advies, die lang 
niet zelden kwamen uit de rnilieu's van 

mensen , die persoonlijkheden waren op 
wetenschappelijk gebied.
Professoren aan de Landbouw-1-loge
school te Wageningen hechtten aan zijn 

adviezen hoge waarde en misschien 

strekt het deze eminente figuur in het 
landbouw-onderw. nog meer tot ere, dat 
practisch alle oud-leerl., die zijn lessen 

gevolgd hebben, nog steeds met lof spre
ken over zijn wijze raadgevingen en het 
contact met hem onderhouden om te 
kunnen profiteren van zijn vingerwijzin
gen, speciaal nu op het gebied van de 
emigratie. 
" Insiders" roemen zijn grondige kennis 

van de Brabantse grond en ...... de Bra
bantse boeren. 
Vandaar misschien zijn populariteit bij 
hen. 
Een populariteit, die zich op 20 Septem
ber wel zal openbaren. 
Moge God hem nog vele jaren van wel
verdiende rust schenken. 

ALGEMEEN CULTURELE CURSUS 

Teneinde meer vormend te oaan werken 
in het belang van de culturele ontwikke
ling en te voorzien in een !an" aevoeld 
tekort, ligt het in de bedoeling :an het 
bestuur der K(atholieke) A(arbeiders) 
B(eweging) een algemeen culturele cur-
sus te geven. 
De duur van de cursus is bepaald op 4 
maanden en er zal elke week één les 
gegeven worden . 
Besprekingen, aangaande deze cursus 
worden gevoerd met de Heer Joop Koe'. 
voets, een erkend en gediplomeerd decla
mator, regisseur en spraakleraar uit Lei
den. 
De cursus omvat de volgende onderwer
pen: voordracht, declamatie, literatuur 
en toneel, welke allen uitvoerig behan
deld zullen worden 

Het Bestuur der K·.A.B. wijst er verder 
op, dat de deelname der cursus niet al
leen binnen het kader van de Arbeiders
beweging valt, doch dat ook buitenstaan
ders welkom zijn. 
De maximumkosten aan deze cursus zijn 
f 10,- per persoon. 
Daar spoedig een definitieve afspraak 
met de Heer Koevoets gemaakt moet 
worden, wo'.clt men verzocht zich nog 
deze week 111 te laten schrijven bij de 
Secretaris van de KAB. Tb. Pastoor 
Deken Spieringstraat 11, Boxtel. 

OPENING WINTERPROGRAMMA 

K.A.B. 

Het Winterprogramma 1947-1948 van 

de KA.B. afd. Boxtel zal op Woensdag 
1 October geopend worden met een 

werkvergadering in De Ark. Tijdens deze 
ver�ad�ring zal het onderwerp "Volk in
Boeten en "Volk in Nood" behandeld 
worden door een nog nader aan te kon
digen spreker. 
In de twee volgende vergaderinoen die 
dit jaar nog gehouden worden� z�llen 
respectievelijk de onderwerpen Her
boren in bloed en tranen" en D� slag 
om de Arbeid in volle gang", "hun be
handeling krijgen. 

,,PLANKEN-NIEUWS" 

Op Maandag 13, Dinsdag 14 en Woens
dag 15 October speelt "Leeringhe ende
Vermaeck" in . Schouwburg De Ark het 
toneelspel "Dorp in Onrust" van Kees 
Spierings. Regie: van Dintl{er, Vught. 

-0-

"Brabants Toneel" vertolkt op Maandaa 
3, Dinsdag 4 en Woensdag 5 Novembe� 
het toneelspel "Mensen in Nood" van 
Wil Brakenberg in De Ark. 
Regie: Fr. v. Oers, Boxtel. 

-0-

"Vliegtuig Vermist" van Wim ·Dumont 
staat op het repertoire van , Boxtels' 
T<_>neel". Speeldagen: Maandag' 17 en 
Dmsdag 18 November in Schouwburo 
De Ark. Regie: P. Prince, Boxtel. " 
·- -o -

De Spoorwegtoneelvereniging "Vrien
denkring", heeft (hoewel niet definitief) 
,,Hun kind" van J Grosfeld en v. Eeke
Ien in haar programma opgenomen. 
Dit toneelspel zal dan op Maandao 1 
en • Dinsdag 2 December zijn vertoll�ino 
vinden onder regie van de Hèer Pieter': 
mans uit Boxtel. 

MOEDERCURSUS 

De Dr. 1-Ioeksvereniging afd. W. G. Kr. 
zal in de eerstkomende maanden weer 
een moeder,ursuc- doen geven door Zr. 
Dumoulis. 
\Vij bevelen del?lneming aan deze cursus 
ten zeerste él�n vr,or onze jonge moeder, 
en verwijzen naar de advertentie in dit 
blad, waarin gegevens voor aanmelding 
worden medeged<:elcl. 

EERSTE PRIJS MET LOF 

Zondag behaalde de Heer Moolenschot 
op het concours van Harmonieën Fan
fare-corpsen te Haarlem met de Har
monie Euphonia uit Tilburg de eerste 
prijs met lof der Jury, 129 punten van 
de 130, welke behaald konden worden. 
Zondag a.s. om half 8 hoopt Boxtels 
Harmonie onder zijn leiding een groot 
concert te geven op de Markt. 

OMGEVING 

Zondags evangelie.

Toen Christus op zekere dag de 
eeuwige strikvragerij van de Fari
zeeën moe was, besloot Hij hun 
voor goed de mond te snoeren 
met de eenvoudige vraag: ,,Wat 
dunkt u van de Christus?" Iedere 
mens, die van Christus gehoord 
heeft, kan deze vraag niet ontwij
ken. Of 'hij wil of niet, hij moet 
kleur bekennen. Onze moderne 
wereld doet vaak, alsof ze deze 
vraag niet kent en leeft er op los, 
alsof er nooit een God bestaan 
heeft. Van alles heeft de wereld 
geprobeerd, om het geloof in 
Christus te ondermijnen en ze zijn 
hierbij nog verder gegaan clan de 
beulen op Kalvarie, doordat ze de 
Christusfiguur hebben verminkt 
tot een caricatuur. Ze hebben 
geen haar aan Christus heel gela
ten, totdat er niets meer van hem 
overbleef. De strijd, die de mo
dernen tegen Christus voeren is_ 
alleen reeds een bewijs voor zijn 
bestaan, maar bovendien bewijst 
het, dat de Christus een stacin-de
weg vormt voor de mensen van 
de twintigste eeuw, omdat zij me
nen geen rekening meer te kunnen 
houden met zijn leer, die spreekt 
van onthechting en versterving, 
twee deugden, die in onze maat
schappij zo ver te zoeken zijn. De 
geest van onze wereld is: begeer
lijkheid der ogen, begeerlijkheid: 
des vleses, hovaardij des levens. 
De geest van Christus staat hier 
lijnrecht tegenover: rechtvaardig
heid en naastenliefde, kuisheid en 
huwelijkstrouw, nederigheid en 
bescheidenheid. Hier is. geen ver
zoening en geen compromis mo
gelijk. In deze strijd is vrede on
mogelijk. De wereld immers wil 
leven volgens haar eigen leer en 
weet daarom met Christus geen 
goede raad. Het is misschien wel 
Christus geen goede raad en 
goed, dat ook wij daarom aan 
onszelf eens ernstig de vrçiag stel
len: Wat denk ik zelf van de 
Christus? 
Want door het feit, dat ook wij 
leven in de moderne wereld, .is 
het zeer waarschijnlijk, dat ook 
wij de mentaliteit van de wereld 
in meerdere of mindere mate te 
pakken hebben, zonder dat we 
het zelf _vermoeden. Hoe dikwijls 
immers moeten wij onszelf niet 
erop betrappen, dat we de wetten 
van Christus in verschillende pun
ten met voeten treden, omdat we 
die wetten veroordelen als ouder
wets en niet meer aangepast aan· 
onze tijd. Hier zit het grote ge
vaar voor ons geestelijk leven, dat 
we de edelste en schoonste prin
cipen van ons heilig geloof willen 
gaan prijsgeven voor de lage en 
vrije opvattingen van de moderne 
tijd. We sluiten dan de ogen en in 
onze handelingen doen we alsof 
de Christus niet bestaat ... , al
leen omdat het voor ons gemak
kelijker is, om te handelen naar 
de opvatting van onze tijd. 
Misschien zullen we nog een tijd 
meemaken, _waarin we gedwongen 
worden, partij te kiezen en clan is 
het zeker, dat het clan voor de 
slappelingen en de weifelaars niet 
zal meevallen, om trouw te blijven 
aan de leer, die Christus ons ge
predikt heeft. 

BEAURAING 

Ruim 600 pelgrims uit Boxtel en omge
ving hielden dit jaar een bedevaart naar 
Beauraing. Velen werden daartoe ook 
aangetrokken door de mooie streken tus
sen Namen en Dinant, anderen ook door 

1 't vernuftige wereldberoemde astronomi
sche klokkenspel te St. Truiden . 
Men zie de betreffende advertentie in 
dit blad. 

TER NAVOLGING 

Bij gelegenheid van de verloving van 
Mia v. Casteren en Cor Keukens werd 
f 25,- opgehaald voor Katholiek Thuis
front. 



Boxtelse Orkestwereniglng 
en haar Najaars-concert 
DITMAAL SOLISTEN VAN DE 
NEDERLANDSE OPERA TE 
AMSTERDAM. 

Degenen, die in Mei van dit jaar in de 
gelegenheid waren, het eerste openbare 
concert der BOV bij te wonen hebben 
kunnen ervaren, dat deze vereniging in 
staat is, tot het organiseren van zeer 
bijzondere concertavonden. Wij hebben 
na afloop van dit concert meningen ge
hoord uit zeer uiteenlopende kringen, 
waarbij ons één ding zeer speciaal trof: 
het publiek was allerwege verrast. 
Zeker, de solist'en, welke door de BOV 
yoor die avond waren geëngageerd, ver
richtten prachtig werk, doch wat door 
eigen ingezetenen in de BOV werd be
reikt door hard en serieus studeren, 
dwong werkelijk ieders respect af, en 
inen mag concluderen, dat men in 't 
algemeen over de uitvoering van dit 
concert enthousiast was. 
Welnu, wij kunnen de liefhebbers van 
goede muziek de verzekering geven, dat 
de BOV op de ingeslagen weg voortgaat. 
Nadat door haar leden onder de kundi
ge leiding van directeur Bevers geduren
de afgelopen maanden hard is gewerkt, 
zal de Boxtelse Orkestvereniging op 
Maandag 24 Nov. haar Najaars-concert 
geven, en wij twijfelen niet, of wij zullen 
weer met intens genoegen kunnen luiste
ren, naar het mooie werk, wat door deze 
vereniging wordt verricht. 
Bij het ter perse gaan van dit artikel, be
reikte ons juist de mededeling dat het 
Bestuur der BOV erin geslaagd is, als 
solisten voor deze concert-avond te en
gageren de begaafde sopraan van de 
Ned. Opera: Gré Brouwenstyn, benevens 
de bekende tenor Jan van Mantgem, 
eveneens van de Nederl. Opera te Am-

. sterdam. 
Wie in de gelegenheid was Gré Brouwe
styn reeds te zien en te horen in haar 
glansrollen bij de Ned. Opera, zal haar 
stellig willen horen op het a.s. con
cert van de BOV. 
De onderhandelingen met deze beide 
solisten waren reeds enige tijd gaande, 
doch in verband met hun contracten 
werd een en ander sterk vertraagd. 
Tenslotte kunnen wij nog mededelen, 
dat op dit concert enige soli zullen wor
den verzorgd door de bekende violist 
Harry Quaadvliet, w.o. een solo met 
orkest. 
In ons volgend nummer hopen wij nog 
meer bijzonderheden betreffende dit 
Concert te kunnen melden 

BEKROOND 
A. v. Durens inzendingen op de Inter
nationale Tentoonstelling op Bakkerijge
bied te _Arnhem: Banketkoekjes en Ban
ket-Botercake werden respectievelijk be
kroond met Eerv. Vermelding en Tweede 
Prijs. 

VOOR T.B.C.-BESTRIJDING 

CONSULTATIEBUREAU 

Te beginnen met 23 September zal het 
consultatiebureau voortaan Dinsdags 
worden gehouden. 
Belanghebbenden wijzen wij op de in dit 
blad voorkomende advertentie waarin de 
spreekuren zijn vermeld. 

SPORTDAG VOOR HET JONGE 

BOERENVOLK TE SCHIJNDEL. 

De atlethiek afdelingen van de Boxtelse 
Jonge Boerenstand en Boerinnenbond 
zullen a.s. Zondag deelnemen aan de 
athletiek en gymnastiekwedstrijden te 
Schijndel.· 
Verwacht wordt dat velen van de Boe
renstand uit Boxtel zich als belangstel
lenden zullen aansluiten om aan dit 
sportfeest een massaal aanzien te geven. 

DE TENTOONSTELLING VAN 

VOLKSKUNST .... 

trok meer dan 2000 bezoekers, waaron
der begrepen ongeveer 800 schoolkinde
ren (leerlingen der ULO-scholen, Am
bachtschool en hogere klassen der Lage
re Scholen)_ en degenen die op speciale 
uitnodiging, wegens inzending van voor
werpen of lidmaatschap van de heem
kundige kring de tentoonstell-ing bezoch
ten. 
Het bezoek kan bevredigend genoemd 
worden. 
Het Comité moge nogmaals danken het 
gemeentebestuur, de ongeveer 100 in
zenders, de inrichter de Heer Ninaber_ 
van Eyben en zijn assistenten, degenen 
die het transport der voorwerpen op 
zich hebben genomen, de dames en he
ren die gezorgd hebben voor een per
manente surveillance, de Heer H. van 
der Werf die een groot gedeelte der 
rondleidingen verzorgde, en voorts allen 
die op enigerlei wijze tot het welslagen 
der tentoonstelling hebben- bijgedragen. 
Het merendeel der voorwerpen is thans 
aan de inzenders terugbezorgd. 

REDDEND CHRISTENDOM 

OP HET SLAGVELD VAN 

DE ARBEID.

Onder deze titel is door de K.A.B. een 
"kader-cursus" voorbereid, van welke 
cursus j.l. Zaterdag de eerste les gege
ven werd. De foyer van "De Ark" her
bergde het kader van de K.A.B. uit Box
tel, Liempde, Esch, Schijndel en St. Mi
chiels-Gestel, onder het "kader" dan te 
verstaan de bestuursleden van de KAB, 
KAV, VKAJ, KAJ, vakverenigingen, in
stellingen, credo-pugnomanen en leiders 
en leidsters van de VKAJ en KAJ, dus 
allen die op enigerlei wijze leiding geven 
of de beweging naar buiten propageren.' 
Deze eerste les behandelde de tijden 
vóór Rerum Novarum en droeg als on
dertitel "De ellende-les". 
Kringbestuurder G. van Nunen uit den 
Bosch bracht de tijden voor Rerum No
varum als een ellende-les naar voren. 
Hoewel men vroeger nog altijd de fun
damenten erkende van een gezonde sa
menleving en sociale ordening, n.l. God, 
gezin, eigendom en gezag, kwamen toch 
botsingen voor tussen meesters en ge
zellen, ontstonden spanningen tussen ver
schillende standen. Aan de hand van de-

ze les van het verleden toonde hij aan 
hoe het maatschappelijk vraagstuk moet 
worden opgelost. 
De beide andere lessen van deze cursus 
zullen de tijden na Rerum Novarum en 
de tijden na Quadragesimo Anno be
handelen en de ondertitels dragen van 
resp. ,,De expeditietocht der 20ste eeuw" 
en "De genadeslag". Deze lessen worden 
gegeven op resp. 11 October en 15 No
vember 1947. 

EIKELS EN TAKKEN 

IJverige handen van schoolkinderen en 
oudere kinderen rapen met snelle bewe
gingen de vele eikels langs de wegen. 
Dat is een goed· en degelijk werk. Be
halve, dat deze eikels gedurende de 
komende winter welkom zullen zijn, 
heeft deze arbeid een grote opvoedende 
waarde voor de kinderen. r 

Maar jammer is, dat men ijzers en 
knuppels meeneemt om in de bomen te 
gooien en tegen de stammen te slaan. 
Jammer is ook, dat men in de bomen 
klimt om alles degelijk af te schudden. 
Daarmee worden de bomen beschadigd. 
Daarmee breekt men takken af, slaat 
men de schors van de bomen en bescha
digt men 't natuurschoon. 
Het is beter de eikel-ijver wat te bekoe
len en de bomen te sparen. De eikels 
vallen toch wel. 't Kan alleen wat langer 
duren - maar dat zal wel niet zo 
heel erg zijn. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 9 Septe mber t.m. 15 Sept. 1947 

GEBOREN: Hendrikus H. M. zoon van 
J. M. v. d. Nieuwenhuizen en van C. 
J. C. van Gurp; Adrianus W. zoon van 
A. M. v. d. Schoot en van M. C. van 
Ruremonde; Pieter W. M. zoon van W. 
v. d. Ven en van P. M. v. d. Hemmen; 
Irene M. T. J. dochter van P. J. W. Boo
gerd en van Th. Hüllen; Franciscus A. 
C. zoon van M. v. d. Nosterum en van 
E. B. van Kasteren; Johannes M. zoon 
van G. v. d. Langenberg en van E. v. d. 
Steen; Jacobus M. H. E. zoon van J. 
Hermans en van A. M. Kainz; Reinerus 
G. J. M. zoon van J. W. J. Diesveld en 
van G. Kuipers; Aldegonda G. P. M. 
dochter van H. H. Bos en van Th. 'weijs; 
Martinus J. M. zoon van Fr. Schuiler en 
van H. H. T. Buijs; Antonius J. M. 
zoon van E. G. v. d. Brandt en van M. 
A. van Laarhoven. 
ONDERTROUWD: Hendrikus Marti
nus Maria van Erp en Maria Petronel
la van Geffen. 
GEHUWD: Wilhelmus Petrus Maria 
van Geffen en Petronella Johanna Maria 
Voets; Cornelus Johannes Schellekens en 
Anna Maria van Hal; Theodorus Johan
nes van Kempen en Maria Petronella 
Derks. 
OVERLEDEN: Andreas Vincentius de 
Visser, oud 94 jaren; Paulina Petronella 
van Liempd, oud 5 mnd. 

Sociale Verzekeringen. 
HET ZIEKENFONDSENBESLUIT 

De troonrede bevat wat de sociale voor
zieningen betreft enige ·belangrijke in 
aantocht zijnde ontwerpen o.a. regelen
de de wachtgeld en werkloosheidverze
ring, verder de verbetering der positie 
van rentetrekkende invaliden, weduwen 
en wezen, ingevolge de invaliditeitswet, 
terwijl eveneens wordt voorbereid een 
wettelijke organisatie der gezondheids
zorg. Indien deze regelingen op korten 
termijn het Staatsblad zullen bereiken. 
zullen wij een belangrijke stap verd.er 
zijn op het gebied der financiële verzor
ging en gezondheidszorg der tengevolge 
van ziekten of invaliditeit of overlijden 
van het gezinshoofd, in nood verkeren
den gezinnen. Dat wij over de voortva
rendheid van Regering en Volksverte
genwoordiging tenminste voor wat de 
arbeidersbelangen op het terrein der 
Sociale Voorzieningen betreft een zeer 
grote tevredenheid aan de dag kunnen 
leggen blijkt uit onderstaande: 
Voorheen: 
5 Mei 1911 Talma's Ontwerp lnvalidi
teits- en Ouderdomswet. 
3 December 1913 Inwerkingtreding van 
één artikel dat gratis-rente als over
gangsbepaling aan de 70-jarigen en oude
ren toestond. 
3 December 1919 In werking treden van 
de gehele Invaliditeitswet. 
Thans: 
27 November 1946 Ontwerp Noodrege
ling Ouderdomsvoorziening. 
'29 Januari 1947 Voorlopig Verslag Com
missie van Rapporteurs Tweede Kamer. 
13 Maart 1947 Memorie van Antwoord 
der Regering. 
28 Maart 1947 Tweede Kamer neemt 
zonder hoofdelijke stemming ontwerp 
aan. 
1 October 1947 Uitkeringen vangen aan. 
Laten wij hopen dat in hetzelfde tempo 
de inwerkingtreding der · herziene en 
geuniformeerde Sociale Verzekering zal 
volgen. 
Alhoewel wij hierop niet kunnen voor
uitlopen is het toch wel te voorzien, 
dat het in de bedoeling van de Minister 
van Sociale Zaken ligt de kleine Zelf
standigen, die beneden een zekere wel
standsgrens blijven onder enige nieuwe 
wetten te doen vallen. Van belang is 
hierbij zeker de in de aanhef vermelde 
voorbereidingen van ontwerpen. 
Een wettelijke regeling van het Zieken
fondswezen en een wettelijke organisatie 
der gezondheidszorg dienen ook van 
toepassing te zijn op de kleine zelfstan
digen. Immers economisch zijn deze ge
lijk te stellen met arbeiders en bij ziek
ten en overlijden komen zij in de meest 
moeilijke omstandigheden te verkeren. 
Het is daarom van belang, dat zobng de 
wettelijke regeling van het Ziekenfonds
wezen niet in werking is de kleine zelf
standigen zich bij een Ziekenfonds Vrij
willig laten inschrijven. Velen deden dit 
reeds, doch anderen· lieten dit achter
wege, omdat toch niet datgene te ver 
zekeren was hetwelk de arbeiders in loon
dienst werkzaam automatisch ten deel 
viel. Het was echter in Februari van dit 
jaar, dat alle in Noord-Brabant en Zee
land, alsmede Gelderland (beneden de 
Waal) werkende Ziekenfondsen over-

eenkwamen de Vrijwillig verzekerden 
een gelijke behandeling te geven als de 
verplicht verzekerden is gewaarborgd. 
Een uitzondering zal alleen blijven be
staan ten aanzien van de overlijdensuit
kering. Voor de verplicht verzekerden 
wordt bij overlijden f 50,- voor kinde
ren beneden twee jaar f 30,- uitge-
keerd. , 
Op zich zelf is dit voor de kleine zelf
standigen geen bezwaar, daar het meren
deel voor een kleine overlijdensuitkering 
afzonderlijk is verzekerd, dan wel bij 

·een begrafenisfonds is aangesloten, wat 
voor de verplicht verzekerden aanvul
lend toch nog eveneens noodzakelijk is.
Overigens hebben de Vrijwillig Verze
kerden thans dezelfde rechten. 
Zo zullen bij Tandheelkundige Hulp 
vergoedingen worden gegeven voor con
sült, trekken van kiezen of tanden en 
verwijderen van tandsteen. Voor plom
beren, zenuwbehandelingen en gehele 
of gedeeltelijke kunstgebitten is men bij
betaling verschuldigd. 
Bij gezinsvermeerdering zal voortaan de 
vroedvrouw volledig worden betaald. Zij
die inplaats van de vroedvrouw de hulp
van een huisarts inroepen zal een tege
moetkoming van f 22,50 in de daaraan 
verbonden kosten worden verleend. 
Ziekenhuis. Opnamen, alleen indien me
disch noodzakelijk, gedurende 6 weken, 
terwijl vervoer op kosten van het fonds 
kan plaats hebben per ziekenauto of taxi 
op medisch advies en voor zover dit 
door de controlerend geneesheer wordt 
bevestigd. Verblijft men buiten het 
Fondsgebied dan komen de kosten voor 
eerste hulpverlening voortaan ook ge
heel voor fondsrekening. Specialistische 
hulp in dergelijke gevallen alleen op ver
wijzing van een huisarts. 
Kunstmiddelen zoals brillen, breukban
den, steunzolen, kunstledematen e.d. 
worden alleen verstrekt na machtiging 
door het Bestuur van het Fonds of door 
de Controlerend Geneeskundige en tot 
bepaalde maximum bedragen. 
De meeste rechten gaan in na 4 weken 
verzekerd te zijn. Verloskundige hulp 
na 6 maanden, ziekenhuisverpleging na 
3 maanden, kunstmiddelen na 3 en 6 
maanden. 
De premie bedraagt: 
f 0.50 per week per verzekerde van 16
jaar en ouder. 
f 0,75 per week voor onvolledige ge
zinnen (man of vrouw met kinderen be
neden 16 jaar). 
Geen premie is verschuldigd voor in
wonende kinderen beneden 16 jaar. 
Hier volgen enkele voorbeelden van 
premieberekening: 
1. gezin van man en vrouw met een of

meer kinderen beneden 16 jaar =

2 X f 0.50 = f 1,- per week. 
2. Gezin van man en vrouw met een of 

meer kinderen beneden 16
1
·aar en 1 

kind boven 16 jaar 2 X 0,50 + 

f 0,50 = f 1,50 per week. 
3. Vrouw met een of meer kinderen 

beneden 16 jaar f 0.75 per week. 
4. Vader alleen met een of meer kin

deren beneden 16 ;·aar en inwonen
de schoonouders 0.75 + 2 X 
f 0.50 = f 1.75 per week. 

5. Weduwe of Weduwnaar met twee
kinderen boven 16 jaar f 0.50 +

2 X f 0.50 = f 1.50 per week. 
Het betreft dus hier alleen personen die 
niet in loondienst werkzaam zijn en dus 
ook kinderen boven 16 jaar die thuis 
zijn, van verplicht verzekerde gezins
hoofden. 
De welstandsgrens wordt eveneens gelijk
gesteld aan die der verplichte verzeke-

Peer Snuffel 
('t verhaal van de �eek) 

Hij was al 'n beetje oud, liep wat voor
over en kuchte of rochelde als een half 
dichtgerookte snorkende pijp. 'n Lange 
Duitse hangsnor boven z'n vooruitste- •• 
kende lippe_n, 'n paar waterige ogen en 
een onmetelijke, onlesbare dorst: dat 
was Peer Snuffel. Hij bewoonde 'n klein 
bakhuiske, maakte klompen, bakte wat 
pannekoeken en leefde als 'n echte klui
zenaar. 
De schoolkinderen gooiden dikwijls wat 
stenen tegen z'n deur, zolang tot hij met 
'n groot bijl naar buiten kwam gestom
meld en de schreeuwende bende achter
na gooide. Daarbij vloekte hij God uit 
de hemel en de duivel uit Scheveningen, 
waar de schooljeugd geweldig plezier 
mee had. 
Overdag maakte Peer Snuffel enkele 
paren klompen. Hij deed dat met grote 
bekwaamheid, want hij was een goed 
vakman. Men kon hem tot een uur of 
vier voor 't bakhuisraam zien werken 
boven z'n klompenbok. Als er dan enige 
paren klompen gnf onder z'n handen 
vandaan kwamen, ging hij de buurt op 
om ze maar meteen te verzilveren. 
Daarna moest hij zijn grote jeneverdorst 
lessen. Geen avond ging er voorbij of 
Peer Snuffel had zijn vrachtje. Dan 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

89. Felix vertelde aan het opperhoofd, 
hoe de zaken stonden en deze riep aan
stonds de raadslieden bijeen. 
Felix moest plaats nemen, naast de ko
ninklijke troon en mocht rustig toezien. 
Het was vermakelijk de grimassen te 
zien, die de negers maakten, terwijl ze 
spraken. 
Hij verstond van het hele taaltje geen 
woord, maar wel zag hij, dat Jan de 

ring dus f 3750 per jaar voor het gezins
hoofd of voor .personen van 16 jaar of 
ouder.· 
Voor de kleine zelfstandigen is er dus 
bij de plaatselijke ziekenfondsen gele
genheid zich op dezelfde wijze tegen 
onkosten medisch hulp en verpleging 
enz. te verzekeren als de verplicht ver
zekerden dit via hun werkgever automa
tisch zijn. Men bedenke hierbij dat ook 
de verplicht verzekerden in de ver
schuldigde premie bijdraagt, hetwelk hem 
van zijn weekloon door de werkgever 
wordt ingehouden. H. v. d. K. 

DistributieoNieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 21 September 
tot en met 4 October 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 709 (Serie M) 
M-05 Diversen: 750 gram suiker, boter-

hamstrooisel enz., 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750. gram versnaperingen. 

M-06 Diversen: 250 gram zachte zeep. 
M-03 Vlees: 100 gram vlees. 
Bonkaarten KD, KE 709 (Serie M)
M-13, M-14, M-15 Diversen: 250 gram 

suiker, boterhamstrooisel enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

M-16 Diversen: 250 gram zachte zeep. 
M-17 Reserve: 500 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (alle 
soorten) of kinderbiscuits. 

M-18 Reserve: 250 gram zachte zeep. 
Bonkaarten MA, MD 710 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken) (Serie M)
M-21 :Suiker: 250 gram suiker, boter-

hamstrooisel enz. of 500 gram jam, 
stroop enz. of 250 gram versnape
ringen. 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 707 
M-31, M-32: 1 rantsoen cigaretten of 

kerftabak. 
M-35 Tabak: 2 rantsoenen cigaretten of

kerftabak. 
M-33 Versnaperingen: 200 gram ver

snaperingen of 200 gram suiker, bo
terhamstrooisel enz. of 400 gram 
jam, stroop enz. 

M-36 Versnaperingen: 100 gram versna
perigen; of 100 gram suiker, boter
hamstrooisef enz. of 200 gram jam, 
stroop enz. 

Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 19 September worden gebruikt. 
De niet aangewezen bonnen van serie L 
kunnen worden vernietigd. 

SPORT-NIEUWS 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KA_MP 

Boxtel zag zich ,te elfder ure genood
zaakt een afwachtende houding aan te 
nemen in de eerste ronde van de com
petitie, daar in Zundert gemissioneerd 
werd. 
In afdeling C kraakte Advendo (Breda) 
in de eerste krachtmeting Oirschot Voor
uit met 7-0, terwijl T.A.C. uit Tilburg 
het Bredase Groen Wit met een 3-0 
nederlaag naar de Baroniestad terug 
stuurde. Voab (Tilburg), die als een der 
sterkste ploegen van deze afdeling ge
doodverfd werd, verloor in de derby 
VOAB-SVG met 3-1. 
Aanleiding tot voorspelling geven deze 
eerste uitslagen nog niet. En Boxtel, die 
toch een vreemde eend in deze bijt is, 
hoede zich hiervoor. 

kroop hij onder de lompen, waar 'n 
regiment insecten geduldig op z'n komst 
wachtten. Mensen die 't kunnen weten, 
vertellen dat Peer nooit zo dronken kon 
zijn of hij bad· nog eventjes voor hij -zich 
neerlegde. Ook is het waar dat hij het 
weesgegroet in 't Duits kon bidden. Dat 
moet hij in de buurt van Kevelaar ge
leerd hebben, waar hij langen tijd ge
weest is. Het schijnt dat hij daar ook 't 
klompenmakersvak heeft beoefend. An
dere mensen zeggen echter, dat hij daar 
bij 'n boer gewerkt heeft. Het is ech
ter zeker, dat niemand zozeer aan de 
genever verslaafd was als Peer Snuffel. 
Het moet eens gebeurd zijn, dat hij zijn 
breukband tegen genever wilde ruilen. 
Een leven is echter nooit zo dierlijk of 
er is een draadje van het menselijke 
doorheen geweven. Zo kon het gebeu
ren, dat Peer Snuffel op zekere dag 't 
plan vormde niet meer te drinken. Het 
schijnt, dat 't de verjaardag was van 't 
zalig afsterven van z'n vrouw. Met gro
te moed toog hij aan 't werk, verzamelde 
in enkele weken 'n aardig sommetje geld, 
kocht zich nieuwe kleren, waste zich, 
liet zich scheren en kinippen en speelde 
het kbar zich met bier tevreden te 
stellen. 
Dat moet hij zo ongeveer een week of 
zes volgehouden hebben. Zelfs de kerk 
bezocht hij weer, en een kapelaan of een 
pastoor haalde hem zelfs over z'n Pasen 
te houden. 

Olie de rol van koning meesterlijk speel
de. 

90. Jan de Olie bleek een echte politi
cus. Dat kwam zeker, omdat hij vroeger 
een cursus daarin had gevolgd, want het 
was altijd zijn verlangen geweest, om ge
meenteraadslid te worden, wat hem één 
maal bijna gelukt was. Nu bleek hij daar 
voordeel van te hebben, want na even-

- Van de lagere elftallen speelde slechts 
het derde tegen Irene uit Gemçmde, 
waarvan vrij gemakkelijk met 9-4 ge
wonnen werd. 
a.s. Zondag ligt het gehele competitie
rad stil, in verband met de interland
wedstrijd Nederland-Zwitserland. 

0.0.C. - ST. MICH. GESTEL 2 - 4 
Een grote schare toeschouwers was Zon
dag getuige, hoe een technisch beter, 
maar zonder strijd spelend ODC, door 
een geweldig enthoüsiast spelend St. 
Mich. Gestel onder de voet werd gelo
pen. Als wij zeggen zonder strijd spe
lend, dan willen wij niet zeggen, dat 
ODC de zelfde wapens moest gebruiken 
als de tegenpartij. Integendeel. Wij be
doelen, dat bij ODC de wil ontbrak om 
te winnen. Steeds maar afwachten, of de 
dikwijls goed geplaatste ballen, wel op de 
plaats van bestemming aankwamen, en 
zo gebeurde het telkens dat deze door 
een veel enthousiaster spelende Gestel
spelers werden onderschept, en ineens 
de andere kant in werden geknald, zich 
we1111g bekommerend, of zij waren ge
plaatst of niet. Bovendien begingen de 
ODC-ers de grote fout te blijven vol
harden in het korte tik tak spel juist een 
kolfje naar de hand van de Gestel spe
lers. En zo er lange passen werden ge
geven, dan werd het lucht voetbal. De 
grote oorzaak van de nederlaag was 
echter, de drie fatale blunders die de 
ODC verdediging maakte. Al moeten wij 
eerlijkheidshalve er bij vermelden, dat 
Gestel deze fouten even prachtig afstraf
te. 
Gestel vonden we zeker niet beter dan 
het vorig seizoen. Zij speelden oppor
tuniteits voetbal, zonder een enkele aan
val systematisch op te bouwen. Alles in
eens, en weg is weg. Heeft zulk een spel 
het geluk een voorsprong te krijgen, dan 
valt het niet mee om deze nog te niet te 
doen. Daar tegenover staat, een achter
stand, en het wordt een fiasco. Hon
derden ballen, werden nu onnodig uitge
trapt, terwijl bij een achterstand, deze 
in het veld moeten worden gehouden, 
om nog kans te hebben de ballans te 
doen omslaan. 
Waren wij reeds overtuigd, dat ODC dit 
seizoen geweldige tegenstand zou ont
moeten, na de wedstrijd van j.l. Zondag 
is wel vast komen staan, dat er bij de 
ontegenzeggelijk goede technische kwa
liteiten van de ODC-ers, er toch nog wat 
anc\ers bij zal moeten komen. Wedstrij
den zo als Zondag, komen er dit seizoen 
nog bij de vleet. Laat ons hopen, dat 
deze les een nuttige is geweest. 
Over de wedstrijd zelf kunnen we kort 
zijn. 
Na ongeveer tien minuten spelen, komt 
een voorzet van de Gestel linksbuiten. 
Drie ODC-ers laten de bal voor elkaar 
lopen en de -Gestel rechtsbinnen kan on
gehinderd op een paar meter afstand van 
het ODC doel inschieten. Nog worden_ 
de ODC-ers niet wakker. Pas wanneer 
de linksbuiten no. twee op onbegrijpe
lijke wijze heeft doen noteren, beginnen 
de ODC-ers te beseffen, dat het anders 
moet. Het is nog tien minuten voor rust. 
De Gestel verdediging wordt geheel te
rug gedrongen en met kunst en vlieg
werk trachten zij de steeds terugkeren
de ODC aanvallen af te slaan. Even later 
redt de Gestel doelman twee maal zeer 
fraai. Jammer voor ODC is het, dat dan 
de rust aanbreekt. 
Reeds in de eerste minuten na de hervat
ting komt v. d. Boogaard alleen voor de 
Gestel doelman, doch het harde schot 
vliegt recht in de hande van laatstge
noemde. ODC vervalt dan weer in dé 

Het vreemde echter van deze bekerings
geschiedenis was, dat op de tweede Paas
dag het drankduiveltje hem zozeer heeft 
bekoord, dat Peer alle goede voorne
mens weer vergeten was. Die avond ging 
hij n.l. in 'n zware roes naar bed. En 
daarna begon 't lieve leventje weer van 
voren af aan. 
Niemand weet hoe Peer Snuffel er toe 
kwam, na zo'n lange voorbeeldige perio
de, z'n eerste borrel weer te nemen. Wel 
weten we, dat zijn leven daarna een 
sombere wending nam. 
Zijn gereedschap verkocht hij, om gene
ver te kunnen kopen. Daarna verliet hij 
z'n bakhuis, dát 'm zo lang tot woning 
had gediend. Enige jaren later werd hij 
nog eens terug gezien, toen hij langs de 
deuren trok om zagen te scherpen. Een 
klompenmaker, die gaat zwerven met 
een zagenscherpersbok, is maar een zie
lige figuur om te zien. Enkelen die hem 
kenden, hebben hem wat geld in de 
handen geduwd, wat hij vroeger nooit 
zou aangenomen hebben zonder er een 
paar klompen voor afgeleverd te hebben. 
En enkele jaren nadien is hij in 'n 
stadsziekenhuis gestorven. Ondanks z'n 
moeilijk leven moet hij een zeer schone 
dood gehad hebben. Ge begrijpt natuur
lijk direct dat sommige brave mensen 
zeiden, dat hij dit te danken had aan 
de drie weesgegroetjes die hij iederen 
avond bad. Misschien is dat ook wel zo. 

tjes honderd-uit geredeneerd te hebben, 
scheen hij de zaak bepleit te hebben. 
Felix zou in de negergemeenschap op
genomen worden, mits hij zich zwart 
maakte. ,,Dat -is", fluisterde Jan, het 
opperhoofd "om geen k\vaad bloed te 
zetten. \'v'ant ook hier bestaat een drang 
naar een zelfstandig bestaan en zoals 
ge weet, wordt een blank gezicht daar 
niet graag gezien". 



Î 
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fout van het eerste half uur, en de ge
nadeslag valt, wanneer de linksbuiten een 
lage voorzet geeft, die eerst. Pennings en 
dan Wagenaars grandioos mist, en de 
centervoor van Gestel deze unieke kans 
accepteert 3-1. Nonchalant spel geeft 
Gestel de kans om het vierde doelpunt te 
scoren. 4-1. Hazenberg ,maakt dan 4-2, 
hetgeen echter van geen betekenis meer 
is, daar de scheidsrechter even later laat 

. inrukken. 
a.s. Zaterdag om 5 uur speelt ODC Il
vrienschappelijk tegen SVD Concordia 
op het ODC terrein. 
a.s. Zondag ODC-'{SV (Valkenswaard)

Aanvang 5 uur. 
a.s. Zondag speelt ODC tegen haar oude
rivalen VSV uit Valkenswaard voor ve
len geen onbekende. 
Vanwege de uitzending Holland-Zwit
serland begint de wedstrijd om 5 uur. 
Welke voor niemand vrije toegang geeft. 
De recette komt geheel ten goede aan 
de scheidsrechters vereniging afd. Eind
hoven. 

ATHLETIEK RKJB afd. Boxtel. 
Op de Zondag 14 September gehouden 
sportdag te Middelbeers wist onze af
deling weer een fraai succes te behalen. 
Zij behaalde voor de verplichte oefening 
de 1ste prijs, terwijl de pyramidebouw 
een 6de prijs opleverde. Bij het hoog
springen behaalde W. v. Oirschot en G. 
J3rands de 3de en 6de prijs. W. Meys 
legde in het nummer verspringen beslag 
op de vierde prijs. In het algemeen klas
sement werd de afd. Boxtel als 6de ge
noteerd. 
a.s. Zondag 21 Sept. neemt onze afdeling
èeel aan de wedstrijden om het kam
pioenschappen van de R.K.JB. 
Tot dusver zijn 31 afdelingen ingeschre
ven. 800 Jonge boeren, die de kern vor
men van de Jonge Boeren-gymnasten, 
-zullen hun kunnen in athletiek en gym
nastiek demonstreren. 
Het zelfde aantal Jonge Boerinnen zul
len de wedstrijden opluisteren met gym_
nastiek en volksdans. 
Hieraan zullen ook de Boxtels Jonge
·Boerinnen mede werken.
De wedstrijden welke te Schijndel zul-'
]en worden gehouden vangen om elf uur 
.aan met de verplichte oefeningen als eer
ste nummer.
-Om half drie is er een Plechtig Lof in de
-0pen lucht en om 3 uur zal de officiële
opening plaats vinden door Leo Bekkers, 
·voorzitter van het Centraal Bestuur.
Daarna vangen de athletiekwedstrijden 
.aan. 

RKSV "BOXTEL" afd. KORFBAL
Het afgelopen "weeken!I." startten Box
·tel I en II voor de nieuwe competitie.
·Boxtel I die naar de 2e klasse N.B.K.B.
is gepro'moveerd, toonde direct, dat zij 
-de 2e klasse waard is. Met 8-0 werd 
J.P.S. 111 naar Tilburg gestuurd. Boxtel Il 
:startte echter minder goed en moest met 
5-0het onderspit delven tegen K.C.T. ll. 

Boxtel ·1-J.P.S. 111 8-0
Vanaf het begin tot het einde was Box
·tel steeds in de meerderheid. Ondanks
--deze meerderheid werd eerst na 20 min. 
:spelen de eerste goal gemaakt. 1-0. 
Voor de rust wist Boxtel nog 2 maal te 
-doelen en had toen een 3-0 voorsprong.
.Na· de rust ontstonden er weer vele ge
vaarlijke momenten onder de J.P.S. korf, 
doch Vrouwe Fortuna was niet met 
·Boxtel Vele schotel' vonden hun keer
punt op de rand der korf. Na goed SJ
menspel \ erdween tenslotte nummer 4 

-door de mand. Dit was. df' dood�tcü.
voor JP.S. Aangemoedigd door deze 
:goal, zette Boxtel alles op alles e� v?or
-dat de . scheidsrechter voor het emde
floot, had Boxtel de stand tot 8-0 op
_gevoerd. 

Boxtel Il -K.C.T. Il 0 -5 

In •deze wedstrijd was K.C.T. verreweg
,de meerdere. Het is dan ook aan de Box
tel-verdediging te danken dat niet 

. met grotere cijfers verloren werd. 
Voor de rust was de stand reeds 
0-4. Na de rust kwam Boxtel er eèhter
beter in en ondernam verschillende te· 
-genaanvallen, doch zonder succes. Zelfs 
een strafworp leverde geen tegenpuntje 
-op: Toch kon Boxtel het niet voorko
men, dat K.C.T. nog eenmaal wist te 
doelen, zodat de eindstand 0-5 in het 
voordeel van K.C.T. II werd. 
NATIONALE MOTORWEDSTRIJDEN 

. VOOR SANATORIUM 
,,DE KLOKKENBERG" 

Grote gecostumeerde optocht 
toerrit. 

De "Klokkenberg-motor-wedstrijden" 
-zijn welhaast traditioneel geworden.
:Sport in dienst der volksgezondheid, een
niet genoeg te waarderen streven, waar
voor dan ook eenieder de wamste be-
1angstelling heeft. 
Zondag, 28 September te Etten wederom
Motorwedstrijden voor juniores en senio
res. Belangloze medewerking van de be
kendste Nederlandse cracks, opbrengst 
geheel ten bate van het Brabants Sana
torium "De Klokkenberg". 
Dit jaar zullen de wedstrijden een zeer
bijzonder karakter hebben door het for
meren van een gecostumeerde sterrit uit 
alle delen van het land naar Etten. 
Ook de Boxtelse Motorclub "Rapide" 
zet zich in om dit "Klokkenberg-festijn" 
ten volle te doen slagen. 
Uit de vereniging werd een commissie
gevormd, welke zich tot taak stelt de 
rit naar Etten voor Boxtel en naaste om
geving te regelen. 
Eenieder, dus ook niet-leden van "Ra
pide" kunnen en worden ook zoveel mo
gelijk verzocht aan de tocht naar Etten 
-deel te nemen.
Inlichtingen hieromtrent kunnen worden
ingewonnen bij het lid der Klokkenberg
rit-commissie, de Héer C. van Griensven, 
Kantoorboekhandel, Rechterstraat. 
leder Boxtelaar steune de Klokkenberg 

'en neme deel aan de grote gecostumeer, 
de toerrit naar Etten op Zondag 28 Sep-
tember.• 

• In ons blad van volgende week zullen wij
nadere inlichtingen publiceren. 

HOCKEY-NIEUWS 
Zondag speelde MEP haar eerste wed
strijden van dit seizoen. Men nam deel 
aan het tournooi te Dongen. Het resul
taat was bijzonder gunstig. 
De dames behaalden de tweede prijs, 
daar men er niet .in slaagde Forward te 
verslaan. Met slechts 2-0 moest men in 
Forward de meerdere erkennen, slechts 
nadat de wedstrijd met 2 maal 5 minuten 
moest worden verlengd. 
Het eerste heren-elftal evenwel wist de 
eerste prijs te behalen, door in de finale 
Dongen met 2-0 te verslaan. 
MEP was beslist een klasse sterker en 
het was dan ook verdiend dat de eerste 
prijs mee nai1r Boxtel ging. 
Voor de wedstrijden van a.s. Zondag 
ontvangen de leden nog bericht. 

DAMMEN. 
De 4e ronde der jubileum-competitie van 
de EBD, bracht het volgende resultaat. 
W. Tijbosch-C. Oliemeulen2-0
E.v. Roosmalen-A. v. Nistelrooy 2-0
C.Steinmann-N. Walrave2-0
H. Schuurmans-J. v. cl. Wouw2-0
Chr. van Rooy-W. Tybosch Sr. 2-0
F.Leermakers-A. Koolafgebroken 
W.Tybosch Jr.-A. Kool1-1
De stand is thans: 

1. F. Leermakers met 6 pt. 3 part.
2.J. v. d. Wouw6 4 
3.W. Tybosch Jr.5 3 
4. H. Schuurmans54 

5. E. v. Roosmalen5 5 
6.Chr. v. Rooy4 3 
7.N. Walrave3 3 
8. C. Steinmann3 4 

-� A. Ko�1 3 
10.alle overige deelnemers met 0 pt.
Clubavond iedere Dinsdag te 8 uur in 
Hotel Theeuwkens. 
Esch 

SPORTDAG 
Op Zondag 21 September a.s. zal de 
hondendresseervereniging ,De Speurder' 
te Esch haar eerste hondendemonstratie 
geven. De honden komen uit in klasse A 
en B. Er zullen deelnemen, 3 verenigin
gen uit Boxtel, 1 vereniging uit Uden, 1 
vereniging uit St. Oedenrside en 1 ver
eniging uit Eerde. Aanvang 9 uur v.m. 
in de Heikantstraat en 2 uur in de Spoel
steeg . 

Contact met INDIË 
Wij vinden PARMI 
Wat is het nut van je oogleden in de 
nacht? Lig je behoorlijk onder de klam
boe, dan zijn ze gesloten en tonen aan 
de buitenwereld, dat je nergens van weet. 
Zo hoort dat. Maar wat doe je met die 
kleppen wanneer je in hinderlaag ligt. 
Ze willen dicht vallen en automatisch 
trilt dan ergens de slaap. Je tr.ekt ze dus 
open, al heeft dit geen nut, want de len
zen in de kassen zien net zoveel als je 
hielen. Misschien zijn je ogen wel van 
steen, zoals die van een godenbeeld uit 
de Griekse tijd. De Grieken moeten vroe
ger vaak in hinderlaag hebben gelegen, 
in de bergen van Macedonië of de vlak
te van Klein-Azië. Zij wisten· dat het 
leven van een oogappel niet te vervan
gen is in steen. Dit is een leven van 
trommelvliezen en vingertoppen. Licht
meter en duimstok zijn speelgoed van 
mensen die overdag de wereld willen 
verbeteren. In de nacht meet je met ge
heugen en g'ehoor. 
En toch, al weet je de afstand hier van 
man tot man, en tot de weg, en tot je 
kwartier in de rug en tot de kampong 
in-front, en tot het pad voor de loop 
van je bren, toch laten al deze draden 
los achter je stenen ogen. Wat zie je 
door die open kleppen? De carrier die 
als een gewonde was weggezakt, ginds 
langs de berm, in het ochtend licht van 
gisteren. En dat lichaam op de weg, ge
broken in het bekken, nog vormelozer 
door het pak van groen en roest, waaruit 
het bloed verliep tot. in het gruis. En de 
ogen waar de zon nog even in speelde. 
De ochtend ontnuchtert je met schemer 
en kou. Met de laatste slok thee spoei 
je de na-nacht weg, met de eerste cigaret 
zuig je de morgen in. Nee, je armen 
en benen zijn geen wortelstronken, je 
staat op twee voeten zonder duizelig te 
zijn. 
Wat zeg je? ziet iemand rook uit de 
kampong? Ja, die sliert uit de klappers 
achter de sawah. Wel daar staat de pap 
op het vuur. Teveel rook voor een mager 
ontbijt? Kom nou, toch even kijken? 
Vooruit, dan kijken we maar. 
We gaan en we kijken. We zien van de 
weg af het eerste huis, vap kampong 
Tegaron. Het schroeit als een lucifers
doosje weg. De klapperkruinen worden 
nauwelijks gezengd. Geen mens te zien, 
zelfs geen kip. De brandstichter loopt 
waarschijnlijk da·arboven in de bergen. 
Misschien zit hij verstopt in het volgende 
huis. We weten dat Tegaron_ een broei
nest is. Een man die uit de bergen komt, 
die door de kampong gaat en vuisten 
zwaait, die de brand zet in een hut en 
weer verdwijnt, laat honderden in onrust 
achter onder eigen dak. 
Zoek hem niet. Eens betrap je hem bij 
een ander huis of langs de weg. Tot 
straks Tegaron. We denken aan pap en 
thee en slaap. 
We sukkelen door de ochtend terug, 
Waarom stopt de voorste man en geeft 
het halte-sein? Wat wijst hij op de weg? 
Vers zand? Verrek, nog even wakker 
blijven. Kijk uit: vers zand, kuil, mijn, 
Het is toch prettig dat de zon al bij 
de hand is, om met eên eerste straal wat 
brokkelige vlekken aan te stippen in het 
gruis, Let iemand intussen op de suffen
de Tani, die wij daareven aan de rand 
van de sawah passeerden? Wat houdt 
hij zich op een afstand en ziet gespan
nen toe. Kom wat dichterbij, kassian? 
Wil je niet? Dan trekken we wel aan je 
latten. Ben je zo beroerd? Ga dan even 
zitten, hier, in dat verse zand. Nee? 
Kom, kom, vertel ons dan, waarom je in 
de sawah zat, Tani? Een boer zit bij 
zonsopgang niet doelloos op zijn land. 
Weet je niet wat dat zand betekent? 
Wij weten het wél. Wij weten veel. Kijk, 
kijk nu weet jij het ook, nu wil je het 
beter weten dan wij, nu graaf je met je 

teen wat zand opzij. Doe het maar met 
je han,den, beste man. Onze pioniers 
zouden jaloers zijn op dat vingerwerk 
Jammer, dat ze niet hier zijn om te zien 
hoe deskundig je de mijn volkomen vrij 
maakt, hem uit de kuil licht en dan eerst 
demonteert, 
Dank je wel, kassian. Nee, zo heet je 
niet. Parmi? Parmi van Tegaron. Zo, zo, 
en nu vertel je· ons ook van de kip en 
het ei. Wel, wel, jij stak dat eerste huis 
van Tegaron in brand om ons te lok
ken, jij zat in de sawah toe te zien hoe 
onze wagen zou ontploffen op de mij
nen, die jij had gelegd. En je moet straks 
in de bergen rapport uitbrengen over 
onze verliezen. En je krijgt vijf roepiah 
voor elke mijn. En je durft niet te wei
geren. Heb je vrouw en kinderen in Te
garon? Wat zeg je: kip noch kraai? Wel, 
dan ga je naar Semarang. Als je in ons 
gebied aan de weg kan zitten en ons 
langs ziet komen, tweemaal, dan kan Je 
ook tot Semarang gaan. Halen ze je weg 
uit Semarang? Je hebt de feesten zeker 
meegemaakt die dagen lang in Salatig:i 
zijn gevierd toen op 4 Augustus van het 
vorige jaar Semarang heroverd werd. 
Kom Parmi, loop mee en nu wat vlotter, 
want we zijn werkelijk flauw van honger 
en slaap. 
Nee, Pam1i, jij kent het land van Tega
ron niet. Je stond vier weken geleden 
met je bamboe roentjing in de kampong
rand en zag de vechtwagens komen. De 
bendeleider had gezegd, dat Tegaron 
door ons zou worden vèrbrand en het 
volk vermoord. Toen vluchtte je lang, 
de kali naar de bergen, waar de bevol
king zich al verscholen had. Jullie luis
terden naar het schuren van de schakel
banden over de weg. De volgende mor
gen zag je de eerste tani alweer in zijn 
sawah staan, want de bibit wa.:.;1tte om 
te worden uitgepoot. Nu, na vier weken, 
zie je op alle terrassen en velden tot aan 
het moeras de mannen van Tegaron be
zig met hun gewas, De vrouwen g:ian 
weer met hun korf door de kampong 
naar de passar of de tuin. De kinderen 
spelen achter de stenen in de kali. 
Wat doe jij, Parmi? Als je de dappere 
was die Tegaron zou behoeden voor as 
en bloed dan zou je nu naar Salatiga 
gaan en jezelf ervan overtuigen, dat de 
belanda katoen geeft, olie en zout in 
ruil voor tomaat en mais. Maar je komt 
niet uit de bergen, tenzij in de nacht om 
gevaar te zaaien in de weg. Je zit in de 
rand van de sawah en wacht op die 
wolk van kruit en stof. 
Je ziet dat lichaam, gebroken in het 
bekken, waaruit het bloed 'verloopt in 
het gruis, 
Zit hier, adder van Tegaron, zie de woe
de van je eigen dorpelingen die we heb
ben verzameld om hun te zeggen w:it 
je deed. 

·Als de loop van onze bren nu niet op
hen was gericht, zouden duizend voeten 
van eigen volk je ploertenlichaam ver
trappen en wegschoppen in de kali, 
Zit hier in het land van Tegaron als een
drakenbeeld. Geen man van Java zal je 
voorbijgaan zonder vloek. Elke moeder 
zal haar kind in de slendang afwenden 
van deze duivels-steen. • 

PAROCHIE-AGENDA

PAR. ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 21 September: 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Vandaag gaat de 2e schaal voor de bij
zondere noden van het Episcopaat, wel
ke bijzonder in de milddadigheid van de 
gelovigen wordt aanbevolen. Vanavond 
om 7 uur Lof met rozenhoedje. a.s. Zon
dag gaat de te schaal voor het seminarie. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. Donderdagavond om 7 uur lof 
met rozenhoedje. Zaterdag is het biecht
horen van half 3 tot 4 uur en van 6 tot 
half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
De Prefecten van de H. Familie worden 
verzocht in de loop van deze maand 
de gelden van de St. Pieterspenning op 
te halen. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Christina Heiligers Derks; 
z.a. gel. jrgt. voor Antonia Petronella
Hensen van Rooy; H. Hart altaar gel. 
jrgt. voor Hendricus Laus, Antonia de 
hsvr. en Henricus de zn.; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Maria v. d. Mey
den vanwege de Broederschap van de 
H.Antonius te Waalwijk; om half 8 gel.
jrgt. voor Dominicus Simons; z.a. gel. 
jrgt. voor Jan Vugts; om half 9 gel. H. 
Mis voor Sjaak van Vlerken vanwege 
Directie en personeel Wasserij Bianca. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez: 
mndst. voor Johannes van Lieshout de 
Werd; z.a. gel. jrgt. voor Antoriia van 
Hal van Asveld; H. Hart altaar gel. jrgt. 
voor Petrus Mosink; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Maria van Dongen v. cl.
Laar, vanwege de Broederschap van de 
H . .l'-ntonius te Waalwijk; om half 8 
gel. H. Mis voor Wilhelmus van Erven; 
z.a. gel. H. Mis voor Catharina van Haa
ren Verhoeven te Beugen overleden; ,om 
half 9 gel. H. Mis voor Adriana Snel
laars van Hal; Woensdag om kwart voor 
7 gez. mndst. voor Johannes v. d. Plas; 
z.a. gel. jrgt. voor Johanna van Lieshout
Saats; H. Hart alt, gel. H. Mis voor Jo
hanna Bosch van Engeland; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Henriette Wit
teveen Schöne vanwege de St. Elizabeth
vereniging; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië vanwege Maria's 
biddend leger; z.a. gel. H. Mis voor 
Adrianus van Gooi; om half 9 gel. jrgt. 
voor Petrus van Kasteren en Berdina 
v.d. Akker de hsvr,,,. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Petrus v. d. Hagen; z.a. 
gel. mndst, voor Antonia van Kerkoerle 
Heerebeek; H. Hart altaar gel. jrgt. voor 
Josina v. Dam Verhoeven; H, Bloed
kapel gel. H. Mis voor Cornelis van Hal 
va11wege de godvruchtige vereniging van 
de H. Theresia; om half 8 gel. mndst. 
voor Henriëtte Witt1;veen Scböne; z.a. 
gel. jrgt. voor Cornelia Mosink v, cl. 
Wijngaard; om half 9 gez. mndst, voor 
Jacobus van Elk. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Maria v, d. Meyden; z.a. gel. H. 

Mis voor Henrica van Stekelenburg van 
Duren; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Franciscus Mandos; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Maria Kordewinders van
wege de Broederschap van Pastoor van 
Ars; om half 8 gel. H. Mis voor Petr<?· 
nella Maria v. d. Kruys; z.a. gel. H. Mis 
voor Anna Venrooy Ghijsens te 's Bosch 
overleden; om half 9 gez. mndst. voor 
Adrianus Schellekens. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez . 
mndst. voor Maria van Dongen v. d. 
Laar; z.a. gel. H. Mis voor Henrica v. 
d, Kruys; H. Hart altaar gel. H. Mis 
voor Jozef van Riel te Drunen overleden 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Lam
berdina v. cl. Geeren v. d. Meyden van
wege de godvruchtige vereniging van d_e 
H, Theresia; om half 8 gel. H, Mis 
voor Barbara Mandos Hazen berg; z.a. 
gel. H. Mis voor Godefridus Nabbe te 
Boxmeer overleden; om half 9 gez. 
mndst. voor Dick Pijnenburg. 
In het Liefdehuis zullen geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Johanna van
Lieshout de Werd; Dinsdag gel. H. Mis 
voor Elizabeth Traa Verhoeven; Woens
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens; Donderdag gel. H. Mis tot bij
zondere intentie; Vrijdag gel. H. Mis tot 
bijzondere intentie; Zaterdag gel. H. 
Mis voor Cornelia Renders. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen
te ontvangen: Laurentius Antonius Mul
kens geb. en won. te Boxtel en Maria 
Gosuina Wilhelmina Kooymans geb. en 
won. te Dreumel; 1-Iendricus Martinus 
Maria van Erp geb. en won. par. H. 
Hart (Boxtel) en Maria Petronella van 
Geffen geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de te afkondiging ge
schiedt. 
afkondiging geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 
Gedoopt: 8 Sept.: Karel Gerard Johan
Marie zoon van Johannes Buddemeyer 
van Erp; 11 Sept. Adrianus Wilhelmus 
zoon van Adrianus v. d. Schoot van Ru
remonde; Franciscus Adrianus Cornelis 
zoon van Marinus v. d. Nostrum van 
Kas teren; 13 Sept. Antonius Johannes 
Maria z. v, Eduardus v. d. Brand v, Laar
hoven; Johannes Marinus zoon van Ge
rardus v. d. Langenberg. 
Bij zijn vertrek naar de missie brengt
Father G. v. d. Laar langs deze weg nog 
zijn hartelijke dank aan alle parochianen 
van St. Petrus voor de milde bijdrage die 
zij gegeven hebben voor zijn missie. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
17e Zondag na Pinksteren 
21 September 'i 1947 .. 

1 e schaal is voor ,de missie van Father 
J.v. d. Laar; de 2e voor de B. N. Van
daag alg. H. Communie voor de H. Fa
milie ·van Moeders en Gehuwde Vrou
wen onder de H. Missen van 7 en 8 uur. 
Vandaag zal Father J.. v. d. Laar in alle 
H, Missen een predikatie houden voor 
zijn vertrek naar de Missie, 
Aanstaande Zondag collecte ten bate
van de Seminaria van ons Bisdom. 
Dinsdag vangt de retraite voor Moeders
van de 2e wijk aan. 
ZONDAG 21 Sept.: 6 uur t.d. voor
Adrianus Vlaminckx vanwege Brabants 
Toneel• 7 uur l,d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn der parochie; 8 uur t.d. 
voor Willem v. d. Langenberg vanwege 
H.Familie; kwart over 9 Ld. voor Jo
hannes Driessen vanwege de K.A.B.; half 
11 de Hoogmis voor Piet v, cl. Kruys 
vanwege de KA.B.
MAANDAG 22 Sept.: 7 uur t.d. voor
An toon Hoffmans; l.d. voor Paulina Ver
hoeven; Ld. voor Adrianus Vlaminckx 
vanwege Personeel Zuivelfabriek; kwart 
voor 8 Ld. voor Martinus Michielsen, 
Johanna van Krieken z.e. en familie; 
half 9 l.d. voor Gerdina van Beljouw. 
DINSDAG, 23 Sept.: 7 uur t.d. voor 
overleden Oom en Tante; l.j. v. Adria
nus Wagenaars; l.d. voor Antonius Wa
genaars en echt. en zonen; kwart voor 8 
Ld. voor Adriana . v. cl. Boogaard-Bijnen 
en Angela d� dochter te 's Bosch over!.;
half 9 l.d. voor Jacobus van Wijk: 
WOENSDAG 24 Sept.: 7 uur l.j. voor
Francisca Merkx; l.d. voor Henrica v. 
Stekelenburg-v. Duuren vanwege Firma 
Meulemans te 's-Bosch; kwart voor 8 
Ld. voor Adrianus Vlaminkx vanwege 
Buurt en Buurtvereniging; half 9 l.j. voor 
Johanna van Strijthoven; half 10 gez. 
Huwelijksmis. 
DONDERDAG 25 Sept.: 7 uur I.m .
voor Johanna van Geffen v. d. Horst; 
t.d. voor Arnoldus v. d. Heuvel en Hele
na de Groot z.e.; t:d. voor Mathilda 
Scheepers vanwege de Buurt; kwart voor 
8 Ld. voor Maria v. Roessel; half 9 t.d. 
voor overl. fam. de Gouw v. d. Dungen. 
VRIJDAG, 26 Sept.: 7 uur z.d. voor de 
Heer Henricus Linssen te Vught overl.; 
1.d. voor Dick Pijnen burg; l.j. voor Jo
hannes v. d. Meyden; kwart voor 8
Ld. voor Martinus Michielsen, Johanna 
van Krieken z.e·. en familie; half 9 Ld. 
voor Bijzondere Intentie. 
ZATERDAG, 27 Sept.: 7 uur t.d. voor
Wilhelmina van Rooy v. cl, Steen; l.j. 
voor Johanna Verbunt van Mechelen; 
l.j. voor Petronella van Kollen burg; kw.
voor 8 l.j. voor Henrica van Nuenen; 
half 9 t.d. voor Adrianus Vlaminckx van
wege Personeel Zuivelfabriek. 
Doopuur: iedere dag van half 3 tot 3
uur. 
Biechturen: Zaterdag van 3 tot 4 uur
en van 6 tot 8 uur. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 
17de Zondag na Pinksteren. 
Feestdag van de H. Lambertus. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Frans 
v. cl. Schoot.
MAANDAG: half 8 jrgf voor Petrus
Vorstenbosch en Gertruda de hsvr, 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes
v.d. Linden en Gertruda de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Martina
Geerts. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus den Otter. 
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Maria hsvr. 
van Henricus den Otter, 

ZA TERDAC: jrgt. voor Cornelis Sch�h 
lekens en Gertruda de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 
mndst. voor Adrianus van Ruremonde; 
Dinsdag mndst voor Henrica van Log
ten; Woensdag H. Mis voor Maria van 
Kasteren; Donderdag H, Mis voor Fran
ciscus v. d. Akker te Berlicum overleden: 
Vrijdag en Zaterdag H. Mis voor Adriá
nus van Ruremonde. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
17e Zondag na Pinksteren '47 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor over
leden vader en moeder; half 8 H. Mis 
voor Theodora Mari.:i Portier-v. d. Krab
ben te St. Michiels-Gestel overleden; 
10 uur Hoogmis voor het welzijn van 
de parochianen. De eerste schaal is voor 
onze eigen kerk; de tweede voor B.N.;
half 3 Lof met rozenhoedje, om Gods' 
zegeningen te verkrijgen over ons paro
chiehuis en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mfs tot bijzon
dere intentie, ook voor de vruchten der 
aarde; kwart over 8 gez. mndst, voor 
Ardina Petronella Huyberts-van Esch. 
DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 plechtig jrgt. voor 
Helena Mestrom-Brouns. 
WOENSDAG: half 8 H, Mis, waarbij 
de kerk met·'n kaars wordt vereerd .voor 
Maria Allegonda Schalkx-van Kampen, 
in België overleden; kwart over 8 gez. 
jrgt, voor Petrus Kruyssen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Hendrikus Korsten te Linschoten over
leden; kwart over 8 H. Mis tot intentie 
van de leden der Godvruchtige vereni
ging ter ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor de wed. 
Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden; 
kwart over 8 jrgt. voor Hendrikus v. d. 
Biggelaar en Maria Catharina Vogels 
hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
van Loon en Gerdina Vennix hsvr.; kw. 
over 8 jrgt. voor Johannes Verhoeven en 
Geertruida Veroude hsvr. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Theodora Maria Portier-v. d. Krab
ben te St. Michielsgestel en Hendrikus 
Korsten te Linschoten overleden. 
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van 5 
tot half 7. Om half 7 Lof met rozen
hoedje, om het communisme af te weren 
en de opbloei van KA. te Verkrijgen, 
ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Adrianus v. d. Loo, Johanna de dochter 
en Hendrikus de zoon; half 9 . H. Mis 
vanwege de Broederschap "H. Bloed" 
voor Petronella v. d. Sloot-van Roos
malen. 

PAR. ST. JANS' ONTHOOFDING
LIEMPDE. 
17e Zondag na Pinksteren, 
21 April 1947. 

ZONDAG: half 7 l.mndst. voor Mathil
da Prinsen; 8 uur l.j, voor Wilhelmina 
van Alphen; 10 uur de hoogmis tot wel
zijn der par.; 3 uur Lof, daarna meisjes
congregatie. Na de hoogmis algem. v.er-. 
gadering van het Wit-Gele' Kruîs in het· 
Parochie-huis_ 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Thomas. 
Johannes Schoenmakers; half 8 z.mndst. 
voor Marinus Ha braken; 8 uur l.j, voor 
Adrianus Thomassen, 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmina 
Willem Welvaarts; 8 uur l.j. voor Adria
nus Thomassen. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Martinus 
Schoenmakers; half 8 z.mndst. voor 
Theodorus Hollanders; 8 uur l.j. voor 
Jan Schoenmakers. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; half 8 z.mndst. 
voor Adr. Kuppens; 8 uur l.j. voor An-
tonetta Jan Schoenmakers. •• 
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Michiel 
Schoenmakers; half 8 z.j. voor Johannes 
Braken en Wilhelmina hsvr.; 8 uur l.j. 
VQPr Petrus van Kuringen. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Johanna 
Schoenmakers; half 8 z.j. voor Nicolaas 
v.d. Velden; 8 uur l.j. voor Maria Pe
trus van Kuringen. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der
par.; 8 uur l.j. voor Anna Maria van 
Kuringen; 10 uur z.j. voor Maria Nico
laas v. d. Velden. 
In de kapel der Eerw. Zusters: Maandag
7 uur I.m. voor Martinus Boeren. 
Gedoopt: Henricus Marinus Wilhelmus
zoon van Marinus Kreyveld-Putmans. 

PAR. ST. WILLIBRORD TE ESCH 
' H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur . 

Hoogmis voor de Par.; 2de schaalcollec
te voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de 
Middag om ?i uur Lof met Rozenhoedje; 
na het Lof een lied. 
Zondag a.s .. tweede schaalcollecte voor 
het Seminarie. 
De Zelatricen van de St. Pieters-en Re
traitepenning worden dringend verzocht 
vandaag de opgehaalde gelden af te dra
gen. 
ZONDAG: 7 uur H; Mis voor Wil
helmus van de Langenberg te Boxtel 
overleden; half 9 H. Mis voor Johanna 
van Zeeland; 10 uur Hoogmis voor de 
parochie; elders jrgt. voor Josephus 
Vorstt>nbosch en Adriana van de Noste-
rum de hsvr. 

• 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Jo
hannes Wilhelmus van Exsel; elders 
mndst. voor Wilhelmus van de Langen
berg. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Antonius 
van den Braak. Elders jrgt. v9or Henrica 
van den Braak-van Abeelen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zr. Philippa van den Braak; elders jrgt. 
voor Wilhelmina Maria van den Braak. 
DONDERDAG: half 8 jrgt� voor Johan
nes Klomp; elders jrgt. voor Geertruda 
Klomp-v. d. Braak. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Gerdina v. 
Gemert, Elders jrgt. voor Martinus Wit
!ox. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
van Kasteren. Elders jrgt. voor Catharina 
van Schijndel-Sol. 
Nog zullen elders geschieden: 
H.Mis voor Cornelia van Oers-v, d.
Braak; H. Mis voor Gertruda van der 
Staak-Konings; H, Mis voor de levende 
leden van de Br. H. Cornelis Bokhoven. 

' 
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Wed. " Joh. ' de Visser-Keet, Praêtische kennis van Auto's Weet u 'van Coothstraat 1 9, Boxtel be- en . Landbouwtractoren voor 
tuigt hier,mede ha.ir harteliike iedereen. ,, , dat kunstzijde en 
dank voor de belangstelling b i j  , 1 , . . • . • : (  • 1 , ., . , .  • - • • •  ' chármcuse ' onder, 
ziekte en overlijden van haar U leert hoe de auto en ZJJn goèd sterk verlaagd 
Echtgenoot ondervonden van onderdelen in elk�ar zit. Geen is in punten sinds 1
Buren Vrienden en Kennissen droge motortheone, maar een 15 Aug�stus 
en vdor de- hulp van Dokter, vo?_r ieder begrijpelijke schtif
Ziekenverpleegster en vooral teliike cursu�, verschaft u aan
mej. Wed. Steenbakkers-van gename wmter�vo�den en 
Woensel waarvoor de over- geeft U zekerheid m techm
ledene z

1

elf zo dankbaar was. sche situaties. Voor landbou

Vanuit Port Said (op doorreis 
naar Indië) breng ik de harte
lijke groeten over aan ouders, 
broers en zusters, familie, 
vrienden, kennissen en spe
ciaal de Kajotters. 

Kajotter , Dpi. Soldaat, 
A. M. V, d. BOOGAARD.

Te koop : guste zeug, geschikt 
voor huisslachting, J. v. d. 
Kerkhof, Tongeren 60. 

Te koop aangeboden :  een z.g. 
a.n. kinderwagen op kogella
gers, een kamer kachel met 2
kookgaten en marmeren op
stand voor wastafel.
Te bevragen, liefst Zaterdags,
Burgakker 1 6, boven.

. Te koop : 2 beste driftvarkens 
G.Y., één gemerkt voor stam-

• boek, en een beste waakhond.
Joh. de Bresser, Langenberg 
24.
Gevraagd voor direct :
R.K. Dagmeisje, A. v. d. Meij
den, Korte Kerkstr. 1 3 , Boxtel. 

Te koop bij C. Timmermans,
Munsel 28, een beste Brabant
se kachel,_ wegens overcompl. 

Te koop : een haard en een
ronde tafel, bij de Wed. Wit
hoos, v. Salmstraat 48. 

Te koop : een kinderwagen,
oud model, adr. : 90a Gemonde 

\X/ij  vragen te koop : Heren
huis, groot of klein, mC't tuin, 
te Boxtel , hebben hiervoor 
pracht woongelegenheid te ruil 
in klein dorp nabij Boxtel. Br. 
onder no. 88. 

Te koop : Philetta 1adio in pri
ma staat. Te bevragen Molen
straat 19. 
Te koop : een mooi jongens
pakje. Leeftijd 7 à 8 jaar. Be
vragen op Molenstraat 1 1 . 
Te huur : een garage voor auto 
Brieven onder no. 46 Bureau 
van dit blad. 

'Te koop : beste stoofperen en 
een nest jonge honden, Me
chelse herders, oud 7 weken, 
vader meermalen met de eer
ste prijs bekroond. Tongeren 
77, Boxtel. 
Te koop : een goed spelende 
Radio, prijs '75 guldtn, bij J .  v. 
Boxtel, Rechterstraat 61 Boxtel 

Ouders, haast U 
Gelegenheid aanwezig om Uw 
kinderen degelijk te laten bij
werken voor de Lagere-School
vakken. (Cursus 1). Ook nog 
gelegenheid aan te sluiten bij 
Cursus Il, omvattende : mo
derne talen, alsmede muziek 
en zang. Succes verzekerd. 
Meld U nog heden aan per 
brief onder no. 16, Molenstr. 
19, Boxtel. 

U zoekt 
Een aardig kraagje, 

• Ceintuurtje en leuk
Garneerknoopje ?

WIJ hebben een mooie sor, 
tering hierin en kunnen gerust 
zeggen : 

U slaagt zeker bij 

1 J. Willeuwl 

s
MANUFACTUREN, EN 
CONFECTIEBEDRIJF 
Rechterstraat 18, Boxtel 

Ziet étalage l Ziet étalage l 

Gevraagd voor terstond 

een nette jongen 
pl.m. 14 á 15 jaar, voor lichte 
boodschappen te doen en  
verdere werkzaamheden i n  
de  bakkerij. 

Brood, en Banketbakkerij 
W. v. d. LAAR 

Rechterstraat 15 - Boxtel 

Flinke knecht 
of Loopjongen 

gevraagd. 
• Groenten• en Fruithandel

, ,DE MEIKERS'?...
Bosseweg 2 • Boxtel

Wij hebben nog een aardige 
sortering in DIRECTOIRS

reeds vanaf 78 et. 
wers speciale vervolgcursus 
LANDBouwTRAcToREN. 1 J. Witteoeen' s
Lesgeld f 1 ,25 per week. 
Vraagt gratis prospectus Bu
reau P.A.K. Jacob Marisstraat 
83 Amsterdam-W. 

MANUFACTUREN & 
CONFECTIEBEDRIJF 

Rechterstraat l 8 Boxtel 

Het Consultatiebureau voor 
T.B.C. -bestrijd ing te Boxtel 

zal vanaf Dinsdag 23 Sept. voortaan 
inplaats van 's Woensdags 

op D i n s d a g  worden gehouden.

' s  Morgen!! van 9-10.30 uur voor oude patiënten. 
's Middags van 1-2 uur voor nieuwe patiënten. 

Beauraing.  
DINSDAG 7 OCTOBER, 
Rozenkrans wordt de 

Feest 0. L. Vr. v. d. 

1 3e Bedevaa rt georgan iseerd voor Boxtel 
en omstreken naar Bea uraing.  
Tevens bezichtiging van Festraets astronomisch 
klokkenspel te St. Truiden. 

Aanmelding tot � MISSIE H U I S  ST. THERESIA.  
en met 28 Sept. ( w: M.:VAN MOORSEL, Raaphof 1 .  
Wij zorgen voor U w  paspoort. 

Assurantiekantoor te Amsterdam 
VRAAGT voor behartiging en uitbreiding van besta�nde 
BRAND, en VARIA,portefeule (als bijverdienste) 

Actief Age11t 
voor BOXTEL en Omgeving. 

Brieven met uitv. inl ichtingen onder No. 5068 Smi t's 
Advertentiebureau, Heerengracht 442, A'dam,C. 

· oe grootste sorteri ng

K INDERLEDIKANT JES . . . .
BABYMAAT KLEUTER M AAT 

55 X 1 1 0  cm 60 X 1 20 cm 6 5  X 1 3 0  c m  

36.90 39.50 52.50 
39.50 44.50 57.50 
44.50 47.50 62.50 
48.90 57.50 72.50 

Bij 

F. J. WITTEVEEN WONINGINRICHTING
Rechterstraat 22, Boxtel. 

Eenigejongens gevraagd 
voor de afdeling houtwaren. Gelegenheid 
het vak te leren. Leeftijd 14:-18 j aren. 
Goed loon. 

Tevens bomen op stam te koop gevraagd 
Boxtelse Klompen• en Houtwarenfabriek 
Van Hornstraat 34 Boxtel. 

Chem. Wasserij en Stoomververij "Den Dries" 

vraagt nette Fietsjongen 
Aanmeldingen aan de fabriek van 9-12 en 14-17 uur. 

Stoomwasserij "DE SMALLE STROOM" Boxtel 
vraagt : 

enkele nette meisjès 
voor de mangel• en strijkafdeling. 

Aanmelden : aan de Wasserij Zandvliet 1 van 8-12 uur 
en van 1 . 30-5.30 uur. ' s  Avonds n.i 6 uur Bosscheweg 42. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

UW COLBERT C O ST U U M
kan er keurig uitzien, doch zijn Uw BOORD 
en OVERHEMD niet smakelijk opgemaakt, 
dan is het geheel niet af. 

Laat daarom ook Uw BOORD en 
OVERH EMD door ons verzorgen. 

Wij garanderen een prima afwerking De geringe 
kosten behoeven geen belemmering te zijn om
er ALTIJD ALS HEER UIT TE ZIEN. 
Wenst U deze goederen door ons behandeld 
te zien, geef even bericht en desgevraagd 
worden deze goederen opgehaald. 

Chem. Wasserij � Stoomververij en Fijn� 
strijkinrichting "DEN DRIES". Telef. 232 

Uw · êtalage trekt kijkers 1 1 1 1 

Bakkerskecht 
GEVRAAGD, genegen toer 
te rijden. . 

Bakkerij 

H. H. v. GRIENSVEN, 
Rechterstràat 8.

Bestel tijdig Uw 
Zaaigranen en 
Pootaardappelen 

Wij leveren uitsluitend I e  
kwaliteit e n  wat U bestelt 
wordt ook tijdig geleverd. 

· Firma Gebr. v. Oers
Zaden en Granen • Boxtel 

Voor Gras" en 
Klaver zaden 
steeds naar 

VA N O E R S

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

.. ,-., ,-., t9t, ...... .,-., ,-., ,-., 

Zojuist ontvangen 

prima 

Hockeysticks 
J. A. GEMEN

Stationstr. 14-, Boxtel 

j ' I 

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 2 
1 , . 

D E  I� O ETS E N  D E  VLI E G  

Tegen een heuvel op, die zandig is en helt 
En aan de zonnebrand van alle kant i s  blootgesteld, 
·Daar trekt een zestal sterke paarden voor een wagen.
De passagiers zijn uitgestapt en gaän te voet ; 
Het zestal hapt naar lucht en zwoegt vol goede moed,
Tot eensklaps een vliegje op komt dagen.
Het p:onst en prikt en schijnt maar steeds te denken,
Dat zijn bedrijvip:heid het rijtuig voort doet zwenken.
Het zet zich op de disselboom en op de neus van de koetsier
En schrijft het moeizaam voortgaan toe aan zijn bestier.
Het diertje klaagt dat lrij alleen voor allen heeft te zwoegen : 
Zo'n zware vracht is voor een vlieg warempel geen genoegen ! 
Na lang getob heeft het gezelschap dan de heuveltop bereikt.
,, 'k Blaas even ui t", _zegt onze vlieg, terwijl ze nederstrijkt,
,, De koets is er gekomen : 't is door mij dat alles lukte.
Kom op nu, heren paarden, met het loon voor al  mijn drukte!"

E
r zijn ook onder de mensen nog
dezulken, die evenals deze Y!ieg 

heel erg bedrijvig zijn in schijn. 
Maar praatjes vul len geen gaatjes. 
Alleen door allen eendrachtig de 
schouders onder het werk te zetten, 
kunnen we gezamenlijk ons doel 
hereiken. Al leen zó kunnen allen het 

beter krijgen. Geen meisje, geen 
jongen,geen man mag afzijdig blijven 
bij de nationale krachtsinspanning 
voor een welvarend Nederland. Meldt 
U hij het Philips Aanneemhureau 
in de Willemstraat. 

P H I L I P S 

www..,wwwww 
lli!A?lD..>:äW� .... -------------■---------------

In verband met mijn huwelijk is mijn kantoor 

van 1 6  September tot 1 October gesloten. 
en verplaatst van M o 1 e n s t r a a t  76 naar 
R E C H TE RSTRAAT 41 (naast Drogisterij 
Oliemeulen). Het telefoonnummer blijft 419. 

Accountantskantoor ANT. s. P. v. d. HORST. 

Vanwege de

Dr. HOEK'S• VERENIGING 
Afd . Wit-Gele Kruis te Boxtel 

:zal in een der zalen van "De Ark" een 

MOEDERCU RSUS 
gegeven worden door Zr. DUMOULIN, welke :zo 
mogelijk eind September zal aanvangen. 

Dag en uur zal de Zuster op de eerste bijeenkomst 

met de moeders af.preken. 

Aanmelding bij de Wijkzusters op "De B ouw'' 
(Duinendaal) dagelijks van 2-3 uur, of bij de
Secretaris van het Wit,Gele Kruis Nieuwstraat 128

Het is prettig een keuze te doen 
uit onze groote collectie gouden en 
zilveren sieraden of zilver schepwerk. 
Ook in p leet b ijzonder aantrekkelijke 
cadeaux. 

De keuze wordt steeds meer uitgebreid. 

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

T O M AT E N  PU R E E
Thans nog verkrijgbaar 

per b l ikje va n circa 130 gram 45 ct. 

Ontvangen : 
N i e u w e Bessensap 
per fles van circa 370 cL 64 et. 

per fles van circa 750 cL 123 et. 

ANDRÉ VAN HILST 
Een ieder gaat met zgn bonnen 
V0<?r puike KAAS en prima VIS 
Naar de zaak van vertrouwen 
En weet dat VOS het is. 

Stationstraat 44. 

Rookt 
kwallteit vol  geur en smaak 

en Koopt ' 
blJ Bert va n den Braak ■ 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Nieuwe Bioscoop d Boxtel 
Presenteert : 

Vrijdag 19 Sept. 8 uur 
Zaterdag 20 Sept. 8 uur 
Zondag 21 Sept. 4, 6 en 8 uur 

Tarzan in New-York ! 
met Jonny Weis m ü l ler. 

Alle leeftijde.n. Alle leeftijden. 

Let op onze a.s. Filmcyclus 
iJIE'" DONDERDAG 25 SEPTEMBER. 

Voo, 
J
J' 1 •  ' - f 
\, WC{ L teds , .drukwerk 1 •

Drukkerij 

Boekbinderij 

Boek- en 

Kontoorboekhandel 

Firma J. P. Tielen 
BOXTEL STATIONSTRAAT 28. TELEFOON K 4106-317, GIRO 66169 

r· 

!Bca6.ant' s WUtlUff brengt kopers ! 
DRUK : J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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WAARSCHUWING 
Op Zatèrdag, • 20· September j.l., heeft een tot heden onbekend gebleven manspersoon, gekleed in het uniform van sergeant van het Nederlands leger, te Gemonde in deze gemeente huis aan huis gecollecteerd voor Katholiek Thuisfront, zonder daartoe gerechtigd te zijn. Vermoed wordt, dat bedoelde persoon, die van meerdere ingezetenen van Gemonde z.g. ten behoeve van Katholiek Thuisfront gelden in ontvangst heeft genomen, zich aan oplichting heeft schuldig gemaakt. Degenen die eventueel hieromtrent inlichtingen kunnen verschaffen worden verzocht zich zo spoedig mogelijk te vervoegen ten politieburele alhier. 

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL 
Een e� ander over onze 
zangklassen. 

Thans· zijn wij zover, dat nagenoeg op iedere lagere school twee zangklassen zijn gevormd. Wat wordt in deze klasjes gedaan en wat is uiteindelijk het doel hiervan? Allereerst gaan we met de kinderen het echte, Nederlandse lied zingen; liederen die op onze bodem zijn ontstaan en een Nederlands karakter hebben. Zolang zijn wij op "' dit gebied beïnvloed geworden door onze naburige landen, terwijl wij zelf zulk een schat van liederen hebben en in staat zijn ons eigen volkslied te doen leven en voortleven. Het komt er echter op aan dat onze liederen gezongen en gespeeld worden. Door de beoetening van ons eigen, fris lied, zal het lelijke en banale - dat ook op dit gebied is ingeslopen - moeten plaats maken. Het zingen van goede volksliederenkomt ook de stem te goede. Er moet 
flink gezongen - de mond ver open, de tekst duidelijk uitgesproken - maar niet geschreeuwd worden. Verder zal door een veelvuldige beoefening van ons volkslied de grondslag gelegd worden voor een nieuwe, rijke oogst op dit gebied. Naast en tegelijk met het zingen van liederen zal getracht worden de kinderen iets' bij te brengen over muziek. Zo dikwijls hoort men zeggen: ,,ik houd wel van muziek maar ik weet er niets 
van,'. Natuurlijk behoeft men niet veel te "weten" om van muziek te kunnen genieten. Toch zal enige kennis - horen en zingen van intervallen, begrip van notatie, melodievorming etc. - er toe bijdragen elke vorm van muziek aan te voelen en te waarderen. Bovendien.'hoe staat het in het algemeen met het peil van muzikale ontwikkeling bij onze zangers en zangeressen op de koren? Hoe dikwijls wordt er niet gezegd:. wij kunnen niets van noten' lezen, laat ons eens een cursus beginnen. Daar wordt dan vaak met veel ijver aan begonnen en . . . . . .  bijna even vaak mee opgehouden wegens.. .... gebrek aan belangstelling! Het is inderdaad ook niet eenvoudig om, als we niet meer aan het studeren gewend zijn, daar nog mee te beginnen (al • brengt _het een enkeling nog wel eens ver). Wat zouden veel koren er goed opstaan als zij eens 80 pct. z.g. ,,lezers" hadden. Wat zou dat een "pompen" sparen en wat zou er dan meer gedaan kunnen worden! Ook vooral hier geldt het spreekwoord "begin met de jeugd". Bij de jeugd gaat het notenleren spelenderwijs, zij zingen vrij-uit en laten gemakkelijk hun stemmen vormen. Ook met hen, die van nature geen erge mooie stem hebben zijn in die jaren nog resultaten te berei'. ken. Op deze wijze hopen we straks nóg meer zangeressen en zangers te krijgen die niet alleen graag zingen maar ook hun "partij staan". Bij al deze doelstellingen staat er natuurlijk één voorop, n.l. de volkszang. Het gezamenlijk zingen bij bijeenkomsten in de kerk en daarbuiten; onze stem voegen bij die van anderen en deel uit laten maken van de totaal-klank - solidari
teit, inwendig en uitwendig! Tenslotte: als de kinderen straks een instrument gaan bespelen zijn zij met dit elementair onderricht van de zangklas heel veel voor Moge, door medewe�king van de ouders de goede inzet van het eerste schooljaa; van de R.K. Volksmuziekschool van groot belang zijn voor het muzikale leven hier in Boxtel. 

H. KINDSHEID-MIS
ST. PETRUS PAROCHIE

Op Dinsdag 2 Octobèr wordt in de St. Petruskerk de jaarlijkse Kindsheid-mis opgedragen. Waar is toch de tijd gebleven; dat elk jaar de prachtige Kindsheid optocht d0or de straten van Boxtel 
tr�k! Eigenlijki denken we er nog met he1mwe� aan terug, want als er één optocht b1J de mensen inging, dan was het t?ch wel deze. 't Was één bonte mengeling van blanke en bruine en zwarte snuitjes, een keur van praalwagens en een costumering, die een lust was voor h�t oog. Zullen we hem nog ooit terug zien nu alle costuums met milde hand zijn uitgedeeld in tijd van nood? Pessimisten beweren dat de Kindsheid langzamerhand heeft afgedaan als niet meer van onze tijd. Wij menen dat ·als onze kin?�ren. ooit een toewijding aan het Heilig Kmd van Nazareth nodig hebben, het zeker in onze tijd is. En als we onze kinderen ooit de gedachte aan een vrijwillig offertje voor anderen moeten bijbrengen, dan toch zeker in onze tijd, waarin egoïsme de grootste erfenis is der oorlogsjaren. Maar er is één geruststelling: geen katholieke moeder denkt eraan, haar kind niet te laten inschrijven door de ze la tri -cPn der H. Kindsheid. Dit zegt meer dan 'terlijk vertoon. -onze moeders er dan ook voor dat hun kinderen, groot en klein, Mulo-kinderen, de H. Kindsheid,ijwonen. Deze H. Mis wordt op�.:uragen in de St. Petruskerk, Dinsdag-

• morgen om half acht. De kindermis . wordt over het algemeen zo slapjes bezocht. Dat is zo jammer, want onze kinderen hebben een dagelijkse geestelijke versterking door en door nodig._, Laat voor de Kindsheidmis de kerk eeris te klei il zijn! Na de H. Mis opdracht der jeugd aan het Kind Jezus, daarna een korte toespraak met kinderzegen. Vriendelijk verzoek: res.erveer de banken voor de kinderen. 
BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 16 Sept. t.m. 22 Sept. 1947. 
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Gehuwd: Bernardus Theodorus van Stekelenburg en Henrica Maria van Heesch; Antonius Hendrikus Hagemeijer en Geertruda Johanna Driessen. Cornelis Danklof en Helena Huberti111 Antonia Janssen. 
OVERLEDEN: I--lenricus Antonius Crol, oud 73 jaren; Adriana Simons, oud 10 jaren. 

Sociale Verzekeringen. 
Op vele plaatsen hoor ik in arbeiderskringen en ook in de kring van kleine werkgevers de mening verkondigen, dat nu de Noodwet Ouderdomsvoorziening is tot stand gekomen wa<,1rbij een behoorlijke uitkering is gewaarborgd, zonder dat daarvoor premie wordt betaald het toch overbodig is de rentezegels op de rentekaart te doen plakken of wel vrijwillig een Rijkspensioen te sluiten, waartoe bij de Rijksverzekeringsbank middels de Raden van Arbeid de gelegenheid is. Deze mening nu is volkomen onjuist. De noodvoorziening is een voorlopige regeling welke getroffen werd om in de nood van ouden van dagen te voorzien in afwachting van de tot standkoming ener definitieve voorziening door middel van verplichte verzekering. Bij de noodvoorziening heeft de Regering rekening gehouden met de behoeftefactor doch het ligt niet in de bedoeling die factor in een blijvende regeling der sociale verzekering te handhaven. 
In de Memorie van Toelichting op hetontwerp der Noodwet denkt de Regering zich een ouderdomsvoorziening zodanig, dat de rechthebbenden op een vast pensioen. �oeten kunnen rekenen, waarbij geen rekening wordt gehouden met inkomsten, welke zij buiten het pensioen no,~ genieten. 
Dit is dan ook de grondgedachte van de Minister van �ociale Zaken bij de voorbereiding van de herziening der sociale verzekering, een herziening welke men hoopt binnen drie jaren gereed te krijge11

1 
waarna dan de premiebetaling voor de verplichte· verzekering op basis der hogere uitkeringen zal moeten geschie

den. 
De pensioenen uit andere hoofde staan hier dan geheel buiten en worden dan ook niet voor de helft gekort op het ouderdomspensioen. 
Bovendien geeft de rentekaart waarop de zegels van thans worden geplakt nog andere rechten o.a. Weduwen- en Wezenrente en Invaliditeitsrente op welke renten in de naaste toekomst een verhoging kan worden tegemoet gezien. 
Het plakken van zegels op de rentekaart blijft derhalve even noodzakelijk als voorheen, doch bovendien verplicht, terwijl het sparen voor de oude dag door middel van een vrijwillige Ouderdomsverzekering (V.O.V.) even zeer aan te bevelen blijft als aanvulling op het ouderdomspensioen dat in de definitieve Wet straks wordt bepaald. 
Een vraag werd nog gesteld door een man ouder dan 65 jaar die met zijn zuster een klein bedrijfje heeft of de helft van de winst op zijn ouderdomsuitkering zal worden gekort. 
Neen dit is niet het geval, want zijn uitkering bedraagt voor de Gemeente Boxtel f 456 en voor Esch en Liempde f 432. Zijn zuster komt zolang zij de 65 jarige leeftijd niet bereikt heeft niet voor de uitkering in aanmerking. Op de genoemde uitkering van de man komt vanzelfsprekend slechts de helft van· de winst voor de helft in aanmerking voor vermindering, voorop gesteld, dat zij beiden deelgerechtigd zijn in het bedrijfje. Indien derhalve f 500 winst uit het bedrijfje komt, dan zijn de inkomsten voor de man f 250 en wordt zijn Ouderdomsuitkering met f 125 per jaar verminderd. Was zijn zuster eveneens thans 65 jaar, dan iverd ook voor haar f 125 per jaar op haar uitkering van ongehuwde in mindering gebracht. 

H. v. d. K. 

Wegens overvloed van copie 
moest een reeks vragen en ant
woorden, betreffende Pensioen en 
Ziekengeld tot volgende week 
blijven overstaan. 

Distributie-Nieuws 
OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 28 Sept. 
lot en met l1 Oct. 1947. 

Bonkaarten KA, KB, Kè • 711 (Serie N) N-01 Brood: 800 gram brood;:N-01 • Boter: 125 .gram boter. N-02 Boter: 125 'gram margarine of 100gram vet. ' N-03 Boter: 250 gram margarine .of 200gram vet. N-01 Vlees: 100 gram vlees. N-02 Vlees: 400 gram vlees.N-01 Melk: 4 liter melk. N-03 Melk: 6 liter melk. N-05 Melk: 6½ liter melk. N-01 Diversen: 100 gram kaas of 125gram korst!. kaas. N-03 Reserve: 1600 gram brood .. N-04 Reserve: 200 gram kaas of 250gram korst!. kaas. N-06 Reserve: 800 gram brood. Bonkaarten KD, KE 711 (Serie N) N-11 Brood: 800 gram brood. N-11 Boter: 250 gram boter. N-12 Boter: 125 gram margarine of 100gram vet. N-11, N-12 Vlees: 100 gram vlees.N-13, N-15 Melk: 10 liter melk. N-11 Diversen: 100 gram kaas of 125gram korst!. kaas. N-13 Reserve: 800 gram brood. • Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, MF, MC, MH 711 (Serie N) (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). N-21 Brood: 800 gram brood.N-21 Boter: 250 gram boter. N-22 Boter: 250 gram margarine of 200gram vet. N-21.Melk: 5 liter melk. N-21 Vlees: 300 gram vlees. N-22 Vlees: 100 gram vlees. N-21 Kaas: 200 gram kaas of 250 gramkorst!. kaas. N-21 Eieren: 5 eieren.
Het melkrantsoen voor volwassenen zalvoor de hierop volgende 14 dagen 3½ liter bedragen, zodat - gerekend voor 4 weken - per week 17/s liter beschikbaar is. Het veertiendaagse rantsoen zal dus wisselen tussen 4 en 3½ liter. 

Sport nieuws.

ODC - VSV (Valkenswaard) 2 - 3 
ODC Il - VSV (Valkenswaard) '.2- 3. 

Beide elftallen van ODC speelden Zondag j.l. tegen de dito's van V.S.V. uit Valk.enswaard, die al)e twee eindigden met een nederlaag 3-2. Het eerste elftal maakte (ik zou. haast zeggen de traditionele) blunders in de achterhoede en verloor alzo deze wedstrijd. ODC was gehandicapt door het niet meespelen van W. v. d. Boogaard, dit kon men danig merken. En toch heeft deze wedstrijd weer een lichtpunt gebracht, en wel door het opstellen van de junioor P. Scheepers. Dit bleek een ras echte binnenspeler te zijn, met buitengewone technische kwaliteiten, en een goede kijk op het spel. ODC kan van deze speler nog veel plezier beleven. VSV kwam eveneens met een invaller uit voor haar rechtsbuiten, waarvoor de oude rot Wijnen inviel, die het voetballen nog niet verleerd bleek. Overigens waren het allemaal jonge spelers (de gehele half linie was in militairen dienst) die een goede partij voetbal demonstreerden. VSV nam met 2-0 de leiding waarna Pennings voor ODC de achterstand verkleinde 2-1. Na de thee verhoogde VSV door Meurs de voorsprong 3-1. Hoewel P. Scheepers spoedig de stand op 3-2 bracht, mocht het 00C toch niet meer gelukken de verdiende gelijkmaker te scqren. Het 2e elftal nam al gauw de leiding,• doch de VSV reserves veranderde de situatie door drie maal te doelpunten, 3-1. Ook hier werd het nog 3-2 en toen kwamen nog diverse kansen,welke echter niet werden benut. Het yrogramm voor a.s. Zondag is Haarsteeg-ODC; ODC 11-St. Mich. Gestel II. Het eerste elftal krijgt een zware uitwedstrijd te verwerken. Indien het uitsluitend op voetbal alleen aankwam, dan waren wij heel gerust, dan zouden de meeste tegenstanders in het zánd bijten. De wedstrijd van St. Mich. Gestel heeft echter laten zien, dat andere factoren ook een woordje mee. spelen, al blijft het een vaststaand feit, dat de techniek uiteindelijk toch zal zegevieren. Het 2e elftal ontvangt de reserves van S�_. 
Mich. Gestel. Laat ons hopen, dat ZIJ de kansen die steeds weer worden geschapen eindelijk eens in productie omzetten. 

Belangrijk. Maandagavond zal zeer waarschijnlijk het ODC-terrein in een zee van licht • baden, wat wil zeggen, dat de junioren A en B. weer om half zeven op de training present moeten zijn. Deze trainen dan tot half acht, waarna de senioren komen. 

NIEUWS {)IT HET BOXTEL-KAMP en dan kunnen we met een geru§t h�rt • 1 d • de uitsl;ig van deze wedstrijd tegemoet Zondag 28 Sept. zullen de Boxte • ici- • zien. Na afloop van deze wedstrijd spe-pelen van het S.S.-systeem hun zo lang Jen te circa half vijf onze junioren tegen verbeide, entrée in de vierde klasse ma-ken. DEB uit Breda zal de tegenstander de jqnioçen .uit Schijndel. Wat het resultaat vàn �-dezé·•wedstrijd zal zijn, is nu 
@��neer we de 3-1 overwinning van èc I nog'niet te v,oors·p�llen, maar doe je besten "alles sa! reglr !<om". DEB-ers op Nevelo in ogenschouw ne- . . ,.-men, lijkt het ons in eerste instantie ge-· • vaarlijk overmoedige voor;pellirgen te doen. Weliswaar hebben de 11!3oxtelaars" enkele aardige öefenpartijtjes gespeeld, maar voor competitie-voetbal zegt dat te weinig om reeds een oordeel uit te 
spreken. Het derde elftal speelt evenals het eerste thuis, en wel tegen Wilhelmina. IV uit Den Bosch. 
De supportersvereniging "Boxtel" deelt mede, dat degenen, die op Zondag 5 October de reis naar Tilburg per autobus willen meemaken voor de wedstrijd Voab-Boxtel zich vanaf Zondag 28 September bij H. v. d. Meyden, Nieuwstraat 33 kunnen opgeven. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De kosten hiervan zijn f 1,25 per per:." 
SOOn. 

R.K.S.V. ,,Boxtel" afd. Korfbal 
Oranje-Wit III - Boxtel l 2 - 8 

Zondag j.l. behaalde Boxtel I na een zeer spannende en sportieve wedstrijd een 8-2 overwinning op Oranje Wit 111. Na het beginsignaal kwam O.W. in de aanval, doch de Boxtel vei·dediging wist wat haar te doen stond en sloeg de aan"' val af. Toen kwam de Boxtel aanval in actie,_ echter ook zonder succes. Het spel ging regelmatig op en neer, nu eens was O.W. in de aanval, dan weer Boxtel. Na een half uur spelen nam Boxtel met een ver schot de leiding 0-1. Een hevige O.W. aanval was hierop het antwoord, doch deze werd keurig • afgeslagen en opnieuw trok Boxtel ten aanval en scoorde nummer twee 0-2. O.W. zag het gevaar in en wist met een goed schot een tegenpunt te scoren 1-2. Toen werd de strijd op zijn hevigst. 0. W. zette alles op alles om de gelijkmaker te scoren, Boxtel daarentegen deed zijn uiterste best om de stand op te voeren en slaagde hierin door goed samenspel 1-3. Hierna kwam de rust. Na de rust kreeg Boxtel 2 strafworpen tegen zich, waarvan O.W. er één wist te benutten en dus· de stand op 2!....3 bracht. Boxtef was echter zo gemakkelijk niet te verslaan. Keurige aanvallen werden opgezet en binnen enkele minuten was de stand weer opgevoerd to 2-5. Hierna werd de strijd even gestaakt, wegens de zware regenval. Deze gedwongen rust scheen Boxtel goed gedaan te hebben, want toen de strijd weer hervat werd was Boxtel niet meer te houden en voerde de stand op tot 2-8. 
Hierna klonk het eindsignaal. 

Afd. Korfbal ODC 
j.l. Zondag 21 September startten onzetwaalftallen weer met de competitie. Ons eerste twaalftal kreeg dan al direct te kampen met D.O.T.B. I uit den Bosch. En we mogen wel weer zeggen onze speelsters en spelers wisten hun plaats weer voor 100 % te staan; dat blijkt 
trouwens wel uit de fraaie overwinning die ze behaalden. 
Met 5-1 wist ons eerste twaalftal DO TB I te verslaan. Jongens pr9ficiat en 
denk er aan, nog meerµere wedstrijden moeten zo volgen. Het tweede twaalftal heeft ondanks dat ze met 5-1 verloren van KCT Il toch laten zien dat ze voor de competiti� niet bang behoeven te zijn, dat blijkt wel dat zij tot de rust met 1-0 de leiding hadden. Na de rust bleek echter toch wel dat KCT Il wel wat sterker was. Daarom jongens, de volgende wedstrijden be
ter. a.s. Zondag Sportlust 1-0DC I • Boxtel11-0DC 11, aanvang 2 uur. 

HOCKEY-NIEUWS 
Vorige Zondag hebben we dus met onze beide elftallen de wedstrijden in Tilburg tegen de eerste klasser Forward verloren. Ma�r de heren �erloren slechts op het kantJe af en well,cht zou een gelijk spel de juiste krachtsverhoudino beter hebben weergegeven: Onze da�es met 3-0 wat evenwel niet zou geschied zijn als we het gehele eerste elftal en da� nog wel compleet te onzer beschikkino hadden gehad. Maar omdat we verlore� hebben, behoeven we nu nog niet bij de pakken te gaan neer zitten. Integendeel! a.s Zondag zullen we zeer zeker een gunstiger resultaat behalen en we spe
len dan met niet minder dan vier elftallen. De wedstrijden zullen als volgt gespeeld worden: Te twaalf uur speelt het 
tweede heren elftal tegen het tweede elftal van Hopbel uit Schijndel. Te half· twee spelen dan onze dames ook tegen de Hopbel. . "fe half' drie begint de belangrijke wedstrijd MEP I tegen HMHC . uit Helmond. Deze wedstrijd nioeten we winnen al was het alleen maar om de nederlaag van het vorig jaar, de enige nederlaag welke we toen hebben moeten incasseren, te kunnen vergeten. Dus, heren vanaf het begin stevig aanpakkt'n 

DAMMEN 
De Eerste . 'Boxtelse Damclub .herdenkt ·op Zaterdag ; 27 September a.s. haar 20-jarig bestaan. In haar clublokaal "Hotel Theeuwkens", zal vanaf 6 uur des namiddags voor de leden en genodigden, w.o. het hoofdbestuur van de Nederlandse· en Prov. Noordbr. Dambond, een gezellige avond worden gegeven, en zal de prijsuitreiking en huldiging van de Kampioen der afdeling plaatsvinden. Tevens is op dit 4e lustrum bekend welke speler van de jubileum-wedstrijden op die dag het hoogst in aantal punten is komen te staan, waarvoor een extra prijs is toegekend. Dat hiervoor met alle ijver wordt gestreden behoeft geen betoog, gezjen het geringe krachtsverschil. De vijfde ronde van de jubileum-wedstrijden bracht het volgende resultaat: W. Tybosch Jr.-A. Kool 1-1- (inhaalpartij)
J. v. d. Wouw-F. Leermakers 2-0W. Tybo�ch Sr.-C. Oliemeulen 1-1H. Schuurmans-W. Tybosch Jr. 1-1Chr. v. Rooy-J. v. Dijk 0-2 De afgebroken partij . F. I'...eermakersA. Kool welke voor remise werd gehouden medegeteld, is de stand thans: 1. J. F. v. d. Wouw met 8 p. uit 5 part.2. F. Leermakers met 7 p. uit 5 párt.3. W. Tybosch Jr. met 6 p. uit 4 part.4. I--1. Schuurmans met 6 p. uit 5 part.5. E. v. Roosmalen met 5 p. uit 5 part.6. Chr. v. Rooy met 4 p. uit 4 'part.7. N. Walrave met 3 p. uit 3 part.8. C. Steinmann met 3 p. uit 4 part. 9. J. v. Dijk met 2 p. uit 1 part. 10. A. Kool met 2 p. uit 4 part. 11. C. Oliemeulen met .1 p. uit 3 part. 12. W. Tybosch Sr. met 1 p. uit 4 part.13. de overige deelnemers met O punten. Heren deelnemer, die nog partijen achter zijn gelieven <leze alsnog in te halen, willen zij op 27 September a.s. een gelijk aantal partijen gespeeld hebben. De vastgestelde competitie-wedstrijd oi, 30 September a.s. te�en W.D.V. wt Waalwijk gaat niet. door en zal op verzoek 'van Waah<ik eerst op 3 Octobe1 a.s. alhier plaats vinde1: Aanvang half 8 n.m.
DÈ KLOKKENBERG-

MOTOR-WEDSTRIJDEN 
Deelname uit Boxtel verzekerd.
,,De gezonden voor de zieken". 

Zo zullen dan Zondag a.s. duizendenoptrekken naar Etten om te genieten van de Nationale Klokkenberg-Motor1wedstrijden. 
Het staat nu vast, dat mede op instigatie
van de B.M.C. ,,Rapide", ook vele Boxtelaren de tocht naar Etten mede zullenmaken en daarmede wederom bij zullen dragen aan. het schone doel, dat met de.organisatie van deze wedstrijden wordtnagestreefd: steun aan het Brabants Sa
natorium "De Klokkenberg". 
Ook de Boxtelse motoren zullen Zon
dagmorgen over de Bredaseweg daveren, 
tezamen met die van alle andere Bra
bantse gemeenten, ook zij zullen deel 
uitmaken van die grote stoet van auto's,autobussen en motoren die de tocht naar
Etten vanuit Tilburg zullen aanvaarden. 
Dr. Dijkstra, de bekwame GeneesheerDirecteur, met zijn assistenten, verplegend personeel en patiënten, zij zullen
het vanaf de grote weg kunnen zien en horen en zij kunnen zich weer eensovertuigd weten van het feit, dat elkeBrabander wil medewerken aan de bouwvan het zo nodige nieuwe sanatorium.Het zal een steun zijn voor hen, diehun beste krachten wijden aan de velezieken, die daar in "De Klokkenberg"op hun genezing wachten. ,,De sterken voor de lichamelijk zwakken", is er een schoner doel? Zondagmorgen om half 10 precies wordt, voorzover de Boxtelse deelnemers betreft,gestart vanaf het clublokaal van "Rapide", Café G. v. d. Meijden, Stations-plein. Het is niet noodzakelijk, dat men gecostumeerd verschijnt, doch het wordtwel op prijs gesteld. Zij, die niet over motor of auto beschikken kunnen met de fraaie bus vanGarage De Mol mede, mits aanmeldingzo spoedig mogelijk geschiedt. De kosten bedragen ongeveer f 3,- per persoon(retour). 
Wij wekken alle Boxtelaren op: Zondag a.s. naar Etten; Geniet van de steeds uitstekend georganiseerde motor-terrein-wedstrijden voorJuniores en Seniores. De bekendste Nederlandse cracks verschijnen aan de start.Stelt mede een goede daad: steunt "DeKlokken berg". Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer C. van Griensven,Kantoorboekhandel, Rechterstraat. ,,De Klokkenberg" rekent ook op U ! 

De Geschiedenis 9î 
�c, 

van 

FELIX FLINK 

91. Felix was al spoedig goed bevriendmet de negerjongens. Zijn aangenaam.jongenskarakter overstraalde ook hen en om strijd zochten ze zijn genegenheid. Hij kon na een paar dagen hun taaltje al wat begrijpen en leerde hen jongensspejen zoals hij dat in Holland kende. 

" ... 

't Was dan een lust om te zien hoe de zwartjes een pret hadden. 
92. • Ze hielpen hem met het maken van een grafheuveltje voor zijn maanvriendje waarbij Felix een kruisje plaatste van een paar dorre �akken. 

De nege_rtjes begrepen dit wel piet maar het scheen toch wel indruk op hen te maken want ze lieten hem stil begaan en keken hun ogen uit toen Felix eerbiedig neerknielde om voor zijn maanvriendje te bidden. 



ESCH. 
. 1 . •• ,,DE· �PEURDER'' Parochie-Agenda 
{op Zondag 21 September 1947, gaf de . • 
. .( Hon1endresseervereniging '!De Speur-
' -der\', te· Esclr ter geleget'lhe1d van haar 

.••••. ' " • f :, " .. .. , 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

J 

\. één'.jarig • bestaan haar 'é:erste grote on-
: : derlinge Kringwedstrijd. 
i • De honden kwamen uit in klasse A en 

B. 
. ' 

1 De uitslagen luidden als volgt: 

Klasse, A.-

1. Agent Somers • uit Boxtel, ,,Wacht 
·U voor de· Hond" met Tommy, te 
prijs met 302 punten. 

. 2. H. van de Meiden uit Boxtel, ,,De 
Wacht in 't Veld" met Duc, 2e prijs 
met 272½ pnt. 

3. Van de Hout uit Boxtel, ,,Wacht 
.U voor de Hond", met Breston, 3e 

r prijs 239 pnt. 
4., Van Oorsch'ot uit Boxtel, ,,Wacht 

U voor de Hond", met Duc, 4e prijs 
235 pnL 

5. Gabriëls uit Uden, met Wilson, 4e 
prijs . 224 pnt. 

Klasse B. 
1. Van Son uit Boxtel, ,,Wacht U voor 

de Hond", te prijs met Loeba, 240 
pnt. 

2. Vesters uit Uden, met Wilson 181 
pht. 

3. Brusselaars uit Boxtel, ;·,De Wacht 
in 't Veld", met Asra 133 pnt. 

Agênt Somers uit Box.tel "Wacht U voor 
de Hond" behaalde een extra prijs voor 
manwerk met 142 pnt. en een extra 
prijs voor revieren met 52½ punt. 

Zondag 28 September. 
1 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor' 
8, 9 uur en om half 1 t de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 zal worden opgedra
gen voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochianen. Vandaag gaat de 
te schaal voor het seminarie, de 2e voor 
de bizondere noden van het Episcopaat, 
welke beide ten zeerste in de mildda
digheid der gelovigen worden aanbevo
len. Vanavond· om 7 uur Kruisweg-oefe
ning voor degenen, wier namen in de 
maanden Juli, Augustus en September 
op het zielboek werden geplaatst; daarna 
kort Lof. . 
Vandaag om kwart voor 12 iyiariagarde 
en vanmiddag om half 4 H. Familie. 
Dinsdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef tot 
opening van de Octobermaand. Gedu
rende Octobermaand iedere avond om 7 
uur Lof met Rozenhoedje en gebed tot 
St. Jozef. 
Vrijdag 3' October, eerste Vrijdag van 
de 1i1aand, toegewijd aan het 1-1. Hart. 
Om half 8 gel. H. Mis ter e,re van het 
H. Hart, waaronder alg. H. Communie 
van de leden van de Bond' van het H. 
Hart. Des avonds om 7 uur Lof met 
Rcizenhoedj'e en gebed tot St. Jozef. 
Vanwege de Eerste Vrijdag is het Don
derdagavond ook biechthoren na. het Lof 
tot 8 uur. Zaterdag eerste Zaterdag van 
de maand en tevens Priesterzaterdag. 
Zaterdag is het biechthoren van half 3 

Het reddend Christendom op het slagveld van de arbeid 
VOLK IN BOEIEN , , , V0lK IN NOOD 
Wie vruchtbaar wil werken aan de vol-

•. komen emancipatie en de volledige ge
lijkberechtig:ng \ an de arbeidersstand, 
moet allereerst goed de weg kennen, 
welke reeds is :iigelegd - moet de moet• 
lijkheden J<:ennen, die daarbij te over
winnen waren - moet de fouten be
grijpen, die gemaakt zijn - moet ook 
de successen overzien, die geboekt wer-
·den. - ' 
Daarom willen wij in enige artikelen 
aandacht hieraan besteden. 

_ De geschiedenis is de beste leermeeste
res, zeker op het slagveld van de arb�_id. 
Wij mogen de ellende-les van het gn1ze 
verleden • niet verwaarlozen, willen wij 
niet in ·dezelfde fouten hervallen, die 't 

50% beneden de vijf jaar. Alleen . de 
sterken overleefden hun zwakke lotge
noten en ook deze "Ubermenseri" liepen 
vaak met de dood in hun kostbare ziel, 
omdat de verpeste fabriekslucht het bo
vennatuurlijk leven geen kansen bood: 
de stof ging inderdaad ruw de fabriek 
binnen en kwam er 's-Zaterdags ver
ruwd en verminkt uit. 
Zo had men geen enkel middel om te 
Leven dan zijn eigen arbeids-kracht. De 
arbeider was inderdaad geheel- overge
leverd aan zijn patroon. 
Vóór 1850 waren er practisch nog geen· 
arbeiders-verenigingen en in vele landen 
waren deze zelfs verboden bij de wet. 
Zo miste hij elk eerlijk middel om zijn 
aangerand recht kracht bij te zetten. 
Dit alles was een noodzakelijk gevolg 

, • van het Liberalisme, dat elke gebon
denheid en onderwerping aan zedelijke 
wetten, normen en gezag verwierp. Het 
Liberalisme, dat langzaam door de eeu-

" communisme en • 't socialisme de volle 
wind in de zeilen gaven - wij moeten 
-een open oog hebben voor de boven- . 
menselijke moeilijkheden, die de eerste 
arbeiders-pioniers te verwerk.en kregen, 
om het huidige geslacht te wijzen op de 
ereplicht, de bloedige en kostbare erfe
nis der sociale voorvaderen te handha
ven - wij moeten telkens weer bezinnen 
op de successen van de voorbije sociale 
strijd, om overtuigd te worden, dat ook 
onze offers niet onbeloond zullen blij- • 
ven. Tegen de donkere achtergrond der 
vorige eeuw zvllen de behaalde succes
sen en resultaten scherper uitkomen en 
ondanks alle tekorten op 't maatschap
pelijk terrein zal de ellende-les 'n moe
dig hart onder de strijdriem der jongeren 
steken. 
In ·de brede volksl;igen heerste in de vo
rige eeuw een pijnlijk pauperisme d.w.z. 
'n massa mensen moest ver beneden het 
bestaansminimum leven, omdat men met 

''al zijn zweten en zwoegen niet eens de 
noodzakelijkste levensbehoeften voor 
een menswaardig bestaan .kon bemach
tigen. De grote arbeiders-vriend Leo XIII
heeft dit tragisch en somber tableau met 
enkele straffe en strenge streken raak 
uitgeschilderd: ,,Het nieuw opgekomen 
economisch stelsel en de ongekende 
vlucht der industrie heeft bij de meeste 
volki;ren geleid tot een onmiskenbare 
splitsing der gemeenschap in twee klas
sen: de ene klas, gering in aantal, kan 
genieten van alle gemakken, door de 
moderne vindingen in zo overvloedige 
mate geboden - de andere klasse, de 
grote massa, gaat gebukt onder armoe
de!" Met recht kon Marx in zijn com
munistisch manifest zeggen: ,,De arbei
der heeft niets te verliezen dan zijn 

• ketens." 
De arbeiderswoningen waren mensen
pakhuizen. In de industrie-centra be
stond in 1900 nog een-derde deel der 
arbeiderswoningen uit éénkamer-wonin
gen, waarin een-vierde deel der totale 
Nederlandse bevolking leefde. Schande
lijk waren de lonen. Volwassen arbeiders 
werkten 18 uren per dag, vrouwen en 
kinderen maakten dagen van 12-t 5 uren. 
Wilt gij enkele loon-normen van het jaar 
1850? . 
Een Utrechtse landarbeider verdiende 
in de zomer f 3,50 en in de winter 
f 2,50 per week. Bij de spoorwegen ver
diende een volwassen werkman 85 cen
ten per dag. Wevers hadden f 1,35 per 
da� Is het een wonder dat men verhaalt, 
dat de • wevers afgekeurde zakdoeken 
weefden, om hun tranen af te drogen 
bij deze loon-ellende? In Moordrecht 
moesten kinderen van 4-5 jaar een wiel 
op de lijnbaan draaien van 5 uur v.m. 
tot 7 uur n.m. Een 6-ja_ri_ge spoeler ver
diende in Hilversum 2½ cent per .dag 

'plus een boterham! Van de waardigheid 
van de vrouw bleef in die dagen niet 
veel over. Zij waren de·blanke slavinnen, 
die zonder enige bescherming loon-ar
beid moesten verrichten, om de gapen-

, de kindermondjes open te houden. 
Daarom kon Mgr. Korum in 1890 op 't 
wereldcongres te Luik met diepe ont
roering• uitroepen: ,,Ik zoek het beeld 
der moeder als een schutsengel over dë 
wieg van het kind . . . doch die wieg is 
·zonder bescherming, want moeder werkt 
in de fabriek!" 
De lichamelijke en geestelijke gezond
heids-toes'tand liet ,natuurlijk zeer veel 
te-wensen over: het sterfte-cijfer in die 
dagen was huiverend hoog - men schat
te de gemiddelde arbeidersleeftijd bene
,den de .20 jaren: - De kimlersterfte 
beliep ·in sommige steden zelfs meer dan 

• wen was gegroeid, doordat de invloed
rijke kracht der Christelijke verlossings
gedachten machteloos gemaakt was door 
de gespletenheid van de Reformatie en 
het verdringen der kerk buiten het maat
schappelijk leven. 
Het materialisme d.w.z. de aanbidding 
der stof ging alle gedachten 'en ·verlan
gens beheersen: geld, goud en goed 
gingen de knoet zwaaien over de ont
troonde mens. Men vroeg niet langer 
meer wat rechtvaardig, liefdevol en bil
lijk was . . . stoffelijk voordeel maakte 
alles geoorloofd en eigenbelang toverde 
alles tot· deugd. Tussen de ondernemin
gen en de mensen onderling heeft dit, 
noodzakelijk geleid tot een ongebreidel
de en moordende concurrentie en in de 
ondernemingen kwam het tot bovenge
schetste uitbuiting en verdrukking der 
arbeidersklasse en ten slotte tot een on
verzoenlijke klasse-strijd. Men kon en 
moest voortaan spreken van het slagveld 
van de arbeid. 
Het is alleszins begrijpelijk, dat hier
tegen 'n felle reactie kwam opzetten, die 
op haar beurt wederom in een ander 
uiterste omsloeg-: totaal geen vrijheid! 
Vooral Marx met zijn nieuwe heilsleer 
en verlossingsgedachten heeft de massa 
aangegrepen en betoverd. 
In 1848 verscheen zijn Communistisch 
Manifest: het was een _hartstochtelijke 
oproep aan alle proletariërs der wereld, 
omrmet geweld de kapitalistische maat
schappij omver te werpen. 
Marx' leer steunt op een materialistische 
levensbeschouwing: de boterham, 't 
,aardse· geluk en de productie zijn de 
hoogste idealen. Het doel heiligt de mid
delen, gelijk Lenin in 19�0 verklaarde: 
"Onze moraal is geheel ondergeschikt 
aan het belang van het proletariaat en 
aan de eisen van de klasse-strijd!' Mil
lioenen zijn hem gevolgd en ;en slotte 
vond Marx' leer in Rusland een concrete 
uitwerking. 
Alleen het Christendom kon redding 
brengen op dit slagveld van de arbeid. 
Gelukkig begreep dat een aantal Roomse 
pioniers, die ten dele voor 1830 het slag
veld van de arbeid betraden en heel hun 
leven hebben ingezet voor de vrijmaking 
van de arbeidersstand. 
Wij noemen hier met eerbied enige Ne
derlandse hoofdfiguren: Schaapman, 
Aalberse, Nolens, Aengenent, Ariëns en 
Poels. 
De toestand ,zag er in • het midden der 
vorige eeuw zeer somber uit. 
De Katholieke Sociale Actie was in die 
dagen in alle landen nog slechts in op
komst en ondervond, zeer veel tegen
werking. Het Socialisme en Communis
me dreigden beslag te leggen op de ar
beidersstand. 
Slechts een groot genie zou in staat zijn 
de dreigende wereldretolutie te be
zweren. 
Het Vaticaan ging krijgsraad houden on
der de opperste leiding van Leo XIII, 
want slechts in bloed en tranen kon een 
gelukkiger wereld herboren worden. 

(Wordt vervolgd). 

Wilt· gij meer leren uit deze ellende-les 
van het verleden? 
Bezoek dan de grote vergadering vàn de 
Ned. Kath. Arb. Bew. te Boxtel op 
Woensdag 1 October a.s., met als onder-
werp: . 
Volk in'Boeien.:. Volk in Nood 

tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.,. . 
Vandaag na �e H.oogmis• is· hët .verga-' .. 
dering van de zelatricen van de Bond 
van het H. Hart. Wij vragen nog eens 
uitdrukkelijk, dat alle -zelatricen! aanwe
zig zullen zijn. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge
steld. 
MAANDAG: om kwart voor 7 geL gez. 
jrgt. voor Catharina v. Oerle-Beymohr; 
z.a. gel. mndst. vooR Adriana v. Bragt
Smetsers; H. Hart-altaar gel. H. Mis v. 
Francisca Mombers; H. Bloed kapel gel. 
H. Mis voor Lambertus v. d. Sande v.w. 
de Broederschap van het H. Bloed; om 
half 8 gel. mndst. voor Petrus v. d. Ha
gen; z.a. gel. jrgt. voor Cornelis v. d. 
Ven en Anna v. d. Langenberg c.le hvr.; 
om half 9 gez. jrgt. voor Johannes Dan
kers. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.• 
jrgt. voor Cornelis v. d. Staak; z.a. gel. 
mnc.lst. voor Anna v. d. Boer; H. Hart
altaar gel. jrgt .. voor Antoinette Grillis
v. Schijndel; H. Bloedkapel gel. I-1. Mis 
voor Maria v. Dongen-v. d. Laar v.w. 
de godvruchtige vereniging · v. d. 1-1. The
resia; om half 8 gel. H. Mis voor de 
levende en overledenen leden van het 
Genootschap der H. Kindsheid; z.a. gel. 
jrgt. voor Johannes v. d. Steen; om half 
9 gel. H. Mis voor Gerard Vekemans. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. 
jrgt. voor Franciscus den Otter; H. 
Hart-altaar ·gel. jrgt. voor Andreas v. 
Abeelen; H. Bloedkapel gel. H. Mis v. 
Cornelis van Hal, v.w. de Broederschap 
van St. Willibrord, om half 8 .  gel. H. 
Mis voor onze jongens in Indië, v.w. 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Jozef van Riel, te Drunen overle
den.; om half 9 gel. jrgt. voor Hendricus 
Laus, Antonia de hsvr. en Henricus de 
zn. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Gijsbertus Verhagen; z.a. gel. 
mndst. voor Gerardus Schellekens; H. 
Hart-altaar gel. mndst. voor Antonius 
Brusselers; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Gerardus v. d. Ven v.w. de god
vruchtige vereniging v. d. H. Theresia; 
om half 8 gel. H. Mis v. Johanna Maria 
v. d. Oetelaar-de Bresser, te Gemonde 
overleden; z.a. gel. H. Mis voor Henri
ëtte Witteveen-Schöne v.w. het perso
neel; om half 9 gel. H. Mis voor Johan-
nes v. Liempd. , 

• 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jan v. Liempd; z.a. gel. H. 
Mis voor Jacobus v. Elk; H. Hart-altaar 
gel. mndst. voor Antonia v. Kerkoerle
Heerebeek; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Elizabeth Mandos·Hazenberg, v.w. 
de Broederschap van Pastoor v. Ars; om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Hart; z.a. gel. H. Mis voor Petrus Mu
selaers en Henrica de hsvr.; om half 9 
gel. H. Mis voor Sjaak v. Vlerken. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Maria v. d. Meyden; z.a. 
gel. mndst. voor Henrica Weyers-Pol
man; H. Hart-altaar gel. mndst. voor 
Elizabeth Kerkoerle-Leyten; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor ]9hannes v. d. 
Plas v.w. de processie naar Ulicoten; om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van het On
bevlekt Hart van Maria tot bekering van 
de zondaars; z.a. gel. H. Mis voor Gijs
bertus Looymans; om half 9 gel. H. Mis 
voor Catharina Schoenmakers. 
In het Liefdehuis zullen nog geschie.den: 
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders; Dinsdag gel. H. Mis voor Cor
nelia Renders; Woensdag gel. H. Mis 
voor Johanna v. Lieshout-de Werd; 
Donderdag gel. H. • Mis voor ·Gerardus 

' Schellekens; Vrijdag gel. H. Mis voor 
Cornelia Renders; Zaterdag gel. H. Mis 
voor Cornelia Renders. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen: Marinus de Laat uit deze 
parochie en Henrica Timmermans uit de 
parochie van het H. Hart, • waarvan he
den de te afkondiging geschiedt; Lau
rentius Antonius Mulkens geb. en won. 
te Boxtel en Maria Gosuina Wilh·elmina 
Kooymans geb. en won. te Dreumel; 
Hendricus Martinus Maria van Erp, geb. 
en won. par. van het H. Hart en Maria 
Petronella van Geffen geb. en won. in 
Öeze parochie, waarvan heden de 2e af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbelet
selen, waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 
Gedoopt: Reinerus Gerardus Johannes 
Maria z.v. Johannes biesveld-Kuipers; 
Johanna Antonia Adriana Cornelia d.v. 
Petrus v. d. Loo-Brusselers; Johanna 
Maria Lucia d.v. ·Hubertus Huyberts
Michielse; Petrus Adrianus Gerardus 
Maria z.v. Johannes v. Brunschot-Met-
horst. 
Getrouwd: Cornelis Joannes Schellekens 
en Anna Maria van Hal. 
Overleden: Andreas Vincentius de Vis
ser 94 jaar; Petrus Arnoldus Laus, 48 
jaar. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
18e Zondag na Pinksteren. 

De 1 e scha.al is voor de Seminaries van 
ons Bisdom; de 2e voor de B.N.
De Hoogmis is met volkszang. Direct 
na de Hoogmis Santa Teresà voor de 
meisjes; om kwart vóór 12 H. Familie 
voor de Jongens; om half 4 H. Familie 
voor de mannen. 
's-Avonds om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor onze Jongens in 
Indië. 
Maandag h;.ilf 7 GROEPSMIS voor de 
Gidsen op het feest van St. Michaël. 
Dinsdag en Woensdag retraite .voor de 
Moeders en Gehuwde vrouwen van de 
3e wijk. 
Woensdag begint de Octobermaand, toe
gewijd aan 0. L. Vrouw, Koningin van 
de Rozenkrans. Iedere avond om half 8 
Lof met Rozenhoedje. Het schone ge
bruik, om iedere dag het H. Misoffer 
inede op te dragen en ook het Avond
lof bij te wonen, blijve in ere in onze 
parochie. 
Op Maandag, Woensdag en Vrijdag 
brenge t'nen de nieuwe parochiebundel 
mee om mede te kunnen :i;ingen. (Vanaf 
1 October is de oude parochiebundel 
vervallen). 

Donderdag, daags voor eerste Vrijdag, 
wordt biechtgehoord onder de Diensten 
en -van 6--,7 . uur. ,. · · 
Het Heilig Uur moet op deze• dag v.w. 
het October-lof elders worden gehou
den. tste half uur Lof met Rozenhoedje, 
2e half uur de' gebruikelijke overweging. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd, aan het H. Hart. 's Avonds half 
8 Lof ,t.e.v. het H. Hart. Vrijdag is te
vens feestdag van de kleine 1-1. There
sia, na de H. Missen is er gelegenheid 
de reliquie te vereren. 
Zaterdag, Priester-zaterdag, na de H. 
Missen wordt het gebed voor de 1onge 
priesters gebeden. . Dinsdag en Donderdag om 6 uur repeti
tie van het Jongenskoor. 
ZONDAG, 28 Sept.: 6 uur l.d. voor 
Willem v. d. Langenberg v.w. Broed. 
H. Bloed; 7 uur l.d. voor Geestel. en 
tijd el. welzijn der parochie; 8 uur l.d. 
voor Adrianus Vlaminckx v.w. Voetbal
vereniging O.D.C.; kwart voor 9 l.d. v. 
Maria v. d. Langenberg-Hosewol v.w. 
Verzekering St. Willibrord; half 11 de 
Hoogmis voor Antonius Wagena.ars en 
echtgen. v.w. de Loterijclub. 
MAANDAG, 29 Sept. :half 7 Groeps
mis l.d. Gerdina v. Beljouw; 7 uur l.d. 
voor Willem v. d. Langen berg; l.d. voor 
Paulina Verhoeven; l.j. voor Petronella 
van Eindhoven-Kruisen; kwart voor 8 
l.d. voor Cornelis Baayens; half 9 l.d. v. 
Henricus van Weert en Leonarda van 
Grinsven z.e. • 

DINSDAG: 30 September: 7 uur l.d. 
voor Willem v. d. Langenberg; �d. voor 
Adrianus Vlaminckx vanwege Melkslij
ters; l.d. voor Mevr. Henrica van Steke
lenburg v. Duren v.w. de firma Meulen-. 
mans; kw. v. 8 l.d. voor Henricus van 
Woensel; l.d. voor Mathilde Scheepers; 
half 9 ld. voor Mevrouw Henriette Wit
teveen-Schöne. 
WOENSDAG, 1 Oct.: 7 uur gef. z.j. 
voor Thomas van Alphen en Johanna 
Schellen z.e.; l.d. voor levende leden 
van de Broed. St. Willibrord; I.m. voor 
Cornelis de Zeeuw; kwart voor 8 l.d., 
voor Bijzondere Intentie; Ld. uit_ dank
baarheid. Half 9 I.m. voor de Heer Lam
bertus Goossens. 
DONDERDAG, 2 Oct.: 7 uur gef. l.d. 
voor Mej.· Wilhelmina van Oerle en af
gestorven familie; l.d. yoor overleden 
Vader; l.d. voor overleden familie Strij
bosch; kwart voor 8 l.j. voor Johannes 
v. d. Bongaardt en Gertruda Ras z.e.; 
half 9 l.j. voor Nicolaas Merkx. 
VRIJDAG, 3 Oct.: kwart voor 7 pl. z.d. 
voor levende en overleden leden der 
Broed. H. Hart; Ld. voor Adriana v. d. 
Boogaard-Bijnen en Angela de dt. te 
's-Bosch over!.; I.m. voor Gerardus Ver
oude; kwart voor 8 l.d. voor Henricus 
van Woensel; • half 9 I.m. voor Michiel 
v. d. Heyden. 
ZATERDAG, 4 Oct.: 7 uur z.j. voor 
Johannes Cornelis Nouwens; Ld. voor 
Wilhelmina Pijnenburg Roosenboom; 
I.m. voor Piet v. d. Kruys; kwart voor 8 
I.m. voor Gertruda Goossens-Hermsen; 
half 9 I.m. voor Albertus van Berkel; I.m. 
voor Adrianus Vlaminckx. 

- PAR. H. LAMBERTUS Gt;MQNl)E
1 Be Zondag na Pinksteren.

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
·zijn der parochie; 10 'uur jrgt. v. Maria 
Henrica Schellekins. 

.MAANDAG: h:ilf 8 jrgt. voor Albertu's
v. d. Koevering. ' ' 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Barbara 
v. Rijsingen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus v. d. Langenberg. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Ma-
rinus v. d. Langenberg. 
VRIJDAG, eerste Vrijdag: half 8 H. Mis 
voor Henric� v. Logten, lid broederschap 
H. Hart. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
v. d. Meyden-v. d. Langenberg. 
Deze week zullen geschieden: Maandag, 
Dinsdag en Woensdag H. Mis voor Hen
rica v. Logten; Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdag H. Mis voor Henrica v. Logten 
v.w. de byurt. 

PAR. H; THERESIA BOXTEL 
18de Zondag na Pinksteren '47 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Adrianus v. d. Loo, Johanna de dochter 
en Hendrikus de zoon; half 9 H. Mis
v.w. Broederschap "H. Bloed" voor Pe
tronella v. d. Sloot-v. Roosmalen; 10 uur 
Hoogmis tot welzijn v. d. parochianen. 
De eerste schaal is voor het Seminarie • 
tot opleiding voor de priesters van ons 

• Bisdom. 
De tweede voor B.N. Na de Hoogmis 
vergadering v. h. · Universiteitscomité. De 
propagandaclub "Voor God en Vader
land" wordt vriendelijk verzocht, deze 
vergadering mee • te maken. Collecte 
Katholiek Thuisfront. 
Half 3 .Lof mef Rozenhoedje, om Gods 
zegeningen te verkrijgen over ons paro
chiehuis en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijz. 
intentie.; kwart over 8 H. Mis tot inten
tie v. Z. H. de Paus. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria v. 
Hal-Schoenmakers; kw. over 8 H. Mis 
voor de overleden familie Smits-Ha111-
mes. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij 
de kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor 
v. Kempen-v. d. Ven; kwart over 8 ge
lezen H. Mis voor Petronella v. d. Sloot
v. Roosmalen v.w. Broederschap "0. L. 
in 't Zaiyl"; half 10 gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de 
leden van de Godvruchtige vereniging 
ter ere van de H. Theresia van het 
Kind Jezus; kwart over 8 gez. jrgt. voor 
Martinus Cornelis v. d. Moosdijk. 
VRIJDAG: tste Vrijdag van de maand, 
toegewijd aan het Goddelijk Hart yan 
Jezus; half 8 H. Mis voor Adrianu� van 
Gerven te Vught overleden. kwart over 
8 gez. mndst. voor de Wed. Catharina 
v. d. Meijden v. d. Heyden. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis als mdst. v. 
de wed. Maria Berends;'roonen; k'I_Vart 
over 8 H. Mis voor Jan Johannes van 
Kasteren. • ·' ; • 
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van 5 
tot half 7; om half 7 Lof met rozen-

\_ 

hoedje om het Communisme af te weren 
en opbloei van KA. te bevorderen, . . . 
30 dagen ·worden de gebeden verzocht 
voor Theodora Maria Portier-v. cl. 
Krabben te St. Michiels Gestel,. -Hen
drikus Korsten te Linsçhoten, Adria
nus van Gerven te Vught, Govert 
Josephus van Breugel te Oisterwijk en 
Petrus Arnoldus Laus in den Bosch over
leden. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen: Bernardus Verhoeven uit 
deze parochie en Margaretha van Bel
jouw uit de par. van de H. Martinus. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus • 
Arnoldus Laus in den Bosch overleden. 

Bereiden we ons voor tot het Gouden 
Jubilé van de H. Theresia van Lisieux 
wegens 50-jarig verblijf in de hemel. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par. 
8 uur l.j. voor Anna Maria' van Kurin
gen; 10 uur z.j. voor Maria Nicolaas v. 
d. Velden; 3 uur Lof, daarna Jongens-· 
Congregatie. 
MAANDAG 7 uur z.m. voor Engdber
ttts van de Wiel vanwege Thuisfront; 
half 8 l.j. voor Cornelia de Jong; 8 uur 
l.j. voor Anna Jan v. d. Velden. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Petrus v. d. 
Velden; half 8 l.j. voor Johannes van de 
Koevering; 8 uur l.j, voor Hendrikus 
van de Sande. • 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Huberta 
Petrus v. d. Velden; half 8 l.j. voor Pe
tronella Johannes van de Koevering; 8 • 
uur 1. 7e voor Engelbertus van de Wiel. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen, op de 1 e plaats 
voor onze jongens in Indië; half 8 z.j. 
voor de Zeereetw. Heer Henricus v. d. 
Velden; 8 uur l.j. voor Adriana Hendri
cus van de Sande. 
VRIJDAG: te Vrijdag van de maand 
daarom ook Donderdag biechthoren als • 
op Zaterdagen dit is van 2-3 en van 
6-7 uur; half 7 l.j. voor· Arnolda Tinne
broek; 7 uur l.j. \loor Joh;innes v. Hou
turn; half 8 z. mndst. overl. familie van 
Boeckel-v. Rumpt; deze H. Mis met uit
stelling van het Allerheiligste en acte v.' 
Eerherstel aan het Goddelijk Hart 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Theodora 
v. d. Yelden; half 8 l.j. voor Theodora 
Johannes v. Houtum; 8 uur I.m. voor Jo
hannes Slenders overleden te Vught. 
Zondag feestdag van 0. l. Vrouw van 
de Rozetkrans; half 7 l.j. voor Johannes 
v. Eyndhoven; 8,uur I.m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z.j. voor Franciscus 
Vermeer en -Allegónda hvr.; 3 uur plech-
tig Lof met processie. 1 
In de kapel der Eerwaarde Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Engelbertus • v. d. Wiel v.w. de processie van Bok
hoven; Dinsdag 7 uur I.m. voor Engel
bertus v. d. Wiel v.w. de Voetbalclub; 
Woensdag tot Zondag I.m. voor Engel
bertus v. d. Wiel v.w. de Buurt. 
Woensdag begint de maand October, 
toegewijd aan de verering van 0. L. 
Vrouw van de Rozenkrans. Gedurende 
die maan� volgens Pa�selijk yo?rschrift , . iedere dag Lof met Rozenhoedie, door\ 
de week om half 7. , 

• 

Deze week zal het Comité voor de R.K.
Universiteit te Nijmegen de jaarlijkse 
collecte houden. 
30e Engelbertus v. d. Wiel overleden op 
Java in Nederlands-Indië; Johannes Slen
ders overleden te Vught. . 
Gedoopt: Johanna Gerarda Petronella 
d. van Adrianus v. d. Laar-v. Erp; Her
manus Johannes Cornelis z. van Herma
nus Josephus Kraayvanger-v. Eyndhoven. 

PAR. ST. WILLIBRORD ESCH.· 
18e Zondag na Pinkster.en. 

Vandaag is het Sociale Zondag. H.H. 
Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor 't Seminarie; 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen·
hoedje; na het Lof een lied. 
Woensdag begint de Octobermaand. 
Gedurende deze maand iedere avond om 
half 7 Lof met Rozenhoedje en gebed 
tot de H. Joseph. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-7½ uur. Om 
half 7 odening van het H. Uur met Ro
zenhoedje en gebed tot de H. Joseph. • , 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om half 8 Pl. 
Gez. H. Mis met uitstelling, waarna Li
tanie van het H. Hart en Oefening van 
Eerherstel. 's-Avonds om half 7 Lof; na 
het Lof éen lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Jan van 
Schijndel; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog-
mis voor de Parochie. 
Elders H. Mis voor Jacobus van Zee-
land· , 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Catharina van Zeeland-v. d. Meyden. 
Elders jrgt. voor Johannes Brox. 
DINSDAG:half 8 jrgt. voor Arnolda 
Brox-Raaymakers. 
Elders jrgt. voor Michiel van der Aker. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina van den Aker-v. Rooy. 
Elders H. Mis ter ere van het Onbevl. 
Hart van Maria (voor de bekering der 
zondaars). • 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adri
anus Verhoeven. 
Elders H. Mis ter ere van het H. Hart 
van Jezus (voor de bekering der zon
daar-s). 
VRIJDAG: half 8 Gez. gef. • jrgt. voor 
Elisabeth v. d. Braak. 

-Elders H. Mis voor Johannes Wilhelmus 
van Exsel. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Frans 
van Gemert. 
Elders Gef. jrgt. :,,oor Anna Elisabeth 
Maria van Velddriel. 
Nog zullen elders geschieden: 
H. Mis uit dankbaarheid voor verkregen 
gunst; H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Gertruda van 
der Staak-Konings. 



Getrouwd:'' ,, 
,, TOON v. d. HORST 

' ,. , en 
• JO DONDERS,die mede· namens wederzijdse families hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk onder: vonden. 

Op 23 Sept. te Kalanggoengan N.O.1. sneuvelde onze beste zoon, broer èn zwager 
FRANS Zijn bedroefde Familie. Jan Verheijden A. Verheijden-WillemsT. Indeweij-VerheijdenH. lndeweij en kinderenM. Verheijden enVerloof Je H.VerheijdenG. VerheijdenA. VerheijclcnD. Siebers de verloofdeBOXTEL, Ten Brinkstr: 4. 

Aan boord zijnde van het s.s. Orbita, overdenk ik nog eens Uw milde vrijgevigheid en hartelijk medeleven bij mijn vertrek naar de missie. Ik dank U daarvoor nogmaals van harte. Gibraltar: 25 September 1947. Father G. v. d. LAAR 
Te koop: twee oud-Hollandse 
hoekfauteuiltjes en 6-arfnige 
kroonlamp, nieuw. Bevragen Molenstraat 19. 

Heer, is' in de gelegenheid 's avonds bijlessen te geven in 
Wiskundevakken. Brieven • onder no: 51, bureau van dit bi. 
Te koop: 4 haardfeautuiltjes met salontafel v.o.; een bruids
jurk zilvergrijs maat 44. Bevragen Molenstraat 19. Te koop: gaskachel met braadoven, overjas voor jongen van 1 1 tot 14 jaar, zo goed als nieuw. Nieuwe windjack. Lap stof, oude samenstelling. Bevragen Molenstraat 19. Voor spoedige indienststelling gevraagd een net meisje, voor hele dagen, in klein gezin. Mevr. A. Robben-Ackerman, Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel. 
R. K. Volksmuziekschool 

Dir. C. SUIJS DUFOURSTRAAT 2 Voor de volgende lesgroep_en kunnen nog enige leerlingen worden ingeschreven. 
Viool, Mandoline 
en Gitaar. Aanmeldingen in de Ark, Woensdags van I tot 1,30 uur en Donderdags van 7 tot 7,30 uur. 

Luxe tassen en kotters Ruime sortering in lederen SPORTRIEMEN f '.2,50 KINDERTUIGJES f 3,'.20 LOOPRIEMPJES f 1,40 HONDENRIEMPJES 1,85 
Bovendeert' s 

BEKENDMAKINGEN 

B�strijding W andgedierle In verband met het bestaande voornemen om de bestrijding van de wandgedierte met kracht ter hand te nemen, is het noodzakelijk dat het gemeentebestuur de beschikking krijgt over de adressen van woningen, die last van wandgedierte hebben. Ik verzoek dan ook alle personen, ditr in hun woning last van wandgedierte hebben, h�tzij mondeling of schriftelijk hun adres op te geven op het gemeentehuis, Bureau Sociale Zaken, en wel vóór 4 October 1947. De burgemeester van Boxtel, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 
De Burgemeester van Boxtel brengt, in verband met de nieuwe wet op de vordering van woonruimte, het navolgende ter kennis. Alle zaken betreffende woningen - hetzij aanvragen om een nieuwe woning, hetzij ruiling of inwoning bij anderen - moeten voortaan s c h r i f t e 1 ij k worden ingediend. De ingekomen aanvragen zullen dan - zoveel mogelijk - aan huis wor·den onderzocht. Gezien de grote woningnood van deze gemeente, moet het uitgesloten worden geacht dat van een mondelingen bespreking een direct resultaat te verwachten is, zodat het in de toekomst onmogelijk is om bij ondergetekende of bij de Wethouder van Sociale Zaken een mondelinge bespreking hieromtrent aan te vragen. Met ingang van 1 October a.s. kan dan ook alleen aan schriftelijk gedane aanvragen, aandacht worden besteed. BOXTEL, '.23 September 1947. De burgemeester van Boxtel, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

Te koop aangeboden: goed onderhouden fornuiskachel, Molenstraat 13. Opening Herfst= en Winterseizoen 
Schoen• en Lederhandel_ DAMES! Te koop: bij H. Bek kers, Luis- Grote Levensverzekering Mij.sel 14, een guste zeug en een hoogkar. annex Varia VRAAGT voor Te koop: bij H. v. Vreede, Hal 3, een toom beste biggen. Te koop: zes jonge kippen, 4 maanden oud, Lennisheuvel 108, Boxtel. Gevraagd: een werkster• 's Maandags van 9 tot 6' uur, loon 3 gulden per dag met volle kost. Bevr. Molenstr. 19. Te koop: In goede staat zijn-

•a de Brabantse kachel, J. v. Hal, Selissen 7, Boxtel. Te koop: een beste vaarskalf, aan telling en een vet beest, bij de Wed. J. Dankers, Langenberg 28, Boxtel. 

Boxtel en omgeving een 
Actief Agent:= 
ipcasseerder portefeuille direct ter overname. Brieven onder no. 48 bureau van dit blad. 
Wie zijn boomgaard 

vakkundig wil laten 
spuiten en/of snoeien 

kan hieromtrent inlichtingen 
verkrijgen bij: 

J. VAN RIEL
Loonsproeibedrijf "St.J ozer Wegens huwelijk van het te- Boscheweg 55 , Boxtegenwoordige meisje vraagt . Mevr. van Leeuwen, Huize ,,Leeuwenrode" bij Esch, tegen Nov. a.s. een net meisje voor dag of dag en nacht. Te koop: een prima werkend Electrische Wasmachine met wringer en een goed lopende electrische klok. Adres J. v. Berkel, Dorp A 15, Liempde. Te koop: een haard, in goede conditie, Prins Hendrikstr. 23. Ik heb 's avonds tijd voor 't uitwerken van bouwkundige en betonberekeningen. Ben in bezit • van diploma M.T.S. bouwkunde. Brieven onder no. 52, bureau van dit blad. Te koop: een paar blauwe dames-schoenen zo goed als nieuw maat 42; 1 paar bruinsuède schoenen maat 39. Bevragen Molenstraat 19. 

Bekendmaking GEMEENTE BOXTEL Burgemeester en Wethouders van Boxtel maken bekend, dat vanaf Maandag '.29 Septembe 1947 voor een maand ter· ge meente-secretarie, afdeling al gemene zaken, voor eeniede ter inzage is nedergelegd he door het college van Algeme ne Commissarissen voor de Wederopbouw bij beschikking van '.27 Augustus 1947, no. 31 
voor de Zwaanse brug vast gestelde basisplan van de We deropbouw, met bijlagen. BOXTEL, '.24 September 1947 Burg. en W eth. voornoemd De Burgemeester, Drs. M. A. M. v. Helvoort De Secretaris, J. P. C. van den Hout. 

Ondergetekende maakt het geachte publiek 
bekend, dat zijn plaatwerkerij speciaal op 
het gebied van: 

Brandkasten, Muurkluizen, Geldkisten, enz. 
verplaatst is naar Breukelsestraat 53 (in de poort), 
Ook belasten wij ons met het reviseren 
van : Brandkasten, Kluisdeuren, T aber• 
nakelkasten, Cylinder•, Letter•, Cijfer•, 
Tijdsloten en alle andere sloten en sleutels. 
Geldkisten uit voorraad leverbaar. 

Beleefd aanbevelend, 

J. H. VAN SCHAAIJK 
Prins �rnhardstraat 3 • Boxtel. 

Uw Radio defect? 
Thans kunnen wij weer reparaties aannemen. 
N.V. VAN BOXTEL • RADIODIENST

BOSSCHEWEG 17, BOXTEL 

Boekhandel Firma J. P. Tielen 
Stationstraat 28 Boxtel. 

• In Uw ST., NICOLAAS-PAKETTEN voor Indië behoort ook minstens één goed boek thuis. Kom U eens kijken - wij hebben een grote sortering op allerlei gebied. •Een zakagenda 1948 is ook een zeer gewild cadeautje. 

Ruime sortering in 
DAMES- EN KINDERHOEDEN, 
BARETTEN EN SHAWLS in alle prijzen. Het beste adres voor het vervormen van hoeden en vakkundig garneren en opmaken. 

H. Prick-Op de Laak
Rechterstraat 30, Boxtel 

KARPETTEN 
lA0 X 220 cm. 37.50 
200 X 240 cm.- 54.50 
200 X 300 cm. 52.50 
200 X 300 cm. 137.50 

DEURMATTEN 
50 X 100 cm. 14;75 
45 X 85 cm. 11.50 
40 X 70 c� 5.65 

KAMERMAT JES 

40 X 70 cm. 2.95 
SLAAPKAMERMAT JES 

50 X 100 cm. 5.45 
Ziet onze etalage 

1 J. Wüteveen Woninginrichting 
1Rechterstraat 22, Boxtel 

Uit voorraad leverbaar 
LAND• EN TUINBOUWZADEN 
POOTAARDAPPELEN 
BESTRIJDINGSMIDDELEN 
en TECHNISCHE ARTIKELEN 

A. COPPENS, Verkoopkantoor Rosmalen.Agent voor Boxtel I A.J. Vermeiren en omgeving 
Onrooisestraat 56, Boxtel 

SCHOUWBURG DE ARK BIOSCOOP 

Grote Toneeluitvoering 

* ZONSOPGANGHet bekende Eindhovens Toneelgezelschap DOOR vRIENDSCHAP STERK 
Geeft op Dinsdag 30 September een 
Grote Voorstelling van bovengenoemd 
succes stuk. 

! Aanvang 8 uur. ! 
Prijzen der plaatsen f 1.50 en f 1.Kaartverkoop en plaatsbespreken op de dag der uitvoering van 12-1 uur en een uur voor de aanvang. In Eindhoven reeds 12 maal met succes opgevoerd. Bespreekt U tijdig uw plaatsen -om teleurstelling te voorkomen. 

Kon ik toch maarzonderpijn lopen! 

Dat kan na eèn voetbehandeling bij 

:Booendeect! Rozemarijnstraat 

' ./ 

'NOTARI$ 'i ., .. ; -'-----, _..;.' .;..., .. ------
,, 
.. -. ------

P. MERTENS '·:zJaMt,eS TE BOXTEL Heden ontvangen 
• een pracht collectiezal op Dinsdag 30 Septembeî Najaarshoeden Steeds 1 nieuwste. 

Grote sortering in hruidskransjes. • Aanbevelend, MAISON VERHEIJDEN 
1947 v.m. 10 uur te Esch A 94 voor de Erven van de heer J. Konings, om contant geld,publiek verkopen:kasten, stoelen, klok, ledikant Stationstraat 89, Boxtel met matras, brandkist, spie-

Zoekt U 'n cadeau in Goud of Zilver? 

gels, schilderijen, bascule metgewicht, inl. tabak, sigaren,bijenkisten, potten, pannen,brandhout en wat verder tekoop wordt aangeboden.Bezichtiging een uur voor hetbegin der verkoping.
Wij hebben voor U 'n ruime keuze in 
GOUDEN EN ZILVEREN ARTIKELEN Ook weer voorradig dunne GOUDEN EN 
ZILVEREN COLLIERS UW ADRES VOOR 

BLOEMEN 

Ook in Pleet artikelen hebben wij ruime keuzen. 
BRILLEN 's Morgens besteld. 's Avonds klaar. 

bij GEBOORTE, VERJAARDAG, VERLOVING en HUWELIJK is 
F. P. v. Langen, Stationslr. 62 
HORLOGE • OPTIEK = GOUD EN _ZILVER Erkend Ziekenfondsleverancier. 

L. v. d. SandeTONGEREN 56, Boxtel Als het gaat over Zaden of B,oemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Een pet 1 
is zonder punt ■

Wij hebben momenteel 
een prachtsortering allen met rubberklep in diverse 
prijzen. 

U slaagt zeker bij 

1 J. Wüteveen' s MANUFACTUREN & CONFECTIEBEDRIJF Rechterstraat 18 Boxtel 
ALS U UW OUDE OP 

0

LAAT KNAPPEN DOOR 

Bestel tijdig Uw 

Pootaardappelen, 
Zaai granen, 
en andere Zaden 

Zeer lage prijzen. 
Jl'fillllPIDID 

J.Wagenaars
Munsel 23, BOXTEL Agent van N.V. A. Hobbel, Ooltgensplaat. 
Bloembollen leveren wij in alle soorten. 
Wij geven gaarne advies. 

MINDERBROEDERSTRAAT 2.4 

U :zult er verwondeNf van ata■n. 

wat dl• zetfa nao ••n de oudate 

waa•n maakl 

Rookt 
kwallteit vol geur en amaak 

en Koopt ' 
bil Bert van 

Nieuwe Kerkstraat 73 
den Braak• 

Telefoon 450 

�;:::n�.nzevolledigeprijs- Bij vos uw kaas en vis gehaald
Fa Gebr. van Oers Dan hebt U zeJcer nooit gefaald_ 
Breukelsestraat 112 1 STATIONSTRAAT 44 

., 
De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 3 

\ 

�fóf,_ 

s==:� . -;:_��,;._1�;:;=-��i�:':;--���-�:.--: __ -. _ _,., 
HET VISJE EN DE VISSEB 
Een karpertje, ternauwernood ontwassen aan de kuit, Werd door een visser opgehaald uit een rivier. ,,Alles telt mee", zei hij, bij_ 't keuren van zijn buit, ,,Ik stop het dus maar in mijn vistas hier". ,,\Vaarom Uw tijd met mij toch te verknoeien?" Zo merkte toen het kleine visje op, ,,Laat mij toch liever nog een jaartje groeien, Dan lever ik U véél meer op! Bestemt ge mij nu echter voor Uw maal, Dan wordt de pot gewis wel héél erg schraal!" "Schraal? Nu goed", hernam de 1hengelaar, L ,.Mijn beste vriend, jij bent een enteraar, Maar jij gaat in de pan, wat je ook wilt beloven: Één in de hand is meer dan tien die ik nog moet krijgen, En laten wij er verder liever over zwijgen!" 

w ELKE lering is hiernu uit t�_tr��-ken? Dat we geen ogensch11nh1k voordeel moeten najagen. Daarmede gaan de beste jaren verlo_ren en als dan de tijden weer normalerzijn geworden, dan vissen we achter het net. Verdien liever 0op behoorlijke wijze een goed weekloon en leer een vak. Bovendien: willen we het allen beter 

krijgen,dan moeten we eendrachtig de schouders onder het werk zetten. Geen meisje, geen jongen, geen man mag afzijdig blijven bij de nationale krachtsinspanning voor een wel varend Nederland. Meldt U bij het Philips Aanneembureau in de Willemstraat. 
PHILIPS 

Uw étalage trekt kijkers . . . . :/3wJant' s Centaun brengt kopers ! 
DRUK: ). P. TIELEN, BOXTEL. 

•

• 

1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURAN1 

KATHOLIEK WEEKBLA'D VOOR BOXTEL EN 

October 
De maand van de Rozenkrans 

Ieder Katholiek weet wel, dat Oc
tober de maand is van de Rozen
krarts en in iedere Katholieke 
kerk van de wereld in de Octo
bermaand destromen der Wees
gegroeten ruisen, waarm·ee alle ge
slachten Maria zalig prijzen, ten 
hemel. Maar wanneer· we aller
wegen lauwheid en slapheid con
stateren, moet dit jammer genoeg 
ook wel het geval zijn bij de Ro
zenkrans .. De meesten bidden het 
rozenhoedje uit sleur en gewoon
te en er zijn al verschillende ge
zinnen, waar het zonder meer 
wordt overgeslagen, omdat men 
beweert er geen tijd meer voor te 
hebben. 
Wat leert ons de H. Kerk zdf om
trent de Rozenkrans? In de Titur-

/ gie van het •Rozenkransfeest 
• wordt vooral de nadruk gelegd
op het oyerwegend bidden van de
weesgegroeten. Z() laat d� H
Kerk ons vragen in het gebed der
H. Mis: ,,dat wij mogen navolgen,
wat. de geheimen van de Roz;,en
krans ons leren".
De overweging van de verschil
lende geheimen is de hoofdzaak
bij het bidden van de Rozenkrans.
St. Bernard legt hier de nadruk op
en g�eft prachtige voorbeelden -
van het overwegend gebed in de
tweede nocturn van het brevier
gebed op deze dag.
Wat zou het nuttig zijn, als de ge-

. lovigen zich bij het begin van de
Octobermaand nog eens fris voor
namen, om voortaan weer met
• aandacht de Rozenkrans te bid
den. Meer overwegend .. -:-... Want
weesgegroeten wor,den er in de·
gewone geloofspractijk genoeg af -
gerammeld, maar te weinig wor
den er gebeden.
Juist alsof Maria soms stond te
wachten op de klanken, die van
onze lippen vliegen, zo stormen
de halfuitgesproken woorden el
kaar achterna. Achteloos en on
eerbiedig. En dan verwonderen
zich sommige christenen nog, dat
ze na een dergelijk gebed niet ver
hoord worden. Als we tot onze

�,medemensen spraken in hetzelfde
tempo en dezelfde vaart, als ·we 

• het rozenhoedje bidden, zouden
ze menen dat we ons verstand niet
hebben, of althans niet gebruiken.
De rozeRkraris is in zijn wezen een
persoonlijk gebed en een volks
devotie en is dus geen liturgisch
gebèd. Daarom moeten liturgie en
rozenkrans niet met elkaar ver
ward worden. Het is daarom ook
beter, dat iemand gedurende de

·H. Mis aan ziin rozenkrans bidt,
dan dat hij gedurende de H. Mis
zit te suffen, maar het beste is,
dat men de H. Mis meeleeft, door
haar gebeden te volgen. En dan
moeten we gedurende de dag tijd
trachten te vinden voor het rozen
hoedje, met dé overweging Véln
het leven, lijden •·en sterven van
on�e Heer Jesus Christus. Zo past
het rozenhoedje meer in het Lof
dan in de H. Mis. Ons rozenhoed
je vindt zelfs zijn weg midden in
het leven. Reeds door zijn uiter
lijke vorm - het kralensnoer -
toont zich het rozenkransgebed
geschikt voor alle tijden en plaat
sen. We hoeven bij het bidden
van de rozenkrans niet speciaal te
letten op de betekenis van ieder
woord, maar hoofdzaak is dat we
gedurende het bidden van de
weesgegroeten, bezig zijn met de
overweging van_ de geheimen van
de Verlossing, die ons worden
voorgehouden.
Op deze manier wordt ons rozen
hoedje iets levends en een ware
verheerlijking van onze Verlosser
Jezus Christus.
Maar om het bidden van het ro
zenhoedje in deze mogelijk te ma
ken, zal het nodig zijn, dat onze
Katholieke Vaders en Moeders er

in het gezin de plaats en de tijd 
aan geven, die het waard is: Wat 
de tijd betreft: kiest hiervoor een 
tijd dat alle leden van het gezin 
hierbij kunnen tegenwoordig zijn, 
en wat de plaats betreft; bidt hh 
rond het beeld van die goede 
Moeder, dat een ereplaats ver
dient in ieder Katholiek gezin. 
Wan neer hier gesproken wordt 
van verslapping en zelfs van af -
schaffing van dit vroom gebruik, 
dan is dit alleen een verwijt aan , 
de moderne ouders, die niet de 
moed bezitten, voor de handha
ving van een dergelijk gebruik te 
vechten tegen de moderne sfeer 
van onze tijd .. 
Oudèrs, laat het begin van de Oc
tobermaand voor u ook het be.
gin. zijn, om dat vroom gebruik, 
dat dreigt te verdwijnen weer met 
nieuwe moed in te voeren en aan 
het rozenhoedje weer die plaats 
te geven, die het toekomt in een 
katholiek gezin! 
En de zegen van Maria, aan wie 
dit gebed zo aangenaam is, zal 
met u zijn. • 

1938en NU 
We zijn nog geen stap verder clan 
in 1938. We staan weer precies 
voor dezelfde problemen en de
zelfde of nog grotere gevaren. 
Wie de ogen open doet, wie luis
tert naar wat men niet zegt, wie 
leest wat men niet schrijft - die 
zal duidelijk • de overeenkomst 
zien tussen 1938 en nu. Ook toen 
sprak men over vrede of oorlog, 
maar nergens zag men 't aantal 
tanks of vliegtuigen vermeld, dat 
men aan gene zijde van de-Oost
grens klaar had voor iedere ge
beurtenis. Men sprak van neutra
liteit, van eerbiediging der gren
zen, maar ondertussen werkten 
staats-laboratoria voor de vreemd
ste oorlogstuigen die denkbaar 
waren - ondertussen ontwierpen 
veldheren en generaals aanvals
kaarten en nieuwe oorlogsbases 
over geheel de wereld. 
Op 't ogenblik ligt Berlijn nog 
even dicht bij de Oostgrens én 
Moskou is enkele ,honderden ki
lometers dichter naar 't Westen 
gekomen. Evenals in 1938 stuiten 
alle onderhandelingen af op lijn
trekken, veto's en schouder-op
halen. Evenals toen zwoegen de 
geleerden in laboratoria om nieu
we ontdekkingen te dqen. Boze 
tongen beweren zelfs dat Rusland 
morgen de oorlog aan de hele we- , 
reld zal verklaren, als het vandaag 
het geheim van de atoombom 
ontdekt. • 
Ondertussen hebben duizende 
comrnunisten reeds hun voorpos
ten betro_k½en. Fran1r_ijk heeft een
commun1st1sche regenng en 't ziet 
er naar uit dat Generaal de Gaulle 
geen kans zaJ krijgen op de minis
terszetel, voordat alles goed door
drenkt is van communistische ele
menten. 1 

In België zijn alle knooppunten. 
door de vrienden van Moskou be
zet. Zij regeren de regering. In 
Oost-Europa heerst Stalin opper
machtig; oppositie-leiders krijgen 
de strop. En zo gaan wij naar de 
catastrophe. 
Als de rat�en 't schip verlaten 
gaat 't zinken. 

' 

Wanneer Europeanen met veel 
gelei of veel wijsheid 't continent 
verlaten gaan en naar de Nieuwe 
Wereld trekken, dan dreigt er een 
groot gevaar. Dat gevaar komt 
naderbij. 
Nog enkele jaren en we zitten 
weer in dezelfde chaos. 
't Zal dan zo gemakkelijk niet 
gaan als in 1940-'45. 
Vrienden van Moskou, die 't 
overigens goed menen en beste 
kerels zijn, menen goed te doen 
de overigen te waarschuwen. Als 
,,ze" komen � dan gaat 't zo ge-

(!)ctober 
Een druppel dauw, 
een rozenblad, 
'n kind, een vrouw 
zij11 op het pad 
en lopen droomverloren 
naar gindse kleine toren. 

'· 

Een vogellied, 
een kinderlach 
en in het riet 
wat spinnerag 
hangt in de zon te blinken, 
als plots de klokken klinken. 

Het Angelus zingt 
de velden door, 
in 't bos weerklinkt 
een vogelkoor 
en weet zich blij geborgen 
in deez' October-morgen. 

Een monnik bidt 
z'n rozenkrans 
en zilver-wit 
is nu de glans 
van zijn verstilde ogen. 
0, nu te leven mogen: 

een druppel dauw 
een rozenblad, 
'n kind, 'n vrouw, 
genoeg is dat. C. 

makkelijk niet als de laatste keer. 
Jullie bisschon•Jen krijgen niet de
zelfde kans. Ze zullen heel gauw 
hangen, als ze niet zwijgen. 
Jullie intellectuëlen met je kran
ten, weekbladen en andere anti
communistische rommel worden 
't eerst in de nek gegrepen. Als je 
niet met ons de vuist opsteekt 
werk je in Siberië. 
Zo zaf 't gaan, denkt men: Er is 
geen remmende macht die alles 
zal kunnen tegenhouden. Amerika 
is niet almachtig en bovendien is 
men weer precies als in 1938 be
zig een isolatie-politiek te voeren 
en die geen andere leuze kent dan 
11

hanclen af van Europa", totdat 
wederom een nieuw "Pearl Har
bour" zal nodig zijn om de slome 
Amerikanen wakker te schudden. 
Engeland heeft genoeg aan zich
zelf. Het zal niet veel meer kun
nen zijn dan een goede basis voor 
Amerika. 
Maar wat betekent een basis voor 
een atoombom? ' 
Zal er dan geen wapen meer zijn 
om een nieuwe verschrikking van 
ons af te wentelen. Zullen we dan 
maar als een domme massa ver
pletterd worden önder de hamer 
en de sikkel. Of is er nog ergens 
iets te vinden waarmee we moed 
kunnen drinken, waarmee we ani 
kunnen omgorden tot sterkte en 
kracht? 
Zovelen zoeken hun heil in de 
vlucht terwijl juist zij moesten 
blijven, omdat ze het onheil in
zien. Het is laf nu weg te gaan, 
een volk en zijn land achter te 
laten vlak voor de naderende ge
varen. 
Wanneer de kraters wederom los
barsten (en wie weet hoe gauw) 
dan dienen wij - schouder aan 
schouder gereed te staan om de 
eerste stoot op te vangen. 
Steek uw hoofd niet in 't woes
tijnzand, maar wil 't gevaar zien. 
Stap niet in de reddingsboot, 
voordat ge allen veilig weet. 
Loop niet weg van 't brandende 
huis, maar probeer al wat nog 
leeft te redden. -
Grijp naar de geest van uw voor
v,aderen, di

1
e tachtig jaar vochten 

om vrijheid en recht. Geen leven 
gaat vruchteloos verloren. Geen 
nacht of er volgt een morgen op. 
Het is goed de nacht door te 
vechten om de stralen van de zon 
te winnen. 
Geen vrees - maar een groot 
vertrouwen moet ons bezielen. 
Het vertrouwen dat we in 1938, 
vlak voor de oorlog, hadden i!': 
niet beschaamd geworden. Wij 
vochten een lange bange nacht en 
velen lieten het leven - maar 

toen in 1945 de morgen aanbrak 
was 't volop licht. 
Ook nu staan wij aan de avond 
van een lugubere nacht. Niemand 
weet wat ons te wachten staat 
We moeten alleen maar sterk zijn, 
sterk van geest. In 1938 hac\clen 
wij niets meer dan een sterke va
derlands-liefde en een groot ver
trouwen. Ook nu hebben we in 
de wereldpolitiek niet de minste 
macht. Mogen we dan ten minste 
nog dezelfde • geestelijke kracht 
bezitten. 

H. V, cl. M.
1 

Plaatselijk nieuws.

MOEDERCURSUS 
Zoals in ons blad is aangekondigd ge
weest, heeft de Dr. Hoeksvereniging 
weer het initiatief genomen voor een 
Moedercursus te geven door Zr. Du
moulin. 
Het enthousiasme der jonge moeders 
voor deze cursus kan niet groot genoeg 
zijn. 
Zr. Dumoulin zal in de eerste bijeen
komst in onderling overleg met de deel
neemsters een dag in de week bepalen 
waarop de lessen zullen worden gege
ven. 
Jonge moeders, grijpt deze gelegenheid 
aan om uw kennis te verrijken. De be
handeling en voeding van de baby'? 
vraagt de hoogst mogelijke zorgen en 
ieder ogenblik van de dag kan de moe
der een moeilijkheid ondervinden. 
Methodische voeding en behandeling zijn 
goed, doch als zich afwijkingen voor
doen �s wetenschap noodzakelijk• voor 
een onmiddellijk juist ingrijpen. 
De jonge moeders die een moedercursus 
volgen, kut'tnen zich de nodige kennis 
voor het grootbrengen van hare baby 
verwerven. 
Daarom raden wij belanghebbenden aàn 
zich voor de nieuwe cursus onverwijld 
aan te melden bij de wijkzusters op "De 
Bouw", Duinendaal, dagelijks van 2 tot 3 
uur of bij de secretaris van het Wit
Gele Kruis, Nieuwstraat 128. 

E.H.B.O.-CURSUS 
Onder verwijzing naar een advertentie 
elders iri dit blad, delen wij belangheb
benden mede, dat het Wit-Gele Kruis zo 
spoedig mogelijk zal beginnen met het 
geven van een E.H.B.0.-cursus. 
Vooral voor leiders en leden van een 
sportvereniging_ of jeugdbeweging kan 
deze _cursus een gelegenheid zijn in een 
lang gevoeld tekort te voorzien. Aan
meldingen en inlichtingen bij W. Weyers 
Nieuwe Kerkstraat 37. 

R.JS. BOERINNENBOND
11 October is de feestdag van Maria's 
Moederschap door de Boerinnenbond. 
Daar 11 October op een Zaterdag valt, 
heeft het Bestuur. besloten om de Moe
derdag op 7 October te vieren. Zij no
digt alle moeders die I i d zii,n van de 
Boerinnenbond (en jammer genoeg zijn 
er nog die geen lid zijn) uit de H. Mis 
welke gelezen wordt in de kapel op Sta
pelen bij te wonen. Daarna zal de 
Moeders een koffietafel aangeboden 
worden. Na de middag om 3 uur ver
gadering op Stapelen voor a 1 1 e leden. 
Allen zijn van harte welkom. Pater Ber
kelmans zal een lezing houden, waarna 
tractatie, een kort toneelspel en enkele 
reidansen. 
Dus moeders: Dinsdag �llen op naar 
Stapelen! 

FRANS VERHEIJDEN t 
(Gesneuveld te Kalangoeng N.O.!.) 

Op 23 September j.l. bracht Frans Ver
heijden in een vreemd land met vreem
de mensen, ver van huis en haard ver
wijderd, wellicht het zwaarste offer dat 
de plicht van een mens - vol toe
komstidealen nog - kan vragen: Het
Leven. 

Op 29 September werd in zijn parochie
kerk St. Petrus een Plechtige H. Mis 
opgedragen te zijner gedachtenis. 
Uit de vele blijken van medeleven die 
gegeven werden konden we nog eens 
opmerJ<en hoe innig de mensen h i e r 
meeleven met onze jongens o v  e r  z e e . 
Bij de familieleden, buurtgenoten en me
de-parochianen merkten we o.a. op Box
tels eerste burger Drs. M. A. M. van 
Helvoort. 
De Boxtelse Kajotters, die een omfloerst 
vaandel meevoerden, bewezen hun 
vriend en mede-jongearbeider Frans de 
laatste eer, terwijl ook talrijke soldaten 
met deze H. Mis hun gevallen makker 
een laatste zinvolle groet brachten. 
Hij ruste in vrede. 

OPBRENGST COLLECTE 
,,RAMPENCOM!Té N.-BRABANT" 

De brandweerlieden hebben hun man
netje weer eens gestaan. Dit maal niet 
om de Rode Haan eens achter de veren • 
te zitten,. doch een beroep te doen op 
de menslievendheid van Be Boxtelse 
mensen. 
Men kwá;n niet vergeefs: f 1485,-5 tel
de de totale opbrengst in Boxtel ten bate 
van "Rampencomité Noord-Brabant". 
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OMGÈVING 

Zondags evangelie.

,,Hij zag een man, die geen brui-
• loftskleed aan had". 

(Matth. 22,11) 

Het was bij de Joden de gewoon
te, dat men, wanneer men op een 
bruiloft genodigd was, daar ver
scheen in een daarbij passend 
kleed. De meeste mensen waren 
zelf in het bezit van een dergelijk 
costuum en voor degenen, die dit 
zelf niet konden kopen, bestond 
er gelegenheid om het een te hu
ren, wanneer men· was uitgeno
digd. Iedereen versçheen dan ook 
aan de feestdis in dit bruilofts
kleed. Dit ter inleiding op het 
Evangelie van vandaag, waar 
Christus ons vertelt van de man 
die de bruiloftszaal was binnen
gekomen • en die geen bruilofts
kleed aan had. De koning, in 
wiens huis het bruiloftsmaal �laats 
had, merkte dit, liet hem aan han
den en voeten binden en wierp 
hem buiten. 
De betekenis van deze gelijkenis 
is de volgende: Zoals het voor 
eenieder mogelijk was, om zich 
bij gelegenheid van een bruiloft, 
te voorzien van een bruiloftskleed 
zo is het ook voor iedereen moge
lijk het bruiloftskleed der heilig
makende genade te bemachtigen. 
Dit kleed is nu eenmaal door God 
voorgeschreven in , de, hemelse 
Feestzaal. Wij al1en moeten dus 
zorgen dit bruiloftskleed te dra
gen, het kleed van de heiligma
kende genade. En wilt gij niet voor 
eeuwig in de duisternis geworpen 
worden later, zorgt er dan voor,· 
dat ge, in het voorportaal van de 
hemel arriveert in dit, door God, 
vereiste feestcostume. De grote 
gave van de heiligmakende gena
de ontvangen wij van God bij ons 
H. Doopsel en hierop slaan de
woorden van de Priester, wanneer
hij na het eigenlijke doopsel het
kind het witte kleed oplegt, terwijl
hij bidt "Ontvang dit zuiver kleed,
opda.t gij het onbevlekt moogt
dragen, totdat gij verschijnen gaat
voor de rechtbank van God, opdat
gij het eeu,'1ig leven moogt bezit
ten. Amen . 
Bij het H. Doopsel begint onze 
ziel te leven; daar worden wij de 
vriend en de broeder van Chris
tus; daar wordt onze ziel de 
woontent van de H. Geest, de ci
borie van de levende God. We 
verliezen de heiligmakende gena
de, we verliezen het leven onzer 
ziel, wanneer wè het ongeluk heb
ben, een doodzonde te bedrijven, 
maar dan wordt ze ons În de 
Biecht door de H. Absolutie weer 
teruggegeven. Het bovennatuur
lijk leven der ziel is het leven der 
heiligmakende genade. Dit is de 
groteMwaarheid en de enige waar
heid, waar de mens werkelijk iets 
aan heeft. In de bovennatuurlijke 
orde draait alles om de heiligma
kende genade: de menswording 
van Christus, de stichting vart zijn 
Kerk, de instelling van zijn sacra
menten. Alles wat Christus in zijn 
onvergelijkelijk grote liefde voor 
ons heeft gedaan, heeft Hij ge: 
daan, om ons de heiligmakendè 
genade te geven" terug te schen
ken, of te vermeerderen; een an
der doel had Hij niet. 
Moge in ons leven dat witte doop-' 
kleed der heiligmakende genade 
altijd met de grootste eerbied en 
zorg bewaard blijven opdat we, 
tussen de onzuivere wereld door 
het mogen terugbrengen voor 
God, zoals we het ontvingen: rein 
en zonder smet. 

TER NAVOLGING 

Van het Katholiek Thuisfront, par. H. 
Hart vernamen wij, dat bij haar zijn in
gekomen de navolgende giften: 
Van de vereniging Z.0.T. (gevestigd H. 
van Rooy) f 15,44; van het personeel 
der firma ·van Susante f 35,42½. 

. -



Katholiek Thuisfront 
. St. Petrus 

A.s. Zondag wordt voor de Parochie van
St. Petrus de maandelijkse collecte ge
houden aan de kerk voor Katholiek 
Thuisfront. We horen de mensen al
zeggén: • ,,Alweer een collecte. Het is 
altijd wat; dan voor dit, dan voor dat".
Inderdaad. De ene collecte is nog niet 
achter de rug of de andere is er alweer. 
En toch zijn wij zo brutaal deze collectè 
aan te kondigen. En niet alleen dat. We 
doen er tevens nog het dringende be
roep bij liefst zoveel mogelijk te geven. 
En we durven dat te doen omdat de 
opbrengst besteed wordt voor de mili
tairen uit onze parochie, die ver van· 
huis in Indië hun plicht doen voor het 
vaderland, voor ons. 
Hoe die opbrengst wordt besteed? Luis-·
ter. In de maand September heeft Ka
tholiek Thuisfront aan alle militairen van 
onze parochie een Sint Nicolaas-pakket'
gestuurd en de gezinnen van onze mili
tairen in de gelegenheid gesteld •gratis 
een gramofoonplaat te laten maken, 
die de militairen rond Kerstmis zullen 
krijgen. Vervolgens worden regelmatig 
boeken en tijdschriften naar onze jon
gens gestuurd. In de afgelopen maand 
bracht dit voor ons een uitgave van ruim 
f 800,-. Daarbij komt nog dat de col
lecte in de maand September' is verval
len, omdat er in die maand reeds te veel 
collecten waren. Thans zitten we hele
maal zonder geld en willen we onze ac
tie voortblijven zetten dan moet er in 
de korst mogelijke tijd geld in het laadje
komen. Denk nu niet: Van mijn familie 
zijn er geen miliµiren in Indië; ik hoef 
dus niets te geven". Integendeel. De ge
zinnen, die militairen in Indië hebben 
brengen het grootste offer, het gemis 
van hun dierbaren. Als zij lfovendien de 
kosten, die Thuisfront maakt, moesten 
betalen, kunnen we niet zeggen, dat Ka
tholiek Thuisfront de jongens in . Indië 
steunt, want dan d·oen dat .slechts hun 
eigen familieleden, die het toch wel zul
len doen zonder Thuisfront. Het Katho
liek Thuisfront, het woord zegt het zelf, 
moet een front zijn van alle katholieken 
thuis. In dit geval dus van alle katho- /
lieken van de St. Petrus-parochie. 
En daarom, laat alle parochianen a.s.
Zondag bij de colleéte hun medeleven 
tonen met onze parochianen in Indië om 
door de actie van Katholiek Thuisfront 
de band die hen bindt met hun familie, 
met Boxtel, te behouden en steviger te 
maken. Geef voor onze jongens in Indië. 
Ge. maakt hoo blij en ge doet er ook 
hun echtgenoten, ouders en familieleden 
die Uw buurtgenoten, vrienden en ken'. 
nissen zijn, een groot plezier mee. 
Boxtel overzee rekent op B_oxtel thuis. 

,.LUST :J"OT ONTWIKKELING" 
HEEFT EEN BESCHERMVROUWE 

Het meisjeskoor "Lust tot Ontwikkeling" 
heeft in Mevr. Susante van Oerle een 
beschermvrouwe gevonden, die de meis
jes zal helpen de hoogste sporten van de 
toonladder te bereiken. 
Wij hopen voor het meisjeskoor, dat 
Mevr. Susante-van Oerle nog lang over 
hen zal kunnen "moederen" e.n met 
hen nog v�le successen tegemoet· zal 
gaan. 

K.A.B. 
Woensdagavond j.l. belegde de KAB afd. 
Boxtel een korte werkvergadering voor 
haar leden in De Ark. 
In zijn openingswoord betreurde de 
voorzitter de matige opkomst, wierp met 
voldoening een blik op de afgelopen zo
mer, met wat er toen voor de arbeiders 
speciaal op cultureel terrein gedaan was 
en gaf vervolgens nog een kleine toelich
ting op het winterprogramma 1\947-
1948. 
De notulen en ingekomen stukken gin
gen vlot onder de hamer door, zodat de 
spreker van de avond vrij spoedig zijn 
voordracht . kon houden. 
De Weleerw. Heer Kap. v. Lieshout uit 
Helmond behandelde het onderwerp: 
Volk in Boeien, Volk in Nood, of wel: 
De ellende-les uit het verleden, die hij 
op boeiende wijze naar voren bracht. 

Bovendeert's Schoen- en Leder
handel bericht ons dat vanaf 
heden Mejuffr. Kramer Rijksweg 
4, niet meer bij bovengenoemde 
firma werkzaam is. 
De Firma Boverdeert blijft haar 
afdeling pedicure en voetverzor
ging met de meeste vakkennis en 
jarenlange ervaring voortzètten en 
zal ook in de toekomst weer be
wijzen het vertrouwen van haar 
cliëntéle ten volle waardig te zijn. 
zijn. 
Behandeling alleen na afspraak, 
op speciaal verzoek wordt aan 
huis geholpen, Tel. 407. (Adv.) 

HULDIGING JUBILARISSEN 
,,. ONDER GEMEENTE-PERSONEEL 
Alvorens de vijf jubilarissen, met name 
A. Nestelaar, J. Henzen, J. v. d. Loo,
L. v. Hoorn en A. Hoevenaars,· Woens
dag j.l. door het college van B. en W. 
officieel gehuldigd zouden worden, had 
het personeel der diverse diensten, waar
aan de jubilarissen verbonden zijn nog 
even tijd gevonden om hen een pas
sende huldiging hunnerzijds te bereiden. 
Voor de jubilarissen waren er prach
tige cadeaux, terwijl de echtgenoten 
een tuiltje bloemen werd aangeboden. 
Bij de officiële huldiging in de Raadszaal 
op het Gemeentehuis voerde Burgemees
ter Drs. M. A. M. van Helvoort het 
woord, namens het Gemeentebestuur van 
Boxtel. Spreker stelde het op prijs zo'n
zeldzaam feit met enkele woorden weer 
in /liet licht te kunnen stellen, gezien 
de tiitstekende staat van dienst der ju
bilarissen. In zijn vizie op het ambte
naarschap uitte de Burgemeester de grote, 
waardering en erkentelijkheid voor 
hun prestaties, in welk verband hij aan 

de hand v,an enkele stukken uit de dos- niet kennen, dan kan men indien de 
, siers, nog enkele merkwaardige - soms werkgever moeilijk te bereiken is of men 
geestige - voorvallen memoreerde. heeft zelf de gelegenheid niet daartoe, 
Bij het aanbiedef! van de cadeaux sprak • de ziekmelding voorzien van dokters
hij de hóop uit nog lang op hun diensten,· vèrklaring opzenden naar de Raad van 
te kunnen rekenen. Niet echter voor • Arbeid in het gebied waar de werkge-
over 8 dagen (extra verloH) en niet na ver woonachtig is, daar deze Raad voor 
de pensioengerechtigde leeftijd. het geval hij zelf niet bevoegd is toch in 
Naast deze 8 dagen extra verlof kregen de administratie kan zien waar de. werk-
de jubilarissen een enveloppe met inhoud gever voor de ziektewet is aangesloten 
in ontvangst te nemen, terwijl namens en dan de ziekmelding doorzendt, waar-
het gemeentepersoneel ieder een pak- van U kennis wordt gegeven. Dit moet 
ketje plus oorkonde werd aangeboden. echter tot de uitzonderingen behoren. 
Dit alles in de eenvoud van de goede Zaak is het dat U bovenbedoelde kaart 
mening. bij werkgever ophangende goed naleest. 1 
Alvorens zijn toespraak fe beëindigen Bij een te laat l>innenkomende Ziekmel-
richtte spreker tot de �htgenoten een ding kunt U zich niet op schuld van der-
woord van dank en hulde voor de steun, de beroepen en doet men zich zelf veel
die zij in de 25 jaren voor hun mannen schade. 
geweest waren. Met een "God zegene U 
en de Uwen" besloot hij zijn toespraak. In verband met de gewijzigde Ziektewet, 
Namens de jubilarissen dankte de Heer waarbij de uitkeringsduur is verlengd tot 
A. Nestelaar voor de huldeblijken en 52 weken, bereikten mij verschillende
meende de tolk te zijn van het jubileren- vragen, in verband waarmede ik het vol-
de v�ftal te zijn, als hij zei, dat deze gende kan mededelen. De Wet dateert 
dag voor hen een aansporing betekende van 1 Augustus 1947 en is 16 Augustus 
om hen werk zo mogelijk nog plichtsge- 1947 in werking getreden. Iemand, die 
trouwer te doen. dus op 15 Augustus 1947 nog in het ge

not van ziekengeld was, behoudt dit 
verder indien hij ziek blijft tot een jaar 
toe. Iemand die echter vóór 16 Augustus 
1947 uitgetrokken was komt voor de 
verlengingstermijn niet in aanmerking. 
Een verzekerde die zijn laatste zieken
geld einde Juni '47 _ontving, dus gedu
rende het tijdvak 1 Januari tot 30 • Juni 
1947 uitkering had ontvangen kan niet 
van de gewijzigde Wet profiteren, al is 
hij momenteel nog ziek. Wel had deze 
verzekerde 1 Juli '47 invaliditeitsrente 
aan kunnen vtagen indien hij tenminste 
in het bezit van een rentekaart is en 
)óinstens 150 rentezegels voor hem zijn 
geplakt. 

JUBILEA BIJ DE 
FIRMA JOS v. SUSANTE. 

Nadat Zaterdag het personeel der firrna 
H. Jos v. Susante in de Ark een be
spreking had gehouden ter bepaling van 
de door haar te treffen maatregelen in

• verband met het 50-jarig bestaan der
firma in Juni 1949, kwam men om 8 uur 
tezamen in café Van Rooij in de Nieuwe 
Kerkstraat ter huldiging van de 5 ju
bilarissen uit het personeel, Fr. Hoff
mans, A. Teulings, A. van Dun, L. 
Knoops en A. Bertens. 
In een gezellig samenzijn met de firman- ·
ten, vertegenwoordigers, kantoor en fa
briekspersoneel sprak de Weled. Heer 
Jos van Susante de jtibilarissen toe als 
medewerkers van de firma, getuigde van 
de waardering ten opzichte van hen, die 
zovele jaren hun krachten hadden ge
geven voor het bedrijf. 
Als stoffelijk blijk hiervan bood de heer
v. Susante de jubilarissen cadeaux aan
onder zogenaamd "couvert". 
Namens het personeel sprak de heer J.
Peijnenburg de jubilerende collega's toe 
en bood hen passende cadeaux aan. 
Na deze officiële 'huldigingen werd de
avond verder opgewekt doorgebracht met 
opluistering van muziek en zang, het ro
ken van de bekende aromatische produc
ten der firma Van Susante. 

BURGERLIJKE STAND BOX)'EL 
van '.23 September t.m. 29 Sept. '47 

GEBOREN: Antoon H. C.. J. zoon van 
A. P. Schuurmans en van W. v. d. 
Broek; Christianus A. zoon van A. A; 
Arts en van G. D. v. Helvoort; El�abeth 
W. M. dochter van M. J. v. d. Broek

, en van G. M. v. d. Hout; Willem Fr. 
zoon van B. Ouwerkerk en van C. Ver
meeren; Cornelia G. G. dochter van G. 
H. v: d. Braak en van J. H. v. d. Elst;
Martinus J. M. zoon van A. A. v. d. 
Bosch en van W. A.' Brands; Cornelia 
L. A. M. dochter van J. N. M. Hensen
en van A. L. Baai jens; Antonetta M. C. 
dochter van L. Steenbekkers en van M. 
A. Raaijmakers.
ONDERTROUWD: Cornelis Johannes 
Lambertus Keukens en Maria Antonetta 
van Kasteren. 
GEHUWD: Johannes Antonius van der 
Eerden en Everdina Maria Johanna van 
Helvoirt. 

CORRESPONDENTIESCHAP 
Voor Esch kunnen advertenties worden 
opgegeven bij 

J. Muskéns, Dorp A 45
die het correspondentieschap voor ons 
blad op zich heeft genomen. 

De Administratie van 
BRABANTS CENTRUM. 

Sociale Verzekeringen. 
PENSIOEN EN ZIEKENGELD 

Vraag: 1:en arbeider wordt wegens het 
bereiken van de pensioenleeftijd in het 
genot van Ouderdomspensioen gesteld. 
Binnen een maand dat hij de dienst van 
zijn werkgever heeft verlaten met pen
sioen wordt hij ziek. Heeft hij nu recht 
op pensioen en ziekengeld? 
Antwoord. Volgens artikel 55 der Ziek
tewet blijft de arbeider na uit loondienst
treding bij werkloosheid of anderszins 
nog onder bepaalde voorwaarden een· 
maand verzekerd. Voldoet hij dus· aan 
de voorwaarden van genoemd artikel, 
dan behoudt hij het recht op ziekengeld. 
Inkorting van ziekengeld wegens het ge
durende de ongeschiktheid tot werken 
genieten van een ouderdomspensioen 
krachtens een niet wettelijke verzekering 
is dus niet geoorloofd en het kan dus 
voorkomen, dat men pensioen geniet en 
een jaar tegelijk ziekengeld ontvangt. 
Vraag: Is het juist, dat een bedrijfs
vereniging of Raad van Arbeid eerst 
ziekengeld uitkeert vanaf de derde dag 
na de dag dat de ziekmelding is ingeko
men in het geval de werkgever de inzen
ding vertraagde? 
Antwoord: Deze vraag is zeer belangrijk 
daar het nog steeds voorkomt, dat ziek
meldingen te laat binnen komen. De 
arbeider moet bekend zijn bij welke 
ziekenkas zijn werkgever is aangesloten. 
Daarom hangt in elke werkplaats, fa
briek, kantoor of winkel een kennisge
ving ingevolge artikel 17 der Ziektewet. 
Dit is een kaart waarop vermeld wordt 
bij welke ziekenkas de werkgever is aan
gesloten. Voor het niet ophangen van 
deze kennisgeving is de werkgever straf
baar.' Indien men nu weet waar men de 
ziekmelding in moet zenden, dan moet 
men ook zorgen dat deze binnen 24 uur 
te bestemder plaats is, opdat het geval 
onmiddellijk behandeld en ander medi
·sche controle gesteld kan worden. U
kunt zich niet beroepen op een werkge
ver, die het ziekrheldingsformulier een 
week of soms langer. vergeet door te 
zenden. 
Zou men door een of andere omstandig
heid de ziekenkas van werkgever toch 

Een vraag werd mij nog gesteld of een 
weduwe met kinderen recht heeft op kin
derbijslag, indien zij in loondienst 
gaat werken. Inderdaad ja, zij moet dan 
een kinderbijslagboekje aanvragen bij de 
Raad van Arbeid of wel de Bedrijfsver
eniging, waarbij haar werkgever volgens 
de Ziektewet is aangesloten. 

Sport nieuws.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
BOXTEL J - D.E.B. I 3 - o

'.,Boxtels" eerste elftal behaalde Zondag 
J.l. een verheugende, doch overigens wei
nig belovende 3-0 overwinning. 
Dit pessimisme niet uit lust aanmerkin
gen te maken, doch de vreugde over 
deze eerste zege wat te temperen en in 
alle· nuchterheid (die nodig is voor een 
ploeg met kampioen-alures) met beide· 
benen stevig op de grond te blijven 
staan. 
Haast zouden wij in • dez� nabeschou
wing durven beweren, dat de overwin
ning niet op de Boxtel-, doch op de 
DEB-spelers te verhalen valt en dat de 
doelpunten, die gescoord werden, allen 
min oi meer presentjes van de Breda-
naars waren. ' .. 
Maar zo zwàrtgallig mogen we ook weer 
niet zijn. De verdediging van Boxtel 
heeft zich, bijv. van haar (niet-zware) 
taak zo keurig gekweten, dat het werk 
van doelman Leyten beperkt bleef tot 
de verwerking van één schot en het 
verzorgen van de uittrappen, hetgeen op 
uitmuntende wijze gebeurde. 
Het aanvalsspel van Boxtel was alleen 
het eerste half uur voldoende, daarna 
bleef het ver beneden het gewenste peil. 
Het zij toegegeven: DEB maakte het de 
Boxtel-aanvalslinie wel wat moeilijk- met 
haar buitenspeltactiek (waarop scheids
rechter van Aggelen een aardig melo
dietje had), Maar Boxtel had, zoals zij 
dat bij vlagen in het eerste half uurdeed 
ii:i, moeten zien, dat hier met short-pas
sing en ver doorgevoerd samenspel niets 
te bereiken viel, doch dat alleen indivi
dueel aanvalsspel en lange rushes van 
achter af, het ideale bestrijdingsmiddel 
van de strategie der DEBers was. 
Telkens en telkens echter verviel Boxtef 
weer in het on-tactisch combinatiespel, 
wat oorzaak was dat de score niet hoger 
opgevoerd werd. 
De argumentering van deze zienswijze 
ligt in de gemaakte doelpunten, die be
halve, dat zij wel erg in de hand ge
werkt werden, toch ook weer de resulta
ten waren van de enige en ideale tactiek 

De Kleine Fransman 
(Verhaal van de week) 

Het was triestig najaarswe'er. De regen 
druilde tegen de ruiten. De wind gierde 
door de bomen. De takken zwiepten te
gen elkaar en telkens was 't alsof 't bos 
heel diep zuchtte. 
't Was dien avond, dat we een Frans 
vliegenier over de grens moesten bren
gen. Zo'n onnozel bericht bereikt je als
of 't niets te betekenen heeft. 
Je gaat alsof 't de gewoonste zaak van 
de wereld is over de kleine paadjes tus
sen de bomen van de grens-bossen. 
Als er ergens een schot kraakt of 'n 
felle Duitse roep klinkt blijf je als 'n 
blok marmer tegen 'n boom staan of 
kruip je als 'n simpel hoopje bladeren 
in 'n nabije greppel tot 't .onheil weer 
voorbij is. Op al die dingen reageert men 
als vanuit een dierlijk instinct. 
Dien avond stapte een Frans officier aan 
m'n zijde, de barre herfstavond in. 
Hij ne�riede 'n leuk cabaret-liedje en 
floot nu en dan eens tussen z'n tanden 
een melodie, die ik me uit 'n oude film 
herinnerde. Toen we in de gevaarlijke 
zöne ,waren beduidde ik hem stil te zijn. 
De luchtige Fransman glimlachte fijntjes 
en zei: ,,Je bent zeker bang." 
"Als je zo bang was als ik zou je hier 
niet lopen," gaf ik 'm ten antwoord. 
Zo zijn die Fransen. Lachend lopen ze 
in de armen van 'n grenswachter of in 
de loop van 'n Duits geweer. Zij zijn 
echte helden, maar zonder dat ze 't 
weten. 
Nu en dan op 'n open stukje kropen we 
door 'n greppel of 'n lege sloot, ieder· 
'n geladen pistool in de hand. Verschei-

tegen de buitenspelval. Hèt eerste doel
·punt bijv. zou nooit gemaakt zijn, als
v. d. Broek de bal niet vanaf de midden
lijn in snelle rush had meegenomen (zo
doende de DEB verdedigers uit hun po
sitie trekkend) en de· bal niet zo onver
wacht aan Van de .Akèr had doorgege
ven, dat de back - tgtaal verrast -
mistrapte en hiermede onze center-voor. 
een dot van een kans opdiende. De uit
buiting hiervan was een koud kunstje, 
dàt hem dan oók goed afging. Hef twee
de doelpunt was een zuiver product van 
individueel voetbal, waar de buitenspel
tactiek machteloos tegenover stond. 
Rechtsbuiten v. Geffen, die tijdig naar
binnen was gezwenkt, ,,slofte" een verre 
pass van links, zonder zich te bedenken 
en- andere spelers hierbij te betrekken, 
ineens op doel. De doelman, die overi
gens' een zeer solide partij speelde, kwam 
met een late reactie .en zorgde hiermee 
voor het presentje. 
Het derde doelpunt was van een zelfde
makelij. Pastoors, die op vrij grote af
stand van het DEB doel d,e bal in zijn 
bezit had gekregen, dacht er niet aan de 
b� met short-passing door de vijande
lijke verdedigingslinie te loodsen, doch
,,schuiverde"' geheel onverwacht op doel. 
De keeper, wie het uitzicht was, beno
men, dook juist eyen te laat. Hier/llede 
was het met de intelligentie van de Box
tel aanval gedaan. De overige 4 kwartier 
bleef het bij enkele fantasieloze opta
ties, die allen dood liepen op de on
zichtbare muur, die de Bredanaars met 

•de door hen gewaardeerde medewerking
van scheidsrechter van Aggelen, optrok
ken. 
De toeschouwers bleven tot het einde
(dat· als van een nachtkaars was) met 
doelpuntenhonger supporteren. En we
mogen gerust zeggen, dat deze· honger 
zeker niet onnatuurlijk was, want een
ploeg, die kampioensgedachten in het 
hoofd heeft hangen, had in deze wed
strijd zeker 6 maal moeten scoren. De
gemiste kansen haar hierbij nog niet 
aangerekend. 
Nu kon Jan Publiek zich wat verlustigen
in het sublieme verdedigen van de Box
tel-verdedigers, en in de kolossale uit
trappen van zijn doelman, die een goede 
voedingsbodem betekent voor de jeugdi
ge voorhoede, die èn in technisch èn in 
tactisch opzicht nog wai: bijgeschaafd zal 
moeten worden. Doch .. : ... daar is de 
,,tijd" goed voor! 
Scheidsrechter van Aggelen leiBde cor
rect. 

Rhode II - Boxtel II 2 - 3
De reserves van Boxtel zorgden er Zon
dag j.l. wel voor, dat Rhode de tweede
viool moest bespelen in deze wedstrijd. 

Zondag 5 October
trekt Boxtel I vol goede moed en met 
een élan als nooit tevoren van leer te
gen het Tilburgse Voab, dat Zondag j.l. 
Groen-Wit opzocht en met 1-0 vloerde. 
Voab is evenals Boxtel uit de "school der 
drie S-sen" geklapt. Voorwaar een mooie 
ontmoeting. 
Het tweede elftal is Zondag de gastheer. 
van Avesteyn I uit Dinther. Deze ploeg 
is nooit van de sterkste geweest, maar 
het is aangeraden te spelen voor wat men 
w�ard is, dan loopt men zeker geen on
nodige risico's. 

HAARSTEEG- ODC 1-6 
ODC II- ST. MICH.-GESTEL II 1-3 

Was het .de nederlaag tegen St. Mich. 
Gestel die de ODC-ers dwars zat? Wij 
weten het niet. Maar zeker is het 
dat ODC bewust van haar kracht, Haar'
steeg een verpletterende nederlaag 
toe bracht. ODC verscheen' in een 
enigszins gewijzigde opstelling, met dien 
verstande, dat Ch. Peynenburg rechts
buiten, en A. Pennings als linksbinnen 
stond opgesteld. Heel begrijpelijk dat 
het enige tijd duurde aleer deze combi
natie vlotte. Dit was de eerste drie kwar
tier. Wat echter niet wegnam, dat ook 
in deze periode ODC reeds sterker was ' 
dan Haarsteeg, hetgeen in twee doel
punten werd uitgedrukt. Haarsteeg ver
kleinde met een schitterend doelpunt 
van linksbinnen v. d. Heiden de achter 
stand, zodat de rust nog niet bepaald 
veilig aanwees. Ch. Peynenburg en Ha
zenberg waren de makers van de eerste 
twee doelpunten, waarvan het eerste 
prachtig in de bovenhoek een gelukkig 
was. 
De tweede helft was van veel beter ge-

dene keren had ik deze sluiptocht al ge
maakt en nooit heeft 't geluk mij in de 
steek gelaten.' Maar deze avond was ik 
ontzettend bang. Misschien dat de luch
tige scherts van <le Franse vliegenier mij 
hinderde. 
Misschien ook was 't 'n ;ingstig voorge
voel dat ik deze sympathieke jongen .niet 
veilig zou kunnen overbr�ngen naar de 
plaats waar hij terug zou kunnen, naar 
de vrijheid die hij als 'n vogel zo lief 
had. 
We zullen nog een paar honderd meter 
·van 't einddoel verwijderd geweest zijn,
toen opeens 't afweergeschut in de verte 
begon te bonken. We bleven 'n poosje 
stil liggen. in 'n mulle zandspoor en voel
den naar elkaars hand om de afstand te
meten tussen ons in. 
Dan hoorden we twee boord-mitrailleurs
op elkaar in ratelen en een ogenblik la-·
tef zagen we 'n • grote steekvlam door de 
lucht klieven. Twee brandende vliegtui
gen wankelden als aangeschoten vogels 
naar beneden. Angstig kropen we tegen 
de grond .. 
Enige tijd later stonden we in een zee
van licht. Ik gaf de vliegenier angstig 
een teken dat we terug moesten, de bos
sen in en in een snel tempo was ik al 
op de terugweg. Nauwelijks was ik in 'n 
dikke dennenboom geklommen of er ra
telden enige mitrailleurs door de strui
ken beneden mij. In razend tempo kwa
·men wat later een groep grenssoldaten
naar 't brandend vliegtuig gerend, om
singelde de hele streek schoten met pi
stolen en geweren in alle richtingen en 
stroopten als ervaren jagers de hele om-
trek af. ' • 
De wind zwiepte döor de takken waarin
ik me schuil hield. De regen lekte van 

halte. Haarsteeg kwam er niet meer aan 
te Pê\S, en nauwelijks had Pennings de 
derde goal doen noteren of Hazenberg, 
Pi;ynenbflrg qn v. d. Boogaard stelden 
de ovl!rwinning • veilig. 
De 'leiding was in· kundige handen van 
scheidsrechter Verhoeven en de Haar-

. steeg lui toonden zich verliezers van .de 
·beste soort.
ODC Il bond de strijd aan tegen de re
serves, van St. Mich. Gestel. Drie kwar
tier wáren de ODC-érs geholpen door 
de wind in de meerderheid, doch zeer 
slecht schieten, was oorzaak,,dat de rust 
slechts met 1-0 inging. 
Het tweede spelbeeld bracht een aanval
lend Gestel, dat vrij spoedig twee doel
punten maakte. Ofschoon de ODC-ers 
nog volop gelegenheid kregen, om gelijk 
te maken, lieten zij. de kansen onge
bruikt. Gestel zorgde met eep derde 
goal, dat de overwinning mee naar huis 
ging. Scheidsrechter H. Nooren ver, 
ving de niet opgekomen scheidsrech�t ,.., 
goed, al moet gezegd, dat de wedstrijd_ 
niet moeilijk was. 
Het program voor a.s. Zondag brengt 
de wedstrijd ODC-OJO, aanvang half 
drie. OJC betekent OOI-Juliana Com
binatie, een combinatie tussen OOI Ros
malen en Juliana, hier beter bekend als 
,,Hintham". Was ODI reeds e'en ge
vreesde tegenstander, de aanwinst van 
Hintham moet dit elftal tot een zeer 
sterk hebben gemaakt. 
Tot de ODC-ers willen \wij nog eens
herhalen, de kalmerende woorden van 
voorzitter Timmermàns vorige �eek ge
sproken - voor de wedstrijd tegen Haar-
steèg. . . 
Jongens laat je eigen toch in geen ze
nuwachtige stemming brengen door het 
publiek, dat nu eenmaal eist dat je kam
pioen moet worden. Het is toch niet mo
gelijk om de zaak te forceren. Tracht de 
lessen van de trainer --in de praktijk te 
brengen, en de rest komt vanzelf. 
De ondervinding is de beste leermeester 
en het verleden heeft geleerd dat het 
zo is. Het nieuwe systeem voetbal heeft 
thans"àan het licht gebracht de vele te
kortkomingen die !ài' nog overwonnen 
moeten worden en de wijze waarop jullie . 
eensgezind aanpakken, om die tekort
komingen te overwinnen, geeft ons de 
vaststaande zekerheid, dat wij 'èr komen, 
vroeg of laat! 

HOCKEY-NIEUWS 
De wedstrijden van Zondag hebben over 
het ·geheel genomen een gunstig resul
taat opgeleverd. Het tweede heren-elftal 
slaagde er niet in de overwinning te be
halen, maar het resultaat (2-3) is niet 
slecht voor de eerste wedstrijd in het 
seizoen; 
De dames behaalde wel de overwinning 
n.l. een 2-1 zege. Weliswaar geen grote
overwinning, maar een goed begin. Het
eerste heren-elftal rekende meedogen
loos af met H.M.H.C. en won met niet 
minder dan 10-0. Voorwaar een goed 
resultaat. We zullen afwachten wat de 
volgende wedstrijden brengen. 
Denkt aan de slagzin van dit seizoen!
Onze juniores moesten hun eerste neder
laag incasseren tegen de Hopbel-junio
ren, welke in het algemeen veel groter 
waren. Evenwel goed volhouden jongens, 
en dan kunnen jullie ook gemakkelijk •
een overwinning behalen. 
Het programma van a.s. Zondag is als
volgt: Het eerste heren-elftal speelt in 
Eindhoven tegen H.T.C.C. III. Het twee
de heren-elftal speelt in Oss tegen Ra
pidity. Beide wedstrijden gelden voor de 
competitie. Onze dames spelen thuis te
gen Geldrop een vriendschappelijke wed-
strijd. 
Het aanvangsuur zal vermoedelijk kwart
over twee zijn. 
Goed succes! 

- O.D.C. afd. Korfbal.
Zondag 28 September j.l. speelde ons 
eerste en tweede twaalftal thuis. Om 12 
uur vond de plaatselijke ontmoeting_•
plaats tussen ODC II-Boxtel Il. '.' 
De eerste twintig minuten ging het spel
vlot van de hand en zonder meer zou- • 
den we gezegd hebben: Deze wedstrijd 
brengt oos een gelijke stand. Tot aan de 
rust was het dan ook 1-1. Ook in de 
tweede helft ging het spel tot 10 minuten 
voor het einde regelmatig op en neer, 
maar de snelheid van de wedstrijd nlffll 
steeds meer af. Wel kwam er zo nu en 
dan een gevaarlijke aanval van ODC
zijde, maar daarbij bleef het. Daartegen-
over wisten de tegenstanders in zeer 

de naalden en doorvloq1tte me tot op de 
huid. Geheel verkild bleef ik dien-nacht 
en de daarop volgende dag in de boom 
zitten. 
Toen de morgen wat licht bracht zag ik 
in de verte de verkoolde resten' van 'n 
vliegtuig. Twee schildwachten liepen er 
op en neer, maakten nu en dan 'n praat
je en stapten weer verder. 
Wat later op de dàg kwam 'n patrouille 
't bos doorsnuffelen. Ik zag hen lachend 
�ij 't vliegtuig staan en zingend hoorde 
1k hen weer wegtrekken. ''' 
Nooit heb ik zo naar de duistenis ver
langd als die lange dag boven in die nat
te boom in m'n doorweekte kleren. Ner
gens, waar ik ook keek zag ik iets van 
de Fransman die aan me toevertrouwd 
was. 
Toen 't donker genoeg was om de terug
tocht te wagen, klauterde ik naar bene
den, zo voorzichtig als mogelijk was. 
Beneden stiet mijn voet tegen 'n laars. 
Angstig ' zochten m'n handen naar de 
zwarte massa aan de voet van de boom. 
Voor 't eerst in m'n leven heb ik toen 
met de dood kennis gemaakt. Mijn han
den hebben z'n koud gelaat zacht ge
streeld. 'n Kruiske op z'n koude voor
hoofd - en daarna ben ik teruggegaan. 
Vrees had ik niet meer, want wie 'zo vlak 
bij de dood vertoefd heeft behoeft voor 
'n kogel niet bang te zijn. 
De ldeine Fransman gaf op .de· grens van 

,z'n vrijheid z'n leven als een glimlach 
weg. 
Zo zijn die Fransen nu' eenmaal. 

·,
't Zijn helden zonder dat ze 't weten, 
kinderen die verbaasd zijn als er bom
men vallen, waar ze bloemen wilden 
plukken. 

/ 

·I 



-lmrte .,tijd 3,-_doelpunterJ• te .. roa�en.. . . : • be stand. was ·dus na' ruim' ·eèn 'kwartier • • •spelen 4-1 voor Boxtel, Ondanks het ,hardnekkig verdedigen van de tegenpar- , • lij wisten onze spelers toch nog een ';puntje .bij te m.iken. En wederon1 moesten onze speelster!{; en . , spelers 'met•_. een verloren wedstrijd genoegen nemen.Om 2 uur stonden de speelsters en spelers van ons eerste twaalftal op het veld;-deze maal zouden ze haar krachten moeten meten met het tweede twaalftal vanSportlust uit Eindhoven. ODC startte<lirect in een snel temp_o, en al gauw braken onze jongens door de verdedigingvan de tegenpartij. Meerdere malen rol.de de bal juist over de mand, doch na• een twintig minuten spannende strijd.werden onze mannen beloond voor hunharde werken, , en de stand was 1-0voor ODC I, Spoedig daarop echter·,kwamen er ook gevaarlijke ,schoten van<ie tegenpartij, maar de stand bleef tot, <ie rust 1-0 voor ODC.Direct na de hervatting wist Sportlusthaar kans te benutten en de stand op 1-1··te brengen. Bovendien kreeg \Ons twaalftal een kleine inzinking door te maken.Paartegenover voerden, de Sportlust-lui• hun tempo steeds or, en vanzelfsprekendhieven de gevaarlijke aanvallen niet ach. ,terwege. Al heel gauw brachten zij de. .stand dan oqk op _2-1. Ofschoon onze. .speelsters en spelers , er wat beter in. kwamen. konden zij geeil doelpunt meer.
folteren. Sportlust echter wist nog een:maal te doelpunten, hiermede de over-. winning veilig stellend. . .Sporters denkt er aan de volgende ·wed.strijden wat beter aanpakken ...... willenwe een behoorlijk resultaat bereiken.• .a.s. Zondag ODC 1-Limbulgia 1, aan, vang 2 uur, thuiswedstrijd; en Nevelo Il-Oisterwijk ODC Il uit, aanvar'tg ,f uur.

DAMNIEUWS • Het was Zaterdag' 1.1. voor de Eerste Box
< telsè Damclub bij de viering van haar:,20-jarig bestaan in de gezellige zaal van: Hotel Theeuwkens een vrolijke avond,, welke gehouden wer4 voor leden en ge-' nodigden: . . ,. .Bij de opening memoreerde de voorzitterhet wel en wee van de afgelopen jaren,-en concludeerde de grote vóoruitgang,der vereniging, •die mede dank zij een,goede kern werd verkregen. Hij huldig,de de (b.ide) oprichters de H.H. H. v.1Nistelrooy en L. • v. Hooren die beide·.aanwezig waren, alsmede de nog steeds •.actief en passief medewerkende leden,-en verwelkomde het Hoofdbestuur van.-de Nederlandse Dambond, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heerWillems uit Br�da, teyens· yoorzitter van. -de Brabantse Dambond; en ·de heer A. A.van Boekel ,secretaris Nederlandse en• "'Prov. 'Noord-Brabants.e Dam bond, tevens

, HONDENDRESSEERVERENIGING·'oE'wAtHT IN 'T vELD" • 
" A.s. Zondag 5 October zal deze verenr •..ging voor Kring Boxtel een onderlingeoefendag houden.Qe oefeningen, die het karakter .van een. wedstrijd zullen hebben, vangen aan's morgens oin 9 uur.De ochtendoefeningen zullen bij het af_,wateringskanaal en in de bossen gehouden worden. Het "manwerk" etc: zal 's middags omstreeks 2 uur plaats vinden bij het clublokaal, Café Van den Aker in de Nieuwstraat, vanwaar 's morgens ook vertrokken zal worden. 

DistributieoNieuws. 

OFFICiëLE BONNENLIJST - voor het tijdvak van 5 October
tot en met 18 October 1947.

Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie N) N-02 Diversen: 100 gram ·bloem of zelt-rijzend bakmeel of kindermee;, ofkinderhiscuits. N-03 Diversen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop, enz., of 500 gram ,versnaperingen. N-04 Diversen: 225 gram huishoudzeepof 180 gram toiletzeep. ,
Bonkaarten KD, KE 711 (Serie N) \ N-12 Diversen: 100 gram bloem of zelf.. rijzend bakmeel, of kindermeel of kinderbiscuits. N-13, N-14 Diversen: 250 gram suiker,boterhamstrooisel enz.,of 500 gr,am jam, stroop, enz., . of 250 gram versnaperingen. N-15· Diversen: 450 gram huishoudzeepof 360 gram toiletzeep. • N-16 Diversen: 500 gram bananen (voorinl.)N-16 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel ofkinderbiscuits. 
Bonkaarten MA, MD, 711 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken (Serie N)N-21 Suiker: 250 gram suiker, boter-.hamstrooisel enz.,of 500, gram jam, stroop, enz. of 250 gram versnaperingen. 
Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 711 N-01, N-03 Tabak:-' 2 rantsoenen cigaretten of kerftabak.N-01 Versnaperingen: 2üp gram versna-peringen.of 200 gram suiker, boterhar1strooi· sel énz., • .hoofdredacteur van Brabants Damnieuws... Zij gaven ieder als hun mening te ken-• nen dat de EBD in .Boxtel, als zéér sym, :,Phatiek bekend stond, en een waardige , clubgeest bezat, waarmede elke vereni-

of 400 gram • jam, stroop, enz. . N-03 Versnaperingen: 100 gram versna· peringen, _ , of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., . of 200 gram jam, stroop, enz. Reserve 5 Tabak: 50 gram ,scheerzeep' of 100 gra!ll._scheercreme of 400 gr. snelscheercreme. • 

WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgi:. voor Wilhelmina v. Rulo; i.a. gel. jrgt. :voor _ Petrus Stams,· Johanna v. d. Sande de hsvr. en Albertus Pijnenburg; H. Hart-altaar gel. H. Mis voorDick Pijnenburg v.w. de bewoners vande Molenstraat; H. Bloedkapel gel. H .Mis voor Martina van Zeeland v.w. deBroederschap van 0. L. Vrouw in 'tZand; om half 8 gel. H. Mis voor onzejongens in Indië v.w. Maria's biddendLeger; z.a. gel. H. Mis voor HendricusKorsten, te Winschoten overleden; om half 9 gel. H. Mis voor ·Chr_istina Pay
mans-Selhorst, te 's Bosch overleden; om10 uur Huwelijksmis.DONDERDáG: om kwart voor 7 gez. mndst. voor Henriëtte Witteveen-Schone; z.a. gel. H. Mis voor Antonius Brussel ers v.w. het Kabelpersoneel; H. Hart· altaar gel. H. Mis voor Adrianus v. Loo, in de parochie van het H. Hart over!.; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Wilhelmina v. Zoghel v.w. de Broederschap v.0. L. Vrouw in 't Zand; om half 8 gel.jrgt{ voor Lambertus van Gerwen; z.a.gel. H. Mis voor Cornelia v. d. Biggelaar, te St. Oedenrode overleden; omhalf 9 gez. mndst. voor Johanna v. d.Meyden-Bevers.VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Arnoldus van Liempd; z.a. gel. mndst. voor Johanna v. d. Steen; H. Hart-altaar gel. mndst. voor Cornelia Renders; H. Bloedkapel gel. H./ Mis v.Christiaan Snelders v.w. de Broederschap v. O.L. Vrouw in 't Zand; om half 8 gel.jrgt. voor Martina V. d. Pasch i z.a. gel. .H. Mis voor Johannes Jaspers te Ottersum overleden; om half 9 gez. mndst. voor Sjaak van Vlerken. ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis voor Johanna v. d. WassenbergSpierings, te St. Michiels-Gestel overl.; z.a. gel. mndst. voor Martina Voets-Vla
mings; H. Hart-altaar gel. mndst. voorMaria Anna v. Nieuwburg; H. Bloedkapel gel. H. Mis- voor Maria v. Dongenv. d. LaaP v.w. de Broederschap van 0.L. Vrouw in 't Zand; om half 9 gel. H.Mis voor Cornelis van Hal v.w. een• vriend.
In het Liefdehuis :zullen nog geschieden: Maandag gel. H .Mis voor Cornelia Renders; Dinsdag gel. H. Mis voor Johanna van Lieshout-de \XI erd; Woensdag gel. H. Mis voor Gerard1,,1s Schellekens • Donderdag gel. H. Mis voor Elizabeth Traa-Verhoeven; Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis voor Cornelia Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hermanus Stephanus Looymans geb. en won. in deze Parochie en Antonetta Kluytmans geb. te Vught (St. Petrus-parochie) en won. in • deze parochie, waarvan heden de 1 e afko�diging geschiedt; Marinus de Laat mt deze parochie en Henrica Timmermans uit de parochie van het H. Hart, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt; Laurentius Antonius Mulkens geb. en won te Boxtel en Maria Gosuina Wilhel�ina Kooymans . geb. en won. te Dreumel• Hendricus Martinus van Erp geb. en .:Von. in de parochie van het H. Hart en Maria Petronella van Geffen geb. en won. in deze parochie, waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. OC' gelovigen zijn verplicht d� hu!1 b�kendc huwelijksbeletselen, waarm met 1s ge-

de retraites voor Moeders. Daags te VQ-• ren -wordt·biechtgêhoord als gewoon. ,:, 's Morgens Wordt in de H. Missen van 7 en 8 uur de gemeenschappelijke H. Communie gehouden waaronder een woord ter voorbereiding gezegd zal worden door de Z.E. Pater Odulf, die de retraites heeft geleid. 's Middags om 3 uur sluitings-plechtigheid met predicatie en <lankhulde der kinderen. • 
Deze week iedere avond om half acht Lof met rozenhoedje t.e.v. Maria. Op Maandag, Woensdag en Vrijdag is het Lof met volkszang. ZONDAG, 5 October: 6 uur 1'.d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn der Parochie; 7 uur 1.d. voor Willem v. d. Langen berg vanwege Broed. H. Hart; 8 uur l.d. voor Adrianus van Ruremonde teGemonde over!. vanwege de R.K. Textielarbeidersbond; kwart over 9 l.d. r.e.v.H Gerardus Majella; half 11 de Hoogmis voor Adrianus Vlaminckx vanwegede K.A.B. -MAANDAG, 6 Oct.: 7 uur Ld. voor:Willem v. d. Langen berg; l.j. voor Antoon van Heesch; kwart voor 8 l.j. voorWilhelmus van Esch; I.m. voor Gerdinavan Beljouw f half 9 z.d., t.e.v. de H.Geest vanwege de R.K. Landbouwschool.DINSDAG, 7 October: 7 uur pl. I.m.voor Henrica van Stekelenburg van Duuren; l.d. voor Theodorus Hendriks; l.d .'voor Jan Verhoeven; kwart voor 8 I.m. voor Maria van Roeseli l.d. voor Piet v. d. Kruys; half 9. z.j. voor MartinusWelvaarts, Johanna v. d. Besselaar z.e.en -Johanna Welvaarts.WOENSDAG, 8 Oct.: 7 uur z.m. voorMatthilde Scheepers; l.d. voor Adrianav. d. Berg; kwart voor 8 I.m. voor Mariavan Roessel; l.j. voor Marinus Hazen berg en Petronella Potters z.e.; half 9 Ld. v. Lena Bergman. DONDERDAG, 9 Oct.: 7 uur z.d. voor de Heer Lambertus Goossens en Mej. Ding de dochter; Lj. voor Johannes v . d. Meyden; l.j. voor Johanna Nouwensvan Houtum; kwart voor 8 I.m. voor Adrianus v. d. Loo; half 9 Ld. voor Gerardus Veroude. VRIJDAG, 10 Oct.: 7 uur I.m. voor Marinus v. Esch; I.m. voor Jacobus Withoos; I.m." voor Theodora v. d. Plas; • kwart voor 8 l.d. voor Henricus vanWoensel; half 9 I.m. voor Martinus vanSchijndel.ZATERDAG, 11 Oct.: 7 uur I.m. voorMartinà Vlaminckx van Handel; I.m. v.Jan v. d. Aa; l.j. voor de Eerw. BroederJordanus Merkx; kwart voor 8 Ld. voorAdrianus Vlaminckx vanwege Melkslijtersvereniging; half 9 I.m. voor MariaBelieën vari Susante.Doopuur: iedere dag van half 3 tot 3 u.Biechturen: Zaterdag van 3-4' uur envan 6-8 uur.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

t9e Zondag na Pinksteren . ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Cornelis Fick. MAANDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Fick. �INSDAG,;, half 8 jrgt. voor CatharinaF1ck. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Petronella Verhagen; half 10 gez. huwelijks
mis. 

na de Dekker; kwart' over 8 H. Mis voor Johanna Maria Brinkmart-Wijnands. DONDERDAG: half 8 H. Mis vanwegt> St. Elisabethstichting voor overleden leden en weldoeners; kwart over· 8 H. Mis tot intentie van de leden der Godvruchtige vereniging ter ere van de H. There-sia. . . VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Anna Maria v. Grinsven-v. d. Loo; kwart over 8 H.Mis voor Weduwe Catharina v. d. Meyden-v. d. Heyden.ZATERDAG :half 8 H. Mis voor Johanna Ma�ia v. Nunen-v. d. Schoot; kwartover 8 H. Mis voor Cornelis Voermans,in de parochie v. d. H. Petrus overleden.Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en van5 tot 7 uur. Om 6 uur Lof met Rozenhoedje om het communisme af te weren,en opbloei va·n KA. te verkrijgen.30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Hendrikus Korsten te Linschoten,Adrianus v. Gerven te 'vught, GovertJosephus v. Breugel te Oisterwijk, PetrusArnoldus Lans in Den Bosch en Adrianusv. d. Looy te Best overleden.ZONDAG, 12 October: 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd ter ere van 0. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand voor behouden terugkeer. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
LIEMPDE ZONDAG: feestdag van 0. L. Vrouw van de Rozenkrans: half 7. l.j. voor Jo• hannes v. Eyndhoven; 8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 uur de Plechtige Hoogmis z.j. voor Franciscus Vermeer en Allegonda hsvr.; 3 uur Plechtig Lof met processie. MAANDAG: 7 uur z.j. voor Maria Avendonks; half 8 l.j. voor Franciscus Johannes v. Eyndhoven; 8 uur l.j. voor Gerardus Putmans en Anna hsvr. DINSDAG: 7 uur z.j. voor Johannes v. d. Langen berg, Johanna hsvr.. en· Wilhelmina de dochter; half 8 l.j. voor Wilhel

mus Venmans en Hendrika hsvr.; 8 uurl.j. voor Hubertus Tinnebroek en Gertruda hsvr.WOENSDAG: 7. uur z.j. voor Johannes Welvaarts-v. Mensvoort; half 8 l.j. voor Johanna Tinnebroek; 8 uur l.j. voor Jo Venmans. , DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden der parochianen; half 8 z.j. voor Johanna Johannes Welvaarts-v. Mensvoort; 8 uur l.j. voor Henri Tinnebroek. VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Cornelis van Schijndel; half 8 l.j. voor Johanna Jan v. Nunen; 8 uur l.j. voor Çomelis Vughs·en Maria hsvr. ,ZATERDAG: 7 uur z.j. voor JohannaCom_elis v. Schijndel; half 8 l.j. voorCornefis v. Aarle-Welvaarts; 8 uur l.j. v.Michiel Rovers en Johanna hsvr .ZONDAG: half 7 l.j. voor Maria C. v.Aarle-Weh;aarts; 8 uur l.j. voor ArnoldaTinne broek.Deze week zal de kapelaan op gebruikelijke wijze de omgang houden.Gedoopt: Henricus Antonius Paulus Maria z. van Antonius Prinsen-v. d. Biggelaar.
PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH
19e Zondag na Pinksteren 

ging gaarne omging.· De gunstige ligging van Boxtel zou hij gaarne willen aanwenden om de è.v. vergadering van de hond alli.ier te doen houden. Hij hoopte -dat de afdeling nog vele successen in<ie dambond mocht boeken en boodnamens de Pràv. Noord-Brabantse Damhond een herinnerings-medaille aan.D_e heer van Boekel had met belangstel
ling de verrichtingen van de EBD gevolgd, en gaf als zijn overtuiging te ken,_nen dat hier in Boxtel menige tegen·':Stander een zware opgave zou hebben.",Hii, hoopte dat de EBD op de goedeweg zou blijven voortgaan, om bij het.25-jarig jubileum in de hoofdklasse eenwaardige plaats in te nemen. Hij bood.als secretaris van de Nederlandse Damhond twee fraaie boekwerkjes aan, zijn.de matchboeken uit de • tweekamp B.Springer-P. Roozenburg, welke t.z.t. alsprijs beschikbaar konden worden gesteld.De huldiging van • de heren H. Schuurmans, persoonlijk kampioen van de EBO�oor het jaar 19,46-1947, en W. TyboschJr., kampioen over de competitie 1946vond onder" toepasselijke bewoordingenplaats, terw11l aan W. Tybosch jr. deextra prijs· van de jubileumstand van
27 Sept. werd uitgereikt. Tijbosch jr. wist10 P,Unte�. te behalen uit 6 gespeeldep.irt11en, z11n naaste ·concurrenten waren: 

Bovengenoemde bon�en kunnen reeds op Vrijdag 3 October worden gebruikt. De bon voor scheerzeep blijft voorlopig geldig. Bon N-16 Diversen voor bananen moet uiterlijk op 11 October a.s. bij een handelaar in groenten en/of fruit worden ingeleverd. dispenseerd ten spoedigste aan de P�stoor bekend te maken. 
Gedoopt: Martinus Johannes Cornelis _z. v. Hendricus v. d. Sloot-Veldpaus; Chnstianus Albertus z. v. Antonius Arts-vanHelvoirt; Antonius Hendricus CatharinaJohanna z. v. Antonius Schuurmans-v. d.

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus Habraken en Adriana de hsvr.; half 9 gez. H. Mis voor de Leden Boerinnenbond. VRIJDAG: half 1 8 jrgt, voor AdrianusCorsten. 
HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. Dinsdag moeten de kinderen van de 4de 5de, 6de en 7de leerjaar komen biechten'. Woensdag onder de H;· Mis van half 8 zullen ze gezamenlijk communiceren. Deze week iedere avond om half 7 Lof v.w. de Octobermaand.

H. Schuurmans en J. v. d. Wouw ieder 8_punten uit 6 partijen en F. Leermàkers• en �- Steinmann elk met 7 punten uit 6. parttJen._ De avond had verder een aangenaam verloop. Verschillende geliefde actracties • gaven de aanwezigen de gelegenheid om op ander gebied dan dammen, hun krach-• ten te tonen, terwijl een 30-tal mooieprijzen, welke door EBD en vrienden beschikbaar waren gesteld, hierbij kondenworden uitgereikt. , De schenkers onze hartelijke dank eveneens onze dank aan de Heer e� Mevrouw van Boxtel-Theeuwkens voor -dek�árige verzorging van het diner dat
1 .aller instemming had. · , ' De EBD kan alzo op een genoeglijke, feestviering terugzien en dankt allen die• tot di� slag�!1 hebben medegewerkt, ookde 01sterw11kse damvrienden die doorhun aanwezigheid en een prachtig bloemenmand de fee_stvreugde verhoogdene1.1_ de band va1_1_ vriendschap verstevigden.,!311 het versch11nen van dit artikel vindt·.m Hotel Theeuwkens de eerste competitiewed�trijd van het seizoen 1947-1948 plaats voor de Ie klasse van de. Prov. Noordbr. Dambond.• De wedstrijd begint op 3 October 1947te half acht tegen het sterke Waalwijk-se WDV .Wij nódigen liefhebbers der• damsportuit deze match te gaan zien.De beide tientallen zijn als volgt:� �J Bord EBD WDV. 1. H. Schuurmans - A. Schilders: ' • 2. F. Leermakers - F. van Munster ..3. A. Kool - A. Moonen.4. J. v. d. Wouw - F. de_ Gouw., _, 5a Ç. Steinmann,' - A. Hollemarts. • 6. W. Tybosch jr. - W. v: Pruisen� 7. C. Oliemeulen - Nijholt• 8. E. v. Roosmalen ·- P. Heuveling .• 9. H. ·Walrave - Dooremans.• ,10., .Çh(. v. Ropy .-:-_ A. van Engelen. t. 7. ',. ' 

1\ •• ,,.,. � 
11 i r_ ' ·. •. • • .. .., .,�t __ 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL Zondag 5 October De HH. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H. Mis van kwart voor 8 zal worden opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. Vandaag zal in alle HH. Missen worden gepreekt door onze parochiaan, de Weleerwaarde · Pater, Antoon Welling, die zeer waarschijnlijk op 18 October naar de Missie van Nieuw-Guinea gaat, vertrekken"Daarom gaat vandaag de eerste schaal voor de Missie van Nieuw-Guinea, terwijl de 2e schaal wordt gehouden voor de bizondere noden van het Episcopaat, welke beide ten zeerste in de 

milddadigheid van de gelovigen worden aanbevolen. Vanavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje en gebed tot St. Jozef. Vandaag na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter • verering worden uitgesteld. Op Zondag 19 October zullen de kinderen, die hiervoor in aanmerking komen, hun eerste H. Communie doen. Maandagavond om half 8 Maria-Congregatie. Deze week is, het iedere avond om 7.  uur Lof met Rozenhoedje en gebed tot St. Jozef vanwege de Octobermaand. Zaterdag is het biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. jrgt. voor Theresia Maria Jurgens- van Heeswijk; z.a. gel. jrgt. voor Paulina Hofmans-van Hal; H .. Hart-altaar gel. H. Mis voor Jozef van Riel te Drunenoverleden 1, H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Henriëtte Witteveen-Schone v.w . de Broederschap van 0. L. Vrouw van de Bosch; om half 8 gel. jrgt. voor Josefus van Son en Adriana van Leur de hsvr.; z.a. gel. H. Mis 'voor overleden ouders; om half 9 gel. jrgt. voor Anton ia v. d. Linden-van Riel. DINSDAG: om kwart voor 7 /gez. 
m�dst. voor Jacobus van Elk; z.a. gel H. Mis ter ere van de H .Gemma uit dankbaarhe!d; H. Hart-altaar gel. jrgt; voor Cornelis v. Santvoort en Francina van Geffen; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Loo-van Esch v.w. de ·processie naar ;,Ulicoten; om half 8 gel.
mndst. voor Jan van Empel; z.a. gel. H.., J.,iis ·:voor Lambertus v. d. Steen, v.w.de Junioren vah 0.0.C.; om..,_half 9 gel.,.mndst. _voor Adrianus .van Gooi. , . 

. :. •\, . - ' . , 

Broek.
Overleden: Adriana v. Minderhout-Si
mons, 70 jaar. • 

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
t9e Zondag na Pinksteren 
5 October 1947. 

Vandaag, Rozenkrans-Zondag, • kan in onze kerk verdiend wàrden de totiesquoties-aflaat, door ieder die na waardige biecht en communie, de kerk bezoekt en bidt 6 maal het Onze Vader 6 maal het Weesgegroet en 6 maal Ere aan de Vader, tot intentie van de Paus. De te schaal is voor de kerk, de 2e voor de B.N. Vanavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje en volkzang voor onze jongens in Indië. De Zelatricen van de Rozenkrans worden verzocht de contributie op te halen. Dinsdag a.s. om half 10 begint de Retraite voor Moeders en Gehuwde vrouwen van de 4e parochie-wijk, omvat,tend: Kloosterstraat, Stationstraat, Stationsplein,· 'Parallelweg, Spoorstraat, Osch en van Leeuwenstra'at, K. v. Osch en v. Leeuwenstraat, Julianastraat en Wilhel
minastraat. Zaterdag feestdag van Maria's Moederschap. Dit feest zal door onze parochie gevierd worden op Zondag 12 October. Op deze dag valt tevens de sluiting van 

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis Klomp. Deze week zullen geschieden: Maandag 
mndst. voor Gerardus Raaymakers; Dinsdag mndst. voor Mevr. Huberta Maas; Vrijdag mndst. voor Johanna de Vroom; Zaterdag mndst. voor Martina de Vroom. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
19de Zondag na Pinksteren '47. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus Arnoldus Laus, in den Bosch overleden; half 9 H. Mis tot welzijn van de parochianen; 10 uur Hoogmis voor mej. Wilhelmina v. d. Boom. De eerste schaal is voor onze eigen kerk, de tweede voor B.N. In deze en de volgende week zal de collecte voor de R.K. Universiteit worden gehouden. Na de Hoogmis vergadering van de St. Vincentius-vereniging; half 3 Lof met processie om Gods zegeningen te verkrijgen over ons parochiehuis en over de kapel van Stapelen. MAANDAG: half 8 H. Mis tot -bijzondere intentie, ook om Gods :zegeningen te verkrijgen over ons parochiehuis en de kapel van Stapelen; kwart over 8 gez. H. Mis, waarbij de kerk met een kaars wordt vereerd, voor Petronella v. d. Sloot-van Roosmalen.DINSDAG: half 8 H. Mis, waarbij dekerk met een kaars wordt vereerd voor·mevr. Henri ette Witteveen-Schöne; kw.over 8 gez. mndst. voor Petronella v. d.Sloot-van Roosmalen. • • WPENSDAG: hal�8 mndst. voor Adria-

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Franciscus Leerakkers en Paulina van Bragthvr.; half 9 jrgt. voor Josephus Vorstenbos'ch en Adriana van de Nosterum hvr.; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Elders mndst. voor Johannes Wilhelmus van Exsel. MAANDAG: h!lf 8 H. Mis v. Adrianus van de Loo te Best overleden Elders jrgt. voor Marinus van BrJgt. J?lNSDAG: half 8 i.rgt. voor Anna Mana van Zeeland. Elders jrgt. voor Adrianus van Wagenberg, WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria van Wagenberg de Jong. Elders voor Cornelis van Uden. DONDERDAG half 8 jrgt. voor Petronella van Uden-Olieslagers. Elders jrgt. voor Albert Pijnenburg. VRIJDAG: half 8 gef. jrgt. voor Mevr. Johanna Maria van Kuyk-Hackfoordt. Elders jrgt. voor Christiainl T raa. ZATERDAG: half 8 jrgt: voor Henrica Pijnenburg-van Rooy. Elders jrgt. voor 'Barbara Traa-v. d. Ven. Nog zullen elders geschieden: H. Mis voor Cornelia van Oers-v. d.Braak; H. Mis voor Geertruda van derStaak-Konings.
MARIE VAN GEFFEN en FR. HOFFMANS A. TEULINGS 1 Voor de vele blijken van· belangstelling en medeleven bij de ziekte en overlijden van onze geliefde man en vader 

Te koop: kalfvaars, aan tellirtg 10 October, bij W. van Mensfoort, Kleinderliempdseweg 22. 
HARRY VAN ERP hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op Woensdag 8 October a.s. om 10 uur in de Parochiekerk van St. Petrus ·te Boxtel waarna een Plechtige H. Mis tot hun intentie zal worden opgedragen. BOXTEL, September 1947. Onrooisestraat 22. Zandvliet 26. 

Receptie van 1,30_:2;30 uur Onrooisestraat 22. Toekomsj:ig adr.: Zandvliet 26 
Bij P. v. d. Made, Langenberg 23, een kalfkoe 2de kalf, aan telling 14 October en een toom . biggen.

A. VAN DUNL. KNOOPSA. BERTENSdanken de Weled. Heer H. Jos v. Susante en de jonge fir
manten voor de waardering, die zij gedurende hun 25-jarige dienstbetrekking van hen 
mochten ondervinden, het mede-personeel voor de aangename samenwerking en voor de cadeaux, die hun door de 'irma en het personeel bij hun zilveren jubilé zijn aangeboden. 
Aangeboden zo· goed als nieuwe Tweedjas, leeftijd 13 à 14 jaar, voor 35 punten, adres Molenstraat 19. 
Te koop: ,kinderfietsje, voor 6 tot, 10 jaar, v. Salmstraat 10 boven. 

betuigen wij - onze oprechte dank. Wed. P. LAUS-NOTTEN LAURENS KOLEN Rechterstraat 28. 
In onze droefheid over het sneuvelen van onze dierbare zoon Frans, ondervonden wij veel troost door de hartelijke bewijzen van deelneming in ons verlies. Wij danken daarvoot allen, in het bijzo?der de ZeereeFw. Heer Pastoor, het Kath. Thuisfront, de K.A.J.,. Burgemeester, Familie, Buurtbewoners, Vçenden en Kennissen. 

Te koop: een stamboek :zeugO.L.V., aan telling 7 Oct., A.Verhoeven, Mijlstraat ·30.
Te koop prima aardbeiplanten Duits Evern, Madam Matoth, bij Th. Sleutjes, Kasteren B 37 Liempde. 
Wegtns verhuizing te koop:
koper�n wasketel, gr., beste 
handwasmachine, eiken linnen
kast, 2 spiegels, 4 gr. schilder
rijen, landschappen, Nieuwstr. • 32, Boxtel. 
Wastafel met marmeren blad en spiegel te • koop, Rechterstraat 28. 

Familie J. VERHEIJDEN. , Te koop: beste kalfvaars, _7 Oct. aan tèlling, Th. v.d. Aker, Ten Brinkstraat 4. Nieuwstraat 18Ö b. _ 

/ 

• 
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Lang� dez�. weg betuigen wij 
namens onze Katholieke Ar
beidérs Jeugd, onze innige 
deelname aan Ouders, Broers 
en Zusters van onze vriend en 
mede:Kajotter 

Notaris P. MERTENS.· I"' ----------------

Frans Verheyden 
Die in de leeftijd van 22 jaar 
zijn leven gaf voor God, Ko
ningin en Vaderland. Hij is 
gesneuveld te Kalanggoengang 
in N.O.!. op 23 September 
1947. 
,,Dat God hem geve de eeuwi
ge rust". 
Aalmoezenier: 
Pater ATHANASIUS 
Kap. v. GORP. 

Het bestuur der KA.]. 
Afdeling B._oxtel. 

Te koop: Noten, bij A. van 
Grinsven, Tongere 111, Boxtel 
Te koop: twee kinderwagens, 
blauw en creme, beide voor
oorlogs, een fornuis en een 
kamerkachel, v. Coothstr. 21. 
Te ·koop: zwart� ratiné heren 
winterjas, goede kwaliteit. Be
vragen Molenstraat 19. 
Wegens verhuizing te koop: 
massief eiken slaapkamer met 
spiegelkast, waskast met mar
meren blad en 6 eikenhouten 
stoelen. Bevragen Molenstr. 19 
Hebt U hanen of hennen op 
te ruimen, even een berichtje 
en ik kom bij U. Koks, Molen
straat 37, Boxtel. 
Te koop: overjas, leeftijd 14 
jaar, paar schoenen, maat 39, 
een vaarskalf, een fietsframe. 
Vic. v. Alphenlaan 20. 
Ik heb mooie arbeiderswoning 
te Eindhoven, wil ruilen in. 
Boxtel of omgeving. Te bevra
gen bij A. Arts, te Onrooi 30, 
Boxtel. 
Te koop: een z.g.a.n. accor
deon, 2 rijer, 8 bassen, merk 
,,Hohner", tegen billijke prijs, 
te bevragen op Roond 10, 
Boxtel. 
Te koop: een damesfiets, in 
goede staat, met nieuwe ban
dên. Enkele kanaries met kooi 
en een trio Sabelpoot krielen. 
Te bevragen na 6 uur, Burg
akker 12, Boxtel. 

Voor direct gevraagd 

Modern Kasregister 
liefst National, tegen een goe
de prijs. Br. onder no. 70 bur. 
van dit blad. 

AANBESTEDING 
Burgemeester en Wethouders 
van Boxtel zullen op Dinsdag 
7 October 1947, des voormid
dags om 11 uur, ten Gemeen
tehuize van Boxtel, in het 
openbaar aanbesteden: 
Het laden, vervoeren en 
lossen van 150.000 stuks 

klinkerkeien. 
Voorwaarden zijn tegen beta
ling van f 0,50 verkrijgbaar op 
het Bureau Gemeentewerken 
te Boxtel, waar tevens dage
lijks van 9 - 10,30 uur v.m. in
lichtingen worden verstrekt. 
Namens voornoemd College, 
De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M .. A. M. v. HEL VOORT 

AAN BESTE DING 
Burgemeester en W ethoiders 
van Boxtel zullen op Donder
dag 9 October 1947 ten ge
meentehuize van Boxtel des 
voormiddags om 11 uur in het 
openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van 
6 bungalows, type E, 

aan de Mijlstraat, Boxtel,.
• Bestek en voorwaarden zijn te
gen betaling van f 3,50 ver
krijgbaar op het Bureau Ge
meentewerken te Boxtel waar 
tevens dagelijks van 9 :_ 10,30 
uur inlichtingen worden ver.:; 

strekt. 
Namens voornoemd College, 
De Burgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A.M. v. HELVOORT 

te BOXTEL 

zal aldaar publiek verkopen op 
Donderdag 9 October i947 
voormiddag 10 uur voor en ten 
huize van de Heer J. van 
Bragt, Molenwijk 6, om con
tant geld: kast, stoelen tafels, 
spiegel, klok, schilderijen, keu
kengerief, weckflessen, gereed
schap, hooi, stro en brandhout 
en wat verder te koop zal wor
den aangeboden. 
Bezichtiging een uur voor de 
verkoping. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

MOEDE� MOEST NJ\I\R. DEGRUYTER,_ Et.( ZEI TEGEr,l
MU:,.ZET VA,ST WJ\TER_ OP 
"'1W'l. DENK. 1\1\H JE JU R.K" 

EN WA,T DEED 1K, 1K PI\KTE 
MOEDERS SCHORT DI\N K.Ott 
Üt ZEKER i'11ETS GEBEURE� 

ZOO BR_A.C\iT tl<,_ tiET l"\ET 
t-\OEDER'._5 SCf\ÖRT A.A.N 
i'lA.AA VA.DER_. 
fj'J vot-1D liET GEWELDIG! 

VA.DER tl0El''\OE M'J T0Erl: 
�OiD'E.f;t'� 

�9cklwltdje 
Et.! EEN "t�ouw ..... 
DE GR_UyTIJl K.,L\MTJE 
DA_T ·.<,WAi'\ t,,\l'UUJ\L:J� 
.D·.')01\, DE l.l �,i'\.E RE K,OHtE 
f:t, DE USTR_EEPT[ SCl-iOK,T 

Roetex en Germisan 
FIRMA GEBR. VAN OE:8S 

Granen en Zaden, Boxtel 

:JCet Wwuá pan 'lu,,. liodo.q,e. 
ia een prima, leren horlogeband. 

Wij hebben deze voor U in alle 
modellen en prijzen vanaf f 1.40 

A. van. Vlerken - Boxtel t:rî�;:r
Tijdelijk: Rechteratraat 7 

CHAUFFEUR 
GEVRAAGD voor spoedigste in dienst, 
treding een net en bekwaam CHAUFFEUR 
voor particuliere wagen, vrij van sterke 
drank en liefst qngehuwd. Z.g.g.o.z.a. 

A. A. M. VAN DER EERDEN 

Rechterstraat 82, BOXTEL

ELECTRICITEITSBEDRIJF 
te BOXTEL 

In verband met de noodzakelijke werkzaam• 
heden kan op Zondag 5 October a.s.

van des voormiddags 9 uur tot circa 
12 uur geen stroom worden geleverd. 

Beveilig Uw bezit 

aan geld� 

PLAATS het in de bank 
waar U geen brand 

noch diefstal noch nieuws
gierigheid hinderen. Het 
brengt bovendien rente op. 

• FIRMA 

F. VAN �ANSCHOT
BANKIERS 'S-HERTDGENBOSCH 

Sinds 1737 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Zo spoedig mogelijk zal 
er begonnen w9rden met 
een cursus voor· E.H.B.0. 

Liefhebbers hiervoor kunnen zich opgeven 
bij de heer W. Weijers, Nieuwe Kerkstr. 37. 

Een ieder weet dat VOS 
In. fijne KAAS en prima VIS 

Nooit te, overtreffen is 1 

STATIONSTRAAT 44 

ODBOEKHANDEl 

'l)ouwe [gbcrts 
THEE 

SINDS 1753 

Geef Uw kind ter herinnering aan de 
EERSTE H. COMMU NIJ◄�, 
een mooi p laatje, bedrukt met passende tekst. 
Wij hebben zowel in plaatjes als bijbehorende 
teksten een grote keuze. 

Drukkerij 
J • P • 'rIELEN 

STATIONSTRAAT 

, Wij z1Jn voortaan op

MAANDAGMORGEN 
GESLOTEN TOT 1.30 UUR 

F.J. Witteveen's Manufacturen en Confectiebedrijf
en 

F. J. Witteveen Woninginrichting

:JlaastU!! 

1ûtûne soduinq, in 

EN 

KINDER-,JONGENS-

MEISJESSCHOENEN 

:J!,oo.endeed' s Schoen- • en Lederhandel 
Schoenreparatie 

Pedicure 

Kousenreparatie 

-

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 4 

-::!� � �� 
. �- ... 
: --;_r_. 

DE KREKEL EN DE MIEB 
De krekel zong zolang het zomer was uit volle borst, 
Maar toen de winter kwam, had ze geen enkle korst, 
Geen korrel graan, geen hapje, geen insect, 
Geen vlieg of rupsje zelfs ontdekt. 
Naar buurvrouw Mier vloog ze aldra 
Om luid Ïe ·schreeuwen: ,,Ik verga!" 
Heel nederig vraagt ze wat graan te leen: 
,,Dan blijf ik tot het voorjaar op de been", 
Zegt ze tot haar "Ik geef een flinke rente 
.En breng U alles bij de aanrnng van de lente, 
Zowaar als ik eer1 krekel ben, terug!;, 
,,Zeg Leentjebuut", zei buurvrouw Mier toen stug, 
,,Schiet jij maar op, want daar komt niets van in! 
Wat deed je deze zomer wel voor je gezin?" 
,,Steeds zong ik onbezorgd voor mens en dier". 
,,Zo, zóng je? Dáns dan nu maar. Vee! plezier!!" 

,, 

_,.,_ 

/ 

Deze geschiedenis van de krekel en 
de mier is in de eerste plaats een 

les voor de meiöjes die verloofd zijn of 
die zich gaan verloven. Er komt tegen
woordig heel wat kijken bij het opzet
ten van een huishouden. Hoe eerder er 
dus begonnen wordt met het bij elkaar 
verdienen van een uitzet, hoe beter. 
Dan kan er ook wellicht nog een ap• 
peltje voor de dorst op overschieten. 

En voor de jongens geldt bovendien: 
laat de beste tijd van je leven niet 
voorbijgaan. W át de toekomst ook zal 
brengen, iemand die een vak kent 
heeft altijd een voorsprong op eeQ 
ongeschoold werkman. 
Kom eens praten bij het Philips 
Aanneembureau in de Willemstraat. 

PHILIPS 

Tijdig zaaien: Als het gaat over Zaden of Bloemen 

De Originele 
Rogge en Tarwe 

direct uit voorraad leverbaar. 

Firma Gebr. van Oers 
Zaadhandel - Boxtel

1 
Ze zijn er weer 1 

DE 

STOFZUIGERS 
EN ZONDER BON 

Zie in onze etalage 

J. v. d. Brekel
Rechterstr. 42 Boxtel 

:Kuen J.aqecs !
ik betaal de hoogste 
prijs voor 
Hazen, Fazanten, 
Patrijzen, enz. 

KOKS, Molenstraat 37, Boxtel 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Wat kriigt U op de Suikérbon 
Witte Suiker per K.G. 56 et. 

Tablet Suiker per K.G. 60 et. 

Poeder Suiker per K.G. 60et. 

Basterd Suiker per K.G. 56 et. 

Huishoudjam per pot vanaf 58 et. 

Kunsthoning per pot 52 et. 

Aveha Stroop per pot 40 et. 

Choc. Hagelslag per 100 gr. 22 et. 
Gekl. Hagelslag per 100 gr. 16 et. 

Uitgebreide sortering Chocolade en Suikerwerken 

Wederom beperkt verkrijgbaar 

Z d Per Pakje 34 et. 
angzaa Per 1/2 K.G. 37½ ct.

1 

, 

ANDRE VAN'HILST 

.

DRUK: J. P. TIELEN, • BOXTEL. 

; 

1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR B-OXTEL EN

Het Gelaat van Europa 
D�- Geschiedschrijvers zullen nu 
wéer jarenlang te schrijven heb
ben Over de schuldvraag van de 
laatste grote oorlog. Misschien zal 
men bij de eerstvolgende oorlog 
nog niet gereed zijn met dé on
derzoekingen naar het antwoord 
op deze vraag. Wellicht kan het 
voor iemand, die naar het verle
den ziet, van belang zijn wie de 
schuld droeg van zulk een ver
woesting. Het is echter duidelijk 
dat voor mensen, die vooruit kij
ken, andere problemen van be: 
lang z.jn.
Wat doet 't er toe wie een oorlog 
ontketende? Dat er een oorlog 
heeft kunnen uitbreken, dat wij 
mensen zo hebben kunnen zijn, 
dat is veel erger - dat is belang
rijker om onder de ogen te zien. 
Nog belangrijker is het te weten 
hoe Europa er gaat uitzien in de 
nabije toekomst. Het gelaat van 
Europa te leren zien en daaruit 
gevolgtrekkingen te maken voor 
wat komen gaat is van meer be
lang dan de schuldvraag te beant
woorden van voorbije rampen. 
Wat heeft het voor zin te weten 
of Duitsland de oorzaak was van 
alle oorlogsleed, dat Europa is 
overkomen. Het zal immers toch 
niet in staat zijn de oorlogschul<l 
te betalen. · • • 
Van veel meer belang is het voor 
ons hoe of we Europa een nieuw 
aanzien kunnen geven. 
Niet met schuldvtagen bouwen 
we een nieuwe wereld. Ook gaat 
't er niet om alleen te bouwen. 
Het gàat er om om Europa een 
nieuwe cultuur te geven, een cul
tuur, die gericht is op vrede en 
welvaart, orde en rust .. Met beton 
en ijzer bouwen we geen nieuwe 
wereldorde. Een nieuw Europa 
kunnen we alleen stichten met 
echte volkeren en met echte sta
ten; die alleen het goede voor al
len willen, die hun geluk vinden 
m het geluk van anderen. 
Men kan nu weer van algehele 
ontwapening spreken, men kan 
weer mooie leuzen gebruiken om 
tot "Pacifisme" aan te sporen -
als er niet een andere geest onder 
de volken en staten komt heeft 
dat alles toch geen zin .. 
Het gelaat van Europa kan 't gas
masker aftrekken, • de helm en 
pantservuist wegwerpen - wan- · 
neer uit de ogen der volken van 
Europa niet een ander licht gaat 
stralen dan' is dat alles tevergeefs 
gedaan. 
Een algehele culturele wederop
bouw van Europa is pas mogelijk 
als men de Europese volkeren 
leert de gemeenschappelijke be-

: langen te zien. Pas wanneer men 
ervan overtuigd is dat iedereen 
schuld heeft aan oorlog en on
rust op dit continent .,__ dan pas 
kan men er zich van bewust wor
den dat we een· gemeenschappe
lijke taak tot vrede, tot nieuwe 
cultuur en geestelijke hernieu
wing te verrichten hebben. 
Zolang Rusland niet denkt aan de 
beperktheid van zijn rechten en 
de vervulling van z'n plichten te
genover Europa ligt de kiem van 

,. een nieuwe oorlog weer in de 
verse sporen van de omgeploegde 
aarde uit de laatste krijg. 
Zolang Engeland of Frankrijk en
kel. de economische voordelen 
van vredesverdragen . in 't oog 
hebben, mist men de· juiste basis 
voor een vrede, die blijvend is. 
Wanneer de Amerikaanse dollar 
meer gewicht in de vredesschaal 
legt dan 't hulpplan van Marshall, • 
heeft 't weinig zin van 'n nieuw 
Europa ·te spreken. 
Het gelaat van Europa mist tot op 
heden de glimlach van begrijpen, 
de tover der vriendschap en de 
rust van goede verstandhouding. 
Mochten wij het toch eens bele
ven dat het de vredeskus kon ont-, vangen van alle volkeren. 
Dan eerst hadden we de oorlog 
gewonnen. H. v. cl. M. 

Ons Wapen ter -Hand ! 
De gemoederen in onrust ...... een oor-
log nadert! Men zoekt hem af te wen
den of zich zo sterk mogelijk er tegen 
te wapenen. Wat biedt de ·wereld niet 
voor het meest afdoend moordtuig? 
Dacht men de atoombom niet een vre
desduif?' 
Wij, Katholieken, wij worden te wapen 
geroepen! Men wil ons de strijd aan-
binden. Wie ...... ?, dat zeggen ons de 
droeve verhalen over onze broeders in 
het Oosten! Wie ...... ?, dat roept telkens 
met klare stem onze H. Vader in 1hct 
Rome, dat broeit van gevaar! Zijn jong
ste woord: ,,er moet aangepakt wor
den!! De wereld is ontredderd; moeilijk 
gelooft, noch denkt men zelfs aan hoge
re krachten, dan wat een beetje mense
lijk vernuft of verleiding nog bieden kan. 
Wie zal dan toch de spoorslag geven? 
ons het wapen in de hand stoppen?, om 
moed te vatten tegen het gevaar dat ons 
bedreigt. 
13 OCTOBER, 1917! ... Ergens in Por
tugal; de wereld heeft het niet geweten; 
tienduizenden stonden in de stromende 
regen met spanning gedrongen rond drie 
kindertjes, die bij het laatste visioen in 

de Cova da !ria de verschijning zullen 
vragen: ,,Wie zij is?" Dan opent zich 
de hemel en antwoordt: ,,Ik ben O.L. 
Vrouw van de Rozenkrans". Daarop vol
gen het verbazingwekkende zonnewon
der en de andere tekenen. 
13, October, 1917-1947! Deze dertig 
jaren zagen twee gruwelijke wereldram
pen. Maria zag ze eerder. En wat zou ze 
nog meer zien in de toekomst? Als we 
aan de feiten v'an Fatima en andere ge
nade-oorden mogen geloven: en wie zal 
dat nog aanvallen, dan zien we Maria 
als de enige REDSTER verschijnen in de 
moeilijkste uren van het mensdom. Zij 
rijkt ons de hand, en ...... het WAPEN! 
...... De ROZENKRANS! Zij gaf hem 
op de Carmel en draagt hem en wil er 
mee vereerd worden bij iedere verschij
ning. Zij noemt zichzelf: ,,van de Rozen
krans". Heel' klein nog leerden we hem 
reeds bidden. Maria en de Rozenkrans; 
ja! bidden en de Rozenkrans, het is bij 
ons zo samf!ngegroeid. We hebben er 
vertrouwen in. We. zetten ons zo gaarne 
te luisteren nalir vertellingen als: ,,hoe 
Maria door het Rozenkransgebed de 
mensen in nood, in oorlog, in allerlei 
omstandigheden, die er hun toevlucht in 
namen, wist te redden; vooral: ... waar
om Lepanto een overwinning voor het 
Christendom werd!" 
De Rozenkrans is het dierbaar erfgoed· 
van ieder Christenziel en Christengezin·; 
dat in ere moet blijven in elke haard; 
het is het wapen dat we ons het laatst 
laten ontvallen; het is ons EVANGELIE, 
in vijftien geheimen samengevat en aan
schouwelijk voor ogen gehouden. Daar
over hebt U vorige week meer kunnen 
lezen. Denken we hier echter nog even 
aan Fatima 13 October, dertig jaren ge
leden. Deze dag, de laatste, is Maria op 
drie verschillende manieren verscherien; 
waardoor zij aan de drie soorten gehei- , 
men heeft willen herinneren; en welke 
zij aan Lucie vroeg, dat men die onder 
het bidden van de l{ozenkrans zou over
wegen. Eerst verscheen Maria met St. 
Joseph en 't Kindje Jezus (blijde ge
heimen), daarna als O.L. Vrouw van 
Zeven Smarten (droevige geheimen), de 
derde maal in wit gewaad en blauwe 
mantel met scapulier; ongeveer, zo 
meende Lucie, als O.L. Vrouw van de 
Carmel; ongetwijfeld dus als de Ko
ningin. (de glorievolle geheimen). Dit 
is een duidelijk gebaar van onze hemelse 
Moeder, die ons op alle mogelijke wijze 
wil aansporen te volharden of weer aan 
te vangen met dat gebed,· waarvan zij 
weet en belooft, dat het een machtig 
WAPEN zal zijn IN ONZE HAND in 
de_ moeilijke uren, di'e nog gaan komen. 

-o-

Mededeling. 

Sinds enige tijd is op het Missiehuis "St. 
Theresia" ook een bestuursafdeling ge
vestigd van de "Stichting-Fatima'', waar 
men inlichtingen kan verkr.ijgen over 
Fatima. Men kan er zich laten inschrij
ven als lid, abonné of donateur van de 
,,Stichting-Fatima", Maandelijks ont
vangt men dan "de Stem van Fatima"; 
welk blad U op de hoogte houdt van 
alle gebeurtenissen rond ·de verering ·van 
O.L. Vrouw van Fatima, bijzonder in
Nederland. 

Hij vraagt om Uw ateun aan 

Katholiek Thu�sfront 

De zomer kwijnt, en door de witte dampen 
Schiet laat een bleke en weifelende zon; 
Een heldergele schijn, als die van lampen, 
Klimt in den avond aan den hor.zon. 

Najaarsbloemen oopnen de vuurge kelken 
En vieren haastig bloeiverlangens uit: 
Een binnenst bederf, dat Z(

f snel doet welken, 
Schuilt onder dunne glanzend-kleurige huid. 

Geluidloos vallen de vergeelde bladen, 
En droppen zacht op mijn gebogen hoofd ..... . 
Veel mensen gaan voorbij, blij en beladen: 
Wat bracht ge, jaar, van wat ge hebt beloofd? 

't Gras gràende en zeisen sloopten de eerste snede 
Festoenen geurden, geelde' op e:ke wei, 
De hoge zwaarbeladen wagens reden 
Wegvoerend schelf aan schelf uit rij aan rij. 

't Graan rijpte in 't veld, de jonge halmen sproten, 
't Stro dorde en droogde, maar de korrel zwol; 
Aren bogen, blinkende •sikkels f!l ten
En schoven maakten lege schuren vol. 

Nu krijgt de vrucht haar ronde en gulle schijnen, 
De schalen bersten, druivensap vloeit mild: 
Elk land, elk huis verheugt zich in het zijne. 
Een diep hon<:eren alleen blijft ongestild ! 

Plaatselijk nieuws.

GEMEENTERAADSVERGADERING 
De raad der :::;emeente Boxtel zal cp 
Woensdag 15 Octóber a.s. in openbare 
vergadering bijeen komen om 7 uur 
's avonds ten gemeentehuize. • 

Diverse agendapunten vermelden voor
stellen betreffende het onderwijs en 
schoolgebouwen, naast voorstellen be
treffende aankopen van bouwgronden, 
verlening van bouwvoorschotten en 
machtiging tot eventuële verdere aan
kopen. 
Benevens deze valt er onder de te be
handelen onderwerpen o.a. een voorstel 
tot vernieuwing en uitbreiding der straat
verlichting en een voorstel tot partiële 
wijziging der verordening tot salariëring 
van het personeel der gemeente (behou
dens werklieden). 

BOXTEL 
• Keuring van Huisslachtingen

Voor een vlot verloop van slachting en 
keuring van huisslachtingen is de ge
meente Bo,xtel verdeeld in vijf wijken, 
iedere wijk is gebonden aan één bepaal
de slachtdag in de week, als' volgt: 
op Maandag: Bosscheweg, Munsel, Se

lissen, Selissenwal, Molenwijk,. Heult, 
.Hal. 

op Dinsdag: Tongersestraat, Tongeren, 
Luissel. 

op Woensdag: Mijlstraat, van Salmstr., 
de Vorst, Lennisheuvel. 

op· Donderdag: _Roond, kom v. d. Ge
meente, Eindhovensew'eg, Kl. Liempde 
Kl. Liempdseweg. 

op Vrijdag: Onrooisestraat, Onrooi, 
Nieuwstraat, Langenberg, Gemonde. 

.De eigenaar die voornemens is te slach
ten, pleegt allere·erst oJerleg met zijn 
slachter omtren; datum en uur van slach
ten, daarna geeft hij hiervan kennis op 
het gemeente-slachthuis en eerst . dan 
vraagt hij t'en machtiging aan . bij de 
Plaatselijke Bureauhouder. 
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, zijn de f 2,50 
voor een varken en f 0,50 voor een 
schaap of varken voldaan worden en de 
vergunning voor aanhouden van een 
huisslachtingsvarken getoond worden. 

TREKKING_ LOTERIJ 
ODC-korfbal 

De nummers waarop de prijzen zijn ge
vallen zijn als volgt: 
1267, 65, 140, 660, 391, 5, 580, 1032, 
1285, 525, 394, 210,,949, 375, 435, 1497, 
1378, 688, 792, 770, 760, 229, 1284, 751, 
361, 330, 1499, 270, 650, 315, 1495, 936. 
Men gelieve de prijzen af te halen bij J. 
Kuenen Nieuwe Kerkstraat 95, tussei. 
7-10 uur n.m. 

DORP IN bNRûST 
Binnen het raam van Winterprogramma 
1947-1948 van de K.A.B., afd. Boxtel, 
brengt "Leeringhe ende Vermaeck" het 
toneelstuk Dorp in Onrust, van de be
kende auteur-regisseur Kees Spierings. 
Speeldagen: Maandag 13, Dinsda� 14 en 
Woensdag 15 October in De Ark. 

V.K.A.J.-NIEUWS
Op Donderdag 9 October had de eerste 
officiële bijeenkbmst plaats der pas op
gerichte V.K.A.J. -der St. Petrus-parochie. 

H. ROLANO-HOLST

R.K. MILITAIR TEHUIS 
.,MARIJKE" 

Op de intekenlijst, die wij publiceerden 
was tot nu toe een bedrag gestort van 

f 19,50 
Deze Wt:ek stortte N.N. f 1,-

f 20,50 

JUBILEUM LANDBOUW CURSUS 
Maandag 6 October had in de Aloisius
school de opening plaats van de 25ste 
Landbouw Cursus met als Hoofd de 
Heer M. A. van Bragt. Het Bestuur van 
de R.K. Boerenbond Boxtel meende, dat 
dit niet geheel ongemerkt mocht voor
bijgaan. Het dagelijks Bestuur was bij 
deze opening tegenwoordig en door de 
voorzitter werd in een passende toe
spraak hulde, dank en tevens een (elici
tatie gericht tot de heer M. A. van B,agt 
die voor de vijf en twintigste maal als 
hoofd met deze Landbouw Cursus een. 
begin maakte. 'Als blijk van waardering 
en meeleven werd hem een bloemstuk 
aangeboden. De voorzitter sprak de hoop 
uit, dat de Heer van Bragt nog vele ja
ren in de beste gezondheid zijn volle 
krachten mocht geven voor de ont
wikkeling van de mannelijke Boerenjeugd 
van Boxtel om daarna nog lange jaren in 
een welverdiende rust, de vruchten van 
zijn werk te mogen zien plukken. 

R.K.J.B. AFD. BOXTEL 
Nu de winter weer voor de deur staat, 
krijgt• de Jonge Boer langzamerhand 
weer meer tijd voor het organisatiewe
zen. Binnenkort zal er dan ook weer een 
aanvang worden gemaakt met het geven 
van -een Sociale Cursus, door de geeste
lijke adviseur kap. Verbruggen. 
Naast een E.H.B.O.-cursus staat er ver
ders ook nog een cursus in motorkennis 
en electriciteitsleer op het Winterpro
gramma: 

. Ongetwijfeld zal er voor deze practische 
éursussen veel belangstelling bestaan van 
de zijde der. Jonge Boeren. 
Opgave moet geschieden op Zondag 12 
October na de Hoogmis il'! de Land
bouwschool. Hier zullen tevens alle ge
wenste inlichtingen worden verstrekt. 
Jonge boeren van 15-17 jaar kunnen 
zich a.s. Zondag opgeven als adspirant 
lid van de R.K.JB., waardoor zij onder 
meer in de gelegenheid gesteld zullen 
worden de athletiek te beoefenen. 
Degenen, die hiervoor interesse hebben, 
worden reeds Zaterdagavond om half 9 
verwacht in de gymnastiekzaal van de 
Eerw. Zusters Ursulinen in de Nieuwe 
Kerkstraat (Breukelen). 

EIERVERENIGING 
Volgende week is het in . plaats van 
Maandag 13 October op Dinsdag 14 
October eiererr leveren v.m. van 8-12 u. 

BRIDGECLUB 
Naar wij vernemen ligt het in de bedoe
ling om a.s. Donderdag 16 October een 
oprichtingsvergadering te houden voor 
een bridgeclub. De vergadering zal in 
Hotel Theeuwkens gehouden worden om 
acht uur. '' 
Zij die interesse hebben voor de op
richting van deze_ club, worden dan ook 
verzocht Donderdagavond naar de ver
gadering te •komen. 

OMGEVING 

AAN ONZE ABONNé's 
Bij verhuizing gelieve men de 
adresverandering op te geven aan 
onze ·administratie Molenstr. 19. 
Ook in dien abonné's ons bla<l 
niet hebben ontvangen. gelieven 
zij hiervan mededeling te doen. 

De Administratie. 

LOTERIJ 
De loterij, ten bate van het 30-jarig be
staan van de R.K. Bouwvakarb. Bond, 
wordt gehouden op Zaterdag 11 Octo
her a.s. 's avonds om 7 uur in de foyer 
van de Ark. 

GESLAAGD 
·Mej. M. Schoenmakers, alhier, slaagde 
voor het examen "Machineschrijven". 
Zij genoot haar opleiding bij Instituut 
Spierings te 's Hertogenbosch. 

UITSLAG AANBESTEDING
Uitslag aanbesteding betreffende het la
den, vervoeren en lossen van 150.000 
stuks klinkerkeien

J 
d.d. 7 October 1947. 

H. Timmermans 14,70; L. J. v. Eynd
hoven f 14.75; A. Langenhuyzen f 14,75 
A. Wagenaars f 14,80; H. v. d. Anker 
f 15; Wed. J. v. d. Sande, Best f 25. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 30 Sept. t.m. 6 Oct. 1947 

GE BOREN: Johannes A. G. M. zoon 
van M. Fr. Baaijens en A. A. M. Frunt; 
Johanna A. M. dochter van P. L. A. 
Thoonen en van W. H. Eltink; Hen
drikus W. zoon van H. W. Raaijmakers 
en van Th. J. Siemerink; Alfred Fr. A. 
M. zoon van P. A. Schobben en van M. 
E. A. Smeets; Paulina I. H. M. dochter 
van A. H. J. Dankers en van M. J. Mut
saarts; Gerardus A. Th. zoon van A. H. 
van Oorschot en van H. G. v. d. Heijden. 
ONDERTROUWD: Hermanus Stepha
nus Looijmans en Antonetta Kluijtmans·; 
Willibrördus van der Linden en Lena 
Dina van den Oetelaar; Arnoldus \.\/11-
helmus Maria Verhoeven en Jolianna 
Maria Adriana Wilhelmina Schaeffer; 
Johannes Antonius Veróude en Theo
dora Catharina van Vegchel. • 
OVER' CDEl'' · 1-'--,--1•-r "'·nr·~·rn·1 ,�:•_ 
helm�s�Cijffe��,,���-c
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Algemeen Nieuws. 
GOUDEN JUBILEUM 

Zaterdag 18 October zal het vijftig jaar· 
geleden zijn dat de "Vereniging ter Ver-• 
edeling van het Ambacht" officieel werd 
opgericht. 
Deze jubilerende vereniging, die op 18 
October a.s. 50 jaren zal bestaan, heeft 
veel wederwaai'digheden beleefd, doch 
haar geschiedenis getuigt door alle• ja
ren heen van een krachtig streven tot 
verhoging van het peil van het ambacht, 
welk streven eerst in latere ja.ren di,e 
vruchten heeft gedragen, welke men er 
van mocht verwachten. 
Het aantal candidaten voor de examens 
van gezel en m&ester nam gestadig toe 
en beliep in 1939 bijna 400, om in 1944 
te stijgen tot ruim 600, terwijl in 1946 
en 1947 bijna 1000 deelnemers werden 
ingeschreven. Inmiddels bleven in de 
loop der jaren de examens niet beperkt 
tot de vakken timmeren, meubelmaken, 
smeden, koperbewerken en schilderen, 
doch nam het aantal af te nemen exa
mens geleidelijk 10e met de vakken met
seb,, steenhouwen, modelmaken, lood
en zinkwerken, machinebankwerken en
machinedraaien. Gedurende enige jaren 
werden zelfs ook examens afgenomen 
voor rijwielherstellen en automonteren. 
De diploma's, door de Vereniging ter 
Veredeling van het Ambacht afgegeven, 
genieten in ambtskringen een hoge waar
dering terwijl ook het Nijverheidsonder
wijs in waardering niet achterblijft. 
Grote ondernemingen hebben het bezit 
van V.V.A.-diploma in het collectieve 
contract opgenomen. 
In 1934 werd door het ministerie van . 
0. K., en W. en het ministerie van Ec. 
Zaken het toezicht opgedragen op alle 
in ons land afgenomen en nog in te stel-
len ambachtsexamens. 
Tengevolge hiervan kwamen reeds dade
lijk de examens voor sterk- en zwak
stroommonteur, installateur, opticiën, 
schoenmaker, schoenhersteller, kleerma
ker en horlogemaker onder haar super
visie. 
De totstandkoming van de Vestiging 
Kleinbedrijf had tot gevolg, dat gelei
del_ijk aan ook een groot aantal z,g. ves
tigmgsexamens 'onder haar toezicht 
kwam, nadat de Verenigivg vooral in de 
opstelling van de eisen en de schema's 
van de organisatie dezer examens een 
belangrijk a�ndeel had gehad. 
Thans vallen onder haar toezicht be
halve de reeds genoemde examens die 
voor; autogeen- en electrisch lasser, rij
wielhersteller, huisschilder, centrale ver
warmingsinstallateur, meubelmaker, be
hanger, stoffeerder, beddenmaker, lift
monteur, binder, drukker, zetter en ma
chinezetter, loodgieter, gas- en water
fitter, automonteur, smid en wagenma• 
ker en carrosseriebouwer. 
Het bestuur der Vereniging zal op Za
terdag 18 Oct. a.s. voor haar leden en 
belangstellenden van 3,30-5 uur n.m. 
recipiëren in Restaurant Esplanade (ge• 
bouw Nieuwe Schouwburg) Lucas Bol• 
w.erk te Utrecht. 

. 
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BRABANT BRACHT MEER DAN

f 100.000, - OP VOOR SLACHT
OFFERS VAN BRANDRAMP.

De collectè voor de door brand getrof
fen gemeenten, welke Laterdag. 2/ Sep
•tembec jJ door de gehele Provmc1e N.
B.ab;:int uoor de b:and,veerkoq:>jen werd 
gehuuden, hectt J bü.üüü,- opgebracht. 
L.Onder twijtel een praclrng resuJLaat. Al
le,eerst p:acntig omdat het bedrag hoog
is. voegen wij daarbij de bedragen, die
Brabancs Vo1kshers,e1 reeds had ont
vangen, dan heelt Noord-Brab;:int meer
dan J lüü.000,-, d.w.z. meer dan 10
cent per inwo\\er bijeen gebracht. •
De opbrengst stemt teve,,s tot voldoe
ning, omdat het totale bedrag niet . 1stot stand gekomen door enkele grote gif
ten alleen maar omdat zij, naast grote 
en groter� bedragen, toch hootdzakelijk 
is gegroeid uit cte vele stmvers, duD
bclt1es, kwartjes en guldens. Het betc
ke1,t, dat geheel Brabant spontaan heeft 
gegeven. 
LJa;:irom dank! Allereerst namens de ge
trot lenen. Al is de geleden sc11ade nog 
veel groter dan de co1Jecte-opbrengst, 
toch betekent deze hulp veel meer uan 
een druppel op de gloeiende p1aat. . , Dank oul< namens het Rampencom1te, 
dat zal trachten dit geld zo rechtvaardig 
en zo doelmatig mugelijk over de ge
troflenen te verdelen. 
Dank aan alle medewerkers: de collec
tanten, Brabants Volksherstel, de Bur
gemeesters, de Heer Meenhorst, Inspec
teur van de Brandweer, die met de ong1-
nele gedachte kwam de medewerk111g 
van de brandweermannen te vragen. Bij
zondere dank aan de brandweermannen 
zelt en aan de onbekende medewerkers. 
Dank bovenal aan allen die van hun 
vaak karig bezit wat schonken voor de 
slachtotters van deze brandramp. 

Namens het Rampencomitt!, 
J. E. DE QUAY, Voorzitter,. 

Sociale Verzekeringen. 
NOODVOORZIENING 
Ouut:N VAN UAGEN. 
Nog steeds zijn velen van mening, dat 
zij mdien zij tussen 1 October 1941 en 1 
October 19J0 de 65-jarige leeftijd be
re,ken thans reeds een aanvraagtormu
lier voor Uuderdomsuitkenng Kunnen 
halen. Dit is niet juist en mocnt dit reeds 
zijn geschied, dan zal men ten gemeen
tenu,ze na ontvangst der oproepmg de 
nodige inlichtingen verstrekl<en. Uveri
gens 1s dit vanze1tsprekend, daar iemand 
inans zeer moeilijk kan opgeven welke 
inkomsten hij heelt het jaar volgende op 
z11n o,e veqaardag als hij biJvourbee,d 
1 Januari l�,o ó) jaar wordt. Wei kan 
1k ctc:g� .. è .. , d,e vóor 1 ·Januari 19-.ö de 
vJ J"· ,.,e 1eer,ijd bere,keu, adviseren 
, ec:us u1.:i,1s e1::.i toi1nu1,er te halen ten
e111ue ver,rag111g in Cle u,,kermg te voor
ku1,1e", 111 ue hoop dat lle 1...,om1n1ssie van 
vncteauek voor , 9-to ais cte massa aan
vrage11 zijn verwerkt de rege11ng zoda
n,g zal ,,e,e,1 te maken,· u.:it ee,ueder, 
d1<:C III ee,, betrokken 1,iaand 6) jaar 
worll, oµ ue et!,S,e uag van lle opvolgen
de 111aa,1d ue u1,ker111g kan ofüvaugen. 
rnd,eu er nog persune,1 zijn d,e t11ans 
6J par e11 ouuer z1j,1 e,1 hun inkomsten 
zett gez1e11 de vele bepalingen we,ke zijn 
ges,e,d moeilijk kunnen berekenen, dat 
wil zeggen ot zij de inkomensgrens van 
f 11 )0 voor g<':huwden én J / 1.J per jaar 
voor ongehu,,den overschijderi dan kun
nen ziJ op het gemee1llenu1s Atde1111g 
Sociale Laken in11chtingen vragen en 
eve11tueel alsnog een aa1;vraagrormulier 
verkrijgen. 
In veruand hiermede nog enkele wenken. 
1. l'ersonen, die zich 111 inrichtingen of 

• anderszms hebben ingekocht voor het
leven, waarvoor zij kost, inwoning, vuur,
licht en stook genieten hebben als in
komen "vrije kust çn inwoning". Ue
waa,de h,ervoor is per jaar vastges,eld op
f /)6,D voor gehuwden en J ):2) voor
ongehuwden. Indien een gehuwd paar
zien ergens heett ingekocht en het heett
verder geen inkomsten, dan zal de ouder
domsunl<ering bedragen i 828 vermin
derd met de helft van f 750 (naar be
neden tot een veelvoud van 50 afge
rond). of f 453 per jaar.
Heett een ongehuwde zich ingekocht,
dan bedraagt de uitkering J 456 vermin
derd met de helft van J 500 (naar be
neden afgerond) of f 203 per jaar.
Verondersteld dat hij qverigens geen in
komsten heeft.
2. Algemene richtlijnen voor de ver
koopwaarde van onroerende goederen
kunnen niet gegeven worden. Bij onroe
rende ongebouwde eigendommen neemt
men meestal aan dat de netto huurop
brengst bedraagt 3½ % van de tota1e
waarde. • Bij bebouwde eigendommen
geett dikwijls een goede uitkomst 12 X
de normale huurwaarde. Heeft iemand
derhalve 3 woningen, die eik f 3,- per
week huur opleveren of 3 X f 156 =
f 468 per jaar, dan kan de verkoopwaar
de geschat worden op ± f 5600. Voor
een gehuwde betekent dit per jaar een
inkomen van f 336 voor een ongehuwde
f 448 n.l. respectievelijk 6 en l:S u;0, de
percentages welke zijn vastgesteld bij
de berekening van inkomsten uit ver
mogen.
3. Bij de waarde van vermogen mogen
alleen de hypothecaire en andere rente
dragende ·schulden worden atgetrokken.
Men moet dit kunnen aantonen, door
overlegging der rentequitanties. Niet ren
tedragende schulden mogen dus niet af
getrokken worden. Dit is bepaald omdat
niet ren.edragende schulden feitelijk
gee:1 ink01ns.� .. vermindering tengevo1ge
nebbe" e1, verder omdat men bevreesd
\✓ilS, dat alie:lei oncon,roleerbare schul
t!en zouden worde,1 opgegeven. 
4. 'v ernwgensbestandue,en behoeven
uit de aard der zaak niet opgegeven te
worden voor zover zij hebben ingewerkt
op de netto inkomsten uit ze1tstandig
bedrijf of beroep alsmede op de op
b, engst van ook voor eigen gebruik u1t
geoctende landbouw, tiunbou,v en vee
l1ouderij.
5. Bij niet-verhandelbare effecten moet
als waarde opgegeven worden de reële

waarde waarover de Banken inlichtingen 
verschaffen. . . 
6. Rekening moet worden gehoupen
met het pensioen, dat iemand geniet.
Zodra dit pensioen om de een of andere
reden niet meer wordt uitbetaald kan
betrokkene een verhoogde uitkering aan
vragen, welke zal moeten worden toege
kend.· Wel zal er op moeten worden
aangedrongen, dat indien betrokkene
toch meent recht op dit pensioen te heb
ben, dat degene die tot uitbetaling ver
plicht is wordt aangesproken. Wordt de
uitbetaling van het pensioen hervat, dan
is betrokkene verplicht hiervan binnen
14 dagen opgave te doen en kan ver
zekering van het te veel genotene even
tueel bij ·volgende ouderdomsuitkeringen
plaats hebben.
7. Voor de waárdering van polissen
voor levensverzekering, recht gevend op
een uitkering inee1,s van meer dan
f 2000 in totaal kan men zich tot de ver
zekeringsmaatschappij wenden.
8. Voor de bepaling van het inkomen
uit het houden van kostgangers op pen
siongasten neme men het bedrag van het
kostgeld of pensionprijs, verminderd met
de waarde van kost of kost en inwoning
zoals deze is vastgesteld. De waarde van
kost is vastgesteld op f 462,50 per jaar
voor kost en inwoning op f 525 per jaar.
Heeft een 65-jarige dus iemand in de
kost met inwoning en deze betaalt daar
voor f 14 per week of f 728 per· jaar,
dan wordt de winst bepaald op f 203 per
jaar. .
9. Bij onderhuur neme men het bedrag
der huur, vermeerderd met het bedrag
dat de huurder zelf hiervoor aan de 

• eigenaar voor het onderverhuurde ge
deelte geacht moet worden te betalen.
Opgemerkt wordt, dat in het bo
venstaande slechts richtlijnen zijn gege
ven en de Commissie van Onderzoek
meerdere gevallen of zich zelf zal moe
ten beoordelen.

H. v. d. K. 

Soort nieuws.

O.D.C. - O.J.C. 1 - 1 

O.D.C. UI - Avesteijn Il 11 - 3
Foutieve scheidsrech:elijke be
slissing ontneemt ODC de over
winning.

Onder ideale weersomstandigheden en 
een massale belangstelling vond boven
vermelde ontmoeting plaats. ODC kon 
het in deze ontmoeting niet verder bren
gen, dan een gelijkspel. De verdedigin
gen van beide partijen, waren deze mid
dag de respectievelijke voorhoeden vol
komen de baas, al moet gezegd dat ver
schillende vlotte aanvalscombmaties van 
de OUC voorwaartsen, beter lot hadden 
verdiend. Een paar harde schoten vlogen 
rakenngs over, terwijl een venijnige ko
gel van v. d. Boogaard, in de hoek, door 
cte OJC doelman op wonderbaarlijke wij
ze werd gekeerd. • 1 och misten wij bij de 
ODCers nog steeds, dat heilige vuur, 
dat ttkje meer, dat nu de tege1,pMtij had, 
die technisch minder, met gewe1d1ge in

spanning, de balans in eve1,wicht wist te 
houd�. 
Dat OJC uiteindelijk nog een punt in 
de wacht wist te slept:n, 1s mede te dan
ken aan een fouueve besussing van 
sch�idsrechter Martens, uit AarJe-Kixtel, 
die een zuiver doelpunt voor UDC anu
leerde. Wanneer zal het bij vele scheids
rechters toch eindelijk eens doordringen, 
-dat een bal die terug komt van de kee
per, ineens ingeschoten geen buitenspel 
kan zijn. Trouwens de rleer Martens, 
had bepaald een slechte dag, en het 
tweemaal beleggen van \!en conferentie, 
in de tweede he1ft, toen er geen enkele 
overtreding was, wat bleek ui( het op
gooien van de bal, deetl niet alleen af
breuk aan het spel, doch toonde tevens 
aan, dat hij de wedstrijd niet in handen 
had. Gelukkig hielden de spelers hun 
hoofd koel, en werd de wedstrijd spor
tief uitgespeeld. 
OJC (geboren uit de combinatie ODI
Hmtham) is een sterk elftal wat nog 
vele overwinningen zal behalen, en zeer 
zeker zal gaan behoren, tot de leidende 
ploegen. Vooral de doelman is een klasse 
op zich zelf. 
Aan spanning ontbrak het in deze wed
strijd zeker niet. Ofschoon de ODCers 
een beter veldwerk demonstreerl!.en, wa
ren de OJC aanvallen zeker zo gevaar
·lijk, aangezien zij steeds maar met harde
trappen het ODC doel belaagden. Zo
kon het dan ook gebeuren, dat de éorner
verhouding al gauw 4-1 aanwees voor
OJC Een goede aanval van ODC be
sluit Schalks met een hard schot dat ra
kelings over vliegt. De rechtsbuiten van
OJC (goed bekend uit Hintham) tracht
alleen door te breken, doch aanvoerder
Van Meurs (een van de beste deze mid
dag) heeft hem door en bezweert het ge
vaar. De grote aanhang van ODC juicht
reeds bij èen strak lang schot van Willy
van de Boogaard, doch met een pheno
menale duiksprong redt de OJC doel
man meesterlijk. Wanneer de scheids
,re·chter z'n horloge raadpleegt voor de
rust is het plotseling de linksbuiten van
OJC die in het uiterste hoekje doelpunt.
De vreugde is voor OJC van zeer korte
duur, want nog in dezelfde minuut,
kopt bij een ODC aanval Hazenberg in
eens door naar Schalks, die in volle ren, •
ineens doelpunt. Een pracht goal.
De tweede helft begint met een offensief
van ODC dat ongeveer een kwartier
aanhoudt. Hoewel verschillende mistrap
pen van de OJC backs hachelijke situa
ties voor hun doel veroorzaken weten de
ODC aanvallers hiervan niet te profite- •
ren. Bovendien is het geluk zeker niet
met hen.
Na deze aanvalsgolven, raakt het spel
meer verdeeld, en behalve het doelpunt,
boven reeds vermeld gebeurt er niets
bijzonders meer en eindigt de wedstrijd
onbeslist.
Beziet men na drie wedstrijden de stand
van zaken, dan valt het op, dat ODC
evenveel verliespunten heeft als verleden
seizoen de eerste drie wedstrijden. Vast
is komen te staan, dat de OUCers niet
zo sterk spelen als vorig s.eizoen, waarbij

nog komt dat de tegenpartijen gewaar
;chuwd, geen risico nemen, en het 
systeem spelen, van weg is weg. Zeer 
benieuwd zijn wij dan ook naar de eerste 
ploeg die het eveneens van de techniek 
moet hebben. Eerst dan zal men juiste 
conclusies kunnen trekken. Ook staat 
zonder twijfel vast dat er dit seizoen 
meer verenigingen zijn die zich aan

.dienén voor het k;ampioenschap, of het 
moet zijn, dat de Bata ongenaakbaar zou 
zijn, hetgeen wij vooralsnog niet gelo
ven. 
ODC III zette de competitie veelbelo
vend in door het tweede elftal van 
Avesteyn met bijna een dozijn goals te 
kloppen. Proficiat jongens. 
Voor a.s. Zondag is het program: 
Vlijmense Boys-ODC (2 uur) 
ODC Il-Schijndel 111. 
ODC 111-Schijndel IV.' 
Dat de ODCers in Vlijmen harde noten 
te kraken krijgen is traditie, wat echter 
in het geheel niet zeggen wil, dat er geen 
winst te boeken zou zijn. Integendeel, 
zou het tussen de verschillende linies 
beter gaan kloppen, dan geven wij hun 
de beste kans. De lagere elftallen staan 
ook voor zware opgaven, want de 
Schijndelsen weten wat voetballen is. 

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
Voab - Boxtel 1 - 2
't Heeft er gekneld op de Goirlse Hei. 
De mannen uit Goirle liepen, luid aan
gemoedigd door hun publiek, zo hard 
van stapel en speelden zo fanatiek, dat 
Boxtel een onschuldige poging om show
voetbal te spelen, maar onmiddellijk op-
gaf. 
Scheidsrechter v.d. Wiel, trachtte het on
gebreideld enthousiasme van Voab me\ 
series vrije trappen wat te luwen, doch 
beging de fout deze teveel op het mid
denveld en te weinig in het doelgebied, 
te geven, zodat de gemoederen ver
hit bleven en het op een gegeven ogen
blik zelfs zo erg werd, dat de wedstrijd 
één vechtpartij leek van spelers en pu
bliek, waar Konfog Voetbal, zijn hoog
waardigheid ten spijt, zo maar een beet
je met ze haren was bijgesleept. 
Met het begrip "sport" had deze wed
strijd niet het minst gemeen en sportief 
bezien was dit gehele voetbal-drama dan 
ook niet veel meer dan een storm op een 
glas water. 
We zullen er niet verder over uitweiden. 
Dat is lang, breed en uitvoerig genoeg 
ged;;ian, terwijl de scheidsrechter zijn be
vindingen wel aan de K.N.V.B. zal door
geven. 
Vanzelfsprekend zijn voor deze wed
strijd niet de normale voetbal-maatsta
ven aan te leggen. 
Het in-gemene spel, het verschrikkelijk 
effectvol terrei-n en de zwoele atmosfeer 
speelden vooral de jongeren danig par
ten. Normaal-voetbal is er drie-k\;Vart 
van de wedstrijd dan ook niet gespeeld. 
Het begin was sensationeel. 
Pastoors "keide" geheel onverwacht op 
doel en de doelman moest ten koste van 
een corner.redden. 
De corner werd schitterend· genomen en 
door Van Geffen al even schitterend om
!tezet in een "kei" van een kopbal, die 
buiten bereik van de keeper, de deklat 
beukte. 
De schrik zat de Voab-lui nog in de 
benen, toen luttele minuten erna, een 
voorzet van rechts onvakkundig werd 

De uiterste Consequentie 
Verhaal van de week) 

Smolenski was 'n rasechte. fabrieks-ar
beider. 's Morgens precies op tijd zat hij 
aan de lopende band. Precies op tijd, 
als een automaat werkte hij z'n boter
hammen naar binnen en precies op tijd 
ook ging hij naar huis om te slapen. 
Dat deed hij nu al twintig jaar lang. 
Niemand nam 'm dat kwalijk. Smolens
ki had er ter nauwernood erg in dat hij 
het ni·et zo goed· had als de meester
knecht of de directeur. 
Toen kwamen de jaren dat Rusland 
emancipeerde. Er kwamen kleine pam
fletten, grote kranten, vergaderingen, 
optochten en stakingen. En van die tijd 
af begreep Smolenski, dat hij 't eigen
lijk maar slecht had. Op een goede dag 
las hij in zijn "Prawda" dat de arbeider 
eigenlijk onderdrukt was door 't kruis. 
De hamer en de sikkel zouden nu de 
nieuwe wereld gaan inrichten. 
Al wat zwart gerokt was en alles wat 
het kruis droeg moest worden uitgeroeid. 
Dan eerst zou 't weer goed worden als 
er geen kruis meer te vinden was over 
de hele wertld. Iedere arbeider had 
daarom de grote plicht het kruis te ver
nietigen. 
Smolenski was diep getroffen door deze 
nieuwe gezichtspunten. . Hij beloofde • 
zichzelf dan ook vurig dat hij daartoe 
zou meewerken tot aan z'n dood. 
Ijverig als hij was begon hij thuis de 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

93. Pai'er van Witteghem was op mis
siereis en zag tot zijn grote verbazing
een kruisje staan. ,,Daar qegrijp ik niets
van dacht hij, hier moet iemand geweest
zijn die christen is want de bewoners
van dit negerdorp heb ik ondanks al de
moeite die ik er �an besteed heb nog
niet tot enig begrip van christendom
kunnen brengen." Hij beval de dragers
om hier eens even te rusten en ging op
verkenning uit. Het bleek dat het kruis
je was geplaatst bij een vers gemaakt

weggewerkt: zodat linksbuiten v. d. 
Broek de bal op schots-afstand in vrije 
positie kreeg. Een strak kniehoog schot 
sic.eg de eerste bres in het Voab-bastion. 
Wel niemand zal toen vermoed hebben,/ 
dat de tweede bres zo lang op zich zou, 
laten wachten en dat de ontmoeting tus
sentijds zo vergald zou worden, door 
onsportiefspel, waarop de Boxtel-spelers 
nog te vaak in "poets-wedet'poets-stijl'' 
reageerden. 
We weten het: In geen zessen en geen 

• tienen is te zeggen,· hoe onsportief, èn
�pelers èn publiek van Voab waren, doch
in zulke gevallen dient men de scheids
rechter te laten rechten en zich zelf te
bepalen tot een gezonde reactie.
Nadat Boxtel nu, de leiding had geno
men ontketende Voab, zich in alle op
portuniteit ontplooiend, een tegenoffen
sief, waarbij zij dankbaar profiteerde van
de terreinkennis. Met lange passen en
direct spel slaagde zij er spoedig in de
Boxtel-verdedigers uit po'sitie te trekken.
Er ontstonden momenten, waarbij door
twee of drie spelers gemist werd en
waardoor de hachelijkste doelworstelin
gen ontstonden.
Doelman Leyten pareerde echter alle
aanvalsstoten afdoende en het 'lag buiten
zijn schuld, dat Voab's rechtsbuiten een
serie missers afstrafte met een v,erdiend
doelpunt.
De sfeer werd steeds nerveuzer. Ge
plaatst werd er hoegenaamd niet. Bij
Boxtel rammelde het over alle linies en
met een 1-1 ruststand mocht zij zich
geenszins begaaid noemen.
Na de rust werd iets rustiger gespeeld,
doch nu scheen dat alle hoop de bodem
ingeslagen kon worden, doordat v. d. •
Meyden wegens een blessure, moest uit,
vallen.
Huybreghts bezette nu de buitenplaats,
terwijl v. d. Broek rechtsbinnen ging spe
len en Timmermans naar de links-back
plaats verhuisde, waar hij uitstekend
werk verrichtte.
Hoe behoorlijk alles nu toch functio
neerde, de wedstrijd dreigde punten
verdeling op te zullen leveren. Totdat
de spanning een averechtse uitwerking
had op een achterhoedespeler van Voab,
die finaal mistrapte en Huybreghts de
overwinnig voor de voeten legde.
Het werd en het bleef 1-2 onder een
regen van .vrije trappen en waarschu
wingen. 
Boxtel Il - A vensteyn I 4 - 9
De reserves gingen op de ingeslagen
weg voort en wonnen royaal en verdiend
met 4-0.
De overige elftallen waren vrij.
Voor a.s. Zondag staat Boxtel 1-Tac
(Tilburg) op 't programma.
Terwijl voor 't tweede en derde elftal
ook thuiswedstrijden zijn vastgesteld en
wel tegen de dito's van St. M. Gestel.
Wellicht zal er hiervan een wedstrijd
komen te vervallen.

R.K.S.V. ,,BOXTEL" Afd. Korfbal
Zondag jJ boekte de afdeling korfbal
der RK.S.V. ,,Boxtel" een fraai succes.
Beide twaalftallen wisten de volle buit
binnen te halen. Boxte1 I won met 8-0
van Taxandria Il en Boxtel Il won met
5-2 van Taxandria 111.

Boxtel I - Taxandria 8 - O
Reeds in de eerste minuten nam Boxtel 
de lei�ing. Taxandria viel steeds hevig 

kruisbeelden van de muren .te rukken 
tot grote schrik van z'n vrouw en kin
deren. Daarna wierp hij 't go'uden kruis
je van. z'n horloge-ketting verachtelijk 
door 't raam. 
Van af dat ogenblik zou 't uit zijn met 
dat kruis. Woedend stapte hij door 't

huis zoekend naar dergelijk ontuig. 
Opeens bleef hij staan vóor 'n oude 
leunstoel waar 'n kruisvorm in te vinden 
was. Brullend rende hij naar 't kleine 
schuurtje om 't grote hakb.ijl te gaan 
halen. Met grote sprongen rende hij te
rug en hakt� de stoel aan stukjes. 
Dan keek hij . naar buiten maar zag op
eens dat 't raam uit vier kruisen was 
samengesteld. Vier harde slagen waren 
voldoende om ook de gekruiste latten 
uit 't venster te doen verdwijnen. Daar
na kwam een rustige trek over zijn ge
laat. Hij zette zich neer in z'n oude ze
tel en droeg er ernstig zorg voor dat hij 
z'n benen niet kruislings over elkaar lei, 
De volgende morgen ging hij op de ge
wone tijd naar de fabriek. Maar tot zijn 
grote ergernis zag hij dat de grote fa
briekspoorten in 't schone gesmede ijzer
werk vele kruisen gesmeed waren. Woe
dend zette hij zich aan de lopende band 
zich vast voornemend die dingen nog 
deze avond weg te zagen. 
Dienzelfde avond werd Smolenski door 
de stadspolitie weggebracht omdat hij be
zig was de fabriekspoorten van zijn pa
troon neer te halen. Hij werd achter 
slot en grendel gezet op water en brood. 

grafheuveltje, hiervan moest hij het zijne 
hebben. 
94. Op een afstand zag hij enkele n�
gerjongens op hem afkomen. Zij hadden 
de pater en zijn dragers ook al bemerkt
en ze wisten wel dat "toean" voor hen
altijd iets bij zich had waar ze dol op
waren. Felix was in hun gezelschap en
verheugd riep hij: ,,dat is nou ene witte
pater" en liep op toean v. Witteghem af.
Awel zulle mar gij zijt toch geen neger
tje sprak de missionaris in smeuig vlaams.

aan om . de gelijkmaker te scoren, doch 
had met veel pech te kampen, zodat 
deze uitbleef. Boxtel echter wist door 
goed samenspel de stand tot 4-0 op te 
voeren, . waarna de rust inging. Na de 
rust werden er weer door beide twaalf
tallen goede aanvallen ondernomen, 
doch het was Taxandria niet gegund' een 
tegenpuntje te scoren. Boxtel doorboor
de opnieuw 4 maal de Taxandria korf, 
zodat de eindstand 8-0 in het voor
deel van Boxtel werd. Gezien het harde 
werken van Taxandr'ia waren enige te
genpuntjes zeer zeker verdiend. 

Boxtel Il - Taxandria 111 5 - '.2

Ook Boxtel Il nam in deze wedstrijd het 
eerst de leiding, doch voor de rust zag 
Taxandria III kans de gelijkmaker te 
scoren. Na de rust was het echter Tax
andria III die de leiding nam. Boxtel her-· 
stelde zich spoèdig en wist de stand weer 
gelijk te brengen 2�2. Aangemoedigd 
door dit succes viel Boxtel IJ verwoed 
aan en slaagde er in de stand geleidelijk 
op te voeren tot 5-2. 
Programma voor a.s. Zondag: 
Boxi;,el 11-Organon II, aanvang 12 uur. 
Boxtel 1-Organon 1, aanvang 2 uur. 

HOCKEY-NIEUWS 

Het resultaat van de wedstrijden van 
verleden Zondag was niet bepaald schit
terend. Slechts het eerste elftal van de 
heren kon een overwinning behalen. Zo
wel het dames- en het tweede herenelftal 
verloren en vooral de heren moesten een 
grote nederlaag incasseren. Gelukk14 
spelen we a.s. Zondag niet voof de com
petitie en kunnen jullie nog eens geducht 
oefen_en. Onze dames spelen a.s. Zondag 
te half drie hun eerste competitie-wed
strijd en wel tegen Mop Il uit Den 
Bosch. 
Denkt er wel om dames, dit moet een 
overwinning worden. 1 Zeker nu dit de 

, eerste competitie-wedstrijd van het sei- , 
zoen is. Het eerste heren-elftal speelt 
wederom een uitwedstrijd en wel tegen 
Huac III in Helmond. Ook deze wed
strijd moet een klinkende overwinning 
opleveren, want heren onze slagzin moet 
bewaarheid worden: 
Dit seizoen, Mep, ongeslagen kampioen!. 

DAMNIEUWS 

De met veel spanning tegemoet geziene 
wedstrijd tegen het sterke W.D.V. uit 
Waalwijk, welke op 3 Oct. l.i. moest 
worden gespeeld, is wegens het niet 
opkomen van W.D.V. niet kunnen door• 
gaan. Een en ander was voor onze Box
telse dammers een teleurstelling, daar wij 
zeér benieuwd waren naar de verrichtin
gen van onze spelers tegen deze zeer 
sterke ploeg. 
Men moet echter nu nog even geduld 
hebben, doch de op 14 October a.s. vast
gesteld thuiswedstrijd tegen liet, niet min• 
der sterke Excelsior II uit den Bosch 
zal even goed de krachten uit deze afde
ling doen leren kennen. 
Hopelijk kan . de E.B.D. hier laten zien, 
dat zij deze competitie weer mee telt. 
Wij rekenen op sterke tegenstand, en 
verwachten een goede beurt voor ons Ie 
tiental. De wedstrijd vangt aan te half 
acht in ons clublokaal "Hotel Theeuw
kens". 

Het eerste wat hij deed was z'n krib in 
elkaar trappen omdat er gekruiste schra
gen onder stonden. Daarna beproefde 
hij tevergeefs z'n krachten op de tralies 
die in drie kruisen over elkaar voor 't 
kleine venster waren aangebracht om 
de gevangenen geen kans te geven te 
ontvluchten en dus te meer zag Smolens
ki in dat het kruis alleen het ongeluk 
bracht in de wereld. 
Toen Smolenski na enige tijd weer vrij 
kwam merkte hij op dat er op z'n weg 
naar huis zoveel kruispunten waren dat 
hij zich angstig afvroeg of er wel· iet� 
was in de wereld dat . niets met 't kruis 
te maken had. 
Plotseling in 'n grote spiegelruit merkte 
hij dat hij recht op de aarde liep en zo 
dus oorzaak was van 'n kruisvorm. 
Vanaf dat ogenblik begon Smolenski te 
kruipen. Al kruipende. kwam hij in de 
buurt van z'n woning. 
Tot z'n onsteltenis zag hij_ dat de ramen 
in z'n huis weer hersteld waren en dat 
de kruisvorm er weer was aangebracht. 
Hij zocht langs de rivierkant naar enkele 
stenen om ze direct stuk te kunnen 
gooien. Maar terwijl hij zich bukte naar 
'n grote steen, zag hij z'n spiegelbeeld 
in 't water en kwam tot de ontdekking 
dat hij zelf de vorm van 'n kruis had, 
als hij z'n armen uit durfde strekken. 
Toen trok hij de laatste conclusie en 
werd consequent tot 't uiterste. Hij wierp 
zich in de rivier om van z'n eigen kruis 
af te zijn. 

"Hoe· kom de gij hier?" Felix vertelde 
zijn lotgevallen waar de pater met be
langstelling naar luisterde. 
"Dan zijde gij degene, die hier het kruis 
geplant hebt," zei pater van Witteghem. 
,,Dat heb ik hier niet klaar kunnen spe
len. Gij bent ene ferme kerel zulle." 
"Gaat U met me mee", vroeg Felix "dan 
zal. ik U bij het opperhoofd brengen. 
Dat is Jan de Olie", zei Felix, ,,maar 
dat mogen ze hier niet weten", 

.. 



UITSLAG VAN 
HONDENWEDSTRIJD 
,.Waéht in 't Veld" 

Klasse A :  te prijs Buiting, St. Oedenro
de, 282 p. ; 2e pr. v. d. Horst, Boxtel, 
261½ p. ;  3e pr. v. Son, Boxtel, 207 p. ; 
4e pr. Gabriels, Uden, 205 p. 
Klasse B :  l e  pr. Habraken, Eerde, 260 
p. ; 2e pr. v. Helvoirt, Boxtel, 251 p. ; 3e
pr. v .  Weert, Esch, 191½ p. ; 4e pr. Ves
ters, Uden, 190½ p. ; 5e pr. v. Brunschot, 
Esch, 140½. 
Verder nog een extra, prijs voor "Water
werk" gewonnen door v. Helvoort met 
20 punten. 
En voor het beste Bewaken, welke door
Buiting met ,10 punten gewonnen werci;. 

Distributie=Nieuws. 

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 12 Oct. 

, tot en met 25 Oct: 1947

Elk der volgende' bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonkaarten KA, KB, KC 7 1 1  (Serie P) 

r P-01 Brood : 800 gram bro�. 
P-01 Boter : 1 25 gram boter.
P-02 Boter : 125 gram margarine of 100

gram vet. 
P-03 Boter : •. 250 gram margarine of 200

gram vet.
P-01 Vlees : 100 gram vlees.
P-02 Vlees : 400 graui vlees.
P-01 Melk : 3½ liter melk.
P-03 Melk : 6 liter melk.

• P-05 Melk : 6½ liter melk.
P-01 Diversen : 100 gram ka<\S of 12j

gram kors.tl. kaas. 
P-02 Diversen : 1 ei.
P-03 Diversen : 125 gram koffie.
P-04 Diversen : 50 gram thee.
P-03 Reserve : 1600 gram brood.
P-06 Reserve : 800 gram brood.
Bonkaarten KD, KE 7 1 1  (Serie P) 

• P-1 1 Brood : 800 gram brood.
P-1 1  Boter : 250 gram boter.
P-12 ]oter : 125 gram margarine of 100

gram vet. 
P-1 1 ,  P-12 Vlees : 1 00 gram vlees.
P-13, P-1 5 Melk : 10 liter melk.
P-1 1 Diversen : 100 gram kaas of 125

gram korst!. kaas. 
P-1 2  Diversen : 1 ei.
P-1 3  Reserve : 800 jgram brood.
Bonkaar:en MA, MB, MC, MD, ME,
MF, MG, MH 7 1 1  (Serie P) (bijz. ar
beid, a.s., moeders en zieken) • 
P-21 Brood : 800 gram brood.
P-21 Boter : 250 gram boter.
P-22 Boter : 250. gram margarine of 200

·, gram vet.
P-21 Melk : 5 liter melk.
P-21 Vlees : 300 gram vlees.
P-22 Vlees : 100 gi;am vlees.
P-21 Kaas : 200 gram kaas of 250 gram

korst!. kaas. 
P-2 1 Eieren : 5 eieren.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 12 Oc:ober 

De H.H . •  ssen om half 7, kwart voor ' 
8, 9 uur en om half 1 1  de Hoogmis, die 
zal worden opgedragen voor Franciscus 
Verheyden, v.w. de buurt. De H. Mis. 
van 9 uur zal worden opgedragen voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der 
parochie. Vandaag gaat de tweede schaal 
voor de bizondere noden van het Episco
paat, welke bizonder in de milddadigheid 
van de gelovigen wordt aanbevolen. 
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde 
en vanmiddag om half 4· H. Familie. Om 
7 uur Lof met Rozenhoedje en gebed 
tot St. Jozef v.w. de Octobermaand. 
Deze week is het iedere avond Lof met 
Rozenhoedje en gebed tot St. Jozef v.w. 
de Octobermaand. Maandagavond om 
kwart voor 8 Recollectie voor de pro
pagandisten van de Mariacongregatie• in

de kapel van de Witte Zusters. 
Donderdagavond om kwart voor 8 K.A. 
in het K.JV.-huis. 
De Broedermeesters van de Broeder
schap van het H. Bloed worden ver
zocht, a.s. Zondag na de Hoogmis de 
opgehaalde contributie af te dragen op 
de pastorie. 
Ter voorbereiding op het feest van 
Christus Koning zal in onze par�hie 
een Triduum wordeIT gegeven voor de 
jeugd door een Pater Redemptorist. 

. Nadere bizonderheden zullen hierover 
nog worden gepubliceerd. 
Zaterdag is het biechthoren van half 3 
tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG : om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor de over!. familie van Wilhel
mus • de Visser; z.a. gel. mndst. voor 
Hendricus v .  d. Langenberg ; H. Hart-al
taar gel. mndst. voor J;icobus van Elk ; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Johan
na v. Lieshoqt-de Werd v.w. de Bond 
van het H. Hart ; om half 8 gel. jrgt. 
voor Henricus van Overbeek; z.a. gel. 
jrgt. voor Marinus v. d. Meyden ; om 
half 9 gel. H. Mis voor de levende en
overleden leden van de Handboogschut
terij Diana. 
DINSDAG : om kwart v. 7 gez: mndst.
voor Adrianus Schellekens ; z.a. gel. H. 
Mis voor Jozef van Riel te Drunen over
leden ; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Plas en Hendrica Dirks 
de hsvr. ; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Maria v. d. Meyden v.w. de Broeder
schap van O.L. Vrouw in 't Zand; om 
half 8 gel. jrgt. voor Johannes v. d. 
Langen berg v.d. Schoot ; z.a. gel. mndst. 
voor Lamberdina v. d. Geeren-v. d. M�y
den ; om half 9 gel. mndst. voor Henriët
te Witteveen-Schöne. 
WOENSDAG : om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Johanna van Uempd-v. 

MET DE KOTA INTEN NAAR INDIË 
Eindelijk was het dan 28 iug�stus. J�ist

0 

7 maanden geleden had ik de Philipijnen 
verlaten, en na bijna vier maanden va
cantie, was opnieuw de dag van ver
trekken aangebroken. • Met een klein 
groepje, te weten 2 broers, 1 schoon
zuster en 1 aanstaande schoonzuster ben 
ik naar Rotterdam gespoord. We hebben 
in Rotterdam een beetje gewinkeld, een 
keer goed en lekker gegeten, en toen 
met familie en bagage naar de Merwede 
haven waar het troepenschip de Kota 
Inten onder, stoom lag. 
Bii de werf werden we gestopt door de 
M.P.
,,Waar gaat U heen, kapitein?" 
,,Zijn deze dames en heren ook pas-
sagiers?" 
,,Naar Indië." 
,,Helaas niet !" 
,,Die moeten dan hier uitstappen, kapi
tein". 
,,O.K." 
Gauw links en rechts een handdruk en 

soldatenpak aan heeft. En ook dat be
grijpen sommigen niet eens. 
Onder mijn vacantie heb ik verschillen
de keren de vraag gehoord : ,,Pater, nou 
u dat soldatenpak aan hebt, leest u nu
nog Mis?" 
Wat anders? Daarvoor zijn we toch im
mers bij 't leger om de jongens in de 
gelegenheid te stellen, hem godsdienstige 
plichten waar te nemen. 

't afscheid• was genomen. Ik hield me 
natuurlijk als een ouwe ijzervreter met 
een kleine duizend toeschouwers om me • 
heen, maar _ inwendig valt zo'n afscheid 

En het gaat goed in onze drijvende pa
rochie. Eiken morgen twee H. Missen. 
Door de week is de opkomst natuurlijk 
niet zo sterk. De werkzaamheden begin
nen tamelijk vroeg en het heeft· hee1 wat 
tijd nodig eer 1600 man hun ontbijt 
gehad hebben. Iedereen moet zorgen 
precies op tijd te zijn, en daardoor zijn
verschillende jongens niet in staat elke 
dag de H. Mis bij te wonen. Maar 
Zondags is het goed. De eerste Zondag 
had ik de stille H. Mis met korte preek 
om 7 uur. Ruim 200 jongens present en 
velen communiceerden. Om half elf ge
zongen Hoogmis, waarbij ruim 300 jon-

• gens aanwezig waren.
Vandaag is het eerste Vrijdag. Om kwart
voor 7 hadden we weer een gezongen 
Hoogmis waarbij de opkomst van de . niks mee, na gedurende enkele maanden 

vee� hartelijkheid en belangstelling van 
familie en vrienden te hebben onder
vonden. En 't zou toch ook wel eens 
kunnen gebeuren, dat men elkaar voor 
't laatst ziet. In Indië bestaan veel mo
gelijkheden ; ook de mogelijkheid van 
een soldatengraf. ,,Zo'n laatste hand-

.,_ druk met het korte woord : ,,'t Beste";
zegt dan heel ,veel. • • 
In 't havengebouw had ik nog enkele 
formaliteiten te v@rvullen, moest , een 
stuk of zes handtekeningen ,zetten, kreeg 
Qlijn Jegernummer nog net op 't nip
pertje .en stapte toen als 100409003 aan 
boord. 
Na een goed half uur was alles voor 't 
vertrek klaar, en gooide de Kota Inten 
de kabels los. De kapel van de lucht
macht zette het Wilhelmus in, man
schappen en officieren op het schip en 
aan de wal stonden stram in de houding, 
en langzaam raakte de boot los van. 
de kade. 
Even later werd he_ t  M. P. cordon op
geheven en duizenden mensen , stor.lnden 
de kade op. Duizenden handen zwaaiden 
met hoeden en doeken, over en weer. 
werd geroepen en . geschreeuwd. Maar 
over al die drukte en bedrijvigheid lag 
toch een diepe tragedie ; het verbreken 
van dierbare banden. Misschien voor 
altijd. Ik zie nog voor me het jonge 
Scheveninger vissersvrouwtje, dat schrei-, 
end langs de k,ade liep. Ik moet eerlijk 
bekennen, als ik de ka9-s had gehad nog 
even naar de , kant te zwemmen om 
mijn dierbaren nog eens vaarwel te zeg
gen, had ik  het gedaan. Je blijft tenslotte 
heel gewoon mens, met alle natuurlijke 
menselijke gevoelens, ooJ al ga je dan 
graag naar Indië, omdat je weet dat er 
prachtig werk bij de jongens te ver
richten valt, en ook omdat je als jonge 
kerel ook wel van wat avontuur houdt. 
Er zijn misschien heel wat mensen die 
van een aalmoezenier en zijn werk niet 
veel meer begrijpen dan dat 1i,ij een 

1 

1 jongens zeer goed was. Het zangkoortje 
onder leiding van een sergeant van het 
KNIL voldeed zeer goed, en de vaste 
zangen van de Mis rolden fors uit een 
paar hon:derc� jonge kelen over de wijde, blauwe oceaan. \
De stemming onder de soldaten is zeer 
goed ; ze amuseren zich best en schik
ken zich buitengewoon goed in de be
krompen plaa,tsruimte waarin ze moeten 
leven. • 
Zieken zijn er niet aan boord. Ook geen 
zeezieken, want de .oceaan is meestal zo 
kalm als een binnenmeertje. 
De ergste ongevallen die we tot nu 
toe hebben gehad zijn een paar verstuik
te voeten, een gebroken been en twee 
blinde darmen. Die blinde darmen kun
nen geen last meer veroorzaken, want ze 
zijn kloek en snel weggenomen. 
Een van de jongens heeft zich qij het 
aardappelen schillen in zijn been ge
sneden. Of dit dient geplaatst te wor- . 
den onder het artikel : ,,Gewond in actie" 
en of hij voor militaire onderscheiding in 
�anmerking komt is nog niet uigemaakt. 
Trouwens, het is nog niet duidelijk of dit 
geval door de _krijgsraad moet worden 
behandeld of moet worden uitgemaakt 
door de Verenigde • Nederlandse groen
teboeren. (Dit laatste met het oog op de 
deviezen !). 
Beste_ mensen, genoeg voor deze keer. 
Bid voor de jongens in Indië en vergeet 
daarbij de aalmoezeniers niet. 
Gegroet. Duimen omhoog ! 

A. BEVERS, Aalmoezenier

P.S. Verschillende :,:,rienden en kennissen 
heb ik vanwege de dPukte der laatste 
dagen dat ik in Holland was, niet meer 
persooniijk kunnen , bezoeken. · Bij deze 
allen het beste toegewenst en hopelijk :  
,,Tot ziens". A. B. 

Hoorn ; z.a: gel. mndst. voor Huberdina 
Queens-Kusters ; H. Hart-altaar gel. 
mndst. voor Gerarda van Hemmen-van 
Vught; H. Bloedkapel gel. H. Mis vo01 
Johanna de Laat-van Kempen vanwege 
de Broederschap van 0. L. Vrouw in 't 
Zand; om ha1t 8 gel. H. Mis voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. H. Mis voor Do
minicus ::>nnons ; om half 9 gel. H. Mis 
voor Sjaak v. Vlerken vanwege Katho
liek l huisfront. 
Düt-JUEKIJAG : om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. v. Henrica v. Liempt; z.a. gel. 
mndst. voor Johanna Schellekens-van 
Hoott ; H. Hart-altaar gel. mndst. voor 
Petronella van Grinsven-v. d. Steen ; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor de over
leden lecten van de Mariacongregatie; 
om halt IS gel. H. Mis voor \1/uneunma 
v. d. Hrek1e,-v. Kerkoerle; z.a. gel. H.
Mis voor Antonius .1:Srusse1ers ; um half 
9 gez. mnast. voor 1-'elruS Arnowus 
Laus. 
\, 1{,JUAG : om kwart voor 7 gez. mndst.
vuur JYlannus van U1essen ; z.a. gel. H. 
Mis voor Lacharma v. \veert- v oecs ; H.
hart-a1taar gel. 1-1. Mis voor Lamberd1-
na v. d. veeren-v. d. Meyden ; H . .1:S1oed
kapel gel. H. Nhs voor verardus !:>chel
leKens vanwege de H. 1-anuue ; om half 
IS gel. jrgt. vuor Cachanna v. Gerwen
v. rteertubeek ; z.a. gel. H. Mis voor 
Marunus ttuoertus G1esbers ; om halt Y 
gez. mnóst. voor Mana van Gerwen. 
L.A 1 1:::KUAG : om kwart voor I gez.
mnctst. voor Johannes v. d. Plas ; z.a. 
gei. mnctst. voor Aonanus van vnens
ven ; H. Harc-alta;u gel. mndst. voor 
lvlana v. d. Langenberg-Hosewol ; H . 
Hwectkapel gel. i:--1. Mis voo/: 1-ienricus 
Lro1s vanwege de· H. familie; om halt
8 gel. H. M,s voor Andreas de V isser 
vauwege de buurt ; z.a. gel. H. Mis voor 
1-ranciscus v er11eyden vanwege de KAJ ;
om !lalt Y gez. mnast. voor b1zaoec.n 
• 1 raa- v erhoeven.
In het Liefdehuis zullen geschieden :
Maandag -gel. H. Mis voor Curne11a 
kenaers ; umsdag gel. H. Mis voor Jo
hanna van L1es11uul-de Werd ; Woe11s
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens ; Uonderdag gel. H. Mis voor Jo
hannes 1..,erardus van !::eden te Noord
wijk overleden, vanwege de Hoxce1se 
Ki<. S1agersverenigmg; Vrijdag gel. H. 
.tvhs voor Jollannes veraróus van ceden 
te 1\loordw1Jk oveneden vanwege de liox
teise l{.i<. ::i1agersveren1gmg ; Lacerdag 
gei. h. JYlis vuur Lomt!ua l{enders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te 011,va,161e,i : 1,1art111us Lorneuus v. d. 
.tvleyuen 1,�o. en won. in deze parochie 
en JYl,ma Junanna !:>mits geb. te Scll1Jn
del en wu11. ie ::>t. M1c111e1sgestel ; rler
man,us !:>,epnanus Looymaus geb. en 
won. in uae ' parocn1e en Anconetta 
K1uytmans geb. te V ught (St. 1-'etrus-· 
parucn.eJ en won. in aeze parocrne, 
waar van heden de 2e atkond,gmg ge
scn1edt ; Mannus de Laat uit ut!ze pa
rocn1e en ttennca t ïmmermans uit de 
paroct1ie van het H. Hart, waarvan he
aen de ;,e atkondigmg gesch1ed_t. Ue ge-

• Jov1gen zijn verpucnc ae hun bekenue
huwt:!11Jksoe,etse11en, waann rnet is gedis
penseerd ten spoedigste aan de paswor 
bekend te maken. 
Gedoopt : Martinus Johannes Maria z.
v. Actnanus Martmus v. d. i:Sosch-lirands ; 
Antometta Maria, Cornetiá d. v. Lam
bertus Steenbekkers-i{ooyakkers ; Johan
na Antonetta Maria d. v. 1-'etrus Thoo
nen-Eltink. 
Overleden : Franciscus Johannes Verhey
den, 22 jaar (gevallen voor het Vader
land te lialanggoengan), 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
20e Zondag na Pinksteren, 12- 10-'47 

De 1 e schaal is voor de Kerk ; de 2e 
voor de H.N, . Verder zal achter in de 
Kerk een bus geplaatst worden. Wat 
daarin geofferd wordt, zal ten goede 
komen aan de Missie van de Weleerw. 
Pater Welling, die aJs Boxtelse Missio
naris volgens oud jlebruik het recht be
zat ook m onze parochie voor zijn Mis
sie te preken, maar door vervroegd ver
trek daartoe geen gelegenheid meer 
heeft. 
Vandaag vieren wij voor onze Parochie 
het teest van fMaria's Moederschap. Alle 
Moeders en Gehuwde vrouwen, die deel
genomen hebben aan de .parochie-retrai
te, doen hun gemeenschappelijke_ H. 
Communie onder de H.H. Missen van 
7 en 8 uur. Pater Odulph zal een woord 
van voorbereiding tot hen spreken. De 
Hoogmis is met volkszang. ünmiddellijk 
daarna "Santa Teresa" voor de meisjes. 
Om kwart voor 1 2  H. Familie voor de 
jongens. 's Middags om 3 uur Plechtig 
Lot met Predikatie tot besluit der re
traite. 
Een kinderschare zal na de Zegen een 
dankhulde brengen aan de Ouders. 
Daarna gezamenlijk lied no. 49 uit de 
nieuwe 1-'arochiebundel. 
Deze week iedere avond om half 8- Lof 
met Rozenhoedje t.e.v. Maria. . 
Op Maandag, Woensdag en Vrijdag is 
het Lof met volkszang. 
a.s. Woensdag begint de eersté "Bezin
nirlgsavond" voor Vaders en Gehuwde 
mannen. Zij worden allen, zonder uit
zondering, uitgenodi�d 's avonds om 8 
uur in de Kerk aanwezig te zijn. Pater 
Odulph zal het woord tot hen richten. 
De eerste H. Communie der kinderen 
valt op Zondag 19 Oct. De kinderen 
komen oefenen 's Woensdags om 3 uur 
's Zaterdags om 2 uur. Deze week Dins
dag en Donderdag om 6 . uur Repetitie 
van het Jongenskoor. Ook dit jaar zal 
het Christus-Koning-feest worden voor
bereid door een Triduum voor de jeugd. 
ZONDAG, 12 Oct. : 6 uur Ld. voor Wil
lem v. d. Langenberg vanwege Broed. 
H. Rozenkrans ; 7 uur Ld. voor Geest el.
en tijde!. welzijn der Parochie ; 8 uur Ld. 
voor Bijz. Intentie ; kwart over 9 Ld. voor 
overleden leden der Handboogschutterij 
Union ; half 1 1  de Hoogmis voor Maria 
van Roesel vanwege de Spa11rvereniging. 

'MAANDAG, 13 Oct. : 7 uur l.d. voor 
Willem v. d. Langenberg ; l.j. voor Jo
hanna Bergmans v. d. Sande; I.m. voor 
Frans van Kleef; kwart voor 8 ld. voor 

Albertha van Breugel-Cornelissen ; I.m. 
voor Johannes v. d. Heyden ; half 9 l.d. 
voor Henricus van Weert en L!onarda 
van Grinsven z.e. 
DINSDAG, 14  Oct. : 7 uur I.m. voor 
Henricus van Weert ; I.m. voor Johanna 
v. d. Loo-Heesakkers ; I.m. voor Petro
nella v. d. Horst v. Handel ; kwart voor 
8 l.d. voor de Heer Arnold v. d. Laar en 
echtg. ; I.m. voor Johanna van Geffen 
v. d. Horst ;  half 9 I.m. voor Gerrit Voets
WOENSDAG, 1 5  Oct. : 7 uur Pl. I .m. 
voor Karel Smit ; l.d. voor Bijz. Intentie ; 
I.m. voor Adrianus Vlaminckx; kwart
voor 8 l.d. voor Henricus van Woensel ; 
I.m. voor Johannes van Ierse! ; half 9 I.m.
voor Willem v. d. Langenberg. 
DONDERDAG, 16 Oct. : 7 uur pl. I.m . .
voor Johanna Heeren-Kuppen ; , Ld. voor 
Adrianus Vlaminckx vanwege Melkslij
tervereniging ; Ld. voor Gerdina van Bel
jouw. kwart voor 8 Ld. t.e.v. O.LVr. v. 
Altijdd. Bijstand en H. Gerardus Majella ;  
half 9 1.d. voor Henrica van Stekelen
burg v. Duren v.w. de firma Meulemans 
te ·s-Bosch, half 10 gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG, 17 Oct. : 7 uur l.d. voor Mat
thilde Scheepers ; l.d. voor Antonius Wa
genaars en echt. vanwege de Loterij
club ; l.d. voor Dick Pijnen burg. kwart 
voor 8 Ld. voor Petronella v. d. Horst 
van Handel ; Ld. voor Piet v. d. Kruys ; 
half 9 1.j. voor Jan Hazenberg. 
ZATERDAG, 18 Oct. : 7 uur 1.j. voor de
Eerw. Zuster Francina Merkx; l.j. voor 
Petrus van Eindhoven en Henrica Bek
kers z.e. ; 1.j. voor Antonius Boom ; kwart 
kwart voor 8 l.d. voor Wilhelmina This
sen-Koks ; l.j. voor Martinus Timmer- _
mans ; Half 9 Ld. voor Mevr. Henriëtte 
Witteveen-Schöne. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
20ste Zondag na Pinksteren 

ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie;  10 uur jrgt. voor Hen
ricus v. d. Oetelaar. 
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Anna 
Maria v. d. Oetelaar. 
DINSDAG : half 8 jrgt voor Wilhelmina 
v. d. Oetelaar.
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor· Henri-
cus v. d. Boogaard. . 
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Theo
dora v. d. Boogaard. 
VRIJDAG : hatt 8 jrgt. voor Anna Maria
v. Kessel.
ZAT ERDAG : half 8 jrgt. voor Johannes
Toelen. 
Deze week zullen geschieden :
Maandag mmlst. Christiaan v. Kempen.
Dinsdag : mndst. Theodorus Schellekens. 
Woènsdag mndst. Maria v. d. Oetelaar. 
Donderdag mndst. Antoon v. Kempen. 
Vrijdag mndst. Henricus Kemps. 
Zaternag mndst. Henrica v. Logten. •

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
20ste Zondag na Pinksteren '47 

ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
ü. L. V r. van Altijddurende Bijstand, 
hierbij wordt de kerk mee een kaa, s ver
eerd ; ha1t Y H. Mis tot intentie van de 
parochianen. 10 uur hoogmis voor 
mej. \V 1t11e1mina v. d. Boom. ue eersce 
schaal is ·voor onze eigen kerk, de twee
de voor B.1\l.· Ha1t 6 Lvt met " 1  e L)eum· ' 
uit dankbaarheid voor de ve.-K, ege11 wel-

r daden op deze aanb1ddmgsctag voor on-
ze parocllie. _. 
MA.,-1.1\JUAG : half 8 H. Mis voor bijzon
dere intentie, ook om Gods' zegenmgen 
te verkrijgen over ons paroch,enu1s en 
de kapel van Stapelen ; kwart over IS gez. 
mndsc. voor Henankus v. d. Loo ; Maan
dagavond 7, uur vergadering van St. 
b,sabeth-stichting in ae pascone. 
LJ1NSUAG : halt IS jrgt., waarbij de. kerk 
met een kaars wordc vefeerd, voor J-Jen
dnkus van Mol. kw. over IS gez. mndst. 
voor wed.· Corneha de Grou(-van l{uus-
malen. . . 'w vc,\ISDAG : half 8 H. Mis ter ere 
van de H. Jozet ; kwart over 8 mndst. 
voor wed. Nlana .Herends- 1 oonen. 
DUNLJl::J{DAG : ha,t IS H. M,s voor 
Adrianus v. d. Looy te Best overle-den ; 
kwart over 8 H. Mis- tot incentie van cte 
leden der Godvruchtige vereniging ter 
ere van de H. · 1 heres1a. 
V J{JJUAG : hatt IS H. Mis voor Govert 
Josep11us v. i:Sreugel te U,sterwijk over
Jedeu ;  kwart over 8 H. Mis ter ere van 
de H. 1..,erardus Majella . 
ZÀ't l::l<UAG : halt IS J ·J. Mis voor wed. 
Catlla.-ina • v. d. Meijden-v. d. Heijden ; 
kwart over 8 H. Mis vanwege St. 1:11sa
beth-Stichting voo� de oveoeden leden 
en weldoeners. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
·5 uur tot halt 7. Om zes uur Lot met
rozenhoedje om 't Commurnsme at te 
weren en opbloei van K.A. te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzucllt 
voor vovert Josephus van 8reuget te 
Oisterwijk, 1-'etrus Arnoldus Laus 111 den 
Hoscll, AOnanus v. d. Looy te liest over
leden. Verder aanbevo,en een noveen ter 
ere v .  d. H. l heres,a en ter ere van U.L. 
Vrouw. 
ZU1\JIJAG 19 October : 7 uur jrgt. voor 
Petrus v. d. Meulengraai en Aonana v. 
d. Aa hsvr. Hierbij wordt de kerk met
een kaars vereerd. 
üpgellaald voor de Missie bij bruiloft 
van Van Kempen-Derks f �,:50 door 
Martha v. d. bosch. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
.- LIEMPDE 
20ste Zondag na Pinksteren, 
12 October 1947. 

ZONDAG : half 7 l.j. voor Maria Cor
nelis van Aarle-Welvaarts ; 8 uur l.j. voor 
Arnolda ï mnebroek ;  lU uur de hoog
mis tot welzijn der par. ; 3 uur Lof, daar-
na jongens congregatie. 
MAANOAG : 7 uur z.mndst. voor Wil
helmina Arnoldus Vermeer ; hatf 8 1. 
mndst. voor Leon:irdus W elvaarts ; 8 uur 
l.j. voor Petrus van Driel.
DINSDAG , 7 uur z.mndst. voor Cor
nelia Jacobus van Vlokhoven ; half 8 1. 
rrindst. voor Adrianus Nijssen ; IS uur l.j. 
voor Adriapa Cornelus van Hout. 
WOl!NSDAG : 7 uur z.mndst. voor Wil
helmina Appeldoorn ; half 8 l .mndst. voor 
Adrianus V ughs ; B uur 1.j. voor Hendri-
ca v. Rijsingen. 

DONDERDAG : 7 uur z.m. voor bijz. 
noden der parochianen ; half 8 z.mnäst. 
voor Petrus v. d. Berk ; 8 uur l.j. voor 
Hendricus van Houtum. 
VRIJDAG : 7 uur ·z.j. voor Antonius van 
Abeelen ; half 8 l.mndst. voor Maria 
Adrianus Coppens ; 8 uur l.j. voor Johan
na Hendricus van Houtum. 
ZATERDAG : 7 uur z.j. voor Maria An
tonius van Abeelen ; half 8 1.mndst. voor 
Maria Hendricus van de Sande; 8 uur 
l.j. Wilhelminus v. d. Hurk.
ZONDAG : half 7 I.m. tot welz. der pa
rochie ; 8 uur 1.j. voor Allegonda Wil
helmus v. d. Hurk ; 10 uur z. mis voor 
de levend� leden van het Genootschap 
tot Voortplanting des Geloofs. 
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur
algemene H. Communie der kinderen -
voor sommige kinderen ook hun I e  H. 
Communie - ; de jongens komen biech
ten Woensdag morgen 8 uur, de meisjes 
n.m. om 1 uur, en Maandag en Dinsdag
zullen zij allen om half 9 in de Kerk '
samenkomen ter voorbereiding.
In .de Kapel der Eerw. Zusters : Maan
dag 7 uur I.m. voor Johannes v. Kem
pen ; Dinsdag 7 uur I.m. voor Engelber
tus v. d. Wiel ; Woensdag tot Zaterdag 
7 uur I.m. voor Johannes Habraken en 
Francyna hsvr. 
Gedoopt : Gerardus Antonius Maria 
zoon van Antonius Schalkx-Thomassen ; 
Henrica dochter van Jordanus v·. d. Vel
den-Raaymakers. 
30e wed. Maria Wilhelmus Hendriks 
overleden te Netersel. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
20e Zondag na Pinkstern 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lot met 
l<ozenhoedje ;  na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
tweede en derde leerjaar komen biech
ten. Woensdag onder de H. Mis van 
half' 8 zullen ze gezamelijk communi
ceren. 
Deze week iedere avond om half 7 I.:of 
v.w. de Octobermaand.
Zondag a.s. is het Missie-Zondag ; als
dan 2de schaalcollecte voor de Missie. 
Op Maandag 20 Oct. zal in de zaal van 
G. v. Schijndel een Missie-film gegeven
worden door Pater v. Duynhoven van 
de Paters van de H. Geest. We sporen 
onze parochianen aan deze film te gaan 
zien. • f oegangskaarten word<;n vandaag ·
na de Hoogmis reeds verkocht aan de
zaal van G. v. Schijndel. 
ZONDAG : 7 uur jrgt. voor Adriaan 
van der Bruggen ; hatt 9 H. Mis voor 
onze militairen in Indië en elders ; 1 0  
uur Hoogmis voor de  Parochie. 
Elders jrgt. voor Cornelia van der Brug-
gen-Timrnermans. 
MAANDAG : half 8 mndst. voor Ger
dina van de Pas-Hoevenaars. 
Elders mndst. voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 
DINSDAG : half 8 mndst. voor Adrianus 
van de Nosterum .. 
Elders mndst. voor Martinus Johannes 
van Rooy. 
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Gerdina 
v. d. Pas-v. Son.
Elders mndst. voor Johannes Konings.
DONDERDAG : half 8 mndst. voor Wil-
helmus van de Langenberg. 
Elders mndst. voor Gertruda van der 
Staak-Konings. 
VRIJDAG : half 8 jrgt. voor Johanna 
Maria van den Akker-Doleweerd. 
Elders H. Mis voor Maria Nijssen-Da-
niëls. 
ZATERDAG :  half 8 H. Mis voor Maria 
Nijssen-Daniëls. 
Elders H. Mis voor Franciscus Leenna
kers en Paulina van Bragt hsvr. 
Nog zullen" elders geschieden : H. Mis 
voor Cornelia van üers-v. d. Braai<; H. 
Mis voor Gertruda van der Staak� Ko
nings. 

De Heer en Mevrouw 
P. Schobben-Smeets

geven met grote vreugde ken
ms van· de geboorte van hun 
zoon 

FREDDY 
die bij het H. Doopsel de na
,men ontving van

ALFRED, FRANCISCUS, 
Al,.lGUST, MARIA 

Boxtel, 4 Oct. 1 947 
Bosscheweg 2 1  
Tijdelijk adres : St. Lidwiná
Z1eke11nuis, kamer 2, Hoxtel. 

Ondergetekenden danken 
harteliJK voor aile bewij
zen van belangstelling 
met hun 25 jarig dienst
jubileum. 

A. NESTELAAR
L. v. HOORN
J. HENSEN Sr·. 
J .  v. d. LOO
A. HOEVE1'\JAA,RS

Te 'koop : Een nog in goede 
staat zijnde Herenfie:s met 
banden merk "Union" ; een 
klok "Regula:eur" 1 2 violen
met strijkstok en kast 1 1 drie
en 1 tweepits l:lectr. lampen, 
1 Gasfornuis met twee ovens 1 
1 koperen wasketel met onder
s:el, 1 volière met binnenhok 
ook te vermaken voor kippen, 
kooi; partij tlessen 1 1 kamer: 
kachel merk "Junker & Ruh". 
Adres bevragen : Molenstraat 
1 9. 

Te koop : Prima keukenfornuis 
en grote Salamanderkachel. Te 
bevragen : Breukelsestraat 39. -



( 

WITTEVEEN 
■ 

IS de zaak 
1 

voor de _vrouw m�t smaak 
Juffr. met Mulodipl., Steno en Te koop gevraagd: kippen en 
typen en enige jaren kantoor- hanen, oud en jong, goede 
ervaring zoekt werk voor de, prijs. Koks, Molenstraat 37, 
morgenuren. Brieven onder Boxtel. 
no. 20, Molenstraat 19. -----------

Damesrijwiel. Een priester-mis
sionaris vraagt te ruil voor een 
compleet nieuw herenrijwiel 
een nieuw of zo goed als nieuw 
damesrijwiel. Aanbieding 
Bosscheweg 12a. 

Gevraagd een net R.K. meisje, 
voor dag of dag en nacht, als 
hulp in de huishouding, in een 
klein, jong gezin met 2 kinde
ren. Mevrouw Para, Taalstr. 
60, Vught. 

H.H. Pluimveehouders! 
Wij bezorgen U de dieren on
der volle schrift. garantieverkl. 
thuis. Uitsl. kwaliteit. W. Leg
horns en Rh. !si. Reds 4½ md. 
f 8,50, 5½ mnd. beginn. te 
leggen f 9,50 p. st. W. Legh. 
kippen br. '46 f 4,50 p. st. 
Loopeenden prima soort, extra 
mooi f 5,50 p. st.. Aanbev. 
Hoenderbedrijf "Weltevreden" 

DRIEBERGEN 

Te koop· een kalfvaars bij L. Te Koop aangeboden 
v. d. Ven, Selissen no. 1. '.2 houten kas'.en, een '.2 per
Te koop: in goede staat zijnde 
fornuiskachel, ook te ruil te
gen kamerkachel, Bosscheweg 
90. 

Te koop: groen geëmailleerd 
kamerkacheltje met plaat. 
Schoenmakers, Nieuwstr. 190e. 

soons ledikant met toebeho
ren, t wasmachine, 1 veevoe
derketel 100 L., 1 trapnaaima
chine, 1 fornuiskachel wit 
email, timmergereedschap, 1 
1 ronde uittrektafel met losse 
bladen, 1 spiegel en diverse 
andere artikelen. Te bezichti 
gen a.s. week iedere dag, uit-· 
gezonderd Zaterdags, na 17 
uur. Kerkstraat 10, Boxtel. 

,. 
�

01"scl,oon1r"Uwhuld, ho, � U Is 

Als U alleen water en zeep gebruikt voor het reinigen 
van Uw huid, wordt � te,nt steeds valer en fletser! 
U moet Uw huid gróndig re,nigen en desinfecteeren. 
Débrafine dringt tot In de poriè/1, vernietig! drei
gende kiemen, sterk! de weefsels, verjongt, verzacht 
en verlraail de huid en leinl ! Vraag een flacon bij 
erkende zaken. 

DEBRALINE 
en vo orkomt huid a andoeningen 

R;jk eon VIT AMINE.f. 

Débra 
PftOOUCTS COMPUY 

Vanaf heden staat ter dekking 
bij Th. v. Oirschot, Hoog-Ge
monde 7, de allerbeste vol
bloed stier van zeer hoge pro
ductie. H.H. Pluimveehouders! Alle Débra-producten: 

Te koop: 3 stuks 16 pans 
kruispandakramen, gedeelte
lijk met glas, ijzeren balken 
NP, 20: 2 van 900, 2 van 383 
cm, NP 18: 1 van 300 cm met 
grond- en bovenplaat. Breukcl
sestraat 33, Boxtel. 

Nieuwe buitenband 28X 1½ te 
ruil aangeboden tegen baby
pop. Bevr. Molenstraat 19. 

Kwaliteit is onze reclame 1 
Neemt proef van onderstaand 
adres. W.L., Reds, Barnev., 4½ 
mnd. f 8,50, 5½ mnd. beginn. 
:e leggen f 9,50 p. st. W.L. 
Kippen br. '46, volle leg f 4,50 
p. st. Prima Loopeenden 6 mnd 
beginn. te leggen f 6,50 p. st. 
Worden gratis thuisbez. Aanb. 
Hoenderbedr. ,,De Witte Leg
horn", Koppelweg 169B, Zeist. 

STOOMWASSERIJ BLANCA te BOXTEL 

vraagt voor directe indiensttreding 

Nette hulp voor chauffeur 
Le�ftijd 14 - 16 jaar. 

Jongens gevraagd 
om na enige voorbereiding opgeleid 
te worden tot sigarenmaker. 

Fa. H. Jos van Susante & Co. 
,\.1nmddcn d.1_,:elijks op k1ntoor van 9, 12 en 2,5.30. 

Heden geëtaleerd 

Huiskamer Old Finished 298.• 

Slaapkamer Mahonie 498.• 

F. J. Witteveen Woninginrichiing

Rechterstraat 22 Boxtel 

Weet U dat het adres 

Voor BOTER, KAAS en VIS 

Bij VOS in de Stationstraat is. 

Schoenfabriek L. A. M. DIJKMANS 

vraagt Stiksters 
en Leerling Stiksters 

teven• Leerjongens 
Aanmelden dagelijks Klooateriwarsstraat 

Cursus Landbouwboekhouden en Bedrijfsleer 
Aanvang eind October. De cur■ua leidt op voor 't 
volledige diploma van de G"organiaeerde Landbouw. 
Examen eind April 1948. 
Aanmeldingen zo 1poedig mogelijk. 

A. MAAS, H d.S. Boxtel

Voo.c de Eecste :Jl. Communie 
Gouden en Zilveren KRUISJES en MEDAILLES 
Gouden en zilveren RINGEN 
Zilveren. ROZENKRANSEN 
Zilveren ARMBANDJES 

I
l A. van Vlerken

T ,;,!;!.�X.!;!..�f!:!:;

LANDBOUWERS! 
De "Stichting Ontwikkelingscursus voor het platteland" 
geeft een cursus in 

Landbouwbnekhouden en Bedrijfslser 
Opleiding voor het diploma van de Centrale Landbouw
Organisaties. De cursus begint in NOVEMBER, duurt ZES 
maanden en wordt verzorgd door het N.O.!. te Groningen. 
f nl:chtingen bij de leraren: 

H. LENDERS, Parallelweg N 73 en 
J. DE KONING, Breukelses:raat. 

Débrasain tegen winterhanden en ,voeten. 
Débraspirit tegen rheumatiek, spit enz. 
Débraline tegen Jeuk en lichte huid, 

aando, n'ngen. 
Pétrole-Débra tegen roos en haaruitval. 
zijn verkrijgbaar bij UW DROGIST: 

M. OLIEMEULEN
DROGISTERIJ "DE MOLEN" 

Rechterstraat 37 • Boxtel 

BELASTINGVERLAGING!!! 
Door het vormen van reserves betaalt U minder helasting 
Dit is alleen mogelijk als U een goede boekhouding hebt 
Wij belasten ons met het inrichten en bijhouden d 1arv.1n. 

Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen bij: 
Accountantskantoor A. J. ROBBEN 

Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel 

Telefonisch aangesloten: 286 j 
Drogisterij A. de Haas 

Apotheek Ass. 

Stationstraat 18 - Boxtel 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

" De Vooruitgang" ! Bakkerij 

Van 9 tot Heerlijke fijne koekjes op No. 54

Lekkere broze beschuit op No. 316 October 
-- van de klantenkaart. Zonder Inlevering 

v. d. Yleuten-v. Eijndhoven - Liempde

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

GRATIS 

TAAI-TAAI 
Bij AVEHA KOFFIE OF THEE. 

Vanaf Vrijdag 1 0 October tot 

19 October ontvangt men 

G RA Î I S en bonvrij 2 grote

TAAI-TA�I Poppen 
Bij aankoop van ieder pakje AVEHA Koffie of Thee 

A V E HA KO f f I E en T H E E 
0 NO VE RTR Of FEN 

voor alle kopers 
BISCUITS 
VERMICELLI 
PUDDING 

ANDRÉ VAN HILST 
BOXTEL - Stàtionstraat 13-15 

ÀcPt! mij.n voeten 

willen niet meed 

Geef ze een goede 

voetbehandeling 
bij 

P,o.CJ.endeect 
Telefoon 407 

Pedicure •Massage• Manicure 

Vames! 
Onze uitgebreide collectie 

Winterpatronen 
is binnen. 

Door het duidelijke eenvoudige 
systeem der patronen is het 
voor iedere vrouw gemakkelijk 
zelf haar kleding te maken of 
te veranderen. 
Komt U eens kijken, het ver
plicht U tot niets. 

1 J. Witteo.een' .s 
MANUFACTUREN & 
CONFECTIEBEDRIJF 

Rechteritraat 18 Boxtel 

Nog af te geven 
Prima W. Legh., Rh. !si. Reds, 
Barnev. 3½ mnd. f 6, p. st., 
4 mnd. f 7 p. st., 5 mnd. a. eii 
t. de leg f 8 p. st., W. Legh. 
br. '46 f 4 p. st., Rh. !si. 
Reds, Barncv., Patrijs Legh., 
Excheq. Legh. br. '46 f 5,50 
p. st. Khaki Campb. Loop
eenden 6 mnd. f 5,50 p. st. 
Idem br. '46 f 3,50 p. st. 
Hoenderpark "DE MOLEN", 

VEENENDAAL. 

Rap, rap, rap, maalt flgJe/t4Nfje, 
het aardige DE GRUYTER'S klantje, 

de koffie. Heerlijk vers gebrand 1 

Een fijne geur komt uit het laadje. 

Fijne koffie voor Papaatje. 

De fijnste koffie van het land. 

En, in de winkel zèlf gehaal�, 

wordt tien 11rocent terug betaald 1 

( DE GRUYTER ) 

Voor de H. Communie 

Rozenkransen in alle maten 
F. P. v. Langen, Stalionslr. 62 

Horlogerie - Optiek - Goud en Zilver

1-è\f Uw

Smook en aroma van de koffie worden in de koffieboon 
zèll het beste bewaard. 
Koop daarom koffiebonen en mooi ze zèlf als het enig•• 
zins mogelijk is; telkens nier meer don U per zetsel 
nodig heeft. 
Don drinkt U de lekkerst, koffie! 

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 5 

.• ·-. : � . \ . ... 
(:_),: ;: 
. ._-:.-·; -�� :-

- - --· 
����jQ.��---- : 

DE LANDBOUWER EN ZIJN ZONEN 

Een oude boer, wie 't leven weldra werd ontnomen, 
Sprak tot zijn zoons, bij 't sterfbed eaamgekomen: 
,,Wacht U er voor Uw erfdeel na� te tasten. 
Door 't voorgeslacht ia 't toevertrouwd aan Uwe hoede. 
Er ligt een schat verborgen naar mijn vast vermoeden; 
Ik weet niet waar, maar met wat moeite en lasten 
Zult ge hem zeker vinden, mits ge gestadig graaft 
En na de oogst van voren af weer slaaft! 
Spit dus en hakt en houwt. Laat géén plek ondoorzocht 
Waar ge wellicht iets tegenkomen mocht". 
Na Vaders dood gaan de gebroeders aan het werk op 't veld; 
Ze keren 't her en der, alom. Na één jaar welgeteld, 
Had de akker meer dan anders opgebracht. 
Van geld .... geen spoor. Toch had de vader goed gedacht, 
Zijn zoons, voordat hij stierf, door deze les te leren, 
Dat de arbeid door zijn vrucht hun rijkdom zou verroeren! 

zo ia het altijd. De arbeid zelve 

is de grootste schat. Alleen door 
allen eendrach}ig de schouders onder 
het werk te zetten, kunnen allen

, het beter krijgen. Geen meisje, geen 
jongen, geen man mag aan de kant 

blijven staan bij de nationale krachta
inspauning voor een welvarend Ne
derland. Meldt U bij het Philip, 
Aanneembureau in de Willemstraat. 

PHILIPS 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

.. 

--
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

• Missie-Zondag
Toen Nederland vele eeuwen 
jonger was, werd het bewoond 
door talrijke wilde stammen der 
Germanen. De heldenzangers de
zer volkeren en de verhalen van 
Latijnse schrijvers als Tacitus en 
van missionarissen als Bonifatius, 
lichten ons in over hun gods
dienst. Zij vereerden niet één 
God, maar bogen zich voor meer
dere goden, als Thor, Wodan en 
Balder, die.zij zich voorstelden als 
mensen met bijzondere eigen
schappen. Aan de een schreven zij 
een bijzondere macht, aan de an
der 'n bovenmenselijke kennis toe. 
Deze goden hadden de aarde ge
schapen en bestuurden de men
sen. Maar meer nog dan voor de
ze goden voelden de Germanen 
verering voor een soort lagere 
geesten. Deze onbeschaafde vol
keren dachten de natuur, die hen 
omgaf en die vele geheimen be-. 
vatte, bezield met de geesten hun
ner voorvaderen. Deze geesten 
waren hun ergste vijanden. Zij 
stonden machteloos tegenover 
grillen en nukken. Was een boze 
geest hun niet welwillend gezind, 
dan konden, zij hun arbeid wel 
staken, clan was alle moeite ver
geefs, dan was welslagen uitgeslo-
ten. , 
Vandaar dat heel het leven der 
Germanen beheerst werd door de 
angst voor tegenwerking door de
ze wezens. De hulp van priester, 
en tovenaar werd ingeroepen om 
in allerlei verschijnselen de voor
tekens te verklaren van hun geluk 
of ongeluk. Weerloos tegenover 
die afgodenmacht, verzon de Ger
maanse heiden de meest dwaze 
middele_n om zegen te verkrijgen 
over zijn arbeid. Wie de gewoon
ten en gebruiken der Germanen 
wat beter leert kennen, zal tot de 
.conclusie komen, dat we ons dik
wijls een verkeerde voorstelling 
vormen van deze mensen; dat de
ze robuste mannen, ondanks hun 
strijdlust en doodsverachting, 
eigenlijk beklagenswaardige, hul
peloze mensen waren, die zich 
afhankelijk waanden van redeloze 
geesten. 
Dit waren onze voorvaderen! 
Ik vertel hier niet iets van vreem
de volkeren uit afgelegen streken, 
maar van die volkeren, die . eens 
onze streken hebben bevolkt. 
Ziet maar eens, hoe ze in hun 

r maagdelijke wouden samenkomen 
om hun beste gaven, jazelfs men
sen te offeren! Luistert naar hun. 
krijgsgezang! En als we hier eens 
rustig over nadenken, dringt zich 
deze vraag aan ons op: Als enkele 
eeuwen later in deze streken alom 
de kerken en kapellen de gouwen 
sieren, als Kruisbeelden langs de 
wegen, Mariabeelden in de stra
ten staan, ·als het volk tesamen 
·stroomt naar de Godshuizen, als
Sacramentsprocessies trekken 
door de straat . . . aan wie is dit 
dan te danken? 
Van verre, van overzee zijn ze ge
komen, de missionarissen, het 
kruis in de hand, Gods naam op 
de lippen. Zij hebben gestreden 
de heHige strijd voor het Rijk van 
Christus. Marteltuig en galg heb
ben zij getrotseerd om het Evan
gelie te verbreiden. En als wij nu, 
na eeuwen,. leven en sterven _in 
het Katholiek Geloof,. als wij de 
genaden van zegen en sacrament 
genieten, als wij priester en altaar 
in ons midden hebben, dan dan
ken wij • dit - naast God - aan 
deze geloofshelden; aan Willi
brord en Bonifaas, die eens het 
geloof naar onze lage landen 

• brachten, door de lief de tot Chris
tus gedrongen. Legt dit geen
plicht op? Deelt van de gaven die
gij ontvangen hebt, mee aan an
deren. Nog knielen er duizenden
voor afgoden neer.-Nog verlangen
er duizenden naar het Rijk Gods.

Op deze plicht van dankbaarheid 
wil de Missie-Zondag u nog eens 
speciaal wijzen. En bovendien is 
het een plicht van liefde! Ge moet 
God beminnen. Geeft Hem clan 
uw liefclégaven ! Maar geen gave 
is. God dierbaarder, dan de on
sterfelijke ziel. Neemt ge dat niet 
aan? Luistert dan naar het Schep
pingsverhaal: 
God schiep het firmament, zon, 
maan en sterren. Hij schiep de 
aarde met alles wat erop is, doch 
van alles wat God heeft gescha
pen draagt alleen de mensenziel 
Gods gelijkenis. Hieruit blijkt vol
doende de waarde ener mensen
ziel voor God! 
Wilt ge nog meer bewijzen? ..... . 
Bestudeer dan - en het is de 
moeite waard dit eens te over
wegen - het verhaal van de 
menswording en de verlossing. 
Hebt ge er wel eens over nage
dacht, dat Christus niet geschreid 
heeft bij de geseling of bij de 
doornenkroning, maar wel bij het 
zien van het ongeloof van de 
stad Jeruzalem? 
Eerst als Hij hangt aan Zijn kruis, 
gehoond, geslagen en afgebeuld, 
eerst dan getuigt Hij, dat Zijn 
zending is volbracht. Dan immers 
is de mensenziel verlost. Zoveel 
was God die ziel waard. Zozeer 
beminde Hij die ziel. Als gij uw 
God liefhebt, werkt dan mee aan 
de redding van de vele zielen, die 
nog leven in de macht van de 
duivel. 
Als gij God werkelijk liefhebt, 
geeft Hem dan die duizenden zie
len. Gij hebt het in uw macht. 
Verenigt u in gebed en offer voor 
de Missie. 
Op ter kruistocht! Offert en bidt 
voor het werk der missionarissen. 
En als straks van onze tijd de pro
fane geschiedenis zal vermelden 
de vooruitgang van de techniek, 
waardoor de mens het vliégtuig 
gaf aan de lucht en de duikboot 
aan de zee, dat clan. de Kerkge
schiedenis moge vermelden van 
ons: Zij gaven de zielen aan God! 

Gemee_nteraadsvergadering 
De raad der gemeente Boxtel kwam Óp 
Woensdag 15 October in openbare ver
gadering bijeen onder voorzitterschap 
van Burgemeester Drs. M A. M. van 
Helvoort. 
Na vaststelling en goedkeuring van de 
notulen van de openbare en geheime 
vergadering van 21 Augustus 1947 en in
gekomen stukken w.o. diverse konink
lijke besluiten en van Geel. St. tot goed
keuring van gemeenteraadsbesluiten, 
werd het voorstel tot vaststelling van een 
verordening van het vermenigvuldigings
cijfer voor het gewoon lager onderwijs
schoolgeld aanvaard. Dit zal met ingang 
van het schoolgeldjaar 1946-1947 van 
kracht zijn. Het voorstel tot het beschik
baar stellen van nodige gelden voor het 
uitbreiden van de R.K. Jongensschool te 
Gemonde' met één lokaal, teneinde de 
meisjesschool uit de grootste moeilijkhe
den te halen werd zonder hoofdelijke 
stemming goedgekeurd. Het raadsbesluit 
van· 19 Februari 1947, waarin beschik
baarstelling van gelden voor de bouw 
van een nieuwe meisjesschool, werd hier
mede ingetrokken. De Raad hechte ver
volgens zijn goedkeuring aan het voor
stel tot beschikbaarstelling van gelden 
voor a. het herstel der oorlogsschade aan 
St. Franciscusschool en de St. Aloysius
school; b. het aanschaffen van een nieu
we leermethode voor beide genoemde 
scholen; c. het gedeeltelijk betegelen en 
beplanten der speelplaats van de St. 
Franciscusschool, welk verzoek inmiddels 
tevens door L.O.-inspectie is goedge
keurd. 
Het voorstel tot vaststelling van de ver
goeding ex art. 101 der L.O. wet 1920 en 
de voor vergoeding in aanmerking ko
mende uitgaven voor de bijzondere la
gere scho1en over 1946 werd aanvaard. 
Aan het voorstel tot het beschikbaar 
stellen van de nodige gelden voor het 
verbeteren der dakgoten van de St. 
Angelaschool werd in princiep sanctie 
verleend. 
Voor het bieden van hulp bij het inzage 
nemen van het kadaster bleek een kleine 
vergoeding te vragen noodzakelijk ( 0,50 
per kwartier). 

In de plechtige zitting van de Kamers der Staten Generaal zwoer H.K.H. Prinses 
Juliana trouw aan de Koningin, trouw aan de plicht om de onafhankelijkheid en 
het grondgebied van de staat te handhaven en om de rechten van alle onder
danen der Koningin te beschermen. 

tic aan de gem. politie ad 2 % (vacantie
toelage); de uitbreiding van het gasbui
zennet in de Mijlstraat, die rendabel ge
acht mag worden; het aankopen van e�n 
motorvoertuig voor de gemeentepoltt,e 
en herziening aansluitingskosten nieuwe 
woningen aan gas- en waterleiding. Dit 
voorstel werd zonder hoofdelijke stem
ming aanvaard. . 
Alvorens goedkeuring te verzoeken van 
het voorstel tot het aankopen van een 
perceel grond te Lennisheuvel en te Ge
monde en voorstel tot machtiging voor 
eventueel meerdere aankopen van per
celen orond te Lennisheuvel, vroeg de 
voorzit�er de Raad, de koopprijs als maxi
mum te bçzien welke redelijk geacht 
mag worderi, do�h bij een eventuele wei
gering van Prijsbeheersing gedrukt zou 
mo,,.ten w0rden. Dit voorstel werd goed
gekeurd door de Raad, �aaruit _het a.d
vies opkwam niet meer m de diepte te 
kopen, dan strikt noodzakelijk was. 
Bij het voorstel tot het aankopen van 
gronden voor de bouw van bungalows 
en het aanvrage van de daarvoor beno
digde grond- en bouwvoorschotten vol
gens woningwet, merkte voorzitter op 
dat deze hunoalows overeenstemden met 
het landelijk "karakter van de omgeving 
der te kopen gronden en de woningnood 
bij de landbouwende bevolking beperkt 
zouden kunnen lenigen. Aanvaard. 
Op verlangen van H.H. Geel. Staten was 
er een voorstel tot vaststelling van de 
verordening regelende de formatie van 
het personeel in vaste dienst der ge
meente. Dit voorstel werd goedgekeurd, 
evenals het voorstel tot partiële wijziging 
der verordening tot salariëring van het 
personeel der gemeente (werklieden niet 
inbegrepen). Betreffende vernieuwing en 
uitbreiding der straatverlichting was ook 
een voorstel tot goedkeuring op de 
agenda geplaatst. Deze goedkeuring werd 
gegeven. 
Bij punt 17 van de agenda werden de 
raadsleden v. cl.· Brand, Megens en v. cl. 
Krabben door de voorzitter aangezocht 
in de commissie van onderzoek aangaan
de aanbieding gemeenterekening 1945, 
zitting te· nemen. De Raad· hechtte ver- . 
volgens zijn goedkeuring aan voorstel 
tot heffing van opcenten op hoofdsom 
der personele belasting voor 1947-1948. 
Dit aantal opc. is evenals vorig jaar 150, 
zodat belastingdruk gelijk blijft. 
De benoeming van de Commissie van 
advies inzake woonruimte, werd om alle 
twijfel' aangaande rechtsgeldigheid uit te 
sluiten, alsnog bekrachtigd met stemming 
van de Heren v. cl. Bogaard, Hekkens, 
van Elten, de Laat en Valks .. 
De mededelingen vermeldden o.a., dat 
het protest, inzake de klassificatie van 
Boxtel in de vierde klasse bij de Nood
wet Ouderdomsvoorziening tegen 1 Juni 
van volgend jaar in behandeling zal 
worden genomen en dat de schatting der 
gemeentewoningen beliep op f 2600-
f 3000. Voorts enkele op hande zijnde 
aanbestedingen, goedkeuring onteige
ningsplan Zwaanse Brug door Wederop
bouw en een verzoek, gericht aan de 
Ned. Spoorwegen tot de bouw van een 
brug �an de Van Salmstraat. 

Om de ontvangst van Br. C. in 
Indië te verzekeren, raden wij on
ze abonnée's die Br. C. per Lucht
post naar Indië verzenden aan, 
behalve de witte strookjes ook 
nog een hoekje extra uit te knip
pen van pag. 3 en 4, waardoor 
voorkomen wordt, dat de brief te 
zwaar zou zijn. 

AAN ONZE ABONNE'S 

Plaatselijk nieuws.

DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST 

Willem Versantfoort en Antoinette v. cl. -
Heuvel hebben a.s. Woensdag hun 83-
en 80-jarig leven zestig l_ange levens
jaren in vreugde en leed gedeeld. 
De geheie Breukelsestraat vanaf Van 
Oers en Van Liempd tot Paaymans en 
Raaymakers maakt zich reeds op om het 
diamanten paar van Breukelsestraat 85 
een_s een verdiend feestelijk en niet te 
vergeten dag te bereiden. 
Receptie van half 2 tot half 3. 

EEN ZELDZAAM JUBILEUM 

Maandag 20 October a.s. zal de Box
telse Slagersvereniging op feestelijke wij
ze het 25-jarig voorzitterschap vieren 
van de Heer A. M. van Nistelrooy. On
der de leiding van de Heer van Nis
telrooy is deze vereniging, tot grot':! 
bloei gekomen. Steeds stond hij voor 
zijn leden op de bres erl' er is schier 
geen enkele instantie in den lande die 
met het slagersvak uit te staan heeft, 
of de jubilaris heeft voor de vereniging 
of voor een der leden daar aangeklopt 
om de belangen - het slagersvak �e- . 
treffende - te bespreken. 
De Heer van Nistelrooy is in de slagers
wereld dan ook geen onbekende. Ook 
in de R.K. Middenstandsvereniging en 
vele andere plaatselijke organisaties is 
de Jubilaris een actief lid. 
Het zal dé Jubilaris op deze dag dan 
ook zeker niet aan belangstelling ont
breken. 
Het Bestuur der Boxtelse R.K. Slagers
vereniging zal met de Jubilaris van 1-2 
uur receptie houden in Hotel Bekkers, 
Stationsplein Boxtel. 

MUZIKALE WANDELING 

A.s. Zondag 19 October zal de R.K. 
Gildenbonds • Harmonie een muzikale 
wandeling maken naar "Hal"; om daar 
hun nieuwe beschermheer de We!Edel
geb. Heer J. L. I. M .. Janssens een se
renade· aan te bieden. 

KATHOLIEK, THUISFRONT 

Parochie Sint Petrus. 
Voor MariaJs Biddend Leger komen nog 
steeds nieuwe leden binnen. Denkt aan 
Uw belofte: Het Gebedje en de weke
lijkse H. Mis, die iedere Woensdag om 
half 8 voor onze Jongens en Mannen 
wordt opgedragen. Zij rekenen op Uw 
Gebed!! 
Binnengekomen bedragen: 
Op de Bruiloft van H. van Erp- van 
Geffen werd opgehaald voor Katholiek 
Thuisfront f 34,77½. 
Bij gelegenheid van de installatie van het 
Corps Gemeentepolitie Boxtel werd een 
collecte gehouden voor Katholiek Thuis
front, waarvan de opbrengst was: f 16. 

Inzake deze keurde de Raad de wijziging 
der legesverordening goed. 

. De bestellers zijn in de bezorging van 
ons blad niet onfeilbaar. 

Wie volgt dit voorbeeld? 
ROOS! 

Het voorstel tot wijziging van de- ge
meentebegroting dienst 1947 en de be
grotingen voor het gem. gasbedrijf en 
drinkwaterleidingbedrijf dienst 1947 be- . 
trof o.a. het verlenen van een gratifica-

Het is dan ook mogelijk dat hier of 
daar een abonné Brabants Centrum niet 
ontvangt. 
Men geve hiervan kennis aan de admini
stratie, Molenstraat 19. 

Goed voorbeeld doet goed volgen: 
Kruisboogvereniging "Moec\ en Strijd", 
ondergebracht bij Th. v. cl. Aker, Nieuw
straat, hdalde op de jaarlijkse Feestdàg 
f 19,60 op voor -Katholiek Thuisfront. 

OMGEVING 

Zondags evanaeu •.

De Heer had medelijden 

met die knecht. 

Matth. 18, 27. 

De· parabel van deze Zondag be
licht heel speciaal deze trek van 
God: Zijn geduld. 
God heeft geduld, en wat God 
heeft, heeft Hij in oneindige mate. 
Waarom heeft God zoveel ge
duld? 
Omdat Hij een God is van liefde 
en barmhartigheid. ,,De Heer uw 
God is een barmhartige God" Dat 
was de boodschap, die Mozes 
bràcht aan zijn volk. 
Wilt ge hiervan voorbeelden, 
denk dan even aan de Goede 
Moordenaar, Maria Magdalena, 
Sint Paulus, Sint Augustinus en de 
duizenden die hetzelfde onder
vonden hebben, doch van wie het 
niet staat qpgeschreven. 
God heeft geduld, omdat Hij de 
tijd heeft. God heeft geen haast. 
God hoeft er niet gauw bij te zijn, 
want er is niets of niemand, die 
-Hem kan ontgaan.
En als clan de poort van de tijd
achtèr hen dichtvalt en ze zijn
komen staan voor de poort van de
eeuwigheid, dan staat daar God,
de grote Schuldeiser van alle men
sen, die ons rekenschap vraagt
van ons rentmeesterschap.
Wat hebt ge met uw leven ge
daan? En daar kunnen onze mo
derne mensen wel mee lachen en
hun schouders voor ophalen.
Maar daarmee kunnen ze de
woorden van Christus toch niet
ongedaan maken. Die zullen blij
ven, ook als hemel en aarde zul
len zijn voorbijgegaan.
Inderdaad wordt er tegenwoor
dig meer clan vroeger gespot met
de gedachte aan de eeuwigheid.
Wat weten we er immers van, zo
redeneert men. En daarmee wordt
die gedachte op zij gezet. Maar
de mensheid van onze tijd heeft
het mis, helemaal mis. Dat bewijst
wel de verschrikkelijke chaos,
waarin we gekomen zijn.
Is dat niet allereerst te danken
aan het feit, çlat de mensheid het
zonder God wil doen? Zonder
Christus ! En zonder Kruis ! En
zonder Rozenkrans.
Maar waarom grijpt God dan niet
in? Waarom laat Hij toe dat de
mensen Hem tarten en sarren?
Omdat Hij geduldig is.
Och, begrepen de mensen dat
maar. Begrepen wij katholieken
dat maar. We beschouwen zo
zachtjesaan O.L. Heer als een va-

. der van een groot gezin, die z'n
grote jongens en meisjes niet

'meer aankan.
Maar zo is het niet.
Maar God wacht en zo af en toe
laat Hij de mensen eens voelen
dat Hij bestaat. En hoe verder cl�
mensheid van Hem afdwaalt des
te harder zal telkens de les' zijn.
Maar Hij zal nooit voor goed in
grijpen totdat de dag van de grote
afrekening is aangebroken. En dat
moet voor ons een. troostende ge
dachte zijn. Maar van de andere
kant: Wanneer er iets aan uw le
ven mankeert: Stelt het niet uit
tot morgen, dit te veranderen,
want de dood komt ook voor u
als een dief in de nacht. Bidden
we steeds, dat God ook ons
steeds barmhartigheid zal mogen
schenken.

LEZING OVER PRAEHISTORIE 

Vrijdag 24 October, houdt Pastoor 
Binck uit Alphen voor de Heemkundige 
Studiekring een causerie over de prae
hiStorie in Noord-Brabant, waarin hij 
ook over de practijk der opgravingen 
een en ander zal vertellen. 
De vergadering wordt gehouden in de 
bovenzaal van de Ark, des avonds om 
8 uur. Zij- is ook voor "belangstellende 
niet-leden toegankelijk. 

CORRESPONDENTIE 

Wegens overvloed van_ copie zal o.a. het 
3 maandelijks overzicht van Arbeids
bureau Boxt�I moeten blijven overstaan. 

L_ _________ , 



'· .

DORi> IN ONRUSt. 
"Geboren en getogen onder d� rook va'.n 
Oeteldonk" dat is de eerste mdruk, die 

we krijgen' van Kees _  Spierings bij het 
:zien naar :zijn Dorp m Onrust. 

heid brengen 8 kakelb�nte clowns niet echter routine missen, d<;>ch eenmaal in-
b I h I O's terw·11'I de cir- gespeeld nog wel van :zich zullen laten te ont eren ac sa v , ' k o d"k h bb •• 

J elli e sfeer :zal schep- .. horen. In Hen van ver IJ e en :ZIJ cuskape
d 

e
d

en 
�

e
t
z g

rond de bezoekers·: een prima aanvalsleider, die toen hij door Pen ron e pis e en ' · fd d • 'd h d d d" d · 1 nheid om het puikje uit Wagenaars a oen e wer ,gesc a uw , 

liggen, die zich uitstrekt vanaf het pro-· elftal is van zeér v�el belang, -daar· de 
I h I tb I winnaar van deze wedstrijd, :zeer waar-fessiona isme tot ons se oo -voe a • 

d schijnlijk , wel als nummer een op e De constructie van het systeem is onge-
ranglijst :zal eindigen. Heren, beseft dus twijfeld fijnzinnig,·· te fijnzinnig eigenlijk 
te_sdege, wat er ··op het spel staat. . voor armzalige amate1;1rs, zoals Neder-
Onz11 damés zullen aan Hoco een moei-

Dit dorp, dat ergeri.s in Sfhoon Brab�i:it 
moet liggen heeft rl�B :zo, n, v�rru��eh1k 

gemoedelijke dorpshetberg,' die b11 hè\ 
opgaan der gordijnen, verdoken onder 
de drie linden, ligt te wachten op �e 

komst va11 't Guld", dat met de kermis 
gaat koning�chieten. Als in"d� w�ek een 
pierementje een slepend w11s1e uitbraakt 

d
ie _eze ge eyd te kunnen :zien, .zeker zich liet verleiden t?t ve�chillende un-e circuswer,� , _ ,.. faire trucjes, wat Jammer genoeg _de \ zullen _,aangnJpen. : ' 

. sten1'qing niet ten goede kwain. De· 
• • :, ., NEDERLANDSE BOND VAN 

schei'dsi-echter hield de teugels goed strak • 
VOGEi.LIEFHEBBERS (wat riodig was) en zo gebeurde er geen 

land die bezit. .. _ Jijke. tegenstandster �ebben,_ maar m?-
Hèt vràagt veel van· ·d.e' spelérs. Zq v�l . , .gelijk geeft ,het eigen terrein wel emg 
z-�tfs tiat als ,één rad�rtje iri deze -y,oet- . voórdeel. Wat het resultaat van de wed, balm�chine niet normaal fonctionee�, de ·strijd Mep II-Hopbel II zal zijn, is nu beoefening er van tot "mislukking" 1 ge- nog niet. te vo�rzien_._ · • dingen die ernstige gevolgen hadden. 

Enkele Vlijmense supporters schenen de bombardeerd wordt. • 

en de· Kop van Jut venijnig knalt, dan 
maken we kennis met de eerste bewoners 

van het dorp: Er is een schoon �n onbe
vangen meiske, �at na�r d7 kuise naam 
van Klazientje luistert, m wier stro-blond 
haar het goud van een :zomerse gulle 

:zon spettert en die een zuiver�. liefde 

Om tE;' komen tot eefl Qprichting van een 
afdeling Boxtèl van bovengenoemde 

b�d zal er op Zaterdag 18 October 
's middags 4 uur in de zaal van . H. �an 
Rooy Nieuwe kerkstra�t een vergadering 
worden gehouden. 

• nedèrlaag van hen favorieten niet goed 
te kunnen slikken en meenden eigen 
rechter te moeten spelen. Gelukkig liep 
ook dit goed af. Voor het Bestuur van 
de Boys is hier echter werk aan de win
kel, wil men een volgende keer (�ij 
een eventuele nederlaag) alles nog in 
rechte banen houden. 

Boxtel nu speelde vorjge Zondag i:iiet in 
wanordeli1ke orde, doch te veel m het 
keurslijf van het systeem. 'Distributie0Nieuws. 

Hierbij zullen de bonds�estuurde_rs J. M. 
Noord:z.ij en C. Passch1er, beiden mt 
Zeist, tegenwoordig zijn. 
Alle vogelliefhebbers worden verwacht. 

MISSIELOTERIJ De wedstrijd begint in een hoog tempo, 
en de wederzijdse aanvallen volgen :zich 
snel op. ·De ODCers zijn echter gevaar
lijker, doordat de aanvallen zuiverder 
van opzet :zijn, en steeds een speler in 
vrije positie staat, Zo gebeurt het dan 
ook dat W. v. d. Boogaard met een 
zuivere kopstoot de vrij�aande Ha:zen
berg in staat stelt het eerste doelpunt 
te scoren,, hetgeen dan ook prompt ge
beurt. De Boys zitten echter niet bij de 
pakken neer, doch, • vinden een goede 
ODC verdediging in de weg. Een paar 
harde schoten verwerkt Bertens met veel 
bravour.. Éen corner brengt voor ODC · 
het tweede doelpunt, en wel door een 
prachtige kopbal van A. Pennings, Henk 
krijgt dan een strafschop tegen zich, 
door aanvallen in de rug. Van Overdijk 

'plaatst juist langs (voor de Boys) . de 
verkeerde kant van de paal. 

Er werd te star vastgehouden aan de op
gelegde taak, terwijl de binne�SJ?elers, 
hoe zij ook zwoegden, te �em1g de 

amechtige buitenspelers en "middenvoor 
assisteerden om een gevaarl11ke aanvals
linie te betekenen. 

in :zich draagt voor Govert Verw11mer.�n. 
Govert ene pronte boerenzoon, knJgt 
een schat van levenswijsheid mee van 
Toontje de Pater (eigenlijk een _ t"'.eede
hands Doruske Timmer). Toont1e 1s en_e 
dorpsfilosoof van belang. �et ee!1 ordi
nair Zuidelijk accentje en ·n onmtputt�: 
lijke voorraad goed!�e schets verovert_ h11 
aller harten tenztJ dat van de bitse 
Mechel, ee� oude ziel, die er door 
Spierings onnodig met de haren wordt 
bijgesleept en het , op de �oop toe te 
druk heeft met de gildebroeders. Onder 
de doffe schoten van de schuts, haalt 
een knappe jonker, tesamen met Kla
:zientje, het zonnekind, idyllische jeugd
herinneringen op, totdat :ze door Govert 
voor een wandeling wordt gehaald. Dat 

a:s. Zondag zal in het klooster der Eerw. 
Zusters Ursulinen de trekking plaats heb-
ben der Missieloterij. . 
In ons volgend nummer zal de trekkings
lijst worden bekend gemaakt. 

is allemaal goed en schoon. Dat is Bra
bant op zijn best. Maar �Is het schut
terslied versterft, de kermisklanken ver
stommen en het schuttersfeest een on
tijdig einde neemt door de doo� _van 
Kla:zientje, dan is het ook met Sp1e�mgs 

toneel gedaan. Als hij van . een _tragische 

• gebeurtenis een dorpsconfl1ct -�tl maken, 
blijven :zijn personen wonderh1k vaag en 
bereikt hij nergens meer de hoogte van 
het preludium, tenzij in de fijne p_oli�iek 
van zijn pastoor aan het slot. Sp1ermgs 
hee:ft Kinderen van ons Volk eens be
werkt. Dat deed hij goed. Zo goed, dat 
hij niet na kon laten Doruske Timmer �n 
Coolens pastoor te stelen voor Dorp in 
Onrust. Deze figuren pasten er in, maar 
de fijne realistische scen�s van C_'?olen 
leden in de overname schipbreuk 611 een. 
aangedikte dorpse roddel. Het i�. een 
sensitief verhaal geworden, waarb11 een 
. coupe de theätre" nodig bleek om een 
Il 

d" f ,,happy en te orcere!1· 
De vertolkers krijgen hierdoor te worste
len met de grillen van hun rol, zonder 
:ze een zuivere omlijning te kunnen ge
ven. Niettemin slaagde Leeringhe e�de • 
Vermaeck er in het publiek te boeien 
en een . zeer geslaagde vertolking te 
geven. . . Klazientje was echt. ToontJe de Pater 
direct daarnaast goed te noemen, maar 
deze had in zijri dankbare rol de hu�or 
:zeker nog wat kunnen verfijnen. Bij Go
vert schoot de regie te kort. lnplaats van 
deze persoon in enkele forse trekken uit 
te beelden, werd een overgevoelige ver
tolking gegeven, die speculeerde op het 
sentiment der toeschouwers. De moe
der gaf haar passie overtuigd, maar niet 
overtuigend weer. De jonge jonker kreeg 
een vlotte vertolking, die . in het laatste 
bedrijf te "vrij" werd. Wat meer distintie 
in stem, mimiek en kleding zou de oude 
jonker ongetwijfeld meer goed gedaan 
hebben dan het pruikerige gezicht dat 
Lamoen hem gaf. De pastoor liet zich 
verleiden tot een poging de tekst te de
clameren en was bovendien niet do_mi
nerend genoeg. De innerlijke kracht 
schoot achter stem en gebaar tekort om 
de persoon te geven, wat Spierings er in 
legde. 
De regie was een tikje oppervlakkig, de 
grime goed en het décor verrukkelijk. 
Al met al was deze ·goede vertolking 
een waarborg voor het volgende optre
den, dat met een Kerstspel gepaard zal 
gaan. 

AANBESTEDING 
Proces-verbaal van de op 10. October 
1947 gehouden aanbesteding voor de 
bouw van 6 bungalows te Boxtel. 
C. J. van der Velden, Liempde A 8 
f 50310,-; H. v. d. Boomen, Liempde A 
118 f 50445,-; Fa. A. J. v. d. Heijden 

EIERVERENIGING 

Vanwege de geringe aanvoer worden 
de eieren door de C.R.E. gedurende de 
wintermaanden slechts om de 14 dagen 
opgehaald en is het dus Maandag 20 
October geen levering. Vanaf Maandag 
27 October is het dus om de 14 dagen 
's Maandagsvoormiddag eieren leveren. 

VRIENDSCHAP ONDER ONS" 

Op Z.
1

aterdag 18 en Zondag 19 October 
zal de toneelvereniging "Vriendschap 
onder Ons" in de zaal van G. van 
Schijndel te Esch de vertolking geven 
van "De Dorpsdichter". .. 

De Dorpsdichter" is een gemoedelijk 
�pel naar Jac. Ballings Dorpspoëet, vrij 
bew�rkt door Jozef Carpentier .. 

VERLOREN EN GEVONDEN 
VOORWERPEN 

Bij de Politie te Boxtel over de m�and 
September 1947 ingekomen aangiften 
van verloren en gevonden voorwerpen. 
Verloren: • 
1 damesbrosje; 1 blauw sportbroekje 
met witte bies; 1 bos sleutels; 1 bruin
lederen herenportefeuille inh. f. 225,-, 
spaarbankboekje t,n.v. Bierens en diverse 
rekeningen; 1 zwart-lederen portemon
naie ih. plm. f. 2,50 en rokerskaart; 1 
inlegvel V. 10615; 1 grijs gebreid dames
jasje, gemerkt 1616 L.D.H. Lyle en K�tt, 
made in Holland; 1 huissleutel; 1 bruin
lederen portemonnaie inh. f. 7,50; 1 dat 

mes-polshorloge -(groot model), ver
chroomd met zwart lederen bandje; 1 
bril met' licht-geel montuur, in étui; 1 
enveloppe met f. 90,-; klein zwart 
hondje, gènaamd "Blackie", wit s�reepje 
op borst, plm. 2 jaar oud; 1 meetlint, 15 
meter lang; 1 rood-geschulpte postdu_if 
(doffer), ring no. 290177; 1 armband1e 
met hanger (zilver); 1 nikkelen dop van 
benzinetank; 1 bruin-lederen portefeuille 
met ongeveer f. 100,-; 1 huissleutel; 1 
zwart-lederen portemonnaie ·inh. spoor-. 
weg kaart Boxtel-Best (weekkaart); een 
bedrag van f. 3,50; 1 zwart-lederen da
mes-portemonnaie inh. f. 30,- en 60 
textielpunten; f toeslagkaart voor zware 
arbeid• 1 tabakspijp merk Docteur; 1 
blauw-lederen (imitatie) damestasje inh. 
een damesarmbandhorloge (goud) met 
doublé armbandje; 1 Amerikaanse leger
regenjas (groen). 
Gevonden: 
1 perkamenten lampekap, aan binnen
zijde bekleed met rose zijde; 1 bruin
lederen tas inh. fototoestel, regenjas sok
ken etc.; 1 huissleutel; 2 ·handdoeken; 
1 herenrijwiel; 1 _ donker-bla_uwe. dames
portemonnaie m. inh.;_ 1 bruin-"'.•t hond
je; 1 portefeuille m. ·1!1h·; 1 huissleutel; 
1 rugzak, 1 bril en - lipssleutel;_ 1 ?'1unt
biljet van f. 1,-; 1 portemonna1e m. 
inh.; 1 klein wit hondje gevlekt, ma�n. 
geslacht; 1 heren-polshorloge;_ 1 huis
sleutel. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 7 October t.m. 13 October '47 

GEBOREN: Theodorus G. M. zoon van 

J. J. Timmermans en van H. M. Spik
mans; Henrica J. W. M. dochter van 
H. J. v. d. Laar en van M. J. Bekkers; 
Gregorius A. M. zoon van �- H. A. M. 
Bogaerts en van M. A. Kubbmga; Johan 

& Zn., Boxtel, Bosscheweg 151, f 51600; 
Fa. J. de Koning & Zn., Boxtel, Korte 
Kerkstraat 10, f 53600,-; H. J. de Ko
ning, Boxtel f 53800,-; Fr. M. de Ko- . 
ning & Zn.,·Boxtel f 53960,-; Fa. Wed. 
A. J. v. Liempt, Boxtel f 53900,-; Fa. 

1 
Arn. v. d. Laar & Zn., Boxtel f 55100,-; 

. nes M. P. M. zoon van). Th. Hazenber;>, 
en van A. v. d. Langenberg; Martinus L 
zoon van H. Th. v. d. Bosch en van C. 
H. Kurstjens; Arnolda M. J. Th. doc�ter 
van J. G. M. Maas en van J. L. M. van 
Berkel; Willem E. J. M. zoon van M. H. 
van Eijndhoven en van W. A. M. v. d. 
Heijden; Johanna M. Fr. Th. dochter J. H. van Vught, Boxtel, f 56000,-. 

CIRCUS JOS. MULLENS 
Na een succesvolle voorstellingenreeks 
van :zes weken te Amsterdam en op 
doorreis naar Tilburg zal Jos. Mullens 
voor a.s. Zaterdag en Zondag zijn reus
achtige tweemaster opslaan in de Mo
lenstraat op de z.g. Houtwerf. Deze tent 
is op zich zelf reeds een bijzonderheid. 
Zij bezit 2500 zitplaatsen. 
Het circusinterieur heeft een zeer in
tieme sfeer. En in deze intieme sfeer 

·nu zal Jos. Mullens het volledige jubi
ledm-programma, uit onze hoofds.tad, in 
sneltreinvaart presenteren. 

Het Programma: 
Daar is allereerst Otto Schuman, de ver
maarde hogeschoolrijder, die in klassieke 
stijl de paardendressures in de piste 
brengt. Naast zijn Franse poedels oogst 
vooral zijn dansend paard Mausie 
overdonderend succes.· De Concertge
bouwdirigent Eduard van Beinum (groot 
circus-liefhebber) verklaarde, dat hij nim
mer een paard zulk een prachtige ·drie
pas zag walsen. 
Ieder paardenliefhebber moet dit uni
cum op dresseergebied gezien hebben. 
En dan zijn daar Mullens Kinderen José, 
Willy en Henry als Europa's • jongste 
jockey's en acrobaten te paard. Hun 
acrobatisch voltige is een standaardnum
mer •op zich zelf. Een haast verdwenen 
beroep wordt door Constance Roselly 
beoefend, n.l. het koorddansen. 
Haar man en een dosis ijzeren zenuwen 
assisteren. 
Naast een bonte verscheidenheid van 
nummers met internationale vermaard-

van C. J. M. Suijs en van M. M. J. 
Pauwels; Daniel B. zoon van D. G. Me. 
Curdy en van A. J. J. M. Crols ;.Jordina 
M. Th. dochter van Th. J. Pastoor en 
van G. M. van Schijndel; Theodora A. 
H dochter van P. W. v. d. Langenberg 
e� van M. J. M. Artz. 
ONDERTROUWD: Henricus Adrianus 
Cornelis Wijgergans en Elisabeth Petro
nella van der Plas. 
GEHUWD: Hendrikus Martinus Maria 
van Erp en Maria Petronella van Geffen. 
OVERLEDEN: Andreas H. W. Geerts, 
oud 5 weken; Petronella M. C. van Dijk, 
oud 3 mnd.; Maria van Breugel, oud 
63 jaren, echtgenote van W. van Opstal. 

Sport nieuws.

VLIJMENSE BOYS - ODC 1 - 4
ODC II - SCHIJNDEL 111 2 - 3
ODC JIJ - SCHIJNDEL IV 2 - 3

ODC schijnt het van de uitwedstrijden te 
moeten hebben. Vlijmen kreeg tenminste 
weer een behoorlijk partijtje voetbal ge
presenteerd, waartegen de Boys niet op
gewassen bleken. Het was een verheu
gend verschijnsel, dat W. v. d. Boogaa�?• 
zijn inzinking weer te boven was, en ztJn 
tweeledige taak, zowel steunend als ver
dedigend, goed vervulde. Ook P. Pen
nings stond weer, op z'n oude plaats, 
een partij ten beste te geven, zoals we 
de laatste tijd niet zagen. De Boys zijn 
danig verjongd, en beschikken over ver
schillende technische goede ,spelers, die 

De tweede helft begint met een 2-0 
voorsprong voor ODC en nauwelijks be
gonnen jaagt eerst Schalks een geweldige 
kogel juist over. Even later is het echter 
raak, 3-0. Hoewel de Bdys gauw tegen
punten, valt de genadeslag als hun doel
man een schot van Peynenburg verkeerd 
beoordeelt 4-1. Nogmaals krijgen zij 
een strafschop te _nemen, nu wegens 
hands van Wagenaars. Weer plaatst van 
Overdijk naast. Een ogenblik later is 
het einde ·daar. 

Nu strandde het trio herhaaldelijk op cle 

stugge T AC-verdedigers. 
Wat nu? 
Ongetwijfeld volharden. Andere syste
men hebben eveneens hun moeilijkheden 

en onvolkomenheden, terwijl we niet uit 
het oog moeten verliezen, dat Boxtel in 

de vierde klas speelt en Zondag onge
twijfeld een sterke, zo niet de sterkste, 
concurrent bestreed op een wijze, die 
hoewel niet doeltreffend, doch zeker 
hoopgevend was, daar Boxtel toch door
lopend in de meerderheid speelde. 
Indien de voorhoede nu nog wat aan 
stootkracht wint en het wisselen (of heet 
het nog steeds switchen) met wat meer 
élan en . . . . . .  wederzijds begrip toepast, 
dan zal het Boxtel wel rooien. 

,,MARATHON" 
Het· SPORTBLAD 

van en voor het Zuiden wordt U 
's Maandagmorgens tussen 6 en 8 uur 
thuisbezorgd. Geeft U op . bij de agent:

W. v. ROOSMALEN
JULIANASTRAAT 29,-BOXTEL

Het 2e en 3de elftal k�egen beide een even grote nederlaag. 3-2. Met een 
beetje hersenwerk waren het twee overwinningen geweest. Het 2e elftal sneuvelde in de laatste halve minuut en Schijndel III kreeg hier zeker meer dan zij verdiende. A. Brekelmans die weer 
een der beste spelers was, zal deze wed
strijd nog lang heugen. 

GROEN-WIT- D.V.G. 6 - 1 
Zondag j.l. toog DVG naar Princenhage 
om daar haar-eerste wedstrijd te gaan 
spelen, tegen Groen-Wit, die_ e!ndigde 
in een onverdiende 6-1 overwmn1g voor 

• Groen-Wit. 

En nu a.s. Zondag de grote strijd ODC 
-BATA!! Aanvang half drie. 
Zal ODC de spanning doen terug ke
ren? Hoewel we nog pas vier wedstrijden 
gevordert zijn in het seizoen, kan men nu reeds spreken van "de" wedstrijd vaq het seizoen. De Bata die met vier gespeelde �n vier gewonnen wedstrijden met het prachtige doel-saldo van 12-0 boven aan de ranglijst staat, zou bij een 
overwinning zo· goed als ongenaakbaar 
meer zijn. Een nederlaag zou de span

. ning weer volop doen terugkeren. ODC 
zou niet alleen weer volop in de run
ning komen, doch diverse kapers zouden 
dan weer aan de kust verschijnen. 
Voetbal is wispelturig, om een voorspel
ling te doen. Dat het er Zondag op Mo
lenwijk zal spannen, staat buiten alle 
twijfel. 
Voor de lagere elftallen staan de return 
wedstrijden in Schijndel op het program. 
Laten de wedstrijden van j.l. Zondag een 
les zijn geweest. 

NIEUWS UIT HET. BOXTEL-KAMP 

Boxtel-T.A.C. t -t. 
(Kantekeningen bij een slechte 
wedstrijd:) 

In een wedstrijd, die beter voldeed als 
demonstratie .van sportiviteit dan van 
voetbalkunde, heeft Boxtel zich tot lei
der van afdeling C geproclameerd" 
(Alhoewel zij allerminst in een leiders
stijl speelde). 
Boxtel heeft zich nog steeds niet op het 
spel-nivêaÛ van de vriendschappelijke 
wedstrijden kunnen plaatsen. 
Er zit hoegenaamd geen souplesse in de 
combinaties, het positiekiezen is bepaald 
slordig, het plaatsen abnormaal slecht, 
alle aanvallen worden even fantasieloos 

' opgezet als amechtig afgewerkt en van 
een uitgebalanceer& spel is dan ook geen 
sprake geweest. 
Waar wringt de schoen? 
Voorhoede? Achterhoede? Systeem? 
Een oneindige reeks antwoorden doezelt 
in de rijen der toeschouwers. 
De grondfout zich echter ongetwijfeld 
in het spelen van het systeem. 
Hoewel we weten, dat we hier een ui
terst fijngevoelig onderwerp aansnijden, 
willen we er toch even verder op ingaan. 
Het "stopperen" heeft momenteel een 
geweldige veroveringstocht achter zich 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

95. De kennismaking verliep zonder ne
ger-plechtigheden. Jan had alle hofdie
naren weggestuurd, want hij was ver
standig genoeg om tegenover de m1ss10-
naris niet uit de hoogte te doen. Want 
dacht hij, toen ik met mijn oliekarretje 
reed, had ik aan de Witte Paters een 
goede klant en . . . . . . wie weet . . . . . . ver
lies ik hier ooit mijn macht, dan moet 
ik, dacht Jan Olie, mijn oude klanten 
weer gaan opzoeken. 
"Awel zulle, wat kan het toch raar lopen 

<- in de . wereld" zei Pater Witteghem la- • 

Met de zon in het gezicht trapt DVG 
af en ontketent al direct een geweldig 
offensief, waarbij Groen-Wit geheel op 
eigen speelhelft wordt teruggedrongen, 
maar de voorhoede kan het Groen-Wit
doel maar niet vinden. Na tien minuten 
lanceert Groen-Wit een zeer ongevaar
lijke aanval op het DVG-doel, maar de 
DVG-keeper raakt de bal kwijt en G.-W_. 
schiet in verlaten doel 1-0. 
Direct daarop mist de DVG-back en het 
is 2-0. Onophoudend zit DVG nu weer
op het G.-W.-doel maar weer is het de 
-.oorhoede die deze middag helemaal 
van de wijs is. Nog voor de rust brengt 
Groen-Wit de stand op 3-0. Na de rust 
is het weer DVG die de toon aangeeft, 
maar de ballen gaan keihard naast of 
over. Juist aan de zijde waar het niet 
verwacht wordt komt succe·s en al spoe
dig is de stand tot 5-0 opgevoerd. Nu 
zet DVG alles op alles om nog de eer 
te redden. Een goede voorzet van rechts 
wordt door van Giersbergen onhoudbaar 
ingeschoten en weet met dit doelpunt 
de eer te redden. In de laatste minuten 
brengt Groen-Wit de stand op 6-1. 
DVG verloor de eerste wedstrijd met 
grote cijfers. Dit wil echter niet zeggeh, 
dat DVG geen voet aan de grond kreeg, 
integendeel er werd mooi spel geleverd 
èn aan de wedstrijd was in het geheel 
niet te zien, dat de stand zo hoog was 
in het voordeel van Groen-Wit. 
Het tweede-elftal is de competitie goed 
begonnen en wist na veel geluk . R.KO. 
S.C. 2 met een 4-3 nederlaag naar huis 
te sturen. 
A.s. Zondag speelt DVG I, in verband 
met het terrein, weer uit .en wel tegen 
Oirschot Vooruit 1. 

M.E.P.-Hockey-nieuws

Het resultaat van de wedstrijden van ver
leden Zondag is voor onze vereniging 
wederom gunstig gew�est. De eerste 
competitie-wedstrijd, die het eerste da
mes-elftal speelde, leverde een goede 
5'-0 overwinning op, met welk resultaat 
we beslist tevreden kunnen zijn. Ook 
het eerste heren elftal slaagde er. in de 
uitwedstrijd tegen Huac lil in Helmond 
te winnen. De uitslag 2-1 geeft niet 
de juiste krachtverhouding weer, maar 
daar het geluk aan de Huac-zijde was, 
konden we ondanks sterk overwicht, 
geen beter resultaat behalen. 
Het programma voor a.s. Zondag ·ziet 
er als volgt uit: Heren II te twaalf uur
tegen Hopbel II. Dames I te twee uur
tegen Hoco I en Heren I te half vier 
tegen Oranje-Zwart II. 
Vooral de _wedstrijd van het eerste heren-

chend, nadat ook Jan zijn l�tgevallen 
verteld had. . 
"Maar nu moet ge me helpen. Ge bent 
voor de negers koning, maar voor Onze 
Lieve Heer moet ge 'nen apostel worden. 
Gij hebt meer invloed OP, de negers dan 
ik," besloot de Pater. 
Jan ·beloofde bij alle goden van zijn 
zwarte onderdanen, dat hij alles zou 
doen wat in zijn vermogen lag. 
96. De missionaris en zijn dragers na
men afscheid en Felix ging mee. 
Felix was wel niet lang bij de negers 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 19 October 
tot en met 1 November 1947 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 71 t (Serie P)
P-05 Diversen: 750 gram suiker, boter-

hamstrooisel enz., 
of 1500 gram jam, stroop enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

P-06 Diversen: 250 gram waspoedei:: 
Bonkaarten KD, KE 711 (Serie P) 
P-13, P-14 Diversen: 250 gram suiker, 

boterhamstrooisel, enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

P-15 Diversen: 250 gram waspoeder. 
P-16 Reserve:· 500 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel (alle 
soorten) of kinderbiscu1ts. 

P-17 Reserve: 250 gram waspoeder. 
Bonkaarten MA, MD, MH 711 (Serie 
P) (bijz. arbeid, a.s. moeders en :zieken) 
P-21 Suiker: 250 gram suiker, boter-

hamst,-ooisel, enz., - , 
of 50Q _gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

Tabak- en versnaperingenka·arten enz.
QA, QB, QC 711 . 

P-01, P-02 Tabak: 1 rantsoen cigaretten 
of kerftabak. 

P-03 Tabak: 2 rantsoenen cigaretten of 
kerf tabak. 

P-01 Versn_aperingen: 200 gram versna
peringen, 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

P-03 Versnaperingen: 100 gram versna
peringen, 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop, enz. 

•• 

Contact met .INDI E 
Katholiek Thuisfroryt 
Het thuisfront is gevormd ter ondersteu
ning van onze jongens in Indië en heeft 
een pakkende leuze: Wij leven mee met 
de jongens over zee. 
Op dat meeleven nu, komt het aan. 
De familieleden en verloofden onderhou
den natuurlijk een geregelde briefwis
seling met de jongens en brengen van 
tijd tot tijd nog een extra offertje om 
hen te verrassen met een pakketje. Het
volk draagt maandelijks bij in de col
lecten. En toch, als we het "front" eens 
aftasten vinden we nog wel een hulp
middel voor de leiding van Katholiek 
Thuisfront om onze jongens bij gelegen
heid eens een extraatje te bezorgen. Er 
is meer nodig. 
De jongens hèbben nilt alleen moeilijk
heden met het uitvoeren van de militaire 
diensten (daarvoor-zijn ze overigens wel 
getraind), maar de verveling, hef gemis 
van deugdelijke ontspanning, beperkte 
bewegingsvrijheid, zijn drie vijanden, 
waartegen iedere jongen voor zich zelf 
heeft te vechten. Ze zijn de gevaarlijk
ste, want meer dan wat ook kunnen zij
de jongens in hun greep hebben. In de 
bestrijding van deze vijanden moeten 
zij geholpen worden. Weliswaar onder
vinden zij kostbare bijstand van hun 
geestelijke leiders, aalmoezeniers en veld
predikers, doch het thuisfront kan hier
in ook niet genoeg hulp verlenen. Ver
gissen wij ons niet, dan lig_t hier de zw�k
te van het thuisfront, of liever moet hier 
meer door het thuisfront gedaan wor
den. In een adem vragen wij ons dan af, 
of niet meerdere jongelui metterdaad 
kunnen meewerken. Zij voo,ral mogen 
niet volstaan met de maandelijkse, gelde
lijke bijdrage in de collectebus. 
De jongelui moeten hun kameraadschap 
onderhouden door geregeld te schrijven. 
Afzonderlijk en in groepsverband. Nie
mand beter dan zij weten, wat hun ka
meraden het meest interesseert. Ze kun
nen schrijven over de interne aangele
genheden van de sportclubs, die niet ver
meld worden in de kranten, van zang- en 
toneelverenigingen, van jeugdbeweging 
en vrije clubs, waarvan de jongens voor 
hun vertrek lid waren. Ook over het 
leven in fabrieken, • werkplaatsen en
werkploegen kan veel worden geschre
ven. 
Brieven schrijven is voor veel mensen 
een moeilijkhejd, die liefst uit de weg 

geweest,. maar hij had toch vol9p kennis 
kunnen maken met de negerbevolking. 
Hij had hun armoede gedeeld en volop 
de ellende van het heidendom ·gezien. 
Wat zijn het toch stakkers, dacht hij, 
daar zijn de Hollandse jongens, allemaal 
koningskinderen bij. 
En in zijn binnenste rijpte het verlangen 
om iets te kunnen doen voor die arme 
zwarten. Hij keek nog eenmaal om, 
zwaaide een afscheidsgroet aan Jan den 
Olie en begon de lange vo.etreis naar de 
missie-statie. 

" 



• wordt gegaan, maar men moet bedenken,
dat onze jongens over zee op commando 
alles hebben te aanvaarden en te doen
graaf of niet graag en niet zelden met 
de ernstigste gevolgen.
Gij vooral, jonge mannen, moet dit be
denken, en toon uwe kameraadschap.
Bespreek nog hedenavond onder elkaar
hoe gij als "Thuisfronters" kunt mee
werken voor onze jongens op hun verre, 
soms zeer eenzame posten in Indië. 

Sociale Verzekeringen. 
Vraag: Ik trek f 19,50 ouderdomsrente 
per maand, doch werk nog gewoon door. 
Mijn vrouw verdient nog f 8 per week. 
Vermoedelijk zal ik binnenkort niet meer 
de gehele week kunnen gaan werken. 
Kan ik dan de verhoogde Ouderdoms
rente aanvragen -en hoeveel zou deze 
eventueel bedragen? Abonnée Vught 
Antwoord: Of U de uitkering ingevolge 
de Noodwet Ouderdomsvoorziening 
kunt aanvragen hangt geheel van uw in
komsten per jaar af. Uit uw vraag blijkt 
niet indien U binnenkort niet meer ge
reg�ld zult gaan werken, doch gedeelten 
van weken welke uw persoonlijke in
komsten dan zullen zijn, doch laat ik 
aannemen dat u dan f 10 per week ver
dient dat is f 520 per jaar. Uw Ouder
domsrente welke u thans geniet bedraagt 
f 78 per jaar wordt ni�t medegerekend, 
aangezien deze• bij toekenning van de 
verhoogde uitkering vervalt). Uw per
soonlijke inkomsten bedragen dan f 520 
en f 156 = f 676. Als jaarlijks inkomen 
van een gehuwde man wordt echter voor 
<Ie toepassing der Noodwet aangemerkt 
het totaal van de jaarlijkse irikomens van 
u zelf en uw echtgenote.
Waar u opgeeft dat uw vrouw nog f 8 
per week verdient bedraagt dit f 416 per 
jaar. Uw jaarlijks inkomen is derhalve 
te stellen op f 676 en f 416 = f 1092. 

) U blijft in dat geval beneden de inko
mengrens van f 1225 het bedrag voor 
Vught vastgesteld om voor een uitkering 
volgens de Noodwet in aanmerking te 
kunnen komen. 
Uw uitkering zal dan bedragen f ·864 
verminderd met de helft van uw inkom
sten, nadat deze naar beneden tot een 
veelvoud van f 50 zijn afgerond, dus tot 
f 1200 = f 864 - f 600 = f 264. 
Het komt dus hierop neer dat u per 
week zoveel mag verdienen indien u dit 
-optelt bij uw inkomsten, welke U al heeft
.beneden het bedrag van f 1225 per jaar 
blijft, in welk geval U ten gemeentehuize 
Vught een aanvraagformulier kunt halen, 
waar men voor u voor de invulling wel 
de desgewenste inlichtingen zal verstrek
ken. 
Vraag. Sedert 1 Juli 1947 heb ik een 
pleegkind in huis, dat ik geheel voor 
eigen rekening verzorg en opvoed, kan 
ik nu een aanvraag om. kinderbijslag in
.dienen en waar? W. G. 
Antwoord: Inderdaad hebt u recht op 
kinderbijslag, doch niet over het tijdvak 
1 Juli-3 t December 1947. De kinder
bijslag wordt namelijk berekend naar de 1 gezinsomvang per 1 October hetwelk 
jaarlijks wordt opgenomen. Waar u op 1 
October 1946 het pleegkind nog niet in 
huis had hebt u over 1947 geen recht 

_ op kinderbijslag althans niet voor dat 
kind. Wel over het jaar 1948. Indien uw 
werkgever waar u 11 October werkzaam 
was bij de Ziekenkas, waarbij hij inge
volge de Zieketewet is aangesloten me
<ledeelt dat u voor kinderbijslag in aan-

• merking komt, ontvangt u onmiddellijk 
een aanvraagformulier, waarop U een
kinderbijslagboekje zal worden uitgereikt 
geldig voor de 4 kwartalen 1948. Laatst 
bedoeld orgaan doet de uitkering en blijft 
dat ook doen in 1948 ook al zou u van 
werkgever veranderèn en de nieuwe 
werkgever bij een ander orgaan zijn aan
gesloten. 
Vraag. Een mijner arbeiders geniet uit
kering krachtens de Ongevallenwet. Tij-

"dens de arbeidsongeschiktheid begeett 
hij zich naar mijn bureau om zijn week
salaris, nog te ·goed, in ontvangst te ne
men. Op weg zijnde wordt hij door een 
motorrijder aangereden. Kan deze ar
beider aanspraak op uitkering doen gel
den uit hoofde van dit verkeersongeval, 
aannemende dat deze aanrijding aan een 
toèval te wijten is, derhalve buiten de 
schuld van deze arbeider of de aanrij
der? B. R. 
Antwoord: In het algemeen worden on
gevallen de arbeider overkomen, wanneer 

_ hij zijn loon in ontvangst gaat nemen, 
geacht hem te zijn overkomen in ver
band met zijn dienstbetrekking, althans 
·wanneer hij daarbij gaande van zijn wo
ning naar zijn werkgever het risico niet 
-onnodig heeft verhoogd. De omstandig
heid dat deze arbeider tengevolge van 
zijn ongeval niet op zijn werk aanwezig 
was, doch speciaal om zijn loon te halen 
de tocht van zijn woning naar het bureau 
van zijn werkgever moest ondernemen,·
verhindert naar mijn mening niet, dat 
,deze tocht als een uitvloeisel van de 
dienstbetrekking moet worden be
schouwd. Immers het was uitsluitend het 
als - een dienstaangelegenheid te beschou
wen afhalen van het loon, dat de werk
nemer poodzaakte de tocht te onder
nemen.
Bedoeld arbeider kan naar mijn mening
aanspraak maken op de uitkering ter 
zake van het ongeval hem bij deze tocht 
-overkomen. Het spreekt van zelf, dat de
schadeloosstelling pas ingaat als de uit
kering ingevolge zijn eerste ongeval op
.houdt, dus als het letsel door de aan
rijding bekomen hem langer arbeidson
geschikt maakt. H. v. d. K. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL
Zondag 19 October 

De H.H. Missen om half 7, kwart vöor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H Mis van kwart voor 8 zal worden 
opgedragen voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie. Vandaag 
zullen de kinderen onder de H. Mis van 
kwart voor 8 hun eerste H. Communie 
doen. De gelovigen worden verzocht, 
onder de H. Mis van kwart voor 8 en 
's middags in 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. Commu-
nie uitgereikt. 
Vandaag is het Missiezondag en gaat 
de Ie schaal voor de Missie, terwijl de 
2e schaal gehouden wordt voor de bi
zondere noden van het Episcopaat. Bei
de collecte"n worden ten zeerste in de 
milddadigheid der gelovigen aanbevolen. 
Vandaag zal de Hoogmis worden opge
dragen voor de levende en overleden 
leden van de Voortplanting des Geloofs. 
Maandagavond om half 8 Congregatie. 
In verband met de Eerste H. Communie 
is het Lof vandaag om 3 uur. De Broe
dermeesters van het H. Bloed worden 
verzocht, vandaag na de Hoogmis de 
contributie af te dragen op de pastorie. 
Maandag,. Dinsdag en Woensdagavond 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje en gebed 
tot St. Jozef vanwege de Octobermaand. 
Als voorbereiding op het feest van 
Christus Koning, dat a.s. Zondag 26 
October wordt gevierd, zal er een tri
duum worden-- gepreekt voor de jeugd 
van onze parochie op 23 en 24 October 
door een Pater Missionaris van het H. 
Hart. 
Daarom zal het Donderdag en Vrijdag, 
23 en 24 October, des avonds 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. 
Zaterdag is er gelegenheid om te biech
ten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot 
half 8, en om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. 
Op het feest van Christus Koning na de 
middag om 3 uur plechtig Lof met Te 
Deum en sluiting van het Triduum. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Cornelis van Liempt; z.a. gel. 
mndst. voor Barbara Mandos-Hazenberg; 
H. Hart-altaar gel. H. Mis voor Hen
riëtte Witteveen-Schöne v.w. het Perso
neel; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor
Johanna van Lieshout-de Werd v.w. de 
Broederschap van 0. L. Vrouw in 't 
Zand; om half 8 gel. H. Mis voor Dick 
Pijnenburg v.w. de Buurtvereniging Mo
lem,traat; z.a. gel. jrgt. voor André Pier
re Marie de Visser; om half 9 gel. H. 
Mis voor Sjaak van Vlerken v.w. Katho
liek Thuisfront; om half 10 gez. H. Mis 
voor de levende en overleden leden van 
de R.K. Boxtelse Slagersvereniging. 
DINSDAG :om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria van Liempt; z.a. gel. 
mndst. voor Johanna de Laat-van Kem
pen; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor 
Lamberdina v. d. Geeren-v. d. Meyden; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Wilhel
mina v. d. Langenberg-Hosèwol v.w de 
Bond van het H. Hart; om half 8 gel. 
H. Mis voor de Eerw. Zuster Wilhel
mina Johanna Avendonks te Tilburg 
overleden; z.a. gel. H. Mis voor Fran
ciscus Vérheyden v.w. een vriend uit 
Batavia; om half 9 gez. jrgt. voor An
dries Verhoeven. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Lamberta van Liempt z.a. 
gel. mndst. voor Anna v. d. Boer; H. 
Hart altaar gel. H. Mis voor de levende 
en overleden leden van R.K. Textiel
arbeidersbond afdeling Boxtel; H. Bloed
kap�I gel. H. Mis voor Antonius Brus
selers vanwege de Bond van het H. 
Hart; Om half 8 gèl. H. Mis V0's)r onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. jrgt. voor Erasmus 
Kooien; om half 9 gez. nindst. voor 
Johanna van Lieshout de Werd. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Henricus van Roesel 
en Lucia van Kleef de huisvrouw; z.a. 
gel. mndst. voor Elizabeth van Kleef 
Timmermans; H. Hart altaar gel. mndst. 
voor Cornelis van Hal; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Antonia van Kerkoerle 
Heerebeek vanwege de Bond van het H, 
Hart; om half 8 gel. H. Mis voor Chris
tina Paymans Selhorst te 's Bosch over
leden; z.a. gel. H. Mis voor de over
leden familie Zevens Smits; om half 9 
gez. mndst. voor Christina Heiligers 
Derks. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Maria van Dongen v. d. Laar; 
z.a. gel. mndst. voor Petrus v. d. Hagen;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Mar
tinus van Schijndel in de parochie van 
het H. Hart overleden; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Cornelis van Hal van
wege de Boterfabriek; om half 8 gel. 
jrgt. voor Johannes Cornelis Troeyen; ,
z.a. gel. mndst. voor Petrus Valks; om
half 9 gel. H. Mis tot bijzondere inten
tie. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Dick Pijnen burg; z.a. gel. 
mndst. voor Adriana v. d. Bragt Smet
sers; H. Hart altaar gel. mndst. voor 
Catharina van Weert Voets; H. Bloed
kapel· gel. H. Mis voor Tony Gerrits te
Nijmegen overleden vanwege de Broe
derschap van het H. Bloed; om half 8 
gel. H. Mis voor Theodora v. d. Plas 

• Clement in de paröchie van het H. Hart
overleden; z.a. gel. H. Mis voor Jo-

hannes v. d. Aa in de parochie van het 
H. Hart overleden; om half 9 gez. mndst.
voor Petrus v. d. Hagen. 
In het Liefdehuis zullen geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
hanna van Lieshout de Werd; \Voens
dag gel. H .. Mis voor Gerardus Schelle
kens; Donderdag gel. H. Mis voor Eliza
beth Traa Verhoeven; Vrijdag gel. H. 
Mis tot bijzondere intentie; Zaterdag
gel. H. Mis tot bijzondere intentie. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen
te ontvangen: Martinus Cornelius v. d. 
Meyden geb. en won. in deze parochie 
en Maria Johanna Smits geb. te Schijn
del en won. te St. Michielsgestel; Her
manus Stephanus Looymans geb. en
won. in deze parochie en Antonetta 
Kluytmans geb. te Vught (St. Petrus
parochie) en won. in deze parochie, 
waarvan heden de derde afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen, waarin 
niet is gedispenseind ten spoedigste aan 
de pastoor bekend te maken.
Gedoopt: Franciscus Augustinus Maria
dochter van Pierre Schobben Smeets; 
Johannes Martinus Petrus Maria zoon 
van Johannes Hazenberg v. d. Langen
berg • Greoorius Albertus Maria zoon 
van 'Louis 0Bogaerts Kubbinga. 
Overleden: Johannes Emmanuel Wilhel
mus Cijffers, 90 jaar. 

PAR. H. HART BOXTEL 
21e Zondag na Pinksteren 
19 October 1947. 

Vandaao Missie-Zondag. Men bidde dat 
het lich� des Geloofs mag schijnen in de 
duisternis van het heidendom. Na een 
waardige biecht en Communie kan men 
een volle aflaat verdienen, wanneer men 
bidt voor de bekering der ongelovigen. 
De 1 e schaal is voor de Missie, de 2e 
schaal is voor de B.N. 
Vandaag onder de H. Mis van 8 uur 
doen de kinderen hun eerste H .. Com
munie. Het is de bedoeling, dat dan ook 
de Vader en Moeders ter 1-1. Tafel na
deren. De Hoogmis is met volkszang. 
Voor en na de H.H. Missen aan de uit
gang der kerk collecte voor het Katho
liek Thuisfront van onze parochie. 
Om 3 uur Plechtig Lof met Kinderzegen. 
Om 7 uur Lof met volkszang en Ro
zenhoedje voor onze Jongens. in Indië, 
Deze week iedere avond om 7 uur Lot 
ter ere van Maria. Op Maandag, Woens
dag en Vrijdag is het Lof met volks
zang. 
Zoals bekend wordt het Jeugd-Triduum 
tot voorbereiding van het Christus-Ko
ningfeest dit jaar gehouden door een 
Pater der H . .1-1. Harten. 
Dinsdag en Woensdag om kwart voor 8 
worden alle meisjes van 18 jaar en ouder 
verwacht. 
Om kwart voor negen alle jonge mannen 
van 18 jaar en ouder. 
Donderdag en Vrijdag om kwart voor 8 
komen alle meisjes onder de 18 jaar. 
Om kwart voor 9 alle jongens onder de 
18 jaar. Zij komen te biechten Zaterdag 
vóór Christus-Koning. Op Christus-Ko
ningfeest" alg. H. Communie. 
Zaterdags wordt op de gebruikelijke 
uren biechtgehoord. Zondag is 't in de 
H.H. Missen van 7 en 8 uur voor de 
deelnemers Algemene H. Communie, 
waarin een toespraak ter voorbereiding 
wordt gehouden. 
a.s. Dinsdag 21 Oct. oin kwart voor 8
Kindsheidmis. Alle kinderen die lid zijn 
der H. Kindsheid worden verzocht deze
H. Mis bij te wonen. Het geldstukje
dat de kinderen offeren zal dienen tot 
vrijkoop van een slaafje. Ook de Zela
tricen zullen zorgen aanwezig te zijn.
Na deze H. Mis wordt een speciale 

• Kindsheidzegen gegeven. De Zelatricen
der H. Kindsheid zullen de contributie 
ophalen en afdragen bij de Thesaurier
sters. 
Binnenkort wordt ook in onze Parochie
begonnen met de nieuwe standsorgani
satie der "Kajotsters". Meisjes van 17-19 
jaar uit de arbeidenden stand kunnen 
zich opgeven op de Pastorie tot aan het 
Christus-Koningfeest. 
ZONDAG, 19 Oct.: 6 uur l.d. voor
Willem v. d. Langenberg vanwege Broe
derschap Boxtel-Kevelaer; 7 uur l.d. voor 
Maria van Opstal van Breugel vanwege 
H. Familie van Moeders; 8 uur l.d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn der Pa
rochie; kwart over 9 Ld. tot zekere in
tentie; half 11 de Hoogmis voor de le
vende en overleden leden van de Voort
planting des Geloofs. 

, MAANDAG, 20 Oct.: 7 uur l.d. voor de
overl. fam. Verzantvoort-v. d. Heuvel; 
l.d. voor Adrianus Vlaminckx vanwege
de Buurt en Buurtver.; Ld. voor Gerdina 
van Bel jouw; kwart voor 8 l.d. voor de 
overl. fam. Habraken van Eindhoven; l.d. 
voor Henricus van Woensel; half 9 l.d. 
voor Willem v. d. Langenberg. 
DINSDAG, 21 Oct.: 7 uur l.d. voor de
levende en overleden leden van de 
Buurtver. Breukelsestraat; l.d. voor Ma
ria van Roessel vanwege de Loterij For
tuna; 1.d. voor Gerdina van Beljouw. 
kwart voor 8 l.d. voor de lev. en over!. 
leden der H. Kindsheid; half 9 l.d. voor 
Matthilde Scheepers; 10 uur Soli. dienst 
uit dankbaarhei.d. 
WOENSDAG, 22 Oct.: 7 uur l.d. voor
Antonius Wagenaars en echtgen. van-. 
wege de Loterijclub; l.j. voor Cornelia 
Timmermans van Beek; l.d.d voor Adria
nus v. d. Loo vanwege de Boterfabriek. 
kwart voor 8 l.d. voor Mevr. Henriëtte 
Witteveen Schöne; l.j. voor Arnoldus 
van Dijk en Henrica Jansen z.e.i half 9 
pl. z.j. voor Jan Verhoeven. 
DOND�RDAG, 13 Oct.: 7 uur 1.d. voor
Antonius Wagenaars, echtg. en zonen; 
Ld. voor Albertus van Berkel vanwege de 

Buurtver.; Ld. voor Adrianus Nijssen te 
Liempde overleden; kwart voor 8 l.j. 
voor de Heer Arnold v. d. Laar en echt
genote; 1.d. voor de Heer Michiel v. d. 
Heyden; half 9 Ld. voor Piet v. d. Kruys. 
VRIJDAG 24 Oct.: 7 uur z.d. voor Pe
trus v. d. 1 -Iaagen-Princèe; l.j. voor Phi
lomena van Berkel-Verkuilen; l.j. voor 
Adrianus Bekkers en Anna van Dijk z.e.; 
kwart voor 8 l.d. voor Bijz. Intentie; l.j. 
voor Lena van OJfelt; half 9 1.j. voor 
Henricus Teulings, Henrica Schaap
smeerders z.e. en Cornelia de dochter. 
ZATERDAG, 25 Oct.: 7 uur l.d. voor 
Adriana Meys-Timmermans; l.d. voor 
Jan v. d. Aa vanwege de kleinkinderen; 
l.d. voor Martinus van Schijndel van
wege de kaartclub; kwart voor 8 Ld.
voor Johannes Driessen en Petronella de 
dochter; l.j. voor Petrus van Oosterhout 
en Cornelis de zoon; half 9 1.j. voor 
Theodorus van Genuchten.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
21 ste Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
rinus van Oorschot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petrus 
Vervoort. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria en 
Francina hsvr. van Petrus Vervoort. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
tus van Oorschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor· Ger
truda hs�. en Lambertus van Oorschot 
half 10 gez. huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joanna 
Maria van Oorschot. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antonius 
Beekmans en Johanna de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 
mndst. voor Adrianus van Ruremonde; 
Dinsdag mndst. voor Joannes van Nis
telrooy; Woensdag H. Mis voor Maria 
Vermeeren-Merkx te Antwerpen over
leden; Vrijdag H. Mis voor Henrica van 
Logten vanwege de buurt; Zaterdag H. 
Mis voor Henrica van Logten vanwege 
de buurt. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
21ste Zondag na Pinksteren, 1947. 

ZONDAG: � uur jrgt. voor Petrus v. 
d. Meulengraaf en Adriana v. d. Aa 
hsvr.; hierbij wordt de kerk met een 
kaars vereerd; half 9 H. Mis tot intentie 
v. d. parochianen; 10 uur Hoogmis voor
mej. Wilhelmina v. d. Boom. De eerste 
schaal is voor het Genootschap tot voort
planting des geloofs, de tweede voor B. 
N. Vergadering van St. Vincentius-ver
eniging; half 3 Lof met 'rozenhoedje, 
om Gods zegeningen te verkrijgen over 
ons parochiehuis en de kapel van Sta-
pelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Ardina Petronella Huyberts-v. Esch; 
om 7 uur vergadering van St. Elisabeth 
in pastorie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus v.
Grinsven en Maria van Gestel hsvr.; 
kwart over 8 gez. mndst. voor Johannes 
Vermulst. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor de
wed. Maria Berends-Toonen; kwart over 
8 mndst. voor Geertruida Rooyakkers 
Pardoel. 
DONDERDAG: half 8 jrgt., waarbij de
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Adriana Mol-Theunissen; kwart over 8 
H. Mis tot intentie van de leden der
Godvruchtige vereniging ter ere van Je 
1--:1. Theresia van het Kind Jezus. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege Broe
_derschap ter ere van de H. Bernardus 
te Ulicoten voor Petronella v. d. Sloot
van Roosmalen; kwart over 8 gez. mndst. 
voor de wed. Cathadna v. d. Me_yden
v. d. Heyden. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Jo- •
,hanna Bosch-van Engeland; haif 9 H. 
Mis, waarbij de kerk met een kaars 
wordt vereerd voor mevrouw Henriette
Witteveen-Schöne. 
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van 5 

tot half 7; om half 6 Lof met rozen
hoedje om het Communisme af te weren 
en opbloei van KA. te bevorderen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Govert Josephus van Breugel te 
Oisterwijk en Adrianus v. d. Looy te 
Best overleden. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor de heer Ge
rard Jilesen; half 9 parochiemis; 10 uur 
gez. H. Mis voor mej. W/. A. v. d. Boom. 
De zelatricen van het Liefdewerk "Re
traitepenning" worden vriendelijk ver
zocht, de halfjaarlijkse contributie f 0,50 
per lid in deze weken op te halen en af 
te dragen in de sacristie. Bidden we 
allen tot de Goede God door de voor
spraak van de H. lgnatius, patroon van 
dit liefdewerk om de Goddelijke zegc
ninge� over dit schone werk te mogen 
verknigen. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFbING 
LIEMPDE. 
21ste Zondag na Pinksteren, 
19 October 1947. 

ZONDAG, Missie-Zondag: half 7 I.m. 
tot welzijn der par.; 8 uur l.j. voor Al

legonda Wilhelmus v. d. Hurk; 10 uur 
z.mndst. voor de levende leden van het
Genootschap tot Voortplanting des Ge
loofs; 3 uur Lof, daarna meisjes-Con
gregatie. In alle H. Missen de Ie schaal 
voor het Genootschap tot Voortplanting 
des Geloofs. 
MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Cor
nelia v. d. Biggelaar; half 8 l.mndst. voor 
Engelbertus v. d. Wiel; 8 uur 1. mis voor 
wed. Maria Willem Hendriks overleden 
te Netersel. 
DINSDAG: 7 uur z.mndst. voor Wil
lem Bekkers; 8 uur l.mndst. voor Mathil
da Prinsen; 9 uur z. huwelijksmis. 

. WOENSDAG: 7 uur z.mndst. voor Ca-

tharina Willem Welvaarts; half 8 l.j. 
. voor Jan v. d. Meerakker en Adriana de 

hsvr.; 8 uur l.j. voor Cornelia Henri van 
Dijk. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bij
zondere noden der parochianen; half 8 
z.mndst. voor Theodorus Hollanders; 8
uur l.j. voor Johanna Hendricus van 
Houtum.
VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Ma
rinus Ha braken; half 8 l.j. voor Cornelus
van Dijk en Maria hsvr.; 8 uur l.j. voor 
Anna Adrianus de Beer. 
ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Adria
nus Kuppens; half 8 l.j. voor Theodorus 
Prinsen en Maria hsvr.; 8 uur I.m. voor -
Lambertus v. d. Aa overleden te Oir
schot.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Jan Aven
donks; 8 uur I.m. tot welzijn der par.; 
10 uur z.j. voor Antonius Breugel. 
a.s. Zondag feest van Christus-Koning
schap; daarom Zaterdag-avond niet om 
half 7 maar om 7 uur plechtig Lof. 
Zaterdag nam. biechthoren van 2 tot 3 
uur en van half 6 tot half 7. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Dinsdag 
7 uur I.m. voor overleden familie. 
30e Wed. Maria Willem Hendriks over
leden te Netersel; Lambertus van der 
Aa overleden te Oirschot. 
Gedoopt: Martinus Gerardus Maria z. 
van Petrus Bressers-Koppens; Elisabeth 
Cornelia Jacoba Maria dochter van Jo
sefus van Vlokhoven-Avendonks. 

PAR. ST. WILLIBRORD, ESCH 
21ste Zondag na Pinksteren, 
Missie-Zondag, 19 Oct. 1947. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en om 10 
uur Pl. Hoogmis voor de levende leden 
van de Voortplanting des Geloofs. On
der de H.H. Missen zullen de Dames 
Zelatricen een openschaalcollecte hou
den voor de Missies, welke collecte zeer 
in de milddadigheid der gelovigen wordt 
aanbevolen. Derde schaalcollecte voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het 
Lof een lied. 
Maandagavond om 7 uur zal in de zaal 
van G. v. Schijndel een filmavond ge
geven worden door de Paters van de 
H. Geest. We sporen de parochianen aan
deze film te gaan zien. Om 4 uur draait 
de film voor de kinderen. 
Deze week iederen avond ·om half 7
Lof vanwege de Octobermaand. 

- Zondag is het Feest van Christus Ko
ning. Onder de H.H. Missen algemene 
communie voor de rijpere jeugd. De 
hoogmis is een pl. H. Mis van dankbaar
heid voor de bevrijding van onze páro
chie welke voor drie jaren plaats had
in de dagen van 24 -26 October. 
Na de middag om 3 uur Pl. Lof met
kleine processie, waaronder toewijding 
van de jeugd aan Christus-Koning. 
ZONDAG: 7 uur gef. jrgt. voor de
Weled. Heer Arnoldus Gerardus Ver
heyen i half 9 uur gef. jrgt. voor Mej. 
Lucia Isabella Maria Verheyden; 10 uur
Hoogmis voor de levende leden van de 
Voortplanting. Elders gef. jrgt. voor de 
Weled. Heer Leonardus Jos.· Verheyden. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
Parochie; elders gef. jrgt. voor de Wel
edelgestr. Heer Mr. Victor Tilman.
DINSDAG: half 8 gef. jrgt. voor Mevr. 
Josephina Rouppe v. d. Voort; elders
gef. jrgt. voor Hendricus Sterks. 
WOENSDAG: half 8 gef. jrgt. voor
Wilhelmina Sterks; elders gef. jrgt. voor 
Maria Sterks. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Willi
brordus van den Braak; elders gef. jrgt. 
voor Anna Maria Sterks. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis
van den Broek; elders gef. jrgt. voor Al
bertus van Dijk. 
ZATERDAG: half 8 gef. jrgt. voor Frans
Pijnenburg; elders gef. jrgt. voor de 
Wed. Adriana Pijnenburg-v. d. Langen
berg. 
Nog zullen elders geschieden: H. Mis
voor Cornelis van Oers-v. d. Braak; H. 
Mis Gertruda van der Staak-Konings. 

Hiermede betuigen wij onze 
oprechte dank aan H.H. Gees
telijken, Dokter van Rooy, 
Dokter Wentholt, Eerw. Zus
ters, Verpleegsters e.a. voor de 
hulp bij ziekte en belangstel
ling bij overlijden van onze 
diel-bar.e tchtgenoot rn vader. 

Wed. J. C. W. C)JFFERS • ' en Kinderen. 
Weckflessen te koop, Molen
wijk 22. 
Te koop een zo goed als nieu
we laagkar, bij M. v. d. Meij
den, Bosscheweg 169. 
Te koop een koe, met 20 liter 
melk, D. v. Helvoort, Lennis
heuvel 56, Boxtel. 

_ Te koop: een kamer- en Hra
bantse kachel, in goede staat. 
Dortmans, Heult 4. 
Te koop: Driftvarkens, ge
merkt v.o.L.; bij J. A. V, Hal, 
Pynenburg, Tongeren 112, 

Boxtel. 
Kindermanteltje, 6-7 jaar, 
z.g.a.n. te koop, Dr. Hoek
straat 6. 
Voor aannemelijk bod te koop 
�en in goede staat zijnde trap
naaimachine,' merk Naumann. 
Bevragen: Molenstraat 19 .. 
Te koop gevraagd een dors
manége bij M. v. d. Heyden, 
Lennishèuvel 111. 

Ook voor Uw Confectie! 
is "WIT.TEVEEN de zaak 

. .,_., • voor de vrouw-'met smaak 

,. 



Te koop bij Chr. v. d. Meijden Tongeren 77 Boxtel, ;·ongekippen, 4 maanden oud, 7,per stuk, kippen broed '46 f 5 per stuk. 
Te koop een kinderwagen, oude samenstelling en z.g.a.n. bij H. v. Kempen, Mijlstr. 37. 

Speciah aan&edûtq! 
1.Jeq,eti;Ae �! 

faq,e pdi!Wt! 

Ter overname 4 stoelen, zeervoordelig. Bureau van dit blad no. 50. 
Maandag a.s. geëtaleerd 

Te koop een goede Luidspreker. Wed. Withoos, van Salmstraat 48. 
2 persoons 
½ hang ½ leg 

F. F. M. Kluijtmans ARTS 

Slaapkamer 
ledikant 
linnenkast 
waskast 
nachtkast 
tafel 
2 stoelen 

395.-MARKT • 6 BOXTEL 
Afwezig ,Eiken Huiskamer 

dressoir van VRIJDAG 17 OCT. t.m.ZONDAG 19 OCT. •Andere doktoren nemen waar. uitschuiftafel 298.•2 fauteuils 
4 stoelen 

. Woningruil. Eiken Huiskamer 
dressoir Heb wóning te Eindhoven, goede stand. wil ruilen met woning te Boxtel. Brieven te richten aan Molenstraat 19, onder no. 18. 
uitschuiftafel 
2 fauteuils 
4 stoelen 

359.-

Accountantskantoor F. J. Witteveen Woninginrichting

H. Cuppen Rechterstraat 22, Boxtel 

Bijkantoor Boxtel, Prins Bernhardstraat 32 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties • Behandeling van Belastingzaken 
Hennen. Kippen. Eenden. Pluimveeh. Breekt Uw kippen, stapel niet af door rommel te kopen, het is voor alle prijzen te duur. Wij leveren uitsluitend onder schriftelijk garantie, bewijs Neemt proef. 

Rookt 
kwaliteit vol geur en amaak 

en Koopt 

W. Legh. en R. Isl. R., 5 mnd ,tegen de leg, f 9.-, 6 mnd.,aan de leg, f 10.-, kippen hr.'46, f 4.25, Khaki C-mpbelleend, 5 mnd., f 5.50 p. stuk.Aanbevelend, bil Bert 
Nieuwe Kerkstraat 73 

van den Braak • Hoenderpark "Weltevreden", Driebergen Telefoon 450 

• 

Daar komt /1gJe/w,u/je \an.Kijk die schort haar eens leuk staan! Wat heelt ze in haar mandje? 't Is betere waar, en, afgehaald, werd tien procent terug betaald! De bon heelt zij in 't handje. Dat kind leert nuttigs van haar moe! Wij gaan óók naar DE GRUYTER toe! 
A- Moeder"s f1gdelw,,djeen een trouw De Gruycer klanqc

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 6 

. . .. 
' 

i • •. ·, 
-:".� 

HET PAARD·EN DE WOLF 

Een wolf liep na de winterkoude in de .;.,ei; 
Daar kwam door 't welig gras een paard voorbij. 
De wolf dacht: ,,Hoorde je tot 't ras der schapen, 
Dan was je er gloeiend bij, ik zou je vlotweg kapen. 
Maar nu eist het wat list!" Hij veinst van alle kruiden,' 

De detigden en de kracht volmaakt te kunnen duiden. 
Wat kwaal het paard hem ook te kennen gaf, 
Hij hielp er hem in ene handomdraai van af .... 
,,Eén van mijn hoeven doet" gaf 't rijdier toe, ,,erg zeer. 
,,Daar zit, als ik mij niet bedrieg, sinds jaar en dag een zweer". 
,,Mijn zoon", zei de �ts, ,,laat mij U opereren!" 
Maar 't paard weet zich uitstekend te verweren 
En geeft een trap die de ander al zijn kiezen doet verspelen. 
,,Dit moet", zo zegt de wolf, ,,een les zijn voor mijn leven: 
Ik heb nu weliswaar voor dokter willen spelen, 
Maar 'k ben slechts in het slagers vak bedreven 1" 

Misschien een les voor al die jonge-
ren die allerlei ogenschijnlijke 

(en zeker kortstondige) voordelen na
jagen? Hoe normaler de tijden straks 
weer zullen worden, hot! meer van hen 
te laat tot het inzicht zulleli komen 
dat hun handen verkeerd zijn gaan 
staan. Dáárom, en ook omdat we het 
allen alleen beter kunnen krijgen 

als we allen eendrachtig de schouders 
onder het werk zetten: laat geen 
meisje, geen jongen, geen man /lf'zijdig 
blijven bij de nationale krachtsin
spanning voor een welvarend Neder
land. Meldt U allen bij het Philips 
Aanneembureau in de Willemstraat. 
.PHILIPS 

Groot. Tweemasten Circus 
JOS. MULLENS 

Standplaat terrein De Houtwerf 
Mololenstraat Boxtel. 

SENSATIE-PROGRAMMA 
met 30 van de mooiste paarden, 
o.a. Optreden van de Grootmeester
der Dressuur- en Hogeschoolkunst:

OTTO SCHUMAN met zijn fraaie Arabische Raspaarden en Franse Poedelhonden, een droom voor elke paardenliefhebber. 
De 8 beste Belgische Clowns en Augusten, • 
Jockey's, Voltigeurs, Luchtsensaties en Acro
baten op ongezadelde paarden. Nog nooit vertoond in Boxtel. Na een succesvol optreden van 6 weken in 1Amsterdam thans op doorreis naar Tilburg komt het circus slechts '.2 dagen naar Boxtel 
Zaterdag 18 en Zondag 19 Oef ober 

IEDERE AVOND 8 UUR PRECIES, 
ZONDAGMIDDAG OM 3 UUR . 

Speciale Familievoorstelling 
met het volledige avondprogramma en 
verminderde prijzen voor de jeugd, 

Plaatsbespreken vanaf Zaterdagmorgen 10 u. 
aan de Circuscassa's op het terrein.

� 

Notaris P. Mertens te Boxtel 
zal publiek verkopen: 1. Op Dinsdag '.21 October 1947 voorm. 10 uur voor en tenhuize van Mej. de Wed. M. Voets-Karssemakers, Prins Hendrikstraat 45 te Boxtel om contant geld:twee linnenkasten, tafels, stoelen, schilderijen, spiegels, beelden met en zonder stolpen, kapstok, fornuiskachel, kruiwagen, Keulse potten, tuinbank en gereedschap en watverder te koop zal worden aangeboden.Bezichtiging één uur voor de verkoping.
'.2. Op Vrijdag 24 October 1947 voorm. 10 uur voor en tenhuize van de Heer L. van Minderhout te Boxtel, Dr. Hoekstraat 8, om contant geld: eikenh. tafel, 4 stoelen en twee fauteuils, bloemtafeltjes,vloerkleden, schoorsteenkleed met schoorsteenmantel, spiegels, beelden, lampekap, schilderijen, uittrektafel, 6 stoelen, ligstoel, buffet, rooktafeltje, theekast, haardkachel, radiokast, pendulestel, keukengerief, vorken, lepels, messen, potten en pannen, ledikanten, bed en wat verder te verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging één uur voor de verkoping. 
3. Op Donderdag 30 October 1947 voorm. 10 uur voor enten huize van de Heer W. v. d. Linden te Boxtel, Gemonde
92, om contant geld tot en met f 25, - en het overige metKerstmis 1947: twee koeien, hokkeling, '.2 kachels, ploeg, laagkarburry, kafmolen, ledikanten, spiegels, schilderijen, tafels, schoppen, rieken, zichten, zeisen, melkbussen, stoelen, ketel, kuipen, baktrog, 2 paardehamen, brandhout, kruiwagen en wat verderte koop zal worden aangeboden.Bezichtiging één uur voor de verkoping.
BELASTINGVERLAGING ! ! ! Door het vormen van reserves betaalt U minder belasting. Dit is alleen mogelijk als U een goede boekhouding hebt. Wij belasten ons met het inrichten en bijhouden daarvan. Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen bij: 
Accountantskantoor A. J. ROBBEN 

Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel 

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

De Poppendokter 
Minderbroederstraat 24, '•-Hertogenbosch zoekt voor BOXTEL en OMGEVING 

AGENTSCHAP liefst speelgoedwinkel, voor aannemen van reparaties 
Bezoekt de 

)f. Najaarsmarkt 
(Moppenmarkt) 

te Boxtel op Donderdag 23 October a.s. 

Wïntupantof/,ds 
Prima kraagpantoffels 

eerste soort KAMEELHAAR 
in alle maten . f 4.50 
Hoge kinderpantoffels vanaf . f 3.10 

P,�' s Sdtoenl'iandd 

Voo, K. 1· . 
. 

I wa 1te1ts I drukwerk. j • 

Drukkerij 

Boekbindo,U 

Boek- en 

K.n4oori>oekhandel 

Firma J. P. Tielen 
IOXTIL STATIONSTRAAI 21. TiLEfOON IC 4106-317. Gl:ltO 66169 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 
!{/ 

Voor liet ophalen en terugbezorgen van de door ons behandelde goederen vragen wij een 
Net en welbespraakt persoon De bedoeling is, dat deze in het bezit is van een rijbewijs A. Hij moet genegen zijn de door ons aangegeven pi.ratsen, zowel per transportfiets als bestelauto, te bezoeken. Aan actieve personen kan een, zeer ruime verdienste worden verzekerd. Z.g.g.o.z. a.t.m. Aanmeldingen aan de fabriek derCHEMISCHE WASSERIJ EN sTooMVERVERIJ "Den Dries" 

Chemische Wasserij en Stoomververij "DEN DRIES" 

vraagt een FIETSJONGEN 
Aanmeldingen aan de fabriek.

Uw 

Smaak en aroma van, d� koffie warden in de koffieboonzèlf het beste bewaard. ' Koop daarom koffiebonen en mçial ze zèlf als het enigs• zins mogelijk is; telkens niet meer dan U per zetsel nodig heeft. Dan drinkt U de lekker.sta koffie! 

,, 

• 
9 

oe,,sehoon�r"Uwhuid, hoe� U Is 
Als U alleen water en zeep gebruikt voor het reinigen 
van Uw huid, wordt Uw te,nt steeds valer en fletser� 
U moet Uw huid gróndig re,ni9en en desinlecteeren. Oébraline dringt tot In de porièf>, vernietigt drei
gende kiemen, sterkt de weefsels, verjongt, verzacht 
en verfraait de huid en teint! Vraag een llacon bij 
erkende zaken. 

DEBRALINE 
en voorkomt huidaandoeningen 

Rijl, Hn VIT AM.INE .f. 

Débra 
PIODUCTS CQIIP&IY 

Alle Débra-producten: 
Débrasain tegen winterhanden en •voeten.
Débraspirit tegen rheum�tiek, spit en:z: .
Débraline tegen jeuk en lichte huid,aandoeningen. 
Pétrole-Débra tegen roos en haaruitval.
zijn verkrijgbaar bij UW DROGIST: 

M. OLIEMEULEN
DROGISTERIJ "D E  MOLEN" 

RECHTERSTRAAT 37 • BOXTEL 

Bij VOS uw KAAS en VIS gehaald>

Dan hebt u zeker nooit gefaald, 

Gij koopt daar eerste kw�liteit, 

Zodat ge steeds tevreden zijt. 

Bakkerij "De Vooruitgang"!
Van 16 tot Heerlijke_ fijne koekjes op No. 53 
2 3 October Lekkere broze beschuit op No. 4 

van de klantenkaart. Zonder inlevering 

v. d. Vleuten-v. Eijndhoven - Liempde

oonBDfKHANDEL 
/· 

Koopt NU WINTERPANTOFFELS 
U vindt bij ons een uitgebreide collectie 
in de dames•, �eren• en kindermaten. 

Schoenhandel HEIJMANS 
Breukelsestraat 

•
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1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Christus Koning 
Koning .... Het woord heeft een 
middeleeuwse klank. Er zit een 
stemming in dit woord van ver
halen en legenden. 
Koning .... en uw fantasie tovert 
u een grote stoet met ridders,
geestelijken, edelvrouwen en pa
ges, en eindelijk komt dan de ko
ning met zijn gevolg.
Zo· was het wel ooit. Vroeger.
Nu zijn er geen koningen meer.
Tenminste niet veel.·
En die het zijn, zijn practisch niets
meer dan de vertegenwoordigers
van het volk waarover zij regeren.
Noodzakelijkerwijze moest dan
ook de poëzie van het oude, mid
deleeuwse koningschap verdwij
nen.
Is er dan geen enkele Koning
meer? .... Een is er nog en zal 
er altijd blijven: Jezus, onze Heer. 
Zondag vieren we Zijn konings
feest.- Nooit is er over een koning 
zo verschillend geoordeeld als 
over Hem. ,,Sommigen beweren: 
Hij is goed en anderen zeiden: 
Nee, Hij is slecht". 
Christus de Koning over elk men
selijk wezen. Dit was altijd het 
ideaal van alle menselijke macht
hebbers: dat iedereen dezelfde 
opvatting huldigde, als zij. 
Het is zelfs ooit zo ver doorge
voerd, dat ieder de godsdienst van 
zijn vorst moest aanhangen. En 
overal waar ooit de godsdienst
oorlogen hebben gewoed was de 
oorzaak hierin te vinden, dat de 
onderdanen niet wensten te den
ken zoals de leider dacht. 
Zo willen ook de aanhangers van 
de totale staat op de dag van van
daag, dat alle onderdanen denken, 
zoals de leider denkt. 
Maar hoezeer de aardse gezags
dragers dit ook hebben nage
streefd, ze zijn er niet in geslaagd, 
hun ideaal te bereiken. 
En ze beschikten toch over alle 
mogelijke middelen: politie, leger, 
en de laatste tijd zelfs de meest 
onmenselijke strafmethodes in de 
concentratiekampen. 
Stel daartegenover eens de ko
ninklijke grootheid van Christus ... 
die daar stond voor Pilatus, ge
boeid, met doornen gekroond, 
bespogen en bespot. 
."v1.aar als Hij Zijn Koninkrijk -
dat niet van deze wereld is - is 
binnengegaan zal heel de wereld 
verbaasd toezien, hoe sterk zijn 
koninkrijk staat in de harten van 
de mensen. Zonder sanctie, zon
der leger, zonder uniformen zul
len duizenden hun leven voor 
Hem geven, als het nodig is. 
Bij de machthebbers verdwijnt die 
macht bij de wenteling der tijden. 
G�en koningshuis heeft het ooit 
langer uitgehouden dan duizend 
jaar. En de meeste gingen na een 
enkele eeuw weer ten onder. 
Maar ieder zal moeten toegeven, 
dat het Koninkrijk van Christus 
pal blijft staan· en alle oorlogen 
overleeft. 
Maar laten we goed onthouden, 
dat Christus Koning ook Zijn te
genstanders heeft. 
Hij eist te veel. De mens mag bij 
Hem zijn zondige neigingen niet 
uitleven. En dat smaakt de botte, 
bekrompen mens niet altijd. Zo 
komt het, dat Hij altijd vijanden 
zal hebben. 
Maar ook voorheen zal de dag 
aanbreken, de uiterste dag, waar
op allen, maar dan ook absoh!ut 

• allen zullen weten: ,,Quia Rex
sum Ego, dat Ik Koning ben."
Maar dan is het telaat voor zijn
tegenstanders. Dan scheidt Hij de
mensenkinderen voor eeuwig in
vijanden, die lijden, en in vrien
den, die genieten.
Dan zal de hemel juichen over
Zijn barmhartigheid en_ uit de,
poorten van de hel zal dan opstij
gen het eeuwige gekerm van de
ongelukkigen, als een loflied op
Zijn rechtvaardigheid.

Wat moet ge daar 
nu op antwoorden? 

Je spreekt over rechtvaardigheid, 
vriend. Je bent een idealist -
maar als je wat meer ervaring zult 
hebben, dan zul je 't met me eens 
zijQ, dat er niet zo heel veel recht
vaardigheid meer bestaat in deze 
werdd. 
Natuurlijk ben ik 'n kankeraar. Ik 
zie echter de werkelijkheid zoals 
ze is. 
Daar hebt ge b.v. de collabora
teur, die geen geld heeft en daar 
hebt ge ene tweede, die wel een 
groot bezit heeft. 
De eerste krijgt gevangenisstraf, 
de ander betaalt b.v. een ton boe
te, en komt vrij met z'n voorar
rest. - 0 dat is natuurlijk heel 
goed voor de staatskas. Maar is 't 
nog wel rechtvaardig? 
Zwijg vriend, laat me uitspreken. 
Ik zal nog meer voorbeelden noe
men. Daar hebt ge b.v. de tucht
rechter, die uitspraken doet over 
verschillende gevalletjes,• die con: 
troleurs hem bezorgden. 
Ik neem aan dat zo'n man een ju
rist is, dat hij dus buiten&ewoon 
goed thuis is in 't recht. 
Daarmee staat echter nog niet 
vast dat hij rechtvaardig is. 
Een landbouwer gaf - inderdaad 
per abuis - een varken te licht 
op. Controleurs maakten een ver
baal. De goede man kreeg veertig 
gulden boete. Hij vond dit wat 
veel en liet het "voorkomen" zo
äls dat heet. 
De tuchtrechter keek boos - . 
men verhoogde de boete tot f 75 
en toen de man wat tegensputter- , 
de werd het zelfs honderd gulden. 
Daarbij sprak hij enige woorden 
over boeren, die geen verant
woordelijkheidsgevoel hebben en 
.over het feit dat de man dit var
ken, dat te licht was opgegeven, 
had kunnen slachten. - De man 
ging teleurgesteld heen. 
Zonder verweer had hij deze boe
te te aanvaarden. 
Ik vraag U had deze tuchtrechter 
zelf gevoel voor verantwoorde
lijkheid. 
En dan vraag ik U handelde deze 
rechter rechtvaardig of handelde 
hij alleen maar volgens 't recht? 
Nee vriend spreek me niet meer 
over rechtvjardigheid. Houd die 
sprookjes maar voor je zelf -
dan kun je later nog eens aan je 
kinderen vertellen dat er vroeger 
zoiets bestond. 
Misschien is er ergens tussen de 
velden van Brabant nog 'n oude 
man te vinden, die nog rechtvaar
dig is - .maar voor de rest weiger 
ik te geloven in die waarde. 
Zolang 't nog mogelijk is dat de 
een z'n vergissingen of fouten me.t 
geld kan betalen en een ander de
zelf de fouten met vrijheidsbero
ving moet goed maken, geloot ik 
niet in je mooie woorden over 
rechtvaardigheid en dergelijk ge
bral. 
Nee, nee - onderbreek me niet. 
Ik weet wat je zeggen wilt. Je wilt 
natuurlijk wijzen op 't feit dat de 
een méér boze getuigen of oud
illegalen tegen zich had dan de 
ander - en dat de ander meer in
vloedrijke vrienden had; dat de 
rechters alleen maar rekening 
kunnen houden met 't objectieve 
recht en met objectieve gegevens. 
Dat is allemaal kletspraat. Men 
spreekt toch geen recht over dos
sier-nummers maar over mensen. 
Nummers kan men volgens 't 
recht rangschikken en overeen
komstig de re'thtspraak en wetten 
behandelen - maar we mogen 
toch verwachten - dat mensen 
rechtvaardigheid mogen onder -
vinden. Waar ter wereld vindt ge 
dit laatste? -
Ja, wat moet ge daar nu op ant
woorden? 

H. v.d. M.

Plaatselijk nieuws.

BEVRIJDINGSDAG '.25 OCT. '47 
Bestuur van Boxtel Vooruit deelt mede, 
dat het onze beide Harmonieën bereid 
gevonden heeft op Zaterdag 25 October 
a.s. des avonds om ± 8 uur een muzi
kale rondwandeling te maken door Box
tel. Moge goed weer deze rondwande
ling helpen slagen. 

KATH. THUISFRONT 
Kath. Thuisfront alhier kreeg van Kapi
tein-Aalmoezenier J. A. v. Gestel te Ba
tavia een schrijven, waarin deze zijn 
dank betuigde voor een ontvangen zen
ding miswijn en rozenkransen. 
Verder berichtte hij dat de jongens in 
Indië zich over het algemeen zeer goed 
houden en dat hij speciaal over de Box
telse jongens niets dan lof had. 

VIERING DIAMANTEN 
HUWELIJKSFEEST. 

Terwijl rappe handen Dinsdagmorgen de 
straatversiering voltooiden schoven, de 
auto's reeds voor, waarmee het Diaman
ten Huwelijkspaar W. Versantvoort-v. d. 
Heuvel in gezelschap van familie en 
buurtcomité naar de kerk werd gereden. 
Met God het huwelijk begonnen, Hem 
ook de dank gebracht voor het leven 
en de kracht waarmee het 60 lange jaren 
beleefd kon worden. 
In deze geest beginnen godsdienstige 
mensen de feesten, die als mijlpalen de 
verschillende levensfazen aangeven. 
Willem Versantvoort en zijn vrouw heb
ben de Gever van alle goed bedankt, en 
met reden, want als mensen het geluk 
hebben zoveel jaren in gezondheid en 
•liefde samen de lasten van het leven
te kunnen dragen, dan zijn ze gezegend. 
Ze mogen dan al de materiële gouden
standaard niet hebben gekend, het uit
het innerlijke gevoede levensgeluk is
toch gedurende zo vele jaren hun deel
geweest. En nog bezitten de oudjes de
met geen kapitaalbezit te vergelijken ge
zondheid. 
Zo zagen wij ze na de H. Mis in de pa
rochiekerk, toen de file auto's met de
feestenden door het dorp toerde.
En zo zagen we ze ook tijdens. de 
receptie en onder de huldigingen van
harmonies en zangkoren. 
's-Avond.s kwam het werk van het Buurt
comité pas letterlijk en figuurlijk aan het
licht .. Met medewerking van het Prov. 
Lichtbedrijf was naast de mooie versie
ring een verrukkelijke feestvetlichting 
aangebracht, die de herinnering aan de
vroegere werkkring van de jubilerende
oud-employé als het ware concretiseerde.
')e 21 ste October van dit jaar is een 

' schone dag geworden voor de gelukkige
oudjes. Moge die nog door vele worden 
gevolgd. 

30-JARIG BESTAAN VAN DE
R.K. BOUW!V AKARBEIDERSBOND 

Op 2 Juni van 1946 heeft de R.K Bouw
vakarbeidersbond afd. Boxtel haar 25-
jarig bestaan gevierd, terwijl dit feit in 
1943 had moeten plaats hebben, maar 
gezien de bezetting geen doorgang kon 
vinden. 
Nu gaat op 26 en 27 Oct. a.s. die zelfde 
organisatie haar 30-jarig bestaan vieren. 
Gezien het enorme werk en moeilijk
heden die gepaard gaan met het orga
niseren van zulke herdenking, is het Be
stuur van de R.KB.B. er toch in ge
slaagd om cle voorbereidende werkzaam
heden onder de knie te krijgen. 
De feestelijkheden vangen aan op Zon
dagmorgen 26 Oct. met een H. Mis om 
half negen in de Kapel van de Eerw. 
Paters op Stapelen, met algemene H. 
Communie. Daarna koffietafel in de 
danstent van Paashuis. 
Vervolgens zal het woord gevoerd wor
den door leden van het Hoofdbestuur. 
Hiermede wordt de.ze bijeenkomst op die 
dag besloten, om dan op Maandag 27 
Oct. des avonds om precies half acht 
w,er aanwezig te zijn, om het prachtige 
spel van Jan van Ostade met zijn ge
zelschap te koipen bewonderen. 
Dit alles belooft voor de Boxtelse R.K 
georganiseerde Bouwvakarbeiders een 
heugelijke herdenking te worden. 

'Daarom vrienden, zorgt allen met uw 
echtgenote of verloofde aanwezig te zijn, 
het Bestuur rekent op U. 

EEN ZELDZAAM JUBILE 
Een organisatie, die haar 25-jarig bestaan 
viert en daarbij haar eerste Voorzitter, 
de Heer A. v. Nistelrooy, nog achter 
haar bestuurstafel heeft, wijst wel op de. 
degelijke solidariteit van de Boxtelse Sla
gersvereniging. En daarom alleen reeds 
was er reden te over om dit gebet1ren 
feestelijk te gedenken, wat overigens de 
slagers best is toevertrouwd. De Heer 
van Nistelrooy heeft in de loop der jaren 
de belangen der Slagersvereniging be
hartigd als de zijne. In de jaren, dat hij 
lid was van de Raad, waren wij meer
malen getuige van· ;zijn strijd, als het 
ging om slachttarieven, die naar de in
zichten van de slagersvereniging geen 
evenredige voordelen brachten aan allen, 
die bij ·de vleeshandel of export betrok
ken waren. 
Met recht mocht daarom ook de ju
bilerende Voorzitter in zijn dankwoord 
op de gelukwens van de Boxtelse Mid
denstand, spreken van "zijn" vereniging. 

Bestuur en leden van de Slagersvereni
ging mogen er gerust vrede mee nemen, 
dat hun Voorzitter aldus sprak, want de 
25-jarige handhaving van de voorzitter 
is een voldoende bewijs van zijn orga
nisatietalent en van de geest die er in 
deze vereniging leeft. 
Op de receptie zagen we o.a. Burge
meester en Wethouders en verschillende 
geestelijken, die hun belangstelling voor 
het Boxtelse verenigingsleven aldus toon
den. De feestelijke viering werd begon
nen in de St. Pieterskerk, waar de Ad
viseur, Kapelaan Damen de H. Mis op
droeg. Daarna zaten allen aan, aan een 
gemeenschappelijk ontbijt in Hotel Bek
kers en vanwege de zeldzaamheid van 
een dergelijk jubile werd de fotograaf 
ontboden, om dit gebeuren vast te leg
gen voor het. archief van de vereniging. 
Het feest werd verder in intieme kring 
voortgezet en ook de overleden leden 
van de vereniging werden niet verge
ten en op passende wijze herdacht. 
Des avonds waren ook de Dames present 
aan de goed verzorgde feestdis. De 
Geest. Adviseur die verhinderd was, om 
mee aan te zitten zagen we nog even, 
om onofficieel de Voorzitter met dit 
Jubile te feliciteren. Hij noemde het de 
grootste verdienste van de Heer van 
Nistelrooy, dat hij steeds, wanneer er 
iets scheef was, recht op de man af ging. 
En hierdoor alleen heeft hij kunnen be
reiken die prettige geest en degelijke so
lidariteit, die de vereniging kenmerkt. 
Hij wenste de jubilerende vereniging ook 
geluk met de Voorzitter en sprak de 
hoop uit, dat zij nog lang, onder zijn be
kwame leiding, de plaats moge blijven 
innemen in de Boxtelse Middenstand die 
zij bereikt hebben dank zij de energieke 
en stuwende leiding van c\e Jubilaris. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING_ 
In de vergadering van de Heemkundige 
Studiekring van Vrijdag 17 dezer hield 
de Z.E. Heer Pastoor W. Bi,hk een cau
serie over de prae-historie in Noord
Brabant. 
Na in een inleiding gesproken te heb
ben over het type van de Brabantse be
volking, over het vuurstenen gereed
schap, de kleding en de huisvesting der 
oudste bewoners in deze streken heeft 
srreker in den b�ede verteld over de 
vindplaatsen van prae-historische voor
werpen, over het opleiden van eenvou
dige boerenjongens tot zoekers van 
scherven en hield hij een pleidooi dat 
de in deze provincie gevonden voorwer
pen toch voor Brabant zouden blijven 
bewaard en niet naar elders verdwijnen. 
Iemand,. die dergelijke voorwerpen ,,in 
ZIJn bezit heeft, kan niet beter doen clan 
ze te schenken aan het Provinciaal Ge
nootschap of een plaatselijk heemkundig 
museum. 
De naam hond of kat in een perceels
naam .�eèf( soms een aanwijzing voor de 
mogel1Jkhe1d van prae-historische bewo
ning. Te Boxtel is thans nog de Honds
berg. bekend, terwijl er volgens een op
nemmg rond 1800 ook een perceel de 
Kattendans genaamd moet zijn. 
Het eerst nodige is het maken van een 
duidelijke kaart der gemeente, waarop 
alle percelen met hun oude namen die
nen vermeld te worden 
De vergadering heeft �et veel interesse 
de uiteenzettingen van pastoor Binck 
gevolgd. 

HET GROOTSTE CIRCUS VAN 
NEDERLAND 

Men mag van 't grootste c
1
ircus van 

Nederland veel verwachten, zeker als 
voor een optreden, zoals hier in Boxtel 
zoveel propaganda gemaakt werd. - E; 
was inderdaad veel goed werk en diver
se mooie prestaties werden er geleverd -
maar onze verwachtingen lagen toch iets 
hoger. Het programma was betrekkelijk 
kort - wel beschaafd en goed afge
werkt. D_e clowns waren alleen; goed in
h_un muzikale steenleggerij. De rijpresta
ties waren fenomenaal, vooral 't dansen
de paard was voor iedereen iets bij
zonders. 
!\.�ngezien circus Mullens maar op do0r• 
reis was naar Tilburg kan de . directie 
tevreden zijn over het aantal bezoekers. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 14 Oct. t.m. '.20 Oct. '47 

GEBOREN: 
Petrus J., z. v. P. J. v, d. Made e. v. 
J. C. Lauwerijssen; Robert G. E. M., z. 
v. A. A. M. v, d. Horst e. v. M. J. C.
v. Beurden; Jacoba J. H., d. v. W. M.
Brekelmans e. v. J. H. Sanders; Wilhel
mus Th. C. M., z. v. A. P. v. Schaaijk 
e. v. J. H. v. d. Langenberg; Marinus 
J., z. v. M. v. Helvoort e. v. M. M. v. d. 
Loo; Adrianus H. A. z.v. G. W. J. M. 
van Vuuren en van A. G. Rijkelijkhui
zen; Jacqueline J. W. M. dochter van
J. G. de Koning en van I. A. Th. van
Buul; Petrus G. C. zoon v. A. Vorsten
bosch en van A. M. van Nunen; Adria
na A. M. dochter van M. J. Hazenberg 
en van A. M. v. d. Hout. 
ONDERTROUWD: Adrianus Henricus
v. Geffen en Adriana Catharina v. Dru
nen.
GEHUWD: Hermanus Stephanus Looij-
mans en Antonett-a Kluijtmans.
OVERLEDEN: Anna Maria van den
Langenberg, weduwe van J. Hensen, oud
88 jaren; Johanna Spierings, weduwe van
H. van Woe.'.lSel, oud 69 jaren.

OMGEVING 

MISSIE-ACTE 
De Eerste H, Communie van Henkie Da
men bracht f 3,03 op voor de Missie. 

Opgehaald op de Uitvaart van Mej. 
Henssen-v. d. Langenberg voor de missie 
van de Paters Assumptionisten de som 
van f 13,93½. 
GYMNASTIEKCLUB VAN DE R.K.].B. 
Zaterdagavond om half zeven oefening 
in de gymnastiekzaal bij de Zusters Ur
;ulinen. 

R.K. JONGE BOERENSTAND. 
Allen die meegaan naar de vergadering 
van de R.KJB. te Tilburg, op Woensdag 
29 October, worden verzocht des mid
dags om half één bijeen te komen aan 
de Boterfabriek, vanwaar gezamenlijk 
per fiets wordt vertrokken. 
Grote opkomst verwacht. 

BERICHT 
De afd. van de R.K. Boerenbond Boxtel 
zal op Woensdag 29 October 1947 in 
de zaal van H. van Rooij, 's-avonds om 
7 uur een algemene Vergadering houden. 
Zie advertentie in dit blad. 

Katholiek Thuisfront 
OPENING KATH. MILITAIR 
TEHUIS TE MERDIKA 

Dit Militair Tehuis, toegankelijk voor al
le militairen, ongeacht godsdienst of 
landaard, werd voor kort op plechtige 
wijze geopend. 
De plechtigheden vingen 's morgens aan 
met een gezongen H. Mis in de Kathe
draal, opgedragen door de Zeer Eerw. 
Pater v. d. Laar, aalmoezenier van het 
Bandoengs� garnizoen. 
Gezamenlijk begaf men zich daarna naar 
het Nieuwe Tehuis, dat door Mgr. Gou
mans plechtig werd ingezegend. 
Een feestontbijt en een gezellig samen
zijn besloot deze' opening in intieme 
kring. 
De officiële opening had n.l. eerst 
's avonds plaats. Velen waren gekomen 
om de aalmoezenier v. d. Laar, zijn me- • 
dewerksters en medewerkers geluk te 
wensen met deze zo belangrijke gebeur
tenis. Reeds lang werd in Kath. Ban
doeng de behoefte gtvoeld aan een te
huis, waar de Kath. Militairen in een 
eigen Kath. omgeving iets konden terug 
vinden van de huiselijke sfeer en gezel
ligheid, welke zij in hun vaderland ach-
ter hebben moeten laten. Aan de voor
zijde heeft men over de halve front
breedte van het gebouw de toneelzaal 
met het ruime podium. 
Een aardige biljartzaal met gezellige zit-
jes ontbreekt al evenmin. 
Het verst van de straat verwijderd, be
vinden zich de lees en schrijfzalen. 
Het schrijven van brieven naar huis, dat 
tot nu toe moest geschieden, zal voort
aan wel h,er plaatsvinden. 
Onder de vele belangstellenden, die zich 
omstreeks zeven uur in de versierde to
neelzaal hadden verzameld bevond zich 
een uitgebreide staf van zowel geestelijke 
als wereldlijke hoogwaardigheidsbekle
ders. 
Omstreeks kwart over zeven heette aal
moezenier v. d. Laar allen hartelijk wel
kom. Spr. verklaarde, dat de opkomst 
groter was dan waarop hij had durven 
rekenen. 
Mgr. Goumans sprak daarna zijn grote 
voldoening uit over de oprichting van dit 
Militaire Tehuis, dat voor onze jongens 
in een grote behoefte voorziet. 
De Hoofdaalmoezenier, Lt. Kol. Baron 
van Voprst tot Voorst dankte de initia
tiefnemer, Pater v. d. Laar en wees er 
de militairen op, dat het voor hun familie 
thuis een grote geruststelling betekende, 
dat men hier vaak kwam. 
Generaal Dürst Britt bedankte de aal
moezeniers voor hun prachtig werk en 
spoorde zijn jongens a.an: ,,Mannen, van 
welke richting gij ook zijt, belijdt uw 
geloof!" 
Pater van de Laar sloot vervolgens de rij 
der sprekers. Hij verklaarde van plan te 
zijn van dit Tehuis iets bijzonders te 
maken, zodat de naam van het Tehuis 
ook ver buiten de stad met ere zou ge
noemd worden. 

-o-

Naschrift van Katholiek Thuisfront St. 
Petrus: , 
Pater v. cl. Laar maakt deel uit van het 
Katholiek Thuisfront St. Petrus. Gaarne 
bevelen wij zijn mooie werk warm aan 
bij onze parochianen. Wie helpt hem bij 
de inrichting van zijn Tehuis? Denkt er 
eens aan bij de a.s. collecte van Kath. 
Thuisfront op Zondag 2 December! 



Algerneen Nieuws. 
VERJAARDAGSPAKKETTEN VOOR 
DE MILITAIREN IN INDë. 

Na veel tijd van voorbereiding is de Na
tionale Inspanning Welzijnsverzorging 
Indië (NIWIN) erin geslaagd om te vol
doen aan een verzoek, dat haar reeds 
lange tijd van talloze zijde werd gedaan, 
n.l. het zenden van een pakket naar de
yerjarende .militairen in Indië. J:-I.et NI
WIN-verjaarspakket opent de mogelijk
heid vanuit Nederland een persoonlijk
pakket te sturen, dat op de verjaardag
aan de geadresseerde in Indië wordt uit
gereikt. De samenstelling van dit pakket
wordt geheel aan de afzender overgela
ten, waarbij men zich echter moet rich
ten naar de aa'nwijzingen, die zijn afge
drukt op het bij de speciale dozen be
horend pakpapier. 
De pakketten worden voor verscheping
gecontroleerd. Deze dozen, v.erzegeld
van papier, touw, etiket en P.T.T.-adres
kaart, kunnen à f. 2,- worden aange
vraagd bij de plaatselijke NIWIN-co
mité's en bij de Intendance van het Ne
derlandse Roode Kruis, Leeghwater
plein 27, Den Haag. In deze prijs zijn 
álle kosten ·van vervoer etc. inbegrepen.
Er mag geen gebruik woren gemaakt van
àan bederf onderhevige artikelen. Wan
neer de afzender de doos heeft ingepakt,
moet het pakket aan het postkantoor
worden afgegeven.
Aandacht verdient, dat het pakket uiter
lijk drie maanden ·voor de datum van de
verjaardag ter verzending moet worden
aangeboden. Met het oog op de beperk
te transportmogelijkheden, kan iedere 
geadresseerde in Indië slechts één ver
jaarspakket ontvangen eil wel van de
naaste verwahten, die derhalve zo'n pak
ket gezamenlijk moeten verzenden.
Behalve het Nederlandse Roode Kruis
verlenen ook het Katholiek Thuisfront
het Protestant Interkerkelijk Thuisfront,
de Band Nederland-Indië en de A.M. 
V.J. hun medewerking aan deze pakket
tendienst. 

VOOR DE ZIEKE EN GEWONDE
MILITAIREN IN INDië. 

Onder de landgenoten in Indië bestaat 
een verheugend grote belangstelling 
voor de militairen, die door ziekte of 
verwonding in een hospitaal moeten ver
blijven. 
Zeer veel dames maken zich verdien
stelijk door de jongens te gaan opzoeken 
en met bloemen of een klein geschenk 
wat op te vrolijken. 
Met name de bezoeken van de Dames 
Spoor en Mojet, respectievelijk echtge
noten van de generaals Spoor en Mojet, 
worden bijzonder gewaardeerd; boven
dien geeft Mevrouw Spoor dagelijks via 
de radio bijzonderheden naar Neder
land door over de toestand van de mili
tairen, die zij heeft bezocht. Dit hospi
taal-bezoek kan dan ook wegens zijn 
morele effect niet hoog genoeg worden 
aangeslagen. 
Daar dit echter nog aan betekenis kan 
winnen, wanneer het vergezeld gaat van 
een kleine verrassing, heeft het Hoofd
bestuur van de Nationale Inspanning 
Welzijnsverzorging Indië (NIWIN) een 
bedrag van f. 25.000 ter beschikking van 
deze actie gesteld. Bovendien verwacht 
de NIWIN, dat door deze steun de 
coördinatie tussen de vele particuliere 
acties, die in gezamenlijk overleg uiter
aàrd veel meer kunnen bereiken, zal 
worden bevorderd. 

Di!tributie•Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 26 October 
tot en met 8 November 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie Q)
Q-01 Brood: 800 gram brood.
Q-01 Boter: .125 gram boter.
Q-02 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet.
Q-03 Boter 250 gram margarine of 200

gram vet, 
Q-01 Vlees: 100 gram vlees.
Q-02 Vlees: 400 gram vlees.
Q-01 Melk: 4 liter melk.
Q-03 Melk: 6 liter melk.
Q-05 Melk: 6½ liter melk.
Q-01 Diversen: 100 gram kaas of 125

gram korst!. kaas. 
Q-02 Diversen: 50 gram cacao.
Q-03 Reserve: 1600 gram brood.
Q-04 Reserve: 200 gram kaas of 250

gram korst!. kaas. 
Q-06 Reserve: 800 gram brood.
Bonkaarten KD, KE 711 (Serie Q) 
Q-11 Brood: 800 . gram brood.
Q-11 Boter: 250 gram boter.
Q-12 Boter: 125 gram margarine of 100

gram vet. 
Q-11, Q 12 Vlees: 100 gram vlees. 
Q-13, Q-15 Melk 10 liter melk.
Q-11 Diversen: 1·00 gram kaas of 125

gram korst!. kaas. 
Q-12 Diversen: 50 gram 'cacao.
Q-13 Reserve: 800 gram brood. �
Q-14 Reserve: 100 gram rozijnen (voor-

inlevering). 
Bonkaarten MA, MB, MC, MD, ME, 
MF, MC, MH 712 (Serie Q) (bijz. ar
beid, a.s. moeders en zieken) 
Q-21 Brood: 800 gram brood.
Q-21 Boter: 250 gram boter.
Q-22 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet.
Q-21 Melk: 5 liter melk.
Q-21 Vlees: 300 gram vlees.
Q-22 Vlees: 100 gram vlees.
Q-21 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram

korst!. kaas; 
Q-21 Eieren: 5 eieren,
Bovengenoemde bonnen kunnen op Vrij
dag 24 October a.s. worden gebruikt, 
met uitzondering van de bonnen voor 
melk, waarop eerst op Maandag 27 Oc
tober mag worden gekocht. 
De bonnen Q 14 Reserve voor rozijnen 
moeten uiterlijk op Zaterdag 8 Novem
ber bij een detaillist worden ingeleverd. 

Sport nieuws.

NEDERLANDSE KATHOLIEKE 
SPORTBOND 

Op Zaterdag 18 October hield de Ned. 
Kath. Sportbond een propagandaverga
dering in café van Run voor de R.K.. 
Sportverenigingen van het district Box
tel. De vergadering werd geopènd door 
de Districtsadviseur Kapelaan Damen, 
die de aanwezige verenigingen, die goed 
waren opgekomen, welkom heette en, 
gezien de beperkte tijd, onmiddellijk het 
woord gaf aan de Heer A. v. d. Dobbel
steen uit Tilburg, secretaris van de NKS. 
Van zijn rede laten we hier de voor
naamste punten even volgen in grote lijn. 
Op 23 Februari 1946 werd te Utrecht de 
NKS opgericht. In alle bisdommen ging 
men direct voor deze organisatie aan het 
werk, maar in ons bisdom werd dit ten 
zeerste bemoeilijkt doordat Pastoor Vis
sers, de Diocesane Sportadviseur was 
heengegaan en nog een plaatsvervanger 
moest gezocht worden. Vandaar ont
stond hier met de werkzaamheden al 
direct een zekere achterstand. Toch vond 
op 12 April te Boxtel de oprichtingsverc 
gadering plaats van de Diocesane Kath. 
Sportbond, welke vergadering, gezien 'de 
onvoldoende ervaring van de· nieuwe ad
viseur in de sportwereld, voor velen een 
teleurstelling was. 
Wat is nu het doel van de NKS. De 
sport in het algemeen heeft onze belang
stelling. Maar wanneer reeds in 1913 • 
door de Paus gewaarschuwd werd tegen 
de gevaren die de sport voor katholieken 
meebracht, dan moeten we nu, als Ka
tholiek na een tweede oorlog, hier zeker 
een op�n oog voor hebben. En daarom is ' 
de verantwoording van al degenen, die 'n 
leidende functie bekleden in de sport, 
groter dan ooit. De NKS wil hier de 
helpende hand bieden. Vandaar dat alle 
takken van sport mettertijd zullen wor
den samengebundeld in de NKS. Door 
de fusie met de KNVB is de R.K. sport 
in een heel andere positie gekomen. De
ze fusie is tot stand gekomen voor 
voetbal, wandelsport, athletiek en tafel
tennis. De andere takken zijn in voorbe
reiding. Ieder sportman heeft deze fusie 
-toegejuicht en wanneer men nu ·hoort
spreken over de NKS, dan is men bang,
dat de bëdoeling is om weer terug te
komen tot de vroegere toestand: Katho
liek Voetbal enz. enz. naast de KNVB.
Het tegendeel is waar. Wanneer de KN
VB zich houdt aan de voorwaarden die
bij de fusie ·werden overeengekomen,
zal de R.K. Sport nooit opnieuw gaan
beginnen. Maar de bescherming van deze
fusievoorwaarden is alleen gegarandeerd,
wanneer de R.K. Sport achter haar vaan
del ook principiële mensen als lid heeft,
en zodoende bij torning • aan de voor
waarden, ook als een machtige organi
satie op kan treden. De conclusie ligt
voor de hand: Zijn we voorstanders van 
fusie, dan ook voorstanders van de NKS.
De vervlakking, die de oorlog bracht, 
drong, in het algemeen gesproken, ook 
door in de sportwereld en daarom moe
ten we in onze R.K. Verenigingen weer
aan de arbeid om het principiële terug te
brengen of althans te versterken. 
Daarbij wil de H.K.S. helpen door het
geven van voorlichting en leiding en
door het geven van technische leiding
aan die takken van sport, waar voor de
fusie nog niet tot stand kwam. Zo wordt
b.v. te Eindhoven door de NKS op 11
November een Jeugdleiderscursus gege
ven voor de leiders van onze junioren
elftallen. Hierdoor wil de NKS waken
over onze katholieke belange" en die,
zo nodig beschermen. De NKS is als 
volgt ingericht. De landelijke bond is
onderverdeeld in de diocesane bonden,
waarvan Bisdom den Bosch weer is on
derverdeeld in 6 districten. Iedere R.K.
Sportvereniging betaald f 10 als inleg
geld en f 5,- voor iedere tak van sport
die haar naam draagt. De contributie is
vastgesteld op 10 et. per lid. Het is wel
een beetje beschamend, als men hier in
het Westen van ons land zo spontaan
zijn bijdrage betaalt aan dit mooie werk,
terwijl Brabant hier ver achteraan hangt. 
Het is misschien ook toe te schrijven
aan de weinige bekendheid, die de NSK
in onze streken nog geniet. Aan het ein
de van zijn rede spoorde de Heer Dob
belsteen de aanwezige bestuursleden nog
eens extra aan, om ieder in eigen vereni
ging reclame te maken voor de NKS
opdat'zij in de Sportwereld de sympathie
mag veroveren, die ze ten volle waard
is. Hierna volgde nog een korte wisseling 
van gedachten over verschillende pun
ten, die echter alle zeer beknopt moes
ten worden behandeld vanwege tijdge
brek. Aan het slot dankte de Districts
adviseur de Heer Dobbelsteen voor zijn
duidelijke uiteenzetting en wees nog eens
op de uitdrukkelijke wens -van het Ne
derlands Episcopaat, om Katholiek te or
ganiseren. Hierna werd de vergadering,
die geslaagd mag heten, gesloten met de
Christelijke groet.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
Als we verslag moeten doen --van onze 
bevindingen bij Advento-Boxtel, dan valt 
op de eerste plaats de eerloosheid van 
Vrouwe Fortuna te melden. Deze gaf 
·zo gretig toe aan de hofmakerijen van 
Advendo, dat Boxtel alle ac,hting voor 
deze Vrouwe verloren moet hebben. 
Het eerste doelpunt werd niet gescoord. 
Een strak schot beoordeelde Leyten ver
keerd, de bal viel van zijn vuisten terug 
in de doelmond, waar hij zijn fout on
middellijk herstelde, door de bal "een 

• halve meter voor de doellijn" te stoppen.
De scheidsrechter had echter de aardig
heid naar het midden te wijzen, tot ver
ontwaardiging van Boxtel en verbazing
van Advendo, wier spelers volmondig 
toegaven, dat de bal de lijn niet was ge
passeerd. De scheidsrechter die zijn oor
deel op het middenveld had gegeven,
wilde zich echter niet overtuigen en
bleef bij zijn beslissit1g. Boxtel bleef in 
de meerderheid, doch "productiviteit"
was voor haar koeterwaals.
Na de rust zette Boxtel onmiddellijk een
heftig offensief in, dat tot de laatste mi-

nuut bleef duren 'en toch slechts een 
doelpunt opleverde. 
Het regende voorzetten, doch doelpun
ten werden er niet uit gedistilleerd. De 
ene maal was het het pechduiveltje, 
waarmee Boxtel te kampen krèeg, de an
dere maal met de onmacht tot doelpun
ten van haar voorhoede. Advendo, dat 
zich met de rug tegen de muur voor een 
gelijkspel trachtte te hoeden, kon even 
op adem komen, toen een buitenspelge
val, dat met de klompen te voelen was, 
de scheidsrechter "schijnbaar" ontging. 
De doorgebroken Advendo-speler werd 
ongeoorloofd aangevallen en dit leverde 
een strafschop op, die in een doelpunt 
werd oingezet 2-0. Boxtels rechtsbuiten 
verkleinde 10 minuten voo"r het einde de 
achterstand. Het vuur werd Advendo in 
de laatste 10 minuten nog wel na aan de 
schenen gelegd, doch Boxtel verloor ...  
op een ongelukkige .wijze ... zij het ook 
nu weer in een minder goede wedstrijd. 
Er is echter nog niets verloren. We heb
ben gezien, dat onze tegenstanders ze
ker te kloppen zijn en we twijfelen er 
niet aan of Boxtel zal, als zij haar in
zinking te boven is, een flinke run-up 
maken. 
Boxtel Il verloor van een g�ede Berli
cmh-ploeg met 4-0. Het derde elftal 
maakte een lang niet onverdienstelijk 
begin in de competitie door D.V.G. II 
met 7-3 te verslaan. 

ODC-SCB 2-2
Schijndel III - ODC II 3 - o

Schijndel IV - ODC III 4 - 4 
ODC loopt 2 - 0 achterstand in 

Eén "boeiende ·en fraaie wedstrijd was 
het, die de ongeveer drie duizend toe
schouwers kregen te aanschouwen. 
Emotie en spanning in overvloed. Doch 
dat niet alleen. Voor deze klàsse boven
dien ongekend goed spel, dat beide elf
tallen lieten zien. Nu bleven we tenmin
s�e gespeend van dat weg is weg en ir
n_terend geklos. ·En we zeggen waarlijk
met te veel met te verklaren dat dit de 
eerste goede wedstrijd was ctie we zagen 
sinds Willem II op bezoek kwam. De 
oorzaak? Heel eenvoudig; Twee elftal
len die elkaar technisch en tactisch de 
loef af trachten te steken. Dus voetbal 
tegenover voetbal. 
Erg jammer dat dit in deze afdeling zulk 

• een zeldpamheid is. Het spelpeil zou 
dan met rasse schreden omhoog gaan: 
Van de Bata ging een grote roep voor
af. En waarlijk dit bleek niet ongegrond.
Een klas sterker als vorig seizoen.
Zwakke plekken hebben wij niet ont
dekt. De verdediging is wel het sterkste •
deel, met rechtshalf de Wit als uitblin
ker. Deze jongleur s.peelt een klas op
zich zelf. De speelwijze van Tommy Fox
(geïmporteerd uit Engeland) kunnen we
niet bewonderen. Vast staat dat hij tegen
Wagenaars geen voet aan de grond
kreeg. 
ODC deed voor de tegenpartij niet on
der. In de verdediging was Henk Wa
genaars deze middag de man, doch de
overigen . bliezen hun partij behoorlijk.
Jammer voor hen, dat de 1Bata aan het
eerste doelpunt kwam geheel buiten hun
schuld. De voorhoede van ODC verkie
zen wif boven die van Bata en het heeft
maar een haar gescheeld, of een 2-0
achterstand �verd in een overwinning om
gezet. Het laatste kwartier was wel het

• hoogtepunt. Met lange passen over de
vleugel, werd de hechte SCB verdediging
uit elkaar gerukt. En in deze periode

Het verhaal van de week. 

,,El homo f aclus est" 
De zangertjes van Santa Teresa storm
den de trappen van 't oksaal af en ren
den weg de straat op om naar de zwa
nen te gaan zien bij de Ponte Ligoro. 
Dom Leroso streek zich door z'n haren, 
sloeg 't orgel dicht, knielde en ging lang
zaam naar beneden. 
Bij de deur stond de kleine Lorenzo 
braafjes met z'n handen over elkaar. 
Hij had tijdens de repetitie wat gekheid 
gemaakt en was door Dom Leroso naar 
beneden gestuurd. De musicus zag de 
bengel staan en herinnerde zich 't kleine 
incident. Hij kon een glimlàch niet on
derdrukken toen hij de onde_ugende ogen 
van de kleine Lorenzo half bang half 
lachend in de zijne zag kijken. 
Plotseling herinnerde de monnik zich een 
melodie, die hij enkele dagen geleden 
opgetekend had. 
Hij diepte uit z'n pij 'n klein stukje pa
pier op - floot wat voor zich uit en 
keek toen weer naar de jongen, die met 
veel belangstelling toegekeken li:id .. 
Dan wenkte hij Lorenzo snel naar boven 
te komen, sloeg 't orgel open en speeWe 
de melodie die hij had opgeschreven:· 
Een paar keer zong hij het voor met z'n 
heldere tenor-stem en vroeg toen Lo
renzo 't na te zingen. 

De Geschiedenis 

van 

FELIX ·FLINK 

97 

97. Felix stapte dapper naast de mis
sionaris en praatte honderduit. De Pater
op zijn beurt vertelde allerhande voor
vallen, welke hij gedurende zijn jaren
lang verblijf in de Missie had meege
maakt. Moe van het praten liepen ze dan
weer een poos zwijgend voort en voelden
de tropenzon op hun rug branden. 
Het was Felix, die even later de stilte
verbrak: ,,Ik wil ook missionaris worden!' 

werden twee goals geboren, beide van 
v. d. Boogaard, waarvan het laatste van
prima kwaliteit. SCB speelde voor rust
sterker. Het was niet zozeer veld over
wicht, doch het plaatsen was beter en
vooral gevaarlijker doordat, ineens het
spel werd �rplaatst van rechts naar
links en omgekeerd, zulk in tegenstelling
met ODC, die, kort, binnendoor de
weg naar het doel zocht. Een kolfje naar
de hand van L9uwers c.s. die niet voor
een stootje bang waren. ODC �reeg
toch nog de eerste serieuze scorings
kans, toen Hazenberg in duel met Bouw
man .laatstgenoemde- de bal zag ont
nomen, en deze langs het lege doel ver- '
dween. Met een geweldige sprong redde
Bouwman de situatie. Toen kwam Bata
aan het eerste doelpunt. Een harde lage
voorzet van de rechtsbuiten, kreeg C. 
van Wijk ongelukkig op de punt van zijn 
schoen, en onhoudbaar voor Bertens ver
dween de bal in het ODC doel 0-1.
Met deze stand begon de tweede etappe, 
die direct het tweede doelpunt oplever
de voor SCB. Peijnenburg die C. Bertens 
verving, was hier debet aan. Hij be
lette echter fraai, dat Pierot het derde 
doelpunt kon scoren. Toen was het ge
daan met SCB. Het tempo dat toch al 
hoog was werd nog een tikje opgevoerd, 
en cross-passes brachten de SCI31-�ers 
van de kook. Toen v. d. Boogaard uit 
een scrimmage het eerste doelpunt scoor
de, was het hek van de dam. Zo noteer
den we in korte tijd diverse schoten, die 
beter lot hadden vercliend. Toch had 
v. d. Boogaard voor de tweede maal suc
ces met een hard schot dat via de dek
lat in het SCB doel verdween. Met de
rug tegen de man verdedigde de SCB-ers 
en ze hielden stand tegen een aanvallend
ODC dat had laten zien op het laatst
nog iets in petto te hebben dat zelfs de
Bata te machtig wàs.
ODC Il kreeg voor de tweede maal klop, 
doch het derde elftal deed iets beter met 
tenminste een punt mede te brengen. 

Oirschot- Vooruit - DVG 5 - 2 
Weer is /iet love Zondag j.l. niet mo
gen gelukken, ook maar een puntje in 
de wacht t,e slepen. 
�irschot Vooruit trapt af, de bal komt 
111 handen van DVG, via de linksbuiten 
naar de rechtsbinnen, deze omspeelt, 
backs en keeper en legt de bal in ver
laten doel. 0-1. Enige ogenblikken later 
krijgt CfV een vrije trap te nemen, op 
ongeveer tien meter buiten het straf
schopgebied. Deze wordt genomen door 
de O.V.-spil (de ster van 't veld) en 
in een doelpunt omgezet 1-1. Het soel 
gaat vlug op en neer en spoedig v·er
dwijnt de bal voor de derde maal via de 
O.V. rechtsbuiten in het DVG doel 2-1.
Nog voor de rust wordt de stand opge
voerd tot 3-1, doordat de DVG-back 
in eigen doel trapt. 
Na de rust heeft DVG haar gehele op. 
stelling gewijzigd, die veeleer slechter, 
dan beter voldeed. Al spoedig is de stand 
5-1. Nu weet de DVG-rechtsbinnen,
die de geh_ele wedstrijd schitterend, speel
de, de stand met een hard schot op 5-2
te brengen. 
Ook het tweede elftal verloor, en wel 
van Boxtel III in Boxtel met 7-4. 
De Junioren speelden hun eerste wed
strijd en verloren deze, mede door een 

_grote blunder van de keepe_r met 3-2. 
DVG

,-
ers a.s. Zondag: T AC-DVG en 

QVG II-Boxtel III. Veel succes. 

Bevend begon de jongen, maar na enkele 
maten werd z'n stem wat vaster en de 
tweede keer klonk er door de Santa Te
resa een wonderlijk "Et incarnatus est," 
in een warm kristal sopraan stemmetje. 
Toen knikte de priester heel tevreden 
en beloofde Lorenzo dat hij dit misschien 
met Kerstmis mocht zingen, als hij goed 
oppaste en niet meer zo vervelend was 
op de repetities. 
Bedreumeld maar overgelukkig ging Lo
renzo naar beneden, terwfjl Dom Leroso 
speelde op 't orgel, nu en dan ophield 
om te schrijven - dan weer fel en hevig 
doorspeelde en ten slotte zelf meezong. 
dat de, grote kerk geheel vol was van 
zijn schone stem. 
Avond op àvond klonk het orgel in de 
Santa Teresa. 
En élke week zongen de kinderstemmen 
van zijn jongenskoor de nieuwe Mis, 
die Leroso maakte. Niet zelden gebeur
de het dat beneden in het halfduister 
van de kerk enkele mensen bleven luis
teren naar die trillende kinderstemmen 
en die warme tenor, die telkens onder
brak en vóórzong. 
Maar op een avond bleef de kleine Lo
renzo aarzelend wachten op het gewone 
gebaar na de repetitie: het dichtslaan 
van 't orgel en de kleine knieböiging. 
Toen de musicus de jongen in 't oog 
kreeg, wenkte hij hem bij 't orgel, be
gon zacht met het "lncarnatus est" en 

zei hij spontaan. ,,Awel dat is een schone 
wens" zei Pater van Witteghem, maar 
dat gaat niet ineens. 
Daar zullen we nog wel eens over pra
ten als we wat uitgerust zijn. 
98. Terwijl de Pater dit zeide wees hij
Felix in de verte Óp het kerkje en het
gebouw ernaast, daar moeten we zijn
dat is het seminarie voor inlandse pries
ters. Ze waren blij dat ze nu de tocht 

. 'R.K.S.V. BOXTEL afd. KORFBAL
·zondag j.l. was Boxtel I en II bij Oister
wijk II en III op bezoek. Boxtel I kreeg
haar eerste nederlaag te incasseren. Na
een ruwe wedstrijd, die hoofdzakelijk

' was te wijtf'!n aan de zeer slechte leiding,
kwam het einde met een 2-1 nederlaag. 
Aangezien Oisterwijk echter met onge
rechtigde spelers en speelsters uitkwam, 
heeft Boxtel deze zaak bij de NBKB
aanhangig gemaakt. Boxtel II had echter 
meer succes en bracht beide puntjes mee 
naar Boxtel. 

. Oisterwijk II - Boxtel 2 - 1
Deze wedstrijd, die in.het begin op zeer 
goed peil stond, sloeg spoedig om in een 
zeer ruwe wedstrijd. Betreurenswaardig is 
hier, dat de scheidsrechter niet hande
lend optrad, anders had Boxtel op één 
der beste wedstrijden kunnen terugzien. 
Doch helaas was dit niet het geval. Het 
spel ging regelmatig op en neer, en een 
woord van lof aan de Boxtel verdediging 
is hier zeer zeker op zijn plaats. Tot 
ongeveer een kwartier voor het einde 
wa_s de stand nog steeds dubbel blank. 
Toen echter nam Boxtel de leiding 0-1. 
Hevig geforceerde aanvallen was hierop 
het antwoord van Oisterwijk en tenslotte 
moest de Boxtel verdediging zwichten 
en bracht Oisterwijk de stand weer op 
gelijke voet. 1-1. Gesterkt door dit "suc
ces" trok Oisterwijk opnieuw ten aanval 
en slaagde er in, in de laatste minuut 
de winnende goal te forceren, 2-1. 
Thans is het voor Boxtel afwachten op 
de beslissing van de NBKB. Krijgt Box
tel het protest toegewezen, dan wordt 
deze wedstrijd opnieuw vastgesteld, doch 
dan op het terrein van Boxtel. 

Oisterwijk Il! - Boxtel II 0- 1 

In deze wedstrijd was Boxtel II verreweg 
de meerdere. Ondanks deze meerderheid 
wisten zij het aanvankelijk niet in doel
punten uit fe drukken. Ook hier ging 
de rust met 0-0 in. Eerst in de tweede 
helft werd het enigste en zeer verdiende 
doelpunt gemaakt. 

MEP Hockey-nieuws 
De wedstrijden van verleden Zondag 
hebben voor onze vereniging een zeer 
goed resultaat opgeleverd. Het . eerste 
heren-elftal versloeg de ernstige mede- • 
candidaat voor de bovenste plaats n.l. 
Oranje-Zwart met 3-0 en hierdoor ziin 
we voorlopig alleen bovenaan op de 
ranglijst gekomen. Ook onze dames wis
ten hun wedstrijd te winnen en wel met 
3-1. Voorwaar een goed resultaat daar
Hoco toch altijd nog een goed elftal 
bezit en heus niet zo gemakkelijk te ver
slaan is. Het tweede heren-elftal kon het
niet tot een overwinning brengen en
moest in Hopbel Il zijn meerdere er
kennen met 2-0. Het spel was· wel goed
van het tweede elftal maar er zit nog
niet voldoende samenspel in.
Het programma voor a.s: Zondag bevat
slechts een thuis-wedstrijd en wel voor
onze dames, die het nu zullen moeten
opnemen tegen --Keep-Fit uit Oss. Wat
het resultaat van deze wedstrijd zal wor
den, is absoluut niet vooruit te zeggen,
daar de kracht van de tegenstander ons
volkomen onbekend is. Mogelijk geeft 
het eigen terrein wel een weinig voor
deel. Het eerste heren-elftal heeft nog
een zware uitwedstrijd voor de boeg en 
wel tegen de Tilburg-veteranen. Ook
dit zal een moeilijke wedstrijd worden, • 
waarbij we voor de overwinning zullen 
moeten hockeyen tot het laatste mo
ment van de wedstrijd. Laten we daar
om a.s. Zondag stevig aanpakken en 
het resultaat zal dan beslist wel gunstig 
zijn. Succes!! 

gaf hem 't teken te zingen. Lorenzo ge
hoorzaamde direct en zong z'n solo als
of hij zelf de componist was. 
Maar middenin, bleef hij plotseling ste
ken en barstte in schreien uit. 
De monnik was verbaasd over zoveel 
kinderverdriet;- - zijn handen gleden 
van de toetsen; hij trok Lorenzo naar 
zich toe, streelde hem over z'n verwarde 
haren en vroeg wat er �cheelde. 
Tussen z'n tranen door zei· Lorenzo: 
"Ze zeggen dat m'n stem gaat breken 
en dat ik dan niet meer zal kunnen 
zingen. En ze zeggen ook dat dat niet 
zo lang meer zal duren." 
Toen schoot Dom Leroso in een harde 
lach en ,:ei dat alle kinderen op de duur 
'n mannestem kregen. ' ' 
,,Je kunt toch niet altijd 'n kind blijven, 
m'n jongen." 
,,Waarom niet, Pater?" 
Toen wist de monnik niet goed wat hij 
moest zeggen. Hij gleed met z'n blanke 
vingers weer over de toetsen gaf 'n te
ken en Lorenzo zong opnieuw. 
Terwijl hij zong, lachte hij door z'n tra
nen heen. Dom Lerozo lachte vriendelijk 
terug. Het ,,incarnatus" klonk door de 
donkere kerk; de godslamp beefde. ,,Et 
homo factus est." 
Daarna sloeg de priester 't orgel dicht 
gaf de jongen 'n kruiske óp z'n voor
hoofd en zei: ,,O.L. Heer is ook niet 
altijd klein gebleven." 
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volbracht hadden, want de vermoeienis 
van een voetreis ·zoals deze deed zich 
danig voelen. 
Felix bracht heerlijke dagen door op het 
seminarie en hij vond het spijtig dat hij 
er reeds spoedig moest vertrekken. 
Met enkele Paters. die naar Holland gin
gen zou hij de reis meemaken, maar zijn 
besluit stond vast: Hij wilde missionaris 
worden. 



.. 

MET DE KOTA INTEN NAAR INDIË De vorige keer waren we blijven steken 'ergens in de Middellandse Zee in de buurt van Port-Said. Dat blijven 'steken moet je natuurlijk goed ver�an .. Als de motoren van een schip als de Kota lnten in Rotterdam beginnen te draaien blijven ze draaien en stoppen niet eerder voor de schuit vastligt in Batavia. Slechts twee keer hebben we stil gelegen , op de Oceaan. Dus 't gebeurt wel eens hij wijze van uitzondering. Op Zaterdag 6 September waren we al tamelijk dicht in ·de buurt van Port-Said, toen er een telegram kwam dat we eerst Maandagmorgen in alle vroegte mochten binnen varen. Toen werd de Kota Inten stil gelegd op de golven, want het heeft natuurlijk geen :zin op de uitgestrekte Oceaan een straatje om te varen. . 's Zondagsmorgens gingen we weer varen, en 's Maandagsmorgens om 5 uur .. stoomden we de haven van Port-Said • binnen.Alle voorzorgsmaatregelen om onaangenaamheden met de Egyptenaren te voorkomen waren genomen.,,Maar er is letterlijk niets gebeurd. Dejongens hadden er het eerste uur trouwens geen tijd voor om eventuële scheldpartijen te aanhoren. Ze hadden het veel
te druk met het doorlezen van hun brieven, want met de loods waren er ook�en behoorlijk aantal postzakken aanboord gekomen. , •Toen we goed en wel in het Suez-kanaalwaren werd de reling vrijgegeven en begonnen de jongens hun ogen uit te kijken. 't Is ook best de moeite waard zo'n .tochtje door het Suez-kanaal.Het is de eerste kennismakin!J met deOosterse wereld. Aan de rechteroever istamelijk veel vegetatie te zien; er tooptverder een grote rijweg langs met nogal-druk verkeer; en men ziet de nodige kamelen, ezels, vette Turken en smerigeArabieren. Verder passeerden we verschillende Engelse soldatenkampen waarook veel wel-doorvoedde Duitse. krijgsgevangenen aan het werk waren.

DAMMEN 'voor de ·competitie te klasse A. van de Prov. Noordbrabantse Dambond speelde ·-de EBD l.i. Dinsdag tegen het sterkeExcelsior II uit 's-Bosch.Onze Boxtelse dammers die aan de eer
ste borden niet de mindere waren, moesten uiteindelijk na harde kamp de vlagstrijken en verloren met ere van dezetienvoudige kampioenen.Voor a.s. Maandag 27 October is vastgesteld VD 11-EBD te Heusden.Dus een uitwedstrijd. Aanvang n.m. halfacht.· De plaats van vertrek uit Boxtel:zal nader worden bekend gemaakt.
Uit een dagboek
der laatste OorlogswekenTer herinnering aan de laatste bewogen dagen der bezetting en de bevrijvende komst der geallieerden, publiceren wij enige aantek�ningen uit het dagboek van een ingezetene. In de nacht van Zaterdag op Zondag 2 2  October kregen wij in Boxtel het eerste staaltje van optreden der geallieerde landmacht. Omstreeks middernacht werd er al veel 

En aan de linkeroever. van het kanaal niets dan de uitgestrekte woestijn, een doodse bruingebakken onafzienbaarheid. Het IIJOet voor de Joden werkelijk geen lolletje geweest zijn daar 40 jaren lang rond te zwerven. Van de Roode Zee ga ik U niet veel • vertellen.Alleen maar dat ik blij was toen we erdoorheen waren. Het was er alleen gruwelijk heet.En iedere avond opnieuw ging_ de zonin een ondoordringbaar waas aan de horizon onde·r, en stond de hemel als eengloeiende koperen pot boven de RoodeZee gestulpt. Geen pufje wind. Mensenik wil er niet meer aan denken, andersbegin ik weer te puffen en te blazen.De toestand aan boord is tot nu toe zeergoed. Er wordt op de eerste plaats geweldig veel geschreven door de jongens.Van 's morgens vroeg tot 's avonds laatzie je ze bezig. Sommigen zitten op 'nkistje met hun schrijfgerci op hun knieën; anderen gebruiken een kistje alsschrijfbureau, weer anderen liggen languit op het dek of nestelen zich in eensloep of vlot. Sommigen schrijven meteen vulpen, anderen met een potloodje,maar schrijven doen ze allemaal.Voor ontspanning is ook genoeg gezorgd: kaarten, dammen, schaken, bokswedstrijden, muziek en zang en toneeluitvoeringen. En elke • dag trouwe opkomst bij de H. Mis en het avondgebed.Het gaat best op de Kota -Inten.Enkele dagen geleden zijn we in Sabanggeweest. Het was een prachtig gezichttoen de kerels weer aan boord kwamen.Ze hingen vol bananen en kokosnoten,allemaal gekocht in jeugdig enthousiasme en hen nog met meer enthousiasmeaangesmeerd door linke Chinezen die ereen goed zaakje aan hadden die dag ..Over een paar dagen zijn we in Batavia.Daar zal ik me bij mijn eigen onderdeelkunnen voegen. • .En hoe het de aalmoezenier daar verdervergaat, staat in de volgende Automaat. '
geschoten, maar tegen half drie kwam als het ware een hagelbui van projectielen over en in de dorpskom. Degenen onder de bevolking die reeds vroeg te bed waren gegaan werden op vreselijke wijze gewekt. Het was of het gehele dorp onder de projectielen zou worden vernield. De granaatscherven kletterden neer in de straten. In de Nieuwstraat, op de Bosscheweg, de Kloosterstraat en andere straten werden verschillende huizen getroffen. Het was een nacht· van verschrikking. Tot ongeveer 5 uur in de morgen duurde deze helse beschieting doctr de kanonnen der geallieerden. Wa.arop was het vuur gericht? Vermoedelijk op vijandelijke troepenbewegingen op de wegen. De treffers in ons dorp zouden dan als zogenaamde "verdwaalde" moeten worden gerekend. Zo grandioos interressant op Zondag t 7 Sept. de aanvoer van de eerste luchtlandingstroepen was, zo schrikwekkend was deze nachtelijke oorlogsactie. . Geheel de.Zondag is in de omgeving fel gevuurd en de luchtmacht heeft de vijand geen rust gelaten. De geallieerde vliegers hebben de Duitsers de gehele ·dag opgezocht, beschoten en gebombardeerd in de beboste omgeving en schuilplaatsen. De luchtoperaties konden overal worden waargenomen, maar het was

. gevaarlijk Jn de straten en op de wegen. Jammer genoeg is de burgerbevolking getroffen met een paar doden en ge• wonden, wat zeker te wijten is aan de manier, waarop de Duitsers zich dekken en opstellen in de nabijheid van boerderijen en huizen. -o-In de nacht van Maandag 23 October in de omgeving weer eenzelfde vuurduël als de nacht tevoren. Vermoedelijk zijn de Duitsers weer verder terugge-trokken. In de vroegen morgen was het zeer gevaarlijk wegens de vele overkomende ,,fluiters", die in de omgeving ontploften. Dat de burgerij schrik had buiten te komen bleek wel het best uit het geringe aantal kerkgangers. Gedurende de dag werden enige personen gewond. 's Middags viel weer een granaat bij Duinendaal en veroorzaakte schrik en ontsteltenis onder de daar gehuisveste geëvacueerden. Boxtel ligt in de- vuurlinie en zal spoedig moeten ondervinden hoe zwaar de laatste loodjes wegen. Tot aller ontzetting begonnen de Duitsers vandaag de bruggen in het dorp te laden. Uit ervaring met de opblaz-ingen van het spoorwegemplacement, weet ieder welke gevolgen het vernielen der bruggen kan hebben. In allerijl brachten de in de omgeving der bruggen wonenden ramen en meubilair in veiligheid. Wie kon, nam zoveel mogelijk de ramen uit en plankte af. (Wanneer zal worden opgeblazen is niet bekend gemaakt. De ongerustheid der_ bevolking neemt toe. Wie kan, slaapt in kelder of schuilkelder. Tegen de avond ging het gerucht, dat de geallieerden reeds gezien zijn bij het afwateringskanaaltje. De brug in de Nieuwstraat is al opgeblazen. Om 10 uur in de avond werd de brug op de Eindhovenseweg opgeblazen. Met de vrees voor de gevolgen van het opblazen der bruggen in de Rechterstraat, Mgr. \'v'ilmerstraat en Van Salmstraat groeide de hoop op een spoedige bevrijding van de onderdrukkers; het vernielingswerk wijst immers op een komende aftocht. -o-De bevrijders nabij wetende, doch de troep schurkachtige vernielers bij ons, zagen we met spanning de dag van 24 October komen. In de stille .herfstmorgen overheerste angst bij velen de hoopvolle gedachte aan de bevrijding. Wanneer toch zouden de bruggen door de ontzettende dynamietladingen de lucht worden ingeslingerd om in puinbrokken met geweldige kracht op de huizen neer te ploffen? De tijd ging langzaam, de spanning steeg met de minuut. Precies 8 uur kwam qe gevreesde explosie waarmee de Zwaanse brug werd vernietigd met de aangrenzende huizen en beschadiging van vele in het dorpscentrum liggende huizen. Nauwelijks was de massa neergestort, de geweldige stofwolk opgetrokken, of de bewoners uit de omliggende straten stormden uit hunne kelders naar buiten om de verwoesting aan de Domme1 te zien en hoe eigen woning er was afgekomen. Toen was het weer spannend wachten op de vernieling der andere bruggen. Pas om t uur volgde de brug aan de Mgr. Wilmerstraat, omstreeks half 2 die over het Smalle water in de Van Salmstraat. Gedurende al die tijd werd bij Boxtel -hevig gevuurd, boerderijen op Munsel en Langenberg in brand geschoten en ver-

woestingen aangericht. De bevolking had echter de laatste verschrikking van deze dag nog niet doorgemaakt, want plotseling begon een hevige beschieting. Drie· kwartier -lang werd een verschrikkelijke projectielenhagel gelegd, vermoedelijk op de om Boxtel liggende wegen, doch met verscheidene treffers op huizen. Met beklemmenden angst heeft de bevolking in de schuilkelders dit helse vuur doorstaan, verwachtend ieder ogenblik getroffen te kunnen worden. Meerdere huizen lan�s Nieuwstraat, Bosscheweg en in andere straten werden geraakt. Ziekenhuis, kapel en scholen van Duinendaal kregen lelijke treffers. Onder patiënten, ouden van dagen en evacué's heerste grote verwarring. In en om Duinendaal was het een puin al puin. Zodra er minder geschoten werd wilden de reeds meermalen gevluchten en geëvacueerden weg, weg uit het gevaar. De hulpdiensten kwamen om zieken over te brengen naar Stapelen en hulp te verlenen bij de overbrenging van evacué's en ouden van dagen naar' St. Ursula. Het was een meelijwekkenden trek van zenuwachtige moeders en vaders, sjouwende met hun hebben en houen, om-· ringd van kinderen, zuchtende oude vrouwtjes en mannen, een af- en aanrijden in ziekenwagentjes, rolstoelen, op vrnchtfietsen en handkarren, waar tussendoor de hulpdienst en verpleegsters zieken op draagbaren overbrachten. Inmiddels waren de afgetobte zusters van het ziekenhuis en pleegzusters al maar bezig de mensen voor de overbrenging gereed te maken, terwijl op Stapelen eenzelfde bedrijvigheid heerste voor de ontvangst. Ook op St. Ursula wer/cten de zusters onder hoge spanning om de binnenkomende vluchtelingen voor de• nacht te kunnen onderbrengen. Intussen was het volk tot het besef gekomen, dat onder al het bange gebeuren de verafschuwèle Duitset'5. hadden moeten wijken voor de geallieerden. -Engelse en Amerikaanse vrachtwagens waren al op de Bqsscheweg en Eindho-vense weg gezien. 'De doorgestane schrik was vergeten en met blijdschap begroetten de mensen elkaar en liepen naar de wegen om de Tommies te zien. De eersten echter die in Boxtel aankwamen op Stapelen, was een groep welke zich al vier weken lang in de Campina had opgehouden zonder met andere groepen in contact te kunnen komen. Zij waren al die tijd vanuit de gemeente geproviandeerd. Gelukkig heeft deze angstige oorlogsdag niet veel slachtoffers onder de bevolking geëist. Een tweetal doden en negen gewonden. Toen de avond viel wist Boxtel zich bevrijd van de onderdrukkers, die ons materieel van alles hebben beroofd, doch onze geestkracht niet hebben kunnen breken, noch aanvankelijk met hun gehuichelde beleefdheid, noch met het aangewende geweld. Op het gerucht dat reeds was begonnen . een brug te slaan over de Dommel aan de Eindhovense weg liepen velen daarheen om de "Engelsen" te gaan helpen. Het waren evenwel geen Engelsen, doch Boxtelse inwoners, die al aanstonds begonnen waren een noodbrug voor voetgangers te maken om de verbinding met Kleinderliempde te herstellen. 'n Mooi staaltje van voortvarendheid en goede wil. Woensdagmorgen 25 October kwam de eerste proclamatie van het nieuwe voor-

lopige gemeentebestuur. Mr. Francissen' was aangewezen tot waarnemend burgemeester, de heer J. van den Hout dito secretaris en de heer H. van den Broek tot hoofd van de Ordedienst. -De proclamatie werd spoedig gevolgd door andere bekendmakingen. De geallieerde troepen hadden intussen hunne maatregelen genomen 'om Boxtel te kunnen bezetten en hun materieel aan te voeren. In enige uren tijds sloegen zij bij het Schipke een brug van 40 ton draagvermogen. Toen. deze klaar was kregen we te zien welk reusachtig oorlogsmaterieel onze bevrijders in de strijd kunnen aanwenden. De bevolking kwam vol belangstelling naar de grote verkeersweg. De blijdschap over de bevrijding was algemeen, ieder lachte, de mensen . liepen als het ware met uitgestoken handen om elkaar wederkerig gèluk te wensen. Het school-Engels der jongelui kwam druk in ·practijk en de spldaten werden bestormd bij hun wagens. Toen het avond was wist iedereen iets bijzonders te vertellen, zelfs wat de Tommies die dag hadden gegeten, wat ze allemaal in blik geconserveerd bij zich hadden, hoe ze langs de weg ieder voor zich hun potje kookten, hoe_ lekker de "echte" Engelse sigaretten zijn, en dat de mik ,,hagelwit" is. In de nacht bestookten de Tommies vanuit Boxtel-Gemonde gedurende enige uren de vijand in de omgeving, wat ook nog voo� Boxtel een minder aangenaam concert 1s geweest. Was Woensdag alle arbeid blijven liggen, Donderdag 26 October werd het opru_imingswerk stevig aangepakt. In de namiddag werd door de militairen ook over de Dommel aan de Eindhovenseweg een grote brug gelegd en kon ook uit de richting Eindhoven het oorlogsmaterieel binnenrollen. Spoedig was Boxtel in één groot oorlolJsbivak herschapen, langs straten en ruimt�n werden allerlei wagens en oorlogstuig geplaatst. Er heerste een vriendschappelijke geest tussen volk en soldatene Eenieder. viel het grote verschil op tussen deze en de schreeuwende Duitse barbaren. Geen krijtende commando's, 't leek één stille samenwerking Gedurende deze dag en ook Vrijdag 27Oct. werd de strijd rond Boxtel voortgezet om de omgeving van vijanden tezuiveren. Geheel de dag het geschut gehoord. Heerlijk is de herkregen vrijheid, niettegenstaan_1e de opgelegde beperkingen,�o?dzakel11k voor legerbeweging, beveil1gmg tegen spionnage en gevaren, dienog dre1ge? o.m. van landmijnen door deschu _rkacht1ge moffen op geraffineerdemanier gelegd. De blydschap over de bevrijding moetstemm_ig blijven bij de gedachte aan denog met bevrijde landgenoten, want wijhebb�n ondervonden waartoe de moffennog m staat zijn, en weten dus wat�treek en volk wacht als die barbaren mgeslo�en worden en zich nog enige tijd ,verdedigen bfwel nog de kans krijgenterug te �rekken. Daarbij, medelijdenm{t hen, die smartelijk getroffen werdeno van . alles beroofd zijn door brand plund�rmg en vernieling, weerhoudt on;van uitbundigheid. Wij zijn blij om de vrijheid maar ooko
1

dat onze gemeente in verg�lijking metve e andere tot nog toe zo gunstig vande J°orlogsgevolgen is afgekomen. Dooroor ogsgeweld en overlijden in gevangenschap verloor Boxtel e ··f • 1· en v11 t1gta mgezetenen, hoevelen er zwaar of lichtgewond werden is niet bekend.
COR KEUKENS en 
MIA VAN KASTERE� :geven hiermede kennis van :hun voorgenomen huwelijkwaarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 29 October a.s. in de H. Hart,kerk, om 10 uur. 

Het Feestcomité van de Breukelse straat plicht het om iedereen die, in welke vorm ·dan ook, heeft bijgedr,!gen tothet slagen van het diamanten huwelijksfeest van 
Ik heb 2 overjassen, 2 broeken, 2 korte jasjes, 2 paar schoenen, alle leeftijd to à 12 jaar, voor spotprijs. Bevragen Nieuwe Kerkstraat 77. 

Voor de vele blijken van 
belangstelling ontvangen 
bij gelegenheid van hun 
zilveren jubileum zeggen 
ondergetekenden harte
lijk dank. 

Net Dagmeisje gevraagd, Stationstraat 50 . Burgemeester en Wethouders van Boxtel zijn voornemens op Vrijdag 31 October 1947 ten gemeentehuize van Boxtel des voormiddags om 11 1,ur in het openbaar 

A.S. ZATERDAG en ZONDAG 25 en 26 October
in Café H. M. Nooten 

.BOXTEL, October 1947. Julianastraat t 9 Breukelsesi:raat 31. Receptie van 1,30-2,30 uur Breukelsestraat 31. Toekomstig adres N.O.1. 
Ondertrouwd: 

N. KLUYTMANSen 

W. Versantvoort-v. d. Heuvella�gs deze weg hartelijk dank te zeggen. Afzonderlijk dank brengt het comité aan de heer A. Adelaars voor de schitterende verlichting die hij tot stand bracht. HET FEESTCOMITé. Wie, die in Nov. a.s. aangesloten wordt op het nieuwe electrische stroomnet, wil zijn Radio-Triller-Omvormer aan onsoverdoen of ruilen? Adres bevragen, Molenstraat 19. 

Te koop: Tulpen 4 à 5 cent, Sierheesters, waaronder witte dubbele Seringen, 3 meter lage randpalm, 300 stekbloempotjes, dubbele witte Madelief-plantjes, aardbeiplanten 2 à 3 cent. Na t November niet meer te koop, Dr. Hoekstraat 8. 
Te koop of te huur gevraagd:KLEIN HUISJE, TUINHUISOF BOERDERIJTJE voor gezondheid voor besch.dame met baby, of gemeubileerde kamer met pension. Br.onder no. 57129 Adv. Bur."Die Haghe", Plein 11, DenHaag. 

H.S. LOOYMANS Huwelijksinzegening op Dins-dag 28 October 10 uur _'in de Parochiekerk van St. Petrus te :Boxtel. Naaister vraagt werk aan huis. T. Vlaminckx, Merheimstr. 43Boxtel. Te koop een paár lichte MoBOXTEL, 20 October 1947. Halse Barrier Eindhovenseweg 31 G
!j
legenheid tot feliciteren van 1-2 uur in de Halse Barrier.Toekomstig adres : Eindhovenseweg 3 t l ••••••••••••••••••••••••l Op 4 November hopen on-1ze geliefde Ouders 

M. Verhagen-Raaijmakers 11 hun 40-jarige Echtvereni-1 ging te herdenken. Wij wensen hen nog veel voorspoed en geluk. 1 Hunne dankbare Kinderen i 
.J. G. Verhagen en Echtgn. Tini en Harrie. ! TONGEREN 43. i ······-·-·-·-·-· .......... 

Algemene Vergadering 
van de R. K. Boerenbond. 

Te' koop: Prima t en 2-jarigeslachtkippen à f 3,-per stuk.Bij A. v. d. Pasch, Tongeren 70 . 
Zij die zich een portemonnaiemet inhoud heeft toegeëigend op het consultatie-bureau wordt verzocht deze in haar eigen belang terug te bezorgen Molenstraat 19. 
Gevraagd een nette bakkersleerling bij W. Versantvoort, Bosscheweg 143, Boxtel. 
Te koop: zware biggen endriftvarkens, slachtkippen, een vet schaap, Mechelse herder, 5 maanden oud en een mantelkachel. Bij M. v. Hal, Tongeren 69. Onze jongens 1 2  en 13 jaar, hebben hun colbert jasje ver-,!oren. Goede beloning voor de thuisbezorger, W. Grilis, Kerkstraat 18, Boxtel. 

op Woensdag 29 Oct. Een zo goed als nieuwe pitriet �. avonds 7 uur, in de zaal wieg te koop, spotprijs. Bevra-blj H. v. ROOIJ. gen, Molenstraat 19. De ag�nda vermeldt: • Adverteert in 
Lezmg Ir. v. Laarhoven, · m , Veeverpleging in de ataltljd. ..DMSanl S.

Mededeling graanaanslag en r---�------evering oogst 1947. \..eff.UUffl.. 

torwielen met nieuwe banden26X2½. Van Salmstr. 10 bov. 
Te koop: een toom beste biggen G.Y. bij C. van Cuyk,Kleinderliemp_de 17, Boxtel. 
Te koop: goed spelende radio,leren laarzen, m. 41, zwartejekker, trekwagentje, kinderwagen, wit fornuis, 2 fietswielen 28 X 1 ½ met terugtraprem.Te bevragen Molenstraat t 9. 
Te koop een haardkachel, �okte ruil tegen fornuiskachel, A. M. Kilsdonk, Nieuwstraat 188Boxtel.
Een toom biggen G.Y. te koop bij Wed. C. van Hal, Onrooi 8 
Jongedame, in het bezit vandiploma Mulo A en typen, zoekt plaatsing op kantoor. Brieven onder no. 99 bureau van dit blad.· Heer heeft nog tijd beschikbaar voor het bijwerken van leerlingen Gymnasium en Mul@. Inlichtingen 's avonds na 6 uur H. Jonkergouw, p.a. EDAP Bosscheweg Boxtel, 
Te· koop: electrische wa�machine met defecte motor, Van Salmstraat 15. 

L. J. KURVERS,
M. A. VAN BRAGT

Notaris P. Mertens 

te Boxtel zal aldaar op Donderdag 30 October 1947 voorm. 10 uur voor en ten huize van de Heer W. v. d. Linden, Gemonde 92publiek verkopen:Twee koeien, hokkeling, laagburry, kafmolen, 2 paardehamen, melkbussen, kruiwagen, ploeg, landbouwgereedschap, ketel, kuipen, baktrog, ledikanten, kachels, tafels, stoelen, spiegels, schilderijen, brandhout enz. Betaling: kopen t.m. f 25, - •contant, de rest Kerstmis 1947. Bezichtiging 1 uur voor begin verkoping. 
VOLOP 

RQokvlees elke hoeveelheid verkrijgbaar. Wordt machinaal gesneden. ZUIVELHANDEL 
C. de Jongvan Hornstraat 12. 

GEVRAAGD: 

aan te besteden: 
HET BOUWEN VAN 

20 DUBBELE 
BERGPLAATSEN. Bestek en tekening zijn vanaf Maandag 26 October 1947 tegen betaling van f 3,50 (restitutie bij ongeschonden inlevering op de dag der aanbesteding f 2, - ) verkrijgbaar op het Bureau Gemeentewerken te Boxtel. Inlichtingen dagelijks van 9 -10,30 uur v.m. Namens -voornoemd College, De Burg6!meester van Boxtel, Drs. M. A. M. v. Helvootc 

Practische kennis van 
Auto's of Landbouwtractoren voor iedereen. U leert hoe de Auto en zijn onderdelen in elkaar zit. Geen droge motortheorie, maar een voor iede"r begrijpelijke schriftelijke cursus. Verschaft U aangename winteravonden en geeft U zekerheid in technische situaties. Voor landbouwers speciale vervolgcursus LANDBOUWTRACTOREN. Lesgeld f t ,25 per week. Vraagt gratis prospectus Bureau P.A.K. Jacob Marisstraat 83 Amsterdam W. 

Prima Jazzband Muziek YOETS 
Entr!Se f 1. - Beleefd aanb'evelend. 

Bedstellen 
met kernvulling 
en binnenvering 
Prima overtrek 

.!t J. WitkoeeH, Woninginrichting
Rechterstraat 22 Boxtel 

Boekhandel TIELEN· 
Stationstra�t Boxtel· 
* Voorradig: Diverse soorten zakagenda's, kantooragenda's, week- en maandkalend�rs, alsmede de schitte-rend uitgevoerde liturgische kalender. �-Komt U eens kijken? Een speciaal geschenk bij de a.s. feestdagen is het mooie boek ,,MOEDERS MOOISTë UURTJE" U zoekt een mooie doos POSTPAPIER eventueelbedrukt met naam? ' 

* Wij _hebben hierin een flinke sortering.
-.._. 

Ziet vanaf Dinadag onze speciale étalage. 

,_. __________ , Voor het ophalen en terugbezorgen van door ons behandelde
Kantoo�hulp (m.)\ goederen vragen wij een alleszins 

Bekwaam en welbespraakt persoon De bedoeling is dat de betreffende goederen ofwel met de bestelauto, ofwel met een transportfiets moeten worden opgeh�ald en teruggebracht, dit naar het oordeel der directie.Gegadigden moeten dus in het bezit :aijn van een rijbewijs A. De condities zullen zo worden voorgelegd dat een zeer ruim weekloon kan worden verdiend. 
voor licht_e administratieve werkzaamheden, bediening telefoon en loon- en magazijnadministratie. Leeftijd ± 18 jaar. Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 65 bureau van dit blad. 
Weet U dat ·het adres 
Voor BOTER, KAAS en VIS 
Bij VOS in de Statio�straatis. 

Alleen �ersonen met . een onbesproken gedrag komèn inaanm�rkmg. Aanmeldingen uitsluitend persoonlijk aan de fabriek te Boxtel der . CHEMISCHE WASSERIJ & STOOMVERVERIJ 
, Den Dries" 

'J 



Ontvangen een flinke partij de fijnste natuurzijden Damesko·usen !

Ook voor· 

Voor terstond gevraagd: 

'n Jonge man 
zelfstandig kunnende corresponderen, STENOGRAFIE ver
eist. Bekendheid met de moderne talen strekt tot aanbeveling. 
Eigenhandig geschreven brieven onder no. 77 aan dit blad. 

J. H. VAN D.E WIEL Schoenfabriek 
Oisterwijk 
vraagt 
Jongens en Meisjes 

voor alle afdelingen. 

kousen 
is -aWITTE VEEN de zaak- voor de vrouw met smaak 

Electriciteits-Bedrijf te Boxtel 
Stroomlevering KRACHT: 
Geen electriciteit voor kracht mag worden afgenomen ge
durende de navolgende uren: 

In October van 17,30 tot '.23 uur 
In November van 17, - tot '.23 uur 
In December van 17, - tot '.23 uur 
In Januari van 17,30 tot '.23 uur 
In Februari van 18, - tot '.23 uur 

Electrische verwarming: 
In verband met de nog steeds geldende rantsoenering is het 
niet toegestaan om electriciteit te verbruiken ten behoeve van 
kacheltjes, kookplaten en dergelijke. 
Etalage verlichting: 

STOFZUIGERS 
ze zijn er weer 
Zie in de etalage 

Technisch Bur■au 

J. van den Brekel
Rechterstraat 42, Boxtel 

Uw SPECIAAL ADRES voor 

Hoeden en Petten 
blijft H. VAN EIJCK-DE LOUW
Wij zijn hierin ruim gesorteerd. Thans vrij van punten I 

Ook priester-hoeden voorradig.
\ / Breukelsestraat 42 Boxtel 

�i FIEDELFLIER 
VAN DE SPAR- KRUIDENIER !

� Biedt zich aan: 

Het Rijkskolenbureau heeft thans vergunning verleend tot 
een- beperkt electriciteits-verbruik ten behoeve van etalage
verlichting. Per etalage kan een verbruik van ten hoogste 
100 Watt worden toegestaan. 

'- BOXTEL, October 1947. 

... 

H uisslachter 
Men gelieve zich te vervoegen bij: 

F. VAN DUN Onrooi 1

= Rookt
kwaliteit vol geur en ■maak 

en Koopt , ' 
bil Bert van den Braak• 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

-BELASTINGVERLAGING ! ! !

Door het vormen van reserves betaalt U minder belasting. Dit is alleen mogelijk als U eengoede boekhouding hebt. Wij belasten onsmet het inrichten en bijhouden daarvan. 
Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen bij: 

Accountantskantoor A. J. ROBBEN 
Nieuwe Kerkstraat '97, Boxtel 

,· 

WIJ 
Levert Uw Kolenbonnen 
nrs. 76 en 77 bil ons in 

zorgen voor een vlotte aflevering 

van alle soorten kolen. 
Tevens verkrijgbaar: 

Brand�offenzonderbon 
Slntelcokes, gez. Bruinkolen atm. 70X120 
en KACHELBLOKKEN. 

v. d" MEIJDEN'S Kolenhandel
EINDHOVENSEWEG 6. TELEFOON 451 

ZATERDAG 25 OCTOBER 1947 
HEROPENING FILIAAL 
N.V. RADIO DIENST EN HANDELSMIJ.
VAN BOXTEL 
BOSSCHEWEG 17 - BOXTEL 
Philips Radio - Ruton Stofzuigers - Philishave droog
scheerapparaten - Electrische Wasmachines - Haarden 
Haardkachels - Electrische Apparaten - Electrische 
Klokken - Philips Gloeilampen - Infrophil bestralings
lampen. Vele artikelen beperkt uit voorraad lever�aar. 

Hollandse Biezen Matten 
Grote sortering. 

1 1, J. Wittev.een Woninginrichting
Rechterstraat 22 • Boxtel 

Bakkerij "De Vooruitgang"!
Van 23 tot Heerlijke fijne koekjes op No. 52 
30 October Lekkere broze beschuit op No. 5

van de klantenkaart. Zonder inlevering 

v. d. Vleuten-v. Eijndhoven - Liempde
Prima geweekte 

STOKVIS 
Stationstraat 44 

Wat wil je meer! 
MELK, BOTER, 
MARGARINE 
Fijnste Kaas en Eieren 
Prima Kruidenierswaren 
en Vrije Artikelen. 

Alle Nutricia's 
Kindervoeding 

Alles volop! 
DUS MET JE BON 
naar 
ZUIVELHANDEL 

Kees de Jong 
Van Hornstraat l'.2. 

�uden!l� 
dan 'denkt U natuurlijk aan de beste: 
H.D.Z. ringen .
Deze zijn van het z�iverste goud en
voegloos gesmeed, een edel product.

Wij hebben H.D�Z. Trouwringen in 
alle maten en in elk gewicht in voorraad.

Ook verkrijgbaar zonder inlevering 
van oud goud. 

A. van Vlerken - Boxtel 
JUWELIER • HORLOGER 

Tijdelijk: Rechterstraat 7 

zs voor een fijn, heerlijk en 

toepasselijk geba k voor elke 

gelegenheid Uw adres 

* 

Banketbakkerij A. van Duren-Schollen 
Breukelsestraat 62 Telef. 274 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Gratis repen Chocolade 
Bij aankoop van: ROOMBOTER en

MARGARINE 
vanaf VRIJDAG 24 October t.m. 28 Octoberontvangt iedere koper • 
Gratis een grote reep Chocolade (op bon) 

Bij aankoop van: elk pakje (à 250 gr.) Roomboter of Margarine 
Heeft U geen suiker- of snoepbon voor direct, dan 
ontvangt U een tegoed bon, welke U volgende week 
kunt inleveren met de benodigde distributiebonnen, 
waarop U dan gratis repen chocolade krijgt. 
ROOMBOTER per ½ kilo 130 et. 
MARGARINE 'Per ½ kilo 
FONDANT per 100 gram 
CHOCOLADE BEESTJES per 100 gram 
INGELEGDE HARING per pot van 4 stuks 
BLANKE GEBEUKTE STOKVIS per ½ kilo 
GRIESMEEL per ½ kilo 
BLANKE ZUURKOOL per ½ kilo 
BLOEDWORST zonder bon per 100 gram 
GELDERSE ROOKWORST per 100 gram 

l'.27 et. 
68 et. 
'.24 et. 
35 et. 
40 et. 

115 et. 
'.26 et. 
'.21 et. 
13 et. 
'.27 et. 

ANDRÉ VAN HILST 

f1gcfe/wnefje, kind! wal bloos je! 
Je hebt wangen als een roosje! 
Drink jij je melk zo goed? 
Ja! Omdat ik er van hou 
Met overheerlijke cacao, >c 
Die mij zoo kostelijk voedt ! 
Maar van DE GRUYTER, die verwen!, 
mei betere waar en tien procent 

)1 De Gruycer·s Cacao. becer dan ooit. 
22 cent per pakje van l00 gram 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL.

KJNDER VERBAA.L

EEN ;)G RA TJS. . 

'van het prach!1ge 

. deren smullen .. de Spar-kruide·
Laat Uw kin at U iedere �ee� biJ hoofdperso0!1 
kinderverha

kr

a�; d
en. Fiedelfher is t{euk en pracht�g

nier kunt_ l)t�eerd kinderverhaa • dat U spoedig 
van eengeil�usan kleur en �gu

d
ren,or jong en oud.

en zo rooo1 v . . de vnen vo 
zegt; Fiedelfher 1s 

k l;iksede ,we e v Let op • b•edingen• 
Fiedel/lier•""" t , 

Dl "!l\B 
ORGANISAl_lE VAN 

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 7

DE HAAS EN DE SCHILDPAD 

,,Ik daag U uit", zo sprak de schildpad tot de haas: 
,,Als wij een wedloop houden, blijf ik U de baas!" 
Heer Langoor lacht om zoveel overmoed; 
,,Ge wilt een wedloop met mij houde,:;? Goed!" 
Het tweetal stelt zich op; de kamp begint, 
Doch ouze haas denkt: ,,Ga je gang maar beste vrind! 
'k Heb volop tijd om eerst nog wat te slapen; 
'k Ben niet, jij dikhuid, voor een trage gang geschapen!" 
De 'schildpad loopt bedaard, maar zeer gestadig, 
Ze haast zich wel, maar nimmer overdadig. 
De haas meent aan zijn eer verplicht te wezen, 
Zijn mededinger eens voor altijd te genezen! 
Hij wacht tot 't laatst en zet het op een rennen: 
Helaas. _ .. te laat: hij moet zijn nederlaag erkennen! 
Toen zei de schildpad: ,,Haast U langzaam, waarde vriend. 
Met ijver en volharding zijt ge 't allermeest gediend!" 

Het is in het leven niet zo, dat de 
gebraden ganzen ons gewoon maar 

in de mond vliegen. Voor alles wat we 
willen bereiken moet staag en ge
duldig gewerkt worden. Dat geldt wel 
bijzonderlijk voor deze tijd, waarin 
ons land .zich moeizaam weer opricht. 
Alleen door allen eendrachtig de 
schouders onder het werk te zetten, 
kunnen we gezamenlijk ons I doel

bereiken. Alleen zó kunnen allen het 
beter krijgen. Geen meisje, geen 
jongen, geen man mag afzijdig blijven 
hij de nationale krachtsinspanning • , 
voor een welvarend Nederland. Meldt 
U bij het Philips Aanneembureau 
in de Willemstraat. 

PHILIPS 

1 

En todi .. : ... 

Ve ,uia& ,U.OOC Jijnpwwecs. 



Bijvoegsel 
,,!BcaSaHt' s Ûlfkum.11

24 OCTOBER 1947. 

3 MAANDELIJKS OVERZICHT 
ARBEIDSBUREAU BOXTEL. 

Tijdens het derde kwartaal werden in
geschreven 160 werkzoekenden. Ge
plaatst werden 130 personen, waaronder 
112 mannen en jongens en 18 vrouwen 
en meisjes. Op eigen gelegenheid vonden 
werk 47 personen. 
240 Nieuwe aanvragen kwamen binnen. 
Voldaan konden worden 141 aanvragen. 
45 Aanvragen werden in de loop der pe
riode ingetrokken. 
Eind September was de stand als volgt: 
Ingeschreven stonden als werkzoeken
den: 20 mannen en 2 vrouwen. Geno
teerd stonden 157 onvoldane aanvragen. 
Dat er dus van werkloosheid geen sprake 
is, is duidelijk. Integendeel er kan ge
sproken worden van een ernstig tekort 
aan arbeiders, voornamelijk geschoolde 
bouwvakarbeiders en metaalarbeiders. 
Voor wat het vrouwelijk personeel be
treft doet het tekort zich vooral ge
voelen in het wasserijbedrijf, de textiel
industrie en de huishoudelijke beroepen. 
Permanent werd in de overbruggings
regeling dan ook niemand opgenomen. 
In de wachtgeldregeling werden enige 
personen, uit de sigarenindustrie afkom
stig, opgenomen en dan nog voorname
lijk in de aanvullende wachtgeldregeling. 
RecÎen was meestal gebrek aan grond
stoffen. 
Hoewel het tekort aan geschoolde bouw
vakarbeiders zeer nijpend is, is de aan
melding voor de rijkswerkplaats waar 
men tot geschoold ar�eider kan worden 
opgeleid, zeer gering. Dit schijnt alleen 
te zijn in het rayon van het arbeids
bureau Boxtel, want in de andere rayons 
van het gewest den Bosch, kan men de 
aanmeldingen niet verwerken. 
In dit verband zij opgemerkt, dat jonge
lui, die een of ander vak wensen te leren, 
zich eens in verbinding moeten stellen 
met het arbeidsbureau, dat hun graag 
vrijblijvend alle gewenste inlichtingen zal 
verschaffen. De vraag naar de zgn. ·,,dis
placed persons" personen van vreemde 
nationaliteit die in de Engelse en Ameri
kàanse zone leven, en waarvan de Ne
derlandse Regering een beperkt aantal 
in ons land wilde toelaten, teneinde te
gemoet te komen aan de vraag naar ge
schoold personeel, was zeer gering. 
Waarschijnlijk was hier het huisvestings
probleem niet vreemd aan. Daarbij komt 
dat de mijn)ndustrie het overgrote deel 
tot zich heeft getrokken ook al i.v.m. 
het grote tekort aan mijnarbeiders en 
omdat het probleem "huisvesting" daar 
minder zorgen baart. 
De drang om te emigreren, vooral onder 
de boerenzoons, is ook in het "rayon 
Boxtel merkbaar. 7 à 10 aanvragen kwa-

men binnen, ofwel via de Stichting 
Landverhuizing Nederland of recht
streeks op het arbeidsbureau. Als immi
gratie-land is vooral Canada in trek. 
Meerdere ondernemingen hebben voor 
vestiging van een nieuw bedrijf op Box
tel het oog laten vallen. In hoeverre de
ze plannen, verwezenlijkt zullen worden 
is niet bekend. 
In de afgelopen periode werden de na
volgende aanstellingsvergunningen afge
geven: 203 voor de bouwnijverheid, 93 
voor de textielindustrie en 48 voor de 
schoen- en lederindustrie. 
Sedert kort is nu ook voor werknemers 
in de sigarenindustrie een aanstellings
vergunning voorgeschreven. 
Buiten de ontslagkwesties, welke in der 
minne werden geregeld, werd in 50 ge
vallen de tussenkomst van het arbeids
bureau ingeroepen. Het betrof hier 40 
verzoeken tot ontslag, ingediend door de 
werkgevers. Hiervan werden er 2 ge
weigerd. Van werknemerszijde werd 10 
maal een dergelijk verzoek ingediend, 
waarvan in 5 gevallen afwijzend werd 
beschikt. 
Sedert enige tijd is het arbeidsbureau ook 
nijverheid. Verschillende aannemers wer
belast met de looncontrole in de bouw
nijverheid. Verschillende aannemers wèr
den reeds aan een controle onderworpen 
en verwacht mag worden dat de ko
mende tijd deze controle ernstig zal wor
den -aangepakt. 

UITSLAG van de trekking 
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PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 26 October. 

Vandaag Feestdag van Christus Koning. 
De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis, 
Na de middag om 3 uur Plechtig Lof 
met Te Deum, Sluiting van het Triduum 
en Toewijding aan Christus Koning. 
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde. 
Vandaag geen H. Familie. Vandaag gaat' 
de 2e schaal voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in 
de milddadigheid der gelovigen wordt 
aanbevolen. Onder de H. Mis van kw. 
voor 8 Algemene H. Communie voor de 
jeugd boven 17 jaar voor onze jongens 
in Indië. Wij sporen ook alle jongens en 
meisjes boven de 17 jaar aan, om zoveel 
mogelijk het Sluitingslof bij te wonen. 
,Vandaag na de Hoogmis is het verga
dering van de Zelatricen van de Bond 
van het H. Hart. Maandag, Dinsdag, 
Woensdag, Dondèrdag en Vrijdag des 
avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje 
en gebed tot St. Jozef vanwege de Oc
tobermaand. Donderdagavond om kwart 
voor 8 KA. in het KJV.-Huis. 
Vrijdag .is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Zaterdag 1 November Feestdag van Al
lerheiligen. De HH. Missen om half 7, 
kwart voor 8, 9, uur en om half 11 de 

Hoogmis.' De H. Mis van kwart voor 8 
zal worden opgedragen ter ere van het 
Onbevlekt Hart van Maria tot bekering 
der zondaars. Na de middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje en gebed tot St. 
Jozef. Na het Lof is er nog gelegenheid 
tot biechten tot 5 uur. 
Op de Feestdag van Allerheiligen gaat 
de 2e schaal voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Daar Allerzielendag dit jaar gevierd 
wordt op 3 November zal de Portiuncula 
aflaat voor de Gelovige Zielen dit jaar 
te verdienen zijn vanaf Zondag, 2 Noji 
vember des middags om 12 uur tot 
Maandag 3 November des nachts. Voor
waarden zijn: Biecht, H. Communie en 
Kerkbezoek met telkens 6 Onze Vaders 
en 6 Weesgegroeten en 6 maal Eer aan 
de Vader enz. tot intentie van Z.H. de 
Paus. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Hubert Gerardus van Leeu
wen; z.a. gel. mndst. voor Hendricus 
van Woensel; H. Hart-altaar gel. jrgt. 
voor Hendricus van Kuringen en Hen
drica v. Kaste ren de hsvr.; H. Bloedka
pel gel. H. Mis voor de levende en over
leden van de Boxtelse Schoenmakers
vereniging St. Chrispijn; om half 8 gel. 
H. Mis voor Adriana v. Rumund-Kete
laars; z.a. gel. mndst. voor Franciscus
Verheyden; om half 9 gez. H .Mis voor
Petrus Arnoldus Laus vanwege de Box
telse Kapperspatroonsbond.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Henricus Crols; z.a. gel.
mndst. voor Hendrica v. d. Loo-van
Esch; H. Hart-altaar gel. H. Mis voor
Theodora v·. d. Plas-Clement, in de pa
rochie van het H. Hart overleden; H. 
Bloedkapel gel. H .Mis voor Lambertus
v. d. Sande vanwege de Retraitepenning;
om half 8 gel. jrgt. voor Lambertus van
Berkel en Antonia van Boxtel; z.a. gel.
jrgt. voor Petrus Muselaars; om halt 9
gez. jrgt. voor Maria v. d. Bogaard; om
10 uur Huwelijksmis.
WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Cornelis van Kleef en Anna
v. Nieuwkuik de hsvr.; z.a. gel. mndst.
voor Martinus v. d. Steen; H. Hart-alt.
gel. H. Mis voor de overléden familie •
van Minderhout; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Maria v. d. Meyden vanwege
de Broederschap van het H. Bloed; om
half 8 gel. H. Mis voor onze jongens in
Indië vanwege Maria's Biddend Leger;
z.a. gel. H. Mis voor Sjaak van Vl�rken
vanwege Katholiek Thuisfront; om half
9 gez. jrgt. voor Johannes v. d. Akker.
DONDERDAG: .om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Andries van Rulo en H�ndrica 
Klomp de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor 
Michaël v. d. Meyden, Anna de hsvr. en 
Cornelis de zn.; H. Hart-altaar gel. H. 
Mis voor Maria Scheepens-v. d. Sande 
te 's-Bosch overleden; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor • Marinus van Laarho-

ven vanwege de Broederschap van het 
H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis voor
Lambertus v. d. Steen vanwege de Juni
oren van O.D.C.; z.a. gel. mndst. voor
Cornelis Voermans; om half 9 gel.
mndst. voor Adriana van Minderhout
Simons.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor de overleden familie v. d. Weyst
van Rulo; z.a. gel. H. Mis voor Francis
cus Verheyden vanwege de KA.J.; H.
Hart-altaar gel. jrgt. voor Lambertus
Valks en Johanna Maria Smits de hsvr.;
H. Bloedkapel H. Mis voor Ge
rardus v. d. Ven vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; om half 8 gel.
mndst. voor Andreas Vincentius de
Visser; z.a. gel. H. Mis voor Henriëtte
Witteveen-Schöne v.w. Personeel; 0111
half 9 gel. J-1. Mis voor Rumoldus v. d.
Ven en Catharina �nna Montens.
ZATERDAG: Feestdag van Allerheili
gen wordt de H. Mis van kwart voor 8
opgedragen ter ere van het Onbevlekt
Hart van Maria tot bekering der zon
daars.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
hanna van Lieshout-de Werd; Woens
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens; Donderdag gel. H. Mis voor een 
bizondere intentie; Vrijdag gel. H. Mis 
tot bizondere intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wense� 
te ontvangen: Henricus Cornelius Adri
anus Wijgergangs geb. in deze parochie 
en won. in de parochie van het H. Hart 
en Elizabeth Petronella van der Pas geb. 
en won. in deze parochie, waarvan he
den de Ie afkondiging geschiedt (1 No
vember de 2e afkondiging); Gijsbertus 
de Bresser geb. en won. in deze paro
chie en Johanna Smulders geb. en won. 
te Liempde, waarvan heden Ie afkondi
ging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 
Gedoopt: Josina Maria Theodora d. v. 
Theodorus Pastoor-van Schijndel; Daniël 
z. v. Antoinetta Johanna Jeannette Ma
ria Crols; Robert Gerardus Elizabeth M.
z. v. Adrianus v. d. Horst-v. Beurden;
Adrianus Henricus Antonius z. v. Ge
rardus. v. Vuuren-van Rijkelijkhuizen.

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

Feest van Christus Koning 
26 October 1947. 

De Ie schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. 
Vandaag de Feestdag van Christus Ko
ning. Onder de HH. Missen van 7 en 
8 uur Algemene H. Communie voor de 
jongens en meisjes die het Jeugdtriduum· 
gevolgd hebben. Om 3 uur Plechtig Lof 
met Predikatie en toewijding der Jeugd 
aan Christus-Koning. (Parochie-bundel 
meebrengen). Onder het Tantum Ergo 



zullen enkele afgevaardigden der Jeugd
beweging uit naam van allen hun groet _ 
brengen aan Christus-Koning. Na de 
Zegen lied: Aan U o Koning der eeu
wen. In verband met deze plechtigheid 
vervallen de vergaderingen der H. Fa
milie voor jongens en mannen. Voor de 
leden van Santa Teresa echter is er om 
half 5 een feestbijeenkomst bij de Witte 
Zusters. Alle leden van Santa Teresa 
worden daar verwacht. 
Dinsdag feestdag van de Apostelen Si
mon en Juda; de leden der H. Familie 
worden in een der HH. Missen ver-
wacht. 
Vrijdag, vigiliedag van Allerheiligen, ge
boden onthoudingsdag; men mag dan 
geen vlees of jus uit vlees gebruiken. 
Gelegenheid om te biechten als op Za
terdag van 3-4 uur en van 6-8 uur. 
Zaterdag, de feestdjg van Allerheiligen, 
verplicht te vieren als Zondag. 
Om 3 uur Lof met volkszang en Rozen
hoedje voor onze Jongens in Indië. 
Daarna gelegenheid te biechten tot half 
5. De collecten zijn als op Zondag. De
Volle aflaat voor de Gel. Zielen kan men
dit jaar verdienen vanaf Zondagmiddag
tot en met Maandagavond.
Deze week iedere avond om 7 uur Lof
met Rozenhoedje t.e.v. Maria.
Op Maandag, Woensdag en Vrijdag is
het Lof met volkszang.
De St. Vincentiusvereniging houdt rond
om Allerzielen haar jaarlijkse collecte.
Wij bevelen deze gaarne in Uw mildda
digheid aan.
Het Jongenskoor heeft Repetitie op
Dinsdag en Donderdag om 6 uur.
ZONDAG 26 Oct.: 6 uur l.d. tot zekere 
intentie; 7 uur l.d. voor geestelijk en tij
delijk welzijn der Parochie; 8 uur l.d. v. 

Maria v. Opstal-v. Breugel v.w. Broed. 
H. Hart; kwart over 9 l.d. t.e.v. O.L.
Vr. v. Altijdd. Bijstand; half 11 de Hoog
mis voor Willem v. d. Langenberg v.w.
de Retraitepenning.
MAANDAG 27 Oct.: 7 uur l.d. voor 
Adrianus Vlaminckx v.w. de Buurt; l.d. 
voor Gerdina v. Bel jouw; l.d. voor Mat
thilde Scheepers- v.w. de Buurt; kwart 
voor 8 l.d. voor Maria v. Roessel v.w. de 
Kaartclub; l.d. voor Antonius \'(/'agenaar 
eJ11 echtg. v.w. Loterijclub; half 9 l.d. v. 

Mevr. Henriëtte Witteveen-Schöne. 
DINSDAG 28 Oct.: 7 uur z.j. voor de 
Heer Petrus v. Oerle en Mej. Gertruda 
v. Esch z.e., en de Eerw. Zr. Eduarda;
1.d. Wiihelmina Peijnenburg-Roosenboom
v.w. de kleink.; l.d. voor Cornelis Vissers.
en Maria Meiden berg z.e.; kwart voor 
8 l.d. voor Antonius Wagenaars, echtg. 
en zonen; l.d. voor Adrianus v. d. Loo; 
half 9 l.d. voor Jan v. d. Aa v.w. de 
kleink.; l.d. voor Johannes Driessen en 
Petronella de hsvr. 
WOENSDAG 29 Oct.: 7 uur l.d. voor 
Martinus v. Schijndel v.w. de Buurt; l.j. 
voor Adrianus v. Roosmalen; !.cl. voor 
Maria Scheepers-v. d. Sande te Best 
overleden; kwart voor 8 l.j. voor de Heer 

Arnold v. d. Laar en echtg. ;' l.d. voor 
Maria v. Ruremonde; half 9 l.d. voor J. 
v. Eeden, Directeur Bondsbureau· v. d.
Slagershond; 10 uur Gez. Huwelijksmis. 
DONDERDAG 30 Oct.: 7 uur l.d. voor 

over!. fam. Veroude-v. Veghel; l.d. voor 
Willem v. d. Langenberg; l.d. voor de 
Heer Lambertus Goossens en Mej. Diny 
de hsvr.; kwart voor 8 l.d. voor Marinus 
v. Esch; l.d. voor Justina Waals-Götz;
half 9 l.j. voor Willem v. Erp, Elisabeth
Sm etsers z.e. en Johanna de dtr.; half 10
Gez. Huwelijksmis.
VRIJDAG 31 Oct.: 7 uur l.j. voor Ja-

1'0bus Rademakers te Liempde over!.; 
l.j. voor Jan Spierings; l.j. voor Jan
Schoenmakers; kwart voor 8 l.d. voor
Willem v. d. Langenberg; l.d. voor Mat
thilde v. Hooy-Juliëns; half 9 l.j. voor 

Martinus v. Beljouw ,en Anna v. d. Heij
den de dtr.; l.d. voor Henricus v. Weer(
ZATERDAG 1 Nov.: 6 uur l.d. voor 
de Heer Antonius v. Rooy; 7 uur l.d. v.

geestel. en tijde!. welzijn der Parochie; 
8 uur l.d. voor Behouden terugkeer uit 
N.O.-Indië; kwart over 9 l.d. voorcr-Ien
ricus v. Woensel en over!. fam.; half 11
de Hoogmis voor Jacobus Withoos.

PÀR. H. LAMBERTUS GEMONDE 

22ste Zondag na Pinksteren 1947. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der, parochie; 10 uur jrgt. voor Marinus 
v. Oirschot.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria Hen
rica hsvr. en Corn. Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joan
nes Schellekens; half 10 Gez Huwelijks
mis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de 
Heer Henricus van Son. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Mej. Joan
na van Son. 
ZATERDAG: Feestdag van Allerheili
gen, om half 8 H. Mis voor welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. voor de Heer Jo
han v. Son. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 
H. Mis voor Adrianus v. Ruremonde;
Woensdag H. Mis voor Adrianus van
Ruremonde, Donderdag H. Mis voor 

Marinus v. d. Heuvel te St. M.-Gestel
over!.; Vrijdag H. Mis v. Henrica van 
Logten vanwege de buurt.

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 

22ste Zondag na Pinksteren 1947. 

ZONDAG: 7 uur jrgt. voor de heer 
Gerard Jélesen; half 9 H. Mis tot wel
zijn van de Parochianen; 10 uur Hoog
mis voor Mej. Wilhelmina v: d., Boom. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de ty;eede voor B.N. 
Half 3 Lof met Rozenhoedje, om Gods 

zegeningen _te verkrijgen over ons pa
rochiehuis en de kapel v. Stapelen. 
Heden Katholiek Thuisfront. 
MAANDAG: half 8 H Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 H. Mis v.w. 
de kinderen voor- Anna Maria v. Grins
ven-v. d. Loo. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Vermulst; kwart over 8 H. Mis voor 
Wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. Hey
den. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis v.w. Broe
derschap "H. Bloed" te Boxtel voor Cor
nelis Voermans; kwart over 8 H. Mis 
voor Mevr. Henriëtte Witteveen-Schöne. 
DONDERDAG: half 8 H Mis voor Ar
dina Huyberts-v. Esch. Deze H. Mis ge
schied v.w. de huisgenoten; kwart over 
8 H. Mis tot intentie v. cl. leden der 
Godvruchtige vereniging ter ere van de 
H. Theresia van het Kind Jezus.
VRIJDAG: half 8 H . Mis v.w. proces
sie Boxtel-Kevelaar voor Wed. Cornelia 
de Groot-v. Roosmalen; kwart over 8 
jrgt. voor Johannes v. Kasteren. 
Tot voorbereiding v. h. feest v. Aller
heiligen wordt biecht gehoord van half 
3 tot 4 uur en van 5 tot half 7. 
ZATERDAG: feestdag vari Allerheiligen, 
waarop de gelovigen verplicht zijn om de 
H. Mis bij te wonen en zich te onthou
den van slafelijke arbeid.
Zeven uur jrgt. voor Johannes Strik en
Bernardina Smits hsvr.; half 9 H. Mis
voor Petrus Arnoldus Laus.
Onder deze H. Mis zullen enkele kin·
deren de eerste H. Communie doen.
Tien uur Hoogmis voor het welzijn v. d.
parochianen.
De eerste schaal is voor onze eigen kerk,
de tweede voor B.N.
Half 3 Lof met Rozenhoedje, om door
de voorspraak van Alle Heiligen van
God te verkrijgen afweer van Commu
nisme en opbloei van K.A.
Na het Lof wordt biechtgehoord tot 
half 5. 
ZONDAG 2 Nov.: 7 uur H. Mis voor 
Johanna Bosch-v. Engeland; half 9 H. 
Mis ter ere v. O.L. Vrouw van Altijddu
rende Bijstand tot bijzondere intentie v. 

behouden terugkeer. Hierbij wordt de 
kerls met 'n kaars vereerd. 

PAR. ST. JANS ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

22ste Zondag na Pinksteren, 

26 October 1947. 

ZONDAG: Eeest van Christus' Koning
schap, half 7 l.j. voor Jan Avendonks; 8 
uur i.m. tot welzijn der parochie; 10 uur 
z.j. voor Antonius v. Breugel. De Hoog
mis met uitstelling van het Allerheiligste.
Om 3 uur Plechtig Lof, waaronder toe
wijding aan het H. Hart, de Litanie van
het H. Hart en "Te Deum". Na het Lof
te zingen: Heers, Christus Heers!

Maand. tot Woensd. 7 uur z. 7e Wed. 
Martina Hendricus Verdonk. 
MAANDAG: half 8 l.j. voor Maria Jan 
Avendonks; 8 uur I.m. voor Lambertus 
Vervoort overleden te Olland. 
DINSDAG: half 8 l.j. voor Johannes 
v. Zeeland; 8 uur voor Henricus Wilhel
mus v. Houtum.
WOENSDAG: half 8 l.j. voor Johanna 
Maria Johannes v. Zeeland; 8 uur H. 
Mis voor gehuwde leden van de Boerin
nenbond. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor Bijz. 
t,,Joden der parochianen; 8 uur l.j. voor 
Jan Hoof; 9 uur z. Huwelijksmis; half 
10 z. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: vigilie van Allerheiligen, ge
boden vasten- en onthoudingsdag - in 
de vastenwet is echter gedispenseerd -
7 uur z. 7e Wed. Martina Hendricus 
Verdonk; half 8 l.j. voor Adrianus van 
Zeeland; 8 uur l.j. voor Cornelis Smul
ders. 
Na de middag biechthoren van 2-4 en 
van half 5 tot 7 uur. 
ZATERDAG: Feestdag van Allerheili
gen, geboden te vieren als Zondag, half 
7 l.j. voor Johannes v. Zeeland; 8 uur 
l.j. voor Petronella Cornelis Smulders;
10 uur de Plechtige Hoogmis tot welzijn 
der parochie. 
Na de middag biechthoren van 2-3 en 
na het Lof tot 5 uur. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l.j. voor Lambertus 
Smulders; 10 uur z.m. voor Theodorus 
v. Vroonhoven overleden te Oirschot.
Na de middag om half 3 Lof. Na het
Lof de plechtigheden die andere jaren
op "-llerheiligen na de middag plaats
hebben. Na het Lof nog gèlegenheid om
te biechten tot 5 uur.
Vanaf Zondagmiddag tot Maandag
avond - op Maandag wordt Allerzielen 
gevierd - te verdienen een volle aflaat 
bij wijze van Portiuncula-aflaat, toepas
selijk alleen op de gelovige zielen. 
Op de Feestdag van Christus' Koning
schap zullen onder goedkeuring van Z. 
Hoogw. Excellentie, de bisschop speld
jes verkocht worden in onze parochie 
ten bate van het Jeugdhuis "De Witte 
Bergen" te Oirschot. Nog gelegenheid 
tot en met Zondag zich op te geven 
voor de cursus: Het volle leven, te ge
ven van 28-30 October te Vught. 
In de kapel der Eerw. Zusters: Donder
dag 7 uur I.m. voor Wed. Vefdonk 
als overleden lid Mariahout; Vrijdag 
7 uur I.m. voor Johannes van Kasteren. 
Gehuwd: Antonius Baks en Adriana 
Cornelia Maria van der Velden. 
30e: Lambertus Vervoort overleden te 
Olland, Theodorus van Vroonhoven 
overleden te Oirschot. 
7e Wed. Martina Hendricus Verdonk 
overleden te Liempde. 
Gedoopt: Johannes Adrianus Maria' 
dochter van Jacobus Thomassen-de Beer. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH. 

Twee en twintigste Zondag na 

Pinksteren, 26 October 1947. 

Vandaag is 't feest van Christus Koning. 
Onder de HH. Missen Alg. H. Commu
nie voor de rijpere jeugd. De Hoogmis 
wordt opgedragen als dankmis voor de 
bevrijding van onze Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Pl. 
Lof met kleine processie en toespraak 
en toewijding van de Parochie en spe
ciaal de jeugd aan Christus Koning. 

4> Onze jongens en meisjes worden ver
zocht plaats te nemen voor in de kerk:
de jongens aan de epistelkant en de
meisjes aan de evangeliekant.
Vrijdag, vigilie voor Allerheiligen, ge
boden vasten- en onthoudingsdag (in de 
vasten gedispenseerd). Na de middag·
gelegenheid om te biechten van 3 uur
tot half 8.
Deze week tot en met Vrijdag om half 7
Lof v.w. de Octobermaand.
Zaterdag feest van Allerheil:;.:en, HH.
Diensten als op Zondag. N:t den midclag
om 3 uur PI. Lof met Rozenhoedje;
daarna gelegenheid om te biechten tot 5

uur. Vanaf Zaterdagmiddag l '.2· uur tot
in de avond van 2 November !,.iu een
volle aflaat voor de gelovige zielen ver
diend worden onder de gewone voor
waarden.
De Gedachtenis der Gelovige zielen
:,vordt dit jaar gevierd op 3 November.
ZONDAG: 7 uur Gef. Jrgt. voor Willi
brordus van Exsel; half 9 H. Mis, 10
uur Pl. Hoogmis uit dankbaarheid voor 

de bevrijding van onze parochie.
MAANDAG: half 8 Gef. Jrgt. voor Ma
ria van Exsel.
Elders Gef. Jrgt. voor Wilhelmina van
Exsel.
DINSDAG: half 8 Gef. Jrgt. voor Jo
hannes van Kempen.
Elders gef. jrgt. voor Adriana van Kem
pen-Sterks.
WOENSDAG: half 8 Gef. Jrgt. voor
Antonia· van Kempen.
Elders Gef. Jrgt. voor Jan van Kempen.
DONDERDAG: half 8 Gef. Jrgt. voor 

Petrus van Nunen en Hsvr.
Elders Gef. Jrgt. voor Adrianus en Maria
Sterks.
VRIJDAG: half 8 Gef. Jrgt. voor Cor
nelis Konings.
Elders voor Maria Konings-v. d. Braak.
ZATERDAG: 7 uur Gef. Jrgt. voor Jan
Konings; half 9 Gef. Jrgt. voor Wilhel
mina Konings-v. Gemert; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie.
Nog zullen elders geschieden: H. Mis
voor Cornelia van Oers-v.d. Braak; H. 
Mis voor Gertrucla van clet Staak-Ko,
nings; 4 HH. Missen voor Maria van
der Bruggen te Eindhoven overleden.
Nog worden de gebeden verzocht voor
Adriana van de Ven-van der Struyk voor
wie het_ zevende wordt voortgezet, op
dat God haar geve de eeuwige rust.
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

ALLERZIELEN 

Allerzielen! Een dag, die beelden 
en herinneringen in ons oproept. 
Allerzielen! We staan een ogen
blik stil en denken aan onze dier
bare doden en we bidden met de 
H. Kerk: ,,Gedenk, o Heer uw
dienaren en dienaressen, die ons 
zijn voorgegaan met het• teken 
van ons geloof en sluimeren in de 
slaap van vrede". 
Herinneringen! Aan gelukkige da
gen. Toen vader en moeder nog 
leefden. Toen we...... och ons 
ouderhuis! De band van broers en 
zusters en bekenden en vrienden. 
Zovelen zijn gestorven nu. De 
dood gaat altijd met zijn werk 
door, hij kent geen staking. 
Met tranen in de ogen hebben we 
ze vergezeld naar de laatste rust
plaats op het kerkhof, waarvan 
niemand wederkeert. Hoevèlen 
zullen er morgen wee rschreien 
om een dierbare, die hen verliet. 
,,Gedenk, o Heer". 
Maar goddank, wij Katholieken 
kunnen nog iets meer doen, dan 
treuren over het verlies. Iets veel 
beters! 
Ik geloof in de gemeenschap der 
Heiligen. • Die woorden van ons 
Credo maken ons rijk om te ge
ven en diezelfde woorden zijn 
voor de zielen in het vagevuur de 
drempel voor de hemel. 
Tot ons klinkt hun smekende be
de: ,,Hebt medelijden met mij, 
want de hand des Heren heeft mij 
geraakt" en ons antwoord hier
op moet zijn ons gebed: ,,Gedenk 
o Heer de zielen van uw dienaren
en dienaressen". 
Bij een begrafenis wordt zo dik
wijls heel verkeerd gesproken 
over· de laatste eer. Immers het 
graf slaat wel een afgrond tussen 
de lichamen, maar niet tussen de 
zielen. Onze dierbaren hebben zo 
weinig aan een krans, die ver
welkt, aan een grafsteen, die ver
weert, als onze liefde niet blijft 
voortleven in ons gebed. 
Wanneer we slechts een ogenblik 
een blik mochten werpen in het 
vagevuur, dan zouden we begrij
pen, waarom de H. Kerk ons zo 
dringend vraagt, veel te bidden 
voor onze overleden gelovigen. 
In alle pijn en ellende van het va-·. 
gevuur hebben de zielen maar één 
troost: de zekerheid, dat eens het 
ogenblik zal aanbreken, waarop 
ze worden toegelaten fot de eeu
wige aanschouwing van God. 
Welnu, wij kunnen door ons ge
bed en versterving dit ogenblik 
verhaasten. Wij hebben dat in on
ze macht. Zouden we dan, waar 
we kunnen, werkeloos blijven 
toezien? 
Wat ik u bidden en smeken mag, 
laten we toch in deze genadevolle 
dagen God als het ware dwingen 
door ons gebed. Bid voor uw dier -
baren, die ge door de dood ver
loren hebt. Voor vader, die zoveel 
zorg had voor u. Voor moeder 
die voor u zoveel leed, die alle� 
gaf voor u. Voor broer of zuster. 
Voor uw zoon of dochter. Voor 
een goede vriend of vriendin, die 
te vroeg wegging, maar die ge 
misschien nu al lang vergeten 
bent. Bid voor hen allen. Maar 
vergeet in deze dagen zeker niet 
de eenzame doden, die onbe
treurd en onbeschreid zijn weg
gegaan uit dit leven. De eenza
men, die niemand meer hadden 
in deze wereld. Die vergeten zijn 
en verlaten. Wier rustplaats nooit 
meer zal gevonden worden. Bid 
voor die zielen, waarvoor anders 
nooit gebeden wordt. Dat God 
haar allen moge geven de eeuwige 
rust. En dat het eeuwige licht haar 
verlichten moge. A. D. 

VERHUIZENDE ABONNé's 

Gelieve Uw nieuw adres tijdig op te 
geven aan de administratie van Br. C., 
Molenstraat 19. 

Allerheiligen 
Vandaag 
zijn alle heiligen maar van hun troontje afgekomen; 
Sint Pieter ging daarmee heel graag accoord 
hij hing z'n sleutel bij de hemelpoort 
en heeft ook maar een dagje vrij genomen. 
Vandaag 
is heel de eeuwigheid vol jubelen �n vol leven 
de hemelzaal vol liefde en gebed, 
de koster heeft het altaar vol bloemetjes gezet, 
en heeft aan ied're heilige z'n kaarske willen geven. 
Vandaag 
zijn alle mensen weer voor het altaar komen knielen 
en zongen met het volle orgel mee, 
hun blije hart een fonk'lende camee 
en morgen ...... is 't alweer Allerzielen. 

Verdraagzaamheid 
In het lichtbaken van de laatste week sprak Henri de Greeve over de 100.000 Nederlanders die nog in Duitsla"nd zitten en tevens over de ellende die hij in diverse steden van Duitsland had aangetroffen. De barre toestand, waarin deze mensen verkeren had hem blijkbaar zeer getroffen. In diezelfde week gaf de radio een bericht waaruit we konden opmaken dat er tussen de bezettingsautoriteiten in Duitsland en een ingenieur van de Staatsmijnen in Limburg een overeenkomst gesloten~ "!:!s:, waarbij men b�sloot ongeveer oGuv uu1tscr:, 111 l'�i:dL1 ul,1.:! �t !2.t.:� werken in de mijnbouw en de textielnijverheid. 
Zowel het lichtbaken van Henri de Greeve als dit besluit getuigen van een medelijdende houding tegenover het Duitse volk, dat er zo ellendig aan toe is: Wij simpele mensen kunnen er niet over oordelen of het goed is zoveel Duitsers . naar Nederland te halen. De toekomst zal moeten uitmaken of dit straks ook nog verantwoord zal zijn, als onze jongens uit Indië terugkeren. 
Misschien is er in Nederland wel ·zoveel werk dat er voorlopig geen vrees voor werkloosheid bestaat. 
Maar er is iets anders wat niet geheel logisch is in deze houding. Maak u niet ongerust. We zullen de laatste zijn te beweren, dat een medelijden als dit tegenover de verschrikkelijke ellende van het volk aan de andere kant van de Oostgrens niet geheel christelijk of katholiek zou zijn. Maar er is iets anders. Terwijl wij medelijden prediken voor 'n volk, dat boet voor eigen fouten, verge--ten wij ditzelfde medelijden toe te passen op enkele honderd duizend Nederlanders in ons eigen land. 

. We kunnen blijkbaar wel vergeten dat de Duitsers ongeveer 300.000 Nederlanders om 't leven brachten. 
We kunnen vergeten dat ze ons land leeg plunderden, onze jongens wegvoerden, 't westen uithongerden, kerken en stadhuizen de lucht inbliezen (mensen inbegrepen). 
Dat kunnen we allemaal vergeten en vergeven. Maar onze eigen landgenoten, die alleen maar fout Wjlren of aan de hand van de bezetters liepen om wat brood of geld - kunnen we niets vergeven. 
Een politiek-deliquent kan met de beste wil van de wereld niet aan werk komen. Men kijkt hem met de nek aan. Zelfs zijn kinderen en zijn vrouw zijn niet veilig voor de haatdragende spot van de medeburgers. Iemand, die in het kamp heeft gezeten draagt het Kains-teken op z'n voorhoofd. Hij hoeft niet te rekenen op de christelijke verdraagzaamheid, die men thans voor 't Duitse volk vraagt. 
Niemand kan zich indenken hoe 't levenvan oud-collaborateurs zich door duizenden problemen en moeilijkheden moet heen vechten. Zij alleen weten wat het is te moeten vechten tegen publieke opinie en de openbare haat. (Enkele brutale ex.-N.S.B.-ers uitgezonderd natuurlijk). Wat men vraagt en geeft voor 't Duitse volk, dat de eigen fouten nu moet uitboeten, dat weigert men te geven aan goedwillende Nederlanders, die kleine fouten gemaakt hebben. - Wanneer men medelijden vraagt voor de Duitsers, die nu nog vol haat steken tegenover ons en ons volk, dan mag men eerst wel eens beginnen de christelijke naasteliefde te beoefenen tegenover die groep van ons eigen volk, die het nu bitter hard nodig heeft. Want vlak bij ons is meer te doen dan ver van ons af. H. v. d. M.

CATENA 

Plaatselijk nieuws.

MOPPEN MARKT 
De drukte in onze straten op verleden week Donderdag bewees, dat de jàarmarkt aan aantrekkingskracht nog weinig ingeboet heeft. Het weer was prachtig, de drukte gezellig, doch de kooplust leek ons over het algemeen niet zo groot, zodat diverse kraampjesbazen bij hun vertrek meer hadden in te pakken dan hen lief was. Het zou ons niet verwonderen, als onze 

\-..
1i11kc�ief� hel rJïceste profnt 11it <l�ze moppenmarkt hadden getrokken. Maar toch .. .... met de- Boxtelse jaar-markt (de' volksmond gaf haar de in handel en wandel ge- . ______ _ bezigde naam Mop- l 'n Impressie 1 penmarkt) zeult heel Boxtel langs de kraampjes om te dwalen in het domein van mop en oliebol, veterband en elastiek, laken en flanel, fruit en groen-te, en ...... de kermis van gewiekstheid. Omgeven door een kostelijke poffertjesgeur (hoe is het mogelijk van die kleine prijzige dingen) hebben we de traditionele zoete apotheek "Baat pet met, schaadt het niet" bezocht. De professorale type had voor deze gelegenheid een kolossale voorraad poedertjes, flesjes en potjes voor 't nieuwsgierig oog uitgestald, waarmee hij 't godganselijk 13000 koppige Boxtel van z'n akkefietjes kon afhelpen: Vanaf voorbije voorjaarsmoeheid tot toekomstige wintervoeten. Speculatie op goedgelovigheid? Maar, als zelfs een onschuldig drogisterijtje duur wordt, laten de kopers koper wat koper is en staát de radheid van de tong van een verzilveraar amechtig tegenover wantrouwige boeren, burgers en buitenlui. Deze moppenmarkt heeft sommigen ongetwijfeld een ervaring rijker gemaakt: "Houdoe mar goed" heeft nog altijd een aangenamer klank dan "Houdoe goed 

mar". 

MARlAGARDE ST. PETRUSPAROCHIE
Op Zondag 2 November zullen 25 aspiranten van de Mariagarde haar toewijding doen aan Maria. In verband hiermee zal Zondag om kwart voor S in de kapel van Duinendaal een gezongen H. Mis worden opgedragen, waaronder algemene H. Communie van alle leden van de Mariagarde. Des middags om half 3 Lof eveneens in de kapel van Duinendaal, waaronder toewijding en preek. Na het Lof feestvergadering in een van de zalen van Duinendaal. Wij sporen alle leden aan, zowel 's morgens als 's middags present te zijn. Wij rekenen op jullie! 

HALLO! VERKENNERS! 
Verkenners van Sint. Paulus: Attentie! Met Allerheiligen is het kwart vóór 8 precies gezongen Groepenmis in de kapel op Duinendaal. De verschillende troepen en horden sluiten zoveel mogelijk aan. Parochiebundel meebrengen. Zondag a.s. 2 November: Oudersavond van half 5 tot half 7 in het jeugdhuis in de Nieuwstraat. Een ieder van u zal zijn taak volbrengen! 

MENSEN IN NOOD 
De bekende toneelgroep Brabants' Toneel speelt op Maandag 3, Dinsdag 4 
en Woensdag 5 November het vissers
spel "Mensen in Nood" van Wil Braken
berg. Fr. van Oers voert de regie en Th.
van Lamoen verzorgt de grime. 
Zie advertentie! 

AANHOUDING INBREKER 
In samenwerking met de politie te Eindhoven en Tilburg, heeft de politie alhier de hand weten te leggen op een berucht inbreker, die o.a. te Boxtel (Lennisheuvel) en Eindhoven een serie inbraken had gepleegd. Betrokkene, die te Eindhoven was aangehouden en reeds verschillende straffen heeft ondergaan, . is ter beschikking gesteld van de Heer Officier van Justitie te 's-Hertogenbosch en aldaar in het Huis van Bewaring ingesloten. 

Examen Gezinsverzorgsters. 

Op het gehouden gezinsverzorgsters-examen te Eindhoven slaagden onze dorpsgenoten de dames: Tr. Hendriks, A. v. Meersbergen en M. Timmermans. Zij genoten hun opleiding gedurende een half jaar te Eindhoven en komen nu het gezinsverzorgsters-aantal hier vergroten. De Stichting Katholieke gezinszorg gaat per t November met 6 krachten werken. De taak van de gezinsverzorgsters is: hulp te bieden in de gezinnen waar de moeder wegens ziekte of anderszins niet in staat is de huishouding en opvoeding van de kinderen te verzorgen. Gelegenheid tot aanvragen van hulp wordt geboden iederen morgen van 10 tot 11 uur op het gemeentehuis. 
WIE VOLGT DIT GOEDE 
VOORBEELD. 

Katholiek Thuisfront ontving, van de 
R.K. Slagersvereniging f 30,-, opgehaald bij het jubileum van de Voorzitter, de Heer van Nistelrooy. De kaartclub "de Katters Bellevue" hielden een collecte, die f 10,- opbracht. Op de feestvergadering van de IJsclub werd f 27,06 opgehaald. Denkt aan de collecte van Kath. Thuisfront a.s. Zondag 2 November aan de Sint Petruskerk. 

,,SANT A TERESA" BIJ DE WITTE ZUSTERS 
De feestdag van de H. Theresia konvoor de leden der Santa Teresa niet ongemerkt voorbijgaan. Het was voor hen aanleiding Zondag een trip te maken naar de Witte Zusters voor een feest- . 1-:ijcenkom:;t_ De \Y/itte ZustPrs gastvrij als altijd, hadden hun poorten wijd voor hen open gezet. De bijeenkomst werd geopend door de Directeur met een welkomstwoord. Hierna dienden zich twee Teresiaantjes aan voor een lied. Zij hadden zich heel bescheiden aangekondigd als "Zingende Mussen". Het bleken echter "klare lijsters" te zijn. Zij zongen met frèle stemmetjes een zuiver liedeke van "De zwerver". Het was treffend. Zijn wij niet allemaal zwervers op de weg naar God? Onze grote H. Patrones in de hemel moet er wel door ontroerd zijn geweest. Er bleken nog meerdere onbekende krachten te schuilen onder de leden van Santa Teresa, want in een ommezien waren een blijspel en een drama opgevoerd. Intussen had de Zeereerw. Heer Rector J. Tychon post gevat bij zijn toverlantaarn. In een bonte mengeling van kleuren foto's liet hij ons Boxtel eens zien van zijn mooiste kant. Voor menigeen zal het een revelatie geweest zijn, dat het mogelijk is in Boxtel een dergelijke prachtige collectie opnamen te maken. Hij toonde ons Luissel in de zomer. Molenwijk bij Herfst, Campina in de sneeuw en de Lente en de Bevrijding. Dit laatste moest jammer genoeg vanwege tijdsgebrek bekort worden. Met een tractatie en slotwoord kwam het einde. Een felicitatie voor Rector Tychon en zijn magnifieke opname plus een dank-yell voor de Witte Zusters. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
der gemeente Boxtel van 21 Oct. 
tot en met 27 Oct. 1947. 

GEBOREN: Antonius H. zoon van H. J.v. d. Langenberg en van C. P. van Grinsven; Aplonia C. J. dochter van A. Rutten en van G. M. Hofste; Johannes G.E. M. zoon van M. H. Siemerink en vanM. M. Heesbeen; Maria C. J. J. dochter van Fr. v. Heesch en van A. A. F. Ghijssens; Theodore Fr. L. J. dochter van H. L. A. M. Bogaerts en van P. G. M. de Leeuw; Johannes W. zoon van J. W. de Jong en van M. de Bie; Jansje dochter van P. Teulingse van M. K. A. v. d. 
Laar. 
GEHUWD: Willebrordus van der Linden en Lena Dina van den Oetelaar. 
OVERLEDEN: Marinus van Griensven, oud 52 jaren; Johanna Maria van den Broek, wed. van Theodorus Pastoor, oud 82 jaren; Paulina Ida Henrica Maria Dankers, oud 3 weken; Wilhelmina Christina Joanna Thien, echtgenote van A. L. Steenbakkers oud 32 jaren. 

Cemonde 
Naar wij vernèmen is de Handboogschutterij "Recht door Zee" te Gemonde voornemens een Hazenconcours te organiseren ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum. Er zullen hazen beschikbaar worden ge�teld voor: corps drietallen; vrije baan (drietallen); personeel; vogelpik; luchtbuks en biljartkegel. De wedstrijden worden gehouden in café Verbruggen op Zaterdag 1 November (Allerheiligen). Zaterdag 8 en Zondag 9 November. 

OMGEVING 

Tussen twee Polen 

De geleerden zijn 't er niet over eens of het voor Nederland goed is in de lonen te verhogen of de prijzen te verlagen. Worden de fonen verhoogd, dan krijgen we herrie met de werkgevers, die deze lonen weer in de prijzen der producten calculeren. Worden de prijzen verlaagd dan schreeuwt de producent en de handeldrijvende middenstand moord en brand, dat dit een aanslag betekent op hun bestaan. Dit raadsel op te lossen, zonder een of ander deel van ons volk ontevreden te maken lijkt niet goed mogelijk. Er is echter één groep onder de bevolking, die steeds buiten iedere loon- of prijsverandering valt. Op het jubileum-congres van de AR.KA.werd gezegd dat de salarissen der ambtenaren slechts met 40-65% verhoogd waren tegenover een prijsstijging van 100%, terwijl de lonen der landarbeiders met 1400/0 gestegen waren en in 24 takken van nijverheid en landbouw de stijging der lonen 78.8% was. Men moet daarbij natuurlijk ·rekening houden met 't feit, dat de landarbeiders voor de loonsverhoging een abnonT/aal lage loonstandaard hadden, zodat zij recht hadden op een "abnormale" loonsverhoging. Maar toch mag men gerust zeggen dat de ambtenaar er in deze tijd 't slechtst aan toe is wat z'n salaris betreft. Daarbij mag men natuurlijk verschil maken tussen ambtenaren in van oudsbestaande functies en in oorlogs- of na-oorlogse functies, die naar we hopen slechts tijdelijk zijn (en daarom misschien beter gehonoreerd worden). Een onderwijzer, een leraar, een gemeente-ambtenaar en nog vele anderen moeten op een of andere manier hun salaris aanvullen, daar zij anders onmogelijk overeenkomstig hun functie kunnen leven. En iedereen zal toegeven- dat het funest is wanneer iemand naast zijn gewone dagwerk nog andere taken heeft te vervullen. Het moest niet nodig zijn dat een onderwijzer 's avonds nog privélessen gaat geven om zijn gezin te kunnen onderhouden, ten koste van z'n gezinsleven, z'n klas of z'n gezondheid. Het noest niet kunnen dat een leraar van een H.H.S. of een gymnasium nog het baantje van toneel-regiseur of voetbal-trainer moet aannemen om de lacune in z'n salaris aan te vullen. Wanneer men spreekt van loonsverhoging of prijsverlaging, dan zal men moeten inzien dat niet voor iedere stand 't zelfde geldt. Het is de plicht van de regering het volk in deze ingewikkelde problemen goede voorlichting te geven en tevens ook aanvaardbare voorlichting. Er bestaat een aparte voorlichtingsdienst van het Ministerie van Economische Zaken. Wij ontvingen van de Regionale Voorlichtingsambtenaar een uitvoerig schrijven over onze loon- en prijs-politiek. Wij zullen hiervan volgende week enige fragmenten publiceren en daarbij enige kanttekeningen maken. Wellicht kan dit een beetje dienstig zijn voor ve-len van ons. 

Distributie=Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 2 November 
tot en met 15 November 1947. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie Q) Q-03 Diversen: 100 gram bloem of zelf-rijzend bakmeel of kindermeel. Q-04 Diversen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen. Q-05 Diversen: 250 gram zachte zeep.
Bonkaarten KD, KE 711 (Serie Q) •. Q-13 Diversen: 100 gram bloem of zelf-• rijzend bakmeel of kindermeel ofkinderbiscuits. Q-14, Q-15, Q-16 Diversen: 250 gramsuiker, boterhamstrooisel, enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. Q-17 Diversen: 5Ö0 gram zachte zeep. Q-16 Reserve: 500 gram bloem of zelf, rijzend bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. 
Bonkaarten MA, MD, MH 712 (Serie Q) (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) Q-1 t Suiker: 250 gram suiker, boterham-strooisel enz., of 500 gram jam, stroop' enz., of 250 gram versnaperingen. 
Tabak- en Versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 711 Q-01, Q-03 Tabak: 2 rantsoenen cigaret-ten of kerftabak. 
Q-01 Versnaperingen: 200 gram versnaperingen, of '.200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz.
Q-03 Versnaperingen: 100 gram versnaperingen, of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz.
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 31 October worden gebruikt. 
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DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 
UITREIKING 

'NIEUWE BONKAARTEN 
De waarnemend Directeur van de distri
butiekring BOXTEL maakt bekend, dat 
in het tijdvak van 3 tot en met 21 No
vember a.s. de uitreiking van nieuwe 
bonkaarten 713/801 aan niet-zelfverzor
gers (normaal-verbruikers) in de ver
schillende tot zijn Kring behorende ge
meenten zal plaats hebben volgens on
derstaand schema: 
LIEMPDE: Maandag 3 Nov. de letters 

A t.m. Z. 
ESCH: Dinsdag 4 November de letters 

A t.m. Z. 
GEMONDE en LENNISHEUVEL (Box

tel), Woensdag 5 November de let
ters A t.m. Z. 

BOXTEL en SCHIJNDEL: 
Donderdag 6 Nov. de letters A en B 
Vrijdag 7 Nov. de letters C tm F. 
Zaterdag 8 Nov. de letter G. 
Maandag 10 Nov. de letters H tm J. 
Dinsdag 11 Nov. de letters K en L. 
Woensd. 12 Nov. de letters M tm 0 
Donderd. 13 Nov. de letters P tm R 
Vrijdag 14 Nov. de letter S. 
Zaterdag 15 Nov. de letter T. 
Maandag 17 Nov. de letters ·u tm V 
Dinsdag 18 Nov. de letters W tm Z. 
Woensdag 19 Nov. (alleen te Box
tel) Kloosters. te Schijndel (Wy
bosch) A t.m. Z. 
Donderdag 20 Nov. (Alleen te 
Schijndel) Kloosters. 

BOXTEL, 29 October 1947. 
De wnd. Directeur vnd. J. F. A. PARO 

Sociale Verzekeringen. 
DE NOODWET 
In verband met het groot aantal vragen 
mij langs de weg gesteld, meen ik. goed 
te doen deze in een algemeen artikel te 
beantwoorden. 
Zoals bij belanghebbenden genoeg be
kend, worden in verband met de zeer 
ongunstige financiële tijd voor de ge
pensionneerden in vele gevallen toesla
gen op de pensioenen gegeven. 
Waar er onder hen verschil van mening 
bestond of deze toeslagen wel moesten 
worden opgegeven voor inkomsten kan 
ik U mededelen dat de Minister van 
Sociale Zaken zich hieromtrent heeft 
uitgesproken en naar zijn oordeel de • 
toeslagen, die van werkgeverszijde of 
vanwege een pensioenfonds worden uit
gekeerd aan pensioengerechtigden niet 
kunnen worden beschouwd als bedragen, 
die bij wijze van weldadigheid of armen
zorg worden genoten. 
De verstrekte toeslagen kunnen gelijk 
gesteld worden met de toeslag welke de 
laatste jaren op de Overheidspensioenen 
worden gegeven. 
Ook deze toeslag zal bij de bepaling van 
h�t jaarlijks inkomen in aanmerking wor
den genomen. 
De toeslagen, welke door werkgevers of 
door pensioenfondsen aan pensioenge
rechtigden worden gegeven zullen der
halve door de aanvragers van een nood
uitkering als inkomen moeten worden 
opgegeven. Er zijn al werkgevers bekend 
die de toeslag hebben ingetrokken. In
dien dit het geval is, dan wordt vanzelf 
deze toeslag i:iiet meer als inkomen me
degerekend. 
Zou de intrekking van de toeslag eerst 
geschieden nadat de ouderdomsuitkering 
reeds is vastgesteld, dan dient door U 
van de toeslagintrekking onmiddellijk 
kennis worden gegeven aan de Raad van 
Arbeid onder vermelding van Uw num
mer waaronder de toekenning van de 
ouderdomsuitkering •plaats vond. 
Het komt voor dat in het vermogen 
wordt opgenomen de geschatte waarde 
van een tijdens de oorlogshandelingen 
vernield pand. Dit is niet juist. 
Zolang de inschrijving in het Grootboek 
Wederopbouw nog niet bekend is kan 
dit nog niet als vermogen beschouwd 
worden. Is dus iemand in het bezit van 
een nooduitkering en de inschrijving in 
bovenbedoeld Grootboek heeft daarna 
plaats dan moet hij eveneens daarvan 
kennis geven aan de Raad van Arbeid 
opdat de uitkering kan worden herzien. 
Als waarde van een onverdeelde boedel 
moet worden opgegeven het deel van de 
onverdeelde boedel, waartoe aanvraag
ster der nopduitkering gerechtigd is. Is 
dus een echtpaar in gemeenschao van 
goederen getrouwd en sterft dé man 
zonder testament zo moet de vrouw als 
vermogen opgeven de helft + een kinds
gedeelte nadat eerst van de activa de 
passiva zijn afgetrokken. 
Valt in deze onverdeelde boedel een be
drijf, hetwelk de vrouw voortzet, zo 
moet niet de vermogenswaarde van dit 
bedrijf worden opgegeven, doch de 
winst die de weduwe uit dit bedrijf trekt 
onder de inkomsten worden opgenomen 
en wel voor hetzelfde persent.ige n.l. 
de helft + een kindsged'eelte. 
Wanneer bij overname van een bedrijf 
door de kinderen is overeengekomen, dat 
de ouders tot hun dood gratis kost en 
inwoning zullen ontvangen moet de 
geldswaarde van kost. en inwoning als 
inkomsten der ouders worden be
schouwd, derhalve voor Boxtel op 
f 756,25 worden berekend, voor één
persoon, man of vrouw op f 525,-. 
Het zal echter kunnen voorkomen dat de 
waarde van het bedrijf zo gering is, dat 
de verplichting der kinderen om kost en 
inwonig aan hun ouders te geven meer 
het gevolg is van hun alimentatieplicht 
dan van de overname van het bedrijf. 
In dergelijke gevallen moeten de bedra
gen van f 756,25 en f 525,- boven ge
noemd niet worden aangehouden, doch 
in elk geval naar billijkheid worden ge
schat, welk inkomen de ouders of wel 
de persoon-alleen geacht kunnen worden 
jaarlijks te genieten als gevolg. van de 
overname van het bedrijf zulks te toet
sen aan de voorwaarden van de over
dracht. 
Indien een aanvrager om een nooduit
kering eigenaar is van een woning zo 
wordt de vermogenswaarde voor d·e ge
huwde bepaald op f 2083 voor een on
gehuwde op f 1583. Neemt men van 
deze bedragen 6 en 8 % dan komt men 
voor beide groepen op f 125 dat is het 
bedrag dat voor vrij wonen als inkom-

sten wordt berekend. , 
Men heeft evenwel de vermogenswaarde 
hiervan afgeleid genomen om eventuele 
schulden te kunnen aftrekken. Indien 
men van eén dergelijke woning een ge" 
deelte verhuurt, dan moet de huur-op
brengst als inkomen woren opgegeven 
naast de vermogenswaarde. Heeft een 
gehuwde dus een eigen woning door hem 
zelf bewoond, dan wordt de vermogens
waarde f 2083 opgenomen. Verhuurt 
hij een deel voor bijvoorbeeld winkel 
waarvoor hij f 8 per week huur ont
vangt, dan moet hij bovendien bij zijn 
jaarlijks inkomen f 416 opgeven. 
Een aanvrager die na betaalbaarstelling 
der Nooduitkering wil ophouden met 
werken kan dit doen met ingang van de 
dag dat hij de eerste nooduitkering gaat 
innen. Dit zal tot gevolg hebben dat hij 
enige tijd - dit zal slechts kort zijn -
loon en nooduitkering tezamen ontvangt, 
doch dit is niet te voorkomen. 
Bij van tafel en bed gescheiden echtge
noten moeten de vrouw zowel als de 
man hun volledig inkomen opgeven. 
De man mag van zijn inkomsten niet 
aftrekken dat deel dat hij aan de· vrouw 
moet uitbetalen, terwijl de vrouw als in
komen moet opgeven hetgeen zij van 
de man ontvangt. Voor het bedrag der 
uitkering worden van tafel en bed ge
scheiden echtgenoten als ongehuwd aan
gemerkt. 
Indien landbouw, tuinbouw en veeteelt 
uitsluitend uitgeoefend worden voor ei
gen gebruik zo behoeft dit niet onder 
inkomsten te worden vermeld. Oefent 
men landbouw, tuinbouw of veehouderij 
uit als bedrijf zo moet het voordeel van 
het zelf verbruikte bij de winst van het 
bedrijf worden opgeteld. 

H. v. d. K. 

SPORT-NIEUWS 
OISTERWIJK�ODC half drie 
ODC II- BMC 2 uur 
ODC III - BMC II 12 uur. 

Na een weekje rust, zal a.s. Zondag de 
strijd over de gehele· linie weer in alle 
hevigheid ontbranden. Ogenschijnlijk 
voor ODC een zacht eitje; Oisterwijk 
immers is de drager van de rode lamp. 
Wij zijn echter een beetje huiverig va:i 
dergelijke wedstrijden, want het betekent 
weer, ,,de kat in het nauw" en het 
zou heus de eerste keer niet zijn, dat zij 
gekke sprongen maakte. ODCers opge
past! LIDI-Oisterwijk 2-1 moge een 
waarschuwing zijn. 
Hèt 2e en 3e elftal nemen het op tegen 
kampioenscandidaten, n.l. BMC uit Ber
licum. 
Gezien de machteloosheid van de voor
hoede van het 2e elftal 6eloven wij niet, 
dat hier winst te boeken zal zijn. 
Het· 3e elftal geven wij wel een kansje. 
Hieronder volgt de stand van de 3e kl. 
SCB 5 4 1 0 9 14-2 
Gestel 5 4 0 1 8 15-4 
OJC 5 3 2 0 8 15-6 
ODC 5 2 2 1 6 15-9 
UD! 5 2 1 2 5 9-9 
Vlijmen 4 2 0 2 4 10-12 
Haarsteeg 5 2 0 3 4 5-7 
Best Vooruit 4 2 0 2 4 5-7 
Oisterwijk 5 0 0 5 0 5-20 
Zaltbommel 5 0 0 5 0 3-18 
Hoewel SCB nog fier aan de kop gaat 
wordt zij toch ernstig bedreigt door Ge
stel en OJC. Een misstap en zij moeten 
de leiding afstaan. In dit verband is de 
wedstrijd van a.s. Zondag Gestel-SCB 
wel van grote betekenis. 
Ook ODC is nog lang niet uitgescha
keld. Mogelijk dat ook UDI nog een 
woordje mee gaat spreken. De andere 
vijf zullen wel geen rol van betekenis 
meer spelen, hoewel enig voorbehoud 
t.o.v. Vlijmen, Haarsteeg en Best Voor
uit zeker geboden is. 
Oisterwijk en Zalt Bommel maken wel 
uit wie het slachtoffer wordt. Het doel
gemiddelde wijst uit dat er tussen deze 
twee geen verschil is. 
Zalt-Bommel ïs gewend elk seizoen 
een flinke eindspurt in te zetten, waarbij 
de zware kleigrond zo gauw het begint 
te regenen van grote betekenis is. 
In Jit verband gezien, ziet het er voor
de Oisterwijkers niet rooskleurig uit.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
Boxtels eerste elftal krijgt a.s. Zondag 
Oirschot Vooruit op bezoek en zonder 
overmoedig te zijn, menen wij in deze 
ontmoeting toch een prachtgelegenheid 
voor ons eerste te zien, zich in vorm 
te spelen. 
Speciaal de voorhoede kan zich 11u uit-' 
stekend in haar wezenlijke kracht ont
plooien. 
Het tweede elftal gaat De Zwaluwen in 
eigen nest kortwieken, zich hiermede 
herstellend van de gevoelige nederlaag 
tegen Berlicum. 
Onze kampioenspretendenten van het 
derde elftal binden a.s. Zondag thuis de 
strijd aan met St. Michielsgestel. 
"Boxtelaars": a.s. Zondag een drieledige 
zege in het kamp. 

T.A.G. - D.V.G. 1 - o 
Het lijkt alsof DVG zich zo zachtjes aan 
beter in de 4e klasse gaat thuis voelen. 
Na twee grote nederlagen wist zij zich 
Zondag j.l. geducht te weren tégen het 
sterke T AC uit Tilburg. 
Met de sterke wind tegen trapt DVG af 
en al spoedig kan men zien dat het T AC 
deze middag niet gemakkelijk zal heb
ben. De invaller voor de linkshalf vol
doet zeer goed. Na enig op en neer 
gaand spel komen er hachelijke momen
ten voor het T AC-doel, maar door de 
sterke wind, waren de voorhoede-spelers 
van DVG niet in staat om op enige af
stand een schot te lossen. Van dichtbij 
gaan enige lage schoten juist naast de 
paal en eenmaal weet de T AC-keeper 
op schitterende wijze redding te brengen. 
Aan de DVG-zijde waar de achterhoede 
deze middag in topvorm was, ging het e,r 
tamelijk rustig aan toe, ofschoon Liemp� 
de de wind tegen had. Voor de rust blij
ven dan ook beide achterhoedes de voor
hoede-spelers de baas en de ·rust gaat in 
met een dubbele blanke stand. 
Na de rust ziet men weer hetzelfde spel
beeld, waarbij de TAC-achterhoede veel 

op haar doelverdediger terugspeelt. 
Op enige afstand lossen de DVG-ers 
enige schoten, die, ofwel mooi door de 
T AC-keeper worden gestopt, ofwel ra
kelings over of naast gaan. 
Als er nog ongeveer vijf minuten te spe
len zijn, geeft de T AC-linksbuiten laag 
voor en schiet de middenvoor, die niet 
voldoende afgedekt stond, onhoudbaar 
in voor de DVG -keeper 1-0. 
Onder grote spanning komt het einde, 
van deze wedstrijd, die door beide par
tijen zeer goed en zeer sportief werd 
gespeeld. Scheidsrechter Stolzenbach 
leidde uitstekend. 
A.s. Zondag krijgt DVC I weer een uit
wedstrijd en wel tegen S.V.G. uit Til
burg. DVG-ers houdt goede moed, weer
zo'n partijtje voetbal als j.l. Zondag en
de puntjes gaan mee naar Liempde. 
De juniore·n speelden om half twaalf in 
Schijndel en wonnen, nadat zij met 0-3 
hadden voorgestaan, uiteindelijk met 2-3, 
en leverden hiermede, voor het eerste 
jaar een mooie prestatie. 

MEP-NIEUWS 
Met grimmige vastbeslotenheid heeft 
MEP zich Zondag j.l. geweerd tegen de 
1 e serieuze aanval op haar leiderschap 
in de 3e klasse door een van haar ern- · 
stigste belagers, de Tilburg-Veteranen 
gelanceerd. In een aantrekkelijke wed
strijd, waarin MEP in de superieure' 
techniek van de Tilburgers een struikel
blok vond, welke de weg naar een Box
tels succes blokkeerde, kregen de Box
telse jongens hun eerste nederlaag van 
dit seizoen te incasseren ( 4-2). 
Door zijn spanned .verloop, zijn aardi�e 
en listige combinaties en zijn dikwijls 
fel maar eerlijk karakter was deze wed
strijd volkomen het aanzien waard. Ge
durende de gehele wedstrijd was MEP 
iets meer in de aanval doch door de 
grotere schotvaardigheid van de Tilbur
gers stond MEP na 20 minuten reeds 
met 2-0 achter. Beide doelpunten kwa
men van de prachtig spelende oud-in
ternationaal Taminiau, voor wie elke 
kans in deze wedstrijd practisch een 
doelpunt betekende. Even voor de rust 
bracht MEP op verdienstelijke wijze de 
stand op 2-1. Direct na de rust zorgde 
MEP door 'n keurige goal voor de gelijk
maker, welk doelpunt een morele steun 
voor de Boxtelse jongens betekende. In 
een periode van Boxtels overwicht kwam 
Tilburg toen op fortuinlijke wijze aan 
de 3e goal, wat de vreugde in het Box
telse kamp omzette in een grote teleur
stelling en van invloed scheen op het 
verdere verloop van de strijd. Door een 
ongelooflijk hard schot maakte Tilburg 
haar 4e goal en het pleit was beslecht. 
Thans staat MEP tesamen met Oranje
Zwart nog steeds bovenaan met 8 pun
ten uit 5 wedstrijden. Er is dus nog niets 
verloren en alles is nog mogelijk. 
De dames deden het niet veel beter en 
verloren tegen Rapidity uit Oss. De 
dames sukkelen wat met de productivi
teit, doordat de voorhoede het spel te 
kort houdt. Ondanks een sterk veldover
wicht verloren ze met , 1-0. 

TAFEL TENNISNIEUWS 
De eerste competitie-Zondag bracht 
voor de Boxtelse spelers weinig verras
singen, wel enige tegenvallers voor het 
eerste Damesteam. en het tweede Heren
team. 
Advance I speelde thuis tegen de kam
pioenen van Brabant van vorig jaar, wel
ke zij met een punt verschil het kam
pioenschap moest laten. Vorig jaar was 
dit ook de eerste wedstrijd van het sei
zoen maar toen werd met 6-4 verloren. 
Thans werd echter met 6-4 gewonnen, 
terwijl voor Smash nog meespeelde de 
8 voudige kampioen van Nederland Cor 
du Buy. Een prachtig begin voor de com
petitie. 
Advance II dat bij keuze gepromoveerd 

( Verhaal van de week). 

Van lwee Bloemen 
1 

en een Dichter 
Het was Herfst en bij iedere herfst pas
sen najaarsstormen, vallende bladeren en 
een dichter, dwalend langs verlaten bin
nenwegen. Zo ook was 't nu. Zoals in 
iedere herfst dwarrelden de bladeren 
omlaag, ritselden wat over de grond 
en bleven liggen. Langs 'n verlaten zand
weg tussen herfstdraden en stuivende 
windvlagen doolde ook nu weer een een
zaam dichter in gepeins verloreri, terwijl 
zijn haren wapperden in de wind. Nu 
nog een symphonie van i\1ozart en de 
herfst is volmaakt. 
Reeds waren hem enige mensen voor
bijgegaan, zonder dat de dichter de hand 
ten groet had opgeheven. 
Zo diep was hij in gedachten verzonken, 
dat hij niet eens de groet van een lief
tallig meisje beantwoprddde. 
Welk een schoon vers moet in zijn dich
terlijk brein hebben rondgedoold dat hij 
niet eens de betoverende ogen van zulk 
een schoonheid in de stormende herfst 
had gezien. 

De Geschiedenis 

is naar de eerste klas verloor in Tilburg 
tegen de vereniging van die naam met 
9-1. Advance 3 wist de kampioen van
het vorige jaar een gelijk spel af te din
gen, en daar dit in Helmond gebeurde 
lijkt . dit geen slecht resultaat. 
Advance Dames verloren met 10-0 van 
Atoom II (Eindhoven). 
a.s .. Zaterdag: Pieus JI-Advance IV, Ad
vance III-Nio (Eindhoveh), 7 uur. 
Zondag: Cor du Buy 1-Advance 1, Ad
vance II-Be Quick I ('s Bosch). 
Advance I en III zullen waarschijnlijk 
wel winnen. Advance II en IV kunnen 
proberen een zo goed mogelijk resultaat 
te bereiken. De vastgestelde wedstrijd 
voor de Dames is uitgesteld. 

DAMMEN 
De E.B.D. trok l.i. Maandag naar Heus
den om er voor de competietie Ie kl. 
V.D. II te spelen. 
Na een genoeglijk partijtje kon de E.B.D. 
met e'en 14-6 overwinning naar Boxtel 
terug keren. 
De gedetailleerde uitslag werd: 

V.D. H - E.B.D. 
J Deurlo-H. Schuurmans 1-1 
F. te Vruchten-F. Leermakers 0-2 
J. Timmermans-A. Kool 2-0 
G. Jonker-J. v. d. Wouw t-1 
C. Baayens-C. Steinmann 1-1 
P. Verbeek-W. Tybosch Jr. 0-2 
W. v. Driel-C. Oliemeulen 1-1 
A. Fitters-W. Tybosch Sr. 0-2 
J. Struyk-N. Walrave 0-2 
W. Kuys-Chr. v. Rooy 0-2 

Totaal 6-14 
a'.s. Dinsdag 4 November ontvangt de 
E.B.D. in haar clublokaal te Boxtel het 
Waalwijkse W.D.V. 
Laten we hopen, dat deze wedstrijd, wel
ke reeds op 30 September was vastge
steld en op 3 October zou worden ge
speeld, nu door gaat. 

Contact met INDIË 
De· vreugde van hei Co,;tact 
Een drietal jongens, twee Boxtelaars en 
een Bosschenaar, die bij 7 R.I. in de om
geving van Palembang gelegen zijn, 
maakten op een Zondagse verlofdag een 
wandeling in de schone omgeving, ge
wapend met de camera, om familie en 
kennissen in Nederland diverse mooie 
kiekjes te kunnen zende�. Zij ontdekten 
een mooi landhuisje, omgeven door sier
lijke palmbomen, en om beurten zouden 
zij daarvoor plaats nemen. 
Het duurde niet lang of de bewoners 
kwamen naar buiten, waarmede alras 
kennis werd gemaakt, de vrouw een in
landse, twee lieve halfbloed-kindertjes 
en het hoofd van dit gezin, een in actie
�e dienst zijnde sergeant. Deze vroeg 
m plat Boxtels waar zij vandaan kwamen. 
In het zelfde dialect kreeg hij antwoord 
en het duurde niet lang, of het hele ge
zelschap zat rond de .huiselijke tafel en 
het regende wederkerig vragen. 
De bewoner bleek een oud-Boxtelaar te 
zijn, die reeds lang in het Indisch leger 
diende, tijdens de Japanse bezetting in 
krijgsgevangenschap gezeten had en 
wiens vrouw en kinderen geïnterneerd 
geweest waren, en hoewel zij allen veel 
geleden hadden, elkander toch na de 
bevrijding hebben teruggevonden. 
Van de wandeling kwam niets meer, 
want ze werden• onthaald op heerlijk 
koud bier, in de keuken werd gebraden 
en -gebakken en heerlijk voldaan, onder 
de belofte nog vaak terug te rnllen ko
men, keerden de jongens naar hun punt 
van uitgang terug. Die avond hadden zij 
geen zin meer in eten en drinken. 
De jongens hadden daar een tweede 
thuis gevonden, waar zij steeds welkom 
waren, en op de echte Brabantse gulle 
wiize ontvangen werden. 
Er werd een schat van herinneringen op-

Maar plotseling staat de dichter stil. 
Wat ziet zijn oog? 
Hij bukt zich naar de grond. 
Blijkbaar was zijn gepeins niet zo diep 
of hij zag iets, waardoor zijn dichters
geest getroffen werd. 
Ziet zijn, hand betast twee bloemen die 
aan weerskanten van 't karrespoor ston
den en die door een rood strikje ver
bonden waren. Hoe zeer moet hem dit 
getroffen hebben. Ziet hij slaat zijn ogen 
ten hemel. 
Zijn haren wapperen nog steeds en ook 
vallen er nog bladeren rond dit simpel 
toneel. 
Dan, als in verovering staat de dichter 
op, en met snelle pas gaat hij naar zijn 
afgelegen woning. 
Die avond' brandt tot laat in de nacht 
de kaars op 's dichters-tafel. (hij schrijft 
enkel verzen bij kaarslicht). En als zijn 
vermoeide handen de ganzeveder (hij 
schrijft alleen met ganzeveders) neer
legt dat zijn twee schone bladen wit pa
pier beschreven met diepdoorvoelde 
versregels. 
Later vonden wij in een tijdschrift de 
droeve geschiedenis van Rosita en Jan
dorus: hoe zij van elkander hielden als 
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99. Felix had de Paters geholpen met 
het inpakken en het klaarmaken voor 
de reis. 
De auto had hem naar de haven ge
bracht waar de grote witte boot al klaar 
lag die hen naar Holland zou varen. 
Wat een prachtige boot dacht Felix, zo 
groot en dichtbij heb ik ze nog nooit 
gezien. En nu er nog mee naar Holland 

varen 's jonge, 's jonge wat geweldig, hij 
kon de emotie haast niet baas. Nog een 
half uurtje en het sein voor vertrek werd 
gegeven. 
100. Al dadelijk trok Felix er opuit om
de boot te bezichtigen, de hofmeester 
ging met hem mede en na een, rondwan
deling van anderhalf uur kwam Felix 
weer aan dek. ,. 

gehaald uit het goede Brabantse leven 
en er ontstond een intieme vriendschap 
tussen bewoners en soldaten. 
leder zal kunnen begrijpen, wat het zeg
gen wil voor jongelui van 20 jaar, die 
aan het andere eind van de wereld zit
ten, een plaats te hebben gevonden, waar 
zij in hun vrije tijd naar toe kunnen en 
in huiselijke kring worden opgenomen. 
Hoe jammer het ook was, lang mocht 
dit niet duren, want de compie van het 
drietal werd veertig kilometer diep de 
binnenlanden ingezonden, waardoor zij 
alleen nog maar bij toevallige gelegen
heden van vervoer bij hun tweede thuis 
konden aanwippen. 
En zelfs deze toevalligheden geraakten 
aan hun einde, toen de vrm.iw des huizes 
haar man vooraf ging op familiebezoek 
naar Holland. De jongens hebben haar 
nog uitgeleide gedaan in ,dank voor alles 
wat zij en haar man vdor hen gedaan 
hadden. Toen waren zij weer alleen met 
het besef, hoeveel vreugde er in• zit, op 
welke wijze l!lok, in contact met het va
derland te komen. 

Een volk krijgt voedsel 
In het Tangerangse ligt temidden van 

• uitgebreide ·sawahcomplexen en maïsvel
den het plaatsje Sepatan, vroeger het 
centrum van welvarende grote desa's. 
De welvaart is thans _verdwenen. Ram
pokkers en pamoedabenden hebben de
rijstschuren geplunderd, het vee gesto-

, len, de huizen verbrand en het volk 
tot een dusdanige graad van armoede ge
bracht, dat het uitgehongerd, vervuild 
en verzwakt niet meer in staat is de sa
wah's naar behoren te bewerken en van 
gras ,en boombladeren heeft moeten le
ven. 
De pemoedabenden werden verjaagd en 
de mannen van II R.L die in deze ge
bieden de orde en rust weer hebben te
ruggebracht, hebben • eerst geprobeerd 
met eigen middelen de nood te lenigen. 
De ontberingen van het volk waren ech
ter zo talrijk, dat de hulp van de· voor 
dit werk meer-gespecialiseerde instanties 
moest worden ingeroepen. 
Maandag 29 September werd deze 
wreedzame actie ingezet. Onder com
mando van dr. Nanning gingen verpleeg
sters en helpers van het Basis Comman
do, het Rode Kruis en de Dienst voor 
Volksgezondheid met medicijnen en kle
ren naar Sepatan om het volk aan het 
eerst nodige te helpen. Het werd een 
zegetocht. Voor de mannen van II R.!. 
die hier onder niet bepaald ideale om
standigheden hun plicht moeten doen, 
betekende de kcmst van het team een 
afwisseling in de sleur van het werk van 
alle dag. 

,,De Soete Inval"

Het grootste gebouw in het plaatsje Se
patan werd door onze mannen betrok
ken. Een oude rijstschuur zonder' dak en 
zonder deuren, de muren vervuild en 
volgeklad met republikeinse wandteke
ningen, de vloer dik onder het stof, zo 
troffen de jongens het gebouw aan. 
Van overal werden de dakpannen bij el
kaar gezocht en een nieuw da� gelegd, 
terwijl ook de vloer een goede beurt 
kreeg. Het geheel is nu bruikbaar en 
heeft de naam gekregen van "De Soete 
Inval". Er wordt niet gekankerd. Inte
gendeel, de mannen nemen het sportief 
op: ,,Het was een grote rotzooi. Wij 
hebben al een hoop opgeruimd en de 
rest komt wel!" 
Op last van dr. Nanning werden de 
muren bespoten met DDT en verder ook 
alle hoeken en gaten. Hierna kon het 
hoofdwerk van de dag beginnen: het 
uitreiken van .kleding en de verstrekking 
van voedsel en medicijnen aan de be
volking. Uit de keuken kwamen grote 
drums met gekookte dj:igoeng en bonen-

• ·twee paardenbloemen, hoe zij vaak wan
delden in het maanlicht en in herfst-stor
men, hoe ten slotte de wagen van de tijd 
deze twee bloemen, door 't rode lint der 
liefde verbonden, vaneen reed. 
Het is niet duidelijk of hier sprake was 
van een blauwtje of van huizennood. 
Maar voor iemand die goed gedichten 
kon lezen 'was het toch wel duidelijk 
dat deze twee het geluk niet hadden 
gevonden. Daarbij was de symboliek van 
die bloemen aan weerszijden van de kar
respoor natuurlijk in glansrijke verzen 
uitgewerkt. Ook de herfst had zijn aan
deel in dit gedicht, waarin men de bo
men hoorde zuchten en de bladeren zag 
schreien. Jammer stond er niets in van 
dat mooie meisje dat de dichter gegroet 
had tijdens zijn sombere wandeling. 
Jammer ook dat hij haar naam niet ken
de en haar niet even had aangesproken. 
Want zij heette Marie en zij had Jan
afgesproken bij de twee vastgebonden 
bloemen. Ja dat is echt jammer want 
dan had het gedicht zeker een geluk
kiger slot gekregen. Want die avond wa
ren de bloemen nog vastgekoppeld -
en Jan kreeg die avond 't ja-woord . . 

't Was intussen donker geworden en tijd 
voor het avondeten. Na het eten zocht 
Felix de hofmeester weer op want hij 
had nog zoveel te vragen. 't Was een 

• heerlijke avond, de zee was kalm en de 
maan scheen helder. 
Samen stonden ze over de oneindige 
waterspiegel te turen. 
Plotseling 'lferd er geroepen. Felix, Felix! 



soep met vlees. Van de vorige avond 11 
. uur zijn de koks, korporaal H. van der 
Velde uit Liempde (Boxtel), korporaal 
F. van der Griendt ,uit Ortheri (Noord
Brabänt) en soldaat Eilander uit Twello 

. (Gel�erland) bez_ig geweest oin het eten 
op t11d klaar te krijgen. Boodschappers 
gingen de desa's in om het volk te waar-

, schuwen en binnen een half uur ston
den honderden en nogmaals honderden 
hehoeftige!1, ,neest vrouwen en kinde-

• ren, allen m kimpèn gehuld, in de rij om
geholpen te -worden. Vreemd was het,
dat er zo weinig mannen aanwezig wa
ren. Als verWaring voor dit gebrek aan
belangstelling -gaf men ons, dat de mans
nen nog op het veld aan het werk waren.- Menselijke ellende
Het ging aan de lopende band. Eerst
kwamen de D_ngeluklçigen bij dr. N'an
ning om gemedicineerd te worden.
Meest malariapatiënten en _dus ging het

. onderzoek_vlug. Elke patiënt kreeg een
zakje met kininetabletten voor de eerst
volgende vi1f ., dagen. De eerste tablet
moest önmidclèllijk worden geslikt. Uiter
aard gaf -dit -ta� ,van moeilijkheden, voor
al wanneer dr. ·Nanning met veel beleid
een klein kind trachtte te !-\elpen. De
wondgevallen ,werden door een verpleeg
ster geholpen. Tropische zweren, huid
uitslag-en schurft. Ook hier ging het niet
altijd even makkelijk. Soms moest hard
handig worden opgetre_den, zoals bij een
oud vrouwtje met een grote tropische
zweer, waar met veel pijn de wond werd
gereinigd. Een moeder kwam met haar·
kind, een baby van nog geen Jaar uud.

. Een klein wurm met een door honger en
ziekte oud gezichtje. Men kon het bijna
geen mensenkind meer noemen. Hier
hielp geen medicijn meer, hier moest op
een ander manier worden ingegrepen.
Gelukkig was de moeder verstandig en
stond zij toe, dat haar ,kind meeging
naar het hospitaal. Niet zo verstandig

• was de moeder, die met een tweeling aan
'kwam lopen, twee kinderen van misschien
vijf jaar oud, vervuild en uitgemergeld en
met door oedeem . dikke buikjes. De
moeder was bang, dat zij de kinderen
niet meer terug zou zien en · stond niet
�oe, dat dr. Nanning· de stumpers mee
nam naar Batavia. Ook waren veel oog
::ziekten, staar en trachoom. Een meisje
ging mee. Door operatief ingrijpen kon
-zij misschien nog geholpen worden.

Nieuwe kleren
Veel vrolijker ging het toe bij het uit- •
Teiken van kleding en bij de grote drums
met eten. Soldaat Gerrits uit Valkens
waard kwam met zijn • trekharmonica
voor de stemming zorgen. Zielsgelukkig
trokken de behoeftigen hun oude rom
. mei _uit, -om daarvoor in de plaats splin] 
tern1euwe sarongs en baadjes te krijgen.
De kinderen, de jongens van de meisjes
gescheiden, kregen kruippakjes of jurk
jes. Er waren er, die geen afstand konden
<!oen van hun oude vodden en niet te
bewegen waren deze rommel op de sta
pel te gooien om verbrand te worden.
Niet inleveren betekende geen nieuwe
kleren en aarzelend werd dan tenslotte
de gonjezak of de aan flarden gescheur
,de kain op de brandstapel geworpen. Bij
.de eetafdeling kreeg een ieder een mok-

, vol djadoèng en soep. • • • 
.Begonnen om negen uur, was men tegen 
half twee klaar met het afwerken van de 
gro_te stroom. In totaal had men te Se
patan ongeveer 3000 behoeftigen gehol
pen. 

Het reddend Christendom op 
het slagveld van de Arbeid 

Herboren in Bloed en Tranen 
Het is niet gemakkelijk meer om de 
toestanden in te denken, die in de vorige 
-eeuw en in het begin van deze eeuw,
ook nog ná het verschijnen van Rerum
Novarum, aan de orde van de dag' wa-
ren. 

Paus Leo XIII zegt hieromtrent in Re- -
rum Novarum:

Hoe het ook zij, wij zien duidelijk, 
en allen stemmen hierme.e in, dat 
aan de . mensen der lagere klasse 
spoedig en afdoenäe moet worden 
hulp verschaft, daar het grootste deel 
onverdiend in een ellendige en be
treurenswaardige toestand verkeert. 
Immers, sedert in de vorige eeuw 
:de oude werkliedenverenigingen wer
den vernietigd en in de plaats daar
van geen ander hulpmiddel werd ge
steld, is het, omdat ook de staatsin
stellingen en wetten • de voorvader
lij�e �odsdienst hadden verloren, ge
le1�eh1k er toe gekomen, dat de tijds
-omstandigheden de arbeiders, op zich 
zelf staande en zonder verdediging, 
overleverden aan de hardvochtigheid 
van de patroons en de onbeteugelde 
hebzucht der concurrenten. 
Een verslindende woeker welke meer 
dan • eens door de uit;praken der 
Kerk is veroordeeld, maar die toch 
al is het dan ook in een andere vorm' 
nog altijd door begerige en heb� 
-zuchtige mensen wordt uitgeoefend, 
vererg_�rde nog de 'treurige toestand, 
waarbtJ nog komt het feit dat zowel 
het bedrijfsleven· als nage�oeg de ge
hele handel i{l de macht is geko
men van enkelen, zodat zeer weinige 
rij�en en buitengewoon vermogenden 
b1Jna een slavenjuk aan de over
grote massa <Ier proletariers hebben 
opgelegd. 

-Het katholieke kamp kon en mocht bij
-zoveel elle!1de, . onre��t en onbegrepen
l�venshoudmg m�t zw11gend en rustig toe
-zien. Vele katholieke namen de strijd op 
,_tegen het liberalistische stelsel. In het 
begin der twintigste eeuw kwamen de 

· atbeidersorganisaties ook in ons land
toe • vol,le ontplooiing. Harde strijd
m<_>est worden geleverd, 'voordat in alle
kringen het bestaansrecht. der arbeiders
�rganisaties �n yooral dèr principiëel-ge
nchte organisaties werd erkend.
J?.e arbeiders-invasie eiste veel persoon
l1ike offers. Veel kwam er kijken om aan

. de arbeider de hem toekomende plaats
terug te geven. De arbeiders-stand had
van het Liberalisme niets dan terreur
-en van he$ Communisme niets dan ty
rannie te verwachten.

• Alleen het Christendom kon reddend
:zijn.

Het is heilzaam onze tegenwoordige ge
neratie vertrouwd te maken met de 
emancipatie-strijd van de arbeidersstand 
waarin onze voorouders schouder aa� 
schouder vochten voor een menswaar-
dig bestaan. 

Wilt gij de gehele emancipatie-strijd 
van de Nederlandse arbeider kennen 
en daaruit Uw voordelen trekken? 
Kom dan in grote getale naar de 
grote KA.B.-ontwikkelingsavond op 
Donderdag 6 Nov. a.s. in De Ark. 
Een ontwikkelingsavond met als titel: 
,,Herboren in Bloed en Tranen". 

_PAROCHIE-AGENDA 

PAR. ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 2 November 1947 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 1 1 de Hoogmis. De 
H. Mis van kwart voor 8 zal worden
�pgedra��n voor het geestelijk en tijdr
h1k welz11n der parochie. Vandaag gaat 
de 2e schaal voor de bijzondere noden 
van het Episcopaat, welke bijzonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. In verband met de Feest
dag van Allerzielen, die morgen gevierd 
wordt, is de Portiuncula aflaat voor de 
Gelovige Zielen dit jaar te verdienen 
vanaf vanmiddag om 12 uur tot Maan
dag 3 November 12 uur des nachts 
Vanavond om 7 uur is hét Plechtig ·Lof 
met Allerzielenpreek. 
MAANDAG 3 Novemb. Allerzielendag. 
De eerste 3 H.H. Missen zijn om half 
7; de tweede 3 H.H. Missen om half 8; 
en de derck 3 H.H. Missen om half 9. 
Na de middag om 3 uur Kruiswegoefe
ning voor de kinderen. Des avonds om 
7 uur en ook onder het Octaaf Mi
se_rere en Kruisweg voor de Gelovige 
Zielen. Aan álle gelovigen, die geduren
�e het Octaaf van Allerzielen godvruch
tig een kerkhof bezoeken en tenminste 
inwendig voor de overledenen bidden· wordt een volle aflaat verleend onder d� 
gewone .':'oorwaarden, elke dag, alleen 
toepassehik op de Gelovige Zielen. • 
Maandag 3 November zal om half acht 
het Hubertus brood gewijd worden bij 
het Maria-altaar. 
Ma_andagavond om half 8 Mariacongre
gat1e. 
Donderdag is er gelegenheid tot biech
ten na de Kruisweg tot 8 uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand. 
Daarom zal de H. Mis van half 8 wor
den opgedragen ter ere van het H. Hart, 
waaronder algemene H. Communie van 
de leden van de Bond van het H. Hart. 
Zatádag is het Priesterzaterdag. Zater
dag is het biechthoren van half 3 tot 
4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen ieder� dag van half 3 tot 3 uur. 
Op Zondag 9 November zal Pater v. d. 
Laar, alvorens naar de missie te vertrek
ken zijn afscheidspredikatie houden in 
alle H.H. Missen. Daarom zal op die 
Zondag de 1 e schaal gehouden worden 
voor de missie van Mill-Hili. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Petrus Johannes van Oerle; 
z.a. gel. rondst. voor Elisabeth van Kerk
oerle Leyten H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor de overleden familie Termeer Maas.
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Hendri
cus v. d. Langenberg vanwege de Broe
derschap van het H. Bloed.
Om half 8 gel. jrgt. voor Elisabeth Snel
laars v. Bers; z.a. gel. H. Mis voor Hen
riëtte Witteveen-Schöne vanwege he,1:
Personeel; om half 9 gel. jrgt. voor Anna
Maria van Boxtel v. d. Ven.
WOENSDAG: om kwart voor 7 .gez.
11\Jldst. voor Maria v. d. Meyden; z.a.
gel. rondst. voor Hendrica Weyers Pol
man; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Antonius Brussel ers; H. Bloedkapel gel,

· H .. Mis voor Hedwig Henket Windstos
ser vanwege de Broederschap van het
H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis voor
onze jongens in Indië vanwege Maria's
Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis. voor
Johanna van Lieshout de Werd. Om
half 9 gel. H. Mis voor Franciscus Ver
heyden vanwege jongens in Indië.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mn•t. voor Johanna v. d. Meyden Be
vers; z.a. gel. H. Mis voor Jolianna Ver
hoeven de Greef te Waalwijk overleden;
H. Hart altaar gel. jrgt. voor Lambertus
v. d. Langenberg; H. Bloedkapel gel.
H. Mis voor Petronella v. Grinsven v.
d. Steen vanwege dè Broederschap van
het H. Bloed; om half 8 gel. jrgt. voor
Cornf!liS v. d. Velden; z.a. gel. H. Mis
voor Franciscus Verheyden vanwege de
Buurt. Om half 9 gel. H. Mis voor An
tonius van Kempen.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. rondst.

. voor Jaèobus van Elk; z.a. gel. rondst: 
voor Antonia van Kerkoerle Heerebeek; ' 
H. Hart altaar gel.. H. Mis vbor Theodo
ra Wagenaars; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voór Johannes v. d. Langenberg van
wege de Broederschap yan het H. Bloed.
Om half 8 gel. H. Mis ter ere van het
H. Hart; z.a. gel. rondst. voor Adrianus
van Gooi; om half 9 gez. jrgt. voor Fran
ciscus v. d. Wiel.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Elizabeth T raa Verhoeven; ,
z.a. gel. mndst. voor Jacobus van Elk;
H. Hart altaar gel. H. Mis voor Theo
dora v. d. Ven te Druten overleden; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Lamber
dina v. d. Geeren v. d. Meyden vanwege
de Broederschap van het H. Bloed; om
half 8 gel. jrgt. voor dr overleden familie
Bi.diens Bnsyns; z.a. gel, jrgt. voor Hen
dricus v. d. Sloot; om half 9 gef. gez.
H. Mis voor Henricus Dekkers.
In het Liefdehuis zullen geschieden:
Dinsdag gel. H. Mis voor Johanna van
Lieshout de Werd; Woensdag gel. H.
Mis voor Gerardus Schellekens; Don
derdag gel. H. Mis voor Elizabeth Traa
Verhoeven; Vrijdag gel. H. Mis voor
Cornelia Renders; Zaterdag gel. H. Mis
voor Cornelis van Ha:) en Johanna de
huisvr.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Gijsbertus de Bresser geb.
en won. in deze parochie en Johanna
Smulders geb. e'n won. te Liempde, waar- •
van heden de 2e afkondiging geschiedt.
Henricus C<;irnelius Wijgergangs geb. in
deze parochie .en won. in de pa�ochie
van het H. Hart en Elizabeth Petronella
v.· d. Plas géb.- en won. in deze paro
chie, waarvan heden de 3e afkondiging
geschiedt.

Mede nàmens wederzijdse fa Welke Huisslachter kan een 
e helper (leerling) gebruiken.

Te koop een haardkachel Be
vragen Molenstraat 19. t milie betui�en wij hiermed 

I n  Uwe gebeden worden onze hartelij e dank voor d e Adres, Oirschotsegrindweg 27. 
dringend aanbevolen de vele blijken van buitengewon e Een best maalkalf te koop, bij

A. van • de \Val, Lennisheuvd
76 

zielen van mijn Broer belangstelling bij ons Huwe Te koop: een in prima staat 
verkerende piano. Tongerense
straat 8. 

lijk ondervonden. Raymond Zuure H. van Erp
en van mijn Zwager M. van Erp-van Geffen

Em!llanuel Kneepkens 
die vorige week in de Heer 
zijn overleden. 

�OXJ"EL, Zandvliet 26. 
Te koop: z.g.a.n. rijglaarzen, 
grote maat f 35,-. Bevragen 

Te koop aangeboden een for
nuiskachel, Nieuwe Kerkstraat 
57. 

Beige · Kinderwagen, a.s., .te 
koop, z.g.a.n. Kogellager loop
werk. Bevragen Molenstraat 19 

'6ERN. ZUURE Koppel t.

Witte Pater Te winkelbascule, met
Te koop: roodbonte trekvaars. • Nieuw adres:
Bevragen J. Clerx, Rechterstr. koop: 

geijkte gewichten, bij W. A. 
Verdonk, Molenstraat 49. 

P.-BIEMANS 
Expl. Nieuwe Bioscoop Mevrouw · Hamelink, Bossche-

weg 55, zoekt voor direct een Te k o o p  een h aardkach e l  
Te koop: kamerkachel en een 
ha�rdkachel, bij P. van Esch, 
Seltssen 11. Dr. HOEKSTRAA T 8. net meis·e voor hele da en. g Breukelsestraat 97 

De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 
Gedoopt: Johannes Gerardus Eduardus 
Maria zoon van Marinus Siemerink 
Heesbeen; TI1eodora Francoise Louise 
Josephine dochter van Henricus Bogaerts 
de Leeuw; )ohanna dochter van Petrus 
Teulings v. d. Laar. 
Overleden: Anna Maria Hensen v. d. 
Langenberg, 88 jaar; Johanna v. Woen
sel Spierings, 69 jaar 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
23e Zondag na Pinksteren 
2 November 1947 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. 
Vanmiddag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje en volkszang voor einze Jo.ng�ns 
in Indië. 
In aansluiting aan het Lof predikatie 
over de Gelovige-Zielen, waarna wordt 
biechtgehoord tot half 5. 
Vanaf vanmiddag 12 uur tot Maandag
avond kan men de toties-quqties aflaat 
verdienen voor de Gelovige zielen. De 
voorwaarden zijn: Biecht, H. Communie, 
bezoek aan de kerk, terwijl men bidt 
zes maal het Onze Vader, 6 maal het 
Weesgegroet en 6 maal Ere zij de Vader_ 
tot intentie vàn Z.H. de Paus. • 
Maandag, Allerzielendag zijn de "H. Mis
sen om half 7, kwart voor 8, terwijl het 
laatste drietal om 9 uur begint; de laatste 
drie H.H. Missen, welke om kwart voor 
acht beginnen, is een Plechtige Requiem 
Mis met assistentie. 
Vóór de H. Mis van 8 uur wordt het 
brood van St. Hubertus gewijd. Op Al
lerzielendag om 7 uur Kruisweg voor de 
Gelovige Zielen. Verder deze week iede
re avond om half acht Kruisweg. De Ge
lovigen _zingen het Stabat Mater (in het 
Hollands) mee uit de Parochiebundel. 
Donderdag om 3 uur H. Familie voor 
Moeders en Geh. Vrouwen. 's Avonds 
oïn half 8 H. Uur. 
Donderdag wordt biechtgehoord van 6 
tot 7 uur vanwege de Eerste Vrijdag. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toege
wijd aan het H. Hart. ;s _Avonds om 7 
uur Lof, daarna Kruisweg. 
7 Nov. is tevens de feestdag van St. 
Willibrord, Patroon onzer Kerkprovincie. 
Na de H. Missen kan men de reliquie 
van St. Willibrord vereren. 
Zondag a.s. ka·n men de reliquie vereren 
van 2 tot 4 uur in de Kapel op Luissel, 
waar St. Willibrord op bijzondere wijze 
vereerd wordt als Apostel van Brabant. 
Krachtens Pauselijk-Indult kunnen zij, 
die op de feestdag ·of in 't Octaaf de ka
pel bezoeken, op de gewone voorwaarde 
een volle aflaat verdienen. 
Zaterdag Priester-Zaterdag na de H. 
Missen wordt het gebed voor de Pries
ters gebeden. 
De Retraite voor Militie-plichtigen wordt 
gegeven van 10-13 December. 
ZONDAG, 2 Nov.: 6 uur l.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie; 7 uur l.d.; 8 uur l.d. voor overle-

• den Vader; kwart over 9 Ld. voor een
overledene; half 11 de Hoogmis voor
Maria van Opstal vanwege Broederschap
H. Bloed.
MAANDAG, 3 Nov. half 7 l.j. voor
Antonius Bergman en Petronella Voets
z.e.; kwart voor 8 z.d. voor overleden
leden Broederschap H. Hart; zijaltaar
1.d. voor Anna van Uden; 9 uur Ld. voor
Jos. v. Susante; zijaltaar Ld. voor over
leden fam. Robben van Schijndel.
DINSDAG, 4 Nov.: 7 uur Ld. voor Jus
tina Waals-Götz; I.d. voor Piet Berg
man; kwart voor 8 1.d. voor de Heer Jan
de Leyer; l.j . .voor Johanna Maria Dries
sen-Willems; half 9 z.d. voor Bijzondere
Intentie; l.d. voor Henricus van Weert
en echtgenote.
WOENSDAG, 5 Nov.: 7 uur 1.d. voor
Gerardus Veroude; l.d. voor de Heer
Jan Johannes van Eyndhoven; kwart
voor 8 l.d. voor Johanna van Schijndel-

. Swanenberg; l.j. voor Gerardus v. d. •
Meerendonk; half 9 Ld. voor Bijzondere
Intentie; l.d. voor overleden leden Broe
derschap H. Willibrord.
DONDERDAG, 6 Nov.: 7 uur pl.z.d.
voor de leden der Broederschap St. Wil
librord; l.j. voor Michiel Hoefnagels;
kwart voor 8 l.j. voor Gerardina Pijnen
burg-Hoefnagels; l.j. voor Petrus Pijnen
burg; half 9 l.j. voor Cornelis de Zeeuw
en Joh. van Maaren z.e.; 1.d. voor over
leden leden van de Broederschap St.
Willibrord.
VRIJDAG, 7 Nov.: kwart voor 7 pl. z.d.
voor de leden van de Broederschap H.
Hart; Ld. voor Jan v. d. Meijden; kw.
voor 8 I.m. voor Michiel v. d. Heyden;
I.m. voor Piet v., d. Kruys; half 9
I.m. voor Gertruda Goossens-Hermsen;
I.m. voor de Heet Antonius van Rooy.
ZATERDAG, 8 Nov.: 7 uur z.d. voor
Henricus van Woensel; Ld. voor An
toon v. d. Meyden·; kwart voor 8 I.m.
voor Adrianus Vlaminckx; half 9 pl.z.d.
uit Dankbaarheid; Ld. voor de over!.
fam. Susan te; l.d. voor over!. fam. van
Oerle.

PAR. ST. LAMBERTUS GEMONDE 
23ste Zondag na Pinksteren. 

Z<DNDAG: half 8 H� Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur mej. Léonie 
van Son. 
MAANDAG Allerzielen: • om half 8 en 
9 uur H. Missen voor de Gelovige zie-
len. . 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Cornelis Wintermans. 

WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
van Hal, Maria de hsvr. en Henricus 
v. d. Langenhuizen.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de
Zeereerw. Heer Andreas Maas en afge
storven familie.
VRIJDAG eerste Vrijdag half 8 H. Mis
voor de overleden leden der broeder
schap H. Hart.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna
Geerts-v. d. Rijdt.
Deze week zullen geschieden: Dinsdag.
H. Mis voor Henrica van Logten van
wege de buurt; Woensdag H. Mis voor
Gerardus Appeldoorlf te Best overleden.
Donderdag H. Mis voor Gerardus Ap
peldoorn. Vrijdag rondst. voor Mevr .
Huberta Maas. Zaterdag rondst. voor
Joanna de Vroom.

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
23e Zondag na Pinksteren '47 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
Bosch-van Engeland; half 9 H. Mis ter 
ere van 0. L. Vr. van Altijadurende Bij
stand tot behouden terugkeer. Hierbij 
wordt de kerk met 'n kaars vereerd. Tien 
uur Hoogmis voor het welzijn van de 
parochianen, daarna St. Vincentius Ver
eniging. De eerst_e schaal is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor B.N: 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om de 

·•goede God te bedanken voor de welda
den in de maand October ontvangen
door het rozenkransgebed. Na het Lof
aanbeveling van de overledenen wier
namen op het zielboek staan daarna
wordt Miserere gezongen en ov�rwogen
hoe wij door goede werken en gebede�
de lijdende zielen van het vagevuur kun
nen helpen.
MAANDAG, Allerzielendag; 7 uur H.
Mis voor Wilhelmus de Groot en Cor
nelia van Roosmalen hsvr., vóór deze
H. Mis wordt het brood ter ere van de
H. Hubertus gewijd. Op deze H. Mis
volgen twee H. Missen voor gesneuvel
de soldaten en alle overledenen. 9 uur
gez. jrg�: voor mej. Maria Pijnenburg
van Sch1indel met twee vervolg-H. Mis
sen voor de overledenen. 
'S' Avonds om half- 6 plechtige Kruisweg 
voor . de overledenen. 
Na_ de Kruisweg vergadering op de pas
torie van de St. Elisabethstichting, waar-
van het bestuur wordt uitgenodigd. 
DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 gez. H. Mis voor 
overleden weldoeners van de kerk 
WOENSDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie, hierbij wordt de kerk met 
een kaars vereerd; kwart over 8 gez. 
rondst'. voor Ardina Petronella Huyberts
van Esch. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor He
lena M�strom-Brouns; kwart over 8 H. 
Mis tot intentie .van de leden der God
vruchtige vereniging ter ere van de H. 
Theresia. . 
VRIJDAG, eerste Vrijdag van de maand, 
daarom gewijd aan de verering van het 
Allerheiligste Hart van Jezus; half 8 
H. Mis, waarbij de kerk met een kaars
wordt vereerd voor de familie v. d. Bree
kel-v. d. Heuvel; kwart over 8 H. Mis
voor de wed. Catharina v. d. Meyden-
v. d. Heyden.

. ZATERDAG: half 8 rondst. voor Ger
truida Rooyakkers-Pardoel; kwart over 8
H. Mis voor Johannes Verhoeven en
Geertruida Veroude hsvr.
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van 5
tot half 7. Om half 6 Lof met rozen
hoedje, om Gods zegening te verkrijgen
over ons parochiehuis en de kaoel van
Stapelen. Op deze dag is het priester•
Zaterdag.
In deze dagen wordt U aanbevolen een
noveen ter ere van de H. Theresia voor
uitkomst in tijdelijke aangelegenheid.
ZONDAG 9 November. H. Mis voor
Johanna Maria van Nunen-v. d. Schoot .
half 9 H. Mis, waarbij de kerk met een
kaars wordt vereerd voor overleden
,ouders.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Johannes Theodorus An
tonius ·v. d. Werdt uit de parochie van
de H. Alfonsus te Leeuwen en Cornelia
Hermana van Oorschot uit de parochie
van de H. Barbara te Dreumel, waarvan
heden de tweede afkondiging geschiedt.
De Directeur van de Boterfabriek zal in
deze week van de botergelden een pond
boter per koe inhouden van de aange
slotenen in onze parochie in het belang
van onze parochie. Moge iedereen tot
instandhouding van onze parochie mede
werken door hierin te bewilligen.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 
23e Zondag na Pinkste�en, 2 Nov. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor Lambertus Smulders; 
10 uur z.m. voor Theodorus Vroonhoven 
overleden te Oirschot. Na de middag 
om half 3 Lof, waarna "Miserere" ziel
boek, predikatie en "De Profundus1' met 
de _oratie voor alle gelovige zielen. Na 
het Lof biechthoren tot 5 uur. 
Vanaf Zondag-middag tot Maandag
nacht 12 uur te verdienen volle aflaat 
bij __ wijze van Pontiuncula-allaat, toepas�
seh1k alleen op de gelovige zielen onder 
de gewone voorwaarden van biecht com
munie, kerkbezoek en gebed tot i�tentie 
van Z.H.; voorgeschreven is echter dat 
men bij elk kerkbezoek zal bidd;n 6 
maal het Onze Vader, 6 maal het Wees
gegroet en 6 maal Eer aan de Vader enz. 
MAANDAG, gedachtenis der Overlede
·nen. Begin der eerste 3 H. Missen om
6 uur, der tweede om half 8, der derde

om 9 uur. Om 6 uur z.m. voor de over
leden leden der beide congregaties van 
Onze Lieve Vrouw; half 8 z.m. voor 
de weldoeners van Kerk en Liefdege
sticht; 9 uur z.m. voor de overleden Ie- .. 
den der proc. van Kevelaar; de 2e en 3e 
mis zijn telkens achtereenvolgens voor 
alle gelovige zielen en tot intentie van 
Z.H. voor de gelovige zielen. 
Uitdeling der H. Communie onder de 
H. Mis. van 6, half 8 en 9 uur; 's avonds
·5 uur plechtige Kruisweg-oefening. Het
St. Hubertus-brood zal gewijd worden
Maandag vóór de H. Mis van half 8.
DINSDAG: 7 uur I.m. voor Adrianus
Kuppens; 8 uur I.m. voor de wed. Mar
tina Hendricus Verdonk als overleden
lid van de Retraite-penning; 9 uur z. hu
welijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z. 7e voor de weJ.
Martina Hendricus Verdonk; half 8 l.rn.
voor de overleden leden der par. van
Bokhoven; 8 uur l.j. voor Johannes van
Erp en Henrica hsvr.
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.
noden der parochianen; half 8 z. 7e wed.
Martina Hendricus Verdonk; 8 uur l.j.
voor Gerardus van Erp.
VRIJDAG: Eerste Vrijdag der maand -
Donderdag namiddag geen biechthoren

half 7 l.j. voor Wilhelmina Gerardus 
van Erp; 7 uur l.j. voor Anna- Maria 
Adrianus v. d. Velden; half 8 z.mndst. 
voor overleden familie van Boeckel-van 
Rumpt; deze H. Mis met uitstelling yan 
het Allerheiligste enz. 
ZATERDAG: 7 uur z. 7e voor de wed. 
Martina Hendricus Verdonk; half 8 l.j. 
vçor Arnoldus ·v. d. Staak en Hendrica 
hsvr.; 8 uur l.j. voor Gerardus van Ru
remonde, Johanna Catharina en Maria 
de hsvr . 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Marinus van 
de Laar; 10 z.j. voor Marinus Timmer
màns. 
In de kapel der Eerw. Zusters: Dinsdag 
7 uur I.m. voor Willem Bekkers; Woens
dag en Donderdag 7 uur I.m. voor Theo
dorus van Vroonhoven; Vrijdag 7 uur 
I.m. voor de wed. Verdonk als overleden
lid proc. van Bokhoven.
30e Johannes van Roosmalen overleden
St. Oedenrode.
7e Wed. Martina Hendricus Verdonk
overleden te Liempde.
Gedoopt: Franciscus Gijsbertus Maria
zoon van Cornelis van Heerebeek-Raay
makers en Johannes Maria zoon van
Marinus van Houtum-Schelle.
Missie bus: Bij uitvaart van wed. Marti
na Hendricus Verdonk f 12,50.

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
23ste Zondag na Pinksteren 
2 November 1947. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. • Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Pl. Lof 
met Rozenhoedje, De Profundis en ·preek 
over de Gelovige Zielen. Daarna. ge
legenheid om te. biechten tot 5 uur. Van
af Zondagmiddag 2 uur tot in de avond 
van 3 Nov. kan de iflaat voor de Ge
lovige Zielen verdiend worden onder 
de gewone voorwaarden. 
Maandag_ Aller.zielendag zal voor het 
eerste drietal H.H. Missen, dat om 7 uur 
begint, het brood gewijd worden. On
der deze H.H. Missen zal de H. Com
munie' worden uitgereikt. Om 9 uur 
tweede drietal H.H. Missen waarvan de 
eerste gezongen.· 's-Avonds om half 7 
Pl. H. Kruisweg. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag is 't feest van de H. Willibror
dus. Patroon van onze Parochie. De 
plechtige viering van dit feest zal uit
gesteld worden tot Zondag a.s. Tevens 
eerste Vrijdag der maand toegewijd aan 
het H. Hart van Jezus. Om half 7 uit
stelling van het Allerheiligste en Com
munie uitreiken. Om half 8 gez. H. Mis • 
m·et uitstelling, waarna litanie van het 
H. Hart en Oefening van Eerherstel.
's-Avonds om half 7 Lof; na het Lof

·,· een lied ter ere van het H. Hart.
Zaterdag Priester-Zaterdag.
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Josephi
na Maria Dielissen-v. Nuland te Hintham 
overleden. half 9 H. Mis voor onze mili
tairen in Indië en elders; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
Elders H. Mis bijz. intentie (L.) 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Lam
bertus Vervoort te Olland overleden; 9 
uur gez. gef. jrgt. voor Cornelis v. d. 
Braak. Elders H. Mis bijz. intentie (L). 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Petro• 
nella van 4er Sloot-v. Roosmalen. Elders 
H. Mis voor Adriana v. d. Ven-v. d.
Struyk.
WOENSDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor
Albertus Franciscus van Roosmalen. El
ders H. Mis voor overleden leden Br.
H. Cornelis Bokhoven.
DON�ERD1,G: half 8 H. Mis voor Bijz. 
Intentie (L): 
Elders gef. jrgt. voor Martinus Liket. 
VRIJDAG: half 8 gef. gez. jrgt. voor 
Hendrica v. d. Braak-Appeldoorn • Elders 
gef. jrgt. voor Elisabeth Maria Dekkers. 
ZATERDAG: half 8 gef. jrgt. voor de· 
Weleerw. Heer Martinus Liket. Elders 
gef. jrgt. voor Johannes Liket. 
Nog zullen elders geschieden: H. Mis 
voor Cornelia van Oers-v._d.· Braak; H. ' 
Mis voor Gertruda van• der Staak-Ko0 

nings. 
Vandaag zullen de Zelatricen de con
tributie voor de R.K. Universiteit op
halen. 

, 
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\ Daar het· ons onmogelijk is om eenieder afzonderlijk 
l te -bedanken, betuiger wij middels deze onze oprechte 
j , dank aan allen die ertoe hebben bijgedragen om ons 
i Diamanten Huwelijksfeest voor ons tot een onver
\ getelijke dag te maken, in het bijzonder aan het Feest-

comité, de Eerw. Heren Geestelijken der H. Hart
parochie, de Edelachtbare Heer Burgemeester, Directie 
en Personeel van de Electrische Centrale, de Heer 
A. Adelaars v_oor de prachtige verlichting; aan alle
Heren die hun auto's beschikbaar stelden en aan de 
schenkers der prachtige cadeaux. 

W. VERSANTVOORT
A. VERSANTVOORT-v. d. HEUVEL
KINDEREN, KLEIN- en

ACHTERKLEINKINDEREN 

H.H. PLUIMVEEHOUDERS 

Kwaliteit is onze reclame. 
Neemt proef van onderstaand 
adres I W.L., Reds, Barn. 5½ 

Voor Rookvlees 
en fijne Kaas 

mnd. a.' en t. de leg f 9,50 met je bon naar 
p. st. Excheq. en Patr. Legh.

d f 1,50 p. st. duurder, W.L. br. K,ees . e Jong '46 f 4,50, Reds, Barn., Excheq. 
Patr. Legh. hr. '46 f 6, - p. d h ld st. Loopeenden hr. '47 volw. aar ge aa 
f 6, - per st. Br. '46 f 4,50 n?oit gefaald 
p. stuk.

HOENDERBEDR)Jf Zuivel- en Kruideniersbedrijf
"D! WITTE LEGHORN" Zeist ,Van Hornstr. 12 Boxtel

Chemische Wasserij enStoomververij "Den Dries''
vraagt 
Een Nette en Bekwame Strijkster 
Aanmeldingen aan de fabriek 

Bouwplaten te koop 
voor het maken van zolderkamers, plafonds enz. 
Momenteel· bonvrij zolang de voorraad strekt. 

N.V. IJ;outhandel v.h. N. J. Langenhuysen
v. SALMSTRAAT 5a BOXTEL. Telefoon K 4106 No. 488 

Oproeping Straatmaker 
Het gemeentebestuur van Boxtel roept sollicitanten 

1 

op voor de betrekking van straatmaker. 
Aanstelling voorlopig op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht (losse dienst). Bij gebleken geschikt
heid vaste aanstelling niet uitgesloten. 
Het weekloon bedraagt voor gehuwden minimum 
f 40,51, maximum f 47,53 en voor ongehuwden mini
mum f 38,11 en maximum f 45,13, het maximum te 
bereiken in 6 jaren. 
Sollicitaties voor 8 November a.s. in te zenden aan 
_de burgemeester. 

In VIS en fijne KAAS 
Is VOS de baas

STATIONSTRAAT 44. 

Wij hebben onze verkoop van 

Kruidenierswaren 
OVERGEPLAATST van Spoorstraat 2 
naar 

Breukelsestraat 89 
Beleefd aanbevelend, 

H. de Roo_iji:v. Laarhoven

• 
Gedenk uwe dierbaren 

Naast uwe gcbed�n 

met BLOEMEN op hun graf 

Flinke voorraad wit te  p o tchrysa n.te n, 
b o uque-tte n en grafkranzen 
Gekochte potien worden gratis op de 
graven geplaatst 

Bloemisterij 

P. P. van Zogchel Boxtel

Vooc de a.s. St. 'lûcolaas 
Uit voorraad leverbaar: 

WASMACHI_NES 
voor hand, en electrisehe aandrijving 

en FORNUIZEN 
Grote sortering meubelen en vloerbedekkingen 

"VELO" Maatschappij 
MARKT - BOXTEL

BELASTINGVERLAGING!!! 
Door het vormen van reserves betaalt U min
der belasting. Dit is alleen mogelijk als U een 
goede boekhouding hebt. Wij belasten ons 
met het inrichten en bijhouden daarvan. 
Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen bij: 

Accountantskantoor A. J. ROBBEN 
Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel 

Voo, 

Kwa liteits I drukwerk 1 !

OrultkeriJ 

Boekbinderij 

Soek. en 

K.ntoo<boekhoodol 

fl,m. J. P. Tielen 
IIOXTIL SlATIOHSJllAAt 28. fllUOON K 4106�317. GlltO ...... 

r(? 

BRABANT'S TONEEL 
brengt op MAANDAG 3, DINSDAG 4 
en WOENSDAG 5 NOVEMBER in 

Schouwburg DE ARK 

MENSEN IN NOOD 
(Viuerupel in 3 bedrijven van W. Brakenberg) 

Regie: F. v. Oera, Grime: Th. v. Lamoen 
Aanvang 8 uur Entrée 11.- en 11.50 

Plaatabeapreken Yoor alle uitvoeringen 
op de 1peeldagen van 12 tot 1 uur aan de zaal. 

Het-is de moeite waard! 
Ja, het is beslist de moeite waard 
nog twee weken te wachten met 
Uw Sint Nicolaas inkopen, want op 

15 November wordt de 

nieuwe zaak geopend 
Onze collectie is uitgebreid en 
buitengewoon aantrekkelijk. 
In de speciale pleet-afdeling tonen 
wij U aardige geschenken tegen 
lage prijzen. 

De Gero fabriek zorgt o.a. voor cassettes, 
etui's met theelepels, cake-vorken, 
vleesvorkjes en kindercouverts in 

Gero Zilver 
Gero Zilmeta 
Gero Messen 

Verder een grote verscheidenheid in 

Delfts blauw met pleet 
gebakschalen, bonbonnières, 
kandelaars en suikerstrooiers. -

De nieuwste modellen in: 
pleet roomserviesjes, eierstellen, 
jampothouders, asbakjes, bonbon-

schalen en papbordjes. 

A. van Vlerken - Boxtel
JUWELIER = HO,RLOGER 

DAMAST overtrokken BEDSTELLEN 
2 persoons 3 delig met 

l 07 5 Q gevulde kussens 

1 persoons 3 delig met 
79 50 gevuld kussen 

KINDERMATRASJES 55 X 110 cm. 22.50
60 X 120 cm. 23.50 
65 X 130 cm. 24.50 

:l. J. Wîtteoeen Woninginrïchting
Rechterstraat 22 Boxtel . 

Bak�erij "De Vooruitgang"! 
Van 30 Oct, Heerlijke fijne koekjes op No. 51 

tot 6 Nov, Lekkere broze beschuit op No. 6 
van de klantenkaart. Zonder inlevering 

v. d. Vleuten-v. Eijndhoven - Liempde

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt t 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 

In 
vroeger 
tijden .. ,, 

Telefoon 450 

was de koffiepot vàak sierlijker dan �u. Maar

DOUWE EGBER TS koffie blijfr, thans zooals 
voorheen, uitverkoren om haar fijne smaak en
opwekkend aroma! 

• 

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 8 

' 
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HET HOOV AARDIGE lttlJILDIEB. 

Het muildier van een deftig man 
Was trots op zijn voornaam geslacht; 
Hij pochte op de adel van 
Zijn moeder 't paard en placht 
Hoog op te geven van haar heldendaden 
En van de landen die zij had bezocht. 
Haar zoon beweerde daarom vastberaden, 
Dat men zijn naam wel eren mocht! 
Zijn meester was een arts • dat was hem veel te min; 
Maar toen hij oud werd en in een molen had te werken, 

Toen kwam 't._ ons muildier eensklaps in de zin, 
De ezel in zijn stamboom op te merken! 
Als 't ongeluk slechts hiertoe dient 
Om dwazen op hun plaats te zetten, 
Dan kan geen mens ons ooit beletten, 
Qm ook in tegenspoed iets goeds te zien! 

Qok in de periode van tegenspoed 
die ons land thans doormaakt, valt 

wel degelijk iets goeds te ontdekken. 
En wel, wanneer wij inzien, dat 
ingespannen arbeid ons verder brengt 
dan teren op d\! roem en welvaart 
van vroeger! Alleen door allen een
drachtig de schouders onder het werk 
te zetten, kunnen we gezamenlijk ons 

doel be.reiken. Alleen zó' kunnen 
allen het beter krijgen. Geen meisje, 
geen jongen, geen man mag afzijdig 
blijven bij de nationale krachtsinspan
ning voor een welvarend Nederland. 
Meldt U bij het Philips Aanneem• 
bureau in de Willemstraat. 
PHILIPS 

Het St. Nicolaasf eest nadert .... 
Zorgt tijdig hiervoor, doc_h koopt alleen 

Practische geschenken 
Regelmatig ontvangen wij werkeiijk aardige 
artikelen, welke buitengewoon geschikt zijn 
voor dit feest. 

� J. Wütev.een' s Manufacturen en Confectiebedrijf
Rechterstraat 18 • Boxtel 

"Jam moel er op tafel slaan 
Dat geelt er iets feestelijks aan," 

Z�gl Moeder' s f1gck/uJnq�: 
En ik kon een keuze maken 
Uit zelfs acht zéér fijne smaken. 
Ik ben de Gruyler' s klantje ! 
En, in de winkel zèll gehaald, 
Wordt tien procent terugbetaald 1 

( DE GRUYTER ) 

WEDEROM een grote partij 

ontvangen!! DAMESKOUSEN 
* 

� q, Wïttev.een' s Manufacturen en Confectiebedrijf
• J� Rechterstraat 18 BOXTEL 

Leer thuis typen 
Schriftelijke cursus typen 
met machine in bruikleen. 
Handelsinstituut 

BAGGERMAN 
ZALTBOMMEL Tel. 428 

Veiligheid voor alles 
Laat Uw voeten alleen door 
deskundige hulp behandelen. 
Kom alleen aan huis 

_A. Kramer_ 
med. gedipt. voetspecialist 

p.a. v.d. Vorst, Rijksweg 4
Telefoon 343 

AYEHA reikt U de helpende hand 
Om U in de gelegenheid te stellen, Uw 
St. Nicolaas inkopen over de nog komende 
bonaanwijzingen te kunnen spreiden, kunt U 
thans reeds St. Nicolaas artikelen aankopen 

Holle Suikerfig�ren per 100 gram 35 �
SPECIALE PRIJZEN zolang de voorraad strekt 

• Pilsenier Bier per grote fles 331/z et. thans voor 26 et�

Limonade Gazeuze per fles 13 et. thans voor 10 et.
Lucifers per 5 pakken 85 et.

ANDRÉ VAN HILST 
BOXTEL STATIONSTRAAT13-15 

voorheen bij firma Bovendeert.:.--------------------■-
DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

'KATHOLIEK WE'EKBLA D VOOR BOXTEL EN 

Tussen twee Polen 
II 

We lichten uit �et schrijven van de 
Regionale Voorlichtingsambtenaar een 
klein fragment: 

"Iedere groep meent dat de spanning 
tussen lonen en prijzen op zijn rug 
wordt uitgespeeld. De boerenstand 
is van mening, dat de industrie veel 

Klein Commentaar 
DURE BENZINE 

_ ruimer mag calculeren en dat alle op 
dit terrein bestaande spanningen op 
zijn rug worden uitgespeeld. • 

De benzine-prijs kwam van 22 cent op 
25 cent. Daardoor wordt onze schatkist 
wel weer wat rijker, wat zeer goed en 
aanbevelenswaardig is. Dit moet echter 
weer geschieden ten koste van de men
sen die met hun auto hun brood moeten 
verdienen. Juist de vrachtrijders gebrui
ken het meest benzine. Hun auto kost 
nu weer 3 à 6 gulden per dag meer aan 
benzine - terwijl tot nog toe de trans
portkosten niet verhoogd mogen wor
den. De Middenstand acht zich evenzeer 

achtergesteld. In practisch alle mid
denstandsvakbladen kan men arti
kelen aantreffen, waarin verontwaar
diging wordt geuit over de wijze, 
waarop de prijspolitiek uitgeoefend 
wordt. 
Ook de grote massa der loontrekken
den meent dat zij de enige groep 
vormt die de spanningen tussen lo
nen en prijzen aan, de lijve onder
vindt. 

DAT KAN IN ENGELAND 
Met 187 tegen 75 stemmen werd het La
gerhuislid, de heer Allighan zijn zetel 
ontnomen, wegens het verkopen van 
Staatsgeheimen aan een krant. . 
Er moet nu een nieuwe verk1ezmg wor
den gehouden voor deze opengevallen 
zetel, en wel in zijn eigen kiesdistrict. 
Voor deze verkiezing kan de heer Al
lighan zich weer candidaat stell�n. 
Wordt hij gekozen - dan komt 1e weer

• terug op z'n zetei.' (Voor deze flauwe
kul heeft het Lagerhuis zeven uur gede
batteerd).

Cijfermateriaal, onlangs door de Di
recteur-Generaal van de Prijzen, 
Prof. Brouwers, bekend gemaakt, 
toont aan dat àl deze groepen min 
of meer ongelijk hebben en dat zij DEVIEZEN-COMEDIE 
er relatief beter voor staan dan voor Men besteed enige milfioenen aan films.de oorlog. Ons .dure geld, dat met zoveel arbeid 
Alle groepscritiek moeten we m.i. dan moet gewonnen worden wordt besteed 
ook beschouwen als pogingen om dat om een groot aantal films in ons land 
gedeelte van de armoede, dat de be- te haien, die in de Angelsaksische lan-
trokken groep te dragen krijgt, af· te den al lang verouderd zijn. De nieuwste 
schuiven op een andere. Groepsego- producten van de filmindustrie, zoals . ze 
isme zouden we dat willen noemen". b.v. op 't filmfestival te Brussel te zien

. . .. . . ·, waren, komen voorlopig nog niet hier.Op dit fragment zouden WIJ wat �nti�k Terwijl men voor deze oude filmrommel ��Hen . beoefe_nen. Het moet . �mdeliik millioenen aan deviezen besteed, konden z!Jn, dat de middenstand, de arbe1d�rs�e- • onze vertrekkende missionarissen als arg!!1g en de .. boerenbonden orgamsat1es • moedzaaiers naar de missie gaan. z11n m�t talnike vakmensen en bek_wai_ne Maar ja, die brengen ook geen verma-stuurlm aan het hoofd. Deze orgamsaties kelijkheidsbelasting in de staatskas. met hun kopstukken hebben steeds ge- ' 
tuigd een groot verantwoordelijkheids
gevoel te bezitten. Het gaat niet aan dat 
een piepjonge instantie, zoals de Prijsbe
heersingsinstituut, de verschillende stan
den in hun vakbladartikelen groepsego
isme aanwrijft. 

• • Men dient er rekening mee te houden,
dat de besturen der standsorganisaties 
1;amengesteld zijn uit eigen vakmensen en 
ter zake kundigen. 
Deze mensen hebben steeds getracht met 
rechtvaardigheid en werkelijkheidszin 
voor hun standen op te komen. Laat er 
enige leden egoistisch georiënteerd zijn. 
De organisaties treft geen blaam. Het is 
onrechtvaardig anders te oordelen. 

SIEG-HEIL 
Een Ddits socialist, Schumacher, hield te 
Berlijn een redevoering, waarin hij cri
tiek leverde op de Westerse mogendhe
den en op 't communisme. Hij mocht 
langdurige toejuichingen in ontvangst ne
men toen hij uitriep dat Duitsland zijn 
eige� weg moet vinden. - Als we die 
lieve mensen zo laten aanpappen dan ho
ren we over 'n paar jaar wee'r "Sieg
Heil". \Vanneer ze dan maar naar c\e 
Oostgrens hun weg vinden, blijven 
we misschien van een herhaling van 
10 Mei 1940 vrij. 

Plaatselijk nif;tUWS.
Wanneer 't cijfèrmateriaal van Prof. 
Brouwers aantoont dat de verschillende 
standen ongelijk hebben, dan zijn die 
cijfers niet overtuigender dan de opinies 
van de organisaties, die menen dat het Culturele Avonden 
niet in orde is met de lonen of prijzen. 
Daarmee is een kleine kanttekening ge- De Kunstcommissie van "Herlevend 
maakt op dit fragment uit 't lange schrij- .Boxtel" heeft ook dit jaar weer een serie 
ven van de Voorlichtingsambtenaar uit culturele avonden op haar programma 
's Bosch. staan. 
Volgende keer zullen we een ander frag- Het is de moeite waard even het pro-
ment publiceren en zo het gehele schrij- gramma van deze winter-kupstavonden 

'"ven nagaan om stilaan enig inzicht te na te gaan. 
k .. • d bi Op Donderdag 27 November komt Tan-n1gen 10 it pro eem. nie de Groot een voordrachtskunstenares 

Klapróosdag 194 7 
COLLECTE TE BOXTEL OP 15 
EN 16 NOVEMBER. 
Steunt het Nederlandse Oorlogs
graven-Comité. 

Zoals in alle Geallieerde landen worden, 
ook in Nederland op_ Dinsdag, 11 No
vember eerstkomende, de Doden- van de 
laatste beidt: wereldoorlogen weder her
dacht. 
Juist op deze dag zijn wij toch allen 
weer meer dan ooit met onze gedachten 
bij hen, die vielen voor de gemeenschap
pelijke zaak en denken wij met weemoed 
terug aan het grote aantal bondgenoten, 
dat ook onze bevrijding met het leven 
moest betalen. 
Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat 
een beroep op de offervaardigheid van 
onze Boxtelse ingezetenen niet tevergeefs 
zal zijn. 
Zijn wij niet verplicht de oorlogsgraven 
van onze vrienden blijvend te verzor
gen? Moeten wij niet alles in het werk 
stellen om ook de on- en min-vermo
gende nabestaanden uit de vreemde in 
de gelegenheid te stellen het graf van 
hun vader, man, zoon, broeder of ver
loofde te kunnen komen bezoeken? 
Dit alle� is slechts mogelijk met mede
werking van allen. 
Het is daarom, dat . het Nederlandse 
Oorlogsgraven-Comité, dat zijn grootse 
taak onder Beschermvrouweschap van 
H.M. de Koningin reeds dadelijk na de
bevrijding aanvaardde, meent, bij Klap
roosdag 1947 op aller medewerking te 
mogen rekenen.
Steunt het Nederlands Oorlogsgraven-
Comité. 
In Boxtel zal de collecte worden gehou
den op Zaterdag 15 ·en Zondag 16,No
vember a.s., zulks in overleg met het 
Nederlands Oorlogsgraven-Comité. 
Voor de -klaprozen werd geen· prijs vast
gesteld. Eenieder geve naar vermogen. 

en danseres met een gevariëerd pro- . 
gramma, • dat bestaat uit dans en decla
matie. Prol Dr. B. H. Molkenboer O.P. 
schreef over haar: ,,Zij heeft mij door 
haar beschaafde met ernst beoefende en 
innemende voordracht van de mooiste 
Nederlandse gedichten (met name van 
Vondel) en van uitmuntend schilderend 
en gunstig proza altijd geboeid en be-

. vredigd. Zij kan een uitgelezen audito-
rium een avond lang waarachtig kunst
genot verschaffen. Ik kan haar voor se
lecte gezelschappen met warmte aanbe
velen; haar zegging is zuiver en melo
dieus, haar gebaar en houding zijn gra
cieus en van edel gehalte." 
We kunnen deze dans- en declamatie
avond met grote belangstelling tegemoet 
zien. 
De tweede kunstavond, die op 17 De
cember gesteld werd, zal ons een to
neelstuk brengen van Arthur Laurens, 
met Albert' van Dalsum in de hoofdrol. 
Iedereen, die Nederlands beste en be
roemdste toneelspeler ooit gezien of ge
hoord heeft; zal deze avond willen bij
wonen om hem te zien optreden in 
"School der Dapperen", een interessans 
oorlogsspel. 
Boxtel zal zich nog herinneren hoe hij met 
Antonettè de Visser in de zaal achter 
,,Riche" het martelaarspel "Genesius" 
van Henri Gheon voordroeg. Het was 
een van de mooiste avonden die wij 
beleefd'en.. 
Op de 15e Januari 1948 krijgen we Henk 
Zoutendijk in de Ark, met zijn Mario
nettentheater, de grote verassing in dit
jaar. In alle pers- en radio-recensies werd 
dit. poppenspel geprezen als iets zeer 
bijzonders. De kunst van het· poppen
spel was tot voorheen vrijwel onbekend 
in Nederland. Het is de verdienste van 
Henk Zoutendijk en de kunstenaars, die 
deze· poppen vervaardigden, dat. zij de 
humoristische en tegelijkertijd de artis
tieke mogelijkheden, in dit spel vervat,. 
volledig hebben verwerkelijkt. 
Wanneer de vierde avond even verzorgd 
is als deze eerste drie avonden, dan heeft 
,,Herlevend Boxtel" een goed winter
programma op stapel gezet. Het ver-

dient dan ook de belangstelling van 
iedereen, die iets met onze Nederlandse 
cultuur op heeft. Deze avonden zijn niet 
alleen voor enkele geletterde mensen, 
maar ook voor de vooruitstrevende gees
ten van onze organisaties. De Midden
stand, de arbeiders en onze boeren mo
gen deze kansen niet lat�n voorbijgaan. 
Het zal hun geest verrijken en hen iets 
meegeven, dat als iets schoons in hun 
herinnering zal blijven. 

MISSIEAVOND 
De Boxtelse Missienaaikring gaat weer 
haar jaarlijkse Missieavond geven. Wan
neer we over Missie horen spreken, den
ken we onwillekeurig aan de landen, 
waar de zwartjes leven: Daarom koos 
de Missienaaikring dit jaar eens een 
Missionaris, die ons komt vertellen over 
een Missiegebied, dat voor velen onbe
kend is: Noorwegen, het land, waar de 
missionaris onder zeer moeilijke omstan
digheden werken moet. Pater Theoplm
nes Notenboom Franciscaan, die 13 jaar 
in Noorwegen heeft gewerkt, zal ons, 
aan de hand van zijn eigen ervaring, 
de moeilijkheden, schilderen waarmee 
het Missiewerk in dit Protestantse land 
te kampen heeft. 
En als slot van deze avond komen de 
Studenten van Stapelen voor het voet
licht met een operette, die, gezien de 
populairiteit van Stapelens Toneel, ze
ker in de smaak zal vallen. 
De Missienaaikring begint, God zij dank, 
weer te winnen aan belangstelling. Maar 
toch: er kon nog veel meer worden ge
daan. 
Daarom moeten alle Boxtelse Missie
vrienden - en die zijn er legio - vast 
en zeker present zijn op Woensdag 12 
November om 8 uur in de Ark, om dit 
sympathieke werk te steunen. 
Wanneer de nood en het gebrek· in 
eigen land al groot is, dan is het toch 
zeker het geval in de Missielanden, waar 
de oorlog vaak nog diepere wonden ach
terliet. 
En daarom verdient het werk van de 
Missienaaikring en alles wat· zij organi
seert de belangstelling van eenieder .. 
Rese;veert daarom 12 November: Ziet 
de affiches! 

MARIACONGREGATIE 
ST. PETRUSPAROCHIE 

De actie die momenteel in onze paro
chiële afdeling van de Mariacongrega
tie draait, bewijst weer opnieuw, dat de 
Mariacongregatie nog zeer goed past 
in onze tijd. De congreganisten zijn n.l. 
bezig met de z.g. één stuks-actie. Het 
is de bedoeling, dat ieder lid van de 
Mariacongregatie iets vervaardigt voor 
onze arme gezinnen. Meer dan zestig 
stuks zijn reeds binnengekomen en vele 
hebben nog iets onderhanden. 
Ook de Gidsen van onze parochie zijn 
ingeschakeld bij deze St. Nicolaasactie 
en vele bedrijvige handen zijn in de vrije 
tijd bezig, om een bijdrage af te staan 
voor het arme kind. 

HUISHOUDCURSUS VOOR • 
MOEDERS. 

In de huishoudschool op Duinendaal 
wordt deze winter een speciale cursus 
gegeven voor huismoeders. 
Vele moeders gaven zich reeds hiervoor 
op. 
Op Woensdag 12 November 's avonds 
om half 8 wordt de openingsbijeenkomst 
gehouden. 
De moeders die reeds zijn ingeschreven 
voor deze cursus worden allen verwacht. 

GEDIPLOMEERD 
boor de Vereniging tot Bevordering van 
Electrotechnisch Vakonderwijs is na een 
afgelegd examen het Diploma van Elec
trotechnisch Installateur toegekend aan 
W. F. v. Dongen, v. Osch en v. Leeu
wenstraat 11, Alhier. 

AANBESTEDING 
Openbare aanbesteding voor de bouw 
van 20 stuks dubbele bergplaatsen, ge
houden ten gemeentehuize op 31 Octo
ber j.l. des v.m. 11 uur. 
Ingeschreven werd als volgt: 
C. f v. d. Velden te Liempde f 26375
H. v. d. Boomen, Liempde 26550 
Fa. Fr. d. Koning en Zn., Boxtel 26950 
Joh. de Koning, Boxtel ' 27500 
Arn. v. d. Laar en Zn., Boxtel 28050 
Fa. Wed. A. J. v. Liempt,, Boxtel 28550 
J. J. Leermakers, Esch 28945 
Gebrs. van Heesch, Boxtel 29300 
H. J. de Koning, Boxtel 29800 
A. J. v. d. Heijden 30100 
Gebrs. van Mllaren, Boxtel 61475 

R.K.J.B. BOXTEL 
Dinsdag 11 Nov. zal een alg. ledenver
gadering worden gehouden in de Land
bouwschool, waarop de eerste les van 
de nieuwe sociale cursus zal worden ge
geven. 
De agenda vermeldt verder nog o.a. be
spreking deelname retraite en een toe
lichting op de cursus E.H.B.O. 

• TENTOONSTELLING
,,HET RASKONIJN"

De plaatselijke vereniging "Het Rasko
nijn" organiseert op Zaterdag 8 en Zon
dag 9 November in de zaal van H. van 
Rooy, Nieuwe Kerkstraat een tentoon
stelling, die Zaterdag om 4 uur geopend 
zal worden. 
De prachtige inzendingen zijn een bezoek 
aan deze tentoonstelling, waarvan de 
entrée vrij is, dubbel en dwars waard. 

AUTOBOTSING 
MET GOEDE AFLOOP 

Dinsdagavond 4 November j.l. had, even 
voor 2 . uur, op de Rijksweg, ter hoogte 
van het kruispunt een ernstige botsing 
plaats tussen twee vrachtauto's en een 
bestelwagen, met een opvallend goede 
afloop. 
De vrachtwagen, die uit de riE:hting Eind
hoven kwam en de Rechterstraat in wilde 
draaien liep slechts een verbogen wiel 
op. De gloednieuwe bestelwagen echter 
die uit moest wijken en dientengevolge 
in botsing kwam met een vrachtwagen 
uit de richting Den Bosch, kantelde en 
liep grote averij op. 
De zijde, waar hij geramd werd, was to
taal verwrongen. 
De vrachtwagen uit de richting Den 
Bosch, die een grote lading fruit ver
voerde kantelde eveneens, met als ge
volg: Ernstige schade aan de carosserie 
en de lading. 
De inzittendçn kwamen, wonderwel al
len, met de schrik vrij en hun eerste 
gedachte gold de anderen uit hun be-
narde positie te bevrijden. • 
De politie, die onmiddellijk ter plaatse 
was, stelt een onderzoek in naar de 
oorzaak van het gebeurde. 
OVERKOEPELING VAN 

JEUGDBEWEGINGEN EN 
JEUGDST ANDSORGANISATIES? 

Ruim 40 jeugdleidsters en leiders, inclu
sief het voltallige college van aalmoeze
niers, vergaderden Zondag 2 November 
j.l. in een bomvol Ark-kamertje over de
mogelijkheid van de vorming van een 
overkoepelingsorgaan in het kader van 
jeugdbeweging en jeugdstandsorganisatie. 
Piet Hendriks legde een - in samenwer
king met Pater Reginald Groener -
breed ontwikkeld, mogelijk werkschema 
voor. (Een en ander met 'n sterke na
druk op "mogelijk"). 
Tegen de enthousiast geopperde mo
gelijkheden, kwamen uit de vergade
ring nogal enkele bezwaren op, die gro
tendeels gebaseerd waren op de vrees 
voor ultra-organisatie, die het gevaar 
met zich mee zou brèngen de persoon
lijke activiteit te remmen. 
Zodoende kon men nog niet, staande 
de vergadering, tot een definitieve rege
ling overgaan. Besloten werd de oor
delen nog wat te laten bezinken en 
straks in een eventuële tweede bijeen
komst aan de hand van in te dienen 
plannen, een werkschema samen te stel-
len. 

KATHOLIEKE GEZINSHULP 
Op Dinsdag 4 November werd in. het 
KJ.V. huis een bijeenkomst gehouden 
van de gezinsverzorgsters van de Stich-
ting Katholieke gezinshulp. 
De voorzitter van de Stichting Rector 
Dr. J. Janssens vond dat deze bijeen
komst aan het bestuur een mooie gele
genheid bood om nader in contact te 
treden met de gezinsverzorgsters en hun 
ouders. Immers het bestuur volgde met 
grote belangstelling het werk . van de
meisjes, zowel van degene die m prak
tijk waren als van hen die nog hun op
leiding genoten. 
Hij hoopte, dat ook de pas-geslaagden 
zullen beantwoorden aan de hoge ver
wachtingen die men van hen heeft. Ver
der sprak hij een waarderend woord voor 
de ouders van deze meisjes, die tonen 
begrip te hebben voor de noden van 
deze tijd, en die bereid werden gevond�n 
hun dochters af te staan voor dit mooie 
werk van de gezinszorg. . . Voor de gezinsverzorgsters zelf wees h11 
er op dat zij naast de voldoening van 
hun �erk tevens voor hen zelf een ideale 
voorbereiding hadden voor hun taak die 
voor. hen in het later leven is wegge
legd. 
De H.E. Heer Deken feliciteerde even
eens de geslaagden en greep deze gele: 
genheid mede aan om te wijzen .op het' 
grote tekort aan religieuze roepingen. 
Hij wees de gezinsverzorgsters er" op, 
dat zij er aan moesten denken dat ZIJ �e 
nodige steun en kracht voor hun mooie 
werk moesten zoeken bij God, door het 
bijwonen van de H. Mis en dikwijls ont
vangen van de H. Communie. 
De Wethouder van Sociale Zaken sloot 
zich namens het gemeentebestuur bij de 
vorige sprekers aan .Hij was ten volle 
overtuigd van de belangrij��eid van ��t 
gezinswerk, temeer daar h11 persoonlt1k 
in de gelegenheid was in contact te ko
men met gezinnen die dringend om hulp 
verlegen zaten, doch die door gebrek 
aan verzorgsters nog niet konden wor
den geholpen. Het Gemeentebestuur gaf 
in het verleden morele en materiële steun 
aan dit prachtige werk, en hij kon toe
zeggen, dat dit in de toekomst eveneens 
het geval zou zijn. 
De sociale werkster der gemeente bracht 
hulde.aan de reeds in praktijk zijnde ver
zorgsters wier werk zij van nabij kende, 
en die beschouwd konden worden als 
grondlegsters van werk van de Katholie-
ke gezinszorg in Boxtel. • • 
Hiermede was het officiële gedeelte ge
eindigd en werd de avond verder in ge- • 
sloten kring met een feestje ter ere van 
de geslaagden doorgebracht. 

ATHLETIEKCLUB 
JONGE BOERENSTAND 

Zaterdagavond 8 uur worderi de leden 
der athletiekclub weer verwacht in de 
gymnastiekzaal in het Ursulinenklooster. 

VRIJDAG 7 Nov. 1947 

·oMGEVING

Levens - Sport 
Wanneer ik de vraag zou stellen, wat 
er aan onze tijd allemaal mankeert, dan 
zou ik een hele opsomming kunnen ver
wachten van alle mogelijke kwalen: ge
brek aan eerlijkheid, verdraagzaamheid, 
goedheid, vertrouwelijkheid, wat voor 
elkaar over hebben, enz. enz. Maar er 
is een gebrek, dat vooral onze jeugd 

• aangaat en dat is: het ge berk aan zelf
beheersing. 
Er zijn tegenwoordig veel te weinig jonge
mensen, die zichzelf willen en kunnen 
beheersen. Dat zit in de lucht. Dat zit 
in de tijd. Want we leven in een tijd van 
gemakken. Het is misschien een reactie 
op de ong�makkelijke tijd, die de oorlog 
ons gebracht heeft, maar we zitten in 
alle geval met de feiten. Lees maar eens 
de advertenties van kranten en tijd
schriften. Alles wordt je aangeboden, om 
je leven zo gemakkelijk en comfortabel 
mogelijk te maken. 
Nu ben ik er helemaal geen voorstander
van, om al die dingen zo moeilijk moge
lijk te maken. Helemaal niet. Maar jonge
lui, die nu reeds aanleg hebben voor 
die moderne gemakzucht, zullen er later 
helemaal aan ten onder gaan. 
Piet is dan ook dit gebrek dat de mensen
steeds verder van God doet afdwalen, 
want het is de leer van Christus, die ons 
zegt: Als iemand Mij wil volgen, dan 
moet hij zichzelf verloochenen. 
Sint Paulus heeft eens een prachtige
vergelijking gemaakt: Hij ziet voor zich 
het grote amphitheater van de stad Tar
sus, zijn geboorteplaats. Tot in de nok 
gevuld met mensen. Duizenden! Daar 
in het midden van de renbaan het wor
stelperk. De start ... -Daar gaan ze. Daar 
rennen ze. Elke vezel van hun mense
lijk lichaam staat gespannen. Vooruit! 
Het is niet menselijk meer. Eindelijk ...
het eindpunt. Daar is no. 1. Duizenden 
toeschouwers staan en schreeuwen. Een 
donderend applaus. Een lauwerkrans 
voor hem. 
Maar die man, de overwinnaar, hij heeft
weken lang zich onthouden van alles 
wat hem slap kon maken. Wat ook maar 
een greintje van zijn ontzettende kracht 
zou kunnen wegnemen. En dan zegt 
Paulus: ,,Zij doen het om een vergan
kelijke kroon. Wij om een onverganke
lijke. Daarom beuk ik mijn lichaam en 
houd het eronder". 
Dat is . . .  zelfbeheersing.
En om practisch te zijn: Wat houdt _die
zelfbeheersing in voor onze jeugd? 
Dat onze jeugd gee� slaaf mag zijn van
genot en ontspanning, dat onze jeugd 
het ook moet kunnen zónder bioscoop, 
zónder sigaret; dat ze haar plezier ook 
moet kunnen vinden aan de huiselijke 
haard en het goed moet kunnen stellen 
zonder het geslenter langs de straten. 
Dat onze jeugd weer liefde moet krij
gen voor de arbeid !' 
Leren we geen zelfbeheersing, dan zak
ken we naar beneden, dan tuimelen we. 
Alleen de ware zelfbeheersing maakt ons 
tot mannen en vrouwen naar Gods hart.

• 

GEVONDEN EN VERLOREN 
Bij de Gemee;tepolitie Boxtel over de 
maand October 1947 ingekomen aangif
ten van gevonden en verloren voor
werpen. 
VERLOREN: t bankbiljet van f 10; t 
zwart dameshandtasje inh. portemon
naie met ongeveer f 5,- en een per
soonsbewijs; een sleutelbos met 5 sleu
tels; 1 groen, gevlamde, vulpen zonder 
sluitdop; 1 zilveren kettinkje met ster
vormige hanger; 1 huissleutel; 1 .licht
grijze damesvulpen; 1 zwarte vulpen; 
1 reserveband met wiel "parelly"; 1 bos 
sleutels; kinderspeelgoed best. uit hou
ten pailrdje en bok; 1 blauw ceintuur 
van kinderjasje; 1 wit laken, nieuw; 1 
pet, donkerblauw; 1 Engelse Legertas 
inh.: broodtrommel, veldfles met zakje, 
zwarte baret en een pijp; een broche, 
Spinmodel met blauwe steen; 1 klein 
hondje "Spaniel", bruin-wit; 1 ouder
domsrente-boekje; bonkaarten LA. 711 
en Q.A. 711; 1 koperen huissleutel; 1 
zwart-lederen damesportemonnaie iqh. 
ongeveer f 10,- en distributiebonnen; 
1 paspoort t.n.v. Welling; 1 blauwe por
tefeuille (klein model) fnh. f 4,50, 2 
verkennerskaarten en foto's; t gouden 
armbandhorloge met schakelarmband je; 
1 zilveren damesring met blauwe steen; 
1 huissleutel; 2 autobanden met velg, 
maat 8,25 X 15; 1 damespolshorloge met 
rood bandje; 1 portemonnaie inh. f 4,30; 
1 bruin kinderschoentje; 1 lichtgroene 
damessjaal; 1 blauwlederen damesporte
feuille inh. f 3,- en textielpunten; 1 
rieten tasje inh. 3 boeken. 
GEVONDEN: 1 dameshorloge; 1 huis
sleutel; 1 damesschort; 1 portemonnaie 
met inh.; 1 herdershond; t portemonnaie 
met inh.; 1 hond "Mech. Herder"; 1 por
temonnaie; 1 rozenkrans; 1 kinderstep; 
1 portemonnaie met inh.; 2 paali kin
derkousen; 1 portemonnaie met inh.; 1 
bruin-lederen motorhandschoen; 1 por
temonnaie met inh.; 1 lederen heren
handschoen; 1 vulpen; 1 vulpen; een be
drag van f 20,-. 

• 



/ BURGERLIJKE STAND BOXTEL• • van 28 Oct. tot en met 3 Nov. 1947
GEBOREN: Peter S. G. zoon van J. Fr. 
van Erp en van E. P. B. Verhagen; Pau
lus H. M. J. zoon van J. A. Schaffer en 
van M. E. F. van Vucht; Johannes H. A. 
G. M. zoon van t. v. d. Schoot en van
C. v. Griensven; Anna M. C. dochter
van C. G. Putmans en van J. Poirters;
Adriana G. M. G. dochter van A. Peij
nenburg en van J. M. v. d. Heijden;
Franciscus C. zoon van J. P. J. v. d. Plas
en van A. A. van Turnhout.
ONDERTROUWD: Gerardus J. van
den Braak en Geertruida H. Endstra.
GEHUWD: Cornelis J. L. Keukens en
Maria A. van Kasteren; Johannes An
tonius Veroude en Theodora Catharina
van Vegchel; Adrianus Henricus van
Geffen en Adriana Catharina van Dru
nen; Pieter de Raaf en Cornelia Boor.
OVERLEDEN: Christianus Schellekens,
69 jaren, Langenberg 6; Marinus van
den Heuvel, 82 jaren, Duinendaal 12;
Theodora Pietronella van Bilsen, we
duwe van A. v. Schaaijk, 72 jaren, van
Osch en van Leeuwenstraat 52.

FANFARE "ST. LAMBERTUS" 
GEMONDE. 

Op 15 en 16 November a.s. zal de fan
fare "St. Lambertus" haar jaarlijks con
cert geven voor haar donateurs. 
De uit te voeren nummers zijn: 
1. Marche du Heros, Horatio Nicholls.
2. Leichte Cavellerie, ouvert. F. v. Suppé
3. Gold und Silber, wals, G. Wittman.

Jac. Offenbach 
4. Orphée aux Enfers, opverture
5. De Wederopbouw, mars,

W. Schootemeyer.
Na het concert zal de toneelvereniging 
"Vriendschap onder Ons" uit Esch "De 
Dorpsdichter" spelen. ,,De Dorpsdich
ter" is een gemoedelijk spel in drie be
drijven, bewerkt naar "De Dorpspoëet" 
van de Vlaamse dramaturg Jac. Ballings. 

Sport nieu�s-
K:s.v. ,,O.D.C." 

Oisterwijk - O.D.C. 2 - 2 
O.D.C. lil - M.M.C. II t - 5 

O.D.C. IV - Zwaluwen IV t - t
Onze vrees toen we vorige week schre
ven, van de bekende kat in het nauw 
bleek niet ongegrond. In een wedstrijd 
waarin goed voetbal, neen zelfs elke po
ging daartoe in de kiem werd gesmoord, 
moest ODC met een gelijk spel genoe
gen nemen. Het antwoord op een der
gelijke speelwijze wisten de ODC-ers 
niet te vinden, of zo zij het wel wisten, 
zij antwoorden niet op de manier om de· 
tegenpartij schaakmat te zetten. Om nog 
eens een uiteenzetting te geven over de 
manier waarop men dat moet doen, lijkt 
ons vruchteloos. Op dat aanbeeld is nu 
al lang genoeg geslagen. 
Jammer is dat het goede en juiste voor
beeld van aanvoerder van Meurs, weer 
niet werd opgevolgd. 
Deze was weer, de beste speler van het 
terrein, liet de tegenpartij "knokken" en 
gaf de ballen tijdig af. 
qing het in de eerste drie kwartier nog 
vrij behoorlijk, de tweede helft leek niet 
op voetbal. Om hier een gedetailleerd 
verslag van te geven is ten enenmale on
mogelijk. Vast staat dat er geen twee 
minuten onafgebroken is gespeeld. 
Scheidsrechter Dijks hielp trouw mee, 
aan deze vertoning, door onverbiddelijk 
zijn fluit te laten klinken, na elke bot
sing, ook al waren het twee spelers van 
Oisterwijk (wat dikwijls het geval was) 
die elkaar tegen de vlakte liepen. 
Blijkbaar kreeg hij op het laatst toch 
ook genoeg van deze walgelijke verto
ning, althans zijn horloge bleek een vijf
tal minuten voor te zijn gelopen. 
Wij hopen alleen maar, dat een volgende 
gelegenheid nog meer spoed wordt be
tracht. 

1 Nabeschouwing 
S.C.B. leed de eerste nederlaag in Ge
stel. Een fraaie prestatie van Gestel, dat
meteen de leiding overnam.
De grootste verrassingen kwamen van
ODC en OJC die beide gelijk speelden
resg. tegen Oisterwijk en Haarsteeg.
Vo6r Oisterwijk een kostbaar punt. Dat
Vlijmen Best Vooruit een nederlaag zou
toedienen was te verwachten, al was de
uitslag vrij groot, en zeker tegen een ver
dediging als B.V. U.D.I. komt er langer
hoe beter in, en nu werd weer gewonnen
in Zalt Bommel. De uitslag 0-2 wijst
er echter op dat ook hier zware strijd ge
leverd is. De stand na een derde van de
competitie is:
.S. M. Gestel 
S.C.B.
O.J.C. 
O.D.C.
U.D.I.
Vl. Boys 
Haarsteeg 
Best Vooruit 
Oisterwijk 
Zaltbommel 

6 5 
6 4 
6 3 
6 2 
6 3 
5 3 
6 2 
5 2 
6 
6 

1 10 17-5 
1 9 15-4 
3 9 17-8 

3 1 7 17-11 
1 2 7 11-9 

2 6 16-15 
3 5 16-19 
3 4 8-13 
5 1 7-23 
6 5-21 
a.s. Zondag:

O.D.C.-Zalt Bommel (half drie)
Weer een ontmoeting, waarvan men ge
neigd is te zeggen, dat wordt een over
winning. De p�ctijk heeft echter te dik
wijls geleerd, dat het juist andersom uit
komt. Willen de ODC-ers nog aanspraak 
blijven maken, op de bovenste titel dan 
moet er gewonnen worden. 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

Boxtel - Oirschot Vooruit 4 - 1 
Zwaluw II - Boxtel II 3 - 1 
Boxtel III - Wilhelmina IV 5 - 3 
Avanti A - Boxtel A 1 - 3 

Gaat Boxtel I toch hoge ogen gooien? 
De eerste helft zag het er niet naar uit 
en was het spel zeker niet in de voet
balhaak. 
De achterhoede speelde uitstekend voet
bal, doch de voorhoede hield zich ook 
nu weer star vast aan het oude pietlut
tige spel. Er waren geen "through- and 
crosspasses" om het Oirschot-bastion uit 
elkaar te rukken. Integendeel men gaf 
Oirschot alle kans een buitenspel-tactiek 
toe te passen, waar Boxtel maar al te 

zelden een antwoord op wist. Waar men 
voor de rust echter niet in slaagde, ge
beurde na tea-time met verbluffend ge
mak. 
Pittig spel, aanvallen over de vleugels 
ingeleid, snelle combinaties en uitsteke_n
de passen in de diepte, speelde de Oir
schotse verdedigers in een oogwenk uit 
positie, terwijl even zo gauw drie maal 
achtereengescoord werd,' n.l. door de 
buitenspelers (s.s.s.). 
Het was voor Oirschot in deze periode 
vechten tegen de bierkaai. 
Onophoudelijk golfden de Boxtel-aan
vallen op de Oirschot-veste aan. 
Mocht er een aanval afgeslagen worden, 
dan was daar direct de middenlinie om 
haar aanvallers te voeden. En eerst toen 
de stand op 4-0 was gebracht verebder 
de aanrollende aanvalsgolven en kreeg 
Oirschot de gelegenheid zich lichtelijk te 
herstellen. Het mocht haar zelfs geluk
ken uit "een gevallen steek van een 
goede breier" de stand terug te brengen 
op 4-1. Het laatste spel-kwartier eiste 
Boxtel weer voor zich op om een vin
nig slot-offensief te ontketenen, waar
bij schoten over en naast vlogen en -
kansen gemist werden. in de roes van de 
overwinning op sportieve verliezers. 

De koploper Advendo zag zch door Ne
velo een streep door de rekening ge
haald. De Oisterwijkers, die aan de be
terende hand schijnen, eisten één punt 
voor hun creditzijde op. Voab en Zun
dert deelden eveneens (vriendschappe
lijk?) de punten, terwijl D.V.G. met 3-2 
in S.V.G. haar meerdere moest erkennen. 
D.E.B. verloor voor eigen publiek met
2-1.
De stand is nu: 
Advendo 6 3 2 1 8 14-7 
Boxtel 5 3 1 1 7 11-5 
T. A. C. 5 3 1 1 7 7-3 
Groen Wit 6 3 1 2 7 15-10 
D. E. B. 7 3 1 3 7 18-16 
S. V. G. 6 3 0 3 6 14-13 
Nevelo 5 2 1 2 5 8-12 
Zundert 4 1 2 1 4 10-10 
Oirschot V. 5 2 0 3 4 13-19 

w.i. 0. A. B. 5 1 1 3 3 6-10 
D. V. G. 4 0 0 4 0 5-15 
De Zwaluwen reserves schenen er niet 
erg op gebrand te zijn, dat de Boxtel
dito's een poging deden hen tt kort
wieken. Met een 3-1 overwinning ble
veri zij baas ill' eigen huis, hoewel Box
tel II haar beste beentje voorzette. Er 
is uitstekend gespeeld en uitstekend ver-
loren. Zegt dat niets? .; Boxtel lil liet zich haar kampioensillusies 
niet ontzenuwen. Men stopperde-in-de
dop, zette een 2-0 achterstand om in 
een 5-3 overwinning en speciaal de 
voorhoede kan op een puike wedstrijd 
terugzien. In de achterhoede functioneer
de alles nog niet volgens de letter 
van het stopperlatijn. Trainen! 
De Benjamins uit het Boxtel-kamp ble
ven op het goede pad en zegevierden 
met 3-1. 

S.V.G. - D.V.G. 3 - 2

Zondag j.l. toog DVG weer met frisse 
moed naar Tilburg om daar de SVG-ers 
te gaan bekampen. Naar veel gezoek 
kwamen ze eindelijk op het Ons Vios
terrein aan, waar deze wedstrijd gespeeld 
zou worden. Het terrein was een zand
wolk en niet gemakkelijk te bespelen. 
DVG wist zich echter goed aan te pas
sen. 
Direct na de aftrap tekent zich een over
wicht af van DVG. De aanvallen van 
DVG zijn dan ook veel gevaarlijker dari 
die van SVG. Na enige hachelijke mo
menten voor het SVG-doel geeft de 

• DVG linksbuiten hard voor, de bal die
door de keeper wordt teruggeslagen
wordt door de middenvoor ingeschoten
0-1. Uit een worsteling voor het DVG
doel weet SVG de stand via de boven
lat op gelijken voet te brengen 1-= 1. 
Nog voor de rust geeft van Giers
bergen zijn club weer de leiding
en met de rust leidt DVG met 1-2.
Direcr na de rust begaat DVG haar fout.
SVG komt geweldig en zelfs fors op
zetten en al spoedig is het gelijk 2-2.
DVG blijft in de verdediging en na een
kwartier is de stand omgezet in 3-2.
Nu zet DVG een geweldig offensief in.
Verschillende schoten gaan rakeling over
en naast. Als de DVG-middenvoor vrij
voor het SVG-doel komt wordt deze
door de SVG-back gevloerd, de scheids
rechter geeft echter een corner. In deze
periode krijgt SVG geen voet aan de
grond. De DVG-linksbuiten lost een
hard schot, dat de keeper nog slechts
met moeite tot corner kan verwerken. In
de laatste minuut kogelt de DVG-links
binnen nogmaals hard tegen de paal en
hiermede komt het einde. DVG heeft
haar vierde wedstrijd in de K.N.V.B.
verloren, maar onverdiend. Een gelijk
spel was zeer zeker verdiend.
Het tweede elftal ging met enige reser
ves naar St. Michiels-Gestel, waar ze
geen voet aan de grond kregen. Het
werd 9-0 voor Gestel.
De junioren blijven steeds op het goede
pad. Nu speelden zij gelijk 1-1 tegen
de Avesteyn junioren in Dinther.
a.s. Zondag krijgt DVG I haar eerste
thuiswedstrijd en wel tegen VOAB I
uit Goirle. Met deze wedstrijd zal mede 
de offici'ële opening van het terrein 
plaats hebben. 

RKSV "BOXTEL" AFD. KORFBAL 

Het afgelopen weekend was ook voor 
de Afd. Korfbal een zeer goede dag. 
Boxtel I won van Organon I met 4-2 
en Boxtel II won van Organon II met 
6-0.

Boxtel I - Organon I 4 - 2 
In deze wedstrijd was Boxtel niet erg 
gelukkig met doelen. Vele ballen kwa
men wel in de korf en op de rand doch 
gingen er door verkeerd effect niet' door
heen. Bovendien speelde Boxtel I niet 
zoals wij dat gewend zijn. Zit de neder
laag van Oisterwijk hen misschien nog 
dwars? Na een kwartier spelen, gelukte 
het Boxtel na diverse aanvallen de lei
ding te nemen, welke 10 minuten later 
tot 2-0 verhoogd werd. 
Voor de rust wist Boxtel nog eenmaal te 
doelen. 3-0. Na de rust bracht Boxtel 
de stand op 4-,-0. Toen echter kreeg 

men een inzinking, waarvan Organon 
dankbaar gebruik maakte en de stand op 
4-2 bracht. Deze twee tegenpuntjes
waren dan ook zeer verdiend en Boxtel
mag met deze uitslag ondanks d� vele
pechschoten tevreden zijn. •

Boxtel II - Organon II 6 - 0 
Boxtel II deed voor Boxtel I niet onder 
en stuurde Organon II met een 6-0 
nederlaag naar huis. In deze wedstrijd 
was Boxtel steeds de meerdere. Enkele 
aanvallen van Organon leverden geen 
gevaar op en de Boxtel verdediging wist 
hiem1ede wel raad. Geleidelijk werd de 
stand tot 6-0 opgevoerd. 
Beide wedstrijden werden geleid door 
scheidsrechter Koster, die zich zeer goed 
van zijn taak kweet. 
a.s. Zondag de returnwedstrijd te Oss.

ADVANCE TAFEL TENNISNIEUWS

Op Zaterdag 1 November speelde Ad
vance om 3 uur een thuiswedstrijd tegen 
N.T.O. Eindhoven en toonde haar supe
rioriteit door met 10-0 van de gasten 
te winnen. 
Advance 4 die op dezelfde datum een 
uitwedstrijd speelde tegen Pieus 2 Eind
hoven, bracht het er slechter af en ver
loor met 10-0. Zij konden tegen het 
zeker een klasse sterker spelende Pieus 
geen voet aan de grond krijgen. 
Zondag 2 November speelde Advance 2 
een thuiswedstrijd tegen Be-Quick Den 
Bosch en verloor met 7-3. 
Over het algemeen stonden deze wed
strijden op hoog peil, prima lang spel 
werd gespeeld en er moest om '1e punt
jes gevochten worden. 
Jan van Berkel wist 2 van zijn· 3 wed
strijden op keurige wijze te winnen ter
wijl C. Steinman het derde puntje in de 
wacht sleepte. 
Robben zat er niet in wat hij ook pro
beerde, het lukte hem niet. Kees de 
volgende maal beter. 
En nu last not least, Advance 1 die een 
uitwedstrijd speelde tegen Cor de Buy 1 

• Den Bosch en hierop een overwinnig be
haalde van 7-3.
Boxtel kwam niet volledig uit, het speel
de met een invaller (W. v. Roosmalen).
Het typische in deze wedstrijd was, dat
v. Roosmalen van A. Smits won terwijl
Leermakers van Smits verloor. Dit wil
natuurlijk helemaal niet zeggen dat v. 
Roosmalen sterker is dan Leermakers,
want ook hier geldt weer dat de punt-

(Verhaal van de week) , 

Solis Radius 
We stapten uit de metro en klommen 
naar het licht. Wat knipperen met de 
ogen en we zagen alle drukte van het 
alledaagse Parijs. 'n Schreeuwende kran
tenjongen, de melacholieke stem van 'n 
bedelende vrouw en daartussen 't la-
waai van claxonerende auto's. 
Onze aandacht werd getrokken door een 
klein vriendelijk mannetje, dat heel voor
zichtig een glazen bokaal voor zich uit 
droeg en daarom heen angstvallig 'n 
blauwe sjaal hield gewikkeld. Hij be
schermde zijn bezit zo angstvallig dat ik 
niet kon nalaten hem te vragen wat hij 
daar toch wel verborgen hield. 
Omdat hij zag dat ht>t alleen maar vrien- . 
<lelijke belangstelling was, die deze 
vraag deed stellen, begon hij direct een 
gesprek met ons. Hij trok ons mee naar 
't licht van de zon in 'n grote spiegel· 
ruit en zei op een zachte toon, die ont 
ontroerde: 
"Ik kweek vissen, mijnheer. Hier heb ik 
enige zeldzame visjes. Zie eens, als ik ze 
in 't licht houd. Kijk die daar., Nu is 
't paars. Kijk nu groen, geel, blauw, rose. 
Is zo iets niet prachtig. Het zijn mooie 
visjes, mijnheer. Ze kosten tien francs 
per stuk. Maar V moet ze altijd in 't 
licht zetten. Zo 1s 't met 't leven ook. 
Alleen in 't licht is 't mooi. Ik kweek 
nog vele mooiere visjes. Goudvissen met 

De Geschiedenis 

van 

FELIX FLINK 

101. Felix hoorde zijn naam roepen, hij
werd wakker . . . . .  zijn droom was uit. 
'n Beetje sufferig zat hij in zijn bed. 
Hij keek eens rond en kon maar niet 
tot zichzelf komen; hij wist niet waar 
hij was. De omgeving was hem totaal 
vreemd, zijn bed, de kamer en het 
vreemde behang. Hij stapte uit bed en 
begon, nog altijd onwennig, zich klaar 
te maken. Langzaam aan begon het tot 
hem door te dringen dat hij hier logeerde 
bij het moedertje dat hij gisteren in zijn 
autootje had thuis gebracht. 
Toen hij klaar was ging hij naar bene
den. 

Wilt U liîne koffie zetten 7 
• Dan moel U op drie dingen lellen 

Zegt flgJe/u111tfje bijdehand. 
Eerst vers-kokend water halen, 
En koffie, vlak· 1e voren malen, 
Die DE GRUYTER heelt gebrand 1 
In de winkel zèll gehaald, 
Wordt tien procent terugbetaald 1 

••3füi•iii4ï#
DE KOFFIE- EN THEEZAAK 

jes lang niet altijd de juiste krachtsver
houding weergeven. 
Een sterk voorbeeld hiervan is wel de 
wedstrijd van vorige week. R. Steinman 
tegen de achtmalige landskampioen, Cor 
de Buy, waarin laatstgenoemde maar 
op het nippertje wist te winnen. (24-22 
en 21-15). 
Vermelding: Advance heeft een nieuw 
wedstrijdlokaal gekregen m het Jeugd
huis in de Nieuwstraat. 

Distributie=Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 9 Nov. 
tot en met 22 Nov. 1947. 

Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie R) 
R-01 Brood: 800 gram brood.
R-01 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet.
R-02 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet.
R-01 Vlees: 100 gram vlees.
R-02 Vlees: 400 gram vlees.
R-01 Melk: 3½ lite,r melk.
R-03 Melk: 6 liter melk.
R-05 Melk: 6½ liter melk.
R-01 Diversen: 100 gram kaas of 125

gram korst!. kaas.
R-02 Diversen: 125 gram koffie.
R-03 Diversen: 50 gram thee.
R-03 Reserve: 1600 gram brood.
R-06 Reserve: 800 gram brood.
Bonkaarten KD, KE 711 (Serie R) 
R-11 Brood: 800 gram brood.
R-11 Boter: 250 gram boter.
R-12 Boter: 125 gram margarine of 100

100 gram vet.

ALGEMEEN NIEUWS 

Vestigingsverbod Kleinbedrijf 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Noord-Holland heeft zich met een 
schrijven tot de Minister van Economi
sche Zaken gewend, teneinde te verkrij
gen, dat het Besluit Algemeen Vestigings
verbod Kleinbedrijf 1941 (B.A:V.K.) 
buiten werking zal worden gesteld, subs. 
geheel zal worden opgeheven. 
In het betreffende schrijven wordt er op 
gewezen, dat voorschriften, die in de be
zettingstijd zijn uitgevaardigd, in de na, 
oorlogse tijd vermoedelijk niet passen. 
Doch afgezien hiervan moet gelden, dat 
het B.A.V.K. ook van toepassing is ver
klaard op bedrijven, die vallen onder de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, zodat 
er in feite een dubbele regeling bestaat. 
Zoals men weet,· stelt laatstgenoemde 
wet aan middenstanders, die een eigen 
bedrijf willen beginnen, bepaalde eisen. 
Voldoet men daaraan, dan kan men hier
aan het recht ontlenen, een bedrijf te be
ginnen. Het behoeft�element is hierbij 
niet ingeschakeld. Het BA VK kan echter 
de onder de vestigingswet vallende be-

l drijven binden aan eisen die deze wet 
niet stelt en ook niet heeft willen stellen. 
Het is daarom, dat de K.v.K. er op aan
dringt, dat in ieder geval het B.A.V.K.
buiten werking wordt gesteld voor die 
bedrijfstakken, welke reeds onder de 

• Vestigingswet van 1937 vallen. Er is
echter nog meer. Het B.A.V.K. stelt geen
eisen ten aanzien van het overnemen
van bestaande zaken door derden. Deze
behoeven niet aan bepaalde eisen te vol
doen en het spreekt vanzelf, dat hier
door misstanden in het leven worden ge:
roepen.
Het kan dus voorkomen, dat aan iemand,
die over zekere vakbekwaamheid be
schikt, een vestigingsvergunning wordt
geweigerd, terwijl iemand, die in het
geheel over geen vakbekwaamheid be
schikt, ,in het bezit van een zaak wordt
gesteld en als zelfstandig ondernemer
kan optreden, alleen uit hoofde van zijn
financiële capaciteit.
De K.v.K. wijst voorts nog op de inge
wikkelde en tijdrovende procedure, die
nodig is, wil men tot vestiging van een
bedrijf geraken.
Zij is er zich van • bewust, dat bij af
schaffing van het B.A.V.K. de moeilijk
heid ontstaat, dat de Vestigingswet
Kleinbedrijf 1937 nog niet van toepassing
kan worden geacht op een aantal be
drijfstakken, doch hieraan kan naar haar
mening tijdelijk op andere wijze worden

R-11, R-12 Vlees: 100 gram vlees.
R-13 Melk: 10 liter melk.

• voorzien.

R-15 Melk: 11 liter melk.
R-13 Reserve: 800 gram brood.
R-14 Reserve: -100 gram kaas of 125

gram korst!. kaas.
Bonkaarten MA, MB, MD, ME, MF,. 
MG, MH 712 (Serie R) (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken)
R-21 Brood: 800 gram brood.
R-21 Boter: 250 gram boter.
R-22 Boter: 250 gram margarine of 200

gram vet. 
R-21 Melk: 5 liter melk.
R-21 Vlees: 300 gram vlees.
R-22 Vlees: 100 gram vlees.
R-21 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram

korst!. kaas.
R-21 Eieren: 5 eireren.

drie staarten; als daar de zon in schit
tert denkt u aan een sultan met de 
prachtigste gewaden aan. U moet eens 
bij me op bezoek komen. Ik woon niet 
zover van de Notre Dame af. Ik heb 
ze in verschillende soorten, en oók in 
verschillende prijzen. 
Toen wikkelde hij zijn kleine bokaal 
weer in de blauwe sjaal en droeg hem 
voorzichtig verder, terwijl wij lachend 
achter bleven. Onbegrijpelijk met hoe 
weinig kleur zo'n simpel mannetje ge
lukkig kan zijn. Steeds erop uit de zon 
in zijn visbokaal te vangen was hij stille
tjes aan zelf een zonnestraal geworden. 
We namen ons voor hem eens te gaan 
opzoeken in een van de Parijse slopjes. 
waar hij' thuis hoorde. 
Het zal zowat drie dagen later geweest 
zijn dat wij op zoek gingen naar 't klei
ne mannetje -met z'n viskwek.trij, ergens 
in de sloppen achter de Notre Dame. 
Er hing een grauw wolkendek boven de 
stad. Het was erg killig. Na een paar uur 
ronddwalen meenden wij op het goede 
adres te zijn. We klommen enkele trap
pen en duwden een deur open. We kwa
men in een kleine ruimte, muf en stoffig. 
Overal op de vloer, op oude wankele 
stoelen en kastjes zagen wij kleine en 
grote aquaria staan. Aan de muur hin
gen grote tekeningen. Blijkbaar moesten 
dat allemaal vissen voorstellen. Overi
gens was er niets dat onze aandacht 
trok. We bekeken verschillende vissen, • 
maar nergens konden we de kleine bo-

102. 't Was niet de blijde opgewekte
Felix die de kamer binnenkwam. Het
moedertje stond hem al op te wachten,
maar deze zag al dadelijk dat er iets
aan haperde. ,,Wat hebt ge toch ge
slapen manneke" zei ze, ,,ik heb je zo
vaak geroepen maar kon je niet 'Yakker
krijgen, ga maar gauw zitten en eet
maar eens flink boterhammen".
Felix ging zitten en begon te vertellen
dat hij zo'n mooie droom had gehad.
,,Zo echt" zei hij, ,,dat ik nog bijna ge
loof dat het waar is geweest."
Toen hij met vertellen en ontbijten
klaar was, zei h'et moedertje: ,,Nu zul je

KINDERPAKKETTEN NAAR IND!ë 

De 10.000 kinderpakketten, samengesteld 
door de NIWIN, ,,Ned. Helpt Indië" 
en het Nederlandse Jeugd Rode Kruis, 
zijn 30 October met de Nieuw Holland 
naar Indië verzonden. De inhoud van 
deze pakketten bestaat uit: 
tandenborstel, tandpasta, 2 rolletjes pl!
permunt, blocnote, vlakgum, kleurboeic, 
kleurkrijtjes, penhouder met 2 pennetjes, 
1 tol, een zakje knikkers, zigzag-kaart, 
kammetje en een stuk zeep. 
Deze pakketten zijn voornamelijk be
stemd voor de kinderen, die hiervoor het 
meest in aanmerking komen, zoals kin
deren in weeshuizen, kindertehuizen, 
hospitalen en sanatoria. 

kaal ontdekken met de kleur-visjes, die 
't mannetje zo angstig en voorzichtig 
voor zich uit droeg. 
Het verwonderde ons dat wij nog geen 
menselijk geluid vernomen hadden. Elk 
ogenblik verwachtten wij 't vriendelijke 
mannetje uit de naastgelegen kamer naar 
ons te zien toekomen. Maar na een vijf
tal minuten was er nog niemand om ons 
te verwelkomen. We keken elkaar even 
aan eri dachten beiden hetzelfde. Reso
luut liepen we naar de binnendeur. Wat 
we toen zagen zal ik nooit ·meer ver
geten. Midden tussen de scherven van de 
kleine bokaal lag het mannetje uitge
strekt. De dood moet hem verrast heb• 
ben terwijl hij z'n kleurvisjes droeg. <• 
Terwijl wij ontsteld hiernaar stonden te 
kijken brak de zon door de wolken en 
een lichtstraal viel door het kleine raam. 
In een scherf van de bokaal zwom nog 
.een klein visje in 't klein beetje water 
dat er was ingebleven. Wás het purper, 
was het blauw? Toen herinnerde ik me 
wat 't mannetje zei bij onze eerste ont
moeting op de boulevard� 
,,U moet ze altijd in 't licht zetten, mijn
heer. Zo is 't met 't leven ook. Alleen 
in 't licht is 't mooi". 
Later vertelde m'n vriend dat 't man
netje ,,Solis Radius" heette. In 'n oud 
woordenboek vond ik dat dit "zonne
straal" betekent. Tenslottte is 't iets 
simpels als 'n zonnestraal geleefd te heb
ben. 

naar huis moeten manneke want de ra
dio heeft omgeroepen dat ge in Holland 
vermist wordt en de gendarmen zijn al 
hier geweest want die hebben Felix 
Flink in zijn eigen gemaakte auto hier 
zien parkeren. We zullen samen naar 
de gendarmerie gaan, dan zullen die wel
zorgen, dat ge weer in Holland komt." 
Zo eindigde de reis van Felix Flink. 

EINDE. 

- t 
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KATHOLIEK WE.EKBLA D VOOR BOXTEL EN 

T u.ssen twee Polen 
JII, 
DE PRIJSBEHEERSING STAAT 
NIET IN GOEDE GEUR. 

Nog een klein fragment uit het rond· 
schrijven van de Voorlichtingsambtenaar 
uit den Bosch. 

"Wanneer men echter, zoals het gros 
der ondernemers, zowel groot als 
klein, gedurende 8 jare!1 _in. een finan'
cieel bevoorrechte pos1t1e 1s geweest, 
dan raakt men daaraan gewend. Men 
weet niet meer wat concurrentie is. 
Het verkopen gaat vanzelf en het 
geld komt toch wel binnen. Men is 
nuchter gezegd verwend; men heeft 
het te goed gehad". 

Het doet ons goed te vernemen dat het 
çonflid: dus vooral op fsychologisch ter
rein ligt. Dit had Pro . Brouwers. trou
wens reeds eerder opgemerkt. De fout 
zou dus liggen bij de ondernemers zelf. 
Zij zouden -dus hoge winsten gewend 
zijn en daar niet meer buiten kunnen. 
Wij zijn het erover eens met de heren 
dat deze sociale spanningen vooral op 
psychologisch terrein liggen. Maar _tiet 
prijsbeheersingsinstituut legt het accent 
verkeerd of althans maar aan één kant. 
Niemand zal beweren dat "alle midden
standers engelen zijn. Maar het zou goed 
zijn, als de ambtenaren der prijsbeheer
sing eens een gewetensonderzoek be
gonnen in hun eigen gelederen. Ieder
eén weet dat de middenstand ofwel bang 
is voor deze heren ofwel woest oin hun 
minder voorzichtig optreden (laten we 
't zo maar zaêhtjes zeggen). We kennen 
allemaal voorbeelden genoeg ·,van "ver
balen wegens prijsovertredingen", waar
bij de redelijkheid zoek en de rechtvaar
digheid ver af is. Een milder optreden 
zou de zaak veel gemakkelijker maken. 
Wat meer begrip van de kant der prijs
bêheersingsambtenaren �ou veel goed 
maken. 
Tot nog toe is de medewerking van die 
kant uiterst gering geweest. Zo heeft 
b.v. een officieèl erkend college uit de 
middenstand getracht een deskundige te 
betrekken in het prijzenoverleg voor de 
middenstand. Het Directoraat Generaal 
wilde hier niet van horen. Zodoende liep 
dit mis. 
be groothandel io aardewerk b.v. deed 
een voorstel, goed gedocumenteerd en 
uitgewerkt, om wijzigingen in de marges 
aan te brengen op verschillende soorten 
aar.lewerk, waarbij het bedrijfsleven ge
baat zou zijn, zonder de consument te 
benadelen. Dit werd terzijde gelegd. Men 
stelde zelfs een accountants-onderzoek 
voor. Ook hierop gingen de heren niet 
in, omdat het Directoraat Generaal geen 
herziening wenste. 
Daaruit blijkt duidelijk da5: de heren zelf 
wat meer logica en psychologisch inzicht 
konden gebruiken. Zij hebben het recht 
niet de middenstand te verwijten, dat 
zij geen enkele weg uit willen, dan de 
weg van de hoogst mogelijke winst .. 
Zodra zij zelf schoon gewassen ziji1 en 
vari psychologisch inzicht blijk geven, 
mogen zij dit van de middenstand eisen. 
Het moet niet zo zijn dat de ambtena
ren van de prijsbeheersing een stad of 
een dorp onveilig maken, zodat men alle 
kanten heen telefoneert "ze zijn er 
weer". 

, Neen, pas wanneer een wederzijds be
' grijpen aanwezig is kan men beginnen 

met een behoorlijke loon en prijspolitiek. 
H. v. d. M.

BOUWEN 
Nog steeds zijn er honderden gezinnen 
die geen menswaardige woning hebben. 
Op sommige plaatsen, zoals b.v. in He
del, heeft 'men een groot aantal nood
woningen- gebouwd door een organisatie 
die de naam draagt van Wederopbouw. 
Men heeft het klaar gekregen met grote 
uitgaven niet alleen aan aannemers en 
uitvoerders maar ook aan ambtenaren 
van de Wederopbouw 'n stel noodwo
ningen bij elkaar te zetten, die in de 
eerste behoefte voorzien, maar totaal 
geen· rekening houden met belangen van 
hogere orde, zoals· de noodzakelijkheid 
van een behoorlijk afgesloten en be
schermd gezinsleven. . 
Ook in België bestond woningnood. Men 
kwam daar niet op 't idee om ·een soort 
·instituut in 't leven te roepen, dat de
zelfde bevoegdheden heeft als bij ons de. 
Wederopbouw. Men ,liet hier wat meer .. , 
over aan 't persoonlijk initiatief, terwijl 
de overheid alleen een wakend oogje 
in 't zeil hield. 
Binnen de, korst mogelijke tijd ging men
de ingestorte huizen herbouwen; welis
waar waren de aanbestedingsprijzên niet 
l�g, maar dat kon ook iets meer lijden,. 
omdat er geen regerings-instelling moest 
onderhouden worden .. 
Iedere huiseigenaar bouwde zijn huizen • 
direct op, als hij de mogelijkheid had, 
Alles werkte mee . om met de grootste 
spoed de chaos te verbeteren. En 't re
sultaat bleef niet uit, wat wederom be
wees dat het persoonlijk initiatief en de1._ 
particuliere vrijheid !;oepeler en sneller.·
werken dan regerings-instanties.
Wat nu in Nederland wordt· uitgegeven
aan Wederopbouw-ambtenaren, kon met 
veel meer succes worden toegevoegd aan 
vrije aan_bestedingen. Waarschijnlijk zou-

den. er dan in'"' deze paar jaren na de 
oorlog meer �n betere wonï'ngen gezet 
zijn dan nu het geval is. 

•• Een aannemer, die nu voor de Weder· 
opbouw werkt is niets anders dan 'n
werknemer in ovérheidsdienst. Hoe meer 
uurloon, hoe hoger de prÓcenten van zijn 
winst. Nooit zal men een prikkel kunnen 
waarnemen, die het bouwvakleven in 
België bezielt. 
Men kan zeggen dat België er heel
anders voorstaat dan Nederland. Daar 
is 'iets van waar. Maar het moet toch 
duidelijk zijn dat vo_or een vraagstuk als 
de woningnood niet al te zeer de Ne-"' 
derlandse zuinigheid mag gelden. 
Er worden commissies paar 't buiten
land gezonden die voor f 32.000 devie-

. zen meekrijgen als reisgeld, terwijl men 
voor 't hoognodige bouwmateriaal te zui
nig is wat meer deviezen te besteden. 
Wel werden 'n stel noodwoningen in 't 
buitenland aangekocht, rhaar men ver
gat dat <lit straks dubbel geld zal kosten. 
Het was wellicht niet verkeerd iets meer 
soepelheid van onze Belgische vrienden 
over te nemen. Het Belgische volk is een 
werkzaam volk. , . Men kon dit voor kort van 't Neder
landse volk ook zeggen. Zodra echter 
alles door de staat of door semi-over
heidsinstanties· geregeld wordt, doet de 
Nederlander niet meer dan noodzakelijk 
is. Wanneer 't particulier initiatief ge
broken wordt, is het zakenleven dood. 
Willen wij 'n spoedige oplossing hebben 
van 't woningvraagstuJ<, dan behoeven 
we alleen maar de banden los te gooien. 
Laat het dan enkele deviezen kosten. 
Later zal blijken .dat deze manier goed
koper en effectiever is <lan de methode, 
die nu toegepast wordt. 
Tevens zal daarmee 'n weldaad bewezen 
zijn aan ons volksleven, dat bij een 
goede woningtoestand alleen maar grote 
morele voordelen kan hebben. 

H. v. d. M.

Gevonden eri verloren 
Het is de laatste jaren maar al te dui
delijk gebleken, dat de les van de mijn
en dijnwet uit onze schoolkatechismus 
veel van haar invloed op de mens heeft 
verloren. 
(En _toch is er geen woord F�ans bij). 
Maar wánneer we het verlies aan eerlijk
heid bij de mens gaan brandschatten aan 
de hand ·van bijv. de lijst van gevonden 
en verloren voorwerpen, blijkt het dat 
men er geen been in ziet het gevondene 
niet aan te geven, doch het als recht
matig verkregen goed te gatan beschou
wen. Sleur, gemakzucht, eerloosheid? 
De jeugd wordt in deze ongezonde· ge
woonten groot gebracht en het is (eer
der) te verklaren (<lan goed te praten), 
dat ook die zich al gauw tittel noch 
iota meer aantrekt van de stem van het' 
geweten, die zegt dat men niets tot het 
zijne mag rekenen, van wat een ander 
toebehoort. 
Men maakt er zich echter met een ge
mak- en hebzucl�:ig Jantje van Leiden 
af. En passant schiet het kwaad wortel 
en neemt geleidelijk aan grotere vormen 
aan. 
0 tempora, o mores. Wanneer zal eer
lijkheid weer een schone deugd gaan 
betekenen? 

Plaatselijk nieuws.
FANCY-FAIR 
BIJ DE WITTE ZUSJERS 

Vanaf Zaterdàg 15 tot en met Zondag 
23 November zal Boxtel in het teken 
staan van liefdadigheid, als de Witte 
Zusters -van Huize 'Lavigerie hun Fancy
Fair organiseren, met de intentie het 
missiew.erk te steunen. 
Deze "liefdadigheids-kermis" zal Zater
dagmiddag 15 November officieel ge
opend worden door de HoogEerw. Heer 
Deken Broekman, • waarbij het Missie
comité voltallig aanwezig zal zijn. Een 
muzikale wandeling van de R.K Gildert
bondsharmonie zal aan deze opening 
vooraf gaan. 
Zondag zal de Fancy-Fair geopend zijn 
na de Hoogmis tot 1 uur en verder na 
3 uur. 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donder
dag· en Vrijdag hebben de Eerw. Zusters • 
vanaf 7 uur 's avonds hun poorten open, 
terwijl om 8 uur het Rad van Avontuur 
speciaal zal ro_uleren voor de huismoe
ders, die een schat van· prijzen in de 
vorm van huishoudelijke artikelen kun-
nen verdienen. • 
Hetgeen niet wegneemt, dat ook de deel
name van een ander ten zeerste op 
prijs zal worden gesteld. 
De kinderen gaan op de vrije Woens
dagmiddag naar de Witte Zusters in de 

s,Rechterstraat, want dan zijn er voor hen 
speciale attracties. 
Zaterdag 22, en Z�ndag 23 .November 
is deze missie-actie vanaf 3 uur open, 
terwijl Boxtels Harmonie 's Zondag de 
muzikale geste heeft een bezoek te 
brengen, 
Zondagavond tal tenslotte de trekking 
van de· loter>ij-prijzen plaats hebben. 
De entrée van deze Fancy-Fair is vrij. 

AiONNé'S 

Hebt gij Uw krant niet ontvan
gen? Reclameer dan onmiddellijk 
bij de administratie van Br. C., 
Molenstraat 19. 

ST. NICOLAAS IN BOXTEL. 

Het is van de Heilige Man een SCQ_one 
jaarlijkse traditie geworden om vóór 
,,'t heerlijk avondje" door de. Boxtelse 
straten te trekken, jaar in jaar uit 
trouw begeleid door 't muziekcorps 
,,Boxtels Harmonie" en ...... de collectan-
ten .voor ,,'t Zwakke Kind", een initiatief 
van <le Dr. Hoekstichting . 
En een even' schone traditie van jaren 
is het, dat de opgehaalde gelden telkens 
een record betekenen. 
En de omstandigheden nopen· oris • ook 
dit jaar weer niet met deze traditie te 
breken. Er is al een kinder-uitzending. 
mogelijk gemaakt, doch nog niet in <lie 
mate, dat alle "gevallen" geholpen kun
nen worden: 
Om dit nu mogelijk te makèn, trekt St. 
Nicolaas met zijn zwarte Pieterbazen 
op Zondag 23 November weer door 
de straten. 
Indien de weersomstaRdigheden slecht 
zijn, zal de rondrit naar <le volgende 
Zondag verschoven worden. 
In ons blad van volgende week zullen de 
bijzonderheden bekend gemaakt worden. 

COLLECTE KLAPROOSDAG 1947 

Zaterdag 15 en Zondag .16 November 
� zal er op de inwoners van Boxtel een be-

roep worden gedaan. 
Een beroep op de offervaardigheid van 
Boxtel, ten behoeve van <le verzorging 
van de oorlogsgraven van gevallen oor
logsstrijders, wier nabestaanden in de 
gelegenheid gesteld moeten worden de 
graven te bezoeken.. 
Zij gaven hun leven voor de gemeen
schappelijke zaak; Boxtel geve. naar ver
mogen en dus...... a.s. Zaterdag en l 
Zondag geen Boxtelaar zonder Klaproos·.· 

AMATEURT ABAJÇKERS 
Amateurtabakkers willen wij wijzen op 
een voor hèn belangrijke advertentie, 
die in <lit nummer voorkomt. 

. HEEMKUNDIGE STUDIEKRING

In de eerstvolgende vergadering van de 
kring, welke op Vrijdag 21 November 
a.s., des avonds om 8 uur, in de Ark
wordt gehouden, zal de heer P. Doren
bosch een lezing houden over de linnen
wevers en St. Severus, in welke lezing '
vooral de toestanden der weverijen en 
wevers in de 19e eeuw zullen worden 
besproken. 

IN MEMORIAM A. A. GROOT
In het St. Elisabeth-Ziekenhuis is Zater
dag overleden de Heer A.A. GROOT, 
Muziekleraar, oud- en· ere-direct'eur van 
de Nederlandse Kori. Harmonie en ge
wezen directeur van Boxtels Harmonie. 
De Heer Groot, die een welverdiende 
rust genoot na zijn verdienstelijk stre
ven voor de bevordering van het muziek
leven was 76 jaar oud. 
Dinsdagmorgen j.l. werd hij in de Paro
chie van het H. Sacrament naar zijn 
laatste rustplaats gebracht. 
Hij rustê in vrede. 

R.K.J.B. AFD. BOXTEL 

Dinsdag 11 November j.l. vergaderde de 
R.K.JB. in de R.K. Landbouwschool, 
waar tevens de eerste les van de Sociale 
Cursus werd gegeven do1'lr de Geestelijke 
Adviseur. 
Hier omheen was ee� vlot variërend pro
gramma geweefd. 
Zang, hersengymnastiek en enkele be
sprekingen aangaande emigratie-moge
.Jijkheden omlijstten de hoofdgedachte 
van deze vergadering. 

-o-

Leden, welke zich nog op willen geven 
voor de retraite van 4 tot 8 Januari kun
nen zulks nog/doen Zondag a.s. na de 
Hoogmis i�Àe Landbouwschool. 

MISSIEA,VOND 
Op Woensdag 12 November organiseer
de de Boxtelse Missienaaikring haar jaar
lijkse Missieavond in de Ark. Na de ope
ning door de geestelijke adviseur, hield 
de Franciscaner pater Th. Notenboom 
een causerie over de Missie in Noor
wegen. Na een korte beschrijving over 
het land, ging hij over tot het schilderen 
van de inwoners, waarvan hij de voor
naamste trekken, als gastvrijheid, eerlijk
heid en trouw speciaal belichtte. In zijn 
tweede gedctelte vroeg hij de bijzondere 
aandacht voor. de moeilijkheden <lie het 
missieleven· hier voor de missionaris mee
brengen. Noorwegen, vroeger geheel Ka
thohek, is een· land, waar de bekerjngen 
zeer zeldzaam blijven. In de 17e eeuw 
onder Koning Christiaan werd de re-
. formatie ingevoerd en zeer streng ge
handhaafd, zodat iedere katholieke in
vloed van buiten sindsdien onmogelijk 
was. Drie lange eeuwen is de Katholie
ke Kerk uit dit land verbannen geweest, 
en toen, na drie eeuwen, eindelijk de 
eerste parochiekerk van <le Katholieken ' 
weer geopend werd, gebeurde dit met 
schreiend hart en diepe ontroering. 
Langzaam, zeer langzaam wint de Kar

tholiekè Kerk hier terrein. De bekerin, 

gen geschieden nooit rechtstreeks, maar 
door bemiddeling van ziekenhuizen en 
scholen, leert men weer belangstelling te 
wekken voor de rijkdom"\,an het Katho-
liek geloof. ' ' 
Een verheugend teken is, dat vooral in 
studentenkringen speciale studiekringen 
worden opgericht, om het katholieke ge
loof en de Katholieke moraal weer in
gang te doen vinden. Vooral het Ka
tholieke Onderwijs wordt door de No
ren zeer hoog aangeschreven. Zo zijn 
er b.v. Katholieke scholen, die van de 
250 leerlingen slechts 80 katholieken tel
len. 
Het grote offer dat hier van de missio
n�ris wordt gevraagd, is de eenzaamheid. 
Het zeer kleine getal der katholieken 
en de lange winters met zijn voortduren
de duisternis drukken soms zwaar op .de 
missionaris. En daarom vroeg spreker 
op het laatst het gebed, de belangstelling 
en <le sympathiè van alle aanwezigen 
voor de missionarissen van dit onbekende 
en moeilijke missieland. 
Na deze spreekbeurt kwam het Toneel 
van Stapelen met een vlot gespeelde Stu
denten-operette: ,,Voor den Bloedraad", 
die bij het publiek bijzonder in .<le smaak 
viel. Vooral de herbergier verdient een 
extra pluim voor <le buitengewone ver
tolking van zijn rol. 
Aan het slot dan�te de Adviseur de spre
ker voor zijn interessante spreekbeurt, 
Stapelen voor de sympathieke medewer
king van de· studenten en spoorde de 
aanwezigen aan tot gebed voor deze on-
bekende missie. _. 
Tenslotte deelde hij namens het bestuur 
van <le Missienaaikring mee, <lat -de ver
loting, die oorspronkelijk voor dit najaar 
was bedoeld, noodzakelijkerwijze moest 
worden uitgesteld tot het voorjaar. Hij 
bedankte degenen, die reeds hun bij
drage hiervoor hadden verstrekt en sprak 
de boop uit, dat degenen, die iets hacldc-n 
toegezegd, de Missienaaikring niet in <le 
steek zouden laten, wanneer eenmaal <le 
tijd van de verloting zal zijn aange
broken. 
En hiermede kwam ee� einde aan deze 
avond, <lie, gezien <le opkomst en het 
warme applaus, geslaagd mag heten. 

, 

I Vliegtuig. Vermist! I 
BOXTELS TONEEL 

,,Boxtels Toneel" zal Dinsdag en Woens
dag a.s. haar toneelseizoen openen, met 
het toneelspel "Vliegtuig Vermist". 
Wie van goed toneel houät, mag niet 
verzuimen een van deze twee avonden, 
de vertolking van dit raak getypeerde en 
fris geschilderde toneelwerk, dat ons een 
blik in het vliegersleven gunt, bij-te wo
nen. 
De spanning in dit stuk neem� van be
drijf tot bedrijf toe, !'11 bereikt zijn hoog- -
tepunt in het laatste bedrijf, als een ver
raden vriend, zijn in nood verkerende 
kameraden in een jagertje te hulp snelt, 
en_ ,hierdoor zijn menselijke en vliegers
pitcht, weet te stellen boven persoonlijke 
wraakgevoelens. 
Een avond van geweldige spanning en 
tevens diepe ontroering wacht al de
genen, die deze uitvoering zullen bij-
wonen. � Voor nadere bijzonderheden, zie adver
tentie in dit blad. 

TENTOONSTELLING "HET 
RASKONIJN" 

Op 8 en 9 November werd in de zaal 
van H. van Rooy Nieuwe Kerkstraat, 
door <le konijnenfokvereniging "Het Ras
konijn" de jaarlijkse clubtentoonstelling 
gehouden. 
De uitstekende inzendingen, het drukke 
bezoek en een perfecte organisatie recht
vaardigen te schrijven over een uitste-
kend geslaagde tentoonstelling. 
De prijswinnaars waren de volgende fok
kers: 
1 e J. Rovers; 2e J. Rovers; 3e L. v. Berk .. 
Extra prijzen: H. v. cl. Broek 2, 11 en 
18de prijs; M. Hellings 4, 5 en 7de prijs; 
W. v. d. Plas 6de prijs; J. v, Hamond 8,
9, 14, 15 en 17de prijs; L. v. Berk 1 0, 
13 en 19e prijs; N, v. ·Gils 12 en 16de 
prijs; W. v. d. Plas tenslotte won de 
grote tentoonstellingsprijs met de groot
ste inzending. 

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B. 

Op Donderdag 6 November j.l. werd de 
tweede ontwikkelingsavond van de KAB 
gegeven. De voorzitter van de Culturele 
Dienst'van de Bossche Diocesane Bond 
van de KAB, de heer P. Coppes hield 
een inleiding over de tijden na Rerum 
Novarum: ,,Herboren in Bloed en Tra
ne�. Ter omlijsting van deze avond 
lei<l<le Pater G. Kemps van de Con�r. 
der Paters van <le 1-1. Geest uit Baar!c
Nassau, de aanwezigen rond door het 
leven en de werken van <le grote Vlaam
se Priester-dichter Guido Gezelle. Jam
mer dat hij enkel ter omlijsting aanwezig 
was, hij had de gehele avond moeten 
kunnen vullen en dan nog zou men node 
van "eindigen" gehoord hebben. Dat 
was de mening van allen, die hem ge
hoord en gezien hebben. De gedichten, 
met het fijne spel. der klankschakeringen, 
·werden door hem zo visioneel en met
zo'n fascinerende zegging gedeclameerd, 
dat het voor de aandachtige toeschouwer 
als het ware werkelijkheid werd. 

OMGEV.ING 

Godsvertrouwen 

De menselijke ervaring en de menselijke 
wetenschap staan met wanhopige han• 
den bij het zieke lichaam van de tegen
woordige maatschappij. Hebt ge het wel 
eens meegemaakt in uw gezin? Een van 
uw kinderen, het flinkste en het beste 
eruit wordt ziek, gevaarlijk ziek en dok
ters staan er machteloos· bij? Er blijft 
nog. één middel over: Op de knieën voor 
God, om genezing te verkrijgen. 
Wij kunnen deze vergelijking toepassen 
op onze tijd: Tegenover de betrekkelijke 
machteloosheid van <le wereld, om de 
problemen op te lossen, of om de ge
volgen ervan dragelijk te maken, tegen
over de ontevredenheid, de teleurstel
ling, de verbittering, de wanhoop van 
honderdduizenden, tegenover de kreten 
van domme haat, van blinde opstandig
heid, tegenover de lichtzinnigE, beloften 
van politieke profeten, staat voor de 
Katholiek de altijd levende plicht van 
Godsvertrouwen. En het wordt inder
daad tijd,· dat deze zieke wereld zich 
wendt tot God. 
Godsvertrouwen betekent hier: het her
stel van de verhouding tussen God en 
mensen en tussen de mensen onderling. 
Niet zo lang voor de eerste wereldoor
log beleed de mensheid een overmoedig 
vertrouwen in zichzelf en beloofde zij 
korte metten te maken met alle kwalen 
der ,wereld. De barometer liep steeds 
op naar Vooruitgang, Welvaart, Rijk
dom, Weelde, Gezondheid, Vrede ...... 
en dertig jaren later beleeft diezelfde 
mensheid haar tweede wereldoorlog, met 
alles wat hier aan vastzit. 
En de reden: gebrek aan Godsvertrou
wen, men meende het ook zónder God 
te kunnen. 
Ons volk heeft een tijd beleefd, waarin 
de verwarring groter was, <lan in onze 
dagen en het was alleen het Godsver
trouwen, waarmee de driekoppige vij
and: Hervorming, Liberalisme en Socia- • 
!isme werd overwonnen.
Nu is over hun nageslacht de oorlog 
losgebroken met zijn nasleep van ellen
de. En a,arzeling, ëingst en vertwijfeling 
doen de Kruisbanier trillen in deze be
vende vuisten. Maar uit de vergeten • 
graven rijze1, de :;chimm�n der ·,oc� 
vaderen overeind, starend met angstige 
spanning in hun vrome ogen naar de 
laatste strijd, die <le geweldige beproe
ving wordt van hun zonen en dochters. 
En zullen wij nu versagei1? Zullen wij 
lafhartig de ·wapens weggooien? 
Nee ...... want in onze vuisten en hoof-
den leeft nog de kracht van ons onover
winnelijk voorgeslacht. In ons hart 
gloeit nog dezelfde liefde vöor Christus 
onze Koning. 
Het schip van onze maatschappij dreigt 
te vergaan. Daarom ieder op zijn post. 
De touwen in, het roer in vaste hand. 
Hoe lang deze storm duren zal, is aan 
niemand bekend. Maar het voorspellen 
van de schipbreuk, is het werk van de 
lafaard. Verdedigen wij ons schip? Een 
Ander is de Heer der golven. Hij al
leen weet, wanneer Hij bevelen zal aan 
de storm, om te bedaren. Hij alleen leest 
vooruit op de klok der eeuwen het uur, 
waarop Hij aan de geteisterde beman
ning terug zal geven, rust en veilig
heid en welvaart in de dageraad van 
een be!ere tijd. 

Pater Kemps begon mctt "De Zonne" om 
over te gaan naar "Hei da lieve dreupel 
water". Het mooiste en zuiverste echter 
-was de voordracht van het Angelusklok
je. De pater had aan de woorden van 
Guido Gezelle de zuivere klokkenklank 
gegeven. ,,Wat hangt gij daar te praten 
aan de blomme" en het "Jubilé lied van 
den Pastor" waren áf; kortom Pater 
Kemps gaf "de gedichten op een wijze 
die practisch niet te overtreffen was, en 
die voor iedereen, hoe onontwikkeld 
ook; .verstaanbaar en begrijpelijk was. 

Staande de vergadering werd het vol
gende gelukstelegram aan de Verbonds
voozitter de Bruyn verzonden: 

,,De Boxtelse KAB in vergadering bij
een feliciteert U van harte met Uw 

zestigste verjaardag en wenst U nog 
vele jaren aan het hoofd der bewe
ging te zien". 

Alles bijeen genomen wat dit een ont
wikkelingsav�nd, waard om meegemaakt 
te worden en allen, die, deze gelegenheid 
hebben laten voorbijgaan hebben een 
werkelijk prachtige avond gemist. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 4 November t.m, 10 Nov. 1947 

GEBOREN: Martinus J. J. zoon van M. 
]oosten en van H. J. Beaar<l; Gerardus 
G. J. M. zoon van J. J. van Zoest en 
van A. J. M. v. d. Broek; Herman. R. . 
zoon van H. R. Jacobs en van E, M. van 
Gaal; Henrica A. M. dochter van Th, 
J. Megens en van J. J. v. Laarhoven.
ONDERTROUWD: Henricus F. v. Bo
ven en Martina J. Verhoeven; Adrianus 
H. Kruijsen en Gerarcla P. E. van den
Oetelaar; Gerardus F. Veroude en Fran
cisca Pastoor. 
GEHUWD: Henricus A. C. Wijgergangs 
en Elisabeth P, van der Plas, 



AVEHA heeft weer iets extra's voor z'n klanten 
Deze week met uw Kqffie- en Theebon 
naar AVEHA 

Wij hebben als speciale aanbieding 

Z,ONDER BON HOESTROLLEN per stuk 10 et.
Bovendien 

Puddingsaus 
Beschuit 
Koekjes 
Vermicelli 
Pudding 

deze week voor iedereen: 
Koperpoets 
Closetpapier 
Leverpastei 
Havermout 
Griesmeel 

Regelmatig voorradig diverse goede 
wijnsoorten voor tedere beurs 

Dus deze week met uw bonnen naar AVEHA 

ANDRÉ VAN HILST 
BOXTEL, Stationstraat 13 - 15 

Voor St. Nicolaas:::Cadeaux, 
. in Goud, Zilver, Pleet, groot en klein, 

&staat 
een naam achter! 

� 
Als U werkelijk im goedJ op Uw koffo- m thtt• 
bonnen wilt hebben, ga dan af op tk otuil n, 
flfflrouwtk naam flan Douwe EgbtrtJ. 
Geurige, pzttige koffie, waaroan U echt gmitt.
mélangn uit fijne Britsch.JndiJche rhm� 
U kunt· Uw bonnen nut beur beuedm ! 

Vouwe {gberls 
� 

OPGER1CHT
0
17B 

moet de Sint bij F. P. ,. LANGEN, Stationstr. 62, zijn. 
BELASTINGVERLAGING ! ! !

Qeld beleggen 
is moeilijk. 

BEGIN met een ver-

zorging van de fi

nancieele toekomst van 

Uw kinderen en van Uw 

oude dag. Dat is beleg

gen en sparen tegelijk. 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
BANKIERS 'S-HERTOBENBOSCH 

Sinds 1737 

Een kleine. greep uit de vele
practische st: Nicolaas-Geschenken,
welke wij regelmatig ontvangen.

'Vo.oc 'Vadu.: 
Handschoenen, sjaals, zelfbin
ders, sokken, slip-overs, riemen, 
bretels, sokophouders, man
chetknopen, dassenhouders etc.

'Vooe.Aloeáet,: 
Handschoenen, wanten, sjaals,
pull-overs, kousen, kraagjes,
corsages, ceintuurs, etc.

!1 J. Wütevun' s
Manufacturen en Confectiebedrijf
Rechter!itraat 18, Boxtel

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

� Koopt ,
blJ Bert van den Braak •

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

onBDEKHAND�l 

Een ieder gaat met zijn bonnen 
Voor puike KAAS en prima VIS
Naar de zaak van vertrouwen
En weet dat VOS het is. 

Stationstraat 44

Practische kennis van Auto's of

Door het vormen van reserves betaalt U min
der belasting. Dit is alleen mogelijk als U een 
goede boekhouding hebt. Wij belasten ons 
met het inrichten en bijhouden daarvan. 
Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen bij: 

Accountantskantoor A. J. ROBBEN
Nieuwe Kerkstraat 87, Boxtel 

Bakkerij "De Vooruitgang"! 
Van 6 Nov, Heerlijke fijne koekjes op No.52

tot 13 Nov, Lekkere broze beschuit op No. 7
----• van de klantenkaart. Zonder inlevering 

v. d. Vleuten-v. Eijndhoven - Liempde

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

U !Udt Uw. oqen naiuudijAs 9el.oue,n 
als U volgende week Zaterdag, 
bij de OPENING van de nieuwe 
zaak, onze coll_ectie uurwerken ziet. 

Engelse tafelklokken, the finishing touch 
in ieder verzorgd interieur. 

Westclox bureauklokjes en wekkers, in 
luxe uitvoering en zeer aparte 
Amerikaanse modellen va" 

f16.- tot f23.-

Electrische kaderklokken, wisselstroom, 
speciaal geschikt voor school, 
kantoor of fabriek f 51,-

Prima wekkers en wekkertjes in diverse 
modellen van f 11.- tot 'f 16.-. 

Voor degenen die zich lieten inscl)rijven, 
wordt een wekker gereserveerd. 
Zij ontvangen een kaart. 

Pendules en hangklokken uitstekende werken, 
beperkt in voorraad. 

Horloges zijn nog steeds op vergunning! 
Onze keuze in eerste klas, Zwitserse Dames
en Herenhorloges is uniek. Het nieuwste wat 
Zwitserland fabriceert ontvingen wij speciaal 
voor de OPEN ING. De modellen zijn juweeltjes 
van vorm en lijn. 

A. van Vlerken - Boxtel 
HORLOGER • JUWELIER 

1 SCHOENENBONNEN ' '1 1 

Voor het te laat is naar 

:J!,� 
}(--

Grote collectie Schoenen en 
warme kameelharen pantoffels, 

ook in kindermaten 

- Landbo.uwtractoren voor iedereen
U leert hoe de Auto en zijn
onderdelen in elkaar zit. Geen
droge motortheorie, maar een
voor ieder begrijpelijke schrif
telijke cursus verschaft U aan
gename winteravonden en
geeft U zekerheid in techni
sche situaties. Voor landbou-

Overgordijnstof 
zonder vergunning 

• wers speciale vervolgcursus
LANDBOUWTRACTOREN.

Lesgeld f 1,25 per week ...
Vraagt gratis prospectus
Bureau K.A.P., Jac. Marisstraat
83, Amsterdam-W.

Diverse kleuren. en 
f 5 2 5 kwaliteiten vanaf ■ p. Mtr.

:J. J. Witteuun WONING INRI C H TJ N G
Rechterstraat 22 • Boxtel

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No. 9 

- --=- ----

C;= 
,... __ 

DE DWAZE HOND 

De schijn bedriegt maar ·al te vaak 
En menigeen vergeet zijn taak, • 
Terwille van een schaduwbeeld, 
Dat zijn verbeelding parten speelt, .. 
Een leerzaam voorbeeld ziet gè hier: 
Een hond zag eens in een rivier 
De kluif die hij gestolen had, 
Weerspiegeld in het glinst'rend nat. 
Het beeld lijkt erg begerenswaard; 
Hij hapt, maar schiet dan met een vaart 
Te water, waar hij door de stroom 
Wordt meegesleurd .... zijn mooie droqm 
Is uit_: hij komt er levend af, 
Maar mist èn kluif èn beeld als straf! 

Zó vergaat het ook de mens, die 
liever tien vogels in. de lucht dan 

één in de hand heeft! Laten we ons 
niet blindstaren op dingen die toch 
niet voor ons zijn weggelegd, maar 
onze voor de hand liggende . taak 
welgemoed aanvaarden! Alleen door 
allen eendrachtig de schouders onder 
het werk te zetten, kunnen we 

gezamenlijk ons doel bereiken. Alleen 
zó kunnen allen het beter krijgen. 
Geen �eisje, geen jongen, geen man 
mag afzijdig blijven bij de nationale 
krachtsinspanning voor een welvarend 
Nederland. Meldt U bij het Philips 
Aanneembureau in de Willemstraat. 

PHILIPS 

De teleurgang wan het, Huis 

LA.MPE in EindboTeo 

AAN DE RECHTESTRAAT 
stond eens een groot en modem 
modehuis op het punt van te 
zullen verrijzen. Op 6 Decem
ber 1942 echter bleek eens te 
meer de wijsheid van het 
woord: ,,De mens wikt, ... ," 

OP 6 D E CE MBE R 1942 
bracht Eindhoven zijn offer aan 
de oorlog. Het Huis Lampe, 
dat reeds op 14 Mei 1940 zijn 
grote zaak in Rotterdam ver-, . 
loor, zag nu zijn veelbelovende 
modehuisplannen in Eindhoven 
in vlammen opgaan. 

MAAR LAMPE EINDHOVEN ZAL HERRIJZEN ! 
Het Nederlandse Volk is een sterk volk. Ons verwoeste 
land zal mooier en beter worden dan het was. 
Ook het Modehuis Lampe in Eindhoven zal in schoner 
vorm herrijzen, beter en groter dan het zou zijn geweest. 

Heel Zuid-Nederland vraagt: 

herrfise11 ·f 

1 
' ' 

•
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KATHOLIEK WE.EKBLA D VOOR BOXTEL EN 

T u.ssen twee Polen 
JII, 
DE PRIJSBEHEERSING STAAT 
NIET IN GOEDE GEUR. 

Nog een klein fragment uit het rond· 
schrijven van de Voorlichtingsambtenaar 
uit den Bosch. 

"Wanneer men echter, zoals het gros 
der ondernemers, zowel groot als 
klein, gedurende 8 jare!1 _in. een finan'
cieel bevoorrechte pos1t1e 1s geweest, 
dan raakt men daaraan gewend. Men 
weet niet meer wat concurrentie is. 
Het verkopen gaat vanzelf en het 
geld komt toch wel binnen. Men is 
nuchter gezegd verwend; men heeft 
het te goed gehad". 

Het doet ons goed te vernemen dat het 
çonflid: dus vooral op fsychologisch ter
rein ligt. Dit had Pro . Brouwers. trou
wens reeds eerder opgemerkt. De fout 
zou dus liggen bij de ondernemers zelf. 
Zij zouden -dus hoge winsten gewend 
zijn en daar niet meer buiten kunnen. 
Wij zijn het erover eens met de heren 
dat deze sociale spanningen vooral op 
psychologisch terrein liggen. Maar _tiet 
prijsbeheersingsinstituut legt het accent 
verkeerd of althans maar aan één kant. 
Niemand zal beweren dat "alle midden
standers engelen zijn. Maar het zou goed 
zijn, als de ambtenaren der prijsbeheer
sing eens een gewetensonderzoek be
gonnen in hun eigen gelederen. Ieder
eén weet dat de middenstand ofwel bang 
is voor deze heren ofwel woest oin hun 
minder voorzichtig optreden (laten we 
't zo maar zaêhtjes zeggen). We kennen 
allemaal voorbeelden genoeg ·,van "ver
balen wegens prijsovertredingen", waar
bij de redelijkheid zoek en de rechtvaar
digheid ver af is. Een milder optreden 
zou de zaak veel gemakkelijker maken. 
Wat meer begrip van de kant der prijs
bêheersingsambtenaren �ou veel goed 
maken. 
Tot nog toe is de medewerking van die 
kant uiterst gering geweest. Zo heeft 
b.v. een officieèl erkend college uit de 
middenstand getracht een deskundige te 
betrekken in het prijzenoverleg voor de 
middenstand. Het Directoraat Generaal 
wilde hier niet van horen. Zodoende liep 
dit mis. 
be groothandel io aardewerk b.v. deed 
een voorstel, goed gedocumenteerd en 
uitgewerkt, om wijzigingen in de marges 
aan te brengen op verschillende soorten 
aar.lewerk, waarbij het bedrijfsleven ge
baat zou zijn, zonder de consument te 
benadelen. Dit werd terzijde gelegd. Men 
stelde zelfs een accountants-onderzoek 
voor. Ook hierop gingen de heren niet 
in, omdat het Directoraat Generaal geen 
herziening wenste. 
Daaruit blijkt duidelijk da5: de heren zelf 
wat meer logica en psychologisch inzicht 
konden gebruiken. Zij hebben het recht 
niet de middenstand te verwijten, dat 
zij geen enkele weg uit willen, dan de 
weg van de hoogst mogelijke winst .. 
Zodra zij zelf schoon gewassen ziji1 en 
vari psychologisch inzicht blijk geven, 
mogen zij dit van de middenstand eisen. 
Het moet niet zo zijn dat de ambtena
ren van de prijsbeheersing een stad of 
een dorp onveilig maken, zodat men alle 
kanten heen telefoneert "ze zijn er 
weer". 

, Neen, pas wanneer een wederzijds be
' grijpen aanwezig is kan men beginnen 

met een behoorlijke loon en prijspolitiek. 
H. v. d. M.

BOUWEN 
Nog steeds zijn er honderden gezinnen 
die geen menswaardige woning hebben. 
Op sommige plaatsen, zoals b.v. in He
del, heeft 'men een groot aantal nood
woningen- gebouwd door een organisatie 
die de naam draagt van Wederopbouw. 
Men heeft het klaar gekregen met grote 
uitgaven niet alleen aan aannemers en 
uitvoerders maar ook aan ambtenaren 
van de Wederopbouw 'n stel noodwo
ningen bij elkaar te zetten, die in de 
eerste behoefte voorzien, maar totaal 
geen· rekening houden met belangen van 
hogere orde, zoals· de noodzakelijkheid 
van een behoorlijk afgesloten en be
schermd gezinsleven. . 
Ook in België bestond woningnood. Men 
kwam daar niet op 't idee om ·een soort 
·instituut in 't leven te roepen, dat de
zelfde bevoegdheden heeft als bij ons de. 
Wederopbouw. Men ,liet hier wat meer .. , 
over aan 't persoonlijk initiatief, terwijl 
de overheid alleen een wakend oogje 
in 't zeil hield. 
Binnen de, korst mogelijke tijd ging men
de ingestorte huizen herbouwen; welis
waar waren de aanbestedingsprijzên niet 
l�g, maar dat kon ook iets meer lijden,. 
omdat er geen regerings-instelling moest 
onderhouden worden .. 
Iedere huiseigenaar bouwde zijn huizen • 
direct op, als hij de mogelijkheid had, 
Alles werkte mee . om met de grootste 
spoed de chaos te verbeteren. En 't re
sultaat bleef niet uit, wat wederom be
wees dat het persoonlijk initiatief en de1._ 
particuliere vrijheid !;oepeler en sneller.·
werken dan regerings-instanties.
Wat nu in Nederland wordt· uitgegeven
aan Wederopbouw-ambtenaren, kon met 
veel meer succes worden toegevoegd aan 
vrije aan_bestedingen. Waarschijnlijk zou-

den. er dan in'"' deze paar jaren na de 
oorlog meer �n betere wonï'ngen gezet 
zijn dan nu het geval is. 

•• Een aannemer, die nu voor de Weder· 
opbouw werkt is niets anders dan 'n
werknemer in ovérheidsdienst. Hoe meer 
uurloon, hoe hoger de prÓcenten van zijn 
winst. Nooit zal men een prikkel kunnen 
waarnemen, die het bouwvakleven in 
België bezielt. 
Men kan zeggen dat België er heel
anders voorstaat dan Nederland. Daar 
is 'iets van waar. Maar het moet toch 
duidelijk zijn dat vo_or een vraagstuk als 
de woningnood niet al te zeer de Ne-"' 
derlandse zuinigheid mag gelden. 
Er worden commissies paar 't buiten
land gezonden die voor f 32.000 devie-

. zen meekrijgen als reisgeld, terwijl men 
voor 't hoognodige bouwmateriaal te zui
nig is wat meer deviezen te besteden. 
Wel werden 'n stel noodwoningen in 't 
buitenland aangekocht, rhaar men ver
gat dat <lit straks dubbel geld zal kosten. 
Het was wellicht niet verkeerd iets meer 
soepelheid van onze Belgische vrienden 
over te nemen. Het Belgische volk is een 
werkzaam volk. , . Men kon dit voor kort van 't Neder
landse volk ook zeggen. Zodra echter 
alles door de staat of door semi-over
heidsinstanties· geregeld wordt, doet de 
Nederlander niet meer dan noodzakelijk 
is. Wanneer 't particulier initiatief ge
broken wordt, is het zakenleven dood. 
Willen wij 'n spoedige oplossing hebben 
van 't woningvraagstuJ<, dan behoeven 
we alleen maar de banden los te gooien. 
Laat het dan enkele deviezen kosten. 
Later zal blijken .dat deze manier goed
koper en effectiever is <lan de methode, 
die nu toegepast wordt. 
Tevens zal daarmee 'n weldaad bewezen 
zijn aan ons volksleven, dat bij een 
goede woningtoestand alleen maar grote 
morele voordelen kan hebben. 

H. v. d. M.

Gevonden eri verloren 
Het is de laatste jaren maar al te dui
delijk gebleken, dat de les van de mijn
en dijnwet uit onze schoolkatechismus 
veel van haar invloed op de mens heeft 
verloren. 
(En _toch is er geen woord F�ans bij). 
Maar wánneer we het verlies aan eerlijk
heid bij de mens gaan brandschatten aan 
de hand ·van bijv. de lijst van gevonden 
en verloren voorwerpen, blijkt het dat 
men er geen been in ziet het gevondene 
niet aan te geven, doch het als recht
matig verkregen goed te gatan beschou
wen. Sleur, gemakzucht, eerloosheid? 
De jeugd wordt in deze ongezonde· ge
woonten groot gebracht en het is (eer
der) te verklaren (<lan goed te praten), 
dat ook die zich al gauw tittel noch 
iota meer aantrekt van de stem van het' 
geweten, die zegt dat men niets tot het 
zijne mag rekenen, van wat een ander 
toebehoort. 
Men maakt er zich echter met een ge
mak- en hebzucl�:ig Jantje van Leiden 
af. En passant schiet het kwaad wortel 
en neemt geleidelijk aan grotere vormen 
aan. 
0 tempora, o mores. Wanneer zal eer
lijkheid weer een schone deugd gaan 
betekenen? 

Plaatselijk nieuws.
FANCY-FAIR 
BIJ DE WITTE ZUSJERS 

Vanaf Zaterdàg 15 tot en met Zondag 
23 November zal Boxtel in het teken 
staan van liefdadigheid, als de Witte 
Zusters -van Huize 'Lavigerie hun Fancy
Fair organiseren, met de intentie het 
missiew.erk te steunen. 
Deze "liefdadigheids-kermis" zal Zater
dagmiddag 15 November officieel ge
opend worden door de HoogEerw. Heer 
Deken Broekman, • waarbij het Missie
comité voltallig aanwezig zal zijn. Een 
muzikale wandeling van de R.K Gildert
bondsharmonie zal aan deze opening 
vooraf gaan. 
Zondag zal de Fancy-Fair geopend zijn 
na de Hoogmis tot 1 uur en verder na 
3 uur. 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donder
dag· en Vrijdag hebben de Eerw. Zusters • 
vanaf 7 uur 's avonds hun poorten open, 
terwijl om 8 uur het Rad van Avontuur 
speciaal zal ro_uleren voor de huismoe
ders, die een schat van· prijzen in de 
vorm van huishoudelijke artikelen kun-
nen verdienen. • 
Hetgeen niet wegneemt, dat ook de deel
name van een ander ten zeerste op 
prijs zal worden gesteld. 
De kinderen gaan op de vrije Woens
dagmiddag naar de Witte Zusters in de 

s,Rechterstraat, want dan zijn er voor hen 
speciale attracties. 
Zaterdag 22, en Z�ndag 23 .November 
is deze missie-actie vanaf 3 uur open, 
terwijl Boxtels Harmonie 's Zondag de 
muzikale geste heeft een bezoek te 
brengen, 
Zondagavond tal tenslotte de trekking 
van de· loter>ij-prijzen plaats hebben. 
De entrée van deze Fancy-Fair is vrij. 

AiONNé'S 

Hebt gij Uw krant niet ontvan
gen? Reclameer dan onmiddellijk 
bij de administratie van Br. C., 
Molenstraat 19. 

ST. NICOLAAS IN BOXTEL. 

Het is van de Heilige Man een SCQ_one 
jaarlijkse traditie geworden om vóór 
,,'t heerlijk avondje" door de. Boxtelse 
straten te trekken, jaar in jaar uit 
trouw begeleid door 't muziekcorps 
,,Boxtels Harmonie" en ...... de collectan-
ten .voor ,,'t Zwakke Kind", een initiatief 
van <le Dr. Hoekstichting . 
En een even' schone traditie van jaren 
is het, dat de opgehaalde gelden telkens 
een record betekenen. 
En de omstandigheden nopen· oris • ook 
dit jaar weer niet met deze traditie te 
breken. Er is al een kinder-uitzending. 
mogelijk gemaakt, doch nog niet in <lie 
mate, dat alle "gevallen" geholpen kun
nen worden: 
Om dit nu mogelijk te makèn, trekt St. 
Nicolaas met zijn zwarte Pieterbazen 
op Zondag 23 November weer door 
de straten. 
Indien de weersomstaRdigheden slecht 
zijn, zal de rondrit naar <le volgende 
Zondag verschoven worden. 
In ons blad van volgende week zullen de 
bijzonderheden bekend gemaakt worden. 

COLLECTE KLAPROOSDAG 1947 

Zaterdag 15 en Zondag .16 November 
� zal er op de inwoners van Boxtel een be-

roep worden gedaan. 
Een beroep op de offervaardigheid van 
Boxtel, ten behoeve van <le verzorging 
van de oorlogsgraven van gevallen oor
logsstrijders, wier nabestaanden in de 
gelegenheid gesteld moeten worden de 
graven te bezoeken.. 
Zij gaven hun leven voor de gemeen
schappelijke zaak; Boxtel geve. naar ver
mogen en dus...... a.s. Zaterdag en l 
Zondag geen Boxtelaar zonder Klaproos·.· 

AMATEURT ABAJÇKERS 
Amateurtabakkers willen wij wijzen op 
een voor hèn belangrijke advertentie, 
die in <lit nummer voorkomt. 

. HEEMKUNDIGE STUDIEKRING

In de eerstvolgende vergadering van de 
kring, welke op Vrijdag 21 November 
a.s., des avonds om 8 uur, in de Ark
wordt gehouden, zal de heer P. Doren
bosch een lezing houden over de linnen
wevers en St. Severus, in welke lezing '
vooral de toestanden der weverijen en 
wevers in de 19e eeuw zullen worden 
besproken. 

IN MEMORIAM A. A. GROOT
In het St. Elisabeth-Ziekenhuis is Zater
dag overleden de Heer A.A. GROOT, 
Muziekleraar, oud- en· ere-direct'eur van 
de Nederlandse Kori. Harmonie en ge
wezen directeur van Boxtels Harmonie. 
De Heer Groot, die een welverdiende 
rust genoot na zijn verdienstelijk stre
ven voor de bevordering van het muziek
leven was 76 jaar oud. 
Dinsdagmorgen j.l. werd hij in de Paro
chie van het H. Sacrament naar zijn 
laatste rustplaats gebracht. 
Hij rustê in vrede. 

R.K.J.B. AFD. BOXTEL 

Dinsdag 11 November j.l. vergaderde de 
R.K.JB. in de R.K. Landbouwschool, 
waar tevens de eerste les van de Sociale 
Cursus werd gegeven do1'lr de Geestelijke 
Adviseur. 
Hier omheen was ee� vlot variërend pro
gramma geweefd. 
Zang, hersengymnastiek en enkele be
sprekingen aangaande emigratie-moge
.Jijkheden omlijstten de hoofdgedachte 
van deze vergadering. 

-o-

Leden, welke zich nog op willen geven 
voor de retraite van 4 tot 8 Januari kun
nen zulks nog/doen Zondag a.s. na de 
Hoogmis i�Àe Landbouwschool. 

MISSIEA,VOND 
Op Woensdag 12 November organiseer
de de Boxtelse Missienaaikring haar jaar
lijkse Missieavond in de Ark. Na de ope
ning door de geestelijke adviseur, hield 
de Franciscaner pater Th. Notenboom 
een causerie over de Missie in Noor
wegen. Na een korte beschrijving over 
het land, ging hij over tot het schilderen 
van de inwoners, waarvan hij de voor
naamste trekken, als gastvrijheid, eerlijk
heid en trouw speciaal belichtte. In zijn 
tweede gedctelte vroeg hij de bijzondere 
aandacht voor. de moeilijkheden <lie het 
missieleven· hier voor de missionaris mee
brengen. Noorwegen, vroeger geheel Ka
thohek, is een· land, waar de bekerjngen 
zeer zeldzaam blijven. In de 17e eeuw 
onder Koning Christiaan werd de re-
. formatie ingevoerd en zeer streng ge
handhaafd, zodat iedere katholieke in
vloed van buiten sindsdien onmogelijk 
was. Drie lange eeuwen is de Katholie
ke Kerk uit dit land verbannen geweest, 
en toen, na drie eeuwen, eindelijk de 
eerste parochiekerk van <le Katholieken ' 
weer geopend werd, gebeurde dit met 
schreiend hart en diepe ontroering. 
Langzaam, zeer langzaam wint de Kar

tholiekè Kerk hier terrein. De bekerin, 

gen geschieden nooit rechtstreeks, maar 
door bemiddeling van ziekenhuizen en 
scholen, leert men weer belangstelling te 
wekken voor de rijkdom"\,an het Katho-
liek geloof. ' ' 
Een verheugend teken is, dat vooral in 
studentenkringen speciale studiekringen 
worden opgericht, om het katholieke ge
loof en de Katholieke moraal weer in
gang te doen vinden. Vooral het Ka
tholieke Onderwijs wordt door de No
ren zeer hoog aangeschreven. Zo zijn 
er b.v. Katholieke scholen, die van de 
250 leerlingen slechts 80 katholieken tel
len. 
Het grote offer dat hier van de missio
n�ris wordt gevraagd, is de eenzaamheid. 
Het zeer kleine getal der katholieken 
en de lange winters met zijn voortduren
de duisternis drukken soms zwaar op .de 
missionaris. En daarom vroeg spreker 
op het laatst het gebed, de belangstelling 
en <le sympathiè van alle aanwezigen 
voor de missionarissen van dit onbekende 
en moeilijke missieland. 
Na deze spreekbeurt kwam het Toneel 
van Stapelen met een vlot gespeelde Stu
denten-operette: ,,Voor den Bloedraad", 
die bij het publiek bijzonder in .<le smaak 
viel. Vooral de herbergier verdient een 
extra pluim voor <le buitengewone ver
tolking van zijn rol. 
Aan het slot dan�te de Adviseur de spre
ker voor zijn interessante spreekbeurt, 
Stapelen voor de sympathieke medewer
king van de· studenten en spoorde de 
aanwezigen aan tot gebed voor deze on-
bekende missie. _. 
Tenslotte deelde hij namens het bestuur 
van <le Missienaaikring mee, <lat -de ver
loting, die oorspronkelijk voor dit najaar 
was bedoeld, noodzakelijkerwijze moest 
worden uitgesteld tot het voorjaar. Hij 
bedankte degenen, die reeds hun bij
drage hiervoor hadden verstrekt en sprak 
de boop uit, dat degenen, die iets hacldc-n 
toegezegd, de Missienaaikring niet in <le 
steek zouden laten, wanneer eenmaal <le 
tijd van de verloting zal zijn aange
broken. 
En hiermede kwam ee� einde aan deze 
avond, <lie, gezien <le opkomst en het 
warme applaus, geslaagd mag heten. 

, 

I Vliegtuig. Vermist! I 
BOXTELS TONEEL 

,,Boxtels Toneel" zal Dinsdag en Woens
dag a.s. haar toneelseizoen openen, met 
het toneelspel "Vliegtuig Vermist". 
Wie van goed toneel houät, mag niet 
verzuimen een van deze twee avonden, 
de vertolking van dit raak getypeerde en 
fris geschilderde toneelwerk, dat ons een 
blik in het vliegersleven gunt, bij-te wo
nen. 
De spanning in dit stuk neem� van be
drijf tot bedrijf toe, !'11 bereikt zijn hoog- -
tepunt in het laatste bedrijf, als een ver
raden vriend, zijn in nood verkerende 
kameraden in een jagertje te hulp snelt, 
en_ ,hierdoor zijn menselijke en vliegers
pitcht, weet te stellen boven persoonlijke 
wraakgevoelens. 
Een avond van geweldige spanning en 
tevens diepe ontroering wacht al de
genen, die deze uitvoering zullen bij-
wonen. � Voor nadere bijzonderheden, zie adver
tentie in dit blad. 

TENTOONSTELLING "HET 
RASKONIJN" 

Op 8 en 9 November werd in de zaal 
van H. van Rooy Nieuwe Kerkstraat, 
door <le konijnenfokvereniging "Het Ras
konijn" de jaarlijkse clubtentoonstelling 
gehouden. 
De uitstekende inzendingen, het drukke 
bezoek en een perfecte organisatie recht
vaardigen te schrijven over een uitste-
kend geslaagde tentoonstelling. 
De prijswinnaars waren de volgende fok
kers: 
1 e J. Rovers; 2e J. Rovers; 3e L. v. Berk .. 
Extra prijzen: H. v. cl. Broek 2, 11 en 
18de prijs; M. Hellings 4, 5 en 7de prijs; 
W. v. d. Plas 6de prijs; J. v, Hamond 8,
9, 14, 15 en 17de prijs; L. v. Berk 1 0, 
13 en 19e prijs; N, v. ·Gils 12 en 16de 
prijs; W. v. d. Plas tenslotte won de 
grote tentoonstellingsprijs met de groot
ste inzending. 

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B. 

Op Donderdag 6 November j.l. werd de 
tweede ontwikkelingsavond van de KAB 
gegeven. De voorzitter van de Culturele 
Dienst'van de Bossche Diocesane Bond 
van de KAB, de heer P. Coppes hield 
een inleiding over de tijden na Rerum 
Novarum: ,,Herboren in Bloed en Tra
ne�. Ter omlijsting van deze avond 
lei<l<le Pater G. Kemps van de Con�r. 
der Paters van <le 1-1. Geest uit Baar!c
Nassau, de aanwezigen rond door het 
leven en de werken van <le grote Vlaam
se Priester-dichter Guido Gezelle. Jam
mer dat hij enkel ter omlijsting aanwezig 
was, hij had de gehele avond moeten 
kunnen vullen en dan nog zou men node 
van "eindigen" gehoord hebben. Dat 
was de mening van allen, die hem ge
hoord en gezien hebben. De gedichten, 
met het fijne spel. der klankschakeringen, 
·werden door hem zo visioneel en met
zo'n fascinerende zegging gedeclameerd, 
dat het voor de aandachtige toeschouwer 
als het ware werkelijkheid werd. 

OMGEV.ING 

Godsvertrouwen 

De menselijke ervaring en de menselijke 
wetenschap staan met wanhopige han• 
den bij het zieke lichaam van de tegen
woordige maatschappij. Hebt ge het wel 
eens meegemaakt in uw gezin? Een van 
uw kinderen, het flinkste en het beste 
eruit wordt ziek, gevaarlijk ziek en dok
ters staan er machteloos· bij? Er blijft 
nog. één middel over: Op de knieën voor 
God, om genezing te verkrijgen. 
Wij kunnen deze vergelijking toepassen 
op onze tijd: Tegenover de betrekkelijke 
machteloosheid van <le wereld, om de 
problemen op te lossen, of om de ge
volgen ervan dragelijk te maken, tegen
over de ontevredenheid, de teleurstel
ling, de verbittering, de wanhoop van 
honderdduizenden, tegenover de kreten 
van domme haat, van blinde opstandig
heid, tegenover de lichtzinnigE, beloften 
van politieke profeten, staat voor de 
Katholiek de altijd levende plicht van 
Godsvertrouwen. En het wordt inder
daad tijd,· dat deze zieke wereld zich 
wendt tot God. 
Godsvertrouwen betekent hier: het her
stel van de verhouding tussen God en 
mensen en tussen de mensen onderling. 
Niet zo lang voor de eerste wereldoor
log beleed de mensheid een overmoedig 
vertrouwen in zichzelf en beloofde zij 
korte metten te maken met alle kwalen 
der ,wereld. De barometer liep steeds 
op naar Vooruitgang, Welvaart, Rijk
dom, Weelde, Gezondheid, Vrede ...... 
en dertig jaren later beleeft diezelfde 
mensheid haar tweede wereldoorlog, met 
alles wat hier aan vastzit. 
En de reden: gebrek aan Godsvertrou
wen, men meende het ook zónder God 
te kunnen. 
Ons volk heeft een tijd beleefd, waarin 
de verwarring groter was, <lan in onze 
dagen en het was alleen het Godsver
trouwen, waarmee de driekoppige vij
and: Hervorming, Liberalisme en Socia- • 
!isme werd overwonnen.
Nu is over hun nageslacht de oorlog 
losgebroken met zijn nasleep van ellen
de. En a,arzeling, ëingst en vertwijfeling 
doen de Kruisbanier trillen in deze be
vende vuisten. Maar uit de vergeten • 
graven rijze1, de :;chimm�n der ·,oc� 
vaderen overeind, starend met angstige 
spanning in hun vrome ogen naar de 
laatste strijd, die <le geweldige beproe
ving wordt van hun zonen en dochters. 
En zullen wij nu versagei1? Zullen wij 
lafhartig de ·wapens weggooien? 
Nee ...... want in onze vuisten en hoof-
den leeft nog de kracht van ons onover
winnelijk voorgeslacht. In ons hart 
gloeit nog dezelfde liefde vöor Christus 
onze Koning. 
Het schip van onze maatschappij dreigt 
te vergaan. Daarom ieder op zijn post. 
De touwen in, het roer in vaste hand. 
Hoe lang deze storm duren zal, is aan 
niemand bekend. Maar het voorspellen 
van de schipbreuk, is het werk van de 
lafaard. Verdedigen wij ons schip? Een 
Ander is de Heer der golven. Hij al
leen weet, wanneer Hij bevelen zal aan 
de storm, om te bedaren. Hij alleen leest 
vooruit op de klok der eeuwen het uur, 
waarop Hij aan de geteisterde beman
ning terug zal geven, rust en veilig
heid en welvaart in de dageraad van 
een be!ere tijd. 

Pater Kemps begon mctt "De Zonne" om 
over te gaan naar "Hei da lieve dreupel 
water". Het mooiste en zuiverste echter 
-was de voordracht van het Angelusklok
je. De pater had aan de woorden van 
Guido Gezelle de zuivere klokkenklank 
gegeven. ,,Wat hangt gij daar te praten 
aan de blomme" en het "Jubilé lied van 
den Pastor" waren áf; kortom Pater 
Kemps gaf "de gedichten op een wijze 
die practisch niet te overtreffen was, en 
die voor iedereen, hoe onontwikkeld 
ook; .verstaanbaar en begrijpelijk was. 

Staande de vergadering werd het vol
gende gelukstelegram aan de Verbonds
voozitter de Bruyn verzonden: 

,,De Boxtelse KAB in vergadering bij
een feliciteert U van harte met Uw 

zestigste verjaardag en wenst U nog 
vele jaren aan het hoofd der bewe
ging te zien". 

Alles bijeen genomen wat dit een ont
wikkelingsav�nd, waard om meegemaakt 
te worden en allen, die, deze gelegenheid 
hebben laten voorbijgaan hebben een 
werkelijk prachtige avond gemist. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 4 November t.m, 10 Nov. 1947 

GEBOREN: Martinus J. J. zoon van M. 
]oosten en van H. J. Beaar<l; Gerardus 
G. J. M. zoon van J. J. van Zoest en 
van A. J. M. v. d. Broek; Herman. R. . 
zoon van H. R. Jacobs en van E, M. van 
Gaal; Henrica A. M. dochter van Th, 
J. Megens en van J. J. v. Laarhoven.
ONDERTROUWD: Henricus F. v. Bo
ven en Martina J. Verhoeven; Adrianus 
H. Kruijsen en Gerarcla P. E. van den
Oetelaar; Gerardus F. Veroude en Fran
cisca Pastoor. 
GEHUWD: Henricus A. C. Wijgergangs 
en Elisabeth P, van der Plas, 



JEUGD-PRIJSVRAAG -

1 "Kent_U Uw �gen streek-?" . _ j 
Beste Jongens en Meisjes, 

. De wereld is gróot en mooi en in een 
paar dagen kan men van het -ene einde 
naar het andere reizen. Met een vlieg- . 
machine natuurlijk. 
Ja ja maar dat is 'niet voor iedereen 
m�gelijk en het is en blijft altijd zó, 
dat de meeste mensen hun hele (�ven 
rtioeten slijten in de streek waar ze ge
boren zijn. En die mensen behoeven 
heus niet jaloers te zijn op die wereld
reizigers, die over de gehele wereld heb
ben gevlogen of gevaren, want het is 
lang niet zeker, dat deze daarmee ge
lukkiger · zijn. In de regel - is het leven 
1h eigen streek het fijnst. Als dat niet 
-waar was zouden zij, die ver van de ge
boortestreek leven, dan zo sterk naar 
huis verlangen? 
Heus beste jongens en meisjes, er is géén 
mooier plekje· op de wereld, dan waar 
men geboren is. Iedereen zal dit toege
ven. Er zijn een boel aangename dingen, 
die de mensen doen hechten aan die 
grond; teveel misschien om op te noe-
men. � En hoe beter iemand een streek kent,
hoe meer hij er van houdt. · 
En het is daarom zo jammer dat de 
inensen zoveel van het natuurlijke, on
gedwongen leven moeten missen, door 
vermakelijkheden, die uit de· steden ko
men en de oorzaak zijn, daf vele mensen 

' de schoonheid van de natuur niet ·meer 
zien of horen. 
Nu doet de redactie van Brabant's Cen
trum èen beroep op jullie jongens en 
meisjes uit Boxtel, Liempde, Esch en 
Gemonde om mee te helpen, die mooie 
plekjes, met die mooie namen weer eens 
in het geheugen van de mensen te bren-
gen. 
Doet allen mee. 
·Brabant's Centrum looft verschillende

NEDERLANDSE 
IN KLEUREN. 

. 

POPPENFILM 

In opdracht van de Honig's Fabrieken 
te Koog aan de Zaan en Nijmegen, is 
door Joop Geesink een aardige poppen
film vervaardigd, die binnenkort in de 
Nederlandse bioscopen te zien zal· zijn. 
De film wordt geheel gespeeld door 
poppen, terwijl de machines levende we
zens geworden zijn. In een bonte rij van 
leuke opn·amen en originele vondsten 
krijgt de toeschouwer een indruk van 
wat Honig's fabrieken· doen om z-0veel 
mogelijk heerlijke,. voedzame Honig's 
Artikelen te maken voor zo veel moge
lijk Nederlandse gezinnen. 
U zult deze kleurenfilm stellig de moei
te waard vinden en bij een bezoek aan 
de bioscoop dan ook zeker van de film 
,,Honig werkt" genieten. Adv. 

Geef ons heden . . . . . .
We hebben meer nodig dan brood en 
kleren, meer dan onderwijs en diploma's, 
meer dan louter film, techniek, sport ... 
Daarmee maakt men nog geen mens! 
Wie helpt ons, ons karakter te vormen: 
door woord en voorbeeld? 
"Geef ons heden ...... leiders op de wég 
naar boven ...... naar het ideaal van een 
edel christen, blij en sterk, klaar voor de 
moderne tijd" : zo zou de jeugd kunnen 
bidden. 
Met Allerzielen drie uur zat heel onze 
Petruskerk vol jongens en meisjes. Wie 
van hen stond in levende verstandhou
ding met Christus vóór hen op het al
taar! - De straten van Boxtel lopen 
vol van opgeschoten jeugd; ... waar lopen 
ze heen, waarheen beweegt zich hun le
ven? -
Vele jongeren vragen· om "jeugd-bewe
ging"; velen vragen niet, maar zouden 
willen; en de meesten misschien hebben 
geen notie van dit ideaal. 
Vele ouders hebben hulp nodig in het 
moeilijke werk van de opvoeding: niet 
alleen hulp in de huishouding, ook daar-

. buiten; zeker in deze tijd, die zelf in 
gisting is en in beweging naar· iets 
nieuws. 
De priesters hebben hulp nodig van de 
leken: als er ooit Katholieke Actie op 
haar plaats is, is het hier. Het gaat •hier 
·over • de eerste vraag van het leven en
hèt succes in het leven. Die vraag is: 
wat verlangt God van dit meisje, deze 
jongen. Hij of zij zoekt het geluk ... wie 
wijst die weg? 
De besten van onze jeugd zouden "vol
ledig mens én volledig kátholiek willen 
zijn. Zij beminnen het leven .in al zijn 
uitingen: zij wilJen gezond zijn en stoer, 
de steilste toppen beklimmen zonder aar
zeling". Zij willen eerlijk zijn, levend lid 
van de' Strijdende Kerk Ze staan klaar 
voor hardheid en soberheid, voor of
fers ... denk aan de oorlog. En tóch zijn 
er velen onder hen, die hun leven vullen 
met verveling en surrogaat, de bioscoop, 
het "moderne" boek, verkeerde voor
beelden, godsdienstige slei.IJ, leven zon
der pit. 
Men klaagt over de jeugd. 
Men critiseert, spot met· haar pogingen. 
Men vfodt een uniform wel leuk. 
Men is bereid de hulp van dé verken-
rters in te roepen... 
Maar aan de meeste mensen mag men 
geen offers vragen van tijd- of geld of 
daadwerkelijke steun of 'n offer van ge
mak. 
Men is bereid de jeugdbeweging aardig 
te vinden, zolang men er geen last van 
heeft of een kwajongensstreek ontdekt. 
Neem me niet kwalijk, dat ik een weinig 
overdreef; men moet overdrijven om iets 
uit te laten komen. 
Weet ge, dat er - zonder overdrijven .jonge mensen zijn, die tijd no�h _m�e1te 
sparen, omdat zij het belang wel mz1en? 
Weet ge, dat.de laatste twee pausen zelf 
onze beweging, met name de verken
nersmethode hebben aanbevolen? 

prijzen uit voor die kinderen, welke de 
meeste namen inzenden. 
Hier zijn de vragen. 
1. Welk� buurlschappen (geen straten)

kent gij in de dorpen Boxtel, Liemp-
•de, Esch en Gemonde en omliggende 
streek. 
Voorbeeld: "Tongeren, Kalksheuvel
enz. 

2. Noem de bekende gebouwen, die in
de verschillende buurtschapP.en staan. 
Voorbeeld: Huize La Salle op Mun
sel enz.

3. Geef de benamingen voor oude we
gen, bossen of grond in die buurt-,
schappen. ; 
Voorbeeld: Hellewegske, Kinderbos .
en de Lierenbout. 

4. Geef de namen van oude huizen
(boerderijen of herbergen) 
Voorbeeld: Onrooyse Hoef. 

5. Kent ge nog oude benamingen van
huizen en huizengroepen die niet 
meer bestaan? Geef aan waar ze 
gestaan hebben. 
Voorbeeld: De Oude .Ketting. 

Let op·! Wij willen namen hebben uit
Boxtel en ook uit de omliggende ge
meenten Liempde, Esch en Gemonde met 
omliggende strekèn. 
Jullie mogen gerust de hulp van vader of
moeder inroepen. Trek er met vader 
eens op uit en je zult eens zien hoeveel 
moois er nog in je eigen omgeving te 
zien is. 
De antwoord�n moeten gegeven worden
met de nummers van de vragen er voor 
en moeten uiterlijk 28 November be
zorgd zijn op Molenstraat 19 Boxtel met 
vermelding of de inzending van een 
meisje of jongen afkomstig is. 
Op 5-December zullen jullie de uitslagen
in de krant kunnen zien. 
Nu, jongens en meisjes, allen aan de slag
en veel succes! 

W,eet ge, dat de verkennerij en het gid
senwerk voor de jeugd van 12 tot 17 jaar 
een ideale opvoedingsmethode is voor de 
moderne tijd? 
Het belang van de jeugd van 12' tot 17 
ja-ar is een groot belang: in die tijd moe
ten ze leren doen. Juist dán worden z.e 
groot wat hun lichaam betreft ... ook hun 
.karakter? Als het karakter niet mee
groeit, komt er een kinderkarakter in--. 
een volwassen lichaam: een misvormd 
mens: een mislukking. Hoevele misluk
kingen telt onze tijd: mensen, die geen 
soberheid, eenvoud of zelfbedwang ken
nen? Van 12 tot 17 jaar moeten ze een 
kijk krijgen op het leven en de goede. 
richting inslaan. Als dát niet in hen is 
gegroeid van 12 tot 17 jaar, dan kan men 
later praien en vergaderen en vermanen, 
zoveel men wil... doch zonder succes. 
De jeugdbeweging is een groot belang 
voor onze parochie. Velen wjllen Katho
lieke Actie, iets groots. Help dan de 
jeugd als leider, als instructeur, als een 
beroep op U wordt gedaan. 
Men doet aan sport; avonden lang kan 
men vergaderen, wikken en wegen, be
spreken ondér het genot van een glaasje 
of sigaar. . 
Geef wat van uw tijd aan ons, en iets 
van uw dáád ! ! 
Doe mee aan de jeugdbeweging; gij jon
geren komt een paar jaar helpen; oude-

• ren ook gij als ge jong van harte bent.
Dát is opbouw aan de nieuwe tijd! Al 
is het maar een paar uur in de maand, 
of iets van uw eigen vak of levensken
nis! 
Hoevelen• geven instructie in vak of·
sport, terwijl ze nog méér zouden moe
ten geven; iets van het beste wat ze 
bezitten; hun overtuiging, hun karakter, 
hun voorbeeld, hun God. Maar gelukkig, 
velen, vooral veel onderwijzers, kennen 
hun roeping als christen van NU! 
Beste lezer, staar u niet blind op de
fouten welke elke beweging maakt, haal 
niet te vlug uw schouders op: ,,Ik kan 
mijn tijd wel anders besteden". Dat ge
loof ik gaarne. De jeugdbeweging vraagt 
offers...... ook God vraagt die in uw 
leven. Help de jeugd, zoveel ge kunt. 
N o o i t zult ge daar spijt van hebben, 
dat gt; te veel tijd of te veel van uw 
gemak aan de jeugd hebt besteed. 
Als iets zijn r e n  t e  kan opbrengen, dan
is dat dit: een kind vormen tot een 
echte christen, dat is een apostel. .. een 
invloed op de omgeving ... een licht op 

, de kandelaar ... een goede vader of moe-
der of priester.
Niets is zo vormend v.oor u zelf ook, en
vruchtbaar voor anderen. . _Gidsen en 
Verkennen: de jeugd houdt er van: en
het is aantrekkelijk èn vormend voor de
genen, die het voorrecht hebben dit spel 
te leiden of er aan mee te helpen. 
Geef on; heden dus. leiders! helpers! 

Sport nieuws.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

Zondag 9 November: . . Er werd goed werk geleverd 111 Pnncen· 
hage, zowel door de solide verdedigin�, 
als door een schier op volle toeren d•aa1-
ende voorhoede. 
Het kruimige spel: ijselijk lange passen 
naar de vleugels en scherpe in de di_epte,

• waar v. d. Heyden vandaag een mt�rst
gevaarlijke speerpunt betekende, n11ste 
zijn uitwerking niet. 
Boxtel brak ook dit maal niet met de 
traditie • want na één volle minuut moest 
de keeper van Groen-Wit re_�ds de �u!p 
van de dek-lat inroepen, lt11 een listig 
boogballetje van Van den Broek. E_n de
zucht van verlichting der Groen-Witters 
was nog maar amper geloosd, toen Tim
mermans een geheide kans naar de vaan
tje5 hielp met de voet tegen de grond, 
in stede van de bal te zetten. Groen-Wit 
ging hierna even op de Boxtel-!ieHt ope-

r:�ren,· zonder �venwel gevaarlijk te wor-
·c.en. .. 
Met een goede middenlinie, .-en behoor
lijk achterstel en een .onsamenhangende 
voorhoede is deze ploeg ten voete ge
tekend. En de Boxtel-achterhoede, die 
vandaag in )bar element was, slaagde er 
vrij spoedig de domper te zetten op liet 
enthousiaste aanvals-spel van de Groen
Witten. Met enkele solo- en gecom- • 
bineerde attaques had Boxtel de verde-
diging van haar tegenstanders vrij spoe
dig op de knieën, uitgezonderd de �?e_lman, die erger voorkwam door t11d1g 
ingrijpeQ Het nuchtere, afmattende Box
tel-voetbal zou dan ook een uitputtings
proces gebleven zijn, als enkele min1:1ten 
voor de rust bij een aanval, over lmks 
ingeleid, de bal niet naar de naar binnen 
gezwenkte rechtsbuiten v. d .. Aker was 
gedirigeerd, die het leer prompt aan v. 
d. Heyden"'doorgaf, die om een speler 
wielende op doel kogelde, waar de bal 
in het uiterste benedenhoekje verdween. 
Na de hervatting, toonde Boxtel onmid
dellijk over alle linies een klasse-meer
derheid tegenover de sportieve Groen
Witters die de tweede viool te bespelen 
kregen.' 
Met een 2de doelpunt maakte v. d. Hey
den namens Boxtel aan Groen-Wit ken
baar, dat men serieuze plannen smeedde, 
om de overwinning veilig .te stellen. , 
En na veel van kastje-naar-de-muur-spel 
kon Van den Broek uit een voorzet van 
rechts onhoudbaar in-diagonalen. 
De Boxtel-defensie won in deze periode 
zienderogen aan zelfbewustheid. 
Onfeilbaar werden de aanvallen opge
zet met nu eens afgemeten positiespel 
e11 dan. ter verrassende variatie weer lang 
vleugelspel. 
Van den Broek wist even voor tijd an-. 
dermaal te doelpunten. Het buitenspel
luchtje ontging de scheidsrechterlijke 
neus en verwekte nogal wat consternatie 
bij het rumoerige publiek. Een inter-

• mezzo die én scheidsrechter én spelers,
van Groen-Wit tot een toevalligheid be
perkten in een uitstekende • wedstrijd 
voor fijnproevers. 

-o-

De derby D.E.B.-Advendo resulteerde
in een 5-2 kous-op-de-kop voor Ad
vendo, dat zich nu ziet overvleugeld 
door T AC en Boxtel, waarvan eerstge
noemde een 2-0 overwinning bevocht 
op Nevelo, ondanks de mare, die zich 
Zondagavond verspreidde en het te.
gendeel beweerde. 
DVG slaagde er ook nu niet in op het a 

nieuwe terrein victorie te kraaien 1-2."' 
De stand: 
Boxtel 6 4 1 1 9 15-5
T.A.C. 6 4 1 1 9 9-3 
D.E.B. 8 4 1 3 9 23-18 
Advendo 7 3 2 2 8 16-12 
Groen-W.it 7 3 1 3 7 15-14 
SVG 6 3 0 3 6 14-13 
Nevelo 6 2 1 3 5 8-14 
NOAB 6 .2 1 3 5 8-11, 
Zundert 4 1 2 1 4 10-10 
Oirschot V. 5 2 0 3 3 13-19 
DVG 5 0 0 5 0 6-17 
Mat spef kostte Boxtel Il! de overwin-
ning. 
a.s. Zondag revanche, lui.
De junioren schii·nen regelrecht op de
fluwelen troon a te willen streven. 
Schijndel moest zich op eigen terrein 
met 3-1 gewonnen geven. 

1 

rvliegtuig Vermist! 1 

K.S.V. O.D.C.", 

ODC - Zaltbommel 
Rhode Il- ODC Il

Rhode 111 - ODC 111 
8-1

0-1

3-2

Het begin was niet erg hoopvol voor 
ODC, een paar goed opgezette aanval
len hadden geen succes, en het eerste 
tegenbezoek van Zaltbommel aan de 
ODC-verdediging bracht voor de bezoe
kers reeds het eerste doelpunt. 
Slecht wegwerken in de ODC verdedi- . 
ging was hiervan de oorzaak. ODC bleef 
echter beter voetbal spelen dan de gas
ten, die hoewel minder in techniek, toch· 
steeds trachtten ODC met hetzelfde wa• 
pen te bestrijden. Twee gelukkige doel
punten van Peynenqurg brachten de stand 

_ op 2-1 voor ODC. Hierbij ging de Z.B. doelman niet vrij uit, immers beide als voorzet bedoelde ballen verdwenen achter hem in het doel. In de tweede helft vergoede hij echter veel, door met enkele • prachtige saves zijn club voor een noggrotere nederlaag te behoeden. Het derde· doelpunt kwam door prachtig combinatie spel (er wereld. De bal ging van voet tot voet en geen enkele Z.& speler kwam er aan te pas, waarna Pennings deze aanval besloot met een onhoudbaM schot 3-1. De gevaarlijke aanvalsmachine, die wij kennen van het het vorig jaar bij ODC, begon weer te functioneren en het slot bracht een 8-1 overwinning. Doelpuntenmakers waren Peynenburg 3, v. d. Boogaard 3, Pens mings 1 en Hazenberg 1. Het tweede elftal kwam na enkele onverdiende nederlagen te hebben geleden weer eens met een overwinning uit de bus. 
Het 3e elftal blijkt te. hard van stapel te zijn gelopen al spreekt de 3-2 nederlaag niet van groot krachtsverschil. Het program voor a.s. Zondag is: Best Vooruit-ODC aanvang half drie.ODC 11-UDI 11, 2 uur. lrene-ODC lil 2 uur Voor ODC een zeer �ware uitwedstrijd. We behoeven alleen de wed6trijd van het vorig seizoen ·ma.ir in herinnering te brengen. De uitslag van de wedstrijd UDI-Best Vooruit 0-4 bewijst bovendien dat B.V. niet aan kracht heeft ingeboet. 
Het 2e elftal ontvangt UD! II en het 3e 
gaat naar Irene Gemonde. 

, Nabeschouwing 
De verrassing van j.l. Zondag was d,e .
grote ovel"\vinning van Best Vooruit in 
Uden 4-0 op het UDI terrein is geen 
kleinigheid. 
Gestel won normaal tn Haarsteeg en Bata . 
van OJC, die hiermede de eerste neder
laag kreeg. Vlijmense Boys, die zwak 

bego_imen komen er beter ·in en hebben 
zèlfs een verlies·punt minder, dan ODC 
en OJC. Oisterwijk moest met 2-1 het 
onderspit delven. ·� 
Aan de staart kwam derhalve geen ver
andering _ want ook Za,lt Bommel bij 
ODC op bezoek kreeg een nederlaag 
te incasseren . .- De stand is momenteel. 
St. Mich. Gest. 7. 
SCB 7 
ODC 7 
OJC 7 
Vlijm. Boys 6 
UDI 7 
Best Vooruit 6 
Haarsteeg 7 
Oisterwijk 7 
Zalt Bommel 7 

6 0 1 
5 1 1 

3 3 1 
3 3 1 
4 0 2 
3 1 • 3 
3 0 3 
2 1 4 
0 1 6 

0 0 7 

12 
11 
9 
9 

8 
7 
6 
5 

1 
0 

22-6
19-4
25...:...11
21-8
18_:_to 
11-13
12-13
17-24
8-23
5-29

OPENING NIEUWE TERREIN 

VAN D.V.G. 
-..-. 

Zondag j.l. had de officiële opening 
plaats van het nieuwe D.V.G.-terrein. 
Om 1 uur vertrok de stoet begeleid door 
de t=anfare "Concordia" vanaf het club.
lokaal naar het nieuwe terrein. Eerst 
vond de inzegening plaats door de Gees
telijke Adviseur, de weleerw. Heer Kape
laan v. d. Hout. Hierna sprak dè Edel
achtb. Heer Burgemeester in zijn ope
ningsrede de hoop uif, dat DVC nu in 
de vierde klasse KNVB een goed resul
taat mag behalen en dan na enige jaren 

• zelfs nog een klasje hoger, hetgeen best
mogelijk is door volharding en train}ng. 
Hierna sprak de voorzitter van de Voet
balvereniging DVG een dankwoord tot 
de burgemeester en bedankte allen, die 
aan het terrein geholpen hadden. Daar
na nog een kort woordje , door de 
scheidsrechter.. 
Voor. de aftrap van de wedstrijd DVG
VOAB, die hierna volgde, reikte de 
VOAB-voorzitter aan DVG bloemen 
over en zeide, dat er slechte geruchten 
over VOAB de ronde deden dat zij zeer 
onsportief waren, maar dat zij zouden 
laten zien, dat dit verzinsels waren. 
Dan fluit de scheidsrechter en de bur
gemeest;r trapt af. Direct hierop is 
VOAB aan het woord, maar de hechte 
DVG-verdediging geeft g'een krimp. 
Spoedig schijnt het alsof DVG beter in-·
gespeeld raakt, want deze zet 'enige ge
vaarlijke aanvallen op, die echter geen 
resultaat opleveren, mede door de schuld 
van de DVG-middenlinie die niet in or
de is en de achterhoede teveel wèrk 
geeft te verzetten, hetgeen zij dan ook 
trouw verrichten. Enkele schoten vlie
gen tegen de lat. Na 25 minute!\ schiet 
de linksbinnen weer tegen de lat, de te
ruggekaatste bal wordt weer door hem 
opgevangen en het is 1-0. Vóór de rust 
komt hierin geert verandering !)leer.
De thee schijnt VOAB goed te hebben
gedaan. DVG komt er als het. ware niet 
meer aan te pas, alleen de achterhoede, 
met de keeper aan het hoofd verzet •
bergen werk, maar uiteindelijk kan ook 
deze het niet bolwerken. Na 25 minuten 
wordt de gelijkmaker geboren, doordat 
de VOAB-middenvoor met een vinnig 
schot een einde maakt aan een doelwor
steling.---l-=:-1. Even later neemt VOAB 
zelfs via de paal de leiding 1-2. Hier
door schijnt DVG wakker geschud te
zijn, een mooie voorzet van rechts wordt 
door Cor de Boer mooi ingekopt, maar 
de keeper weet de -hal nog juist corner 

• te werken. Jn de stand komt geen ver
andering meer en zo heeft VOAB ver
diend • gewonnen:
DVG speelde voor de rust een behoor,
lijk, partijtje voetbal,. maar in de midden
linie wilde het niet erg vlotten. Hierin 
moet dan ook spoedig verbetering ko
men, wil men aanvallen opbouwen. 
Het tweede elftal ging naar Hintham en
speelde tegen. OJC III. Met de stand 1-0 
in het voordeel van OJC, werd achttien 
minuten voor het einde wegens zware 
regen gestaakt. • . De junioren speelden om 12 uur truus
tegen Veghel en. verloren met 0-1. 
a.s. Zondag: Advendo-DVG; Wilhel
mina IV-DVG Il; en Veghel Jun.
DVG A. 

RKSV "BOXTEL" Afd. KORFBAL 

Zondag j.l. waren Boxtel I en H de gast • 
bij Organen. Speelde Boxtél I de voor
afgaande Zondag. minder . goed, •Zondag 
heeft Boxtel I echter het tegenoverge
stelde bewezen. In een zeer spannende 
en door beide partijen prima gespeelde 
wedstrijd, bleef Boxtel I Organen I de 
baas, met 5---,2, Boxtel Il hield zich in 
de stromende regen en felle wind kranig 
en behaalde een 4-1 overwinning Op 
Organen II. 

Organon I - Boxtel I 2 - 5 
Deze wedstr�d was nauwelijks 5 minuten 
oud, toen Boxtel de leiding nam. Doch , 
enige minute11.. later maaktr Organen 
met een prachtig ver schot de stand ge
lijk 1-1. Door beide twaalftallen werd 
nu gezwoegd om qe leiding. In deze 
periode had Organen een. kleine veld
meerderheid en wist een kwartier voor 
de rust de leiding te nemen. 2--;;1. Boxtel 
zag het gevaar, viel· verwoed aan èn 
slaagde er in, nog vo :r de rust de stand 
weer op gelijke voet te brengen. 2-2. 
N;i. de . rus.t demonstreerde Boxtel een 
partij korf.hal, zoals ze nog nooit ge
speeld heeft. Het duurde dan ,ook,niet 
lang of Boxtel had opnieuw de leiding. 

0 
2-3. Weer kwam Organen verwoed op
zetten, doch Boxtel I draaide op volle 
toeren en sloeg de aanvallen goed af. 
Steeds ht;viger werden de aanvallen zo'. 
wel van Organen als van Boxtel, doch 
Boxtel zag· kans door een juweel van 
een schot de voorsprong tot 2:._4 op te 
voeren. Boxtel wist nu van geen wijken 
meer, vooral het middenvak was in top
vorm en voordat de scheidsrechter voor 
het einde floot, had Boxtel. nog kans ge
zien de stand tot 2-5 op te voeren. . • 

, Organon U - Boxtel II l - 4
In deze wedstrijd was het Boxtel Il die 
de boventoon voerde. De, gehele wed
strijd was Boxtel in de meerderheid doch 
de wind deed vee� afbreuk aan het· spel. 
Legio kansen gingen verloren. De rust 
giffg in met een 1 -:-3 voorsprong. Na 
de rust zag Boxtel Il, ondanks de regen 
en steeds heviger wordende wi�d nog 
kans haar vierde doelpunt te maken. 
Hierbij bleef het dan ook. • · 
Beide wedstrijden werden onder de beste 
verstandhouding gespeeld; 

MEP NIEUWS 
Keep-fit - MEP (dames) 2- O 

Zoals te verwachten, 'verloren de MEP 
dames deze wedstrijd. Toch waren ze 
vooral voor de rust heus niet de min
deren. en men kan gerust beweren, dat 
de keepster van Keep-fit haar elftal voor 
de rust-voor -êen zekere nederlaag heeft 
gered. Na de rust wisten de Osse meisjes 
in stromende regen 2 .maal te scoren en 
krgen hiermecfe iets meer dan . ze ver
dier.lleu. 

Keep-fit - MEP (heren 1 -3 
Beurt�lings was men in de aanval, doch 
het ;pel van de MEPers was veel cf.· fectiever. De Ossenaren stopten welis
waar uitstekend, doch er zat te. weinig 
combinatie in hun: aanval om het de 
Boxte\se achterhoede, die buitengewoon 
op dreef ,was, lastig te maken. Was het 
veld vooral voor de • goal niet zo glad 
geweest, dan zou het zeker niet bij 3 
goals gebleven zijn. Het enige doelpunt, 
dat Keep-fit kon maken, komt op rêke
ning van de scheidsrechter, die een par
tijtje voetbal van de Ossenaren over het 
hoofd zag. 
Al met ál was het een goedetit wedstrijd, 
die ons hoopvol stemt voor het verdere 
verloop van de competitie. De 1 e helf� 
van de competitie zit er thans op en 
onze jongens hebben van de 6 gespeelde 
wt�:st1 ijáen, waarvan 4 uit en 2 thui,, 
er 5 gewonnen en 1 verloren. . , 

MEP Il-MOP Il f-o 
Het 2e herenelftal, dat over behoorlijke 
krachten beschikt, komt er hoe langer 
hoe beter in. Doordat· enkele ballen ra
kelings· langs, over en zelfs tegên · paal 
en lat gingen, moesten ze met een 1-0 
overwinning genoegen .nemen. 

Najaars Concert 1 24 NOV., 1947 

Boxtelse Orkestvereniging 
Enige weken geleden deden wij enige slechts een klein deel ls opgesomd van 
algemene mededelingen betreffende het het schone, wat ons op deze concert-
a.s. Concert van de Boxtelse Orkestver- avond zal worden gebracht. 
eniging. Zoals men weet, breidt het Orl<;est zich 
De voorbereidingen voor dit concert zijn gestadig uit; zoals destijds feeds is ge-
thans in volle gang en het ziet er na�r meld, zal het Orkest binnen afzienbare 
uit, dat ons weer een avond van een tijd drie cellisten w.o. één celliste, (thans 
bijzonder niveau te wachten staat. adspirant-leden) in haar gelederen tel-
Als een zeer apart werk springt in het Jen. Ook de bezetting der 1 e en 2é vio-
programma onmiddellijk het melodieuze len is en· zal nog worden uitgebreid. 
"Ballet Egyptien': vaq Luigini in het o�g. Vermeldenswaárd is tenslotte nog het 
De B.O.V. realiseert zich wel degeltJk, volgende: 
dat dit werk een uitstekende vertol- Na enige onderhandeling is het Bestuur 
king . behoeft, wil het in volle omvang der B.O.V. erin geslaagd van de Nederl. 
tot zijn recht, komen, en _er is op dit Opera Amsterdam tijdelijk originele kla-
werk dan ook zeer hard gestudeerd. vieruittreksels in bruikleen te ontvangen 
Naast nog andere werken treft men ook van. die Opera's, waaruit op het as. 
in het programma aan het zo geliefde concert aria's en duetten zullen worden 
,,Intermezzo" uit de Opera "Cavalleria gezongen. 
Rusticana". • , De Arrangeur van het Orkest, de Heer 
De Solist Harry Quaadvliet zal ons doen Joh. Zaunbrecher, werd bereid gevon
genieten van enkele goede viool-soli, "'den, de speciaal voor de B.O.V. beno-
w.o. de populaire "Romance" in F. van digde arrangementen te vervaardigen, en 
Beethoven, terwijl het programma voorts zo werd het mogelijk, dat de Boxtelse 
een viool-solo met Orkest vermeldt. Orkestvereniging in staat zal zijn, de 
Tot slot pan nog enige bijzonderheden zangsolisten' met hun werk te' begeleiden, 
over de beide andere solisten Gré Brou- zij het voor een deel van het opera-
wenstein, de begaafde sopraan van de programma. . 
Nederl. Opera, wier prachtige stem we Een en ander is met enige woorden ge� 
nog enige dagen geleden hebben kunnen zegd, doch minder gauw gedaan; voor 
beluisteren in het Opera-concert van de de meer ingewijden behoeven wij waar-
KRO, zal ons o.a. vergasten op. een van lijk niet te verzwijgen, dat orkestbegelei-
haar soli, waarmede zij bij de Ned. ding van "opera-werk" harde studie 
Opera grote triomfen viert, namelij_k vraagt, en wij hopen van harte, dat de 
de Romanze uit de Opera Cavalena leden van de B.O.V. met hunne direc-
Rusticana. . teur, in ·staat zullen zijn, zich door deze 
Jan van Mantgem, eveneens solist bij de zeer moeilijke materie "heen te werken'!. 
Neder!. Opera, wiens vertolking van Don Met spanning zien wij naar deze veel.-
José° in de Opera Carmen een grandioos bçlovende concert:avond uit, waarbij de 
sµcces werd,-zal voor ons uit dezelfde B.O.V. m;ge rekenen' op de· aanwezig
Ópera een der meest geliefde aria's zin- heid van alle belangst.ellenden voor wer
gen. Dieper willen wij op het program- kelijk goede muziek. 
ma niet ingaan, ofschoon hiermede 

.. 

• 



.. 

Voor de hartelijke belangstelling ondervonden bij de ziekte en het overlijden van onze dierbarê Moeder, Behuwd- en Grootmoeder We.cl. A. v. Schaaijk-v. Bilzen, 

Heb betonnen noodwoning te Eindhoven (dezelfde ,!Is Dufourstr. alhier). Wil ruilen tegen benedenwoning te Boxtel. Inlichtingen, Metaalwarenfabriek Stationsstraat 22, Boxtel van 10 tot 18 uur. betuigen wij onzen oprechten dank. ' Verloren een zwarte vulpen-houder. Terug te bezorgen C. v. SchaaijkJ. v. SchaaijkW. v. Schaaijk-VerstralenJohanna Bosmans-v. Schaayk
P. Bosmans en KinderenAnna v. Schaaijk --A. v. SchaaijkJ. v. Schaaijk-v.d. Langenberg en kinderen 

BOXTEL, November 1947. 
Bij deze betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, 1 vrienden en kennissen en vooral aan buurtbewoners en buurtcommissie voor de vele be\vijzen van belangstelling bij ,onze 40-jarige echtvereni5"lng. 

aan de Landbouwschool. 
Te koop een toom beste biggen bij J. M. v. d. Staak, Mijlstraat 16. 
Te koop een fornuiskachel in goede staat. Nwe Kerkstr. 57. 
Te koop aangeboden: 6 prima postduiven, broed '46, bij 1-1. v. d. l -leyden, Markt 8.
Te koop zware driftvarkens G.Y., bij P. van den Boer,Eindhovenseweg 47. 
Te koop: voor oorlogs vloerkleed, Breukelsestraat 24. 
Te koop: 6 goed onderhouden· 

BOXTEL 1947 

HOOGST BELANGRIJKE 
MACHINERIËEN-VEILING 
Werktuigmachines, Motoren' enz. 

te houden door W. H. v. d. WETERING, Makelaar i� machines en metalen, Stationsstraat 26 te Boxtel, Tel. 273 ten overstaan van Notaris P. MERTENS, Rechterstraat 1, Boxtel, op DONDERDAG 20 Nov. te 10 uur v.m. in Hotel VAN BOXTEL, Stationsplein 2 te BOXTEL. D.o.k.v. 10 revolverbanken van 12 tot 45 mm doorlaat,fraismachines met handvoeding, cylinderboor- en hoonmachines, draaibank, klauwplaten nieuw en gebruikt,lieren, waterpompen, nieuwe en gebruikte benzinemotoren, verschillende kolom- en tafelboormachines,ijzeren en houten riemschijven, amaril slijpschijven,bankschroeven, graanmaalmolen, wasmangel, gasbakoventjcs, luchtcompressor met ketel, �nz.,Te BEZICHTIGEN Stationsstraat 26, Boxtel, Maandag 17, Dinsdag 18 en Woensdag 19 November 1947 van 8 tot 4 uur en op de dag van verkoop van 8 tot 9,30 uur. CATALOGUS OP AANVRAAG GRATIS. M. Verhagen-Raaijmakers

J. G. Verhagen-Molsen kinderen. kamerstoelen (voor oorlogs) .. ________________ 11111!1 ___ _. 

Tongeren 43, Boxtel. 
Te koop: 3 beste stierhokkelingen. Ook te ruilen voor me.kkoe. Jan Clercx, Rechterstraat. 
Te koop z.g.a.n. fornuis, ka•chel en een grote keukentafel. :Schoenmakers, Nieuwstr. 190c. 
Te koop voor St. Nicolaas een grote kinderauto en een tuin ameublement, H. Ophey, Breukelsestraat 95, tel. 415. 
Nog uit voorraad leverbaar verschillende soorten gekeurde 
Klei,Pootaarda ppelen 
veel kleine maat. Door nu te lcopen bespaart U het vastge:stelde bewaarloon. 
P. P. van Zogchel ZAADHANDEL - BOXTEL 

bevr. Molenstraat 19. 
Te koop twee in .goede staat zijnde blauwe gabardine jassen en een jekker. Adres De Rufter, Onrooi 53 ('s-avonds na 6 uur). 

Gezichtspoeder, 
Crème, 
Lippenstiften, 
Rouge, 
Lotión, 
Brillantine, 
Lavendelwater, 
Scheerdozen 

en nog vele andere toilet
artikelen in ruime sortering 
verkrijgbaar bij: 

DROGISTERIJ 

,,DE MOLEN" 
Rechterstraat 37 Boxtel 

Op 10 November bereikte ons het bericht dat de Oud-Directeur onzer harmonie 
de W elEd. Heer A. A. GROOT op 8 dezer, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten, te Tilburg in de ouderdom van 76 jaren. 

i is overleden. De Heer Groot heeft zich vanaf de oprichting in 1908 
tot aan de oorlog met zijn grote muzikale talenten geheel aan Boxtels Harmonie gegeven. Na zijn ontslagname om gezondheidsredenen werd hij benoemd tot Ere-Directeur. Zijn aandenken zal bij ons een dankbare herinnering blijven. ERELEDEN, BESTUREN EN W{ERKENDE LEDEN VAN BOXTELS HARMONIE. 
1 Schouwburg 1 DE ARK. BOXTELS TONEEL 
Dinsdag 18 en Woensdag 19 November 

Vl_iegtuig Vermist 
Wim Dumont 

Een prachtig spel van ridderlijkheid, romantiek en lage berekening Regie: P. Prince Costumes: Fa. Booms ma Grime: Th. v. Lamoen Groningen 
Entrée 11.50 en 11.- Aanvang 8 uur Plaatsbespreken op de dag der uitvoering van 12-1 uur aan de cassa. 

Notaris P. Mertens 

te BOXTEL 

·zal aldaar op Maandag 11 November 1947 voorm. to uurvoor en ten huize van het kin<lertehuis "Nieuwe Lindelust"Bosscheweg 197, om contant:geld
publiek yerkoopen: 

60 Ledikanten. Bezichtiging één uur vóór de verkoping. '-
Pracht, snijbloemen: 100 zeldz. mooie gladiolen in 5 aparte :kleuren v. slechts f 4,50 franco huis. Bet. bij ontv. Kweke•Tij H. Sijs�naar Jr., Meerlaan, Hillegom, Giro 150243. Tel. 5860. 

Maatcorsetten 
Dames, wenst U een prima en goed maatcorset, wendt U dan tot 
ANNIE SEERDEN p.a. P. VERBRUGGEN, DORPSTRAAT B 42, GEMONDECORSETIENFABRIEK EBERI-IARD KERSTEN Roermondseweg 93, Weert 

Bakkerij "De Vooruitgang" 
Met ST. NICOLAAS en KERSTMIS 
leveren wij U een fijne boterletter 
zonder inlevering, zolang de voorraad strekt. Spoedig bestellen dringend gewenst. 

v.d. Vleuten&, v. Eijndhoven - Liempde.

Voor direct gevraagd 

Fietsjongen 
of Leerling· Bakker 

P. Ghijsens, Rechterstr. 38, Boxtel

Dames! Wij hebben voor U : 
een ruime St. Nicolaas sortering o.a. 
Eau de Cologne 

Parfums 
Lippenstiften 

Rouge 
Huidcrême 

Poeders enz. enz. voor de betere merken is Uw adres: 
Parfumerie•zaak en Dames•Kapaalon 

M. J. van den Broek
Breukelsestraat 34 Het adres voor aen BETERE HAARVERZORGING 

.) Vo.o.c 5.t. 'llic:otaas
Vindt U in 

Eau de Cologne en Parfum 
. 'n overweldigende keuze in alle 
lste klas merken bij : 

Drogisterij "DE MOLEN"
� Rechterstraat 37 • BOXTELr 

Er zijn weer letters! Hiep hiep hoera 1 
Van OUDE kwaliteit chocola/ 
Volop voor héél ons landje! 
En zuurtjes, snoepgoed, allerlei. 
Maar wees er tijdig, TIJDIG bij 1 
Doe als IJgJelum<fe. 
Spaar de snoep bon. En breng ze vlug 1 
Door korting krijgt U geld terug 1 

DEGRUYTER 

� Chocolade letters 50 cent per 100 gram. 
Repen 4 op 1 bon 30cc. Edelchocolade 39 et, 
Chocolade (diverse soorten) 35 ct."per 100 gr. 

3lee/t U de é.talaq,es 6ii- Wïtteoeen at CJ-emff-? � 
Zelfs St_. Nicolaas stona paf bij het zien van 
al die practische cadeaux, en zei: 
Ook dit jaar koop ik mijn geschenken weer bij: 

II.J. w:i1n"nn•�'sJ4 � Manufacturen en Confectiebedrijf 

RECHTERSTRAAT18 BOXTEL 

Magazijn Dl BIJENKORF . 
Stationstraat 55 A , y KOL · • 

Markt 4 • • BOXTEL 

U VINDT BIJ ONS DE GROOTSTE KEUZE IN 

Speelgoederen, Luxe-en Huishoudelijke Artikelen 
kleurkrijt xylophoons pistolen damspelen schaakspelen vlooienspelen tafeltennis lottospelen breispelen korfbalsRelen sch·oolborden springtouwen 

kegelspelen artisspelen kleurboeken schetsboeken prentenboeken leesboeken puzzleboeken belhocpels mozaïek 

witkrijt walvisvaart hinkel je mee drukkerijen Ned. herrijst telramen proppenschieters slep(;rswagens 

paard en wagentrekwagens kruiwagens stoeltjes poppentrèkwagen-melkhandel (tjes knikkers 
GROTE SORTERING POPPENWAGENS EN POPPENWIEGEN 

kraaltjes verfdozen bouwdozen kacheltjes tollen penseeltjes trommen pannetjes quartetspelen horloges treintjes mens erger je fröbelkaarten klokken geweertjes halma poppen bedjes prentjes timmerkaarten spaarpotten poppenschommels weefdozen serviesjes domino poppenwagentjes borduurdozen winkeltjes prentendomino 
Onze c�Ilectie Poppen is een waar sprookje. 

Poppen met beweegbare ledematen - Baby Poppen 
poppenwipjes kleine popjes 1 vlechtdozennaaidozen 1 weegschalen gewichten 1 ringwerpen griffels \ 

- 't Nieuwste spel : Hoe is de stand Mieke.

Ook voor luxe Geschenken alleen naar De Bijenkorf.ROOKTAFELS - ROOKSTANDAARDS - RCJ'OKSTELLEN - SERVEERBOYS - KOFFERS - KAPSTOKKEN - BORSTEL- EN COURANTENHANGERS - LINNENBANKEN - NAAIBOXEN - SALONSPIEGELS - GANGSPIEGELS - THEEBLADEN - THEELICHTJES - SCHEMERLAMPEN -KELKENBAKJES - MfSSENLEGGERS - BOORDEN-, ZAKDOEK-, KOUSEN- EN DASSENDOZEN - BONBONSTELLEN - BONBONSCHAALTJESHANG EN STAANKRUIZEN - BEDIENSTELLEN - THEEBEURZEN enz. enz.

"SOLA
" Tafelgerei van M. J. Gerritsen te Zeist

wordt geleverd met volledige fabrieksgarantie en is 't 
beste wat op dit gebied gemaakt wordt!!!! 

Complete Cassettes in verzilverd, door en door vlekvrij. Complete Keukengarnituren, 

Theelepeltjes dissertlepels gebakvorkjes 
tafellepels dessertvorken bonbonschaaltjes 
tafelvorken kaasschaaf theezeefjes 
vleesvorkjes slalepel

°

' en vork asbakjes 
botermesjes kin der bekers roomstellen 
eiergarnituur ,. bridge lepeltjes kindercouverts 
VOOR 6 DECEMBER EEN SPECIAAL ST. NICOLAAS LEPELTJE 

De Bijenkorf .a.:-::::�t:
traat 55

De fabels van La Fontaine opnieuw naverteld. No.10 

HET HEB� !',.AN DE BBON 
Een hert keek vol ijdelheid naar zijn gewei, Helder weerkaatst door 't kristal van een bron, ,,Maar mijn poten zijn mager", zo mijmerde hij; Ziedaar iets wat hij niet verdragen kon. ,,Mijn kop en mijn poten ... 't verschil is wèl groot! Mijn gewei steekt hoven het struikgewas uit, Maar mijn poten ziet men ternauwernood!" Terwijl hij zo spreekt; weerklink� het geluid Van een jachthond; het hert spoed zich heen En ijlt door het bos naar een veiliger oord. Maar nû schuilt zijn kans in zijn poten alleen, Zijn gewei raakt verward en hij komt haast niet voort. Ach, had de natuur hem toch beter bedacht! Wat haat hem zijn schoonheid in 't heetst van de jacht? Maar is het zo óók niet bij 't mensengeslacht? Wat nut ons kan geven wordf door ons veracht! 

J nderdaad: menigeen verwaarloostzijn aanleg voor datgene wat hem nut en voordeel kan opleveren, dus vooral zij11 begaafdheid voor die werkzaamheden, waarin hij een hoge mate van bekwaamheid zou kunnen bereiken. Alleen door allen eendrachtig de schouders onder het ·werk te zetten, kunnen we gezamenlijk ons 

doel bereiken. Alleen zó kunnen allen het beter krijgen. Geen meisje, geen jongen, geen man mag afzijdig blijven bij de nationale krachtsinspanning voor een welvarend Nederland. Meldt U bij het Philips Aanneembureau in de Willemstraat. 
PHILIPS 

St .. Nicolaas::Cadeaux ?- Boekhandel· TIELEN,: .Stations�raat.

... 

\ 

• 

• 
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• • Dank zij de medewe�ing en hulp van 
velen, kunnen wij Zaterdag 15 November, om 2 uur, de nieuwe zaak OPENEN. Gaarne nodigen wij U uit tof �en bezoek, 

·"- op Zaterdag of Zondag a.s. van 2 - 6 uur. 
De verkoop. 6egint Maandagmorgen, 9 uur. 

Sieraden in Goud en Zilver, het St. Nicolaas 
cadeau bij uitstek. Onze keuze hierin 
is gro<?t en zeer verzorgd. 

Voor de dames tonen we U de laatste nieuwe 
•• modellen in gouden en zilveren

armbanden, ringen, broches, hangers,
kruisjes. _, 

Speciaal voor de opening: Markasit ringen, 
hangers en kruisjes. 

Zilveren rozenkransen in alle maten·. 
-

Zilverwerk, het rijke bezit voor generaties-: 
echt zilver. 

Zowel in glad tafelz.ilver als in Oud-Hollandse 
en fantasie modellen tonen wij U een 
zeer uitgebreide collectie in de nieuwe 
Show-kasten, 
Uitsluitend van eerste klas fabrieken. 

December is DE maand voor verlovingsringen. 
Kies de allerbeste: dus H. D.Z. ringen. 
In alle maten en modellen voorradig. 

A� _van Vlerken 
JUWELIE R • 1 Bos�cheweg 10
HORLOGER Box TEL 

Uw 

Smaak en aroma van de kom.; worden In de kóffieboon zèlf het beste bewaard. Koop daarom koffiebonen en maal;..ze zèlf als het enigs•, zins mogelijk is, telkens niet meer doo U pet utsel ' ,iodig hee�. 
; ��n drinkt U de lekkerste koffie! ,:l\�,-�--.�-�_}_'J;•�.J.'.f;;: . f :,�{/ .. -� '<r.· 

"""017fi 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en emaak 

en Koopt . . 1blJ Bert van den Braak • Nieuwe Kerketraat 73 . Telefoon 450 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

vos STATIONSTRAAT 44. 

Amateurtabakkers ! ! 
Diegenen welke nog niet de gerede tabaksproducten hebben afgehaald van oogst 1946, welke werd ingeleverd ter bewerking bij de Fa. Albers te Druten, en deze alsnog wensen te ontvangen worden voor de LAATSTE MAAL .in de gelegenheid gesteld hun ONTV ANGSTBEW)JS (a.tngetekend) op te zenden vóór 18 November a.s. aan mijn kantoor te DRUTEN, JULIANASTRAAT 1, waarna de producten per post onder rembours zullen word�n toegezondèn. NA 18 NOVEMBER 1947 VERVALLEN ALLE RECHTEN EN ZULLEN GEEN T ABAKSPRODUC- • TEN OOGST 1946 MEER WORDEN AFGELEVERD A. J. G. THOONEN, Consul N.A.T. 

St. Nic·o1a,as is ruim .gesorteerd.
met Suiker en Chocolade 
Holfiguren en diverse arti�elen 
en niet duur Zoek nu uit en wacht niet tot de laafste dag om 
,teleurstelling te voorkomen.
Ook volop Wijn 
voor iedere beurs en iedereen 

GROTE VOORRAAD JAM EN APPELSTROOP Dus met uw snoep- en suikerbon naar 
KEES DE JONG 

v. HORNSTRAAT 12. BOXTEL 

·•
Met St. Nicolaas een mooje damestas, 
schooltas of portemonnaie is altijd eeh-
welkom geschenk. 

Zo juist een .. teurcollectie ontvangen. 

P,�' s\ 
Schoen- en Lederhandel . Boxtel 

' 

• Practisch St. Ni colaas geschenk.
vindt U in de volgende Sportartikelen

V_oetballen
Hockey stiks -

Voetbalschoenen 
Hockeyschoenen· 

Korfbalschoenen 
Voetbalpompen 

Sclieidsrechtersfluiten 
Padvindersriemen 

Polsriemen 
Broekriemen 

Schakelriemen 

J.-A. GEMEN 
STATIONSTRAAT 14 - BOXTEL 

• 
' 

l;elefoon 296 

' 

M AA N D A G a.s.

·Special·e

St. Nicolaas etalage� 
Iets apparts.op_, 

. kleinmeubelgebied 
• vindt U ooJ< in onze

'------- Toonzalen.

1. J. Wittèuwi
W.O N I NGINRICHTING

RECHTERSTllAAT 22 • BOXTEL 

ZATERDAG 15 NOV. 

Kijkdag 

· Er wordt niets verkocht !

Lampe moet de è:Ieuren ope- • 
neo, opdat de. nieuwe mo�e 
haar intrede kan doen, w.tnt 

. zonder Lam pe kan er geen 
nieuwe mode zijn in Eind
hoven. 'Il 

Het nieuwe gebouw. is he
laas nog niet gereed. Daarom 
voorlopig een ·noodpand, 
dat er • evenwel mag zqn, •.• 
zoals alles bij Lampe. Nog 
wel geen vier �tages, maar 
toch een oppervlakte van 
600 M 2 Op ·Zaterdag i'5 

·November kunnen wij de
dames,_ die zo verlangend
hebben uitgezien naar een
Modehuis Lam pe, waardig
ontvangen. Nu reeds zegt
iedet: Voor dames- en kin
derkkding

�.) 

� . 
• ,· . 

- �

-De verkoop begint
- Maa�da.� 2 uur

; EINDHOVEN· Grote Berg 16 - ÀMSTERDAM - ROTTERDAM - UTRECHT 
.. 

... ...... ,,è_ • 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

' _93entUafopde~qduune,,.? 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKB.LA D VO.OR BOXTEL EN 

Katholieke � oorzichtigheid 
Soms lijkt dat wij katholieken te voorzichtig zijn. Wij missen iets van de roekeloosheid, die de roden bezielt. Het is opmerkenswaard hoe onze tegenstrevers met geld durven gooien om hun zaak te verdedigen en tot bloei te brengen. Daartegenover staat dat men in onze ;rijen niet genoeg durf en .te veel zuinigheid en gereserveerdheid bezit. Daar hebt ge b.v. de katholieke pers. Geen enkele pers betaalt haar journalisten zo slecht uit als de katholieke. De salarissen 
van de journalisten der neutrale en rode pers zijn bijna het dubbele van die bij onze pers. Het is alsof wij hier niet met geld durven werken, terwijl wij toch wel overtuigd zijn dat de pers een macHt1g middel is om onze ideeën te verspreiden. Da'ar hebt ge als tweede voorbeeld onze Katholieke Universiteit. Nog altijd zijn wij er niet in geslaagd een geneeskundige. faculteit in Nijmegen op te richten. Dit is naast de terugslag door de faatste oorlog vÖoral. te wijten aan het achterwege blijven van de nodige gelden. Onze vermogende katholieke durven hun geld niet ·weg te geven voor deze noodzakelijke uitbreiding, hoewel men allerwege inziet dat een katholieke faculteit tot vorming van katholieke doktoren tochwel heel belangrijk is. 

daar een bewijs v·öor. Vandaar dat de Raad besloot om aan heren Gedeputeerde Staten te laten weten dat Boxtel een plaats is met een bijzondere structuur, met een stedelijk karakter, met tal van bedrijven en met zeer veel verzorgingen 
en bestuurstaken. In landelijke gemeenten met hetzelfde inwonerstal ligt !lies geheel anders. Boxtel heeft een geweldig groot percentage arbeiders onder zijn bevolking en daarvoor moet Boxtel waakzaam zijn. Met hef oog op dit alles zal Gedeputeerde Staten verzocht worden de wethouders in te delen in een hogere bezoldigingsklasse. 

• Sinte Caecilia
(22 November) 

Hoe is men ooit zo dwaas geweest ·uw naam voor goed te binden aan 't orgellied en 't zangersfeest?Kon men dan niemand vinden die méér bekend was met uw dood en 't zwaard dat u doorkliefde? Wellicht hebt gij een luit bespeeld, misschien .ook schoon gezongen; de folianten zijn vergeeld die van uw sterven zongen. • Nu fuift haast ied're harmonie, de zangers gaan dineren, maar Gij denkt aan de symphonie de Goede God ter ere, toen op die korte mooie dag uw bloed het bruidskleed kleurde voor Hem, Die uwe liefde zag; Gij weet wat, toen gebeurde : want engelen droegen palmen aan hun lied klonk U ter ere : Nu heffen wij een ·drinklied aan, de zangers gaan dineren. Men is maar te zuinig, te bang, te voorzichtig. Men vreest de sprong in· de toekomst. De geschiedenis heeft ons nog niets geleerd. Als we niet met allès te laat komen,. is 't niet katholiek meer. Waarom durven wij niet dezelfde grote • houding aan te nemen als de anderen. Hebben ·wij niet even goed geld, moed, Tertrouwen e11 idealisme bij ons als zij, die achter een rode vaan lopen. Waaromgebruiken wij dat niet? 

En als dit nodig is voor de Wethouder, voor wie het per slot van rekening fi·nancieel geen zoden aan de dijk zet, dan geldt dit �eel zeker voor het salaris van de Burgemeester, dat voor Boxtel bepaald te laag is. Op grond van voor de hand liggende argumenten zal Gedeputeerde Staten verzocht worden Boxtel, voor wat aaogaat het salaris van zijn Burgemeester, beter in te delen. Dit is mogelijk, zoals bleek. Voor Oss, Vught, Waalwijk en Valkenswaard zou ook een afzonderlijke regeling gelden. De Raad wil nu hetzelfde voor Boxtel verkrijgen. Vooral ook met het oog op de classificatie van Boxtel, waannede grote a·rbei, dersbelangen gediend kunnen worden, is dit besluit nuttig en nodig en dus wijs. ' Het was nodig dat nog een formeel besluit genomen werd om de gasverwarming der St. Angelaschool mogelijk te maken. De Minister oppert geen bezwaren meer en dus kan de St. Angelaschool • verwarn1d worden door middel van gaso-

CATENA. 

te van wellicht maar 14 meter. Het Waterschap verkocht de grond vrijwillig aan de gemeente en de gemeente kocht' jaars. • • op haar beurt. vrijwillig deze strook Het bewaarschoolonderwijs had tot he- grond tegen de door de hogere instanties den nog weinig belang5telling van de vastgestelde prijs. Dit strookje grond be-overheid. Burgemee5ter en Wethouders hoeft dus niet onteigend te worden maar Ik geloof dat het een ingeboren' terughoudendheid is, onze schroom, onze al 
te gro.te voorzichtigheid tegenover de mensen, ·die met vlaggen en leuzen de 

vonden de tijd gekomen om het bewaar- gaat automatisch over aan de gemeente. - schoolonderwijs in Bollétel te subsidiëren. Zachtjesaan krijgt dit plan dus zijn be-Mvn moet grote achting hebben voor het slag en ontstaat een geheel nieuw beeld 
wereld beheersen. De laatste tijd horen we weer spreken 
van ;inti-papisme. Dat is niet zo erg als men wel denkt. Als onze protestantse broeders goed nadenl<J;!n zullen zij zich 
wel onthouden van anti-Roomse propaganda. Zij behoeven m·aar eventjes onze houding tijdens de Duitse bezetting .in 't· geheugen terqg te roepen om van hun anti-paapse gezindheid te genezen. Niet dáár ligt ons strijdperk. Wij zijn veel 
eerder op elkaar aangewezen in een strijd op leven en dood tegen de revolutionaire macjlten die nu overal onrust 

1 stoken. We hebben de plicht samen te werken voo� een wereld, waar het goed is te leven. Geen enkel geoorloofd middel v mogen wij ongebruikt laten. Onze voorzichtigheid moeten wij laten varen. We hebben lang genoeg geaarzeld. Alles' moet gedaan worden om grootmachten als pers, radio, film en onderwijs even krachtig te kunnen maken als bij de links-georiënteerden. Zodra wij kranten, films, radiouitzen.dingen en onderwijsinstellingen hebben, die de rest kan evenaren - zijn wij op de goede weg. Wij zullen daarvoor onze zuinigheid en onze al te grote voorzichtigheid moeten ' laten varen. H. v. d. M. 

·Vergadering Gemeenteraad
18 November 

Nadat de Voorzitter de vergadering met het gebruikelijke gebed geopend heeft en de leden welkom hedt geheten, stelt hij de notulen van de vergadering van 15 October aan de orde die ongewijzigd wordèo vastgesteld. De ingekomen stukken wijzen uit, dat Cedeputeerd.e Staten goedkeurden de onderh·andse aankoop van een perceel grond van de heer J. de Leijer en van • mejuffrouw van Weert-Hazenberg. Beide stukken grond liggen nabij het sportpark Molenwijk en vormen met de ter plaatse aan de gemeente behorende gron° den nu ee _n geheel. Vo� de woningbouw. is dit belangrijk. 1 
Voor het personeel der gemeente werd destijds een gratificatie toegekend _van 2 %. Dezelfde gratificatie willen Gedeputeerde Staten ook geven aan de secretarissen en de gemeente-ontvangers. De Raad stemde hiermede in. De bezoldiging van de wethouders vorm.de een onderwerp van bespreking. De jaarwedde van de wethouders • wordt vastgesteld naar het inwonertal. Gedeputeerde Staten zonden .een ontwerp besluit en volgens 'tlat besluit zouden de wethouders minder krijgen dan zij nu hebben. De Voorzitter had zich laten voorlichten en nu bleek, dat het de bedoeling is om de wethouders het salaris dat zij hebben; te laten behouden. De heren Raadsleden, in het bijzonder de heer Pietermans, vond in het gezonden ontwerp-besluit aanleiding om met klem te betogen dat classificaties uit den boze zijn. Maar als er dan toch classificaties moeten zijn dan moet Boxtel zorgen zo hoog mogelijk te worden in° gedeeld. Qit is van groot belang voàr de Boxtelse arbeiders. En du·s moet iedere gelegenheid benut worden om aan te tonen dat Boxtel te laag ingedeeld is. De noodwet Ouderdomsvoorziening is 

werk dat de Bijzondere scholen op dit in dit centrum van Boxtel waar alle aan-gebied steeds gratis presteerden. .Een dacht besteed dient te worden, en ook kleine bijdrage van de kinderen is alles wordt, aan het uiterlijk beeld, de wel-wat zij ontvangen. ·Men stuurt de peuters stand. naar school en de Zusters geven haar d k d p B h cl • d' d k' Van er Staa van e rins ern ar -groot deel 1� de opvoe mg er 111• straat vraagt een strook grond te kopen deren. �at dit voor voordelen betekent � ten behoeve van de aanleg van een bloe-1s moeil1J k onder woorden te breng�-�- ., menkwekerij nabij zijn woning. Van der M:iar dat de VO_<?rdelen ze�r groot ZtJn Staak zai een mooie afscheicl1ng la,1gs staat onomstoteltJk vast. H,e_� past een de straat moeten maken en op het ge-woord van dank en erke�telt1khe1d aan 
kochte strookje grond ter breedte van de Zusters voor he�geen ZtJ 'Voor de Box- 5 meter over de volle diepte niets mo-telse kleuters ter liefde Gods deden en b d gen ouwen. . oen. . . . . d d Kunstschilder glazenier van Rossum uit Het verdien! daarom toeimchm� at e Kampen wil nabij Molenwijk een mooi gemeente dit ondent'JS t;;i�nc1eel wat huis bouwen met atelier met behulp van gaat steuflen �11 we m e vo� van de financieringsregeling 1947. liien goed f �,- per leerlmg, boven de leeft_,!d van be l'n En dus verkocht de Raad de no-. 4h J aar, to� �en_ mttmum na�uutik van di:e �rond op voorwaarde dat hij binnen 

et exp 01tat1ete ort van e ewaar-
een j�ar de woning bouwt. s�hool. De ouders kun�en de Raad_ voor Laten wij hopen, dat er spoedig meer dit beslmt dankbaar ZtJn �n de Zu5t:�5 liefhebbers komen. Dan kan bet tegen ��Hen het gdenomen beslmt wedl-.op z11n Molenwijk aan nog mooi worden. JU�st� :,vaar e weten te waar ere�. Van de van Coothoeve is een stuk afge-D1t 1s inderdaad een pra�httg b,e�\mt. aan doordat de gemeente een ruil van ,Landbouw�r Slenders mt Berge11k had grond aan in met het Rijk. De ge-

lgrondedn· ltg\7n n�btJ h h_et sportpart en �eente kre!g gdoor deze ruil het perceel angs e an er e,m5traat. eze grond aan de van Ranststraat wat be-gronden �ren zen om zo te zeg�en aan bouwd wordt. De huur van de, van Coot-het . terrim dat de gemeente m 1946 hoeve werd daarom· met f 50 per jaarkocnt van kolenhandelaar De Boer waar I cl , nu op gèbouwd wor'dt. 't Ligt zowat v0er 33?, • . 1 1.. b d cl bekeken cl h I cl e VrtJWt 1ge ran weer wer . voor de hand dat e -�emeente aar an • Plannen zijn aanhangig om met een honger stilt waar ztJ dit het best kan. . d' 1· · k , S h" J h k h d meuwe vergoe mgsrege mg mt te omen. t he btJbnt nog a I adben en ogeSnl ged a De straatbelasting blijft ·voor 1947 ge-te e en met an ouwer en ers I d b cl · h f h I •• ' heven vo gens e estaan e tarieven. maard de 

k

gem1 eente hee dt nu eet ztdJn De rekeningen van de gemeentebedrijven gron ge oc 1t met et aarop s aan e d k · 1945 h • s • b" 2 h I b d en e gemeentere enmg over wer-ms. amen 11113 e� een a ve un er. den voorlopig vastgesteld. Van de onderhandelmgen zelf kwamen D t b f g oor 1947 werdwij weinig te horen want toen raadslid ed gemeetn e tegldro -111 ev band met eenV d M "cl • • • b na er vas ges e 111 v r an er etJ en mem_vsg,eng egon te van Gefie uteerde Staten ontvapgenworden sloot de Voor7!tter de openbare nota p 
vergadermg en toen htJ ze weer opende Zï �erd daarenboven op onderscheidenhoorden we dat van Slenders alles ge- lb. cl .. . cl 1 k h . .  1 " D d ge te gew11z1g . oc t was aan c1v1e e prtJS. _ at was us De begroting voor 1948 werd aange-
evep deur open en deur dicht. D_e ge- boden Zo ook de bedrijfsbegrotingen me�nte stelde zich door deze koop m het voor j948_ Zij zal worden onderzocht bezit van een haar goed te stade komend cl d h d B dt va der • cl II' I I I I d oor e eren van en ran , n grondbez�t at we ic 1t a we v ug ?or '·Meïden van der Krabben de Laat de de gemeente op de een of andere w11ze v· J ' D V h ' va 'der1 d • . b 1sser r. oor oeve en n benut za wor en voor wonmg ouw. 

W 
.. ' Groeit daar zachtjesaan een afzonderlij- • e t Jst• . . ke Parochie-kern? Maar dat is een zaak Ter consoltdatte van. vlottende sch_ulden_ die anderen hebben te bekijken en mis- werd een vaste lening aangegaan �en schien ook wel bekijken. bedrage van f 231230, -. Rente 3 1/o, Zoals bekend uit een vorige vergadering J_ater 3½ %. bestaat het plan om te Lennisheuvel aan De Voorzitter, gaf nog enkele medede-de Mijlstraat een 6-tal z.g. bungalows te lingen en toen ging de Raad in geheime bouwen. Nu heeft Maatschappelijk zitting over nadat 'de vergadering met Hulpbetoon daar gronden liggen. De ge- het gebruikelijke gebed gesloten \yas. meente koopt nu wat grond van Maat-schappelijk Hulpbetoon en legt meteen ================ 

e!!n' ruiltje met landbouwer Verhoeven aan de Mijlstraat. Dan kunnen de bungalows allemaal langs de Mijlstraat gebouwd worden. Katholiek Thuisfront 
De Raad kocht bovendien van de Dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon enige Parochie H. HART percelen grond nabij Molenwijk die aan-sluiten op de gronden die de gemeente dit jaar kocht van de heren J. L. en A. J. de Leijer met de schijnbare bestemming voor de aanleg van een weg en voor woningbouw. Het complex gronden nabij Molenwijk wordt door al de genoemde kopen. een goed geheel. • 

Dat onze jongens in· Indië bij- familiefeesten niet worden vergeten bleek weer op de bruiloft van J. Veroude-van Zoals bekend is een wederopbouwplan Zwaanse brug door het College van Al- ,F.n'h-:t.F'41 • Vechel. gemene Commissarissen van de Wederopbouw vastgesteld. De Voorzit.ter liet horen dat 2 December dit College daar- • voor zitting zal houden. Het Waterschap • is in dit plan betrokken met een strookje grond langs de heer Steinmann ter groot-
Thuisfront f 11,37 op. 

Een collecte onder de gasten leverde voor het 
penkt bij ied�re gelegenheid aan onze Jongens. , . 

(' 

Parochie ST. PETRUS 

.- MILDE GAVE 
Met dankbaarheid mogen we weer melding maken van e_en zeer milde geve voor onze jongens in Indië. De spaarvereniging "De Ketting", gevestigd bij C. van den Aker, vierde haar jaarfeest en bedacht Katholiek Thuisfront met de som van f 23,-. • Tot onze spijt vergaten wij te melden dat bij het zilveren .ambtsjubileum van de Heer L. van Hoorn aan de feesttafel 
f 16,-'- \'{frd OQgehaald voor onze jongens in Indië. Aan de goede gevers onze hartelijke dank. 

OUDERSAVOND 
Vele Ouders, die eèn jongen in Indië hebben, vroegen zich begrijpelijkerwijze af: , Hoe zit dat nou! Weken geleden werd' ons gevraagd foto's uit Indië te bezorgen op de pastorie, en we horen of zien er maar niets meer van." Nog een paar dagen geduld! Trouwens, als U dit leest, beste Ouders en Familie, hebt U reeds Uw uitnodiging ontvangen. Op Vrijdag 28 November komt U zeker allen naar de Ouderavond, die • Katholiek Thuisfront St. Petrus heeft georganiseerd. De bijeenkomst wordt gehouden in het St. Paulus-Jeugdhuis aan de Nieuwstraat en begint om half acht, maar ...... laat het Boxtels kwartierke ons geen parten spelen. Komt op tijd en 
komt allemaal. Want niet alleen de Ouders van onze jongens nodigen wij uit, maar ook de kinderen boven de twaalf jaar, de familieleden en niet te vergeten de verloofden van de militairen. Zeer weinigen van U zijn in de gelegenheid geweest eens iets te horen of te zien van het land waar onze jongens zich geven in dienst van het vaderland. Maandagavond krijgt U een mooie kans. Er zal een lezing gegeven worden met 
een prachtige serie lichtbeelden over land en volk van Java, waarin U tegelijk Uw eigen jongen zult zien in het In- • dische land. Maar tevens zal de avond 
een welkome gelegenheid zijn om het contact tussen Ouders en Thuisfront te versterken. Wie weet, doen we dat niet bij een sinakel1jk bakske, misschien wel met wat erbij. Dus tot Vrijdag 28 November! Om half acht in het St. Paulus Jeugdhuis aan de Nieuwstraat. Vrije toegang voor alle Ouders, familieleden en verloofden der militairen van de St. Petrusparochie. Slechts één verzoek: Brengt Uw uitnodigingskaart mee. 

Plaatselijk. nieuws.

ST. NICOLAAS in Boxtel 

a.s. Zondag 23 November zal St. Nicolaas, indien de weergoden• gunstig gestemd zijn, de jaarlijkse rondrit door de straten van Boxtel maken. De Heilige komt ongeveer . half twee 's middags per trein in Boxtel aan. Vanaf het station gaat èle Sint, begeleid door Boxtels Harmonie en de Rijvereniging naar het marktterrein, waar de Burgemeester hem 'namens geheel Boxtel een welkom zal toeroepen. . . Naar wij vE!rnemen hoopt de Sint na de rondrit, de Fancy-Fair bij de Witte Zusters nog met ·een bezoek te vereren. 
-o-Ten bate van het Zwakke Kind zal reed•; Zaterdag . 22 November worden gecollecteerd, naast de collècte, die gedurende de rondrit op Zondag zal '\\'Orden ge-houden. '!. 

. FANCY-FAIR BIJ DE wrrtE ZUSTERS 
De Fancy-Fair, die momenteel nog op volle toeren draait, werd Zaterdag 15 November j.l. officieel geopend. Mère Gertrude, alg. overste der Witte Zusters, verwelkomde op de haar eigen, innemende manier de geestelijkheid der Boxtelse parochies,. Eerw. Paters, het Missie-Comité en andere genodigden in de ontvangsthal. Na de geijkte beleefdheidsformaliteiten memoreerde de Hoogeerw. Heer Deken Broekman in zijn openingswoord, de grote verdienste der Witte Zusters voor Boxtels burgerij, tijderls de bezettingsjaren. Voorts karakteriseerde hij de religieus-zusterlijke werkzaamheden binnen de kloostermuren en op het missieter
rein ,zelf. In verband hiermee wees hij op het tekort aan religieuze roepingen, waardoor binnen afzienbare tijd de be- . zetting van diverse kloosters onvoldoende zou worden, ten nadele van het algemeen welzijn, al mogen op het terrein der sociale verz'orging, gezinshulp en an-

I 

OMGEVING 

dere diensten vele jonge vrouwen heelverdienstelijk werk doen. Betreffende de fancy-fair, hoopte hij, dat Boxtels bevolking zich erkentelijk zou tonen voor wat de Witte Zusters in de afgelopen jaren op zo'n intensieve wijze hebben gedaan: ,,Moge dan door aller offervaardigheid deze . fancy-fair 
een schitterend bewijs leveren van de Boxtelse dankbaarheid en missieijv!", zo besloot hij zijn openingswoord. Na een kort woord van de Heer, 0, dBurgemeester Van Beek, tevens voorzitter van het Missiecomité, voerden enk'ele in Noor.cl-Afrikaanse klederdracht gestoken Gidsen een Arabische dans uit. En om in deze missiestemming te blijven werd in een beeldig Arabisch interieur, de geurige koffie uit dit missiegebied geserveerd. De Witte Zusters bleken er, dank zij hun onvermoeibare ijver bij de inrichting van dit liefdadigheidsfeest in geslaagd te zijn, een grote verscheidenheid van attracties te brengen. De diverse jeugdbewegingen leverdende bezetting voor de verschillende stands. En met hoe een jeugdig enthousiasme begon dit personeel - te vuur 
en te zwaard - de missiegezindheid der aanwezigen te toetsen. Er werd geurige Arabische koffie ·-geschonken en gédronken. Het snelbuffet zorgde voor een verversing. Men kon de uitgestalde prijzen bewonderen en - q, hoe lokkend - textiel zonder punten 
kopen, terwijl het Rad van Avontuur , ,!I direct op volle toeren draaide. En tussen deze mierende, gezellige drukte, zwierf een kranig legertje Ioe'enver
koopsters, dat uitzwermde over het gehele gebouw en de kunst van verkopen wel bijzonder verstond. De Gildenbondsharmonie gaf ook "acte de présence" en haar zus\ervereniging Boxtels Harmonie heeft voor Zondag dezelfde geste in petto, als na de rondrit St. Nicolaas zijn belofte om een bezoek aan deze fancy-fair te •engen, gestand zal doen. , Na dit hoge bezoek zal tenslotte ae trekking van de loterij-prijzen plaats hebben. 

EIERVERENIGING 

Daar �-fNovember de eerste periode van de verplichte eier-inlevering afloopt, worden ·de pluimveehouders hierdoor er op a�tent gemaakt, dat op Zaterdag 22 November des v.m! van 8-12 uur de gelegenheid wordt gègeven hun eieren te leveren. Maandag 24 Nov. dus geen eieren-inlevering. 
BOXTEL NIET ENTHOUSl�ST7 

Het is onbegrijpelijk ma�r waar. Het schijnt, dat Boxtel niet warm te krijgen is voor een stuk cultuur. Herlevend Boxtel stelt alles in het werk om iets moois naar · Boxtel te halen, maar de mensen happen niet toe. Door de geweldig grote uitkoopsommen, die grote toneelgezelschappen en grote kunstenaars vragen is het onmogelijk op goed geluk af die schone dingen hier te krijgen. Men moet van te voren zeker zijn dat men zich geen financiële mislukking op de hals haalt. Het is om die reden, dat men verplicht is van te voren een aantal leden te werven, die het mogelijk mak.en dat men er geldelijk uitspeelt: Herlevend Boxtel is er nooit op uit geweest voordelen te slaan uit de verschillende culturele avonden die men tot nu heeft gegeven of nog hoopt te geven. Steeds werd met verlies gewerkt. H�t is begrijpelijk dat in deze dure tijd niet iedere avond e.en uitgangsavond moet worden.· Maar vier avonden in de winter kan men in de meeste huisgezinnen toch wel iemand missen om naar 
een echt artistiek programma te gaart kijken. Wanneer een toneelgezelschap 1000 gulden vraagt voor een avond in Boxtel dan moet men daar op een andere manier een weg voor vinden om dit betaald te krijgen, zonder dat de entrée-prijzen op vijf tot zes gulden voor zo'n avond komen. Dit nu kan alleen geschieden als 
een drie honderd leden tesamen voor 
een viertal avonden tegelijk betalen, wat maar z'es gulden in totaal kost. Natuurlijk kan dan nie·t iedere avond een toneelstuk van 1000 gulden aangeboden worden. Maar het programma kan toch zo worden dat er iets goeds en schoons te zien en te horen is .voor een redelijke prijs. Het moest in Boxtel met zijn 13.000 • inwoners toch mogelijk zijn om 300 mensen bij elkaar te krijgen die iets voelen voor een hoogstàand programma. Nog een week heeft men de tijd om ··111 te schrijven op deze unieke gelegenheid. Het wordt u zo gemakkelijk mogelijk gemaakt door een programma en 
een invulfo[muliertje bij u thuis te bren.gen. Dit wordt zelfs weer bij u afge-.haald. • • 
Op 27 Nov. a.s. is de eerste kunstavond, 
een dans- en declamatieavond door een van onze beste Nederlandse kunstenaressen. Schrijft nog voor die tijd in. U zult er heus geen spijt van hebben. Laat Boxtel nu eindelijk toch eens warm lopen voor iets goeäs, wat met zoveel zorgen begonnen is en zo belangeloos werd doorgezet. 

• 



OPENING Fa. VAN VLERKEN Zaterdag 15 November J'.I. heeft de Fa. Van Vlerken haar gemo erniseerde winkel geopend. Juist op tijd om het publiek in deze St. Nicolaastijd haar ruime sortering in mooie en waardevolle luxe sieraden, tafelzilver en horlogerie ;ian te bieden. De étalages • langs de straatzijde bevatten een keurcollectie, verkoopkrachtig uitgestalde kleinodiën, vanwaàr klaarblijkelijk een magische aantrekkingskracht uitgaat. Het winkelinterieur is, het moge ' f)aradoxaal klinken, eenvoudig en toch luxueus, waarin men ook het deco--ratief cachet niet mist.Architect v. Dijen heeft met de, wegens tijdsomstandigheden beperkte en heel gewone voorhanden zijnde materialen, de winkelruimte intensief -benut. De ·showkasten zijn van bijzondere ele- • gantie en toch comfortabel. De edelhoutsoorten en de schone· vorinen komen door een stemmig lichteffect nog beter uit. De firma Carree uit Zeist gaf op voortreffelijke wijze uitvoering van het architectonisch gegeven van architect Van Dijen voor het winkelinterieur, terwijl het Boxtelse aannemersbedrijf fa. W. v. d. Laar met grote voortvarendheid enin recordtijd het nieuwe pand, onderarchitectuur van de 'Heer Ruts uit Tilburg, bedrijfsklaar wist �e krijgen.Begrijpelijk, dat de Fa. Van Vlerken m.,td.ankbaarheid getuigt van de hulp enmedewerking, die zij heeft ondervondenvan allen, die deel hebben gehad aan dehernieuwing van haar zaak.Summa summarum: Een uitstekend geslaagd initiatief van een firma, die verdient een zakelijk succes te oogsten.
VLIEGTIJIG VERMIST 

Het is voör iedere toneelverei;iiging . moeilijk een goed tone€,lstuk te kiezen, Wie een. stuk kiest van .Willy v. d. Berg, al noemt hij zich dan ook Wim Dumont, is er zeker van dat hij een technisch goed verzorgd stuk te spelen krijgt met genoeg werk achter de schermen. Nochtans .dient hij te, weten dat Dumont tot op heden geen enkel psychologisch ver- -antwoord stuk heeft geschreven. Zo ook met "Vliegtuig Vermist",, een toneelstuk met alle toneelmiddeltjes, die maar mogelijk zijn, maar gespeend vad ieder psy-chologisch inzicht:: 
Wat Boxtel's Toneel van dit spel gemaakt heeft verdient een- felicitatie. De Damesrollen werden uitstekend gespeeld, vooral Mieke leverde nu en dan zeer goed spel. Wat de mannenrollen betreft, dienen we op te merken, dat Dick wat stroef speelde, de Marconist in z'n rol was en van Maarleveld soms onverstaanbaar was.1 Naast een prachtige mimiek van de Mecano • stond de soms 
overdr<ren mimiek van Dolf, die overigens i::oede hoogtepunten had. Overigens was men goed op elkaar ingespeeld,. blijkens kleine vrijheden, die de spelers zich veroorloofden. Deze vrijheid heeft ook de resiseur genomen, door enkele pikante Bergiaanse fragmenten te veranderen. De regie mag men misschien opmerkzaam maken op de uitspraak, want naast één "Bovenmoerdijks" accent, hoorden 'wij enkele Boxtelse klanken. Voor Je rest is Boxtel's Toneel op een speelhoogte, die gerust naar de Leeuwendalers of de Joseph in Dothan van Vondel kan grijpen. Hun spelerskraliteiten zijn zo, dat gerust naar een flink stuk mag uitgezien worden. Daàr rekent het publiek zeerzeker op:' ' • 

CONCERT GEMONDE. - Het eerste optreden, in dit winter-seizoen van de Fanfare St. Lambertus, is een succes geworden. Beiavonden was de zaal van de Heer Verbrugge uitverkocht. De muziek die ten gehore werd gebracht was zeer goe.d, vooral de Ouverture van Jac. Offenbach oogstte een geweldig applaus, wel een• bewijs dat er onder,; de donateurs muziekliefhe�ers schuilen. Jammer .dat er nog altijd zijn, die tijdens het concert de stilte niet kunnen bewaren. 

Wat de vertolking van het toneelspel betreft, mogen we zeggen, dat er vlot en boeiend gespeeld werd. Kortom Fanfare· St. Lambertus heeft haar donateurs· weer enkele ontspanningsavonden, van goed gehalte, weten te bereiden. GEMONDE. a.s. Zaterdag en Zond;ig 1 zal de Toneelgroep van de Jonge Boerenstand afd. Gemonde opvoeren het bekende toneelspel "Een zwerver kwa·m" van J. Grosfeld, in de zaal van café Verbruggen. 
BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van t t Nov. tot en met 17 Nov. '47 GEBOREN: Wilhelmus M. J. zoon van A. Vtn Kessel en, van C. C. v. d. Pasch;Wilhelmus J. Fr. M. zoon van G. C.Klomp en van M. C. van Houtum; Maria A. A. dochter van G. J. H. Leijtenen van G. M. Dankers; Hester E. J.M. dochter van M. A. M. van Helvoort,en ván J. P. M. A. Boers; Johanna M.
H. H. dochter van A. A. -v. Beers envan A. P. v: d. Nieuwenhuizen; Johannes A. zoon van A. J. v. d. Steen en van
M. A. Calsijn; Gezina Th. J. W. dochtervan H. Breuer en van Th. M. van Son;Johanna G. S. dochter van J. J. Knoopsen van S. J. • Roosenboom.GEHUWD: Henricus A. van de Ven en Francisca M. J. Stoffels. ·OVERLEDEN: Maria C. de Werd, weduwe van P. J. Maas, oud 71 jaren.

\ , 

R.K Universiteit van
Nijmegen bestaat 25 jaar 

in 1948 
·Een nieµw hoofdgebouw lustrum:
gave van Katholiek Nederland.

Het Centraal Comité voor de R.K. Universiteit heeft het initiatief genomen om ter gelegenheid van de viering van het vijf en twintig-jarig bestaan der R.K. Universiteit op 17 October 1948 een nieuw hoofdgebouw aan de Universiteit te Nijmegen aan te bieden. Het Centraal Comité richt zich dan ook tot de katholieken van Nederland opdat zij, evenals vroeger reeds geb:urde op tastbare wijze van hun belanostel'. ling voor hun Universiteit zullen "doen blijken. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om bijdragen te verzoeken voor de oprichting van een medische faculteit, doch de beraamde kosten lopen momenteel zo hoog, dat deze wens niet vervuld kan worden, tenzij de tijden mochten veranderen. Gezien de omstandigheden, komt daarom het �entraal Comité met een gepast en gematigd VOO!ijtel: het bijeenbrengen van een som voor een nieuw· hoofdgebouw, dat het verbrande waardig kan vervangen en geschikt is voor de groter wordende behoeften aan les-examens- en administratiezalen. In dit hoofdgebouw kunnen dan, wanneer het zover is, �veneens de voorziene medische en natuurphilosophische faculteiten worden ondergebracht. ,\Is _m�n nu pedenkt, dat de Vrije Univ'ers1te1t dezer dagen verzocht om vierton voor de bouw der vierde verdiepingvan h�ar universiteitsgebouw, zouden dekatholieken van Nederland dan niet een half millioen .als extra-lustrumgave willen en kunnen bijeenbrengen voor een waardig universiteitsgebouw in Nijm'egen? Ult de foldertjes, die de�e week huis aan huis zijn· verspreid, moge de noodzakelijkheid van de Katholieke Universiteit nog duidelijker zijn geworden. 
't Is daarom tlan ook, dat het Universi
teitscomité van de H. Hartparochie, dat 
in de a.s. week haar jaarlijkse 'collecte 
houdt, op een bijdrage rekent van Jeder 
Kathotiek gezin in de parochie, ter on
dersteuning van dit plan. 

Sociale Verzekeringen. 
NOOD UITKERINGEN 
TOEKENNING 1 De Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch verzi>ekt ons het navolgende op te nemen: Het toekennen van nooduitkeringen àan ouden van . dagen verloopt niet in een zodanig snel tempo als de Raad .van Arbeid binnen zijn gebied gaarne had gezien. Van de 15000 ontvangen aanvragen konden er • nog maar 4207 worden betaalbaar gesteld, doordat de, plaatselijke Commis·sies van Advies voor onderzoekder aanvragen nog niet voldoendeadviezen ter beslissing doorzonden. Belanghebbende zij er op gewezen dat het we0inig zin heeftdeze Raad te rappeleren op het

Nabeschouwing: De splitsing van de kopgroep begint zich duidelijk af te tekenen - .ODC bleef in· de orunning door een ' verdienstelijke overwinning in Best op Best Vodruit. De beide andere koplopers wonnen eveneens. St. Mich. Gestel met 5-1 van Vlijmen en Bata met 2-1 in Haarsteeg. UD! bracht OJC een verrassende 2-0 nederlaag toe, waardoor OJC het contact verloor. De grootste verrassing was echter de 4-0 overwinning van Zalt Bommel en Oisterwijk. Is de eindspurt van Z.B. nu al begonnen. 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

Zondag 16 November: Boxtel I stortte direct een aanvalslawine over Nevelo uit, die slechts 8 volle minuten duurde, doch toen er in de duize-• lige Nevelo-hoofden wat klaarheid begonte komen was hun doelman reeds driemaal geslagen.Me.n liet er in dit tijdsbestek geen grasover groeien, want réeds na de aftrapvan Nevelo werd de bal door Boxtelovergenomen en in de vijandelijke doelmotfd geloodsd, waar ,Pastoors met een,,dribbling" van de links- op de rechtsbinnenplaats ·verzeild geraakte, vanwaarhij prompt doelpuntte 1-0. Geen minuutlater liet de doe1man van pure ilteratieeen onbenullig balletje lang genoeg losom v. d. Broek. scorings-gelegenheid teg�ven.
• uitblijven van de zo verbeidenooduitkering. Wij mogen de vorenbedoelde Commissies van Advies, voor zoveel nodig in het be- ,lang van deze ouden van dagen,die de uitkering zo h,ard nodig.hebben, beleefd verzoeken metde grootst mogelijke spoed deaanhangige aanvragen af tewerken. 
Sport nieuws.

1 1 

K.S. O.D.C. BOXTEL 

Nadat hierna enkele schoten, hét Neve- •Jo-heiligdom gevaarlijk dichtbij, langsgevlogen ;waren, 1scoord� rechtsbditenv. d. Aker op de linkerspeelhelft het'-. derde doelpunt. Voorlopig zou het hierbij blijven. De resterende tijd verdeed Boxtel met- wat comhinatie-spel, met. als verrassing een enkel vinnig schot. Nevelo demonstreerde midder\l(Ïjl een machteloos spelletje voetbal, dst er de oorzaak van was, dat Boxtel met 3-0 in haar voordeel naar de thee kon. 
Best Vooruit- O.D.C. 0- 3 
O.D.C. II - U.D.I. 2 - 6 Tegenover het te�hnisch beter spelende ODC paste Best-Vooruit de buitenspel tactiek toe waarmede zij in zoverre succes hadden, dat een debacle •verd voorkomen, doch een normale 3-0 nederlaag niet kon worden verhinderd. 

. Na de hervatting Tegen een kolkende Noord-Wester optornend joeg Boxtel enkele kansen teloor in een zeer matig eerste kwartier, dat gevolgd werd door een zeer behoorlijk tweede. Althans v, d. Heyden wist spoe- 1 dig het net te vinden. En even later zijn rechtsbuiten dito, al ramde deze eerst de deklat. Toen v. d. Heyden weinige ogenblikken later met een 'beheerst schot er 6-0 van maakte, speelde Nevelo eenre�deloos partijtje voetbal, dat missc;hienjuist door zijn lusteloosheid nog een tegenpunt opleverde, toen de Boxtelver
dediging • niet al te waaks - de rechts-·buiten ongehinderd liet inkoppen. Dezelfde vrijbrief kr.eeg v. d. Heyden • even t voor_, het einde van de Nevelo-defensie.De deklat fungeerde nu echter als "domme-kracht"..

Dat een dergelijke speelwijze het aankijken nauwelijks waard is behoeft geen betoog. Steeds maar klinkt de fluit van de scheidsrechter, en elke aanval tracht men op deze manier dood te laten lopen. Tot grote voldoening van het talrijke publiek strafte A. Pennings deze methode 'met een prachtig doelpunt af. Toen de verdediging van B.V. bleef staan, verwachtende dat A. Pennings de bal zou overgeven, ondernam hij plotseling een snelle "rush" en voordat de 
B.V. verdediging zich kon herstellen lag Van de overige tegenstrevers: de bal in het net. • , T AC liep Zundert zonder pardon onder Voor de rust wogen de partijen vrij- de voet 10-1. Advendo hield de'debu-wel tegen elkaa� op

! 
doch in de tweede tant DVG er met bescheiden cijfers (2-1) helft was het mtslmtend ODC dat aan, onder. Wel een bewijs, dat Advendo bod kwam. v. d. Boogaard maakte het •,, boven haar stand geleefd heeft. eerste doelpunt uit een strafschop, die SVG qehaalde een royale 5-0 zege· op eerst regelrecht tegen de doelman werd DEB; beide ploegen blijven op het twee-aangeschoten, doch van hem terugko- de plan. Oirichot-Vooruit en Groen-Wit ' - mende keihard werd benut. In de tweede eisten ieder een punt voor hun saldohelft maakte A. Pennings op boven- op 2-2. omschreven wijze het 2e doelpunt, waarna Hazenbe'l'g uit een voorzet van rechts, aan alle onzekerheid een einde maakte 0-3. De weinige aanvallen van B.V. hielden geen gevaar in, derhalve zij er niet in slaagden de eer te redden. Het 2e elftal kreeg de grootsté nederlaag te incasseren van dit seizoen en wel met 6-2. De UD! reserve's waren in goede vorm, en verdiende de overwin-, ning volkomen. 

Het program voor a.s. Zondag is: ODC-UDI, aanvang half drie. UD! een oude bekende, die niet met zich laat spotten. Dit is de ondervindin� uit de vorige ontmoetingen. ODC heeft echter nog iets goed te maken. En wel de laatste nederlaag in Uden. De mogelijkheid is zeker aanwezig, doch van meet af aan de volle 100 procent. 

Uit lagere regionen: Boxtel II verloor, zoals . verwacht van Berlicum, �et 2-0. 1 , • De visa-versa Orthen kwam ons derde op een 3-0 nederlaag te staan. • • De junioren "si::hoolme'esterden" Avanti met 14-0. Extra vermelding verdienen zonder twijfel de drie doelpunten, die in twee minuten gescoord werden in deze monsteroverwinning. 
ADVENDO - D.V.G. 2 - t Zondag toog DVG I weer met' frisse moed naar Breda om daar Advendo te gaan bekampen. Direct na de aftrap speelt DVG met de wind tegen en zet Advendo een geweldig offensief in. In deze periode laat de DVG-defensie zien wa,t :!ij waard is, De keeper is weer als van ouds en op sublieme wijze houdt hij zijn doel schoon. 

' 

Een $tukje geschiedenis van St. Nicolaas schencken ofte giften versien te werden, 
dat oock geene hackers of kramers daertoe eenige whaeren op 's heeren straeten, merckt noch anders waer en zullen moogen verkopen." _ IP Volksgebrpike? leiden • ::: 1-1 · soms een taai bestaan,

&l '"""f doch weinige zullen , zich zo lang en alge-• .. meen hebben gehand-, " • • ' haafd als het Sint Nico-. la<\lifeest. En dat nog· ' wel ondanks de tegenwerking van sommige zijden, die meermalen zelfs tot ,absolute verboden uitgroeide. Het mag dan misschien vreemd en voOf' de huidige generaties zelfs onwaarschijnlijk lijken, maar ·de geschiedenis, kent perioden, waarin de kerkelijke en wereldlijke overheden met kracht optraden tegen het jaarlijkse kinderfeest. 
Wel een verschil dus met thans, nu de overheid, ondanks de schaarste, de feestelijkheden tracht te bevorderen door een extra suikertoewijzing. Aan de geschiedenis van Sint Nicolaas zit heel wat vast. Sinterklaas, de naam, die nog steeds gebruikelijk is, is eigenlijk een samentrekking van· Sint her Claes. In de middeleeuwen gaf men de heiligen, evenals de ridders, de titel Heer voor hun naam. De oorspronkelijke Sint Nicolaas zou ,in de vierde eeuw hebben geleefd te Myra, een destijds beroemde havenstad' in Lycië. Reeds in zijn jeugd trok deze -Ni-4.o)aas de aandacht door zijn vrome Ie-• venswandel. En la•ter, tot bisschop ge- . kozen, werd zijn naam verbonden met wonderep en weldaden. De belangst\!lling van de bisschop ging in het bijzonder uit naar kinderen en zeevarenden. Een merkwaardige combinatie, maar men bedenke, dat zeelieden in ,die tijd meer dan iemand anders de steun noqig hadden aan het geloof in 

bovenaardse krachten. Sint Nicolaas werd dan ook de schutspatroon der zeelieden. Sint Nicolaas was oorspronkelijk een Oosters kerkheilige en als zodanig genoot hij in de Griekse kerk een groot gezag. • Zijn verering gin� echter weldra tot deWesterse kerk over en wás vooral in dezeevarende landen groot. ,De verbreidingder Sint Nicolaasverering was dan ookhet onbewuste gevolg der zeevaart. Ook.. in 'ons land en België verrezen kerken enkapellen, aan de heilige gewijd. Er werden zelfs steden en dorpen naar hem genoemd. Vlaanderen kent zijn Sint Nicolaas en Friesland zijn Sint Nicolaasga. Nederland. bezat meerdere naar de Sint genoemde kerken, terwijl België er in de vorige eeuw meer dan h_onderd telde. Maar ook Noord-lluitsland had kerken, 
die de naam van de heilige droegen. Het Sint Nicolaasfeest groeide in de loop der eeuwen uit tot een grootse gebeurtenis. in en buiten kerkverbrnd. Het ging ge-, paard met kerkelijke j� plechtigheden en het_.__ • : geven van g�schenken,,,.· :, . vooral aan kmderen, .,. ,.. Zo lezen we in de reke-- c;,i' ningen der parochie-• kerken te Utrecht overhet jaar 1561 o.a.: ,,voer twe hondert weyten broden, die op St. Niclaes dach den armen mensen in der kercken, nae die hoochmiss;, gedeylt zyn, 't stuck van 
½ .st. 5 gl." Uit oude rekeningen van Dordrecht blijkt, dat reeds in 1360 "op St. her Nyclaes <lach 1 L. gr. aen die schoelers voer her oerlof" werd geschonken. Daaruit moet men dus opmaken, dat de scholieren op de naamdag hunner schutspatroon ook vacantie kregen. In 1403 wordt in. Dordrecht gewag gemaakt van de uitdeling van ,,,Honinc, claescoeck en taert aen die (koor)kyndes, op 

hunne patroen St. Nyclaes". 
Het feest leidde echter tot· uitspàttingen, vooral in 1Frankrijk, zodat de hogere geestelijkheid ging ingrij-pen. Verder ging het opge-komen Protestantisme, dat zich uit religieuze overwe-gingen tegen de Sint Nicolaasviering verzette. De wereldlijke overheden maakten zich bovendien zorgen over de ;,grote disordren, confusien en ongeregelthe- • 
den", welke uit de Sinterklaasviering voortvloeiden. De gemeente Amsterdam vaardigde b.v. in 1698 opniéuw een verbod uit, -dat we, bij wijze van curiositeit, gedeeltelijk laten volgen: ,,Also myne Heeren van den Gerechte in de .voorgaende jaren vernomen hebben, dat, niet tege1t staande de Keuren voor desen gepubliceert, verscheydene personen sigh hebben vervordert op den 5 en 6 deser lopende maent, op den Dam en andere plaetsen binner diser stede, in kramen en op kruywagens, mitsgaders in stoepen en voor de deuren voor te staen met poppegoet, snoeperyen· en andere eetbare waren: waer door niet alleen grote menichte van volck uit alle hoecken der stad na die plaetsen toevloeyt, (onder de welcke vele dieven sigh mengen) maer oock groote disordren, confuciën en ongeregeltheden ontstaen." Een stadspublicatie van Tiel in 1618 besluit als volgt: ,,dat voortaen geene � kijnderen binnen 

deezer stad eenige schoenen bij haere vrunden nog by an-· 
deren op St. Nicolaes avonds nog voor ofte nae en zullen mogen brengen nog zetten, nöchte by ijemand anders gebrocht werden, om v,plgens de olde gepleechte gewoonte met eènige ge-

Het liot voor de hand, dat het Sint Nicolaasfeest in ieder land een eigen karakter heeft. Zelfs in kleine landen als het onze, is nog een streekkarakter te .herkennen. De Sint Nicolaassfeer is over het algemeen niet "&rijgebleven van de Germaanse mythologie. Er is een ov�reenkomst te onderkennen met de oude winterfeesten der Geriuanen. Zo was ook Wodan, <1ls God der elementen, bij zeevarende volken het voorwerp ener bijzondere verering. Ook Wodan reed op een witte schimmel en werd begeleid door een helper. En vooral in de maand December trok deze Germaanse God rond, daarbij overal geluk en zegen verspreidend. Wodan bezat een wqndermantel, waarmee hij door het luchtruim kon rijden, ·om de verlangens der men-., � • • sen te ' ga;i.n\ �: bev,redigen.�-�'-7 ,\ . ·., . Zweeft Sin-(%, �'f .. • ! . terklaas ook • -<� i } 1• •.• niet door de , . ?'.--, .. , ' 'i' 
lucht, om op ·- . -"-7· , • daken der • · f' rt) h '  

.., � • • 

1 
• /frJ woon u1zen,� ,J , 1 �,,� bij de schoor-• steen, te kun-nen neerdalen? Er is meer in de Sint Nicolaasgebruiken, die op de Gerin�anse mythologie wijzen, maar het zou te ver voeren. Onwillekeurig rijst de vraag, wat ,Sint Nicolaas met Spanje te niaken heeft. In de oude Duitse volksliederen werd veelvuldig "het land ,van Spanje" bezongen./ Alles wijst er 9p, dat we daarbij met overblijfselen van de zonneliederen te doen hebben. Daarin werd oorspronkelijk het heerlijke warJlle lichtrijk, het rijk • der engelen, Engelland genoemd. Doorwanbegrip werd dat op de duur voor de 

Enige málen slechts komt de DVG-voorhoede er aan te pas en dan ontstaan er� gevaarlijke momenten voor• het Advendodoel. Met dubbel-blanke stand komt dan oók de rust. Na de rust is DVG superieur en reeds na twee minuten geeft de middenvoor uit een mooie voorzet van rechts· zijn club· de leiding 0-1. Even later· wordt de DVG-keeper, die tot riu toe uitstekend werk verricht, gevloerd. Na enige minuten is hij echter· weer fit en kan weer door gespeeld worden. Na tien minuten maakt de Advendo-linksbuiten uit een goede voorzet van rechts gelijk. Even later is het door dezelfde. speler 2-1. Nu schudt DVG de Advendo-ersweer van zich af en met man en màchtwordt er gevochten om nog maar_ . 1. goal te maken. Uit een corner, genomendoor de rechts-back wordt gedoelpuntmaar dit doelpunt.wordt dqor de scheidsrechter geannuleerd:•Er kom.t geen· verandering . meer in de stand en als de scheidsrechter het einde blaast mag Advendo. blij zijn, dat zij met een· 2-1 overwinning uit het vm!r gekomen is. • 
Het tweede elftal verloor met dezelfde cijfers van Wilhelmina IV. ·ook de junioren konden het deze keer weer niet , bolwerken en met 5-2 moesten zij de' puntjes in Veghel laten; a.s. Zondag weer een uitwedstrijd- voor, DVG I. en wel Zundert-DVG, aanvang.2 uur.
Het tweede speelt thuis tegen Den Dun-gen 11.DVG-ers, nogmaals laat de moed nietza\cken; eens zal dan een ommekeer kpmen.

R.K.S.V. 11BOXTEL" 
A'fdeling Korfbal Zondag trok Boxtel , mët twee twaalftallen naar Oisterwijk om daa( de strijd aan te binden tegen Taxandria II en III. Boxtel I moest met een schrale,1-0 overwinning genoegen nemen Boxtel II bleef Taxandria III met 2-1 de baas. • Taxandria II - Boxtel I -0 - t In dez� wedstrijd hadden' beide twaalftallen hevig met de felle wind te kampen. Vele schoten, zowel van "(axandria als Boxtel werden door de winá van richtingveranderd. De rust ging dan ook . in met een dubbel-blanke stand. Na de rust was Boxtel echter iets in de meerderheid en: wist het enigste doelpunt te scoren. • Taxandria 111 - Boxtel II 1 - 2In deze wedstrijd was Boxtel II overwegend in de meerderheid. Boxtel II nam de leiding, doch nog voor de rust wist Ïaxandria III gelijk te maken. Na de rust nam Boxtel 11' opnieuw 1de Ie/ding om deze met meer af te staan, zodat de eind5tand 2-1 in het voordeel van Box-tel II bleef. ' ' • 

KEGELCONCOURS Het vierdaags Kegelconcours van de 's-Hertogenbossche Kegelbond, gespeeld op de banen .van hotel Theuwkens . te Boxtel, werd .1.1. Zondag gesloten. De eindstand was. als volgt: Persoonlijk kampioenschap: A. J. de Reeper 78 en W. Bovendeert 75. Per�neel A: 1. A. van Duren 71, 2: J. van Dun 64 en 3. J. van. Erp 61 en B: 1. E. van Liempt 64, 2; B, Verheyden 62en 3. J. Altenburg 58.Clubkampioenschap: Steeds Beter 511.Corps, eerste vijftallen: 1. Steeds Beter, 333, 2. Poedelvrees 327, 3. OKNV .307,4. ·Vrije Club 300 en 5. Tonevid0 294.Tweede vijftallen: t. Tonevido 277 en 2. Steeds Beter 252.Drietallen: Vrije Club 159. Negenprijs: Steeds Beter 12 en_ Treffers-prijs: Poedel vrees 10. Hoogste corpswerper A: A. Adelaars 82 en B: J. Teppema 65. Meeste negens in het-corps: A. Adelaars;6 negens. , -Vrije Baan Heren: 1. A. van Boxtel �' 2, J. van Oirschot 44,42, 3. R. van Boxtel 43.42, 4. J. v. d. Veerdonk 43.41, 5. A. van Duren 43.40, 6. E. v. Liempt42.42, 7. F. van Li�mpt 42.40, 8. J. deReeper 42.36, 9. A. Pijnenburg 41.41 en10 A. Adelaars 41.39.Vrije Baan Dames: 1. Mw v. d. Laan2(37 37; 3. Mw. Martin 2/36 3/35 1/34
bewoners der koude landen het geidealiseerde "zonnige Spanje". Zeer waarschijnlijk is het dan ook de volkspoëzie geweest, die via de oude liederen de populaire Bisschop uit het land der oranje appelen, dtir citroenen en sinaasappelen liet .komen. In een oud Duits liedje draaft "Peterchen" met zijn paard van een hoge berg. De ruiter peinst over de gevolgen, wanneer het paard ten val zou komen en in het diepe dál zciu sforten: ,<,Die Himmelthür wird offengehen - Maria Gottes Amme - Kommt ·mitdem weissen Lamme - Weist die Wolken über Land - Von Brabant nachEngelland -, Von Engelland nach Spaniën, -' Mit Aepfeln und Kastanien !".Hierin zit het misverstand ErgellandEngeland en Spanje als het Hemelrijkreeds verwerkt.
Hoe het ook zij: het Sinterklaasfeestheeft zich door de hindernissen der .eeuwen heen gehandhaafd en het ziet erniet naar uit, dat we aan dit stevig gewortelde volksgebruik spoedig een eindzullen maken. In-Sint Nicolaas leeft nog
een stuk kinderlijke volkspoëzie voort,dat religieuze, politieke en standskloven• overbrugt en dat is heel veel waard.
Houden we ons aan de dichterlijkewoorden van De Genestet:Sint Nicolaas, niet waar? 0 wel hèm • wie dat feest 'Nog altijd meêviert met een kinderlijkengeest! Wiens hoofd niet a·I te zeer vervuld is van die schatten ·Der wijsheid, die, helaas, mijn brein nietkan bevatten 'k Meen beursnieuws, politiek en soortgelijke meer Om met zijn "kinderen mee, te leven in !t weleer Om dagen lang voóruit de winkels rond te dwalen Of aan een "vrijster" nog zijn hart eens op te halen. 

S. P. 



2/33, 36, 35, 34, 33 en 3. Mw. van Erp tegenstander, dat het Boxtelse EBD in de 
2/36 3/35 1/34 36, 35, 34. gister'en gehoudén wedstrijd tegen het 
Propagandaw.edstrijd Heren: 1. H. de . • Waalwijkse WDV de vlag moest strij-
Kofiing 38 en 2. H. van Boxtel 37 en ken. Met, niet minder dan 13-7 werd 
Dames: 1 Mw, v. d, Veerdonk 36 en 2. verloren en... . . .  met ere, want WDV 
Mw.' v. d. Wijst 33. · ' . was het vorige jaar kampioene in haar 
Om 9 u. Zondagavond werden de prijzen afdeling en bleek ook nu weer over een 
uitgereikt door de vice.voorz., de heer sterk tiental te beschikken. 
H. v. d. Krabben, d�e de winnaars ge- De resultaten waren als volgt:
lukwensté. De 's-Hertogenbossche Kegel- EBD WDV 
bond kan met grote voldoening op het H. Schuurmans-A. Schilders 1-1
concours 1947 terugzien, te meer, daar E Leermakers-F. �- Munster 0-2 
naast de buitengewoon aan de dag ge- A. Kool-A. Moonen • , 0-2 
legde sportiviteit ook het finantieel suc- J. v. d. Wouw-F. de Gouw 2-0
c-es verzekerd was. Enkele gezellige uur- C. Steinmann-A. Hollemans 1-1
tjes sloten verder die avond, waarbij de ,W. Tybosch Jr-W. v. Pruisen 2-0
-zangwedstrijd Junioren-Senioren een W. Tybosch Sr.-Nyholt 0-2
-zeer grote attractie genoot. Rest -nog te J. Verhulst-P. Heuveling 0-2
vermelden, dat ook de kegellaars met de N. Walrave-Dooremans 1-1

. ver van huis verblijvende militairen mee- Chr. v. Ro_9y-Langewerf 0-2'
leven, hetwelk bleek' uit een collecte; Tptaal 7- 13 
welke f 42 opbracht. 'be volgende wedstrijd wordt gespeeld 

in Schijndel tegen DVS op Donderdag 
DAMNIEUWS 27 November a.s. Aanvang half 8 .n.m.

Hèt lag zeker niet enkel aan de afwezig- De tijd en Wijze van vertrek wordt na-
heid van voorzitter Oliemeulen, die door der bekend gemaakt. 
raadsvergadwring verstek moest laten· De Onderlinge competitie op a.s. Dins-

_gaan, doch tevens aan de sterkte van de dag gaat gewoon door. 
De Heer en Mevrouw 

VAN HELVOORT-BOERS 
geven met vrèugde kennis van 
-de geboorte van hun dochter

HESTER 
EDMéE JOSEPHA MARIA. 

BOXTEL, 13 November 1947. 
Molenstr.aat 9a. 
Te koop: kinderledikant 80x 
140, met bed en hoofdkussen 
-en twee nieuwe.dekens. Bevra
gen Molenstraàt 19. 

, Te koop: 2de hands fornuiskachel, f 35,-, ledikant en 
nachtkastje. Markt. 13 (even
tueel 3), 
Te koop een z.g.a.n. poppen
ledikant (groot) . Nw. Kerkstraat 13. 
T� koop: soliede v.o. z.g.a.n. 
poppenwandelwagentje en een 
-:z;warte damesmantel, nieuw, 
maat 42. Te "bevragen Molen
straat 19, Boxtel. 
Te Koop: eenjarige leg- en 
.slachtkippen bij F. van Hou
tum, Nieuwstraat 69, Boxtel. 
Te koop: een • herenrijwiel 

Te koop aangeboden: !•paar 
herenschoenen 44 en 1 paar 
Damesschoenen 37 z.g.a.n. Be
vragen Molenstraat 53. 
. 
Te koop: een fornuis-kachel 
met pîjp, H. van Elten, Rech
terstqat 7. 
Wegens overcompleet te koop: 

Onderwijzeres zoekt voor de 
avonduren bijlessen of schrijf
werk. Brieven onder no. 33 
Molenstraat 19. 
Te koop gevraagd stalen kunst
schaatsen, liefst met schoenen 
maat 40 (dames), Breukelse
straat • 4. 

Eikenhouten waskast met mar- Notaris P. MerterJSmer blad en spiegel; diverse 
wasstellen; stoelen; eiken· 
J.ioekplanken; spiegellijst; clo
setpot en deksel; kolenhaard; 
veldkacheltje; schoolbord; 2 
defecte luidsprekers; maatpop 
(dames); koperen traproede; 

'"gordijnroede; schaatsen; 
houtskool strijkijzer; bloemen
bak; step zonder· banden; 

te BOXTEL 

zal aldaar voor de fam. J. v. 
Dijk van Empel te Boxtel in 
het café van de Heer H. Noo
ten, van Salmstraat, op Dins
dagen 25 November en '.2 De
cember 1947, telkens des nam. 
5 uur 

eiken bloemtafeltjes; Station- PUBLIEK VERKOPEN:
straat 38. � woonhuizen met tuin te Box-
.Onfeigening Wederopbouw !:�ti:1Wst���� �5:; ��-, ::2t

Zwaan se Brug groot 7. 16 aren, verhuurd no.
8 aan J. Puijn en no. 10 àan 
C. Voets elk voor f 2, - per 
week. 
Huur voor koper vanaf de 
eerste dag der week volgend 
op de betaling der koopsom, 
welke betaling moet geschie
den uiterlijk 2 ·Maart 1948. 
Lasten vanaf I Januari 1948. 

Vooc 5.t. 'lliadaas 
Prachtige lampekappen met plastic blender 
Kronen, schemerlampjes, strijkijzers, stof, 
zuigers; electrische comforen, enz. 

Verder: Madonna's van Italiaanse meesters en 
mooie schildcrshtkken. 
Alle geschenken van blijvende waarde. 

A. Adelaars, Breukelsestraat 4
Ziet onze etalage.

De N.V. Organon 
vraagt voor hare nieuwe fabriek 
te Boxtel 

Twee bekwame leidsters 
voor haar verpakkingsafdeling, 
met ervaring en tact om met 
meisjes om te gaan; 

Een magazijnbediende,. 
met enige practijk op dit gebied. 

Brieven met uitvoerige inlichtingen aan 
de afdeling Personeelszaken. 

Op de stations te Boxtel en Eindhoven bestaat gelegenheid 
tot plaatsing van enige 

LEERLINGEN LOKETTISTE 

Verei1ten; Mulo,, H.B.S. 3 j. c. of gelijkwaardig diploma; 
geboren in 1914 of later; 
lokettisten moeten op haar standplaats wonen. 

Bij gebleken geschiktheid volgt aanstelling in pensioen• 
gerechtigde die■st. 

Ambieert U deze befrekking, vraagt dan prospectus of zendt 
Uw sollicitatie aan de Opleidingsschool der N.V. Neder• 
landsche Spoorwegen; Hoofdgebouw I te Utrecht. 

• {Gaze1le) met goede banden; 
fornuiskachel, lederen vest, da
·meshorloge. Alles in gq,ede
staat. W.' Barten, Nw. Kerk-

Burgemeester en Wethouders 
van Boxtel maken bekend, dat 
vanaf. heden gedurende twee 
weken ter secretarie dezer gemeente kostloos voor eenieder 
ter inzage fijn neergelegd de 
lijst van de te onteigenen per
ceelsgedeelten, alsmede de 
kaart, waarop deze zijn aan
geduid, ten behoeve van de 
uitvoering van het wederop
bouwplan Zwaanse brug. O. D. C. Supportus ! 1 

111 
CEi�

_1 _I 

' ., .. straat 59. 
Te koop of te ruil een haard
kachel tegen kamerkacheltje. 
Breukelsestraat 72. 
Gevraagd een of twee nette 
lcostheren. Liefst weekend afwezig. Adres te bevragen on-

, ,<ler no. 92, Molenstraat 19. 
Te Koop. Prins Hendrikstr. 92. 
2 zwarte damesma1_1tels, waar
van een met bont, en een don
·kerblauwe alle 3" geheel ge
voerd; 1 paar bruine dames
pumps m. 39, 1 paar lage 
-zwarte herenschoenen m. 43 
-:z.g.a.n., 1 paar beenkappen; 1 
paar jongensschaatsen; 2 zwar
te leren visitetassen voor oude
.re dames; 1 keukentafel met 
lade en asbest blad; 1 spiegel

, voor wastafel; 1 kaasschaaf. 
Koopje. Grote verchroomde 
fornuiskachel z.g.a.n. en tevens 
_.salamjlnder-kachel te koop. Te 
bevragen Breukelse straat 39. 
.Heb slachtvarken, wil dit ruilen 
tegen dragend of dekrijp G.Y. 
varken. Bevr. P. v. d. Made, 
.Langenberg 23 .. 
Te koop een in goede staat 
:zijnde fornuiskachel, 1 hand
wagen en een partij inzet
kooien. Te bevr. Tongeren 
-42A, Boxtel. 
Te k!)op: Kil)derwagen · en 
wieg v.o. of· te ruil tegen 
-dames-rijwiel. Te bevragen 
. Molens.traat 19: 

Op Dinsdag 2 December 194-Z:, 
des namiddags te 2 uur, zal 
ten gemeentehuize alhier een 
door het College van Alge
mene Commissarissen voor de 
Wederopbouw aangestelde 
commissie zittil)g houden, ten
einde eventuele bezwaren tegen deze onteigening aan te 
horen. Tot uiterlijk twee da
gen voor deze zitting kunnen 
belanghebbenden ook schrifte
lijk hun bezwaren indienen bij 
voornoemd college, van Alke
madelaari 350, 's-Gravenhage. 
BOXTEL, 17 November 1947. 
Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 
De Burgemeester, 

Drs. M. ·A. M. van· Helvoort. 
De Secretaris 

J. P., C. v. d. Hout.

Zondagmorgen 11 uur 
bijeenkomst in 

Café W. v. d. Langenberg 
Stationsplein 8 

voor het oprichten 
een Supportersclub. 

van 

Aangeboden: Prima hennen, 
kippen en eenden. W. Legh. 
6½ mnd., meest aan de leg, 
f 7,50; Barnv. , R. !si. reds, 
Acona's en Patrijs Legh., 7 
mnd: 1 8,50, kippen. Witte 
Legh., hr. '46 f 4,50 andere 
soorten f 5,50; Khaki Camp
heli eend. 7 mnd. f 5,- per 
stuk. 
Aanbevelend, 
Hoenderpark "Vita Nova"
v. Echs fokbedrijf Driebergen-Rijsenburg

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •: Op 30 November a.s. hopen onze dierbare Ouders : : de dag te herdenken waarop zij voor 25 jaren in 't : • • 
: huwelijk traden. : : Hunne dankbare kinderen :• •: HARRY v. d. WETERING. : 
: Batavia: ANTOON :-
:. JO : : LIEN : : PIETER : 
: 1 GERARD : 
. ' 

.

: Gelege'n!1eid tot feliciteren van 1-2 uur. : • •: BOXTEL, Stationstraat 26. : 
• •
...................................................... 

Te koop: Waskuip en lucht
.bed voor zieke, twee 2-volts 
�ecu's, vier wieltjes met kogel- � 
]ágers en 2 matrasjes 50x 100 

• Het Kraam bureau Boxtel

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

De meest uitgebreide sorteri'?g 

Eau de Cologne 
Parfum en 
Cpsmetische artikelen 

o.a. ,,Boldoot", ,,Coty", ,,Soir de Pa ris" enz.

Biedt u:

Drogisterij "D E  
Rechterstraat 37 

MOLE N" 
BOXTEL 

,. Nuttige ge�chenk�n ,.,"' 
Zilver en Zwaarverzilverd 
Vulpotloden 

Bonbonnières 
Poederdoi:·en 

Sigarettenkokers 
Sc ... enkkurken 

Roomstellen 
Eierstellen 

Maggihouders· 
Zeetjes met Lekbakjes 

Armbanden. 

Zilveren en Gouden 
Manchetknopen, Hangers, Kruisjes, Gouden 
Ringen met Aquamarijn, Robijn, Bloedsteen. enz. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Horlogerie - Optiek - Goud en l;ilver . 
Erkend Ziekenfondsleverancier. 

l Ziet St. Nicolaas-étalage ! J 

Schouwburg ',De 'Ark'' Boxtel 

Boxtelse Orkestvereniging 
Maandag 24 Nov; 8 uur preçies 

NAJAARS-CON'.CERT 
• o.l.v .. C. BEVERS

Gré Brouwenstyn sop�aan 
Jan van Mantgem tenor 
Solisten Nederl. Opera te Amsterdam 

Verdere solistische medewerking 
Harry Quaadvliet viool 

Het Programma vermeldt o.a.: Ballet Egyptien, 
Luigini, Delén uit de opera's Carmen, Madame 
Butterfly, Cavalleria Rusticana. 
Prijzen f 1.50 en f 2.-
Verkoop en plaatsbespreking t/m Zaterdag bij 
H. v. Eyck, Breukeisestraat 42, (tel. 279); even,
tueel nog Zondag en Maandag vanaf 12 uur aan 
de Schouwburg. Vestiaire-aanwezig. 

' NA HAAR OPRICHTING in 1737, vestigde onze firma
zich in het pand "De Gulden Ketel" op de Markt te 
's-Hertogenbosch. 
In de voorbijgegane twee eeuwen hebben wij oorlogen, 
plunderingen, overstroomingen en ral van monetaire 
en fiscale maatregelen meegemaakt. Profiteert van onze 
ondervinding, wij dienen U gaarne van advies. 

�ma 

� lHNt$;,nJtÁr/t 
0

S HERTOG EN BOSCH· 

MAATCORSETTEN 
Dames wenst U een goed en prima MAA TCORSET wendt • 
U dan tot 

ANNIE SEERDEN 

Iedere Woensdag 
van 10 tot 1 uur bij P. VERBRUGGEN, 
Dorpsstraat B 42, Gemonde, en van 2 tot 
5 uur bij Café v. d. AA-v. d. BOÇAARD, 
Stationsplein 9, Boxtel. 

CORSETTENFABRIEK EBERHARD KORSTEN 
"' , Roermondseweg 93, WEERT 

,,U belt" 
- "Wij draaien" 

Zeg ja ja. Dat is wat zulke fijne boter
letters met St. Nicolaas. 
En dan zonder inlevering. 1 

Alle inwoners van Liempde en omliggende plaatsen 
Bestel eten met St.. Nicolaas Boterletter
tijdig • uit de bakkerij "De Vooruitgang"

v.d. Vleuten&, v. Eijndhoven - Liempde

oonBDEKHAND�l 

Bij Kronen burg,· Ç>sch en van 
Leeuwenstraat 37. 

maakt.bekend, dat het spreekuur weer gehouden wordt
op Dinsdag namiddag van 2 --.4 uur. 

door Zr. v. Vessem, Ons Doelstraat 3, Boxtel. 
Door overvloedige -aanvragen worden de !noe
ders verzocht tijdig té bespreken, liefst 3 maan
den van te voren. 

Practische kennis van Auto's of 
Landbouwtractoren vqor iedereen 
U leert hoe de Auto en zijn 
onderdelen in elkaar zit. Geen 
droge motortheorie, maar een 
voor ieder begrijpelijke schrif
telijke cursus verschaft U aan
gename winteravonden en 
geeft U zekerheid in techni
sche situaties. Voor landbou
wers speciale vervolgcursus 
LANDBOUWTRACTOREN. 

H ET IS OOK VOOR 

Klein gezin vraagt woongele
genheid b.v. 2 ruime kamers 
met berghok.Brieven aan Bu
reau Molenstraat 19. 
Te koop: een zwaar drie-jarig 
merrie-paard, een toom G.Y. 

• biggen en een plattebuiskachel
bij W. Nieuwburg, Langen
berg 12. 
Gevraagd voor . direct, een 
meisje voor halve dagen, van
.af half 9 tot l uur. Aanmel
ding, Steenbalckers, Station
straat 58. 

DE BOXTELSE 
Begrafenis-Onderneming 
• , Stationstraat 64

�erzorgt niet alleen 'begrafenis
. sen, doch helpt U ook bij alle 
moeilijkheden nadiefi. 
Transport door 't gehele land. 

ATTENTIE. Ook de omliggende plaatsen kunnen 
aanvragen voor INTERNE KRAAMHULP indienen 
zowel schriftelijk als mondeling, aan bovenstaande 
adres. 

De leidster van het Bureau 
Zr .. R. P. van VESSEM 

Wij hebben thans een grote keus m· 

Lesgeld f 1,25 per week. 
Vraagt gratis prospectus 
Bureau, P.A.K., Jac. Marisstraat 
83, Amsterdam-W . 

Blijvende Geschenken NOG AF TE GEVEN,
Prachtige leren beugeltassen,' W.- L., Acona's, Barnv., Mi-

norca's, Reds, 6 mnd. f8, -Damestassen, Portemonnáies, p. st. Excheq en Patr. Legh. 
Portefeuilles, enz. 6 mnd. f 9; - p. st. Gekruist 
Le, ren boodschappentassen f 12,60 ras 6 mnd. f.7,50 p. st. W. L.r br. '46. meest door de rui

Boekentas$en f 14,60 f 4,50 p. �t. Khaki-Cambell · eenden 7 • mnd. f 6, - p. st. 
HE IJ MAN s Breukelsestraat Vanaf 12 st. franco huis • 

S h L d 
Hoenderbedrijf De Standaard

c oenen en e er,waren , ZEIST 

ST. NICOLAAS 
EEN VERRASSING! 

zo'n enorme sortering practische, 
nuttige en .... goedkope geschenken 
als hij vindt bij 

1 J. Witteveen Woninginrichting 
Een kleine greep: 
Ligstoelen 

met .kussens 4 7 .50 
Haardfauteuiltje 

pluche bekleding 39.50 
Kapstok , " verchroomdgarmtuur 29.95 

Parapluiebak 
Soliede uitvoeri,ng 16.90 
Theewagen 

op wielen 4 7 .50 
Salon 

Old Finished 4 7 .50 

J. 'J. Witteo.een w oninginri;hting.
RECHTERSTRAAT 22 BOXTEL 

Een· goed boek is een welkom St. . N icolaasgeschenk, 
zowel voor\volwassenen .als voor kinderen ---► 

B O E K HA N D E L T I E L E N~ 
STATIONSSTRAAT 28, BOXTEL 

\, 

• 1 

-

• 

• 



De 

R. K� • Middenstandsvereniging
maakt bekend: 

dat alle-aangesloten midde.nstandszaken 
gedurende de St. Nic,olaaswe�k van 1 tot 
en met 5 December geopend zullen zijn 

· tot des avonds 8 uur.

Paarde nve rze kering 
Leden van de paardenverzeke
ring van de N.C.B. die wensen 
mee te doen aan de veulenver
zekering worden verwacht op 

St.1licolaas Aoopt quiaq,_ 
DINSDAG 25 NOV. om 7 uur 
in café H. v. ROOY .. 

uit onze z�er verzorgde oollectie. De 
prijzen zijn aantrekkelijk. Zonder 
verplichting tonen wij U ook in de 
zaak gaarne : , Uw adre• voor 

ZURE HARING 
en ROLMOPS Goudep en Zilveren Sieraden. 

Zilveren luxe artikelen en schepwerk. is bij VOS 
Stationstraat 44 

1 

Delfts blauw met pleet gemonteerd. 

Accountantskantoor 

. H. Cuppen 
Bijkantoor Boxtel 

Doublé sieraden. 

Horloges uitsluitend op vergunning 
eerste klas Zwitsersche uurwerken. 

Prins Bernhardstraat 32 
Inrichten, co!,ltrokren en 
bijhouden v. administraties A. van Vlerken - Boxtel 
Behandeling van Belastingzaken JUWELIER • HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Momenteel hebben wI1 weer een 
aardige, collectie in wollen en 
uni-zijden damesjaponnen voor
radig. Juist geschikt voor de 
a.s St. Nicolaas.
Dit is natu·urlijk bij: 

:J. J. WittelJeen' s �t:�ltfil����;�� 
Rechterstraat 18 Boxtel 

Magazijn De Bijenkorf 
Stationatraat 55 
Mar-'kt 4 
B OXTEL 

A. van Kol
St. Servatiusatr. 20 

, SCHIJNDEL. 

In DE BIJENKORF de grootste sortering 

Speelgoederen, Luxe- en Huishoudelijke Artikelen 
damspelen 
schaakspelen 
vlooienspelen 
korfbalspelen 
kegelspelen 
artisspelen 
lotto"spelen 
quartetspelen 
mens erger je niet 
telramen 

1 tafeltennis 
schoolborden 
springtouwen 
belho�pels 
proppenschieters 
xylophoans 
pistolen 
trommen 
geweertjes 
domino 

1 kleurboeken 
schetsboeken 
prentenboeken 

leesboeken 
pu:czleboeken 
:,10zaïk 
gekl. en witkrijt 
paard en wagen 
trekwagen 
kruiwagen 

stoeltjes met bijbe-
horende tafeltjes 

poppentjekwagens 
poppenschommels 
poppenledikantjes 
poppenwagentjes 
poppenstoeltjes 
winkel je mee 
drukkerijen 
Ned. Herrijst 
walvisvaart 

Grote keuze in mechanisch speelgo_ed. 
O.a. liftbanen, mechanische autobanen, tafel·korfbal, kogelbanen. 

kraaltjes weefdozen melkhandel spaarpotten 
verfdozen verfdozen knikkers poppenwipjes 
penseeltjes borduurdozen tollen kleine popjes 
horloges bouwdozen sleperswagens vlechtdozen 
klokken timmerkaarten kacheltjes naaidozen 
prentjes serviesjes pannetjes naaiboxen 
weegschaaltjes ringwerpen griffels beren 

halma fluiten gewichtjes winkeltjes 

Het nieuwste spel!! Hoe is de stand Mieke. 
Prachtsortering Poppen, Poppenwagens, Poppenwiegen 

-
■ Poppen met beweegbare ledematen. �

) Ook voor Luxe-Geschenken is Uw adres De Bijenkorf. 
ROOKTAFELS - ROOKSTANDAARDS - SERVEERBOYS - KOFFERS -
KAPSTOKKEN ._ BORSTEL- EN COURANTENHANGERS - LINNENBAN
KEN - NAAIBOXEN - SALONSPIEGELS - GANGSPIEGELS - THEE
BLADEN - THEELICHTJES - HAARDKETELS - THEEW ARMERS - BO
TERWARMERS - KOEKTROMMELS - BONBONSTELLEN - JAMPOTTEN 
- KELKENBAKJES - MESSENLEGGERS - BOORDEN-, ZAKDOEK-, KOU
SEN- en DASSENDOZEN - HANG- en STAANKRUIZEN - THEEBEURZEN
- SCHENKKURKEN - SIGARENAANSTEKERS.

Kop en Schotel {glas) zonder punten 75 et. 

illt'" SOLA Tafelgerei van M. }. Gerritsen te Zeist aï 
wordt;jleleverd met vq)ledige fabrieksgarantie en in 't beste wat op dit 
gebied gemaakt wordt. 

LEDERWAREN. DAMES-, HEREN- EN KINDERPORTEMONNAIE'S -
PORTEFEUILLES - SIGARETTEN ETUI'S - VULPEN ETUl'S - SCHOOL
ETUl'S - DAMES- EN KINDERT ASSEN - ACTE TASSEN - HEREN RIEMEN. 

- 1 PARFUMERIEEN. EAU DE COLOGNE BOLDOOT - JEAN MARIE 
FARINA HERB'HORN - FIJNE FRANSE PARFUMS IN LUXE VERPAKKING 
BRILLANTINE - BIRKENW ASSER - CREME - NAGELLAK - LUXE 
DOZEN POEDER. 

' ( 

·Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht

Het beste adres is uitgezocht. 

1 vos STATIONSTRAAT 44. 

,,VELO" Wasmachines wassen beter. / 
Uit "oorraad 

Hand- en Electrische Wasmachines 
VELO Wasmachine Mij. 

MARKT BOXTEL 

------------·------ :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:= Eau de Cologne Parfums 

Voor St. Nicolaas-Cadeaux 
PARFUMS Jaen Pablo - Paris 

Mario - Paria. 

PENICILLOID dag- ,' en nachtcrême 
Marcel Brémond • Londen 

EAU DE COLOGNE Valdelis • Holland 

in: 

Speciaalzaak M. J. VAN DEN BROEK 
Breukelsestraat 34 

Crème 

Boxtel 
1 

Lotion 

Voor het FIJNE MAATWERK • Kleermakerij 
uw adres • Kerkstraat 60

M, GORVtRS & f, VERHAGEN • 's,BOSCH •

AVEHA UW KRUIDENIER 
Heden '�ntvangen tegen verlaagde prijzen 

BLIKGROENTEN: Doperwten 
Sperciebonen 
Spinazie 

D eze week wederom EXTRA Reclame 

ZONDER BON 
Leverpastei, Beschuit, Ontbijtkoek, 

, Droprollen, Appelstroop, Taai-Taai. 

Klant of geen klant IEDEREEN 
is bij ons welkom en ontvangt 

schaarse artikelen. 

Dus deze week naar Aveha. 

ANDRÉ VAN HJLST 

/ 

bezoekers 

zoo uit HONIG's poppen
film in Uw krant gewipt, 
om U te vertellen, wat er 
bij HONIG's Fabrieken al
weer voor U'gedaan wordt! 
Want al zijn er van die 
nare "Zwartkijkers", die 
nergens wat goeds in zien, 
bij de HoNIG's Fabrieken 
rooken de schoorsteenen 
en er wordt met man en_ 
macht gewerkt om steeds 
méér heerlijke, voedzame 
HoNIG's artikelen voor U 
te maken! 

Honlg's Maizena - Honlg's Pudding 
Hcnlg's Bakmeel - Honlg's Soepen 

Honlg's Blokjes• 

Vanaf Vrijdag, 21 November tot en met 
Donderdag 27 November 

m de Nieuwe Bioscoop te - Boxtel. 

Rookt 
kwaliteit vol geur en •maak 

en Koopt � ' 
bli Bert ·van den Braak• 

Nieuwe �erkstraat 73 Telefoon 450 

hebben Zaterdag onze zaak bezichtigd, 

en· pog waren er velen die wij moesten 
teleurstellen. Wij willen echter met de 

verkoop niet langer wachten. Aan de 
aandrang, tijdens de bezichtiging reeds 

bepaalde goederen te reserveren, hebbe!l 
wij weerstand geboden. Onze zaak is • 

nu definitief geopend en U kunt tharu 

Uw keus doen. Het gevleugelde wootd

is thans reeds: 

EINDHOVEN Grote Berg 16 - AM�TERQAM: • ROTTERDAM - UTRECHT 
• • - ........ _,_ .,- • � • 1 t • ' ' 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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Bijvoegsel Brabant's Centrum 
21 November, No.156 

Distributie"Nieuws. 

' worden aangewe?en. De bonnen 1003 Brood der toeslagkaarten zijn evenals voorheen 14 dagen geldig
1 

derhalve tot 
en met 6 December. 

DISTRIBUTIED!ENST KRING BOXTEL 
OFFICiëLE BONNENLIJST Uitreiking van nieuwe bonkaarten, 
voor het tijdvak van 23 November r::::��n�n��:snat:;:l��ktaa:::t� tot en met 6 December 1947 voor a.s .. en Jonge Moeders, als-Elk der volgende bonnen geeft recht op mede extra kolen voor grote ge-

��t�fr��n vtPA, KB, KC 713 zinnen. 
001 Melk: 4 liter melk. De Waarqe._mend Directeur van de Dis-004 Melk: 6 liter melk. • tributiedienst Kring 'Boxtel maakt het 
005 Melk: 6½ liter melk. volgende bekend: ' 
006 Vlees: 100 gram,vlees. In het tijdvak 24 November 1941 tot en 007 Vlees: 400 gram vlees. met 17 Januari 1948 zullen de volgeflPe 008 Boter: 125 gram boter of margarine Distributie-bescheiden worden uitge-of 100 gram vet. reikt: 009 Boter: 125 gram margarine of 100 1. Nieuwe Lcvensmiddelenbonkaarten K, -- ����=E= 019 Algemeen: 250 gram margarine of 2. Nieuwe Tabaks-, Versnaperings- en 200 gram vet. Tabaks/Versnaperingskaarten Q-A tot 020 Algemeen: 100 gram kaaS. of 125 . en met C 802. 
021 11:;m:��s:tli ��as. 3. Toeslagkaarten' MD 802/803 voor a.s. 
022 Algemeen: 2000 gram brood (geldig en Jonge moeders. 

tot en met 29 November). 4. Schoenenbonnen, aan personen, wier 
013 Reserve: 800 gra,_,m brood (geldig nummer van de Tweede Distributie-tot en met 29 November). stamkaarten eindigt op het cijfer 8, 014 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram alsmede aan hen, wier nummer vankorsrl. kaas. de TO eindigt op de cijfer� 04, 14, 24, 016 Reserve: 400 gram brood (geldig 34 of 44, mits be-trokkene in het bezit tot en met 29 November). is van een bij zijn stamkaart behorend Bonkaarten KD, KE 713 inlegvel, waaraan de bon 612. 504 Melk: 10 liter melk. 5. Schoenenbonnen aan kinderen, gebo-505 Melk: 11 liter melk. ren in de maand December van èèn 506, 507 Vlees: 100 gram vlees. der jaren 1932 tot en met 1945

1 
en aan 508 Boter: 250 gram boter of margarine kinderen, geboren in de ,maand Fe-of 200 gram vet, bruari 1947, mits in beide gevallen 509 Boter: 125 gram margarine of 100 zich aan het, bij de TO behorend gram vet. inlegvel, de b.on 604 nog bevindt. 519 Algemeen: 1 ei. 6. Twee (2) extra rantsoenen "Een Een-520 Algemeen: 800 gram brood (geldig heid Vaste Brandstoffen'! aan g�in-tot en met 29 November). nen, welke uit 8 of meer personen 513 Reserve: 400 gram brood (geldig bestaan. tot en met 29 November). Akulnnde

en h0i.ep,bodveezn
olfgeenode

a
mg de1_n b0esncthveain��•snt 514 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram d h korst!. kaas. worden genomen, mits men echter op Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF, de juiste dag komt, welke da,arvoor hierMG, MH 713 (bijz. arbeid, a.s. moeders onder is aangewezen. en zieken) Voor periodiek terugkerende uitreikin-1001 Vlees: 300 gram vlees. gen behoeft men dus voortaan slechts 1002 Margarine: 250 gram margarine of éénmaal in de 8 weken naar het distri-200 grai::n vet. butiekantoor te komen� 1003 Brood: 800 gram brood. Voor het in ontvangst nemen van boven-1004 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram genoemde bescheiden, dient men steedskorst!. kaas. mede te brengen de Tweede Diuributie-1006 Vlees: 200 gram vlees. stamkaarten en verder: 1007 Melk: 2 liter melk. Voor de nieu'we Bonkaarten: Alleen. de 1008 Boter: 250 gram boter of marga- inwisselingsbon van de thans ingebruik-rine of 200 gram vet. zijnde Bonkaart. (Op de achterzijde 1009 Eieren: 5 eieren. daarvan z.ette men het nummer van cl'e Bovengenoemde bonnen kunnen reeds TD). op Vrijdag

1 
21 November a.s. worden Voor schoenenbonnen: De daarop begebruikt, met uitzondering van de lmn- trekking hebbende INLEGVELLEN. 

nen voor melk, waarop eerst op Maan- Voor toeslagkaarten vaar a.s.- en jonge· dag, 24 November mag worden gekocht. moeders: De CM-KAART, De bonnen 022 Algemeen, 013 en 016 Zelfverzorgers en niet-zelfverzofgers beReserve, 520 Algemeen en 513 Reserve hoev.en NIET APART te komen. \.oor brood zijn geldig tot en met 29 • De u1tre1kmg duurt 8 weken , voor de November. Op 27 November zullen - komende 4 weken (24 Nov tot\ 20 Dec.) wederom broodbonnen voor één week , i� deze als vçilw:t: 

BOXTEL en SCHIJNDEL, 24 Nov. de letters A 25 11 
Ba tot Be 26 ,� Be tot Bi 27 " Bi tot Bo 21 ó'ec. d�---lett�rs i
0es\ 0

�!� B 2 ,, ,, ,, C 3 ,,,., ,, Otot Do 4 " de rest van letter D. 5 Dec. de letters E. 8 Ftot Ge 9 rest van G. 10 H. tot Hee • 11 Hee tot Hei 12 rest van H. 15 " I en J 16 K tot KI 17 rest van K 18 
11 

,, ,, L. tot Le 19 ,,· de rest van letter L. LIEMPDE, 25 Nov. de letters A en B 2 Dec. de letters C t.m. F 9 ,, ,, G en H 16 11 11 " I t.m. KWIJBOSCH (Schijndel) 27 Nov. de letters A en B 4 Dec. ,, C t.m. F. 11 ,, ,, G en H. 18 ,, ,, 1 tm. K. ESCH, 24 Nov. de letters A en B 1 Dec. ,, C t.m. F. 8 " G en H 15 ,, ,, ,, I t.m. K.. LENNISHEUVEL (Boxtel) 
�� ��;_- t; l::t

t:;: t t�:.- J: ·GEMONDE (Boxtel), 5 Dec. ae letters A t.m. E. 19 Dec. de letters F t.m. K 
�t böfs�:rbu�k��t���I dx��� �!"to�::�op de juiste dagen. Het programma voor de overige letters, welke moeten komen in de volgende 4 weken, zal tijdig, in de week van 15 tot 20 December a.s. worden gepubliceerd. Voor de inwoners van ESCH en WIJBOSCH (Schijndel). Tevens wordt er de aandacht oP gevestigd, dat de zitdag te Esch, met ingang van Maandag 24 November a.s., voortaan op iedere Maandag zal plaats vinden en wel de gehele dag. De zitdag te Wijbosch, zal vanaf Donderdag 27 November voortaan plaats vinden op elke Donderdag, eveneeus een gehele dag. Beide zitdagen, alsmede die in Gemonde, Lennis_heuvel en Liempde geven dus• voortaan tevens de gelegenheid tot het afhalen van nieuwe bescheiden. De wnd. Dir. vnd. J. F. A. PARO. 

' HEILIGE KINDSHEID Parochie St. PetrusDe zelatricen van de H. Kindsheid worden vriendelijk verzocht om vóór 1 December de contributie op te halèn en deze bij de tresauriersters af te dragen. 
'!

1
i
1
l!eJezi{eJ�nf;'jsetf eszi�na:d/at�e�a

0u�!�: sters over te leggen? 

Kindermfs, 
De herfst heeft de laatste blaadjes van de bomen geschud. De winter staat voor de deur met zijn lange avonden, als het zo gezellig kan zijn onder de lamp. Buiten koud maar binnen snort de kachel 
of gloeit de haard. Moeder telt haar steken, vader leest z'n krant en rond de tafel speelt het kleine volk' met blokkendoos of tekenschrift en blokken de oude
ren zich door hun stapels schriften vol huiswerk. Straks samen het rozenhoedje. 'n Dag die zo verloopt, geeft vrede en rust en kracht voor de nieuwe dag

1 
die komen gaat. 

Het einde was goed. Maar het was wat laat geworden. Morgen dan maar 'ns lekker uitgeslapen. Wat doen we ook zo vróeg in de k'ou ! Kijk, beste Ouders, dat is het gevaar van onze gezellige winteravonden. Voor onze kinderen worden -z:e vaak wat te lang. En dan vinden we 's anderdaags zo gemakkelijk een uitvluchtje om ze maar eens lekker in bed te �ouden.Sturen we ze daarom zonder boterham naar schoOI? Geen moeder, die daar
aan denken zal'! Maar waarom sturen we ze dan wel hun nie_uwe dag in zonder dat goddelijk voedsel, dat ze zo �rood-
:?�;?rm�:��e;,? 

on�eaK�de;:�e�o 

1�1ect� bezocht zijn? Wat jammer voor o,1zc kinderen dat wij hun onder allerlei voorwendsels het beste deel van hun dag durven ontzeggen, . ,V10eg naar bed - vroeg uit de veren . .  morgen naar de Kindermis ! Als al onze Ouders daaraan eens. een handje wilden meehelpen. Meent U werkelijk dat het hun kwaad zal doen, die fikse wandeling in de ochtendlucht, die ze ineens klaar wakker maakt en fris en fit voor de hele dag? Is het 's morgens nog wat te donker? -Maar redeneert U 's avonds ook zo als de kinderen wat al te laat thuis komen van een feestje of een film? Vroeg n�a, bed - vroeg uit de veren ... dat is een oud recept, waarvan nog nooit een kind ziek werd. En de weg naar ,de kerkmóeten we hen "juist ná leren. Vroeg geleerd is oud gedaan. Maar gij, Ouders, moet Uw kinderen erop wijzen en desnoods, als het kán, ook hierin voor hen 
een voorbeeld zijn. Mogen wij nog eens een ernstig gemeend beroep doen op Uw medewerking? Dinsdags en .Vrijdags zal (in de St. Petrus parochie) voortaan de Kindermis geleid worden vanaf de preekstoel. Bescheiden begin, dat in de toekomst 'hopelijk groeien zal. Binnenkort zal U een aansporing worden
d����e

et0::�. iëe:f� di�r�envagnoer�ict�: baar plaatsje in Uw huishmer. Laat die 
een dagelijks bero<;p zijn op Uw ouderlijk plichtsgevoel om aan Uw kinderen eiken morgen het beste te geven� wat gijze geven kunt: de hulp van hun Goddelijke Vriend. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS· BOXTEL Zondag 23 November 1947 

De HH. Missê-n om half 7, kwart voor 8, 9 uur en � half 11 de Hoogmis.Vandaag om kwart voor twaalf Mariagarde in de kapel van Duinendaal. Om 
half 4 H. Familie. Vanavond om 7 uur Lof met Roz·enhoedje. Vandaag gijat in alle HH. Missen de 2e sch.ial voor de ' bizondere noden van het Episcopaat, welke bizonder in de. milddadigheid van de gelovigen wordt aanbevolen. Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro-
�!�h�:W; t�t:

r

�ir e� vha� iit��hh�ltS. Dopen iedere dag van half .a tot 3 uur. Ter voorbereiding op het feest vanKerstmis zullen in onze parochie speciale Adventconferenties worden gegeven, waarvan we de volgende week nadere gegevens zullen bekend maken. MAANDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. voor Maria v. Dongen-v. d. Laar; z.a. gel. H. Mis voor Johannes v. d. Plas en Hendrica Dirks 'de hsvr.; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Eljzabetb van Kleef-Timmermans; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Johanna van Lieshout-de Werd v.w. de Broederschap van de H. Pastoor van Ars; om half 8 gel. H. Mis voor Wilhelmina v. Gent-v. d. Schoot en Martha -v. d. Schoot; z.a. Se!. H. Mis voor Johanna de Laat-van Kempen, v.w. de buurt; om half 9 gel, jrgt. voor Adrianus van Weert en Anna Maria van Kuringen de hsvr. DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. voor Dick Pijnenburg; z.a. gel. H. Mis vbor Christiaan van Breugel efl Allegonda van Nistelrooy de hsvr" H. Hart-altaar gel. mndst. voor Cornelis van Hal; H. Bloedkapel gel. H. Mis v. Marinus van Diessen v.w. de Broederschàp van St. .Willibrord; om half 8 gel, H. Mis voor Franciscus de Laat; z.a. gel. H. Mis ter ere van het H. Bloed; om half 9 gel. H, Mis voor Huberdina Queens-Kusters. WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis voor Franciscus van der Kruys v.w. de R.K. Bond van Kantoor- enWinkelpersoneel St. Franciscus, afd. Boxtel; t:a� gel. H. Mis voor Hendricus van Woensel; H. Hart-altaar gel. mndst. voor Petrus v. d. Hagen; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Cornelis Voermans v.w. de Broederschap van St. Willibrord; 
om half 8 gel. H. Mis voor onze jongensin Indië vanwege Maria's -Biddend•. Le-
fae�ili:·a;. gl. M��r��onvtd�n °o;te�e�� 
om half 9 gel. H. Mis tot bizondere intentie. DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis voor Marinus van Diessen v.w. de Boterfabriek; z.a. gel. jrgt. voo't- Elizabeth v. d. Berselaar•v. d. Dungeii; H. Hart-altaar gel. mndst. voor Adriana van Bragt-Smetsers; H. Bloedkapèl H; Mis voor Antonius Brusselers vanwege 



de Broederschap van St. Willibrord; om 
half 8 gel. H. Mis voor Franciscus Man
dos; z.a. gel. mndst. voor Cornelis 
Voermans; om half 9 gel. H. Mis voor 
Wilhelmus v. d. Broek en Maria Catha
rina v. d. Pasch de hsvr. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Petrus Laus v.w. de Hengel
sportvereniging "Otf Genoegen"; z.a. 
gel. H. Mis voor overleden ouders en 
Petrus de zn.; H. Hart-altaar gel. mndst. 
voor Johanna de Laat-van Kempen; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Gerardus 
Schellekens vanwege de Broederschap 
van St. Willibrord; om,, half 8 gel. H. 
Mis voor de overleden lecl"en van de St. 
Elizabethvereniging; z.a. gel. H. Mis v. 
Henriëtte \'{/itteveen-Schöne vanwege 
het personeel; om half 9 gel. jrgt. voor 
Maria Anna van Eindhoven-Schellen. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Arnoldus van Kempen en Maria 
de Laat; z.a. gel. mndst. voor Catharina 
van Weert-Voets; H. Hart-altaar gel. 
mndst. voor Petrus Valks; H. Bloedka
pel gel. H. Mis voor Elizabeth Traa-Ver
hoeven v.w. de Broederschap van St. 
Willibrord;- om half 8 gel. H. Mis voor· 
Maria van Nieuwburg; z.a. gel, jrgt. v. 
Martinus v. cl. Struyk; om half 9 gel. 
l-!. Mis voor een overleden Moeder. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
hanna van Lieshout-de Werd; Woens
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens; Donderdag gel. H. Mis voor Hen
rica v. d. Loo; Vrijdag gel. H Mis tot 
bizondere intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te w1tvahgen: Johannes Henricus van 
Woensel geb. en won. in deze parochie 
en Lambertha Petronella v. d. Lee geb. 
en won. te Uden, waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbe
letselen, waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 
Gedoopt: Johanna Maria Helena Henri
ca d. v. Antonius v. Beers-v. d. Nieuwen
huizen; Hester Edmée Josepha Maria d. 
v. Martinus van Helvoort-Boers; Johan
nes Adrianus z. v. Antonius v. d. Steen
Calsijn._ 

PAR. H. HART TE BOXTEL 

26e en laatste Zondag na Pinksteren 
23 November 1947. 

De te schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. De Hoogmis is met volks
zang. Direct na de Hoogmis Santa Te
resa voor de meisjes. Om kwart voor t 2 
J:;I. Familie voor de Jongens. Om half 4 
H. Familie voor de mannen. Om 7 uur 
Lof met volkszang en Rozenhoedje voor 
onze Jongens in Indië. 
Deze week zal de collecte gehouden 
worden ten bate van onze R.K. Univer
siteit. Volgende Zondag zal een Pater 
Jezuïet in alle H. Missen preken over de 
Gezinshoofden-retraite. 
De collecte voor de St. Martinus-naai
kring bracht een bedrag op van f 898,68. 
Wij danken U namens de armen onzer 

parochie hartelijk voor Uw milde gave. 
Donc!._erdag om half 9 zal de plechtiçe 
mis gezongen worden ter ere van St. 
Caecilia. 
Deze week alleen Dinsdag om 6 uur re
petitie van het Jongenskoor. 
Vrijdagavond 8 uur eerste bijeenkomst 
der H. Familie voór Meisjes. 
ZONDAG, 23 Nov.: 6 uur l.d. voor 
overleden leden Broed. St. Willibrord; 
7 uur l.d. voor de parochie; 8 uur l.d.; 
kwart over 9 l.d. voor de Heer Antohius 
Groott, Oud-Directeur en Ere-Directeur 
van Boxtels Harmonie•; half t I de Hoog
mis voor een overleden Vader. 
MAANDAG, 24 Nov.: 7 uur l.d. voor 
de leden der R.K. Tabaksbewerkers
bond; I.m. voor Jacobus Withoos; kwart 
voor 8 l.d. voor Maria Hensen v. d. 
Langenberg; I.m. voor Theodora v. d. 
Plas; half 9 z.j. voor Piet v. Laarhoven; 
1.d. voor Wilhelmina van Oirschot v. d.
Sloot. 
DINSDAG, 25 Nov.: 7 uur Ld. voor 
Theodorus v. d. Weyst; l.d. voor Jan 
Verhoeven; kwart voor 8 l.j. voor Hen
ricus Wagenaars en Henrica v. d. Lan
genberg z.e.; I.m. voor Martinus van 
Schijndel; half 9 Ld. uit dankbaarheid; 
I.m. voor Jan v. d. Aa. 
WOENSDAG, 26 Nov.: 7 uur z.d. voor 
An toon Smulders vanwege. de Buurt; 
I.m. voor Martï"na Vlaminckx van Han-
del; kwart voor 8 1.d. voor Henrica v. 
Rooy v. d. Laak; l.d. voor Anna van 
Beljouw v. d. Struik; half 9 I.m. voor 
Johannes v. d. Heyden; I.m. voor Hen
ricus van \'{/eert. 
DONDERDAG, 27 Nov.: 7 uur I.m. 
Marinus van Esch; Ld. voor Henricus 
van Weert; kwart voor 8 I.m. voor Jo
hanna v. d. Loo� I.m. vóor Johanna v.
Geffen v. d. Horst; half 9 Pl. z.d. voor 
levenden en overleden leden van het 
Zangkoor; l.d. voor de Heer Theodoru, 
Schots. 1 
VRIJDAG, 28 Nov.: 7 uur pl.l.m. voor 
Jobanna Heeren-Kuppen; l.j. voor de 
Heer Wilhelm en Mej. Oda van Eupen; 
kwart voor 8 Ld. voor overl. ouders; l.d. 
voor Jan van Weert; half 9 1.d. voor 

• Mej. Gijsbertha van Laarhoven v. Zant
voort; I.m. voor Gerrit Voets. 
ZATERDAG, 29 Nov.: 7 uur I.m. voor 
Petronella v. d. Horst van Handel; l.d. 
voor de Heer Jan Quinten; kwart voor 8 
l.d. voor Henrica van Rooy v. d. Laak; 
I.m. Frans van Kleef; half 9 1.d. yoor 
Cornelis . Vriens, Huberdina Scharen
donk z.e. en Petrus de zoon; hal 10 
Gez. Huwelijksmis. 

PAR. H. LAl\:iBERTUS GEMONDE 

Laatste Zondag na Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Henricus 
Schellekens. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Martina 
hsvr. van Henricus Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
hsvr. van Theodorus Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 H, Mis Bijzon
dere intentie. 

VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
de Bresser en Cornelia de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jrgr. voor Arnol
dus v. d. Oetelaar en Helena de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Adrianus v. d. 
Velden; Dinsdag H. Mis voor Elisabeth 
Traa-Verhoeven; Woensdag H. Mis v. 
Joannes Steenbakkers en Maria de hsvr.; 
Donderdag H. Mis voor Joanna v. d. 
�hoot ;Vrijdag H. Mis voor Maria v. 
Kasteren; Zaterdag H. Mis voor familie 
Groenendaal. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
Laatste Zondag na Pinksteren 1947 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Frans Schaapssmeerders te Tilburg over
leden; half 9 1-1. Mis voor Martinus van 
Griensven te Boxtel overleden; 10 uur 
Hoogmis voor het welzijn van de pa
rochianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor B.N. 
Half 3 lof met rozenhoedje, om Gods' 
zegen af te smeken over ons par,ochie
huis en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. 1-1. 
Mis voor de overleden koristen ter ere 
van de H. Caecilia. 
DINSDAG: half 8 1-1. Mis voor de heer 
Jacobus van Elk; kwart over 8 plechtige· 
1-1. Mis voor de overleden leden van de
Godsvruchtige vereniging ter ere va.n de
H. Theresia. 
WOENSDAG: half 8 J:-1. Mis, waarbij 
de kerk met 'n kaars woédt vereerd voor 
Huberdina Leyten-Schellekens; kwart 
over 8 gez. jrgt. voor de w<!d. Catharina 
v. d. Meyden-v. d. Heyden. 
DONDERDAG: half 8 1-1. Mis, waarbij 
de kerk met een kaars wordt vereerd 
voor de overleden familie Bertens-van 
Son; kwart over 8 H. Mis voor de leden 
der Godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 irgt. voor Cornelis v. 
d. Loo, Cornelia Schoonings hsvr.; kwart 
over 8 H. Mis voor Johannes Vissers. 
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Johan
na Bosch-van Engeland;. kwart over 8 
H. Mis voor Johanna v. d. Schoot-Vren
sen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Frans Schaapssmeerders te Tilburg 
Johanna van Roosmalen-Hoefnagels in 
de Bosch, 1nevr. Maria Maas-de Werd 
alhier overleden, voor wie het zevende 
wordt gehouden. 
De -leden van de Godvruchtige vereni
ging ter: ere van de H. Theresia ·worden 
verzocht dagelijks te bidden het schiet
gebed: H. Theresia, bid voor mij, opdat • 
ik eenvoudig van harte worde. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7. Om half 6 Lof met rozen
hoedje, om het Communisme van ons af
te weren en opbloei van ons Katholiek 
ver·enigingsleven te krijgen. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen Adrianus Kniysen u'it deze 
parochie en Gerarda van de Oetelaar uit 
de parochie van he_t H. Hart te Boxtel, 

waarvan heden de derde afkondiging ge
schiedt. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor mevr. 
van Lieshout-de Werdt; half 9 H. Mis 
voor Petrus Laus te 's-Bosch overleden. 

PAR. ST. JANS�ONTHOOFDING 

TE LIEMPDE 

ZONDAG:. half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor Cornelis Hubertus 
van Aarle; 10 uur z.m. voor Cornelis van 
Abeel en als overleden Korist; 3 uur l.of 
daarna jongens congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Michiel 
v. d. Velden; half 8 z.mndst. voor Adria
nus Kuppens; 8 uur l.j. voor Wilhelmus 
Asveld. 
DINSDAG: 7 uur z.m. v"oor overleden 
Koristen; 8 uur I.m. voor Michiel v. d.
Velden als overleden lid proc. van Keve
laar; 9 uur z.m. ter ere vap de H. Cae
cilia. 
WOENSDAG: 7 uur z. 7e voor Mic�iel 
v. d. Velden; half 8 z. mndst. voor Wed.
Martina Hendricus Verdenk; 8 uur l.j. 
voor Hendricus v. Hal, Petronella hsvr. 
en Theodorus de z·. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; half 8 z. 7e yoor 
Michiel v. d. Velden; 8 uur l.j. voor 
Marinus v. Oirschot. 
Vrijdag en Zaterdag: 7 uur z. • 7e voor 
Michiel v.d. Velden. 
VRIJDAG: half 8 z.m. voor Mef. Maria
Petrus Maas overleden te Boxtel; 8 uur
l.j. voor Johanna Marinus v. Oirschot. 
ZATERDAG: half 8 z.m. voor Wed. Jo
hanna Egidius v. d. Broek overleden te 
Boxtel; 8 uur l.j. voor Cornelis Rovers 
en Lamperdina hsvr. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Petrus Smul
ders en Ida hsvr.; 8 uur I.m. tot welzijn 
der parochie; 10 uur z. 7e voor Michiel 
v. d. Velden. 
liij Eerwaarde Zusters: Maandag en 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Weymen en 
echtgenote; Woensdag 7 uur I.m. voor 
Willem Bekkers; Donderdag 7 uur I.m. 
voor Adrianus Nyssen; Vrijdag, Zater
dag en Zondag 7 uur I.m. voor Cornelis 
v. Abeelen, n.l.: Vrijdag als overleden ltd 
broederschap H. Bernadette, Zaterdag 
als overleden lid broederschap H. Willi
brord, Zondag als overleden lid van de 
Boerenbond. 
7e Michiel v. d. Velden te Liempde S,>ver
leden. 
30e Mej. Maria Petrus Maas te· Boxtel
overleden; Wed. Johanna Egidius v. d. 
Broek te Son overleden. 

PAR. ST. WILLIBRORD ESCH 
Laatste Zondag na Pinksteren 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Egisco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Ad;iana 
van de Ven-Struyk; half 9 H. Mis voor 
Johanna van Roosmalen-Hoefnagels te 
Orthen overleden; 10 uur Hoogmis vooi 
de Parochie. 
MAANDAG: half 8 Gez. H. Mis voor 

lev. en over!. leden van het parochiaal 
zangkoor. 
Elders H. Mis voor Bijz. Intentie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Konings (B.). 
Elders H. Mis voor Johannes Konings. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
Maas. 

• Elders jrgt. voor Wilhelmus van de Lan
genberg. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Wilhelmus Smolders. 
Elders H. Mis voor Maria Smolders-v. 
Tiel. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
van der Staak. 
Elders jrgt. voor Henrica van der Staak
v .. Schijndel. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Hendri
cus Konings. 
Elders jrgt. voor Hendrica Konings-den 
Otter. 
Nog zullen 'elders geschieden: 
2 H.H. Missen voor Cornelia van Oers
v. d. ,Braak; 2 H.H. Missen voor Gertru
da van oer Staak-Konings; H. Mis voor 
Adriana van de Ven-v. d. Struyk; H. Mis
voor Bijz. Intentie; H. Mis voor Wilhel
mus en Wimke van -Schijndel; 8 H.H.
Missen voor de Gelovige Zielen.

Wie zijn fraksken lapt met leugens
Vindt, al lapt hij dag en nacht
Telkens toch weer nieuwe oate'n· b 1 

Waar hij die niet had verwa_cht.

NIWIN-ACTIE VOOR DE 
GEWONDE EN ZIEKE MILITAIREN. 
De Nationale Inspanning Welzijnsver
zorging Indië (NIWIN) heeft met de in 
haar gecoördineerde verenigingen als Ka
tholiek Thuisfront, Prot. Interkerkelijk 
Thuisfront en Band Nederland-Indië be
sloten tot een landelijke actie voor de 
verzorging en ontspanning van de in 
hospitalen en ziekenverblijven opgeno
men militairen in . Indië. De NIWIN 
heeft reeds f 25.000 beschikbaar gesteld 
ter ondersteuning en uitbreiding van de 
reeds in Indië bestaande activiteit op 
dit gebied. De nieuwe actie - waarvoor 
H.M. de Koningin reeds een vorstelijke 
bijdrage schonk - heeft ten doel het
verkrijgen van materialen ten geschèn
ke van radio-installaties met versterkers, 
luidsprekers, pick -ups en gramofoon
platen, het vormen van een fonds in In
dië, waaruit" aldaar door de op hostitaal
bezoek gaande dames kan worden geput 
voor kleine surprises als bloemen e.d. 
en voorts het mogelijk maken van even
tueel nog verder wenselijk geachte voor
zie.ningen op dit speciale gebied. 
Om deze actie zo nationaal mogelijk te 
voeren en om moeilijkheden bij het aan
schaffen van materiaal, deviezen e.d. ·zo
veel mogelijk te vermijden, verzoekt de 
NlWIN contact met alle verenigingen 
en instelljngen, die op dit terrein reeds 
in meerdere of mindere mate werkzaam 
zijn. 

.. 
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VOQRHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Een wereld zonder God 
Dit opschrift doet mij denken aan ver
schrikkelijke dingen en feiten, die staan 
opgetekend in het geschiedenisboek der 

• mensheid: De zondvloed, d_e toren van
Babel Sodoma en Gomorrha. Een we-·
reld �onder God is: verwarring, onder
gang.
Om dit duidelijk te maken, eerst een
beeld van de grnotheid vart de tegen- -
woordige wereld. Daar ligt iets gewei-

. digs over de wereld. Als we eens terug
denken aan het leven en werken van de
mensen in het grijze verleden en we ver
gelijken dan!
Eeuwen lang was de mens �p zw_er!-

~ tocht over deze aarde. Met z1Jn pnm1-
tievê wapenen maakte hij jacht op het 
wild. 
Hij at de vruchten, die de natuur hem 
gaf en onbekend waren voor hem_ de 
schatten die de natuur verborgen hield. 
\Vel pe�fectioneerde hij zijn wapens en 
zijn werktuigen. Wel _vond de vr�uw de 
land- en tuinbouw mt. Maar htJ bleef 
primitief. Toen heeft de. men_s de erts
en kolenlagen ontdekt. S111dsd1en be�on 
de beschavino te leven en te groeien. 
Telkens werden weer nieuwe krachten 
aan de natuur onttrokken en bruikbaar 
gemaakt voor het gemak van de mens. 

- En toch, wanneer de mens zich nog elke
dag meer perfectioneert, wanneer -�e
mens op alle gebied nog meer voormt· 
gaat . wanneer er zelfs een dag zou ko
men,' dat de wetenschap het middel vond, 
om door een taal . alle mensen .te ver
binden door televisie alle afstanden te 
overbr�ggen, door verjongingskuren de 
mensen langer te doen leven, enz. enz. 
dan nog_ zou de wereld een grote chaos 
zijn, wanneer het geloof aan God zou 
zijn weggeslagen. 
Er is geen God. Met dit woord worden 
de 10 geboden afgeschaft. 
Met dit woord wordt het geweten tot 
zwijgen gebracht. Het is de liq_�idatie 
van alle mensenrechten. En tegeltik het
onder de voeten lopen van alle mensen
plichten. Dan is niets m�er heilig. De 
familie niet. De moeder met. Het huwe
lijk niet. Reinheid niet. Trouw niet. Geen 
mannemvaord �taat vast. Geen vrouwen
trot.iw is zeker. Geen kinderleven veilig. 
Hoe kunt ge verklaren de onme1:selijke 
mishandelingen in de con�ent�at1eka?1-
pen? Als het geloof in God 1s mtgeroe1d, 
dan wordt de ene mens voor de andere 
een beest. 
Practisch wil de mensheid. zonder God 
door het leven gaan. We hebben God 
toch niet meer nodig. Wij, met onze 
kennis van de natuur. Wij, met onze 
moderne machine6. Wij maken desnoods 
levensmjddelen uit steenkool. W-ij kun
nen alle.s we studeren. We doen uit
vindingen'. We maken de mensheid rijk. 
Overvloed zal er komen aan -alles . . . .  
als de conflicten tussen de volkeren een
maal zullen zijn opgelost voor goed· en 
definitief; maar we v�rgeten, dat die op
lossing nooit zal gevonden worden . . .  
omdat men ze vinden wil zonder God. 
En opnieuw denk ik aan verschrikkelijke 
dingen, waarvan de ern_st aan ons nog 
is verborgen, maar die gereserveerd
worden voor hetzelfde geschiedboek van 
de mensheid, wanneer de mens, bij al 
zijn uitvindingen, niet opnieuw. gaat 
zoeken naar zijn verloren en vergeten
God. 

Vrees teistert 

Brabant' s Platteland. 
Wanneer de wind door de hoge bomen 
raast de deuren en ramen ramt en de 
dake� schudt, wanneer de storm door 
de schoorsteen. joelt, dan is het tijd voor 
de dieven. Overal ijlen zij rond om hun 
buit machtig te worden. Ze plunderen , 
door heel Brabant. Nu hier en dan daar. 
Zij zijn slim. Ze zijn gemeen. Ze schrik
ken nergens voor terug. Ze hebben de 
beschikking over, jeeps, vrachtwagens en 
motoren. Ze hebben wapens. Ze hebben 
allerlei methoden om. in te breken. 
Een ruit kan kapot, een deur is ge
makkelijk te openen. Ze strooien als 
Klaas Vaak slaapzand in uw ogen en 
halen tlw portemonnaie uit uw broekzak, 
ter.wijl ge zel_f rustig doorslaapt. O� wat 
schrik te zaaien laten ze een dolk yggen 
op het vloerkleed. '-
Overal hebben ze andere middelen. 
Maar overal stelen ze het weinige goud 
dat ge hebt, de sieraden van uw vrouw 
en uw kinderen. Ze trekken met vracht
wagen, zagen en bijlen de bossen in en 
vellen eiken en dennen om ze straks aan 
een of andere meubelmaker te verkopen. 
Ze zijn brutaal. De nacht en de storm 

• zijn hun vrienden. • 
Geen plaats il) Brabant of ze hebben een 
bezóek gebracht bij een of ander afge
legen boerderij, bij een oude vrouw die 
nog wat spaarcenten had of bij een gezin 
waar geen stoere hond het huis bewaakt. 
Zo waart de vrees door Brabant. Het 
lijkt wel of we teruggaan naar de tweede 
helft van de zeventiende eeuw, toen 
eveneens dievenbenden de generaliteits
landen teisterden. 
Niets is heilig voor deze schurken. Niets 
is stevig genoeg afgesloten. Het zijn kun
stenaars op dit gebied. Snel zijn al deze 

. boeven, snel als de wind die langs de 
daken rent. 

De mensen van Brabant zijn bang ge
worden voor deze schurkentroepen. De 
politie staat dikwijls machteloos tegen
over deze dievenorganisaties. Wat moet 
men doen? Moeten we 's nachts opblij
ven, Moeten we in alle hoeken en gaten 
honden neerleggen, die ons eigendom 
bewaken? Moeten we ondergrondse 
schuilplaatsen gaan graven voor ons 
geld? Of zullen we onze ramen en deu
ren electrificeren? Zullen we onze fiet
sen met grote zware ketens vastleggen _ 

·aan-grote muurringen, moeten we sterke
tralies laten maken voor iedere opening

Katholiek Thuisfront 
St. Petrus 

in onze huizen, of zullen we in iedere ·'
buurt een nachtploeg in het leven roepen
die de omtrek bewaakt en alle ongure
elementen neerknalt?

Bijeengebracht 
door person·eel 
van J, v. Vught 
bij gelegenheid 
de tractatie van 
f-tet Gemeentebe
stuur van Liemp
de voor de vlag 
op de in aan
bouw zijnde wo
ningen f 3,50. 

De vrees teistert Brabant. Niets is nog
veilig voor de schelmen, die er overal
rondwaren.
We zullen een wetsontwerp indienen,
waarbij de doodstraf geëist en ook vol
trokken wordt voor alie schurken die de
moed(?) hebben anders eigendom te ro
ven. Na een tiental voorbeelden zijn we
van· deze plaag verlost.
Misschien is het nog beter on.s niet al te
zeer om ons aards bezit te bekommeren.
Ga rustig slapen en als ge niet wakker
wordt laat dan gerust uw geldkist onder
kopkussen weghalen. Er is niet veel te
doen tegen deze goed georganiseerde
benden. Ze komen alleen daar, waar ge
ze niet verwacht, wa.ir geeti politie is,
waar de wind genoeg lawaai maakt om
het geluid van een brekende ruit te ver
doven.
Mocht ge wakker worden grijp dan naar
een hakbijl, een knuppel of een schiet
wapen en verdedig m,' bezit uit alle
macht. Maar het heeft geen zin u bang
te maken. Laat de vrees u niet verlam
men.
Laat het waar zijn dat het Brabantse plat
teland sterke mensen bezit, geen vreès
kent en zich zelf weet te verdedigen, zo
als in de barre jaren na 1648, toen het
wel de lasten maar niét de vruchten en
voordelen van een beschermende rege-
ring mocht ondervinden. • 
Het geeft niet dat de storm rond onze
huizen waait, als �t bewoond wordt
door mensen die geen vrees kennen.

Gesprek van vanavond.
Het idee om de prijzen der electrische
benodigdheden te verlagen was· wel aar
dig gevonden van Philips. Dat kleine
beetje dat er in het binnenland blijft 1s
niet zo groot en wat er naar het buiten
land gaat valt in geen geval onder deze
prijsverlaging.
Ondertussen is men zo slim geweest de
prijzen van boter en andere levensmid
delen te verhogen, alsof onze lonen deze
prijsverhogingen kunnen verdragen.
Geen ambtenaar, geen arbeider, gee·n
boer en geen middenstander kan' met
de'ze prijsverhogingen genoegen nemen,
zelfs al is men zo onlogisch geweest om
de prijzen van andere goederen, die men
maar een maal in zijn leven koopt, en
kele procenten te laten zakken.
Denk je nu werkelijk dat men een loon
stop kan handhaven als men de prijzen 
van de voornaamste levensmiddelen, zo
als vlees en boter, aanmerkelijk gaa('ver

·hogen. Waar zitten de hersens van deze
kerels? 
Is men nu bezig ons voor de gek te hou
den of probeert men ons zoet te houden 
met valse beelden en schijnprijsverla
gingen. 
Wel grappig he, dat je twee weken ge
leden nog een verbaal kreeg als je vlees 
een paar centen duurder verkocht, ter
.vijl men nu het vlees duurder moet
kopen. 
En hoe vinden de huiseigenaars het dat 
de huur niet verhoogd mag worden_ van 
hun huizen die de laatste jaren zo· ont
zettend veel onderhoudkosten en herstel
kosten met zich mee brachten? Maar ja, 
als de huur verhoogd wordt dan moet 
ook het loon omhoog en dat mag nu 
eenmaal niet, want dat ligt niet in de 
loonpolitiek van onze regering. 
Dat boter en vlees duurder worden dat 
is niet zo slim. Dat behoeft geen loons
verhoging ten gevolge te hebben. Wel 
erg logisch vindt u niet? 
Ook de benzine is weer drie cent per 
liter duurder geworden, maar daarom 
mogen de vrachtrijders dit zo maar niet 
in hun prijzen calculeren. Die worden 
voorlopig zoet gehouden - met een of 
ander gelogen persberichtje dat de we
genbelasting verdwijnt. 
Och ja het is ook niet zo heel erg. 
Zolang we arm blijven, zullen we ook 
wel -braaf blijven, en dat is per slot 
van rekening toch het voornaamste. We
draaien er· wel weer door. Ons volk
heeft meer verstand dan het Franse volk. 
In Frankrijk ,staken een millioen arbei
ders enkel en alleen omdat ze het vuur
tje dat door de communi,sten werd aan
gestookt wel aardig vinden. Wij glim
lachen even om de onlogische maatre
gelen die men tegenwoordig zoal neemt 
en dan werken we weer verder. 
Als de boter te ,duur wordt, dan smeren 
we jam op onze boterham en als het 
vlees niet meer te betalen is, verkopen 
we de vleesbonnen en kopen wat kluiven 
of mergpijpen zonder bon. Ondertus-

• sen geven we een knipoogje tegen de 
étalages, waar de electrische scheerap
paraten een paar centen goedkoper wor
den aangeboden. 

CORRESPONDENTIE 

Steeds· komen er brie.ven van onze Jon
gens en Mannen uit Indië binnen, welke 
van zeer grote tevredenheid spreken 
over het werk van ons Katholiek Thuis
front. 
Wim Hobbelen schrijft ons: ,,Wij als 
Boxtelse Jongens kunn·en tenminste met 
trots zeggen, Katholiek Thuisfront ver
geet ons niet want hier zijn nog genoeg 
Jongens waar ze in d'r woonplaats ook 
'n Katholiek Thuisfront hebben, maar 
er nog nooit geen taal of teken van ge
hoord hebben. Wat toch ook helemaal 
niet fijn is voor de jongens. Als alles 
zo was als het Katholiek Thuisfront, 
dan was het heel anders voor ons." 
Uit de brief van Marinus v. d. Struijk 
halen we het volgende: ,,Wat 't Boxtels 
Katholiek Thuisfront betreft, daar mag 
op geroemd worden. Ik geloof niet, dat 
het ergens anders zoveel voor de Jon
gens doet. Volgens ik links en rechts 
al wel eens hoor, klagen de Jongens 
bijna allemaal en als ze dan weten, dat 
ik weer een pakje heb, dan zeggen ze: 
Bij jullie doen ze er meer voor als bij 
ons, want we horen of zien er bijna nooit 
iets van, zelfs nog geen brieven." 
Het blijkt maar al te goed, dat onze 
Jongens en Mannen maar wat blij zijn, 
als ze post uit hun geboortedorp krijgen. 
Iedereen heeft wel een buurman, 'n 
vriend of een goede kennis, die in de 
Oost zit. Siuurt htn nn ,ijd ,ot tijJ 
eens een briefje. 
Vooral ,nu de lahge winteravonden ko- • 
men is er gelegenheid genoeg om eens 
te schri_jven. Denkt zo langzamerhand 
ook eens aan een Kerst- en Nieuwjaars
wens! We doen er onze Jongens en 
Mannen zo'n geweldig groot plezier 
mee! 
Ook met ons gebed blijven we hen 
steunen! Er wordt op U gerekend! 
Denkt daarom aan de H. Mis van het 
Biddend Leger iedere Woensdagmorgen 
om half 8. Ook als het kouder wordt!!! 

Kinderprijsvraag 
We kunnen ons indenken, dat het voor 
jullie heel moeilijk is, om de prijsvraag 
op tijd in te zenden, want jullie wachten 
natuurlijk tot het laatste ogenblik, omdat 
er iedere dag nog kostbare gegevens voor 
'jullie antwoorden te binnen schieten. En 
als je eenmaal hebt ingezonden, kun je 
er niets meer aan toevoegen. En om nu 
jullie allemaal nog de kans te geven 

, hebben we de datum een paar dagen 
verlengd. Nu moeten alle kinderen, die 
in aanmerking willen komen voor een 
prijs, hun oplossing hebben ingestuurd 
uiterlijk op Zondag 30 November' op 

, Molenstraat 19, Dus Brabant's Centrum 
heeft er nog twee extra dagen bijgedaan _ 

Plaatselijk nieuws.

SPELDJES-ZONDAG 
voor de Kath. Filrnactie. 

Het werk voor de goede film en de strijd 
tegen de slechte film is een vorm van 
apostolaat welke in deze tijd zeer nood
zakelijk is. Velen in Boxtel begrijpen dit 
door hun daadwerkelijke steun als leden 
van de K.F.A. en het betalen van de 
contributie. Doch er is geen actie die 
uiteraard zoveel geld nodig heeft v'oor 
de Kath. Filmkeuring, de filmcursussen 
voor middelbare scholen, schoolvrije 
jeugd etc. Daarbij komt nog dat de be-, 
zetter alle beschikbare gelden in beslag 
heeft genomen, waarvan tot nu toe nog 
niets is teruggezien. Wij begrijpen het, 
dat de Kath. Filmactie in Nederland, 
voor een zeer moeilijke taak staat en 
dat zij vooral op financieel gebied re
kent op de steun van alle Nederlandse 
Katholieken. Mogen daarom allen hierin 
hun taak en verantwoordelijkheid be
grijpen. 
Paus Pius XI schreef zijn encycliek over 
de film e)l de tegenwoordige Paus Pius 
XII heeft deze rondzendbrief kort ge

·Jeden nog eens met nadruk onderschre
ven:
"Het grote belang van deze zaak en de
noodzakelijkheid om de zedelijkheid van
het christenvolk en die van het gehele

Adventvier(ng 
Wat moet het stil geworden zijn onder 
die luisterende Apostelen, toen Chris-· 
tus voor de maehtige tempelmuren van 
Jerusalem profeteerde, wat eenmaal ge
beuren zoq. Verwoesting! Geen steen 
zou blijven op de andere. Krakende 
aardbevingen. Pest en hongersnood _ 
Doodsangst onder de mensen, En dan, .. 
de Mensenzoon in Zijn heerlijkheid en 
macht. 
Levate Captita vestra, heft uw hoofden 
omhoog, want als gij dit alles ziet ge
beuren, weet dan uw verlossing nabij. Zo 
sprak Christus tot de Apostelen over 
de dingen die zouden komen. Verschrik
kelijk ...... el'! J;ich levate capita vestra: 
Heft uw hoofcff� omhoog! 
Niet zonder reden houdt de H. Kerk 
ons op deze Zondag dit donkere Evan
gelie voor, want dit Evangelie roept ons 
op tot levensherziening. Nu! want ...... 
het is advent en ...... de Heer is op 
komst. 
En deze Zondag doet mij, door het 
Epistel denken aan iemand, die vijftien
honderd jaar geleden leefde: St. Augus
tinus, die door dit Epistel werd bekeerd. 
God kwam tot Hem door een predikatie 
van St. Ambrosius in de Kathedraal van 
Milaan en sindsdien was hij, na al zijn 
zonden en uitspattingen, niet meer· rus
tig. Totqat hij eindelijk, bij het lezen 
van dit Epistel het stuur voor goed heeft 
omgegooid en koers zette terug naar 
God. 
In onze tijd zijn er zovelen, die iets van 
Augustinus in zich meedragen. Ie-ts van 
zijn uitspattingen, iets van zijn opper· 
vlakkigheid, van zijn lichtzinnigheid_ 
Mensen, die al weken en maanden in 
zonde leven. Mensen,. die, ia zoals f,u
gustinus het zelf eens• zv fijn tekende, 
die zijn als een luie slaper. Hij wordt 
geklopt 's morgens. 't Is tijd om op te 
staan...... ,,Ja, dadelijk, dadelijk! Laat 
me nog even slapen. Voor die mensen 1s 
het tijd om eindelijk te ontwaken en op 
te staan uit hun zonderoes en gehoor 
te geven aan de roepstem van Gods 
genade. 
Laat uw harten niet bezwaard ,\,orden 

Heemkundige Oocumenta tie 
De Stichting "Brabant's Heem" heeft aan 
de plaatselijke .kringen opgedragen een 
verzameling van documenten e11 beschei
den aan te leggen, welke vóor de ge
schiedenis van de eigen streek en plaats 
van belang zijn. Gedacht is b.v. aan 
foto's, tekeningen, topografische kaar
ten, ·prentbriefkaarten, bidprentjes, ge
dachtenisprentjes enz, 
Verschillende grote steden hebben een 
aparte topografische en documentaire 
dienst ingericht, welke met het ordenen 
en bewaren van zulke, voor de plaat
selijke geschiedenis van belang zijnde 
bescheiden, is belast. Ook bij stadsuit
breiding is het dikwijls van groot be
lang nauwkeurig te weten hoe de vroe
gere toestand is geweest. 
De heemkundige studiekring voor Box
tel en omstreken gaat thans zulk een 
collectie aanleggen voor de plaatsen Box
tel, Liempde, Esch en Gemonde. 
De kring heeft daarbij de medewerking 
nodig van allen, die van hun geboorte· 
plaats of de plaats hur1ner inwoning 
houden en het belang van zulk een 
goedverzorgde documentatie inzien. 
Ten einde een veilige bewaring te waar
borgen, heeft de kring voor deze collec
tie gastvrijheid gevraagd in het Boxtelse 
gemeente-archief, welke door het ge
mee'ntebestuur gaarne zal worden ver
leend. Zodoende is de verzameling voor 
belangstellenden ook op een gemakke

. lijke manier toegankelijk. 

land te beschermen, maken deze uit
gaven en offers meer dan gegrond." 
Koopt daarom de speldjes, die U a.s. 
Zondag ten bate van de Kath, Filmactie 
in Nederland worden aangeboden, en U
beoefent een modern apostolaat voor het 
Rijk van Christus. 

TENTOONSTELLING 

De �ariacongregatie; in samenwerking 
met de Gidsen, organiseert op Zondag 
30 November a.s. in het KJV Huis een 
Sinterklaastentoonstelling van eigen 
werk. Weken en weken waren de leden 
van deze beide verenigingen aan het 
werk, om met St. Nicolaas de arme 
gezinnen van onze parochie van practi
sche geschenken te voorzien. En we kun
nen tevreden zijn over de prestaties, die 
hier door onze meisjes geleverd· werden. 
Het is werkelijk de moeite waard, hier 
eens een kijkje te gaan nemen, omdat 
het allemaal eigen werk is van Congre
ganisten en Gidsen. Vrijwel niemand is 
achtergebleven, wat blijkt uit het aantal 
binnengekomen stukken, dat de drie
honderd begint te naderen. En nog is 
niet alles binnen en velen zijn nog bezig. 
Hier blijkt weer eens, dat niet alleen de 
Gidsen, maar <2_ok de Mariacongregatie 
zich weet aan te passen aan deze mo
derne tijd. Het is alleen maar jammer, 
dat er nog steeds zo velen zijn, die 
buiten dèze • verenigingen leven. 
En daarom worden speciaal de ouders 

OMGEVING 

in deze advent door brasserijen en dron
kenschap en zorgen des levens. Dat wil 
de H. Kerk in de Advent: Dat we in 
deze tijd van voorbereiding op de komst 
van Christus eens/alle zorgen op zij 
zetten. Dat we in deze tijd onze ont
spanning en genotzucht eens wat in
tomen en dat we toch zeker in deze 
dagen ons niet ga4n bezondigen aan 
onmatigheid in de drank. 
Jonge mannen, vo,oral voor u, want is 
het niet droevig, dat juist de jongeren 
zich in onze dagen aan de drank ver
kopen. Kan er dan geen fuif meer zijn, 
zonder fles of kruik. Kent gij dan geen 
gezelligheid meer. 
Ongemerkt hebben wij ons misschien 
overgegeven aan uitspattingen en mis
dragingen. Jongens denk er eens over 
na, hoe dikwijls ge u hebt overgeven a·an 
het genot van de drank, zo zelfs, dat 
gij geen fuif of feest of avondje meer 
vieren kunt zonder kruik en borrel. 
Meisjes, hebt ge niet veel van uw vrou
welijkheid verloren, door u te misdragen 
in uw gesprekken � gedrag op fabriek 
en op de straat. 
Ge hebt wel eens van die momenten, dat 
ge zoiets toch wel beroerd vindt ... dat 
ge het betreurt, dat ge u zelf zo ge
maakt hebt. Maar ... het is nog niet te 
laat .. , het is Advent:. de tijd. van Gods 
genade. Maar een ding is nodig, dat 
ge u openstelt voor die genade, door het 
vieren van de Advent. 
En hier staat weer voor me de gestalte 
van St. Augustinus. Het Evangelie in zijn 
hand. Hij leest. Hij legt het evangelie 
neer. Hij gaat. In zijn ziel het onwrik
baar besluit. Hij begint een nieuw leven. 
En sindsdien heeft hij op zichzelf ge
let. Sindsdien heeft hij van zijn hart 
weggegooid, wat hem bezwaarde. Sinds
dien heeft hij gebeden. Gebeden zó, dat 
God het geven moest. En toen werd het 
voor hem Advent. En de Heer kwam. 
En maakte hem heilig. Viert .ook gij zo 
advent. Let op u zelf! Weg uit uw har
ten alles, wat u bezwaart... en bidtj bidt veel onder de Advent. En dan za 
de Heer komen ook bij u. Dan kunt ge 
Kerstmis vieren. • 

Begonnen wordt mèt een eenvoudig on
derdeel n.l. 

Prentbriefkaarten 

van Boxtel en de omliggende dorpen. 
Bedoeld worden alle prentbriefkaarten, 
zowel oude als nieuwe, die een gedeelte 
van het dorp, merkwaardige gebouwen 
enz. in beeld brengen. 
De eerste dorpsgezichten van Boxtel 
verschenen in 1896 - er is dus reeds een 
tijdvak van meer dan 50 jaren, dat door 
de prentbriefkaart wordt bestreken .. 
'Zoekt U 'ns in oude albums, in· kastjes 
en in doosjes of daar nog iets te vinden 
is, dat voor deze algemene heemkundige 
collectie van belang kan zijn. En wan
neer U nog iets bijzonders weet van de 
gebouwen, de huizen en de personen die 
op zo'n briefkaart staan afgebeeld: no
teert U dat er dan bij. Deze en andere 
gegevens worden met de naam van de
gene die de kaart afstond vermeld op 
een fiche, dat van elke kaart wordt ge
maakt. 
Volgende week reeds hopen wij een en 
ander over de ingekomen kaarten te ver. 
melden, terwijl eerlang een tentoonstel
ling van de heemkundige collectie in het 
vooruitzicht wordt gesteld. 
Prentbriefkaarten voor het boven aan
gegeven doel kunnen worden toegezon
den of bezorgd bij de heer A. G. Smits, 
van Merheimstraat 19, die zich voorlo
pig met de 'ordening der collectie heeft 
belast, dan wel bij een der bestuursleden 
van de heemkundige kring . 

van onze parochie uitgenodigd, om eens 
te gaan zien, wat hier gewerkt is. 
De toegang is vrij voor· iedereen. Kin
deren zonder geleide worden niet toe- • 
gelaten. De tentoonstelling is geopend na 
de Hoogmis tot 1 uur, verder des mid
dags van half 3 tot half 7 en na het Lof 
tot 9 uur. Het KJV Huis verwacht u. 

KAT..W. T ABAKSBEWERKERSBOND 
IN HET GOUD 

Maandag 21 November was het 50 jaren 
geleden, dat de R.K. Tabaksbewerkers
bond werd opgericht. 
Zo .klein als men is begonnen (250 le
den), zo groot vierde men tha'ns het gou
den jubileum (6000 leden). 
De afdeling Boxtel moest wegens om
standigheden de viering van dit- heug
lijke feit echter uitstellen tot Woens
dag 3 December a.s. 
In de foyer van De Ark zal dan 's avonds 
om half acht de feestvergadering voor 
alle leden . w.otden gehouden. 
Een hoofdbestuurslid zal een causerie 
houden over een nog nader bekend te 
maken onderwerp. 

SPREEKUUR PAROCHiëLE 
SOCIALE WERKSTER, ST. PETRUS 

Belanghebbenden worden er op attent 
gemaakt dat de Parochiële-Sociale-Werk
ster haar spreekuur heeft op Maandag 
en Woensdag van 10-11 uur v.m. en 
op Vrijdag van 2-3 uur n.m., Rechter
straat 12. 

, 
tS~-



Een wandetinq, fanqs de St. 'llic.olaas�etalaqes 
van onze adverteerders. 

Zulk een wandeling is, behalve interes
sant, erg lokkend. Want niet alleen het 
ocig, doch ook onze kooplust wordt ge
streeld door de bonte mengeling van 
surprises, keurig geëtaleerd, met de kop
pen van de Sint en zijn �necht als blik
vangers, die het echter n�g altijd blijken 
te "doen". 

wel het oog van jong als van oud dreigt 
te verdwalen in die heerlijke droom van 
elk jaar. 
Over dromen gesproken: Wat zegt U 
van een keuze uit de toonzaal van De 
Velo. Wie �orden met wasmachines, ka
chels en meubels nu niet geriefd? 
De firma's Van Vlerken en Van Langen 
verzorgen cadeaux, als gouden en zil
veren sieraden, horloges (eilacy.,.. alleen 
nog maar op vergunning) en tafelzilver, 
om van te dromen. 

"De Bijenkorf" vult uw klomp met 
speelgoederen, luxe en huishoudelijke ar
tikelen uit haar étalage, die u zelf ge
zien moet hebben want wij kunnen in 
geen zessen en geen tienen de portée er
van weergeve_n. 
Boekhandel v. Griensven biedt, ofschoon 
de kantoorboekhandel hier de boventoon 
heeft, een keurcollectie prenten-, jon
gens- en meisjesboeken, luxe post-. en 
schrijfmateriaal als een nog altijd zeer 
gewaardeerd geschenk. 

Waar Sint Nicolaas zich moet laten �el-
, den als "Postillon d'amour" is er rmme 

keuze in een uitgebreide sortering 
ringen. 
De heren vertoeven natuurlijk even lan
ger in de étalage van Van Eyck-de Louw. 
Geen verlanglijstje is volledig, als er 

"Geen St. Nicolaas zonder boek", zegt 
fa. J. P. Tielen, het speciaal-adres voor 
goede lectuur. En daarom: Een keus uit 
de schat van geëtaleerde boeken. 

• geen artikel uit deze herenmode-étalage
op voorkomt.
En heeft men nog geen keuze gemaakt
betreffende dames en herenmode-artike
len, dan treft U in de étalages van fa.
Boomen een varia van de nieuwste snuf
jes op dit gebied.

Bij F. J. Witteveen Meubelinrichting 
stond zelfs de Heilige Man perplex, toen 
h!j de enorme sortering practische en 
uiteraard nuttige geschenken zag. De 
ligstoelen, haardfauteuiltje, kapstokken, 
parapluiebakken, theewagens en salon
tafels, (geen salons) zijn in een soliede 
uitvoering speciaal prachtige geschenken� 
voor hen, die huwelijksplannen smeden. 
"Vol verwachting klopt ons hart", als we 
vertoeven in de étalage's van F. J. Wit
teveen's Manufacturen & Confectiebe
drijf. Hoewel nog wars van alle Franse 
modevoorschriften verdient een keuze 
uit 'de collectie wollen en uni-zijden 
damesjurken een extra plaatsje op het 
verlanglijstje van elke dame. 
En als we toch in de dames-mode snuf
felen, waarom zouden we dan geen vlot 
hoedje en een dito corsage nemen van 
Maison Verheyden of fa. W. Prick-op 
de Laak? 
En nu we toch volop in de Sint Nicolaas
sfeer zitten, lopen we even door naat 
Klein maar Dapper in de Rechterstraat. 
Op het gebied van manufacturen is hier 
,,voor. elck wat wils". 
Sportartikelen koopt de Sirit natuurlijk 
bij Bovendeert, Gemen en Heymans, 
waar hij ook zijn inkopen doet, als het 
een practisch geschenk geldt. Huisvaders 
deze winter de "moede" voeten gestoken 

• in een paar wanne pantoffels uit deze
étalages.
Voor electrische strijkijzers en phili-sha
ves naar v. Brekel en v. Boxtel, waar de
ruimgevulde beurs ook eens mag lonken
naar een stofzuiger, dè uitkomst voor
elke huisvrouw.
Dat is . een bezoek aan Drogisterij De 
Molen trouwens ook. De laatste snuifjes
op het gebied van parfumerie en galan
te_�ie zijn hier op waarlijk "snoezige"
w1ize geëtaleerd. 
"Wie zoet is krijgt lekkers" van De
Gruyter, Aveha, Edah, De Spar en Al
bert Heyn, de vertrouwenszaken van
Sint Nicolaas voor fondant, borstplaten
chocoladeletters etc.
Steinmans bazaar heeft nog altijd St.
Nicolaascadeaux te kust en te keur. Zo-

NA DRIE JAAR TERECHT 

Fari, de boxer-ras-teef van de heer P. 
Zimmerman uit onze gemeente, werd 
in het begin na onze bevrijding door 
een tweetal Engelse militairen zo maar 
meegenomen. 

. Na een kort v_erblijf in Duitsland namen 
ze hem mee naar Engeland. De heer 
Zimmerman echter kwam door relaties 
met Engelse honden-kenners en honden
vrienden achter de verblijfplaats van Fa
ri, vloog naar Engeland en haalde zijn
hond uit Birmingham terug om met hem 
weer naar Nederland te vliegen. 
Fari kende zijn . oude meester en zijn 
oude tehuis na enig snuffelen direct te
rug. En toch is drie jaar een hele trek 
in een hondenleven. 

NOGMAALS DIEVEN. 

Dieven braken in langs de weg naar St. 
Michiels-Gestel bij v. S. en roofden daar 
de distributiebeschei4en, goud en siera
den, als mede wat boter. V .. S. beweert 
een wit poeder ontdekt te hebben op 
bedden en vloerkleden. 
Een paar nachten later werd in dezelfde 
omgeving een zevental eiken omgehakt 
en per auto weggevoerd. 
Door de politie wordt thans een on
derzoek ingesteld. 
Ook vanuit Kleinder Liempde bereikte 
ons een inbraakbericht bij v. B. Hier 
zouden de dieven zelfs door een muur 
gebroken zijn. Daar zit romantiek in. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING 

In de laatst gehouden bijeenkomst van 
de heemkundige studiekring der gemeen
ten Boxtel, Esch, Gemonde en Liempde, 
hield de voorzitter, de heer P. Doren
bosch een goed gedocumenteerde lezing 
over de geschiedenis der linnenweverij 
in de Meijerij. 
Er werd voor de komende weken een 
werkprogram uitgestippeld, waarèrj men 
tot een heemkundige documentatie wil 
komen van prentbriefkaarten, foto's, la
ter bidprentjes en verschillende andere 
dingen, wat alles op het gemeentehuis ' 
zal worden bewaard. Voorlopig zal de 
heer Smits het binnengekomen materiaal 
verzamelen en rar\gschikken. 
Voor nadere bijzonderheden zie· elders 
in dit blad. 

ST. NICOLAAS EN DE COLLECTE 
• VOOR HET ZWAKKE KIND

Een traditie is schoon, maar wil een tra
ditie schoon en zinvol blijven dan zal zij 
hij tijd en wijle aan luister moeten win
nen en ... zeker niet mogen vervlakken. 
Het leek ons Zondag j.l., dat de ex-bis
schop van Myra een erg vermoeiende 
reis achter de rug had. (Misschien op 
zoek geweest naar collectanten? De Ka
jotters hadden immers verstek laten 
gaan!!) 
Laten we hij dit schone volksgebruik 
toch vooral niet gaan redeneren "Het 
doel heiligt de middelen", want als de 

De étalage van A, Adelaars toont de
nieuwste sortering in prachtige lampe
kappen met plastic blender, kronen, sche
merlampjes, strijkijzers en electrische
comforen, natuurlijk ook hier het ma
nusje-van-alles de phili-shave.
Even verder kunnen we de dames ver
rassen met Parfums, Eau de Cologne,
Crême en Lotion uit de speciaalzaak
van M. J. v. d. Broek. Voor die het nog
niet wisten, dat is in d�reukelsestraat
34,
"Maar jongens, wat zie ik, een pop van
speculaas, die heb ik gekregen van" ......
Jac. Melis-Rooy of van Van Duren
Schollen natuurlijk.
In de étalage van Kees de Jong is de
Sint ruim gesorteerd in suiker- en choco
ladegoed, holfiguren en om eens op de
verjaardag van de Heilige Man te toas
ten zijn er verrukkelijke· wijnen.
,,Sint kom maar binnen met je knecht",
zingt van Vleuten & van Eindhoven t.e
Liempde. ,,Bij ons kunt U nog fijne bo
terletters inslaan en ... wat meer zegt ...
zonder inlevering. Maar... zolang de
voorraad strekt.
Geen kindermond tenslotte is gevuld
zonder iets heerlijks uit de étalage van
A. G. Jansen, Levensmiddelenbedrijf "De
Ster", Mijlstraat 41.
Na al deze lekkernijen lijkt ons echter
een hartig brokje uit de zaak van ver
trouwen "Dirk Vos" zèlfs op· de feest
dag van Kapoentje zeer gepast.
Vervolgens nog een stukje visserslatijn
op de verlanglijst. Voor de hengelaars
hebben. de Gebr. Van Oers ongetwij
feld nog een aardige en originele St. Ni
colaas-verrassing, voor het komende hen
gel-seizoen.
En welke man is niet gefêteerd met si
garen, sigaretten of tabak van Bert van
den Braak, wiens étalage een aantrek
kelijke collectie pijpen bevat.
Een bloempje uit de étalage van P. P.
van Zoghel, om de surprise-tafel wat op
te fleuren, Ial tenslotte zonder twijfel
aardig staan.

middelen niet luisterrijker worden, zal
geleidelijk aan ook het gestelde doel niet
meer bereikt worden.
Doel en middelen zijn hier .toch twee ini
tiatieven, die succes m o e t e n heb
ben. Het kind vraagt er om.
De totaalopbrengst was f 500,02½,
waarvan ruim f 325,- het resultaat wa
ren van de huis-aan-huis collecte.

R.K. MIDDENSTANDSVERENIGING 
In de slecht bezochte jaarvergadering van 
de R.K Middenstandsvereniging hield de 
ZeerEerw. Heer Max. v. Aker een pro
pagandarede over de noodzakelijkheid 
van een georgaIJiseerde middenstand. 
O.a. kwam hierin de oprichting
van de gewestelijke sociale avond
scholen ter sprake. Naast diverse andere
plaatsen in onze omgeving zal ook Box
tel zijn school krijgen, mits zich hiervoor
ten minste 25 cursisten aangeven. Staan
de de vergadering gaven zich 6 cursisten
op. Bij de bestuursvergadering werden
de penningmeester en de secretaris her
kozen. Voor de derde vacature werd de
heer Jac. Melis in het bestuur gekozen.
De rondvraag leverde heftige protesten
op tegen de overheidsbemoeiingen in het
zakenleven. Een commissie (waar ge
gronde klachten geuit kunnen worden)
zal de betrokken instanties deze klachten
voorleggen.
Aan het gemeentebestuur zal een ver
zoek wordèn gericht om ontheffing van
-de winkelsluitingswet voor de komende
feestdagen

:, 

VERGADERING K.A.B. AFD. BOXTEL 

In het kader van het (uitermate druk) 
winterprogramma van de KAB bracht 
Joop Koevoets uit Leiden zijn schimmen
spel "Het Lied van de Arbeid". 
Dit ter 9111lijsting van de derde les uit de 
serie "Reddend christendom op het slag
veld van de Arbeid". 
Terwijl de schimmen - subtiel van lijn 
en vorm - zich op het witte doek be
wogen, musiceerde, declameerde en zong 
Joop Koevoets bij dit zinnebeeldige spel. 
De teksten_ waren goed gekozen en de 
zegging ervan was schoon, ofschoon een 
lichte gejaagdheid, die het beeldenspel 
ten goede moest komen, in enkele ver
zen detoneerde. Of dit hoogstaande half 
uur 'ook bevattelijk was voor de aanwe
zigen is een vraag, die het beste ant
woord wel zal vinden in het bezoek aan 
het schimmenspel, dat op 9 Dece1nber 
zal worden gebracht. 
In aansluiting op dit kunstzinnige, type
rende spel van de arbeid, gaf de direc
teur van de plaatselijke ambachtsschool 
een even duidelijke als gewaardeerde uit
eenzetting over het Nijverheidsonderwijs. 
Een en ander speciaal in het raam van 
dit onderwijs ter plaatse. 
Hierna behandelde Kapelaan Van Lies
hout, uit Helmond, de les "De slag om 
de Arbeid in volle gang". 

Dat liedjesboek kreeg f19Jekinqe 
Bij de Gruyter, als trouw klantje: 

':.1'11=4�'.1?'1
1 

'n Bol dáár klant te zijn( 'X Er is lekkers, snoepgoed, chocola. 
En zelfs nog letters, zegt Mama, 
De kwaliteit is lijn. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 18 Nov. t.m. 24 November '47 

GEBOREN: Johanna G. S. dochter van 
J. J. Knoops en van S. J. Roosenboom; 
Márinus P. J. zoon van J. J. van Trigt 
en van J. M. v. d. Berg; Adriana M. 
dochter van A. v. d. Wetering en van 
H. v. Dijk; Christiana J. "C. dochter van
J. J. C. Timmermans en van J. M. Schel
lekens; Cornelis C. M. zoon van P. J,
v. Eijndhoven en van W. E. v. Handel;
Marinus A. W. J. zoon van J. v. Baast
en van A. v. d. Broek; Johanna H. W.
dochter van H. W. Huijberts en van
P. J. H. de Bever; Lambertus C. zoon
van A. v. d. Ven en van G. Steenbak
kers; Johannes A. zoon van A. v. d.
Ven en van G. Steenbakkers; Marius J.
J. zoon van J. W. Maas en van J. H.
v. d. Meijden; Hendrikus C. M. zoon
van H. C. Kemps en van J. M. Danklof.
ONDERTROUWD: Cornelus A. van 
der Weide en Jacoba J. van Geel. 
GEHUWD: Henricus F. van Boven en 
Martina J. Verhoeven; Gerardus F. Ver
oude en Francisca Pastoor. 
OVERLEDEN: Gerardina C, van Dijk, 
echtgenote van A, W. v. Schijndel, oud 
38 jaren, Esch; Johanna M. van den 
Broek, echtgenote van: J. W. de Kort, 
oud 63 jaren, Nieuwe Kerkstraat 23. 

UITBREIDING INDUSTRIE 

LIEMPDE - De Heren J. J. van der 
Vleuten en J. J. H. van Eijndhoven al
hier exploitanten van de Brood- en Ban
ketbakkerij "De Vooruitgang", hebben 
grootse plannen, voor wat betreft de uit
breiding van de bestaande zaak. Deze 
firma, welke de grootste omzet heeft in 
de gemeente, en reeds lang niet meer 
aan alle aanvragen kan voldoen, besloot 
daarom over te gaan tot het bouwen 
van een brood-, banket- en koekfabriek. 
Daartoe werd dezer dagen, onder een 
toepasselijk woord der firmanten de 
eerste steen gelegd, in het bijzijn van 
vele belangstellenden en genodigden, 
voor de bouw van drie gemoderniseerde 
heet-waterovens, welke geheel aan de 
eisen des tijds voldoen. 
Het werk is opgedragen aan het Oven
bouwbedrijf "Probat" te 's-Heerenberg 
en de Firma C. van den Boer & Zn., Aan
nemers, alhier. De bedoeling is in de fa-

Ga zelf eens in de winkel zien. 
U krijgt er korting bovendien 1 

X Chocolade lcucn 50 een( per 100 ar,im. 
Borsrpl.u1 20ct. Fond.1m-Bors1pluc 27 et. p. IOOgr. 

hriek, vooral eigen inwoners te werk te 
stellen en de gefabriceerde producten 
ook voor export te bestemmen. 
Gezien het feit, dat in deze streek nog 
geen enkele gelijksoortige fabriek be
staat, zal de oprichting van bovenge
noemd bedrijf, zeer welkom zijn. 
Indien de weersomstandigheden het toe
laten, zal het werk ongeveer Februari 
1948 gereed komen. 

KATHOLIEK THUISFRONT 

E.SCH - Het ligt in de bedoeling ten
bate van het Katholiek Thuisfront een
concours te houden op 26 en 28 Decem
ber en 1 Jan. a.s. Voor de organisatie is
reeds spontaan alle medewerking toege
zegd. Moge de deelname aan het con
cours even 6nthousiast zijn, opdat het
contact met onze jongens in Indië leven
dig kan worden gehouden.
Degenen, die een prijs beschikbaar wil
len stellen gelieven dit vóór 8 December
op te geven aan een der volgende adres
sen: Jan van den Akker; Adr. van der
Heiden of Th. Spooren.

Sociale Verzekeringen. 
VRAAG 1. Mijn vader en moeder wor
den beiden begin 1948 65 jaar. Voor 
hen zijn nooit rentezegels geplakt, zij 
hebben geen enkele sociale rente en wor
den door de kinderen onderhouden. 
Komen zij voor de Nooduitkering ouden 
van dagen in aanmerking? B. P. 
ANTWOORD: lndier1 zij Nederlander 
zijn en voldoen aan de bepaling in de 
Noodwet Oudel-domsvoorziening gesteld 
dat zij in Nederland woonachtig zijn en 
gedurende een .tijdvak van tenminste zes 
jaren aan de datum der aanvraag voor
afgaande onafgebroken hun woonplaats 
in Nederland hebben gehad, komen zij 
inderdaàd voor de uitkering _in aanmer
king. De vader zal dan als gehuwd man 
een uitkering van f 828 per jaar ont
vangen (gem. Boxtel). Bij overlijden van 
de vader, komt de moeder eveneens in 
aanmerking en wel voor een jaarlijkse 
uitkering van f 456. 
VRAAG 2. Mijn vader was in het bezit 
van de Nooduitkering en is einde Octo
ber 1947 overleden; mijn moeder is ook 
ouder dan 65 jaar. Loopt de uitkering-
nu gewoon door? J. K. 

Er ratelt een mitrailleur Verhaal 

Het had al zo lang geregend dat een 
middag zonneschijn een echte verade
ming betekende voor het grappige trio. 
Nico, Geert, en Dorthy waren aan el
kaars kwinkslagen gewoon. Hun nuch
tere scherts en vooral de ronde volle 
lach van Nico gaf aan het drietal steeds 
een heel onschuldig uiterlijk. Dat was 
juist wat ze nodig hadden. De mannen 
met hun grote laarzen en hun 'verlepte 
uniformen moesten niet meer zien dan 
nodig was. Wanneer het Engelse leger
kamp, dat binnen de Duitse linies ergens 
in de bossen van Kampina verborgen lag, 
voedsel nodig heeft dan kan dat beter 
gebracht worden door brutale lachbek
ken dan door een schichtige jong�n, die 
hang om zich heen gluurt of er ergens 
een zure tronie door de takken loert.. 
Die middag gingen ze op stap met 
een normale lading en waren zeer wel
kom bij hun kamperende vrienden. Na 
een gezellig thee-praatje waren ze maar 
weer rustig opgestapt om een volgende 
keer op dezelfde rustige manier allerlei , 
simpele dingen langs de neus van de 
Duitsers heen naar de piloten en de 
andere luchttroepmannen te brengen. 
Een zacht briesje begeleidde hen op deze 
doodgewone terugtocht. Hun gesprek 
was zo rustig dat ze werkelijk even 
verschrokken toen ze vlak bij het huis 
van de boswachter "Halt. Ausweis hitte" 

Het Gehei1n 
van 

Doruske 

Simpel 
1. Wat wij U nu vertellen gaan, is al
heel lang geleden. Wanneer het precies
is geweest en hoe de landstreek heette
waar het zich heeft afgespeeld, hebben
we niet kunnen achterhalen. Het boek, 
waarin de geschiedenis vermeld staat
was niet meer compleet, toen wij het
ontdekten. Maar wat doet dat er e_igen
lijk toe, want het voornaamste weten we
wèl.
Het was een mooie landstreek waar Ko
ning Godfried regeerde. Deze bewoonde
een kasteel dat op een heuvel gebouwd
was en reeds van heel ver. kon men het
zien. 't Was. niet een kasteel, zoals men

van de week 

hoorden en een paar van die groene we
zens met de nodige spuiten in hun han
den vlak voor hen zagen staan. 
Dorthy was al heel gauw klaar met de 
controle. Maar terwijl Geert aan de_ 
beurt kwam om zijn kleren te laten af
kloppen deed Nico hardnekkige pogin
gen om ongemerkt een kleine revolver 
weg te werken die ergens in zijn achter
broekzak moest zitten, werkte met zijn 
rechter het kleine ding tussen de om
geslagen portefeuille en toonde zijn Aus
weis. Als de mof wat meer gevoel in zijn 
vingers had gehad, had hij beslist het 
hart van· Nico voelen bonzen, toen hij 
zijn kleren afklopte. Nochtans liep dit 
geval bijster goed af. 

, Maar toen zij ondertussen wat rond
keken, zagen ze de bosw.chter en zijn 
vrouw onder strenge bewaking. Wat dat 
moest beduiden wisten ze geen v·an 
drieën. Toen ratelde opeens een mitrail
leur of een sten-gun. Ha, dat moest van 
een nage,lopen Tommy zijn, die zijn 
vrienden in nood zag. Verschrikt van 
zulk vreemd geluid renden de groenjas
sen naar hun fietsen en peddelden met 
heel veel haast weg. Op een kogel
regentje waren ze blijkbaar niet bere
kend. 
Daarna vernamen ze hoe die ·groenjassen 
wapens hadden gevonden in het huis van 
de boswachter en hoe hij daarmee in de 

gewoon was, met een .gracht er omheen 
en een grote ophaalbrug. Neen, het 
stond wel op �en hoogte maar' men kon 
er gemakkelijk komen en de .koning was 
voor iedereen te spreken. 
Rondom deze kasteelheuvel groepeerden 
zich de huisjes van de bevolking. 
't Waren arbeidzame en eerlijke mensen 
die elkaar in alles behulpzaam waren, 
eenvoudig in hun levenswijze en onwan
kelbaar trouw aan hun koning. 
Koning Godfried kenden al zijn onder
danen persoonlijk. Allen waren voor hem 
gelijk, want hij was er van overtuigd dat, 
ieder op zijn wijze z'n deel bijdroeg tot 

ANTWOORD: Ja en neen, dat wil zeg� 
gen _na het overlijden van uw v,ader 
wordt de hem toegekénde ouderdoms
uitkering de maand waarin het overlijden 
plaats vindt en nog 5 maanden ten 
volle aan uw moeder uitgekeerd., Indien 
deze periode voorbij is, kan zij zelf een 
aanvraag om een uitkering indienen. De 
uitkering wordt dan vanzelf indien uw
vader het volle bedrag was toegekend, 
minder, n.l. het bedrag van de onge
huwde f 456 per jaar. 
Het geval kan zich echter voordoen dat' 
de weduwe qnmiddellijk de aanvraag 
voor haar persoon moet indienen indien 
dit voordeliger is. Indien de vader een 
pensioen van f 1000 per jaar van een of 
andere instelling genoot hetwelk hij over
lijden wordt stopgezet en de vrouw krijgt 
geen weduwe-pensioen dan is -daar bij
de vaststdling der· Ouderdomsuitkering • 
voor uw vader rekening mede gehouden 
en op het maximum bedrag voor Boxtel 
f 828 de helft van bovenbedoeld pen
sioen van f 1000 in mindering gebracht. 
De vader genoot dan irt dat geval een 
uitkering van f 828 - 500 is f 328: 
Waar dit bedrag lager is dan de uitke
ring van een ongehuwde, waarmede de 
moeder na het overlijqen van de vader 
wordt gelijk gesteld is het zaak onmid-

- dellijk na liet overlijden van de vader
een aanvraag om uitkering voor �e
moeder in te dienen:
In het algemeen, indien de uitkering
van de vader beneden f 456 is vastge
steld, dan moet bij overlijden de we
duwe onmiddellijk uitkering aanvragen
tenminste als zij ook 65 jaar is en is de
uitkering van de vader hoger dan f 2156,
dan zal bij zijn overlijden deze hogere
uitkering eerst nog 5 maanden na de
maand waarin hij is overleden, door
lopen, waarna dan de eigen uitkering
moet worden aangevraagd.
VRAAG 3. Mijn vader is 71 en mijn
moeder 66 jaar oud. Zij genieten een
pensioen van f 500 per jaar. Verder b,\!·
zitten zij een huis, waarop een hypo
theek van f 600 staat. Een mijner zusters
is nog thuis en doet de huishouding
terwijl er nog een broer thuis is en f 30
per week verdient welk' bedrag hij thuis
afdraagt en waarvoor hij kost en inwo
ning, kleding en zakgeld ontvangt. Ko
men mijn ouders voor een nooduitkering
in aanmerking? C. v. B.
ANTWOORD: De inkomsten van nog
inwonende kinderen blijven bij de be
oordeling of zij in aanmerking komen
buiten h<:.!:_ekening. Indien uw ouders het -
eigen huis 'zelf bewonen dan wordt het
vermogen belegd in het huis in een ge
meente 4e klasse (Boxtel) bepaald op
f 2083 verminderd met f 600 hypotheek
is f 1483. Dit vermogen wordt geacht
6 % rente op te brengen is f 88,98 per
jaar. Telt men hierbij .op het pensi9en
van f 500 dan worden de totale inkom-

. sten per jaar f 588198.
Aangezien dit bedrag blijft beneden het
bedrag voor deze gemeente Vastgesteld 
komen uw ouders voor een nooduitke
ring in aanmerking ten name van uw
vader en ten bedrage na aftrek der helft 
der inkomsten en na afronding van 
f 564 per jaar. H. v. d. K. 

knel was gekomen. Hier moest heel snel 
iets gedaan worden. 
Met alle mogelijke haast namen man en 
vrouw wat mee uit hun huis en ver
dwenen met het trio naar een heter 
oord, waar nog nieuwe persoonsbewij
zen te krijgen waren en waar een goede 
scheerkwast en een vlijmscherp scheer
mes het besnorde gelaat van de bos
wachter kon omtoveren . in het respec
tabel gezicht van mijnheer Jansen. 
Maar de volgende morgen kwamen de 
helden met een grote troep assistenten 
terug om het boswachtershuis met hand
granaten en brandbommetjes te bewer
ken. 
Toen later het trio . langs de inge
storte muren van het oude landhuis 
kwam, werden ze even stil en dach
ten aan de mitrailleur die er ratelde. 
Zo'n Jsimpele, ratel�nde mitrailleur kan 
soms vele mensen het leven kosten. 
Maar gisteren was het de redding ge-

-weest van die twee goede mensen en
misschien nog van een hele reeks an
deren, die overal langs de binnenpaden
van Brabant rondzwierven om de een
of ander van een wisse dood te redden.
Maar later toen alles was gekeerd kon
men weer de gulle lach van Nico horen.
En als de drie elkaar tegen komen,
meestal op een knallende motor, denken
ze altijd nog even terug aan dat kleine
ogenblik, toen er een mitraillleur van
uit de bossen ratelde. Ja het is wel
schoon als ge dat kunt navertellen.

welzijn van het koninkrijk. Hij maakte 
geen uitzondering, zij die lezen of schrij
ven machtig waren stonden hij hem even 
hoog in aanzien als de gewone boertjes 
en van deze laatste was het hem om het 
even of de een maar een geitje bezat 
of de ander een boel koeien., 
Er was voor .hem n)aar één stand: De 
adel van de ziel en hiervan kon ieder 
deel uitmaken. 
Het spreekt van zelf dat bij zulk een 
saamhorigheid van de bevolking en het 
wijze bestuur van koning Godfried het 
land in vrede en welvaart verkëerde. 



Te ruil: kleine vulkachel tegen mantelkacheltje en grote vulkachel tegen kleine haardkachel. 
Te koop: twee schapen, bij M. v. d. Linden, Kinderbosch 81. BEKENDMAKING 
Te koop: Jongenspak (lange Het Assurantiekantoor Hermans 

A. v. d. Aker, Nieuwstr. 76. broek) en overjas z.g.a.n., leeftijd ± 14 jaar bij J. v. d. Linden, Kasteren B 25, Liempde. heeft voor zijn Varia,Verzekeringen 
als incasseerder aangesteld Te koop: Baby-ledikantje met hemel, bedje met hoofdkussen, kinderstoel, box met vloerdek, 

salontftmp, 2 prima wollen dekens (nieuw), 5 porcel. schaaltjes voor kroonlamp, was-
Notaris P. Mertens 

de Heer J. Dolphin, Raaphof 7.
te BOXTEL zal aldaar voor de Fam. J. v. ASS.,KANTOOR HERMANS 

schraag. Dijk-van Empel te Boxtel in Wilhelminastraat 5, Boxtel. Telefoon 469. het café van de Heer H. Noo-Bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop: 1 kinderfiets voor 5jaar en 1 jongensfiets vanaf 9 jaar. v. Salmstraat 10, (boven). 

ten, van Salmstraat, op Dins-dag 2 December 1947 nam. 5 Metaalwarenfabrie� te 's�Hertogenbosch uur, voor toewijzing vraagt voor spoedige in dienst treding . publiek verkopen chef farceur, voorman koperslager, 
Te koop: kleine maat fornuiskachel, in goede staat, Tongeren 12. 
Te koop: een wasfornuis, 65· liters. Kerkstraat 3. 
Biedt zich aan R.K. Meisje, 15 jaar, voor kindermeisje of lichte hulp in huishouding. :f3evragen Molenstraat 19. 
Cevraagd: een flinke huishou·
.delijke hulp. Mevr. H. Cijffers-Bruns, Bosscheweg 46. 
Te koop: nieuwe bruine da
messchoenen, maat 40. Bevra:gen. Molenstraat 19. 

2 woonhuizen met tuin te Boxtel, Mijlstraat 8 en 10 kad. bekend sectie F nos. 2546 en 3829 groot 7, 16 aren, verhuurd no. 8 aan J. Puijn en no. 10 aan C. Voets elk voor f 2, - per week. Ingezet op f 1100, - . Huur voor koper vanaf de eerste dag der week volgend op de betaling der koopsom, welke betaling moet geschieden uiterlijk 2 Maart 1948. Lasten vanaf 1 Januari 1948. 
DE BOXTELSE 

Begrafenis•Onderneming 
Stationstraa_t 64 

• verzorgt niet alleen begrafenisTe koop' bij W. v. d. Pasch, sen, doc_h helpt U ook bij alleLangenberg no. 11, slachtkip- moeilijkheden nadien. 
pen à f 3,- i en eenjarige à Transport door 't gehele lànd.
i 3,50. 
Te koop: 2½ hectaren schaar- Bestel Nu _hout bij A. v. Esch, Munsel 22, Hennen, kippen, eenden, uitBoxtel. sluitend Ie kw. W.L. en gekr. 
Te koop bij Adr. v. Erp, R&iind 7, een toom beste big-;gen. 
_Te koop een kalfkoe en een :kalfvaars aan telling 28 Nov. hij Marinus v. d. Ven, Selisc5en 2, Boxtel. 

Gevraagd door 

ras, 6 md. f 7,50; Barn., Reds, Acona's 6 mnd. f 8, - ; Patr. en Encheq. 6 mnd. f 9,00; W. L. brd. '46 meest d. d. ruif 4,50, andere soorten f 6,00.Khaki Cambell eend 7 mnd.f 6,00. Vanaf 12 st. francohuis.
Hoenderbedrijf De "STANDAARD" Zeist 

. -Van Oerle's Weverijen te Boxt�I 
Wevers en leerlingwevers 

voor de afd Bandweverij. 

Wevers en -leerlingwevers 
voor de afd. Linnenweverij. 

Meisjes voor de spoelerij. 

Meisjes voor pakkerij en opmakerij. 

Aanmelding bij portier. 

ST. NICOLAAS CAOEAUX 

1 Goud, Zilver en Optiek . 1 
'J; 'J, u.aff fanq,en STATIONSTRAAT 62

Ziet St. Nicolaas étalage 

alsmede enige metaalbewerkers 
Soli. onder nr. 26 aan Brabant's Centrum 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt t bil Bert van den Braak• 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

St. 'nicolaas 
heeft ,voor u

FIJNE TAAI-TAAI 
' 

Zonder inlevering 

bij 

Brood- en Banketbakkerij 

MELIS-v. ROOIJ 
Eindhovenseweg 11 

Sint komt bij Klein maar Dapper! 
Komt u eens kijken wat 
Sint gebracht heeft? 
Dames hemdeh, Directoi rs, Onderjurken, linkse Dameskousen, fijne zijden kousen,F antasieschorten. 

Voor de Heren: Korte en lange Onderbroeken, Prachtwollen Sokken, prima Sajetsokken en Slipovers. 
Voor de Kinderen: pracht Ondergoederen, Sajetkousen in zwart en brui_n. 
Ook voor Bedrijfskleding ia uw adres: 

Klein maar Dapper 
RECHTERSTRAAT 67 

U u,eld , n St. 'llicolaas=cadeaa? 
1 Komt U dan eens kijken naar onze 
/�a kkerij " De Voorui tgang"

grote sortering goede · boeken 
Voor ieder met St. Nicolaas een half 
pond speculaas zonder inlevering. UitsluHend op de klantenkaart. _ Beleefd verzoek: Allen die Speculaas, Gebak, enz. op inlevering willen hebben, gelieven nu reeds in te leveren, uiterlijk tot !2 Dec. Dank U. 

\v.d. Vleuten & v. Eijndhoven - Liempde. 

BOEKHANDEL TIELEN 

Zo juist-
r 

ontvangen 

Stationsstraat 28 • Boxtel 
Bloc-notes, 

Dictaatcahiers, 

Notitieboekjes, 

Tekencahiers, 

Een kleine hoeveelheid 

kleurpotloden, 

Verfdozen, 

Nieuwe lees• en 

prentenboeken o.a.: 

Puk en Muk. 

Puk en Muk en de Heks, 

Jan Klaassen en de Geit. 

en nog meerdere andere nuttige St. Nicolaas• 

geschenkjes voor de•kinderen. 

Zie onze etalage. 

op elk gebied en geschikt voor elke leeftijd. 
Ook met _andere_ nuttige geschenken 
kunt U bij ons slagen. 

Bóe khand e l Ti e l en - Boxte l. 

Practische Geschenk.en voor St. Nicolaas 
U vindt een mooie keuze in : 

Hoeden, Petten, Zelfbinders, 
, Handschoenen, enz. 

bij H. v. EIJCK�DE LOUW
BREUKELSESTR. 42 • BOXTEL 

MIJN KEUS met St. Nicolaas 
is 

• een paar warme Winterpantóff els
of 

• een moderne Damestas
bij:

:Bcw.endeecr = :Boxtel. 

Ook voor een verrassend mooi 
St. Nicolaas geschenk is: 

W I T T E V E E N de zaak 
voor de vrouw met smaak 

Nicolaasweek geopend tot 8 uur 's avonds 

Mag�zijn De Bijenkorf 
A. van Kol St. Servatiusstr. 20 

SCHIJNDEL. 

� Nu kunt U nog rustig Uw 
� St. Nicolaas inkopen doen 
Wacht niet tot de laatste paar dagen � 
onze sortering is thans nog volledig. � 

Wij ontvingen nog enige nieuwe spelen o.a. 
vissersgeluk ezeltje prik werpspel I 

ganzemuiltjewie red roodkapje verkeerspolitie 1 paardenrenspel houdt de dief van op staan tot slapen gaan Zwarte Sarnbo Al deze spelen per stuk f 1. -

Prima Autosteps op kogellagers f 17 .65 
\ poppen wagens 1 schoolborden bouwdozen 1 tafelje met bijbeh. 1 babypopjes poppen wiegen stoeltjes naaiboxen 

In Luxe:-Artikelen vindt U voor elke beurs iets goeds! 
Kop en Schotel {glas) zonder punten 75 et. 

Vanaf heden tot 6 December 
geopend tot 's avonds 8 uur! 

llit leed is geleden. De vrouw in Zuid
Nederland • heeft Laf!Ipe ter beschikking! 
Een zaak waar wonderen schijnen te worden 
verricht. Nu Lampe er is, zullen binnenkort 
geen punten meer beschikbaar zijn in Zuid
Nederland. De roep van de vrouw in het 
Zuiden is than"'!i: geef ons textielpunten, 
want bij Lampe hangen de kasten nog vol !
Onze vlag gaat in top! 

Zuid-Nederland bY Lampe klant 
Nu reeds zeggen allen die bij ons gekocht 
hebben : Voor dames- en kinderkleding 

EINDHOVEN 

Grote Berg 1 6 
Tel. 7241 

AMSTERDAM 

ROTTERDAM 

UTRECHT 

Adverteren doet verkopen 

Stati 
M 

onstraat 55 
arkt 4 

BOXTEL 



}l.K. Jongeman vraagt !!!!111---------------• •••••••••-••-•••- rr=================:1 

·.st. 'llicolaas· Aoop.ltµaQ,11
een Net Pensio� •
Aanbiedingen metprija onder 
motto "pension" aan bureau 
van dif blad, Molenstr. 19 

D at k an alleen AVEHA 
Deze week weer speciale �eclame-artikelen. 
Iedereen kan hi�rvan profiteren. 

Uit onze Sortering: uit onze zeer verzorgde collectie. De 
prijzen zijn aantrekkelijk. Zonder. 
verplichting tonen wij U ook in de 
zaak gaarne: 

Noodwet 
Ouderdomsvoorziening, 

De burgemeester van· Boxtel 
ma{lkt bekend, dat personen 
die reeds 65 jaren oud zijn, of 
vóór t Januari 1948 nog 65 
jaren worden, en die nog geen 
aanvrage om oqderdomsuitkè
ring hebben ingediend, dit als
nog in de loop van de volgen
de week kunnen doen. Zij 
kunnen zich hiervoor melden 
op het gemeentehuis, afd. So
ciale Zaken. 
Boxtel, 25 November 1947. 

Zonder bon. 
Limonade::siroop Appelstroop 
Vermicelli " Maizena�-
Beschuit Biscuits 
Griespudding -Closetpapier -

Klant of geen klant IEDEREEN is welkom 
en ontvangt schaarse artikelen. 

Marsepain 

Speculaas 

Banketstaven 

Banke1Ittters 

Gebak 

Chocoladefiguren 

en versnaperingen 

Gouden en Zilveren Sieraden 

Zilver.en luxe artik�len en sehepwerk 

Delfts blauw met pleet gemonteerd 

Doublé Sieraden 

Horloges uitsluitend op vergunning 
eerste klas Zwitserse uurwerken. 

De burgemeester van Boxtel 
Drs. M. A. M. v. Helvoort. 

Volgende week als reclame wederom 
een keur van schaarse artikelen 
waaronder: ZEMEN. 

kan de Sint ruim zijn keus doen uit 
de: 

De voorraad wordt steeds aangevuld 
met de nieuwste artikelen. 

Paardenverzekering 
Leden die zich nog willen op
geven voor de veulen-verzeke
ring kunnen dit nog tot en met 
to December doen bij de 
Secretaris, de Heer M. v. d. 
Sande, Tongeren 67. 

Dat kan alleen AVEHA. . Dat kan alleen AVEHA, Banketbakkerij A. van Vlerken - Boxtel 

ANDRÉ VAN HILST ·MELIS-VAN ROOIJ 
JUWELIER • HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Voor het FIJNE MAATWERK • Kleermakerij 

Landbouwers 
. van Esch en omstreken 
bestelt uw oogeoEKHANDEL 

Eindhovenseweg 11 

Zie étalage 

uw adres • Kerkstraat 60
M, CORVERS & f, VERHAGEN • 's,BOSCH 

l· 

Een. mooi en welkom Cadeau 
ZAAICRANEN ST. NICOLAAS SURPRISE No. II voor St. Nicolaas 

PRACHTIG WASECHT Parfum bij C. J. van Dongen 
Natuurlijk hebben wij nog Spoelsteeg B 37 • ESCH 

'Vert. Handel�bureau voor Land, iets apparts voor het a.s. ST. NIGOLAASFEEST 
Keukentafelkleedje Eau de Cologne 

Lotion 120X-140 cm. 
Crême � en Tuinbouw te Leur (N.,Br.) Ziet onze étalage van Zater dagavond 

WINSUM. 

-Dinsdag 2 December

·1 J WitteoeenwoNINGINRICHTING Lippenstift 
Nagellak 

ST. NICOLAAS SURPRISE. No. III RECHTERSTRAAT 22 BOXTEL 

Autocar 
SCHITTERENDE 

SPREI MET VOLANTS

naar Winsum 
vo�r 2 persoons ledikant

24.75 Bij Vos µw Kaas en Vis gekocht
Het beste adres is - uitgezocht. 

Dr. Dralle's Berken-Haarwater 
in St. Nicolaas veri?akking enz. enz. 

in: PARFUMERIEZAAK 

M. J. VAN DEN BROEK- VOS STATIONSTRAAT 44. Breukelsestraat 34 Boxtel 
Plaatsen bespreken bij : 1 J. WitteoeenwoNINGINRICHTI NG

G 
RECHTERSTRAAT 22 l;IOXTEL Als het gaat over Zaden of Bloemen 

1 ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!
· arage De Mol . .._ __________ � ,

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen ST. NICOLAAS SURPRISE No. I 

St. Nicolaas weet het wel. 
Hij koopt al zijn speelgoed bij 

STEINMANN ! 
Dat doet hij al meer dán 30 jaren en ..... 
ieder jaar denkt Hij opnieuw : 

Wat een prachtige collectie ... Wat een sortering ! 
Poppen in doos, weegschalen 

vanaf f 2,95 tot f 8,75 kegelspelen 
poppenkamers Lotto 
poppenwiegen Hamertje Tik 
ledikanten Vis- en hengelspelen 
wagentjes Hoe is de stand Mieke 
belhoepels Leren lezen 
paard met wagens Leren rekenen 
losse paardjes Mozaîek dozen 
pistolen op kaart damborden 
alle soorten fluiten schaakborden " 
o.a. padvindersfluiten damstenen 
auto's schaakstukken 

schoolborden 
Winkels 
Xylophoons 
stoommachines 
trompetten 
telramen 

, poppenschommels 
springtouwen 
Dominospelen 
Mens erger je niet 
kruiwagens 
taf eltenisspelen 
bats en netten 

Iedereen_ zegt f Voor speelgoed naar STEINM-ANN ! 
Dozen kralen - knikkers __: spaarpotten - blikken bromtollen - Voor 
meisjes alle soorten poppen - wiegen - vlechtdozen - weefkunstdozen :-
blikken- en aluminium serviesjes - fornuisjes met bijpassende pannetjes -
mooie leesboekjes voor pasbeginnenden - naaidozen voor klein en groot. 

Juist Wèèr' Qntvangen : 
K I N D E R F I E T S J E S f 27,50 - f 26,55 - f 23,80 - f 17,95.
A U T O P E D S, prima kwaliteit en afwerking, vanaf f 17,65. 

Iedere jongen bouwt met Stricon !
S T ff I CO N bouwdozen in alle nummers voorradig, • Ook alle aanvullingsdozen. , 

Hebt U de afdeling Lederwaren al gezien ? 
Actetassen -- portefeuille's - portemonnaie's - damestassen - kindertasjes 
- padvindersriemen - dames- en _herenceintuurs - schoolétui's - sigaren

en sigarettenkokers.

OQk in Luxe- en Huishoudelijke Artikelen 
vindt � prachtig� St. Ni.colaasgesch4:'nken. Ziet de étalages. 

BAZAR C. STEINMANN-PECH TOLO 
RECHTERSTRAAT 6, BOXTEL. TELEFOON 401. 

'Hoenderpark "DE MEEZENHOF" GEBLOEMD 
BOXTEL 

_heeft af te geven klein aantal 
KINDERLEDIKANT DEKENTJE 
100X125 cm. 

jonge hennen 
tegen de leg, en 1 J WitteoeenwoNINGINUCHTING 

6 volwassen ganzen --
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De behoefte aan dames- en kinderkleding 
schijnt in . het Zuiden van ons land wel 
bijzonder groot. Blijkbaar heeft men reeds 
maanden op Lampe gewacht. Welnu, wij 
zullen niet teleurstellen. Uit alle mode-ateliers 
komt een ononderbroken stroom van moderne 
dameskleding, hoeden en prachtige, heerlijk.· --:-, 
warme bontmantels. Spoedig wordt het allen 
duidelijk: 

Zuid-Nederland_ bij Lampe hlant 
Nu reeds zeggen allen, die bij Lampe gekocht 

• hebben: , Voor dames� en kinderkleding

EINDHOVEN Grote Berg 16 Tel. 7241 
AMSTERDAM - ROTTERDAM - UTRECHT 

/ 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL.
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- 28 �u 1941

'BOXTELSE ORKESTV.ERENIGING.-
•gezelschap goed, aan, ofschpon hij gevoeld moet hebben, dat het thans meerop technii,k aankwam dan op robustheid.Tot zijn eer moet worden gezegd, dathij zich tot het uiterste gaf en zijn zwoegen zag beloond, dóor uit een door hemver naar voren gespeelde bal een doelpunt .werd gescoord.

het terrein. OJC was thuis gebleven (met zowel als Oranje Wit voor de overwin-alle gevolgen van dien voor eigen reke- njng gestreden. Boxtel was echter iets 'Voor een volle zaal gaf bovengenoemde Orkestvereniging Maa11dagàvond l.i. •• .. _.haar tweede Concert. Tot mijn genoegen, heb ik kunnen vaststellen, dat er op ver-• -schillende punten vorperingen gemaaktwaren. Alhoewel de inzet van de Ouverture vàn Suppé weifelend was, herstelde• het Orkest zich • vrij spoedig. Het Intermezzo van Mascagni was reeds veel beter - Jammer, dat de dirigent het t�mpoeen beetje te langzaam nam. Hiernakwamen de Solisten a:an de beurt, waarvan we in de eerste plaats zeer zekerGré Brouwenstijn moeten noemen. Haar• geluid is mooi en zij be_schikt in _alle r�:gisters over een prachtige techrnek. ZtJmoet zich alleen onthouden van een te veel vibrato. Werken zoals Puccini enBizet verdragen dit wel, maar vele andere w'erken niet. De tenqr Jan van
Mantgem zong als eerste nummer "LaDanza" Tarantella Napoletana van G.Rossini. Deze moeilijke opus waarin veeltechniek en adembeheersing van de zat1-ger verlangd wordt, gaf hij met bravour.Het Duet "Vogliatemi bene" uit "Madame Butterfly" van. Puccini, dat doqr: de Sopraan en tenor gezongen werd, waseen waardige afsluiting., Hierna. kwamenenkele soli door· de Heer Harry Quaadvliet gespeeld. Door de zenuwen die desolist grote parten speelden, kon e_en ev- ander niet tot zijn recht komen. Hieraanmoet ik nog een kleine terechtwijzingtoevoegen n.l. Jalousie van Gade hoortop een Concertpodium niet thuis. Voorde pauze kwam "Zigeunérliebe" een walsva·n Léhar. De te111po's waren hier nietoveral • gerechtvaardigd, -maar overigenswerd het werk met veel animo gespeeld.- Na de pauze kwam de- Burgemeestereven op het podium en sprak enkelewoorden tot het orkést. In hoofdzaakkwam de rede van de Burgemeester hierop neer, dat B. en W. het op prijs s_telden dat hier een cultureel, werk verrichtwerd en dat, wanneer het orkest daarom '-zou vra·gen, B. en W. gaarne bereid waren hun volle steun aan het Orkest te.verlenen. Bravo! Een · niooie geste. Waar, 'door het Ministerie varÏ Kunsten en We'tensèhappen ·besloten is, om op de ho:.gere scholen, muziekonderricht verplichtend te stellen,. kan door de Boxtelse
Sport ni��ws.

K.S.V. O.D.C. BOXTEL 
ODC-UDI 5-2 
Avesteyn 1- ODC Il t -2 
Avcsteyn II -ODC JU 2-3 St. Nicolaas w�s dit' jaar-bij zijn bezoek aan Boxtel dankbaarder. gestemd, t.o. van ODC als voorgaande jaren. Was het, omdat de Boxtelse- mensen (naar wij hoorden)' zo ruimschoots ter zijner ere de collecte voor het zwakke kind hadden bedacht? Het moet w�I zo zijn, want de gebrui: 

Orkestvereniging met medewerking van B, en W. veel goed en hoogstaand werk gedaan worden, zoals bijv. Jeugdconcerten met explicatie. • Vervolgens kwam via de palJze de Ouverture "Frau Luna" van Lincke. We bemerkten' direct, dat het Orkest er beter in kwam en er' meer aandacht aan de afstemming der instrumenten op zich en onderling besteed was. - Waarom niet na elk nummer even afstemmen, dat is toch geen schande; grote Orkesten doen dat ook. Het zangnummer "Cavalleria Rusticana" van 
Mascagni voor S0JJraan werd zeer mooi vertol�t, evenals .de "Bloemen-aria" ltit Carmen van Bizet. Het Orkest had met enkele moeilijkheden. te kampen, vooral wanneer het betrof snel te reageren met invallen en voigen. ,,Parlez-moi de ma mère" duet voor sopraan en tenor was wel het glanspunt van de avond. Als laatste nummer speelde het orkest "Balet Egyptien" van Luigini, wat ik echter door het late avonduur niet in zijn geheel heb kunnen beluisteren. Tenslotte zou ik gaarne een goede raad willen geven. Er zijn zovele mooie werken voor Orkest, die niet_ zo bijster . moeilijk zijn, ook in het lichtere genre. Waarom dan die zware nummers, die voor een geroutineerçl orkest nog grote moeilijkheden opleveren. Een fout overigens, waar vele dillettanteoverenigin-• gen mank aan gaan. Ook zou het aanbeveling verdienen, eens van de romantische meesters een of andere opus uitte voeren. Dit werkt. opvoedend en leerthet publiek zodoende de grote meesterswaarderen.Een woord van hulde voor de begeleiderde Heer C. Suys, is hier wel op zijnplaats. Zijn spel was soepel, muzikaal enpastte _zich,geheel aan.De Heer Bevers deed als dirigent in veleopzichten goed we'rk, maar moet deteugels strakker houden. De blazers waren bijv. over 't _algemeen te sterk. Dirigent en Bestuur kunnen 111et genoégenop deze avond terugzien.LEO HEYMANS 
kelijke nederlaag suprise bleef achterwege, en inplaats kwam een dikke overwinning. ODC verscheen, gedwongen doór het niet beschikbaar zijn van Dekkers, en het opnemen van Piet Pennings in het Groot Zieken-Gasthuis te 's-Bosch (waaruit wij hem van déze plaats een spoedige ter.ugkeer wensen) met een ·geheel andere opstelling. Cb. Peynenburg • • stond als Hl'lks back-met A. Poirters als partner, terwijl Bergwerff in zijn oude milieu was teruggekeerd, en weer de rechtsouiten plaats op de· hem bekende ' wijze innam. Ch. Peynenburg ODC's beste technicus deet het op de voor hem ongewone plaats lang niet slecht en op z'n hard<x trappen naar de voorhoede viel te lopen.\ A. Poirte,-s paste zich in dit 

De voorhoede speelde voor de rust eenprima partij voetbal en met afwisselendkorte en lange passen sneden zij door devijandelijke verdediging. Vier doelpuntenwaren hiervan het gevolg en ware ,Vrou- •we Fortuna in deze periode niet op dehand van UD! geweest, de score zouhoger' zijn geweest. Dat echter de ODCaa:nvals-linie zo gesmeerd liep was medete danken aan het voortreffelijk werkvan de half-linie, waarin Cor van Wijkmet de week beter wordt. Henk Wagenaars bleek voor de UD! aanval een onoverwinnelijke hindernis, en tacticus VanMeurs speelde als van ouds. Gesteunddoor de wind namen de ODCers. reedsvan af het begin het heft in handen envrij spöedig was het op aangeven van· Bergwerff, door Hazenberg 1-0. Toen ..UDI even , later een aanval lanceerdeover' links, ·was de gevaarlijke Jetten• Poirters te vlug af en onhoudbaar voorBertens • vlo'og de gelijkmaker in het net.1-1. Het was echter Hazenberg die no.2 en 3 liet noteren en hiermede • dehattrick verrichtte, Bergwerff zorgde toenvoor de komische nçiot, door met eenvoetbalschoen in zijn hand op zijn koushet vierde doelpunt te maken 4-1: Bijeen botsing moest toen W. v. d. Boogaard uitvallen en zijn plaats werd ingenomen door Brekelmans en al konhij ons Willy 11iet doen vergeten, primaher,sen-voetballer als hij is, deed hij voortreffelijk werk, ën de T.C. zal zeker.weer een ervaring., rijker zijn geworden.De tweede helft begon ODC met eennuttige 4-1 voorsprong, wat kalmer,})'aar door de UD! jongens in het offensief kwamen, en dit bijna de gehele tweede drie kwartier behielden. Schalks zorgde echter, dat er niets meer kon gebeuren, door het scoringsbord het vijfdedoelpunt aan 'te laten wijzen. Met· eenprachtige kopbal bracht UDI de standop 5-2,'waarbij het bleef.Zeven afschrijvingen Zondag . morgenwaren oorzaak dat de T.C. een greepmoest doen, op de A junioren, om hettweede en derde elftal te completeren.En het succes bleef niet uit. Twee over-winningen. Bravo jongens.a.s. Z9ndag St. Mich. Gestel-ODC.Wat hier op spel staat behoeft geen nader betoog. Het wordt voor Gestel eenkasstuk. •Het 2e elftal krijgt een derby te venyerken -en wij vertrouwen, dat het evensportief zal verlopen als tussen de oudere . broers ste_<@s • het gev�_I is. g�wtest.Het 3e elftal speelt tégen sportvereniging1932 uit den Bosch.
NIEUWS UIT HET, BOXTEL-KAMP 

Zondag 23 November: Boxtel II schijnt een bescheiden rolletje te gaan spelen. In Uden werd met 3-1 verloren. . Boxtel III stond zonder tegenpartij op 

ning). . sterker. Na ongeveer 10 min. spelen nam Onze A-junîoren wonnen van het wak- '-Boxtel de leiding 1-0. Oranje Wit pro-kere Avesteyn-ploegje met 4-0. beerde gelijk te maken, en zou hierin, Het eerste elftal zag zijn positie aan- met een beetje meer geluk, zeer zeker merkelijk verstevigd, nu Advendo het in geslaagd zijn. Boxtel trok daarna, ten 1 de Goirlse Hei tegen Voab niet kon aanval en vergrootte haar voorsprong bolwerken .. Als Boxtel nu zorgt', dat 'tot 2-0. Nog voor de rust zag Boxtel zulks háár a.s. Zondag niet overkomt, kans het derde doelpunt te maken, Na als Voab haar tegenbezoek brengt, dan de rust kwam Qranje Wit weer even blijft men nog altijd in het, voetspoor opzetten, doch de Boxtel verdediging van T.A.C. We mogen - dunkt ons - weerde de aanvallen goed af. Na goed veilig aannemen, da:t deze tegen Ad- samenspel doorboorde Boxtel opnieuw de • vendo wel de volle winst zal opstrijken. Oranje Wit korf 4-0. Oranje Wit ·gaf ZUNDERT-D.V.G. 2 _ 2 zich echter nog niet gewonnen, doch on-• danks de goed opgezette aanvallen bleef Eindelijk is het D.V.G. dan mogen ge:- het zeer ·verdiende tegenpuntje uit, Box-lukken haar eerste punt 'mee naar Liemp- tel wist zich echter los te werken van de te brengen. de Oranje Wit druk en voordat de Direct na de aftrap komt DVG opzet· scheidsrechter het einde floot had Box-ten, de DVG-rechtsbuiten krijgt een vrije tel de stand op 6-0 gebracht. .. trap te nemen en deze wordt door een Boxtel Il moest beide puntjes in Oister-schitterendé kopbal in een doelpunt om- wijk laten. Na een minder fraai gespeel-gezet. Direct hierop valt de' DVG-mid- de wedstrijd werd met 2-1 van 'Nevelo half uit. Even later wordt uit een vrije verloren, nadat Boxtel eerst de leiding .trap met e'en mooie omhaal via het had genomen. hoofd van de Zundert-back de voorsprong vergroot 0-2. Waren in deze periode de vleugelspelers actiever geweest, dan had een veiliger voorsprong -behaald kunnen worden. Zo komt dande rust en DVG leidt met 2-0. Na derust ziet men weer hetzelfde spelbeeld,nu is echter Zundert iets meer in de aanval. De achterhoede van DVG geeftechter weer geen krimp en de stand blijftzo, totdat 20 minuten voor het eindeZundert een penalty krijgt en deze onhoudbaar wordt ingeschoten 1-2. Doordit doelpunt aangemoedigd spelen _zijgeweldig enthousiast verder en de wedstrijd krijgt een ruw karakter. Uit eenaanval van Zundert ruimt de DVG-backniet voldoende op en de rechtshalf schietin eigen doel 2-2. In de laatste minutenkrijgt Zundert nog een penalty te nemen, die echter op schitterende wijzedoor de DVG-keeper, die weer in topvorm is, wordt gestopt. Even zet DVGnog alles op alles en 'Zundert _komt erniet meer aan te pas. De tijd is echterte kort. Als de scheidsrechter het eindeblaast zijn er- weinig of geen DVG-ersmeer die geen blessure hebben opgelopen. Maar met dit alles heeft DVG nutoch één puntje binnen.Het tweede elftal verloor de wedstrijdthuis tegen Den '.Jungen in de laatste .minuten en wP'. met 0-1.De junioren 1erspeelden een punt doorthuis tege:, Rhode, met 0-,0 gelijk tespelen.·a.s. Zond:;.g een belangrijke wedstrijdvoor D'iG I en wel thuis tegen Nevelo .uit Oisterwijk. Het tweede elftal gaat,'naar Den Dungen II ..
R-.K.S.V .. ,,-BOXTEL" 

Afdeling Korfbal Zondag jJ is Boxtel I er in geslaagd alleen de leiding te nemen in de 2e klasse NBKB. In een spannende en door beide twaalftallen goed gespeelde wedstrijd · versloeg Boxtel haar gevaarlij�te tegenstandster Oranje Wit III met 6_,,_0_ Vanaf het begin tot het einde heèft Boxtel 

M.E.P. NIEUWS
1 H.T.C.C. heeft Zondag ervaren, dat. de jongens Van het eerste heren-elftal ernstige bedoelingen hebben. Er was deze middag geen kruid voor de Eindhqve: naren gewassen. MEP toonde zich over alle linies uitgesproken de sterkste, hetgeen tot uiting kwam in niet minder dan 10 doelpunten, waartegen de • uit-club niet alleen geen enkel tegenpunt kon scoren maar het zelfs onze keeper geen ogenblik lastig kon maken. Vooral de rust, die met 7-0 inging, konden de Eindhovenaren weinig uitrichten tegen de snelle aanvallen van onze jongens, die de vijandelijke verdediging keer op keer overrompelden. Zondag staat de grote wedstrijd tegen Oranje-Zwart in Eindhoven op het program, dat samen inet MEP de leiding heeft. Het winnen van deze wedstrijd zou een belangrijke stap in de richting van het kampioenschap betekenen. De dames herstelden zich en wonrien van MOP in de Bosch met 5-2. Aanvankelijk konden ze nitt op toeren komen, zodat de rust met' een benauwde 2-1 voorsprong inging. In de 2e helftvlotte het beter en maakten ze aan alletwijfel een einde.Ook het 2e herenelftal 'won f,egen alle verwachtingen in van het sterke Eindhoven III met 2-0. · Onze jongens �peelden een enthousiaste partij, waarin de achterhoede de Eindhovenaren geen kans gaf, terwijJ de voorhoede met 2 juweeltjes ván doelpunten voor de over,i winning zorgde. In deze vorm is dit elftal tegen elke tegenstander in deze afdeling opgewassen. • , Tot slot wonnen onze ;\.-Junioren van onze B-junicfren met 3-0. Het was een genot om te zien, hoe aan beide zijden inet hart en ziel gevochten werd voor de overwinning. Naast de ve_chtlust toonden deze jongens een aanleg voor de hockeysport, die een waarborg is voor de toekomst van_ MEP. 

. ' ,,Madrid" fluisterde 'Sinterklaas. 
IN DE SINAASAP_PELENLAAN. Op bezoek b'ij ST. NICOLAAS wel verklappen: Het ha;:,r van de p .•pvcn is hei1s engden-haar. Elke dag kome!'l er uit de hemel zakken-vol engelen-haar, dle <le nikkertj.i-r gebruiken als h�ren voor de poppen. En de schaatsen dan, die worden ,$.eslepen op de sterren. Je moet 's avonds maar eens goed kijken, dan zul je zien, dat er soms vonkjes van de sterreh spetteren. 

van qe kinderen, wjer ouders arm zijn, te arm soms om mooie cadeaux van de Sint te kopen. Ma?,r zij krijgen de grootste beloni'ng en het mooiste cadeau, dat er in de Sinaasappelenstraat door de Sint te geven is n.l.: ·straks dé hemel." MEE NAAR -SPANJE? Toen de goede Sint Zondag dbor de straten van Boxtel trok, hebben wij -hem gevraagd of we, eens· mee naar Spanje mochten om eens· • bij _hem rond te neuzen. , Nu moet je'weten, dat St. Nicofaas altijd een bijzondere hekel gehad heeft 'aan nieuwsgierige mensen. En ieder van -jullie weet immers, dat hij· 'vreselijk boos kan zijn op kinderen, die op S�. •Nicolaas niet vroeg naar bed willen, omdat . ze menen, dat ze de Sint nog over de daken zullen horen rijden of Zwarte Piet in de schoorsteen zullen horen romn-ielen. _Toen . {v_ij hem dan ook vroegen om mee naar Spanje te mogen keèk,'hij plotseling zeer streng en wilde zijn zwarte knechten reeds roepen. Maar fluks vertelderl wij, dat het helemaal 'Onze bedoeling niet was om nieuwsgierig te zijn, doch de Boxtelse kinderen alleen maar wilden vertellen, hoe het er in het St. Nicolaashuis in de Sinaasappelenstraàt te Madrid . aan toe gaat. ,,Maar weten ze dat dan niet?", vroeg de Goede Man �rbaasd. We hebben hem toen verteld, dat er zoveel verzonnen praatjes over hem en zijn werk de ronde deden, dat het zeker geen kwaad 'kon, als de kinderen eens de naad van de kous wisten. - St. Nicolaas werd toen zo woedend, datzèlfs zijn trouwe schimmel, die toch alheel wat meegemaakt moet hebben, zicheen beroerte schrok en minutenlang geenp-1ardepoot �kon verzetten, toen bij detoornige stem van zi;n meester hoorde.We zouden en moesten de namen zeggenvan de lui, die 'dergelijke leugenpraatjesrondstrooiden. •• ,,Wat -denken ze wel", gromde hij in zijnzilveren baard, waarin elk haartje vanheilige verontwa.irdiging trilde..1,;Ik ben een heiligeman, die nooit anders . heeft geqaand·an goed. Ze kunnen van mij zo maarn_iet � ongestraft -allerhande praatjes' vertellen, zoals inendat doet van' bozè·heksen met blazen-

( Vertelling voor de jeugd ) Toen we op de grond aankwamen, zaten -we te?1idden van_ de ,sinaasappelbomen.de katers op hun geboche]dP ruggen en Hier was dus het huis van St. Nicolaas. die o� een bezemsteel r.Jor de lucht We stonden voor een geweldig grote vliegen." deur, wel haast zo hoog als ...... als ...... WE MOCHTEN '.,-ff Met dezelfde stoomboot als . waarvaa jullie zingen:· ,,Zie ginds komt de stoomboot etc," zijn we naar Spanje gevaren. En stormen dat het deed op die Golf van Biscaje. Dat was verschrikkelijk. Het scheepje Wird als een luciferdoosje door de golven opgenomen en neergesmeten. 
Maar we zijn geen ogenblik bang geweest, dat we zouden verongelukken. De Sint is immers de beschermer �an alle· zeelui, die vooral tot hèm bidden,als ze in noodweer verkeren. Nu zullen jullie zeggen: ,,Maar de Sint , had toch ook met _een vliegmachine kunnen gaan." Ja, dat had hij ook, maar dat zijn weer die verzinsels van grote mensen, precies zoals men zegt, da de Sint met de .trein reist. W�nt dat doet hij niet. 
MET DE SCHIMMEL OVER SPANJE. 

de hoge deuren in onze kerk. De Sint 'klopte met zijn kromstaf op de gro'nd en geruisloos openden zich de · grote deuren. We keken in een grote,lange gang. Weer tikte de Sint en plotseling doken van alle kanten kleine zwar-. te kereltjes uit hoeken en gaten te voorschijn en vorrhden één lange, haast •ein-deloze rij.. •De Sint gaf bevelen ...... in het Spaans.Weer diezelfde tik met zijn staf en degrappige kereltjes waren even gauw verdwenen, als ze gekomen waren. Ze gingen aan het werk. De Sint opende een zijdeur, schoof �en gordijn opzîj en ...... we keken in het grijnzende zwarte bakkes van Trappedoelie, die in een allemachtig groot boek zat te schrijven met kloddige, zwarte inkt. • Het boek was zwart, heelerg zwart. Dat moest het 1boek zijn,· waarin alle slechte dingen van de kinderen werden opgeschreven. We kregen ge�n tijd om· iets te vragen, want Trappedoelie kreeg van de Sint be-�f�n�m ons -:et een en ander �� laten·,' 
Of:I, HOE MOOI 1 
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Welnu, dan is _Sjaaksjoer daar schaatsen aan het slijpen. lien volgende deur • bracht ·ons naar de verpakkingszaal. In een gezellige I bedrijvigheid werkten hier weer hon-derden zwarte-pietjes, speelgoed, suikergoed, kledingstukken tot over hun oren in het papier, om en ...... roeden te sortefen. In het voorbijgaan zagen we de naam "Boxtel" staan maar gelukkig zagen we geen roeden. Hou 't dus vol kinderen! 
WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS WIE 
STOUT IS ....... Toen bracht Trappedoeli ons weer in een lange gang, die we. doorliepen. Plotse-ling...... we bleven stokstijf staan ...... : "Aap, roos, muur, zeef ...... " hoorden we. Trappedoeli grijnsde en begreep onze verbazing .. ,,fi>at zijn de kin!leren, die vorig jaar in de zak hebben ge1'toeten" legde hij uit. ,, En om ze nu niet achter te laten raken krijgen .ze hier les. Van de Sint, in hoogst eigen persoon." We hadden graag eens naar binnen willen kijken, om te zien, welke kinderen er 

Toen we in de avond in het havenstadje Vizcaya in· Spanje het schip voor anker legden, stond de schimmel ,reeds op de kade. De Sirit beduidde ons Eerst gingen we naar de speelgoed-zaal. allemaal waren. Maar voor het raampje Daar was het een herrie van ja welste. _ hingen heel dikke. gordijnen. . mee te gaan en , beval ons op te 'stijge_n. Toen we go�d en wel __ zaten, gaf de Smt het edele dier met ZtJn gouden staf een tikje en haast onmerkbaar verhief het beest .zich in de .lucht en ...... oh -wonder ...... we zweefden ...... hoger, almaar hoger. Over huizen, bomen,rivieren, ja zelfs bergen, Sneller ging het, steeds sneller. En de Sint? Die bad. En we durven er een h'art van puur mar- • sepein om verwedden, dat hij bad voor de mensen, die de l�ugenpraatjes over , hem verspreid hadqen. 

Wel 50 nikkertjes waren hier aan het werk. De-een- probeerde of het geluid van de mama-pop wel goed was en de ander liet een spoortrein proef rijden. Hier zaten een tieqtal van die baasjes prentenboeken door te lezen, om te zien of ze geschikt waren en daar- heus, het is waar - waren twee .van die zwart· • neusjes met een leren bal aan het goaltjeschieteq, met echte voetbalschoenen aan. En in een hoek waren er twee aan het tafel-tennissen, terwijl men op een kleine kunstijsbaan de schaatsen aan het pro'beren was. We . liepen stomverbaasd Trappedoeli na, die een van de vele deu-. ren opende. Waar we nu kwamen, werd 

HET GOUDEN BOEK. Aan het einde van de donkere gang zagen we een lichtje, dat hoe- dichter we het naderden, steeds maar groter werd. En toen zagen we .daar een grote engel, zitten. Hij hield een gouden boek in de handen en nu en dan schr.eef hij dijarin met een prachtige ganzeveer. Trappedoeli legde ons uit, • dat deze engel alle goede werken van de kinderen opschreef en hun beloning bepaalde. "In dat boek schrijft hij ook de namen 

TROUWE SCHIMMÈL. Diep onder de indruk zijn we verder verder gegaan. • _ Naar de smidse, waar de schimmel van de Heilige Man nieuwe hoefijzers onder kreeg. Deze hoefijzers zijn geen gewone plompe ij:;eren dingen, zoals onze paarden, die dragen. Deze zijn van het edelste metaal, dat rribet wel, want hoe zou ., het dier anders al die daken kunnen beklimmen, zonder pannen stuk te maken? Weér verdér • was de keu-·ken, waar heteten klaar werd gemaakt voor de zwarte,dappere knechtjes van Sinterklaas. ·Wehebben die dag meegegeten en we moeten toegeven, dat we nog rtooit zo heerè lijk gegeten hebben.Toen we 's avonds met de trein terugkeerde (de Sint had geen tijd om ons metzijn schimmel terug· te brengen) zatener ontelbare zwarte kereltjes in de sinaasappelbomen in de laan, om de "appeltjes van oranje" te plukken.We werden nog ang hartelijk nagewuifd dcior de vriendelijke .mannekes enook Zwarte Piet zei ons nog even "goe-den dag". • Hij vroeg ons metklem de Boxtelse kinderen te vragen om toch maar vooral deze laatste week ' . goed op te passen, maar flink wat St. Nicolaasliederen te zingen en, op het heerlijk avondje zelf, de klomp flink te vullen. _ ' . Da!l' zou het wel. voor elkaar komen, beloofde hij. , • En we geloven hem graag.Wij bleven maar eerbiedig zwijgen, totdat hij plotseling een kruis sloeg en we voelden, dat we zachtjes .daalden. Qn-, telbare lichtjes doemden voor ons op. schijnbaar het speelgoed gemaakt. 1 En lach nu weer die schone lach van bliide kinder_ ogen. •Wat we daar zagen is· te veel om alle- . � maal te vertellen. Maar dit mag îk julie i! ---------------------------•------"'



Distributie11Nieuws. 

OFFIClëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 30 November 
tot en met 13 December 1947 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 713 
023 Algemeen:· 2000 gram brood (gelöig 

tot en met -6 Dec. a.s.) 
024 Aîgemeen: 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel. 
025 Algemeen: 750 gram suiker, boter

hamstrooisel enz.; 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

026 Algemeen: 200 gram suiker, boter
hamstrooisel, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz., 
of 200 gram versn;peringen (reeds 

aangewezen). 
027 Algemeen: 100 gram vlees (geldig 

tot en met 6 Dec.) 
·028 Algemeen: 100 gram vlees (reeds

aa•ngewezen, geldig tot en met 6 
Dec. a.s.) 

015 Reserve: 800 gram brood (geldig tot 
tn met 6 Dec. a.s.) 

017 Reserve: 400 gr�m brood (geldig _ 
tot en met 6 Dec. a.s.) 

Bonkaarten KD, KE 7B 

521 Algemeen: 800 gram brood (geldig 
tot en met ·6 Dec. a.s.) 

522, 523 Algemeen: ,250 gram suiker, 
boterhamstrooisel, enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

524 Algemeen: 200 gram suiker-, boter-

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

hamstrooisel, enz., 
of 400 graJ\1 jam, stroop, enz., 
of 200 gram versn·aperirigen (reeds 
aangewezen). 

525 Algemeen: 100 gram bloem zelf
rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

515 Reserve: 400 gram brood (geldig
tot en met 6 Dec. a.s.)

516 Reserve: 500 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 
713 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 
1005 Suiker: 250 gram · suiker, boter-

hamstrooisel, enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen: 

Tabak- en versnaperingenkaa_rten -enz. 
QA, QB, QC 711 
S-01, S-03 Tabak: 2 rantsoenen cigaret

ten of kerf.tabak.
S-01 Versnaperingen: 200 gram versna

peringen,
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

·S-03 Versnaperingen: 100 gram versna
peringen, 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reed� 
op Vrijdag 28 November worden ge
bruikt. Op bon 027 Algemeen is weder
om een extra rantsoen vlees van 100 
gram verkrijgbaar. Op 4 December zal 
e�n bon voor waspoeder worden aange
wezen. 

8 gel. H. Mis voor onze :Jongens in Indië 
v.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
jrgt. voor Andries v. d. Sande; om half 
9 gel. H. Mis voor Franciscus Verhey
den v.w. de buurt. 

Zondag 30 November 1947 DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
De H.H. Missen om half 7, kwart voor mndst. voor Elizabeth Traa-Verhóeven;

.:.a. gel. mndst. voor Elizabeth Kerk-
s, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 1 L H H 1 1 d De H. Mis van half 7 zal worden opge- oer e- eyten; • art-a taar ge •. mn st.
dragen voor het geesteli1'k en 'ti1'delijk voor Cornelia Renders i. H. Bloedkapel

gel. H. Mis voor Gerardus Schellekens welzijn van de �arochie. De H. Mis van v.w. de St. Elizabethvereniging; om half 9 uur zal worden opgedragen tot bizon- 8 gel. H. Mis voor Franciscus de Laat; dere intentie. ·z.a. gel. mndst. voor Hendrica Weyers-Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e Polman; om half 9 gel. H. Mis voor schaalcollecte voor de bizondere noden Antonius Brusselers v.w. het Kabelper-van het Episcopaat, welke bizonder in soneel. • 
de milddadigheid van dé gelovigen wordt VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. aanbevolen. Vandaag na de Hoogmis voor Maria v. d. Meyden; z.a. gel. vergadering van de zelatricen van de 

mndst. voor Antonius 'Brusselers; H. Bond van het H. Hart. '(an�vond om 7 . Hartaltaar gel. mndst. voor Antonia vanuur _L?f, waaronder med1tat1e tot voor- \. van Kerkoerle Heerebeek; H. Bloedkab�re1dmg op het J;�ogfeest va� Kerst- pel gel. H. Mis voor Henriette Witte
m,s. • Als . voorbere,dmg op het Kerst- - veen Schöne vanwege de Broederschap �eest zal iedere _ Zondag va� d_e Advent van O.L. Vrouw van den Bosch; om half m onze parochie een bezmnmgsavond 8 gel. H. ,Mis ter ere van het H. Hart; worden gehouden _ _  des avonds onder het z.a. gel. mndst. voor Lambertus v d. J.-o_f van 7 uur. W11 sporen al onze_ pa�o- Steen; om half 9 gel. H. Mis �oor ch1an�� aa�, om deze avonden zo trouw Jacobui Horsten en Ge-rtruda Clevers. 
mogeh1k 611 te wonen en daardoor deel 
te nemen aan de vierwekelijkse voorbe- ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
reiding op het feest van Christus ge- mndSt• voor Johann� v. d. Me)'.den Be-
boorte. De eerste meditatie wordt ge- ve�s i z.a. gel. H. Mis voor Manrius van 
houden vanavond om 7 uur • Gnensv1;n; H. Hartaltaar gel. mndst. 
Donderdagavo11d om' 7 uur Lof met -Ro- voor �acobus van Elk; H. Bloedkapel gel. 
zenh9edje en na het Lof is het biecht- H. Mis t:r ere van he_t Onbevlekte Hart 
horen tot s uur van Mana tot bekering der zondaars; .. d • .. nm half 8 gel. H. Mis voor Sjaak van VnJ ag eerste Vn1da? van de maand. Vlerken vanwege Katholiek Thuisfront; Om half 8 gel. H. Mis ter ere van het z.a. gel. mndst. voor Johannes Cijffers;H. J::Iart, waaronder Algemene H. Com- • om half 9 gez. jrgt. voor Anna van Rooy. mume van de leden. van de Bond van In het Liefdehuis zullen nog geschieden: het H. Hart. D�s avonds om 7 uur Lof Maandag gel. H. Mis voor Cornelia Q)et Rozenhoed1e. Zaterdag, eerst� Za- Renders; Dinsdag gel. H. Mis voor Joterdag van de maand_ en teven_s Priester- hanna van Lieshout de we..-d; Woensdag zaterdag. Zaterdag 1s het biechthoren gel. H. Mis voor Gerardus Schellekens . van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. Donderdag gel. H. Mis voor Elizabeth Op Maandag 8 December, de feestdag._ Traa Verhoeven; Vrijdag en Zaterdag van_ O.L._ Vrouw Onbevlekt Ontvangen gel. H. Mis tot bijzondere intentie zullen de aspiranten van de Maria con- G d Ch • • h • • gregatie haar- toewijding doen aan Maria. e oopt: nStiana Jo anna Cornelia d. 
In verband hiermede zal ,een triduum 

van Jan Johannes Timmermans Schelle-
d h d . b .d. kens. o wor en ge ou en tot voor ere, mg L d • b F h J d Dit triduum zal Maandag- en Dinsdag·- angs eze weg rengt �t er . v. • 
d h lf h d h d . Laar dank aan de parochianen van St avon om a ac t wor en ge ou en m p t d 1d b"d b'' d • onze kerk voor de aspiranten, terwijl \rus

d 
voor e mi e - 11 rag:!! '! . e 

_de laatste conferentie zal worden ge- ge ou en schaalsollecte voor z11n m1ss1e. 
,geven a.�. Zaterdag om half acht voor 
alle congreganisten. 
Maandag - 8 December • zal des morgens 
de eerste H. Mis worden opgedragen 
voor de levende en overleden leden van 
d� Mariacongregatie, waaronder alge-

' mene H: Communie van alle congrega
nisten. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. jrgt. 
voor Johannes v;m Susante; z.a. gel. H. 
Mis voor' Antonius van ftooy te 's-Bosch 
uvew:den; H. Hart-altaar gel. H. Mis 
voor Mic_hael v. d. Meyd;n en Anna v. 
d. Ven de hsvr.; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Johanna y. d. Meyden-Bevers 

v.w� de Broederschap van O.L. Vrouw
van de Bosch; om half 8 gel. jrgt. voor 
de overleden familie van Homberg-v. d. 
Elzen; z.a. gel. H. Mis voor Petrus Laus 
v.w. de R.K. Kapperspatroonsbond, afd.
Boxtel; om half 9 gez. mndst. voor Jo
hanna Maria Pastoor-v. d. Broek. 
DlNSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Catharina v_an Sus;mte-v .. d.' 
Krabben; z.a. gel. jrgt. voor Petrus v. d. 
�eyden; H. Hart-altaar gel. mndst. v. 
Gerardus Schellekens; H. Bloedk,!pel €el. 
H.· Mis voor Marinus van Diessen v.w.
de Broederschap van Pastoor van Ars; 
om half 8 gel. 11,- Mis uit dankbaarheid 
ter ere van St. Jozef; z.a. gel. H. Mis 
voor Dick Peynenburg v.w. de bewoners 
van de Molenstraat; om half 9 gel. H. 
Mis voor · Wilhelmina v. Gent-v. d. 
Schoot en Martha v. d. Schoot, 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
ge;:. jrgt. voor Marinus van Laarhoven; 
z.a. gel. jrgt. voor Cornelia ,Bertha·, v. d.
Vorst; H. Hart-altaar geL mndst. voor 
Christianus Schellekens; H. Bloedkapel 
gel. H.' Mis voor Elizabeth_'Traa-Verhoe
ven v.w. St. Elizabethvereniging; om half 

PAR. hl. HART TE BOXTEL

Ie Zondag van de Advent 

30 November 1947 

De te schaal is voor de Kerk; de 2e voor de B.N. Tevens zal aan de uitgangen van de Ke�k een speldje worden aangeboden ten bate van de Katholieke Filmactie in Nederland. Wij vertrouwen, dat allen dit zo nuttige en noodzakelijke Apostolaat zullen willen steunen. Vandaag begint ·de Advent, tijd van voorbereiding op het Kerstfeest en begint• ook het nieuwe' kerkelijk jaar. De Z.E. Pater 1:ykemans Jezuïet, zal in alle H.H. Missen een predikatie houden over de a.s. Gezinshoofden-retraiten. Vanavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje en volkszang voor onze Jongens in Indië. _ 
Maandagavond 8 uur bijeenkomst- van het Propagandacomité van de Gezinshoofden-retraite uit de Werkliedenstand in de Ark. 
Woensdag, Feestdag van de H. Franciscus Xaverius, om kwart voor 8 zal de\ H. Mis worden opgedragen voor de over!. leden van de Voortplanting des ·Geloofs. De Zelatricen van de Voortplanting des Geloofs worden verzocht deze H. Mis bij te wonen. Alle leden van de Voortplanting des Gèloofs kunnen op - deze dag een volle aflaat verdienen op de gewone voorwaarden. 
Donderdag om 3 uur H. Familie voor 
Moeders en Gehuwde Vrouwen. Er wordt biechtgehoord van 6-7 uur.
Om 8 uur H. Mis 
Vrijdag de Eerste Vrijdag der maand 
toegewijd aan het H. Hart. Des avonds 
9m half 8 Lof, gezongen door het Jon-

Klein Commentaar 
Ambtenarencijfers 

In 1938 waren er 102.000 pe/sonen in 
overheidsdienst of in semi-overheids
dienst. In 1947 is dit aantal 235.000 ge
worden, wat een stijging betekent van 
meer dan 100 %. 
Wat dit aantal ambtenaren allemaal te 
doen heeft is niet bekend.- Ook is niet 
bekend wat dit zoal aan salarissen kost. 

Ferruccio 

Ferruccio is . het wonderkind, dat heel 
Parijs in verrukking zet. Deze achtjarige 
dirigent trad op in het Theatre Chatelet 
met het Colonne-Orkest met een zeer 
klassjek programma. 
Hij moet veel ·bloemstukken en een aan
tal dozen bonbons gekregen hebben. 
Men weet niet precies of dit was omdat 
hij dirigeerde of omdat het zo'n lief 
maçnetje is. 

Vadertje Stalin 
P.aulina Labranche weet te vertellen, dat 
Stalin een alleraardigste dochter heeft, 
Svetlana genaamd. Haar broer Vassily 
schijnt. zich zelf zelden te laten zien. 
yerder heeft Stalin nog een zç,on, die 
ergens in Moskou ingenieur is. 
We "kunnen dus met alle recht van v.a
dertje Stalin spreken, al moet men, daar
bij bedenken dat hij een strenge vader 
is. 

Nazi-erfenis. 

We hebben nog steeds o�ze,van boven
af opgelegde vakgroepen en ondervak
groepen. Dit is nog een erfenis uit de 
nazi-tijd. De bloembollen-telers hebbenthans weer hun eigen vrije vereniging
van vroeger opgericht. Hetzelfde deden 
weer de mijnhouthandelaren j!n enkele 
andere ondernemers. 
Zo zoetjes aan kunnen dan die over-

genskoor. 
Zaterdag, P�iesterzaterdag, na de Missen 
wordt het gebed voor de priesters ge-
beden. • 
Dinsdag en Donderdag om 6 uur repe
titie van het Jongenskoor. 
ZONDAG, 30 Nov.: 6 uur hd. tot Biz. 
Intentie; 7 uur Ld. voor de Parochie; 8 
uur Ld. voor Johanna He�ren-Kuppen 
v.w. H. Fam. v. Moeders en Geh. vrou
wen; kwart over 9 Ld. voor Biz. Intentie; 
half 11 de Hoogmis voor Petronella v. d. 
Horst-v. Handel v.w. Broed. H. Roz. 
MAANDAG, 1 Dec.: 7 uur Pl. I.m. voor 
de Heer Karel Smit; Ld. voor Wilhel
mina v. Uden-v. d. Bruggen; kwart voor 
8 I.m. voor Johannes v. Ierse!; I.m. voor 
Willem v. d. Langenberg; half 9 I.m. v.· 
Maria van . Opstal-v. Breugel; I.m. voor 
Theodora v. Schaayk. 
DINSDAG, 2 Dec.: 7 uur Pl. z.j. voor
de. Heer Wilhelmus Montens en Mej. 
Anna Paaymans z.e.; l.j. voor Gertruda 
Gf>ossens; kwart voor 8 I.m. voor Piet 
v. d. Kruys; l.d. voor Johannes v. d.Vondevoort en Johanna Akkers z.e.; half
9 Pl. I.m. voor Wilhelmina Steenbakkers; 
I.m. voor Adrianus Vlaminckx.
WOENSDAG, 3 Dec.: 7 uur Gef. l.j. v.

• Zeereerw. H. Franciscus Eras, zijn 
ouders, broers en zusters; I.m. voor Ger
dina v. Beljouw; kwart voor 8 Ld. voor 
over!. 1. Voortpl. des Geloofs; I.m. voor 
Matthilde Scheepers-Hoenselaars; half 9 
Pl. z.j. voor l\iichiel v. d. Heyden; I.m. 
voor Adrianus v. d. Loo. 
DONDERDAG, 4 Dec.: 7 uur Pl. I.m . 
voor Henrica v. Stekelenburg; Ld. voor 
Elisabeth Traa-Verhoeven; kwart voor 8 
I.m. voor Albertus v. Berkel; Ld. voor
Martinus Soeterings; half 9 I.m. voor 
Maria v . ..Roessel; Ld. voor de Heer The
odorus Schots. 
VRIJDAG, 5 Deç.: kwart voor 7 Pl. z.d. 
voor over!. 1. Broed. H. Hart; Ld. voor 
Henricus Fruut; kwart voor 8 l.d. voor 
Theodorus Hendriks; Ld. voor Maria 
Hensen-v. d. Langenberg v.w. Kleink.; • 
half 9 l.d. voor Antonius Vlaminckx> en 
echtg. en Adrianus de zoon; Ld. voor 
Maria Soeterings-Meys. 
ZATERDAG, 6 Dec.: ,7 uur Ld. voor 
Antonius Wagenaars en echtg. v.w. Lo
terijclub; Ld. voor Johanna Heeren-Kup
pen; kwart voor 8 I.m. voor Antonius v. 
Rooy;•l.d. voor Henricus v. Woensel en 
echtg.; half 9 z.j. voor Catharina van 
Strijthoven; l.d. voor Francyna v. d. Loo
Kluytmans. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 

lste Zondag van de Advent 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parqchie·; 10 uur zevende voor 
Antonetta van Kempen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus 
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8. jrgt. voor Hen
ricus Putmans. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
hsvr. van Henricus Putmans. 
VRIJDAG: 1ste Vrijdag half 8 jrgt. voor 
Wilhelmus van Abeelen en Elizabeth v. 
Abeelen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
de Keyzer en Allegonda de hsvr. 
Deze week zullen geschieden: iederen 
dag H. Mis als zevende voor Antonetta 
van Kempen; Maandag en Dinsdag H. 
Mis voor de familie Groenendaal; 
Woensdag H. Mis voor de Heer Jaco
bus van Elk; Donderdag H. Mis voor 
de. Heer Lambertus van Elk; Vrijdag 
H. Mis voor de Weleerw. Pater Sebald
Lenders; Zaterdag H. Mis voor overle
denen. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
Eerste Zondag van de Advent 1�47 

ZONDAG. 30 N�v.: half 8 H. Mis voor 
Mevr. van Lieshout-de Werd; 9 uur H. 
Mis voor Petrus Laus, in -den Bosch 
overleden; half 11 Hoogmis tot intentie 
v. d. parochianen. De eerste schaal is 

0 voor onze eigen kerk, de tweede voor 

heidsinstituten met hun ambtenaren erbij _verdwijnen. Dit hoort naar onze beschei
den mening tot de denazificering. 

Contact met INDIË 
BOEKEN VOOR DE LANDGENOTEN 

OVERZEE-

"Koopt U een boek? Koop er dan 
twee . . .  en geef er een aan de jongens 
overzee!" Onder dit voor zichzelf spre-

' kende mot;to doen de Nationale Inspan
ning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN) 
en het Nederlandse Rode Kruis een be
roep op de boekhandelaren· en het lezen
de publiek. Door de geregelde zlnding. 
van boeken (en tijdschriften) trachten 
de· beide, nauw samenwerkende organis
sa ties te voorzien in de enorme behoefte 
aan goede lectuur bij de landgenotenoverzee (militairen zowel als burgers en
t:inderen, die onder soortgelijke 'omstan
digheden leven), doch daarbij is de me
dewerking van de Nederlandse boeken
lezers noodzakelijk. 
En zij kunnen deze medewerking geven 
door deel te nemen aan de grote lan-
delijke actie, welke NIWIN en Rode 
Kruis in overleg met de Nederlandse 
Boekverkopers Bond hebben georgani
seerd. Bij elk voor Indië bestemd boek 
wordt een kaart ingevuld, vermeldende 
naam en adres van koper en· boekhan
del, titel, schrijver en prijs, terwijl de 
verkoper door het zetten van zijn paraaf 
mededingt naar een prijs voor de• zes 
meest succesvolle boekverkopers (-ver
koopsters). 
Bovendien kan de: koper een etiket in
vullen met zijn naam en adres, dat ver
volgens door het Lectuurdepöt van. 
NIWIN1-Rode Kruis - waarheen de 
boekverkopers de boeken in pakjes van 
maximaal 2 kg portvrij kunnen opzen
den, mits geadresseerd aan BARK, Den 
_Haag - in het boek wordt geplakt. 

B. N. Vergadering van St. Vincentius
Vereniging. Heden collecte voor Katho
liek Thuisfront; half •3 Lof met rozen
hoedje, om Gods' zegeningen te verkrij
gen ov.er ons parochiehuis en de kapel 
van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst . 
voor Hendrikus v. d. Loo; 's-avonds om 
7 uur vergadering van St. Elisabeth-stich
ting. 
DINSDAG: om half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Mevr. Mada Maas-de Werd; kwart 
pver 8 gez. mndst. voor Ardina Huy
berts-van Esch. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor - de 
heer Jacobus van Elk; ·kwart over 8 H. 
Mis voor de leden van het Genootschap 
tot voortplanting van het geloof. J 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Jo
hanna van Roosmalen-Hoefnagels in den 
Bosch overleden; kwart over 8 H. Mis 
tot intentie van de leden der Godvruch--

. tige vereniging H. Theresia. 
VRIJDAG': eerste Vrijdag van de, maand, 
daarom ook toegewijd aan de verering 
van het Goddelijk Hart van Jezus; half 
8 mndst. voor de wed. Maria Berends
Toonen; kwart over 8 H. Mis vanwege 
Godvruchtige vereniging H. Theresia' 
voor wed. Cornelia de Groot-van Roos-
malen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
v. d. Loo; kwart over 8 jrgt. voor Cornelis Vissers en Margaretha van de Kerkhof hsvr .. Biechthoren: van halfo3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7. Om half 6 Lof met rozenhoedje, om hèt Communisme af te weren en het katholieke verenigingsleven te bevorderen. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor, Frans Schaapssmeerders te Tilburg, Johanna van Roosmalen-Hoefnagels in den Bosch, Mevr. Marie,Maasde Werd, alhier overleden. ZONDAG: half 8 H. Mis voor de overleden leden van de St. Vincentius-Vereniging; 9 uur H. Mis tot intentie vaft'de parochianen; half 11 gez. j�gt. voor de heer Jacobus Pijnenburg. Voor de H. Missie opgehaald door Jana . van de pastorie bij begrafenisplechtigheid van Mevr. Maas-de Werd f 10 -en door zusje Madelain� bij bruiloft ;an de familie de Werdt-van Oorschot uit het Land van Maas en Waal f 20,-. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 

' Eerste Zondag van de Advent 
1 December 1947. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Petrus Smulders en Ida de_ hsvr.; 8 uur - I.m. tot 
weliijn der parochie; 10 uur z. 7e voor Michiel v. d. Velden; half ·2 Lof, wanwege het St. Nicolaasfeest voor de �inderen. 
MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Marinus Habraken; half 8 z. 7e voor Michiel v. d. Velden; 8 uur I.m. voor Martinus van Erp overleden te St. Oeden-rode. r 
DINSDAG: 7 uur z.mndst. voor Catharina Willems W elvaarts; half 8 z.m. voor Cornelus van Abeelen; 8 uur l.j. voor Johannes Christinus van Gestel. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Willem v. 
d. Langenberg; half 8 z.j. voor Antonius
van Esch; 8 uur l.j. voor Hendrica Jo-
hannes Christinus van Gestel. • 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. 
noden der parochianen; half 8 z.j. voor 
Maria -Antonius van Esch; 8 uur l.j. voor 
Franciscus van Haaren. 

. VRIJDAG: te Vrijdag der maand -
daarom ook Donderdag nam. biechtho
, ren van 2 tot 4 uur. - half 7 l.j. voor 
Johanna Maria Franciscus van Haaren; 
7 uur l.j. voor Geradus Krol en Anto
netta hsvr.; half 8 z.mndst. voor over!. 
familie van Boeckel-van Rumpt; deze H. 
Mis met uitstelling van het Allerheiligste. 
ZATE�DAG: 7 uur z.j. voor Maria Wil
Jem v. d. Langen berg; half 8 z.m. voor 
Mlchiel v, d. Velden als overleden lid 

Moderne St. Nicolaas. 

11Had de wereld slechts 
wat beter U ver�taan, 

Uw geest van weldoen en van liefd'e • 
meer begrepen!" 

(De Génestet) 
Reeds lang heeft de Sint de hippische 
prestatie, om met zijn schimmel over de 
daken te rijden, verfoeid. Men fluistert 
dan ook algemeen, dat hij dit jaar met 
de auto-giro zal experimenteren. 
Zijn stoomboot heeft hij reeds jaren te
rug verloochend. Trein en vliegmachme 
hebben de voorkeur bij de Sint, wiens 
heilig brein, in alle bedaagde waardig
heid, volgepropt is met hyper-moderne 
ideeën. Zó rapporteerden de douanen, 
dat zij in zijn privé-koffer een phili-shave 
hadden aangetroffen. 
"We moeten ons aanpassen", verdedigt 
de Sint en omdat een goed voorbeeld 
nog altijd beter is dan de beste preek, 
zeult hij trouw aan _met ae peperige prij
zen van vandaag. Dat hadden we van 
zo'n _oude prijzen-rot toch niet durven
denken! 
Dan geeft zijn zwarte knecht toch van 
meer vasthoudendheid en gehechtheid 
aan het oude blijk: Hij was en blijft 
,,zwart". 

3 Dingen ruïneren een mens: 

1. Veel uitgeven en weinig be

zitten.

2. Veel praten en weinig weten.

3. _ Zich veel vei:beelden en wei

nig betekenen.

H. Theresia; 8 uur !.{ voor Antonius van •
Kuringen. • . 
ZONDAG: 6 uur l.j. voor 1-lendrica An
tonius van Kuringen, . 7 uur I.m. voor 
beide congregaties; 8 Uur l.j. voor Johan
nes van Rooy; 10 uur de hoogmis tot 
welzijn der parochie. 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag triduum 

voor de leden der beide congregaties van 
O.L. Vrouw, te preken door de weleerw. 
Pater Egfried Stokman, Franciscaan, en 
wel om 4 uur na de middag voor de 
meisjes en 's avonds om 7 uur voor de 
jongens. De Eerw. Pater zal Zaterdag
morgen en Zaterdag nam. van 2 tot 4 
en van 5 tot 7 uur biechthoren in de 
biechtstoel van de Z.E. Heer Pastoor. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 
7 uur I.m. voor Marinus. Ha braken; 
Dinsdag en Woensdag I.m. voor Michiel 
v. d. Velde; n.l. Dinsdag v.w. de Klom
penmakerspatroonsbond; Woensdag v.w. •
de Boerenleenbank; Donderdag, Vrij
dag, Zaterdag en Zondag 7 uur I.m. voor
Engelbertus v. d. Wiel vanwege de Oqp
Binnenlandse Strijdkrachten;· insgelijks 
Vrijdag en Zaterdag in de kerk 7 u. I.m. 
voor Engelbertus van de Wiel vanwege 
de Oud-Binnenlandse Strijdkrachten. 
7e voor Michiel v. d. Velden overleden 
te Liempde. 30e voor Martinus van Erp overleden te
St. Oedenrode. 
Gedoopt: Theodora Henrica Cornelia d. 
van Henricus Hubers-Rovers; Maria 
Francyna Henrica dochter van Adrianus 
Cornelus v. d. Steen-Bakx; Marinus 
Martinus Johannes zoon van Antonius 
Kastelyn•v. d. Staak. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Eerste Zondag van de Advent 
30 November .1947. 

H.H. Missen' om 7 uur; half 9 en 10 uur 
Hoogmis. Tweede schaalcollecte voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om 3 uur Adventslof met Rozenhoedje. 
Na het Lof een lied. 
Dinsdag feestdag van de H. Franciscus, 
Xaverius, volle aflaat voor de leden van 
de Voortpl. dés g�loofs. Om half 8 H. 

. Mis voor de over!. leden van de Voort
planting. 
D�nderdag gelegenheid om te biechten 
van 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Om half 7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand; toe
gewijd aan het Allerheiligste Hart van 
Jezus. Om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste en Communie uitreiken. 
om half 8 pl. gez. H. Mis met uitstel
ling waarna Litanie van_ het H. Hart en 
Oefening van Eerherstel. , 
's-avonds om half 7 Lof. N'a het Lof 
een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Par.; 
half 9 jrgt. voor Adrianus van Gerven; 
10 uur Hoogmis voor Mevr. Johanna 
Maria van Kuyk-Hackfoordt; e-Jders jrgt. 
voo·i, A!rianus van den Akker. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria 
van den Akker-van Zeeland; elders jrgt.yoor Gerardus van den Akker. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor over!. 
leden van de Voortplanting des Geloofs. 
Elders jrgt. -voor Josepha Versteynen-v. 
,d. Wiel. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
nes Schoones, Geertruda van der Mey
den de hsvr., Lambertus de zoon; elders 
jrgt. voor Cornelis Timmermans. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Jo 
de Lepper; elders jrgt. voor Petrus van 
Oers. -
VRIJDAG: half • 8 ·gez. gef. jrgt. voor 
Hendricus van de Laar; elders gef. jrgt. 
voor Jheodorus Josephus Vielen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Hendri
cus Spooren; elders. gef. jrgt. voor Elisa
beth-Vielen-Vugs. 
Nog zullen elders geschieden: H. Mis 
voor Cornelia van Oers-v. d. Braak; H. 
Mis voor Çertruda van der Staak-Ko
nings; H. Mis voor Adriana van de 
Ven-v. d. Struyk. • 

, 
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VOORHEEN BOXTELSCHE GOURANT 

KATHOLIE'K WEEKBLA. D VOOR BOXTEL EN 

Zijn er n_og prin_ciepen? 
Als men onze lusteloze binnenlandse po
litiek eens rustig beziet, zonder zich op 
een eng partij-standpunt te stellen, dan 
moet men tot een zonderlinge conclu
sie komen. 
Wij hebben een Katholieke Volks Partij. 
Die zou de katholieken, de· katholieke 
volksgroepen van Nederland vertegen
woordigen. Men zou dus bij haar katho
lieke princiepen verwachten. Natuurlijk 
zijn er die ook, op schrift althans. Maar 
ondertussen is het geworden tot een 
klein broertje van de Partij van de Ar
beid, die socialistisch georiënteerd is . .. 
Op het ogenblik is het met de politieke 
richtlijnen die men toepast voor Indo
nesië zo gesteld, dat men alleen de me
ningen en de princiepen Van de Partij 
van de Arbeid volgt. 
In verschillende andere gebieden van on
ze regeringspolitiek :zien we niets anders 
dan de wil van de Partij van de Ar
beid. In plaats dat men contact ging 
:zoeken bij de christelijke partijeg richtte 
men :zich tot de socialistische partij. 
Men dekte dit met het móoie woord 
vooruitstrevendheid. 0 natuurlijk, men 
kan zeggen dat deze combinatie geboren 
is uit het streven naar eenheid, zoals dat 
in de oorlogsjaren tot uiting kwam. Maar 
alleen enkele idealisten konden blijven 
geloven in die utppeia. 

' Nu heeft men zoveel water in de wijn 
gedaan dat ei; van wijn niet meer kan 
gesproken worden. Het lijkt wel of men 
aan de hand van de Partij van de Ar
beid braafjes naar een socialistisch re
giem loopt, zonder in te zien dat men 
zijn vroegere princiepen verwáarloost. 
Men spreekt van geleide economie alsof 
daarin het enige heil te vinden is en 
alsof .men opmarcheert na'ar een socia
listische dictatuur. 
Men leidt alles van boven af, terwijl het 
toch de uitgesproken wil van het christe
lijke volksdeel onzer natie is: alleen van 
onde�f, of liever vanuit de orga!Tisaties 
:zelf net economische leven te regelen. 
Zo is men een weg gaan bewandelen die 
in een geheel andere richting gaat dan 
men oorspronkelijk bedoelde. 
Ondertussen houdt men heel netjes par
tfcongressen, terwijl men vergeet dat 
eigenlijk de Katholieke Volkspartij in 
werkelijkheid niet meer alle katholieken 
vertegenwoordigt. 
De boeren zijn het al lang niei meer eens 
met de politiek van onze regering en van 
de Katholieke partij. De Middenstapders, 
hebben al even veel grieven, om van de 
werkgevers maar met eens te spreken. 
Wanneer men dan ook op een kringver
gadering komt van de K.V.P. dan kan 
men· d�ar alleen de arbeiders vinden, 
waarvan er nog velen met de Partij van 
de Arbeid sympathiseren.· 
Hoe kan men nu nog langer van een 
echte Katholieke Partij spreken als men 
niet eens meer alle katholieke groepen 
achter zich heeft staan? 
Hoe kan men nog van Volkspartij spre
ken als maar een klein gedeelte van l1et 
volk nog enig enthousiasme aan de dag 
legt voor partijbijeenkomsten. 
Het Partij-Congres te Utrecht werd zelfs 
beschreven als een congres waar het in
tellect ontbrak. 
Men is moe van al het gepraat in onze 
gelederen. 
Er zijn zelfs stemmen die weer spreken 
over de oude Staatspartij. Men is in so
cialistische kringen zelfs bang dat er 

eindelijk eens een reactie zal uitbreken 
bij de katholieken, die het roer geheel 
Er zijn zelfs stemmen die weer spreken 
over een oude Staatspartij. Men is in 
socialistische kringen zelfs bang dat er 
eindelijk eens een reactie zal uitbreken 
bij de katholieken, die het roer geheel 
:zal omgooien. Wanneer dit zou gebeu
ren, dan zou het uit zijn met hun rijk. 
Nu heeft men te doen met oude vrienden 
uit het concentratie- en internerings
kampen. Er heerst nog iets van een ver-
trouwen in elkaar. 
Maar nooit of te nimmer is het materia
lisme van het socialisme te verenigen 
met de andere opvatting die de katholie
ken huldigen. 
Het socialisme is niet te verenigen met 
de richtlijnen door de sociale encyclie
ken gegeven. Een compromis is niet 
mogelijk. Zodra men dit gaat inzien is 
het misschien mogelijk bij de christelijke 
volksgroepen wat meer ènthousiasme 
voor de binnenlandse en ook voor de 
buitenlandse politiek te vërwekken. 
Wil de K.V.P. het vertrouwen van het 
volk bewaren dan zal zij radicaler moe
ten zijn. Zolang zij niets anders 'doet 
dan hand in hand gaan met sociqlistische 
broeders in de politiek, blijft het voor 
een katholiek precies net eender of hij 
stemt op de P. v. d. A. of de K.V.P. 
En dat was toch niet de bedoeling van 
de oprichtin·g dezer partijen. 
Anders hadden we beter een z.g. een-, 
heidspartij kunuen oprichten, wat in ons 
landje al lang een onmogelijkheid is ge
bleken. H. v. d. M. 

Een kort woord tot de 

Boeren. van Boxte::l 
Wie een klein� wandeling maakt door 
het zuivelfabriek van Boxtel staat ver
�teld van de grote hoop machinerieën 
die hier op een klein onmogelijk hoekje 
samengedrongen zijn. Men kan zich ge
woon niet indenken hoe tussen deze 
machines nog mensen kunnen rondlopen 
en hoe zij hier nog kunnen werken. 
Maar dat is nog niet ;:.o heel erg. Als 
men echter :ziet en hhort dat er op 
geregelde en ongeregeldê tijden iets 
mankeert aan het organisme van deze 
fabriek, als men moet meemaken, dat 
op een goede dag pas om half twee de 
melk kan afgedraaid worden, vanwege 
een storing in het machinaal complex, 
dat daar op enige vierkante meters 1s 
samengedrongen, terwijl buiten alle boe
ren met hun karren moeten wachten, als 
men met het nodige geduld gewapend 
een uur of meer in de rij moet staan 
om de toegewezen boter af te halen 
aan een klein onmogelijk loketje en met 
de voeten op een natte koude vloer ... 
dan vragen wij ons af of de boeren 
van Boxtel nog een organisatie hebben 
en of ze hun ogen nog open hebben. 
Een sterke organisatie als onze N.C.B. 
afdeling Boxtel moest het niet dulden, 
dat er zo'n snertfabriekje staat, waar na 
enige ja'ren mets meer mee te doen is. 
Wanneer na enige jaren de melk niet 
meer in kannen zal mogen verkocht wor
den, zoals dat thans geschied, maar alles 
volgens hygiënische voorschriften in fles
sen moet worden \lerwerkt, is er niet 
�ens voldoende ruimtè om die flessen te 
plaatsen. 
Wanneer men met deze fabriek nog 
enige jaren blijft voortgaan dan kan men 
er zeker van zijn dat de St. Jan uit 
.den Bosch aan onze burgers melk levert, 

Stichting tot bevordering van het Technisch 
het Zuiden.- Hoger Onderwijs• in 

Door de Commissarissen �er Koningin in alle officiële en semi-officiële instanti�s 
Noord-Brabant en Limburg, de Voor- commissies, rechtspersonen en natuur� 
zitter� va_n de �amers_ van Koophandel lijke pe,-sonen _ welke een soortgelijk 
e? e_ruge !ndustnele_n u!t de�e beide pro- doel als dat der stichting nastreven; 
vmc1en, 1s een sttcht�ng m het leven c,_ �et geven van inlichtingen en ad-
g�roepen ter bevor?.er!ng van h_et tech- v1�s _mzake het technisch hoger onder-
msch hoger onderwtJS 111 het Zmden des WIJS m het algemeen en voor het Zuiden 
lands. des lands in het bijzonder. 
Blijkens de oprichtingsakte �ordt hier- De stichting kent donateurs, begunsti-
mede beoogd om het techmsch hoger gers en contribuanten als hoedanig ook 
onder_wijs \n het Zuiden, in de meest uit- rechtspersonen kunne� optreden. 
geb

r:
e1_de z1_n te bevqrderen, _o·�: door de Don�teu�s zijn zij, . die de sti�hting met 

vesttgmg m een der Zmdeliike pro- een iaarltikse donatie van tenminste f 100 
v\nciën van ,een inri��ting voor het tech- steunen of met een bedrag ineens van 
msch hoger onderwtJS. tenminste f 1000 -
De aanl�idi�g tot het in het le�en roepen Begunstigers zijn ' ziÎ, die de sti.chting 
dezer_ stt�htmg was gelegen 111 de om- met een jaarlijkse bijdrage van , minder 
stand1ghe1d, dat de omvang van het t�ch- dan f 100 doch van tenminste f 25 be-
nisch �age: onderwijs in. het land op het gunstigen. • 
ogenblik met voldoe?de 1_s en vooral met Contribuanten· zijn degenen, die een 
het"oog op ?e _cmtwikkelmg va� de .2:m- jaarlijkse bijdrage verlenen van minder deliike provmcten een grote mtbreidmg dan f 25 doch van tenminste f 1, zal moeten ond�rg��n.. , .. • Voorzitter der stichting is een van de Voor deze provmcten 15 het da_ar1?1J ".an Commissarissen der Koningin van Lim-. grtiot bel�ng dat aldaar e:!1 mnchtmg burg of Noord-B,-abant. van _techmsch -�oger onderwtJS wordt ge- De eerste maal zal als zodanig optreden 

dat onze boeren al lang zijn aang(lsloten 
bij die fabriek, die reeds zovele rand
gemeenten van Boxtel heeft geadopteerd. 
De Boerenbond van Boxtel is tegenover 
haar leden en tegenover de welvaart van 
Boxtel verplicht zo spoedig mogelijk een 
nieuwe moderne fabriek te bouwen. 
Vrees niet, dat de nodige bouwmateria
len er niet zullen komen. Voqr zulk een 
vitaal bedrijf als een zuivelfabriek moet 
zonder uitstel het nodige materiaal toe
·gewezen worden. Een organisatie als de 
N.C.B. moet daarvoor kunnen zorgen. 
Haar invloed is groot genoeg. 
Wie een open oog heeft voor de toe
stand van het Melkfabriek "De Hoop" 
zal moeten toegeven, dat dit geen bedrijf 
is voor de landbouwende gemeenschap 
van Boxtel. Met spoed moet hieraan ge- , 
werkt worden. Laat het bestuur het ini
tiatief nemen. Laten .de leden en· laat 
de hele organisatie niet naar geld kijken. 
Het is van het allergrootste belang dat 
er een flinke nieuwe fabriek komt of dat 
het een moderne uitbreiding krijgt, die 
meer verantwoord is dan wat er nu 
staat. Dit is slechts een goede raád. 

,Hiermee werd alleen bedoeld een por
in de rug te geven, waar weinig enthou
siasme aanwezig bleek te zijn. 

H. v. d. M. 

Uitslag Jeugdprijsvraag 
De redactie van Brabant's Centrum 
heeft zich met veel moeite door de 
stroom van inzendingen heen geworsteld 
en de prijzen toegekend aan die jongens 
en -meisjes wier namen wij in alphabe
tische volgorde hieronder vermelden: 
Conny v. Dijk, Dr. P. M. Hoekstraat 16 
Annemieke Dorenbosch, Mgr. Wilmer-• • straat 10 
Ad. Habraken, Breukelsestraat 48 
Wim Habraken, Dprpstraat 57a, 

Gemonde 
Anny v. Houtum, Molenstraat 39 

• Jan Keunen, Deken de Wijsstraat 4 
Sientje Schoenmakers, Roond i 
Engelina v. Son, Lennisheuvel 29
Ben v. Zoest, Bosscheweg 18 
Kees v. Z1>est, Bosscheweg 18 
De gelukkige prijswinnaars, die zoals mt
hun werk bleek, erg hun best hebben ge
daan, kunnen de prijzen afhalen op Mo
lenstraat 19. _ 

Plaatselijk nieuws.

TRAGISCH 

Maandagmiddag, toen de Diessel uit 
Eindhoven Boxtel binnengleed, zag men 
al direct, dat er iets bizonders aan de 
hand moest zijn. De brancard van de 
Rode-Kruis-Afdeling van het Station 
werd gerequireerd. 
Tussen Eindhoven en Boxtel was een van 
de reizigers, zekere v. d. Heuvel uit 
Tiel, onwel geworden en enkele ogen
blikken nadien overleden. Vanuit het 
station werd direct een geestelijke ge
waarschuwd, die de overledene nog het 
H. Oliesel heeft toegediend.. _ 
Een rozenkrans, die tie man bij zich 
droeg, gaf de zekerheid, dat hij katho
liek was. 
Naar wij '>'ernemen was de Heer v. d. 
Heuvel op feis geweest naar een van zijn 
vier getrouwde kinderen in Eindhoven, 
was nog druk aan het redeneren in de 
trèin toen een hartaanval hem beving, 
waardoor hij op slag dood was. 
Hij was sind� 4 weken gepensioneerd en 
heeft dus ni•et lang mogen profiteren van 
zijn oude dag. 

P.N.E.M.-TARIEVEN 

Wij verwijzen onze lezers naar een in 
dit blad voorkomende advertentie, waar
in de normale P.N.E.M.-tarieven vervat 

-zijn, die met de overschakeling van het
gereedgekomen draaistroomnet zullen 
worden ingevoerd voor de reeds op het 
nieuwe net aangeslotenen. 

, Wij adviseren onze lezers deze zeer be
langrijke advertentie uit te knippen en 
zorgvuldig te bewaren. 

BIOSCOOP DE ARK 
Op Maandag' 8 December a.s. zullen in 
Schouwburg De Ark de films "Voorspel 
van de 2e wereldoorlog" en "Verdeel en 
Heers"_ draaien. 1 
Deze lang· verwachte films worden 
slechts éénmaal vertoond, gezien de gro
te vraag, die er alom in den lande naar 
is. Overal waar de films gerouleerd heb
ben, wordt prolongatie verzocht. • 
Deze filmactie gaat uit van de Landelijke 
Propaganda _Commissie en Gemeenschap 
van Oud-Illegale Werkers in Hersteld 
Verband. 

HEEMKUNDIGE DOCUMENTEN 

Prentbriefkaarten 

De eerste oogst is binnen en er zijn 
reeds merkwaardige kaarten bij. Behalve 
enige kaarten van het kasteel Stapelen, 
waaronder een, welke tot de eerste uit
gaaf van rond 1896 behoort, \xerden o.a. 
beschikbaar gesteld kaarten, vervaardigd 
naar foto's van omstreeks .1914, van de 
oude watermolen ev( van de Station
straat. Op de voorgrond van laatstbe
doelde "ansicht" bevindt zich een ge
deelte van fiet z.g. Merks weike, waar 
thans het café van J. van Run zich be-

•. vindt. Ook is er een kaart, welke afbeel
, dingen bevat van een 12-tal verschillende 

dorpsgezichten. Zij werd uitgegeven kort 
na het bouwen van de H. Hartkerk in 
1901 - de "nieuwe kerk" is dan ook 
daar met niet minder dan drie afbeel
dingen vertegenwoordigd. 
Van de Rechterstraat, gezien vanaf 'de 
Kruisstraat naar de Zwaanse br.ug werd 
een echte foto op briefkaartformaat ont
vangen'. De foto is opgenomen in 1910, 
verscheiäene Boxtelse mensen zijn er 
op afgebeeld. 
Toegezonden werden ook enige kaarten 
betrekking hebbende op feest.elijkheden 
in vroeger jaren. Deze :zullen t.z.t. wor
den besproken. 

� Het begin is gemaakt! Aan de 'inzenders 
hartelijk dank. Oud, maar ook nieuw 
materiaal is welkom. Inzendingen aan de 
bestuursleden van de heemkundige kring 
en aan de heer A. G. Smits, van Mer
heimstraat 19. 

,,VAN DOOD EN LEVEN" 

De K.A.B. ,,St. Joseph" afd. Boxtel biedt 
haar leden a.s. Dinsdag 9 December het 
schimmenspel "Van Dood en Leven" aan. 
Dit spel, dat zijn inspiratie vond in de 
moraliteit "Elckerlijc", wordt gebracht 
door Joop Koevoets uit Leid�ii. 
De opbrengst ervan komt geheel ten 
goede aan "Vrienden van de Arbeiders
jeugd". 

KANARIEFOKVERENIGING 

Op Zaterdag 13 en Zondag 14 Decem
ber houdt de Kanariefokvereniging "Het 
Zuiden" gevestigd in het Café van de 
heer H. van Rooij, Nieuwe Kerkstraat, 
haar Jaarlijkse Onderlinge Kanariezang
wedstrijd met Tentoonstelling. 
Ongeveer 100 vogels zijn ingeschreven 
en de strijd om de hoogste plaats belooft 
spannend te worden. 
Wie zullen de gelukkigee winnaars wor
den van de prachtige Hoofd-Ereprijzen 
door de Firma Witteveen, en van vele 
andere prijzen door vele vogelvrienden 
aan de vereniging geschonken? 
De Tentoonstelling is Zondags geopend 
van 11 tot 6 uur en voor iedereen vrij 
te bezichtigen. 
Wij raden de vogelvrienden aan dez·e 
Tentoonstelling te bezoeken en hopen 
dat er velen zullen zijn die zich bij deze 
Vereniging aansluiten, om deze ontspan
nende sport te helpen bevorderen. 

OVERSCHAKELING 
DRAAISTROOMNET 

Maandag 1 December j.l. had de over
schakeling plaats van hef huidige elec
trische net op het gedeeltelijk gereed 
gekomen draai stroomnet van de 
P.N.E.M. 
Het voltallige college van B. & W. ver
welkomde OJ?. het gemeentehuis de direc
tie-staf en Je commissarissen van de 
P.N.E.M., een vertegenwoordiger van de 
fa. Nolten en een afvaardiging van het 
kerkdorp Gemortde, die allen bij deze 
belangrijke gebeurtenis vertegenwoor
digd zouden zijn. 
Burgemeester van Helvoort wees in zijn 
ontvangst-woord op het feit, dat het 
kerkdorp Gemonde als eerste wijk werd 
ingeschakeld op het nieuwe electrische 
net, daar het oude licht aldaar niet 01eer 
aan redelijke eisen voldeed. 
Hierna begaf het illustere gezelschap 
zich naar het hoofdstation in het 'z.g. 
Konijnshol aan de Eindhovenseweg, 
waar Burgemeester Van Helvoort de 
overschakeling zou verrichten. 
De Technische leider H. Klut, die met 
de aanleg in Boxtel belast is, gaf hierop 
een explicatie van de werking van het 
technisch apparaat in het hoofdstation. 
Verv_olgens reed men naar Gemonde 
waar de straatverlichting werd ingescha
keld en het effect ervan bezien. 
Op de terugweg nam men tenslotte de 
8½ meter hoge mast met de hoogdruk
kwiklamp aan het kruispunt De N(euwe 
Weg in ogenschonw. 
Deze hoogdrukkwiklampen, die een 
zacht violette lichtschijn geven, zullen 
eveneens geplaatst worden in de Stati
onstraat, Nieuwe· Kerkstraat en Bossche
weg. 
Zal Boxtel in de toekomst aldus een ver
beterde · straatverlichting krijgen, ook 
voor de industrie biedt de overgang 
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OMGEVING 

Tota pulchra es 
8 December 

De weg was :zwart 
en :zwart de aarde, 
en ieder hart 
dat dit ontwaarde 
verlangde naar het smetloos licht 
als van een sneeuwwit aangezicht: 
de aarde ligt van zon doorzeefd 
als God de Maagd het leven geeft. 

Dit wonderkind, 
van alle tijden 
door God bemind 
kwam ons bevrijden 1 
de wind :zong over land en zee 
de reinheid dezer orchidee 
en wie de storm en wind gebood 
nam intrek in haar kuise schoot. 

Zo rein als sneeuw 
:zijt gij ontvangen 
en eeuw en aan eeuw 
klonken de zangen 
langs heuvelen en hemelpoort, 
de wind droeg deze lofzang voort 
tot bij de adem van Gods Geest, 
Zijn reine bruid zijt gij geweest. 

Vervuld is 't eeuwenlang verlangen 
toen Gij in reinheid werd ontvangen. 

CATENA 

DANK VOOR UW BIJDRAGE! 

De fancy-fair van· de Witte Zusters be
hoort reeds meerdere dagen tot het ver
leden - 't Is weer voorbij, .. 
Maar de herinnering eraan blijft. 
We zien ze nog voor ons, die stralende 
kindergezichtjes, de gelukkige moeders, 
,onze edelmoedige weldoeners - al on
ze - zo echt meelevende vrienden van 
in en buiten Boxtel; onze trouwe helpers 
en helpsters! 
We zouden· ze allemaal nog willen be
danken voor wat ze - onder welke 
vorm ook - hebbet;1 gedaan. Reeds deed 
de HoogEerwaarde Heer Deken dit in 
een kort sluitingswoord. Het daarop aan
sluitende "Aan U, o Koning der Eeu
wen" vertolkte voor Wie er gewerkt was 
- Voor Christus en de zielen van Afri
ka. Hij zal U er honderdvoudig voor ze
genen. En dit vragen de. Witte Zusters 
heel speciaal in de H. Mis, die in de 
kapel wordt opgedragen, to�intentie ·van 
aldegenen, die hebben bijgedragen en 
meegewerkt, deze Missie Fancy-Fair zo 
goed te doen slagen. 
De band tussen de Witte Zusters en u is 
weer nauwer aangehaald. 

• 

TANNY DE GROOT

Voor een volle za�I hield Tanny de 
Groot een dans- en • declamatieavond 
voor de kunstvrienden van Herlevend 
Boxtel. Na een. aarzelend begin wist zij 
ons toch de gehele avond te boeien. 
Haar charmante zegging, haar naïeve mi
miek en vooral haar guitige kijkers bij 
de humoristische voordrachten hielden 
de zaal gédurende enkele uren in een 
intieme sfeer. Het contact tussen publiek 
en de kunst was er in ieder geval, zelfs 
al zouden kunstcritici enige aanmerkin
gen hebben op haar declamatie van Von
del en op de dans Finlandia, een te man
nelijke dans voor deze vrouw. We heb
ben een avond genoten van deze preten
tieloze voordrachtskunst. Daarmee heeft 
Herlevend Boxtel bereikt wat het wilde 
bereiken. 
We zien met belangstelling uit naar de 
volgende avond, waarop S.T.A.R.T. o.l.v. 
Van Dalsem ons zal verrassen met 
,,School der Dapperen". 

FEESTVERGADERING 

R.K. T ABAKSBEWERKERSBOND 

Woensdagavond 3 December vierde de 
R.K. Tabaksbewerkersbond, afd. Boxtel 
het vijftigjarige bestaansfeest in de foyer 
van De Ark. Het is een feest waard, als 
men kan terugzien op vijftig jaren orga
nisatie, die van meet af ging in de rich
ting van samenwerking tussen patroon en 
arbeider. 
Wegens afwezigheid van de voorzitter, 
·die door ziekte was verhinderd, werd de
ie vergadering geopend door de Secre
taris P. v. cl. Steen. Na een tractatie 
kreeg het hoofdbestuurslid, de Heer A. 
Evers het woord. In een kernachtig 
woord schetste deze de geschiedenis· van 
de jubilerende bond en het verdienste
lijke werk van de grote promotor der 
organisatie dr. Schaepman. 

vest1gd, enerz11ds omdat zulks voor de p f. D J E d Q C • • 
b Ik" d' · ... • 1 ro . r. . . e uay, omm1ssans eva mg ter provm�1en een sttmu ans der Koningin in de Provincie Noord-

Voor nadere bijzonderheden verwijzen 
wij naar de advertentie in dit blad. naar cl,; P.N.E.M. grote voordelen. 

De Eerw, Adviseur sprak een kort op
wekkend woord, waarin hij de verdien
sten der ouderen memoreerde. Hij spoor
de de jongeren aan met hetzelfde élan, 
evenveel opoffering en gelijke liefde 
voor de organisatie te werken, opdat 
eens verkregen zou worden wat Pius XI 
in Quadragesima Anna ten doel stelt, 
de Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani�atie. 
Hierop werd een orkestje uit eigen Jnid
den gerecruteerd en met muziek en zang 
werd de avond verder gezellig doorge
bracht en natuurlijk verloochenden de 
feestvierenden ook nu hun ambacht 
niet. Er werden geurige aromatische pro
ducten gerookt, die geheel belangeloos 
door de fa. Jös van Susante waren ge-

zal vormen om techmsch hoger onder- B" b t wijs te volgen, anderzijds omdat de aan- ra an • 
wezigheid ener zodanige inrichting van Als secretaris der stichting is aangewezen 
zeer grote invloed kan zijn op de in die de Heer Ir. L. P.tvl'. H. Lhoëst; voorzit-
streek gevestigde en te vestigen indus- ter van de Kamer van Koophandel en 
trieën. Fabrieken voor Limburg, wonende te 
De stichting tracht haar doel te verwe- Meerssen. 
:zenlijken o.m. door: Alle voor het secretariaat bestl!mde stuk-
a. de gedachte te propageren, dat het ken gelieve men intussen te richten aan 
nodig is, dat een inrichting voor teel!- het voorlopige secretariaat der stichting, 
nisch hoger onderwijs in het Zuiden van dat gevestigd is ter Provinciale Griffie 
het land gevestigd wordt; van Npord-Brabant, Waterstraat 16 _te 
b. coördinatie van en samenwerking met 's-Hertogenposch. 

GESLAAGD 

Voor het examen Praktijk Machineschrij
ven van de Stichting "Handels-examen" 
slaagde onze plaatsgenoot de Heer W. 
T. M. v. cl. Rijdt. 
Voor het diploma Vaardigheid Machine
schrijven van dezelfde Stichting slaagde 
onze plaatsgenoot de Heer W. M .. M. 
Pijnenburg. Zij genoten hun opleiding• 
aan het Instituut Spierings, 's-Hertogen
bosch. 

Het is immers genoeg bekend, dat vele 
industrieën .door de huidige gelijkstroom 
aan banden gelegd waren en aan mt
bouw ,niet konden denken, terwijl ook 
diverse iqdustriëJen, gelokt door de, emi
nente ligging van Boxtel, de plannen tot 
vestiging door de handicap van het ge
lijkstroomnet moesten laten varen.· 
De wisselstroom nu, zal wèl vele moge
lijkheden openen tot expansie van onze 
industrie en mettertijd vele economisch
sociale voordelen brengen voor onze ge
meente. schonken. • 



NED. KATH. GRAFISQ,IE BOND 
Afd. BOXTEL 

- Dezer dagen hield de Ned. Kath. Gra-
- fische Bond een Feestvergadering, met 
'n verrassing voor elke aanwezige. 
Dit laatste werd 111ogelijk gemaakt door
de spontane medewerking van de druk
kerspatroons in Boxtel, welke door de 
leden zeer gewaardeerd werd. 
Dat er -in de drukkersbedrijven een goe
. de samenwerking heerst tussen werkge
ver en werknemer blijkt trouwens ook
wel uit het feit dat het• in Januari te 
houden "kopperfeest" evenals vorig jaar 
gezamenlijk zal worden gevierd_ 
Moge op de eerstvolgende vergadering
een eveJl grote opkomst te noteren zijn, 
als op de laatste_ 

Congreganisten van St. Petrus: 

om half 8 in het Jeugdhuis Qp 
Dinsdag 9 December brengt 

HENK ZOUTENDIJK'S 

Marionettentheater 

Cenodoxus 
voor de leden van onze Con
gregatie. All� leden hebben vrij 
toegang op vertoon van hun 
blauwe ledenkaart. 

Zij, die geen ledenkaart bezit
ten, kunnen zich melden bij de 
propagandistep of bij de Paro
chiële werkster. 

Gelegenheid rot plaatsbespre
ken: op Zqndag 7 December 
van 11,30 tot 12 uur in het 
K.J.V.-Huis. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

Van 25 Nov. t.m. 1 Dec. 1947 

GEBOREN: Christina M. C. dochter van 
Fr. J. M. Baaijens en van M. A. H. 
Clemens; Cornelis L. J. zoon van L. v. 
Zeeland en vart J. Fr. B�nds; Hen
drikus G. zoon van P. de Leeuw en van 
P. M. Mut-saarts; Mal'tina P. M. ·dochter 
van P. J. v. d. Steen en van A. v. d. 
Langen berg; Henrica M. J. dochter van 
C. v. d. Leest en van H_ v. cl_ Oetelaar; •
Franciscus M. zoon van P. Broèren en 
van C. H. Raaijmakers; Henrica C G. 
dochter van W. van Gemert en van B. 
H. van Oorschot; JQhanna M. W. doch
ter van J. W. v. d. Steen en van J. M. 

_ v. cl. Langen berg; Johanna H_ A. M. 
dochter van H_ C. Timmermans en van 
A. Heijkants; Johannes A. zoon van J.
C Janssen en van C M. Kelders. 
GEHUWD: Wilhelmus Cornelis Uiter
waal en Maria Albertina Johanna' Wil
helmina Hekkens; Adrianus Hendrikus 
Kruijsen en Gerarda Petronella Elisabeth 
van den Oetelaar. 
OVERLEDEN: Antonetta Verhagen, we
duwe van A. v. Kempen, oud 79 jaar; 
Joanna Dek'hrs, oud 76 jaar, echtgenote 
van J. L. J. Spijkers. 

Algemeen. Nie'l:IWS. 

Is alle Recht wel recht?
Wat doet een kruidenier, die een par
tijtje hagelslag heeft staan, doch dit in. 
verband met de beschikbaarstelling van 
een keuze bon niet kan verkopen? Hij 
wendt zich tot het CD.K. en vraagt 
raad. -Het CD.K. neemt echter geen be
slissing, ook niet, nadat de kruicfenier 
opnieuw contact gezocht heeft. Hij moet 
maar "afwachten". Intussen nadert de 
zomer_ De hagelslag dreigt te bederven. 
De kruidenier stelt het particulier ini
tiatief in werking 'en verkoopt de hagel
slag aan zijn vaste klanten tegen de vast
gestelde prijs_ Prompt wordt proces-\/er
baal tegen hem opgemaakt. Hij kan "af
kopen" tegen een bedrag van f 75,-. 
Maar onze kruidenier is een principieel 
man. Hij weigert en de zaak komt voor. 
De distributie-ambtenaar, die als bijzitter 
fungeert, advis-eert het opleggen vah 
een boete van f 100,-. De tuchtrechter 

1;,; volgt dit advies op en de kruidenier
wordt diensvolgens veroordeeld. Men 
kan dit recht noemen. Beter zou men 
spreken over een maatregel, die past in 
het systeem van "koude sanering" van 
de middenstand. 

HENGSTENKEURINGEN 

De vereniging "Het Nederlandse Trek
paard" zal met goedkeuring van de Mi
nister van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening op 23 Januari 1948 te 
's-Hertogenbosch keuring houden van 
tot dekking bestemde hengsten, welke in 
het stamboek der vereniging. zijn inge
schreven. 

RATTENBESTRIJDING 

•Binnenkort zal in grote delen van Ne
derland de bestrijding van de bruine rat 
ter hand genomen worden. Deze actie 
zal worden uitgevoerd door de gemeen
ten met medewerking van vrijwilligers. 
Zij zal enerzijds bestaan uit verdelging 
van d!! aanwezige ratten, inderzijds uit 
het treffen van maatregelen, welke ver
dere uitbreiding en herbesmettï'ng onmo
gelijk moeten maken, z.g. ratwerings
maatregelen, welke ten doel hebben de 
rat schuilgelegenheid en voedsel zoveel 
mogelijk te onthouden. 
De verdèlgingsactie wordt uitgevoerd
met stukjes brobd, waarin een conserve
ringsmiddel en een extract van de ,zee
ajuin als werkzaam bestanddeel zijn ge
bakken. Zij zullen tot een totaal van 5

millioen stuks overal in Nederland wor
den uitgelegd door gemeentelijke be
strijdingsploegen, die ooartoe door de 
Plantenziektenkundige Dienst te Wa-

geningen zijn opgeleid. Deze b�okje, 
brood zijn slechts dodelijk ·voor knaag
dieren en praktisch ongevaarlijk voor 
mensen en huisdieren, dus zeer geschikt 
voor een algemene actie, waarbij geen 
object mag worden overgeslagen in een 
zo groot mogelijk aaneengesloten gebied. 
In Noordholland boven het Noordzee
kanaal · zal van 15 tot 20 December in 
alle gemeenten de bestrijding worden uit
gevoerd_ Van 12 tot 17 Januari volgt 
Zeeland, vervolgens het' land tussen de 
rivieren, Zuidholland en Utrecht, Lim
burg en .Brabant en tenslotte Groningen 
eind Februari. 
Men verwacht de thans normaal geachte 
rattenbevolking van Nederland van _6 
millioen dieren na het einde der actie tot 
minder dan de helft te hebben terugge
bracht. 

Sociale Verzekeringen. 
ZIEKTEWET 

Bij de Wet van 1 Augustus 1947 tot wij
ziging der Ziektewet (Staatsblad no. H 
284) werden enige artikelen v,oor de ar
beiders van het grootste belang verbe
terd. Zoals ik reeds eerder· mededeelde
werd in artikel 37 bepaald dat de uit
keringsduur voortaan 52 weken zal be-.
dragen, voorheen 26 weken. De inwer-

• kingtreding van dit gewijzigd artikel was
bepaald op 16 Augustus 1947. Alle ziek
tegevallen welke op die dag nog lopende 
waren, dat wil zeggen, waarvoor men 
.nog Ziekengeld ontving, zouden blijven ' 
lopen tot en met de 52e week vanaf 
aanvang der ziekte. Vanzelfsprekend 
duurt de ziekengelduitkering voor ziek
tegevallen ná 16 Augustus 1947 een vol 
jaar. 
De wijziging van dit artikel maakte een 
herziening van artikel 40 noodzakelijk. 
T�1ans luidt dit: 
1. In eet;1 tijdvak van 18 maanden wordt
aan een verzekerde wegens ongeschikt-• 
heid tot werken, uit eenze1fde ziekte 
oorzaak voortkomende over ten hoogste 
312 dagen ziekengeld uitgekeerd. 
2. Indien aan een verzekerde in een
tijdvak van 18 maanden wegens onge
schiktheid tot werken, uit eenzelfde ziek
te oorzaak voortkomende, al dan niet 
onafgebroken over 312 dagen zieken
geld is uitgekeerd wordt hem in de op 
dat tijdvak onmiddellijk- volgende perio
de van 18 maanden - indien en voor
zover de herhaalde ongeschiktheid tot 
werken, uit dezelfde ziekteoorzaa� voort
komt - over niet meer dan 156 dagen
ziekengeld uitgekeerd. Het zelfde geldt 
voor ie_dere volgende periode van 18 
maanden. Zolang in de voorafgegane 
periode van 18 maanden wegens onge
schiktheid tot werken uit bedoelde ziek
te oorzàak voortkomende, ziekengeld is 
uitgekeerd. Het aantal van 156 uitke
ringsdagen wordt eventueel met zoveel 
dagen vermeerderd, als het getal dagen, 
waarover in de onmiddellijk voorafge-' 
gane periode van 18 maanden, wegens 
ongeschiktheid tot werken, uit dezelfde 
ziekteoorzaak voortkomende, ziekengeld 
werd genoten, beneden de 156 is geble
ven. 
3. Het tijdvak van 18 maanden, in het
voorafgaande lid bedoeld, wordt gere
kend aan te vangén met de eerste dag, 
waarover ziekengeld wegens de onge
schiktheid tot werken uit de in dat lid 
bedoelde ziekteoorzaak voortkome-nde, 
door de verzekerde werd genoten. Het 
komt namelijk voor, dat de uitkering la
ter ingaat dan de aanvang der ziekte. 
Bovendien bestaan er in • de meeste ge
vallen 3 wachtdagen. !-iet komt dus prac
tisch hierop neer: 
Iemand is, April 1947 ziek geworden. 
Hij ontvangt nu in het tijdvak 1 April 
1947 tot 1 October 1948 (18 maanden) 
312 dagen ziekengeld. In het volgende 
tijdvak van 18 maanden dus van 1 Oc
tober 1948-1 Apcil 1950 ontvangt hij 
156 dagen ziekengèld en dit ieder op
volgend tijdvak van 18 maanden. Heeft 
men echter in een tijdvak van 18 maan
den b.v. 100 dagen ziekengeld genoten, 
dan kan men in het volgende tijdvak 
van 18 maanden 156 + 56 = 212 dagen 
ziekengeld ontvangen_ Dit alles wanneer 
de arbeidsongeschiktheid steeds uit de
zelfde ziekte oorzaak voortspruit. 
Iets anders is 'het wanneer na herstel van 
een ziekte gedurende een jaar de arbeid 
wordt hervat en er treedt een nieuwe 
ziekte op of een ongeval plaats heeft, dat 
niet onder de Ongevallenwet is te bren
gen b.v. ongeval buiten dienstverband, 
dan duurt de uitkering wegens ziekte we
derom 312 dagen in de komende 18 
maanden. Heeft b.v. een arbeider van 
1 April 1947 tot 1 April 1948 ziekengeld 
genoten, wegens heupgewrichtontsteking 
en na herstel en hervatting van de ar
beid krijgt hij een maagkwaal, dan wordt 
deze l.atste als een geheel nieuw ziekte
geval behandeld en over een periode van 
18 volgende maanden 312 dagen zieken
geld uitgekeerd. 

I 

,,Vrijwillige Ziekteverzekering" 
De vraag is thans of herziening even
eens moet plaats vinden van de op 
artikel 82 der Ziektewet steunende be
palingen voor de Vrijwillige Ziekteverze
kering, nu bovenomschreven wijzigingen 
v.an de artikelen 37 en 40 der \Vet op 
16 Augustus zijn ingegaan. 
Hiervoor is de Vereniging van Raden 
van Arbeid bezig aan een advies, waar-, 
mntrent nog overleg met het Ministerie 
van Sociale Zaken gepleegd moet wor
den. Aangezien een eventuële wijziging 
van de uitkeringsvoorwaarden toch eerst 
moet goedgekeurd wort!en door de Mi
nister van Sociale Zaken kan zodanige 
wijziging niet eerder ingaan dan nadat 
deze goedkeuring is verkregen. Boven
dien zou het ook onjuist zijn de rechten 
van de vrijwillige verzekering uit te brei
den, alvorens een beslissing is genomen 
omtrent het daarvoor verschuldigde pre
mie. H. v. d. K. 

Sport nieuw�.
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 

Ui�spattingen van Z.K.H. Koning \Vinter 
beperkten dit nieuws tot e·en verdiende 
2-0 overwinning van Boxtel I op Voab,
Alle overige wedstrijden werden afgelast. 
De wedstrijd leed zichtbaar onder de 
ongunstige weersomstandigheden. 
Boxtel vooral, scheen zich direct na de 
aanvang moeilijk aan het slecht bespeel
bare terrein te kunnen aanpassen, 
Het was Voab althans, die met de af
trap· het initiatief in handen nam en de 
Boxtel-defensie dusdanig bestookte, dat 
zelfs het zo betrouwbare achterstel een 
onzeker partijtje voetbal ging spelen_ 
Keeper Leyten oefende als sluitstuk ech
tçr een kalmerende invloed uit op zijn 
adjudanten_ En toen· hij een onverwacht, 
venijnig schot rustig over de deklat tipte 
scheen dat de hoop van het reeds jrn-'• 
chende Voab een ogenblik de bodem in 

- te slaan. Boxtel maakte zich los en sloeg
onmiddellijk gevaarlijk toe. 
Pastoor moest nu echter het veld ruimen
en • Huybregts kwam assisteren bij de 
áanvallen van Boxtel. 
De Voab-keeper moest al direct in touw
en een doelpunt moest zelfs voorkomen 
worden door ongeoorloofd aanvallen iri 

het strafschopgebied_ De keiïge vrije trap 
van M. Voets werd echter met kunst 
en vliegwerk uit de doelmond geloodsd. 
Luttele seconden Inter beukte een schot 
van Boxtels rechtsbuiten de deklat - tot 
opluchting van de geslagen Voabverde
digers. 
Een hard schot van Van den Broek liet
het zijnet trillen, t _erwijl Huybregts, die 
tachtisch nog wat bijgeschaafd zal moe
ten worden (magisch vierkant!), in eeo 
"modderglijvlucht" een fraaie -kans in
het ongerede gebracht zag. 
Met de rust was het nog steeds 0-0_ Na
de rust was Boxtel sterk aanvallend. 
Huybregts scoorde na vijf m�nuten (uit 
de macht der gewoonte?) op fraaie wijze 
het eerste doelpunt. 
Voab gaf zich nog lang niet gewonnen
en onstuimig vielen ze aan, doch de met 
veel spirit geleide attaques liepen dood 
op de nuchtere verdedigingstactiek van 
Boxtel. In regen en modder werden de 
illusies van Voab ontzenuwd, toen vijf 
minuten voor het einde een voorzet van 
rechts door v. d. Heyden met een ver
rassende omhaal ineens werd omgezet 
in een doelpunt, dat_ zijn kom-af had 
van een switch op rechts. 
In de resterende ,tijd gaf Boxtel geen 
krimp meer en nam Voab alle wind uit 
de.' zeilen. Toen Voab een reservekracht 
liet a.anrukken, liet scheidsrechter Van 
Roesel inrukken.·
A.s. Zondag staat de semi-derby DVG
Boxtel op het programma_ Moge deze 
eerste ontmoeting_ een interessante spor
tieve wedstrijd opleveren! Waarom 
eig'enlijk ook niet? 

ST. MICH. GESTEL - ODC 3 - o 
Moesten we vorige week reeds melding 
maken van het 'niet mede spelen van 
Pennings en Dekkers_ Zondag moest nog 
een derde aan de ziekenlijst worden toe
gevoegd. W. v. cl. Boogaard bleek van 
zijn opgelopen blessure nog niet her
steld, en bijgevolg was het een zeer 
geÀavend elftal dat de grote strijd aan
bond tegen St. Mich. Ges'tel: Het was 
een faire ontmoeting die door St. Mi
chiel Gestel in d� tweede helft, door ge
weldig enthousiasme waardoor de tegen
partij geen ogenblik vrij spel werd gege
ven, verdiend werd gewonnen_ ODC was 
voor de rust zeker niet de mindere van 
haar tegenstanders en het plaatsen (over 
de grond) en positiespel was bepaald be
ter. De voorhoêde bleek echter niet bij 

Het Gehei,n 
van 

Doruske 

Simpel 
2. Doruske Simpel begon al een oud
manneke te worden, maar desondanks
nam hij iedere dag zijn taak weer op en
�erkte dat het een lust was.
De vreugde die hij aan zijn arbeid be-

• leefde uitte zich bij tijd en wijle door het
neurieën van een liedje. Met zorg
kweekte hij zijn groenten en vergenoegd

. ,,Schenk je koffie of schenk je thee, 
dan van de Gruyler, alle twee", 
zegt f19tklt,gnefje blij. 
,,Dan heb je extra geurigheid; 
De feestavond krijgt fleurigheid: 
Daar hóórt de Gruyter bij 1 
't Is betere waar. Dat is bekend 1 
En korting krijgt UI Tien procent I" 

••JJ€fal11 il¾ï-
DE KOFFIE. EN THEEZAAK 

machte de sterke Gestel verdediging te 
overrompelen, al moet gezegd worden, 
dat het geluk Gestel in deze periode ze
ker· een handje hielp. Gestel kreeg de 
leiding uit een gewirwar van spelers, en 
deze voorsprong met de rust was sterk 
geflatteerd. Ofschoon Gestel de gehele 
tweed-e drie kwartier heeft gedommeerd, 
waardoor zij de overwinning zo ruim
schoots verdiende, heeft deze overwin
ning, en zeer waarschijnlijk het kam
pioenschap aan een zijden draad gehan
gen. .., 

Scheidsrechter H. Meinckens, die het de 
gehele wedstrijd zeer.makkelijk heeft ge
had, behoedde Gestel echter voor deze 
ondergang. 
Vijf minut�n na de hervatting kreeg 
de Gestel doelman een ver schot te ver
werken. A. rennings liep hierop in. 
Toen de Gestel-doelman de bal· reeds 
wegrewerkt had, kon hij zich nie-t be
heersen, en trapte na_ Fel snerpte het 
fluitje van de scheidsrechter. Maar tot 
grote opluchting bij al wat Gestel wa,, 
bleef het bij een waarschuwing en werd 
de onderbreking hervat met een stuitbal 
midden op het terrein. Onwillekeurig 

'dachten wij toen aan dç wedstrijd van 
verleden seizoen tegen Taxandria. Ge
heel Gestel zal het dan ook met ons 
eens zijn, dat zij er goedkoop zijn af
gekomen. Normaal gesproken, had dit 
de gelijkmaker moeten zijn; plus met 
tien man verder spelen, en bovendien 
v�or aiinstens vier weken hun doelman 
langs - de lijn_ Je moet maar boffen! 

Zonder iemand te kort te doe;, moeten 
wij even memoreren het brillante spel 
van Ch. Peynenburg. Hij heeft een 
prachtige- partij gespeeld, en zijn buiten
gewone technische kwaliteiten kwamen 
op de backplaats.nog meer tot uiting dan 
in de voorhoedt Hij behoede zich ech
ter voor te v�el shou-voetbaL Hij be
denke, wanneer hij in de achterhoede 
een duel zou verliezen, dit fatale gevol
gen zou kunnen hebben. Door slechte 
organisatie (waaruit bleek dat Gestel niet 
gewend is een paar duizend bezoekers 
te ontvangen) was de wedstrijd reeds 
geruime aijd aan de gang, eer wij toe
gang op het terrein hadden weten te 
verkrijge'n_ Dat er intussen niets bijzon• 
ders, of laten wij zeggen gevaarlijks voor 
een der partije_n had plaats gevonden, 
was te horen geweest aan het publiek. 
Buiten het terrein hadden wij tenminste 
niets kunnen waarnemen, wat daar op 
lek. En aah spanning ontbrak het toch 
geenszins_ Toen Gestel het eerste doel
pmH maakte, brak er van Gestel zijde 
dan ook een orkaan los. De wedstrijd 
was toen ongeveer een half uur oud. 
Beide doelverdedigers hadden 'voordien 
geen enkel gevaar te duchten gehad, en 
had het spel zich grotendeels afgespeeld 
op het middenterrein, waar de ODCers 
beslist de meerdere waren van hun gast
heren. De voorhoede bleek echter niet 
in staat om de �erke Gestel defensie 

- te nemen, waaraan het zeer slechte ter
rein wel mede debet was. De laatste tien 
minuten van de eerste helft ontstonden 
er enige hachelijke momenten voor het 
Gestel doel_ Zo schoot Bergwerff een 
prachtige kans hoog over, en kopte Ha
zenberg juist over de deklat. Bij een uit
val van· Gestel vergrootte de linksbuiten 
bijna de voorsprong. Zijn ver schjjjt jui_st 
onder de deklat tipte Cor over. Ue laat
ste aanval van ODC bracht na prach
tig samenspel, Hazenberg alleen voor 
doel_ De bal ging van Brekeln1ans naar 
Pennings_ Van Pennings naar Schalks.
Laatstgenoemde gaf een afgemeten voor
zetje naar de tussen de backs door glip
pende Hazenberg, die ineens zou in-

kon hij zijn rode kool, spruiten en andij
vie be.wonderen. En als hij 's a·vonds vol
daan huiswaarts keerde praatte hij met 
zijn ezeltfe alsof het zijn broeder was. 
3. Hanneke keek zo nu en dan al ee11s
uit of Doruske nog niet in aantocht was.

• Ze had het druk, het avondeten moest
klaar want na volbrachte dagtaak was

schietert. Het werd echter een zacht· 
rollertje, doordat hij de bal maar half 
raakte, en deze ging via de doelpaal uit . 
Gestel scheen tijdens de rust instructies 
te hebben gekregen. Zij gingen hoewel 
fair, fanatieker spelen en ODC kwam 
er niet meer aan te pas_ Toen kort in de 
tweede helft de rechtshalf van Gestel de 
bal voor het ODC doel plaatste, �ou 
Cor heog opspringend de bal vangen . 
Zo iets is echter te riskant bij Gestel. 
Zelf ging hij tegen de vlakte en de links
binnen doelpuntte onhoudbaar. Hier was 
wegstompen geboden geweest. 
Moreel gesteund kwamen de Gestel jon
gens nog meer opzetten en de ODCers 
hadden niet de steun om zich hier tegen 
te verzetten_ . Vrij spoedig werd het dan 
ook 3-0, en het mag een wonder heten, 
dat toen ODC op de aanval,ging spelen, 
het daarbij is gebleven. De ODCers 
werden na afloop door de trainer van 
St. Mich_ Gestel geluk gewenst met het 
faire spel en de wijze waarop zij ;zich als 
eerlijke verliezers hadden gedragen. 
En dit is zeer zeker eert felicitatie waard. 
Voor Zondag weer een zware uitwed
strijd nJ OJC-ODC. 
Qua spel behoeft geen enkele wedstrijd 
te worden verloren. Dus van meet af aan 
de volle 100 %.

Het 2e en 3e elftal spelen thuis. 

D.V.G.-NIEUWS

De wedstrijd DVG-Nevelo werd afge
last, evenals de wedstrijd der junioren, 
die naar St. Oedenrode moesten, en daar 
de returrl"-wedstrijd wilden gaan spelen. 
Alleen de wedstrijd Den Dungen II 
tegen DVG Il ging door_ De vorige week 
verloor het tweede elftal thuis tegen 
Den Dungen Il met 0-1 _ Thans zonnen 
zij op wraak. Reeds na de aftrap werd 
direct een offensief ingezet en al spoe
clig was het 0-1. Daarna werd door de 
rechts-back buiten het strafschopgebied 
een vrije trap schitterend genomen_ De 
bal verdween in -de rechterbovenhoek 
0-2_ Nog voor de rust werd het 0-3.
Na de rust wisten- beide partijen nog 
eenmaal te doelpunten en de eindstand 
kwam met een verdiende overwinning 
van DVG Il_ 1-4. 
En nu a.s. Zondag de wE!dstrijd van de 
dag_ Boxtel komt naar Liempde. Dit zal 
een spannende wedstrijd worden, niet 
alleen voor Boxtel, die op de bovenste 
plaats staat, maar ook voor DVG, die 
nog steeds onderaan staat, is deze wed
strijd van veel belang_ Hoe zal het af
lopen???? 
Het tweede elftal speelt om twaalf uur 
thuis tegen Boxtel 111. 

ORANJE ZWART- M.E.P. 2 ,2 , 
In een uiterst spannende en harde, doch, 
op zeer faire wijze gespeelde wedstrijd 
hebben beide partijen elkaar de puntjes 
fel betwist, met het resultaat, dat de 
buit eerlijk verdeeld werd. De wedstrijd 
begon in een zeer hoog tempo en Oran
je Zwart ondernam al dadelijk een reeks 
gevaarlijke aanvallen op het MEP-doel. 
Doelman van Heesch redde enige malen 
zeer fraai doch moest woor de rust 
zwichten voor 2 keiharde treffers van de 
Eind�ovense middenvoor_ Over het ge
heel genomen liet het onderlinge ver
band - bij MEP voor de rust veel te 
wensen over en werden enige .mooie 
kansen jammerlijk gemist. De rust ging 
in met een 2-0 achterstand en niemand 
- behalve het elftal zelf - geloofde
nog in de .ogelijkheid van een keer
punt. Onze Jongens dachten er anders 
over en zetten zich schrap_ De strijd 
werd feller en feller met MEP iets meer 
in de aanval_ Van de zenuwachtige sfeer 
van het begin van de wedstrijd was nu 
niets meer te bespeuren_ De MEPers 
vochten als leeuwen en telkens dirigeer
de de Boxte.lse achterhoede de bal weer 
naar voren_ Succes kon dan ook niet 
uitblijven en 20 minuten voor het einde 
kwam de eerste goal uit een voorzet van 
links, die door onze Limburgse rechts
binnen ineens werd meegenomen: Met 
een kort strak schot gaf hij de keeper 
geen kans_ De verdediging van Oranje 
Zwart werd nu nog meer teruggedrongen 
en ca_ 10 minuten voor het einde kwam 
de lang verwachte gelijkmaker, geheel 
bCliten het bereik van de keeper. Met 
MEP in de aanval kwam het einde. 
De grote strijd om de supprematie tus
sen de 2 kop�oegen duurt door dit ge
lijke spel nog onverminderd voort met 
als grimmige derde de Tilburg-Vetera
nen. Deze technisch uitstekende spelers 
staan een puntje op de 2 leiders achter 
en zullen zeker - nog een hartig woordje 
meespreken. 

het' goed rusten en smakelijk eten. 
Als Doruske dan thuis kwam, bracht hij 
zijn ezeltje naar de stal en ging dan 
achtérom binnen. Hanneke was blij als 
't manneke weer thuis was e·n schonk 
hem een· napje warme melk in. _Dat deed 
hem go�d en na een beetje gerust te 
hebben begon men aan het avondeten. 

• 

.. 



- ··. - TAFEL TENNIS

Adva�ce I heeft de krachtproèf tegen 
haar grootste concurrent Be Quick I uit 
Den Bosch doorstaan. De uitslag 7-3 is 
-zelfs zeker niet te hoog! Advance I
heeft dan ook door deze wedstrijd thans 
alleen de leiding genomen. De standen
lijst ziet er als volgt uit: 
Advance I 
Be Quick I 
lrene ·( 
Cor de Buy I 
Ee Quick II 

"De Kring I 
Tilburg I 
Philips' I 
Advance II. 

6 6 0 0 
5 5 0 1 
5 3 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 1 1 2 
5 ia_ 1 3
5 t'ff·,t 3 
6 0 1 5 

12 42-18 
8 33-17 
6 2ë-24 
4 22-18 
4 19-21 
3 17-23 
3 24-26 
3 20-30 
1 19-41 

Opgelet Boxtelaren en dan k�mt het 
Brabantse-Kampioenschap • dit jaar zeker 
naa, Boxtel! 
Advance II worstelt nog steeds om onper 
weg te komen. De uitslagen der laatste 
weken geven wel hoop. (Als volgehouden 
wordt!) 
Advanc.e III zit in de middelh10ot der 3e 
ldas -Eindhoven, terwijl de junioren in 
Advance IV aardige resultaten behalen. 
Zondag a.s.: Dames Picus-Advance. 
Heren: Kring-Advance I, Advance III
E.T.C. IV, Helmond 11-Advance IV, Ad-
vance II-Cor de Buy I. � 
Advance I en III zullen (moeten) wel win
nen, terwijl Advance dames en Advance 
IV vermoedelijk wel zullen verliezen en 
terwijl Advance II zo geen overwinning 
<ian toch wel een gelijk spel kan be- -
vechten, 

-DAM�IEUWS

De Eerste Boxtelse Damclub heéft l.i.

Donderdag in haar uitwedstrijd tegen 
• het nog ongeslagen D.V.S. uit Schijndel
wederom het loodje moeten lèggen. 
Wel-is-waar moest men met reserves• 
voor Steinmann en Verhuist uitkomen, 
doch dit neemt niet weg dat, steeds weer• 
onze onderste borden niet opgewassen 
bleken te zijn tegen hun tegenstanders. 
Met niet minder dan 14-6 werd ver
loren. 
Op 'Donderdag 11 December wordt de 
6e competitiewedstrijd gespeeld te Berli
c�m tegen de club van Bechtold. 
Indien onze mensen de St. Nicolaas-su
prise die we van Schijndel mee kregen, 
te boven zijn gekomen, bestaat er een 
kleine ka_ns op een overwinning, dç,ch 
dan alle hens aan dek, en geen gesukkel 
met zieke leden. Anders maken we grote 
kans dè i;ode lantaarn-dragers te worden, 
wat, gezien de sterkte van onze ploeg, 
zeker niet behoeft te gebeuren. 
Veel succes dammers! 
De stand van de Jubileum-competitie 
zal bij volgende gelegenheid worden be
kendgemaakt. 
Rest nog te vem1elden dat de competitie
wedstrijd tegen S.M. Gestel na arbritage 
van 3 afgebroken partijen door Boxtel 
werd verloren mi"t 7-13. 

!Bca6ant' s Centcum 
,, 

ook dit jaar weer de 

vertolker van 

Uw Nieuwjaarawens--n 

Tien meisjes, 
duizend patiënten 
Pekalongan is een mooi stadje. Vooral 
het plein met de oude waringins op het 
frisgroene grasveld geeft alles een ver
zorgde indruk Aan de overkant staat 
het hotel van Hong Gie Seng. Dank zij 
de snelle bezetting blee-f het witte ge
bouw voor het Vernielende vuur ge
spaard. De fontein sprenkelt haar water 
nog steeds in het beviste vijvertje in de 
voortuin. Droevig alleen dat temidderi 
van dit zonnig geheel weer het trieste 
beeld van ellende opduikt. Een meisje 
van vijftien jaar, vergaan in honger en 
ziekte. 

worden geopend� waar kleding, voedsel 
en w!rk wordt verschaft. De medische 
verzorging geschiedt in poliklinieken, 
waarvan er negen over het stadje en om
streken verspreid zijn. Onder leiding van 
Dr. v. d. Wiel wordt in elke kliniek twee 

, maal per week spreekuur gehouden. Een 
w�htkamer is er echter niet. Deze zou 
trouwens het aantal patiënten niet kul,l
nen bevatten. De tien Rode Kruiszusters 
helpen er namelijk dagelijks ongeveer 
duizènd. 
Zuidoostwaarts van Pekalong,\n ligt de 
eerste buitenpost van Nederlandse mili
tairen . . Op de waranda van het Indo
nesische dorpsgemeentehuis staan een 
paar tafels en banken en daartussen dra
ven de zusters Riet Elmers uit Vaalst 
en Betty van Dijk uit Hilversum, heen 
en weer met potten zalf, injectiespuitjes, 
plukken watten en rollen verband om 
de vaak afzichtelijke zweren en won
den te verbinden. Op äe weg staan en
kele militairen, die naast de bewaking 
ook de taak hebben om de dikke en 
lange rij van menselijke ellende een 
beetje in bedwang te houden. Iedereen 
is namelijk bang, dat hij vandaag niet 
meer geholpen zal worden. 

sangblad verband en de plukken kapo 
los en wachten dan af tot zuster het vuil 
zal afwassen en er een hagelwit ver
band omheen �oet. Het volle vertrouwen 
dat zij hierbij aan de dag leggen doet de 
verpleegster inwendig plezier en met 
volle toewijding werken zij ieder, elke 
dag honderd" patiënten af. De mensen 
worden geregistreerd en vertrekken dan 
met een lichte buiging. 
Meestal zijn het arme dorpsbewoners, 
maar als ze wat te geven hebben dan 
doen ze dat. Elke dag krijgen de zusters 
pisangs, eieren of wat anders. Vanzelf

·sprekend zijn deze wer!<dagen zwaar en
da_arom krijgen de zusters na twee da
gen buitenpostwerk één dag dienst in 
het stadshospitaaltje • ,,om weer tot rust 
te komen". 
Helaas staan er nog geen rijen h�ldere 
bedden zoals in een, Nederlands hospi
taal. Toen het Rode Kruis hier het zaakje 
in gebruik nam waren er patiënten noch 
bedden. Van alle kanten heeft men ver
plegingsmateriaál verzameld en mèt het 
inrichten zijn ook de patiënten weer ge
komen. Naast een arme bedelaar ligtlnu 
een rijke Arabier en even verder een 
loerah, die samènwerkte met de T.R.I., 
maar Riet en Betty geven hen allen de
zelfde verzorging. 
En als· we 's avonds eens zitten te pra
t.en, met Dr. v. d. Wiel, de leider van · 
het team, in 't mid'den, dan kan men 
moeilijk geloven, dat deze meisjes, zoals 
ze daar zitten in hun helderwitte en 

De èerste Jeep van Sinterklaas 

Een verroest conserveblikje houdt ze on
der het fonteinstraaltje en dan zetten 
de scharminkelhandjes het blik aan haar 
mond.· Onwillekeurig valt de gelijkenis 
op met de grote cactus naast haar. De 
armpjes en benen zijn zo mager en mt
gedroogd als de cactusstengels en haar 
haar zo piekerig en verward als de ste
kels. Voor het eerst sinds lange tijd heeft 
ze nu weer een goede portie middageten 
gehad uit de pas geopende gaarkeuken. 
Als ze heeft gedronken gaat ze slapen 
in het gras onder de waringin. Eén van 
de vele honderden naamlozen, die zich 
langs de troosteloze paden van een doel
loos bestaan voortslepen. Maar ook dat 
behoort spoedig tot het verleden, want 
over enkele dagen zal door het hoofd 
van Sociale Zaken eén bedelaarskolonie 

De meisjes hebben het niet gemakkelijk. 
Het zijn geen steenp"t1isten of kleine 
kwaaltjes, die ze moeten verhelpen. • 
Meestal zijn de ledematen helemaal be
dekt met open zweerwonden of zitfen 
de hulpbehoevenden van top tot steen 
onder de scabius. Soms is het zelfs no
dig, dat kleine operaties worden ver
richt. Dat' zwakke zenuwen hierbij niet 
op hun plaats zijn is begrijpelijk. Het 
kwam reeds voor dat bij een dergelijk 
ingrijpen een toekijkende militair flauw 
viel. Daarom is het niet verwonderlijk 
als een militair zegt: ,,Ik neem m'n petje 
voor hen af". De zustertjes lachen cl-an 
wat, maar werken gestadig door om de 
lange rij, die maar niet wil slinken, af te 
werken. 

• khakicostuums, overdag zulk zwaar en
moeilijk werk verrichten. Maar het be
valt hen en ze voelen zich tevreden. 
,,Alleen", zegt Jo Lochtenberg uit Ol
denzaal", denk ik dat we eenmaal weer 
terug in Nederland, ons daar het werk 
als doktersassistente iewat minder be
langrijk zal toeschijnen als men onze 
hulp b.v. inroept voor een neusbloeding, 
verkoudheid of een snijwondje". En ze 
heeft gelijk. Maar nochtans zullen ze 
dan altijd blijven terugdenken aan ·de 
grote en belangrijke taak, die zij in dit 
verwaarloosde Indië eens mochten ver
vullen. 

. 

KINDERVERHAAL 

Sinterklaas zat te snuf
felen in • de papieren, 
waarop de lfinderen van 
Nederland hun wensen 
en verlangens hadden 

te kennen gegeven. Schoon geschreven 
in echte ongedwongen kindertaal: brave 

' ,en onschuldige letters, zoals de kinde
ren zelf. Ook het papier was over het 
illgemeen met • zorg uitgekozen voor de
-ze gelegenheid. Hij vond ·bladen, keurig 
netjes uit een schoolschrift gescheurd, 
maar hij vond ook echte· postvellen, 

• waarin hij heel duidelijk een mooi schip
lwn zien, als hij het tegen het licht 
hield. Hét bezorgde de goede Sint heel 
wat zorgen,. voordat h,ij alle wensjes naar 
behoren kon vervullen. Op het eerste 
briefke stond te lezen: ,,Rij me een fiets
l<e, dat goed kan fietsen, en rij me ook 
een jeep, maar het moet flink brommen". 
Fietskes kende de Sint wel; al verschil
lende jaren h<\_d hij die met veel moeite 
-door de schouw naar beneden gekregen 
in alle landetf van de gehele wereld. 
Onder de oorlog was het wel heel moei
lijk geweest, maar door de extra toe
wijzingen van de Spaanse distributie-

. Kantoren had hij toch nog altijd aan de 
• .aànvragen • kunnen vóldoen.- Maar wat 

was dát nou? Een jeep? Dat had hem 
.nog nooit iemand gevraagd! Sinterklaas 
maakte een nieuw briefke open - weer 
-een jeep, en nog wel een, dat hard kon 

• rijden! De rimpels in zijn voorhoofd
;werden groter en dieper. Drie dingen 
wist hij nu: dat er jeepkes waren, dat 
--ze konden brommen en dat ze konden 
rijden, maar dat was nog lang niet ge
noeg. Misschien, als hij alle aanvragen 
voor een jeep bij elkaar legde, dat hij 
-er nog meer van té weten kon komen en 
-dan kon hij wel uit geprakkezeerd krij-
jlen wat ze eigenlijk bedoelden. Voor 
de timmerlui en de monteurs, dié in de 
:hemel waren, zou het dan maar een klei
nigheid- zijn, om het in mekaar te zet
ten. Alle brieven en verlanglijstjes wer
,den dus bij mekaar gelegd, maar ho'e 
Sinterklaas ook zocht: hij kon niets 
meer te weten komen, dan dat het ding 
bromde en dat het kon rijden. Hij be
greep er niks meer van! Wat was er· 
toch te doen in Nederland? Nog nooit 
:hadden de kinderen zoiets geks ge
vraagd. Tot nog toe hadden de kinderen 
niets gevraagd dan echte paarden met 
teugels en zadels, maar nu werd het 
-echt te moeilijk. En wat het mooiste was: 
niemand vroeg om een echte mamapop 
of om een muis met piepsel en zaag
meel in de buik. 

De harlekijnen werden 
evenmin gevraagd en dat 
was nog wel het werk van• de Heilige zusterkes, die 
in de hemel waren. Knik
kers had niemand meer 
nodig, of pistolen met � echte klappers. Wat was 

er toch te doen in Nederland? Het 
moest brommen· kunnen en rijden! Juist 
toen Sinterklaas op het punt stond i_n 
,de hemel om raad te gaan vragen, kwam 
-zwarte Piet binnen, met twee �ware 
--zakken op zijn zwarte rug: ,,Hier zijn 
de laatste konijntjes", zei hij, ,,morgen 
beginnen de heilige zusterkes in de he
mel weer met nieuwe te naaien. Als ze 
maar op tijd klaar komen". ,,Gooi ze 
<laar maar in de hoek", zei Sinterklaas, 
,,de kinderen van Nederland vragen ·geen· 
Konijntjes ·meer". En hij vertelde hem 
alles. Zwarte Piet liet zijn ogen rollen 
-door de oogkassen en zei: ,,En vragen ze
-dan ook geen zoethout meer? Dit jaar 
heb • i)c twee grote bossen met zoethout 
laten omkappen, juist voor de kinderen 
van Nederland. Over een uur wou ik ze 
gaa■ kappen en zagen. Ze zijn juist rijp 
in deze tijd". • _,,Ze vragen het niet meer", antwoordde
de Sint droefgeestig. ,,Weet je nog, dat 
-ze vroeger al!emaal een leuk kinderkerk
boekje vroegen? Dit jaar is er geen een 
bij. Zelfs geen Bijbelse geschiedenis! 
Gooi de konijnen maar gerust in die 
hoek!" Duizend konijntjes zaten er in 
twee zakken, ze hadden het benauwd, 
omdat ze met hun grote snorharen tegen 
<ie wand van de zak gepakt waren. 
,·,Het moet brommen en rijden", zei Sin
terklaas, ,,rijden en brommen. Waar 
blijft onze goede naam, Piet, als we het 

niet geven kunnen. Dat zou toch waar
achtig ook de eerste keer zijn". ,,Ja Sin
terklaas", antwoordde Pi�t, ,,ik heb al 
lang gemerkt, dat die brave kindertjes 
van Nederland niet meer zo gauw tevre
den zijn, als vroeger. Als ik met veel 
moeite erin geslaagd ben, om ergens bin
nen te dringen om te strooien, dan• is 
het toèh nooit genoeg en zijn ze niet 
meer blij, zoals vroeger. Toch kon hij 
zich onmogelijk voorstellen, wat ze toch 
met een jeep bedoelden en daarom 
moest hij van Sinterklaas maar eens raad 
gaan s'chaffen in de hemel,' ·1
of ze daar misschien kon-
den vertellen, wat dat voor 
een nieuwigheid was. 
Ergens bij een wei met 
bloemen trof hij eel} oud 
heilig mannetje aan. Het zat te rusten in 
de slootkant. De gouden kroon had hij 
onder de arm, terwijl zijn twee vleugel
tjes stilletjes heen en weer kwispelden 
_van· stille tevredènheid. • 
Rustig zat hij te genieten van de scho
ne zomerse dag, die. in de hemel ook in 
de wintermaanden heel gewoon waren. 
,,Weet ge, wat rijdt en bromt?" 
Van schrik zette het manneke de kroon 
ten achterste voren op het hoofd en trok 
zijn vleugels stijf tegen de rug aan . 
"Wwwwaaaaattttttt?" en hij keek zwarte 

• Piet onthiv:st aan.
,,De kinderen van Nederland vragen al
lemaal om iets wat brommen en rijden 
kan." 
,,Wat", zei de Heilige, die nu eerst be
gon te begrijpen, waarover het ging. ,,En 
ik kóm uit Nederland! Gaat het daar 
dan ni•t 'goed? En ik zit hier maar te.
rusten alsof er geen vuiltje aan de lucht 
is". Maar iets wat brommen en rijden 
kon, dat kende hij wel eri hij stond op, 
om mee te gaan naar het huis van ,
Sinterklaas. Aan zijn vleugels dacht hij 
niet meer; hij vloog vooruit op zijn voe
ten en vond Sinterklaas bij de brieven 
en de zakken met' konijnen. ,,Het 
bromt", riep hij, ,,en het rijdt ook! Het
is ,een jeep'\ En 'tegelijkertijd liet hij aan 
Sinterklaas horen hoe hij per j�ep in 
de hemel was aangekomen. Hij vertelde 
zo goed en kwaad hoe zo'n ding eruit 
moest zien: ,,Groen,, met een �itte ster 
erop en een zwengel van voren'". Op de
weg kon hij goed rijden, maa'r naast de 
weg niet - daar zag je hem altijd lig
gen, stil, kapot tegen een boom". 

De zieken die soms uren veJ komen lo
pen om zich te laten helpen, zeggen 
niet veel. Eenmaal aan de beurt gaan 
ze op de bank zitten, peuteren hun pi-

MODERNE BLANKE SlAAPKAM(R 
Adverteert ' T o.o_gledikant 

Aangebouwde 
·Nachtkastjes 645.00 in 

Tafel

2 Stóelen

Woninginrichting 

Centcacd 

23caGant 
, . 

. 

Rechterstraat 22 Boxtel 

BOUWVAKKEN 

Heren aannemers,· stucadoors en schilders-patroons 
uit mijn rayon, omvattende Boxtel, Schijndel, Esch, 
en Liempde, alsmede 011and en St. Oedenrode, 
waaronder ook begrepen zijn, zij die van elders 
komende, in één dezer gemeenten werken in uit
voering hebben, 
worden uitgenodigd ter vergadering op 
Dinsdag 9 December a.s. in het Casino 
te 's-Hertogenbosch des n.m. te 3 uur, 
gezamenlijk met het rayon 's-Hertógenbo�h. 
Uitnodiging mede brengen. 

Onderwerp: LOONCONTRóLE. 
Zij die geen persoonlijke uitn'odiging ontvangen 
mochten hebben, kunnen dez<.alsnog bekomen op 
het arbeidsbureau te 's-Hertogenbosch, Boxtel en 
Gemeentehuis te Schijndel. 

Directeur Arbeidsbureau BOXTEL 

ANDRÉ VAN HILST N.V. 
vraagt voor haar filiaal te BOXTEL 

'n Bekwaam Verkoopster 
uitvoerige sollic_itaties te richten aan 
ANDRÉ VAN HILST 

. hoofdkanto?r WAALWIJK 

WIN�ELPAND 
TE KOOP OF TE HUUR GÈVRA�GD 

flink winkelhuis 

,,Maar van binnen?", vroeg Sinterklaas:
"hoe ziet hij• er van binnen uit? en hoe 
loopt hij ? En als het manneke b ego 11 te =■■�lllllllll■■Ï■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�vertellen, dat men maar op enen pedaal ,■ 

hetwelk tot winkel verbouwd kan worden, in het 
centrum van BOXTEL. 
Aanbiedingen met uitvoerige inlichtingen, welke absoluut 
vertrouwelijk zullen worden behandeld onder nr. 104 Bureau' 
van dit Blad. 

behoefde te trappen, om het ding aan 
het lopen te krijgen, verwarde Sii1ter
klaas het iedere keer met de piano, maar 
was dan ook weer telkens blij, dat het 
gemakkelijker te verplaatsen was. Als er 
maar een Canadees in de hemel was, zou 
hij er wel meer van weten volgens het 
manneke. Sint Pieter werd opgebeld. 
De eerste jaren zal er nog geen komen", 
zei Piet, ,,zij liggen voorlopig nog in het 
vagevuur, omdat ze zoveel chocolade 
en sigarettep hebben geroofd en daarna 
weggegeven". 
Hoe goed Sinterklaas • en zwarte Pi-et nu 
ook geluisterd ha<lden naar de uitleg van 
het oude heilige manneke uit Nederland, 

. ze wisten 't nog niet precies. Ze zouden 
een vergadering van vakmensen houden: 
daarom werden St .. Jozef en Sint Eloy 

• met zoveel machientjes, wagentjes en te
keningen hiervan als ze -[J1aar dragen 
konden, uitgenodigd te komen. 
·1n een uur tijds was het. huis van Sin
terklaas gelijk geworden aan een am
bachtsschool, waar alle vakken werden 
bestudeerd· op gebied vaJ mecaniek. • 
lneèns ontdekte Sint Eloy, dat het bo
demwerk van eèn locomotiefje met ve- •
ren en al wel voor chassis kon dienen en 
St. Jozef wist heel handig van een· oude 
Diessel-coupé de carosserie te fabrice
ren. Een blikken soldaatje, dat in de 
vorige oorlog op een rijdende veldkeu
ken had gezeten, bleek éen volslagen 
chauffeur te zijn en tenslotte sneed Sint 
Eloy nog \!en lompe, vierkante motor-
kap, waarin niets geen model zat, vol
gens de aanwijzingen van het heilige 
manneke en toen er nog èen schopke 
van een stranduitzet door St. Jozef was 
aangetimmerd toen kon zwarte Piet gaan 
draaien! En toen:-..... bromde en reed er 
voor het eerst een jeepke in de hemel 
rond. A. D. 

Schouwburg "oe· Ark" BOXTEL

Maandag 8 December 194 7

's AVONDS 8 UUR 
slechts één buitengewone voorstelling 
van de film: 

1 e Voorsv"I van de 2e wereldoorlog 
(Hoe werkte Hitler, Musolini en Hirohito 
achter de schermen�) 

2e Verdeel en heers! 
(H�e _werkte het verraad�)
Dit.moet U zien! 
In het gehele land uitverkochte zalen. 

Wegens de te verwachten grote toeloop van 
belangste11enden, 'kaarten-verkoop en plaats
bespreking op de dag der voorstelling van 12

tot 1 uur en 's avonds aan de zaal. 
De Land. Prop. Comm. 

• G.0.1.W. (H.V.)

-

- .Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' 
bil Bert van den ,Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Als het vriest! 
En U zit met een bevroren waterleiding te 
tobben. 
Ontdooi ze niet met v,imr of ·heef water. 
Maar bel 290 even op 
en wij ontdooien ze in no time zonder muren 
of vloeren open te breken, met de nieuwste 
electrische ontdooitramform.ttor, mits U al 
wisselstroom hebt. 

J. C. Voermans
Breukelsestraaf 54 • Boxtel

Gla,- volop vo�rradig 
• Wit gefigureerd glas

Fa. 

• 
zonder 

Blank glas met geldige 
• glasbonnen _

J. Verheijden & Zn.
STATIONSTRAAT 91 - BOXTEL 
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Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
onze dochter

INE
die bij h�t H. Doopsel de na-
men ontving van: .-,
Coverdina, Cornelia, Jo�epha,

Maria. F. A. M. v. VLERKEN
G. M. A. v. VLERKEN, 

ROMEIJNDERS.

BEKENDMÄKING 
In verban,d met de qmstandigheid, dat de afnemers 
van electrische energie in de Gemeente Boxtel suc
cessievelijk op de gereed gekomen gedeelten van 
ons draaistroomnet worden overgescha�eld, zul
èn op 1 Januari 1948 ook voor deze Gemeente de I 

hieronder 'vermelde normale P.N.E.M.-tarieven 
worden ingevoerd. 
Voor verlichting en huishoudèlijk gebruik 

Normaal tarief: 22½ et. per kWh 1BOXTEL, 30 November 1947• 2. -Vastrecht-tarief: 4½ et. per kWh + vast be-
Bij mijn vertrek naar Indië be
tuig il<; mijn oprechte dank
voor de blijken van belangstel
ling èn voor de gulle gaven
die ik mocht ontvangen: 
Verder roep ik alle familie
leden, vrienden en kennissen
een hartelijk vaarwel toe.

AD. KOENEN, Dpi. Sold. 
, S.S. Slotendijk.

Te koop bij Vogels, Kleinder
liempde 20, een 2-persoons le
·dikant en een gramofoon.
Te" koop een kalfvaars, aan
telling 11 December, bij \\?. 

v. Berkel, Kleinderliempde 15.
Biedt zich aan net R.K. dag
m,::isje, leeftijd 18 jaar, voor
de eerste drie dagen van de
week. Brieven nr. 112 aan Mo-
lenstraat 19. 
Te koop gevraagd: Hanen en 
H�nnen, tamme konijnen en 
verder alle wild, Kóks, Molen
straat 37.
Te koóp: kalfvaars bij M. v.
Grtnsven, Robnd 14.
Gevraagd: net meisje voor dag
of nacht en nacht bij W. van
Oers, Vishandel, Breukelse
straat 1.
Vermist: Bruin, tijger spaniel, 
d.d. 22 Nov., tegen beloning

• terug te bezorgen bij J. v. d.
Schoot, Brugstraat 11, Boxtel.

drag.
Het vastrecht bedraagt per maand:
.Voor 3 vertrekken of minder f 1,-, •
'Voor elk vertrek daarboven tot en met 10 ver -
trekken f 0,50,
Voor elk vertrek boven 10 ·vertrekken f 0,20.
Deze vastrechtbedragen worden verhoogd met
2 % omzetbelasting.

Voor kracht 
1. Normaal tarief: 11 cent per kWh.
2. Afname volgens sp�ciale overeenkomst, waar

bij de afnemer een minimum verbruik garan
deert van 2000 kWh per kalenderjaar:
De eerste 100 kWh p. maand 9 \:ent p. kWh
De volgende 100 ,, ,, ,, _ 8 ,, ,, ,, 
De volgende 100 ,, ,, ,, 7 ,, ,, ,, 
Alle overige ,, ,, ,, • 6 ,, ,, ,, 

3. Afname volgens speciale overeenkomst, waars
bij de afnemer een minimum verbruik garan
deert van 8000 kWh per kalenderjaar:
De eerste 100 kWh p. maand 9 cent p. kWh
De volgende 100 ,, . ,, ,, 8 ,, ,, ,, 
De volgende 100 ,, ,, ,, 7 ,, ,, ,, 
De volgende 200 ,, ,, ,, 6 ,, ,, ,, 
De volgende 400 ,, ,, ,, 5½ ,, ,, ,, 

Alle overige ,, ,, ,, 5 ,, ,, ,, 
De onder 2 en 3 genoemde afnemérs betalen 
bovendien een kolentoeslag van 0.001 cent per 
kWh voor elke cent waarmede de kolenprijs 
een betlrag van f 9,95 overschrijdt. Voorts 
wordt aan hen 2 % omzetbelasting in reke
ning gebracht. 

,, 

Te koop: een kalfvaars, aan Tarief voor grootverbruikers
telling 7 Januari, P. van der Grootverbruikers, die'uit hoofde van het vermogenMade1 Langenberg 23- waarover xij wensen te beschikken rechtstreeks op 

• Te koop nieuwe Phili-shave ons 10000 Volt-net moeten worden aangesloten,met etui, prijs f 35,-, Rech- gelieven zich om opgave der stroomleveringsvoor-terstraat 56- waarden te wenden tot ondergetekenden. 
Gevraagd een flin�e huishou- N.B. Zolang afnemers nog aangesloten moeten
delijke hulp. Mevr.1H. Cijffers- blijven op het oude gelijkstroomnet kan om techBrun�, Bosscheweg 46• " nische redenen fliet worden toegestaan, dat zij ge
Te koop aangeboden :1 3 ste bruik maken van het vastrecht-tarief. Voor zover 
z.g.a.n. binnen- en buitenban- deze afnemers gebruik maken van het vastrechtden maat 26X'.2, met wielen tarief, behouden zii dit tarief tot het tijdstip vanTe bevr. Markt 19, Boxtel. ' f 

1 

Te koop: bij J. Meulendijk 
Munsel 18 een kalfkoe, 2e kal i
aan telling 9 Dec.

overschakeling op het nieuwe net. Aan de a ne-
mers, die reeds vóór 1 Januari 1948 op het nieuwe 
net worden overgeschakeld, zal reeds vanaf de 
datum der overschakeling het P.N.E.M.-tarief in 

Eieren zonder Bon rekening worden gebracht. 
kan ik U niet leveren, maar
wel jonge hennen in volle leg 
estel nog ·heden W.L., Red s
f Ba"rnv., volle leg f 8,50 p

st. W.L. d. d. rui f 5, -. Cam heil eenden 7 mnd. f 6,00
Wit lnd. loopeenden, fles mo
del 7 mnd. f 8,00. Vanaf 12 st
franco huis.
Hoenderhedrijf "De Standaard" '

Zeist. 

Attentie! Sportlui 1
Vanaf a.s. Maandag 8 Dec 

verkrijgbaar

De Sportwereld 
ook voor abonnementen

bij H. DE KORT

, agent "Het Huisgezin"

s
NOC AF TE GEVEN: 
Prima W. Legh., Rh. Isl., Red 
en Barnev. Hennen 4½ mnd 
1 6,-, 5½ mnd. J 7,-, 
mnd. a. en t. de leg f, 8, - p
st. W.L. hr. '46 d.d. rui f 4, -
p. st. Patr., Excheq., Rh. lsl. R 
en Barnev. f 5, - p. st. Khak 
Campb. Eenden a. en t. de Ie 

7

i 

g
7 mnd. f 4,50 p. st. 
Hoenderbedrijf "De Molen" Yeenendaa 1

VERBETERING VAN 
Stem- en 
spraakgebreken 

J: KEUNEN 

Deken de Wijsstraat 4 

De Directie der P.N.E.M. 
's-HERTOGENBOSCH, 29 November 1947. 

Voor het FIJNt: MAATWERK • Kleermakerij 
uw adres • Kerkstraat 60

M. GORVERS .& f, VERHAGEN • 's BÖSCH

Gothieke Huiskamer 

Dressoir 

Uitschuiftafel 

2 Fauteuils 

4 ·stoelen 

475.00

!J. J. 'Jl}� Woninginrichting

Rechterstraat 22 Boxtel 

Voorwaa rden voor dee lname
Alleen inwoners van N-Brabant enLimburg kunnen deelnemen. De
inzending dient te geschieden door
middel van een briefkaart, die uiter
lijk 10 Dec. 12 uur in ons bezit moet zijn. Het adres moet luiden:
Lampe, Grote Berg 16, Eindhoven.Naast het adres dient het aantal
bezoekers vermeld te worden ennaam en adres van de inzender.
Aan de achtenijde moet wordengeplakt nevenstaande Lampe-leuze, 
volledig uitgeknipt langs de stippellijn. De uitslag zult U in een der 
Lampe-advertenties na 10 December
aantreffen.

Prijsvraag 
f 500.-

•• 
aan pr11zen 

In de b;andk�st v;n NotarifMr. �; 
Ph. M. J. Janssen te Eindhoven ligt 
een verzegelde enveloppe. Daarin be
vindt zich een briefje, waarop het 
aantal bezoekers • vermeld staat, 
dat vanaf de openingsdag 15 
November tot en met Zaterdag 
29 November onze zaak te 
Eindhoven bezothc, Kunt U 
dit raden? Wij zullen U een 
• handje �lpen. Op 15 No

vember waren het er 8824.

.. 
Uitknippenen opplakken 

Op 17 Nov. van 2.uur tot 
6 uur 13 54. Hoeveel 
waren het er van 15 
cÎm 29 Nov.?Voor de 
8 . dichtsbijkomende 
antwoorden stellen 
wij beschik baar 
n e,v e n  s t a a n d e  
pr ij.z e n  a a n  

waardebonnen. 

: ................. ''"'"''''''' .................... . 

Zuid-Nederland 
• 

bii.lklant
3 

,� ................................................. . 

I 

Acçountantskantoor • 

AVEHA REIKT U DE HELPENDE HAND. 
H. Cuppen·
Bijkantoor Boxtel
Prins Bernhardstraat 3'.l

Inrichten, controleren en1 bijhouden v. administraties
Behandeling van Belastingzaken 

DE BOXTELSE 

Begrafenis•�nderneming 
Stationstraat 64 

verleent bij overlijden goede
diensten ..
HALLO! HALLO! 

Ik koop weer 

BUNZINGS, MOLLEN 

EEKHOORNS, WEZELS 
tegen hoge prijzen 

KOKS 
Molenstr. 37- Boxtel 

In AVEHA winkels ontvangt men iedere week 
vele BONVRIJE ARTIKELEN tegen de LAAGSTE PRIJZEN. 
Deze week NOG Bonvrij 
Biscuits p. 100 gr. 17 et.
Vermicelli p. 100 gr. 7 1/z et.
Macaroni p.100 g-r. 7 1 ,zct.
Havermout p. pak 34 et.
Pudding' p'. pakje 16 et.
Gepofte Gort p. pal< 18 et. 
Griesm. Pudd.poeder p. pak 45 et. 
Vanille Suiker p. pakje 5 et. 

Deze week als speciale 

verkrijgbaar: 
Vermicellisoep met vlees p. \ak 35 et.
Boe re kool p. pak �5 et. 
Sacharine p. doosje 17 et.
Bloedworst p. 100 gr. 13 et.
Haring 4 stuks p. pot 40 et.
Mosselen p. pot 50 et.
Hele NQotmuskaat p. 100 gr. 68 et.
Spinazie p. blik 70 et.

aanbie.din9: ZEMEN 

KOOPT STEEDS AVEHA KOFFIE EN THEE· 
AVEHA KOFFIE STEEDS VERS GEBRAND 

AVEHA THEE DE MEEST GEURIGE 

DAT KAN ALLEEN AVEHA. 
, 

ANDRE VAN HILST 

--
\ Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht·.
Het beste adres is uitgezocht. 

VOS STATIONSTRAAT 44. 

' 

Hoe die nare "Zwartkijker" in de. poppenfilm "Honig wetkt" verslagen werd? Niet alléén in de film, maar ook in werkelijkheid wordt er bij BoNIG'sFabrieken geweldig hard gewerkt. Ensteeds, méér goede HoNIG's Artikelen komen
IOIIC'S IUl!EII - IOll;'S PDDDIU
IOll;'S IIIMEEL • min mm

IOIIC'S ILOll!S

J 

• beschikbaar • Ook voor U ! 
- ·-------------

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

* 

Binnen enkele dagen
verwachten wij:

FRANZ WERFEL 
Het lied van 
Be rn�dette 
vertaald door Elisabeth Bredemeijer

Prijs gebonden f 8.90 
* Wie een exemplaar van dit werk va./l een

sterke en alles omvattende schoonheid wil 
bezitten raden wij aan het spoedig te kopen. 
De oplage zal wel zeer spoedig uil,erkocht zijn,

NieuwJaàrstijd nadert! 

* Wij hebben diveri:e soorten kalenders ,
kantooragenda's, zakagenda's, om leg- ,
kalenders, enz.

Boekhandel TIEI_.4EN 
STATIONS_TRAAT 28 - BOXTEL 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL.

1 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLI.EK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Over kleine Klompenmakers 
en grote Bureau's. 

U hebt natuurlijk gelezen dat er voor 
de afwisseling weer eens een nieuwe re
geling. is gekomen voor de Klompenin-

. dustrie. Daarbij werd besloten dat iedere 
klompenmaker een bepaalde hoeveelheid 
hout krijgt toegewezen. 
Hij krijgt dus een opgave van wie hij 
het hout moet kopen. De klompenbe
drijven in de noordelijke en westelijke 
provincies krijgen daarbij ook hout toe
gewezen uit de zuidelijke provincies. 
Ondertussen worden ·een groot aantal 
kleine klompenmakers met allerlei maat
regelen zo gedupeerd dat zij verflicht
zijn van honger om te kom.en o z.g. 
zwarte praktijken er op na te houden. 
Een klompenmaker van 200 kubieke me
ter per jaar krijgt b.v. maar 53 kubieke 
meters toegewezen, juist genoeg om arm 
te blijven. Een groter bedrijf draait op 
volledige capaciteit met zo'n grote toe-
wijzing als maar mogelijk is? 
Een klompenmakertje betaalt twee gul
den per meter aan de Vakgroep, je weet 
wel dat oorlogsgedrocht uit de moffen
tijd, en moet bovendien nog wat afdra
gen aan het Rijksbureau voor hout. 
Daarmee draagt die goede ziel ijverig 
bij tot de instandhouding van een aantal 
grote bureaux, waar de heren wat rond 
hengelen, kletsen en grapje·s maken om 
de ontvangen brieven van die stumperige 
klompenmakers, die niet met potloden, 
doch slechts met zagen en bijtels kun
nen omgaan. Al die kleine klompenma
kers en ook de grotere bedrijven onder
houden .een aantal controleurs, die hun 
het leven zuur maken. Een klompenma
ker1 die twee bomen ornhakte, die hij
zelt had grootgebracht, en er nu klom
pen van wilde maken, werd voor een 
drietal maanden door zo'n bureau zo 
goed als uitgeschakeld. 
Wat gaat er nu gebeuren met al deze 
mensen? Wel heel eenvoudig. 
Ze willen blijven leven. ·Ze willen hun 
boterham verdienen met het vak dat ze 
liefhebben en dat schoon is als bijna 
geen ander vak. Derhalve gaan die klei
ne klompenmakers hout kopen. Ze moe-· 
ten dat boven de prijs kopen, want an
ders krijgen ze het niet. Daarmee gaan 
ze nu werken. Enkele proberen dan de 
duurte van dit hout te compenseren door 
de prijzen van ·hun klompen wat te ver
hogen.· Maar ze worden weldra gesnapt, 
betalen de hoogste boeten, die er kunnen 
opgelegd worden, en dan beginnen ze 
maar weer van voren af aan. 
Ze gaan wat bijscharrelen, misschien wat 
zaaghout kopen en verhandelen, maar zij 
kunnen hun stiel niet met dat grote ple
zier uitvoeren, zoals dat vroeger ging, 
en zij kunnen vanwege de kleine toe
wijzingen hout op normale wijze niet in 
het leven blijven. 
Waar zit de fout? Alleen bij de over- , 
vloed vári bureaux. 
De klompenmakers hebben· geen Rijks
bureau en geen Vakgroep nodig. Het 
Staatsbosbeheer maakt uit of er kap
vergunningen kunnen verstrekt worden 
en de rest moet de handel maar beslissen, 
waarbij men dan in dezè abnormale tijd 
gerust aan vastgestelde prijzen mag 
doen. Maar laat ons nu niet zo krank
zinnig doen om alles te willen vangen 
onder een bureau een vakgroep, met de 
nodige ambtenaren, controleurs en para
sieten. Dat heeft geen zin. 
Als men binnen enige jaren de kleine 
klompenmakers wil zien verdwijnen, dan 
behoeft men alleen maar die grote bu
i-eaux in stand te houden. Of daarmee 
ons land gediend is wensen wij Ee be
twijfelen, of het zou moeten zijn dat we 
allemaal werklui worden in een staats
fabriek. • Als dan de directeur van zo'n 
staatsfabriek dan maar niet Stalin heet 
of familie van hem is. 

H. v.d. M.

Es ist nicht wahr. 

Weet jé nog? Es ist nicht wahr. Hoe dik
wijls hebben we die mooie uitroep niet 
gehoord? Daags voor het barbarenleger 
Nederland binnen viel riep 'de Deutse 
Rundfunk dat hemel en aarde het kon 
horen: es ist nicht wahr. Zo zoetje� aan 
hebben we de Duitse en Nederlandse 
radioberichten leren verstaan. _ 
Zo zoetjes aan hebben we de kranten 
uit de bezettingstijd leren lezen. Zodra 
als we hoorden en lazen: het is niet 
waar dan wistei;i we dat het wel waar 
was. . 
Op het ogenblik hebben we precies het
zelfäe met de grotere broer van het 
nazidom. Zodra als Moskou of Parijs 
of ik weet niet welk Centrum van com
munistische propaganda beweert dat iets 
niet waar is 1dan weten we wat we moe-

• ten geloven.
Het is natuurlijk niet waar. dat alle moei
lijkheden in Indonesië cl-oor de commu
nisten veroorzaakt werden. Het is ook
niet waar dat de stakingen in Frankrijk
en de hele politieke warboel in dat land
door de Franse communisten en door de
M6skou-vrienden veroorzaakt zijn.
De ,Sovjet-Unie is de enige heilige, ver
klaarde Bevin. Inderdaad alle heil komt
uit het Oosten. Maar een klein beetje
voorzichtigheid zou ons wel passen.
Als Moskou erg hard kraait dat het geen

oorlog wil, en dat het onzin is over oor
log te spreken, dan moeten we juist het 
tegendee•I gaan geloven. Als men daar 
beweert dat het leger niet zo groot meer 
is dan weten we dat het aan het groeien 
is. Als daar stemmen opgaan om de oor
logsproductie te verminderen dan kunnen 
we er zeker van zijn, dat de kanonnen, 
vliegtuigen en granaten in grote getale 
van de lopende band komen. Zo gauw 
we horen dat de kerken alle mogelijke 
vrijheid bezitten dan kunt u binnen zeer 
korte tijd een of ander bericht verwach
ten over enkele bisschoppen die gehan
gen werden of levenslang gevangenis
straf kregen wegens hoogverraad. 
Trek nu niet je schouders op om te 
zeggen dat dit maar een beetje anti
communistische propaganda is. De ge
schiedenis leert ons dat het "nicht wahr" 
juist wel waar is. 

Katholiek Thuisfront 
Parochie ST. PETRUS 

a.s. Zondag 14
December wordt
er op het Bureau
van het Katho
liek Thuisfront,
gevestigd in het
KJ.V. Huis aan
de Prins Bern
hardstraat nog
maals de gele
genheid geboden
om adressen af 
te halen van on-

ze Jongens en Mannen in Indië. 
De bedoeling hiervan is, dat eenieder 
zijn Kerst- en Nieuwjaarswens naar een 
of meerdere Jongens in Indië zendt. 
Iedereen weet hoezeer het onze Jongens 
en Mannen op prijs stellen, als ze iets 
uit hun geboorteplaats horen. Vooral nu 
met de Kerst- en Nieuwjaarsfeesten zul
len zij dit dubbel waarderen. Stel het U 
zelf eens voor, ver van huis, in de 
vreemde en vooral het gemis van de 
huiselijke kring. Hoe welkom zal dus 
uw groet zijn! 
Dus a.s. Zondag gaan we áliemaal en
kele adressen halen op het Bureau van 
Katholiek Thuisfront en dan onze Jon
gens en Mannen verblijden met 'n Kerst
en Nieuwjaarswens. 
Tevens kunnen ook nieuwe en gewijzigde 
adressen worden opgegeven. 

• Op het zilveren huwelijksfeest van de
familie v. d. Wetering werd f 38.50 op
gehaald voor onze jongens in Indië. De
collecte van het Kerkkoor St. Caecilia
bracht op f 20,-. Die van de Biljard
club Prins Hendrik, gevestigd in café
Bellevue: f 27,-.

Plaatselijk nieuws.

FANCY-FAIR IN HET JEUGDHUIS 

De herinnering aan de Fancy-Fair bij de 
Witte Zusters is nauwelijks vervaagd, of 
reeds staat er een nieuwe, zo mogelijk 
nog grootser opgezette Fancy-Fair voor 
de deur. 
De verkennerij uit de Parochie St. Pe
trus heeft n.l. besloten de viering van 
het 10-jarig bestaansfeest van hun Jeugd
huis te laten samenvallen met een Fan
cy-Fair. Dus zal er op Vrijdag 26 (2de 
Kerstdag), Zaterdag 27 en Zondag 28 
December een vermakelijkheidsfeest ge
houden worden ten bate van de Ver
kennerij. 
,,Ten bate van de Verkennerij?" 
Jazeker, argeloze vrager, ten bate van 
de verkennerij. Of kende U de bewogen 
geschiedenis niet, die dit jeugdwerk in 
haar blazoen gegrift heeft staan? 

Met de opening van het Jeugdhuis in de 
Nieuwstraat en de oprichting van de 
Jonge Wacht brak onder Kapelaan Kus
ters ee� glorietijdperk aan voor deze 
jeugdbeweging. 
Maar met het vertrek van Kapelaan 
Kusters - de ziel der Jonge Wacht -
brak de mobilisatie en oorlogstijd aan. 
En het riante gebouw, met zijn comfor
tabele, rustige ligging en aangrenzend 
sportterrein bleek koren op de molen 
van zowel Nederlandse, als Duitse en 
Geallieerde soldaten. 
Vanaf 1939 tot en met 1946 heeft het 
Jeugdhuis doorlopend ongewenste gas
ten moeten herbergen en toen het ge
bouw definitief vrij gegeven werd, ble
ken onze geallieerde -vrienêlen er zoda
nig huis gehouden te hebben, dat er wei-
nig meer over was van de glorie uit de
oprichtingsjaren. -
Al precies zo w� het vergaan met de 
jeugdbeweging zelf, die hopeloos schip
breuk dreigde te lijélen onder de druk 
der tijdsomstandigheden. Doch de niet 
versagende directeur en leiders wisten 
steeds een gaatje te vinden in het dQor 
de vijand gespannen net. 
Het was een dans op het slappe koord: 
Men vluchtte van het ene tehuis naar 
het andere, hield groep zonder costuums, 
nu onder de naam "Patronaat" dan on
der het motto "Gilde", maar er bleef 
een goede kern bewaard. En hiermee 
ging men na de bevrijding aan de slag 

CORRESPONDENTIE. 
H.H. Medewerkers en Adverteerders van 
Brabant's Centrum gelieven er rekening 
mee te houden, dat het .,Kerstnummer 
Woensdag 24 December zal verschijnen. 
Eventuele copy en advertenties moeten 
22 December in ons bezit zijn, uiterlijk 
23 December 's morgens per eerste post. 
De Zeereerw. Heren Pastoors willen wij 
er in dit verband op wijzen, dat naast de 
verschijning van het Kerstnummer op 
24 December, ons Nieuwjaarsnummer 
op 31 December zal uitkomen. 

REDACTIE en ADMINISTRATIE 
BRABANTS CENTRUM. 

en hieruit ontstond ook de verkennerij. 
Arm en berooid, maar met een goede 
wil, werd begonnen en volgehouden. 

De verkennerij heeft plannen en idea
len. Maar plannen en idealen kosten 
geld. Dat geld willen zij nu krijgen op 
een populaire manier, n.l. door een Fan
cy-Fair. 
En als de geruchten, die dit feest reeds 
zijn vooruitgesneld, geloofd mogen wor
den, dan zal het "feest" zijn in de 
Nieuwstraat. 
Feest voor jong en oud, met de "kater" 
voor de verkenners! 
HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE 

, Prentbriefkaarten 
U kent ongetwijfeld de serie kaarten: 
Brabants dorpsleven. Zij werd kortgele
den opnieuw uitgegeven en toen voor
zien van een sierlijk Brabants wapen: 
het leeuwke in goud op het zwarte•schild 
zoals het behoort 
Wist U, dat vers�heidene opname voor 
deze kaarten in Boxtel werden gemaakt? 
En wel op Munsel bij de families Meu
lendijk en Schoenmakers.- Deze kaar
ten verme,lden aan de achterzijde "Kof
fieuurtje"; ,,Op bezoek" en "Kannen 
schuren". De foto's, waarnaar deze kaar
ten zijn gereproduceerd, werden nu on
geveer 23 jaar geleden genomen in en bij 
de in 1944 aan het oorlogsgeweld ten 
offer gevallen boerderijen. 
De opname voor de kaart "Huiselijk 
tafereel" stelt voor het inwendige van 
het huis "de Hoef" van de Wed. van 
de i'\�ccl·cndonk op l{astcrcr. onder 
Liempde. 
Deze . merkwaardige en schone kaarten,
ons eigen heem betrefftnde, zijn thans 
nog in ieders bereik. Zij werden gaarne 
in onze verzameling opgenomen. 
Inzendingen van allerlei dorpsgezichten 
worden dankbaar in ontvangst genomen 
door de bestuursleden van de heemkun
dige kring en door de heer A. G. Smits, 
van Merheimstraat 19. 

laat alle brieven en 
briefkaarten met goede 
wensen in deze maand 
gefrankeerd zijn met een 
kinderzegel, het teken 
van medeleven met het 
misdeelde kind. 

KUNSTCOMMISSIE 
HEHEVEND BOXTEL 

School der Dapperen 
De tweede abonnementsvoorstelling voor 
de abonné's van Herlevend Boxtel wordt 
gegeven op Woensdag 17 December a.s. 
Het Stedelijk Amsterdams-Rotterdams 
Toneelgezelschap met Albert van Dal
sum voert dan ten tonele het succesvolle 
toneelspel, dat te Amsterdam reeds meer 
dan 50 maal volle zalen trok, ,,School der 
Dapperen". . 
Voor niet-abonné's zijn slechts enige 
tientallen kaarten beschikbaar. Voor de
ze kaarten hebben voorrang de abonné's, 
die voor deze voorstelling nog gaarne 
een extra-toegangskaart zouden wensen. 
Deze. kaarten kunnen worden aange
vraagd bij de We1eerw Pater Theodoor 
Beijer, procure .Stapelen. 
Alle abonné's , zijn voor deze voorstel
ling verzekerd van een plaats. Zij die 
echter voorkeur hebben voor een be
paalde plaats in de zaal of op het balcon 

'worden aangeraden plaats te bespreken, 
hetgeen kan geschieden op de dag der 
uitvoering van 12 tot 1 uur aan de Ark. 

HUISHOUDCURSUS MOEDERS 
Men verzoekt ons mede te delen: 
Maandag 15 December a.s. des avonds 
om zeven uur begint in de huishoud
school op Duinendaal de eerste les van 
de ontwikkelingscursus voor huismoe
ders, die zich opgegeven hebben voor 
de huishoudcursus. Op de eerste plaats 
worden hier 'verwacht alle huismoeders 
die de naai- en kooklessen volgen. Daar
naast zal aan een beperkt aantal huis
moeders die deze lessen niet volgen, de 
gelegenheid gegeven worden om als toe
hoors_ter deze ontwikkelingscursus mede 
te maken. Aangezien de lessen door be
kwame krachten gegeven worden is hier 
voor de huismoeders nog wel het een 
en ander te leren in verband met de 
opvoeding en verzorging van kinderen en 
zieken. 
Opgavt voor dtelname kan geschie
den Zater<lilgmorgen 13 December a.s.
tussen 10 en 12 uur bij de sociale werk
sters mej. v. Roosmalen en mej. B. v. d·. 
Ven. 

CONCERT 
A.s. Zondag 16 December zal Boxtels
Harmonie een concert geven in Schouw
burg De Ark, 's avonds om 8 uur.
De zangverenigingen St. Caecilia en SL
Petrus zullen hun medewerking verlenen
aan dit concert, dat muziekliefhebbers
een · genotvolle avond belooft .

. Donateurs hebben vrije toegang. 
KEURING N.R.S. 

Bij de heden gehouden keuring van het 
N.R.S. door de heer Gooskens werden 
de volgende dieren van de Fok- en Con
t�6levereniging ingeschreven voor het 
stamboek: 
Fiema van J. Megens met 76,8 p.
Juliana I van M. v. d. Aker met 76,2 p. 
Liza van J. Meulendijk met 76,5 p.
Sisca I van Fr. van Boxtel met 77,5 p. 
Dora van Adr. Schoenmakers met 78,5 p. 
Mina van Th. · Geven met 77.3 p. 
Corrie van L. v. d. Ven met 78,0 p.
Dora van J. Welvaarts met 78,5 p. 
Martha van Adr. Dobbelsteen m. 76,4 p. 
Catho van. Ad. Verhoeven met 78,4 p. 
Annie van Ad. Verhoeven met 76,3 p. 
Catho van L. van Esch met 76,6 p. 
Sjaantje van L. van Esch met 78,2 p. 
Cora van L. van Esch met 77.4 p. 
Betje van H. Jacobs met 78,5 p. 
Siena van H. Bekkers met 77.1 p. 
Leno II van M. Habraken met 76,2 p. 
Lina I van Wed. L. v.d. Sande m. 77,7 p. 
Beatrix van Adr. Peijnenburg m. 78.4 p. 
Jeanette 40 v. Adr. Peijnenburg 80,5 p. 
Jeanette Prins van Adr. Peijnenburg 
voorlopig; alle te Boxtel. 
Roosje van Fr. Buijs met 76,6 p. en 
Corrie van J .. Putmans met 76,7 p. beide 
te Cemonde. 
Annie van Kind. v. d. Brugge te Esch 
met 76,3 p. 

POPPENTHEATER 
HENK ZOUTENDIJK 

Dinsdagavond trad Henk Zoutendijk in 
het St. Paulus-Jeugdhuis op met het pop
penspel Cenodoxus voor de Congrega
nisten van de Sint Petrus-parochie. 
"In den Vroeden Zotscap" is de naam 
van Henk Zoutendijks poppentheater, 
dat de pretentie heeft geen "poppen
kast" te zijn, doch poppenku�st. 
De pop is zo oud als de weg naar Kra
lingen. Er is geen volk of het heeft zijn 
poppen gekend vaak als dragers van 
grote geestelijke rijkdom en uitingen van 
hoge cultuur. 
Helaas is de pop ook al te vaak mis
bruikt ols tolk van lage instincten en 
hartstochten. 
Maar de pop is nog steeds erg geliefd 
bij de mensen, die toch niet "te groot" 
blijken oil1 in het sprookje, de droom of 
de schoonheid te geloven. 
De poppen nu,. dienen die droom, die 
hen bezielt en tot leven brengt. 
Zo ontstond ook Cenodoxus, een pop
penspel naar een oud-Jezuitische morali
teit, die handelt over een groot geleerde 
te Parijs, die ogenschijnlijk zeer deugd- • 
zaam leefde, doch van elke deugd een 
ondeugd maakte, daar hij niet gedreven 
werd door een verlangen naar God, 
maar door hoogmoed en eigenliefde, die 
zich voordoen als nederigheid en naas
tenliefde, doch in feite de grootste be
lagers van elke cultuur zijn, omdat zij 
de ziel aantasten. 
De prachtige zegging van Henk Zouten
dijk en zijn tegenspeelster, die over een 
benijdenswaardig stemmenregister bleken 
te beschikken, boeide van het begin tot 
het einde. 
De poppen, die werden gesneden door 
de beeldhouwer Hans Petri, werden ten 
zeerste bewonderd, toen de Heer Zou
tendijk deze in de zaal bracht. 
Het was een avond van uitstekend ge
halte, die de Congreganisten aangeboden 
kregen en die speciaal veel beloofde 
voor de leden van Herlevend Boxtel, 
voor wie Henk Zoutendijk nog in de 
Ark zal optreden. 
Het Congregatie-koor o.l.v. dl Heer 
Van Moorsel zorgde voor de omlijsting 
op deze mooie avond. 

MARIACONGREGA TIE 
ST. PETRUSPAROCHIE 

Op Maandag 8 December <leden 43 
nieuwe leden haar toewijding aan Ma-

. ria. Hiermede is het • ledental van deze 
godsdienstige vereniging gestegen tot 
250. Nog vele meisjes staan buiten deze
godsdienstige vereniging en nog vele
ouders, die zich dikwijls bekla,gen. over
de moeilijkheden van de opvoeding
geven hier te weinig medewerking
aan de Mariacongregatie, die voor
al tot doel heeft, hun te helpen bij de
godsdienstige opvoeding van hun kin
deren, vooral op die leeftijd, waarin het
zo hard nodig is. We zijn op de goede
weg. Onze Mariacongregatie begint te
leven, maar we zijn nog heel ver ver
wijderd ,van het ideaal, dat voor ons
ligt: Onze Brabantse 'jeugd te bewaren
als kinderen van Maria: en dit kind
schap te beleven, ieder in haar eigen
omgeving.

De Quatertemperdagen 
Bij de kerkberichten horen we weer: a.s. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen, geboden vasten en 
onthoudingsdagen, maar de betekenis 
van deze dagen is ons langzamerhand 
-ontgaan. Vandaar is het misschien wel
nuttig hier eens een enkel woordje over
te vertellen.
De Quatertemperdagen zijn ouder dan
de Advent en gaan terug tot de eerste'
tijd van de Kerk van Rome. Daardoor
behoren ze tot de meest eerbiedwaar
dige gebruiken van het Kerkelijk jaar.
Oorspronkelijk waren het feesten, om
God te danken voor de oogst,' die wàs
binnengehaald. De voornaamste oogsten
waren die van de tarwe, de wijn en de
olie, zodat er oorspronkelijk ook slechts
drie keer in het jaar quatertemperdagen
werden gevierd, telkens na , de oogst.
De gelovigen brachten dan bij de offer
gang een tiende van de binnengehaalde
oogst mee bij de offergang, dat bestemd
was voor het offer, voor de Kerk en
voor verdeling onder de armen.
Later werd de reeks van quatertemper·
dagen uitgebreid met een vierde, zodat
we ze thans terugvinden bij het begin
van de vier jaargetijden. Bovendien had
de viering van deze dagen tot doel, de
mens, die al te gemakkelijk door het
wereldse beroep het eeuwige vergeet, te
herinneren aàn het doel van zijn leven en
de balans van zijn zieleleven op te
maken.
De veertigdaagse vasten was eertijds de
grote retraite t!n de quatertemperdagen
zouden we kunnen noemen de recollec
tiedagen, waarin we weer eens herinnerd
worden aan de voornemens, die we in
de vastentijd hebben gemaakt.
Paus Leo I heeft ons een reeks heerlijke
quatertemperpreken nagelatèn, waaruit
ons de zin en de betekenis duidelijk
wordt: ,,Allerdierbaarsten", zo zegt hij
,,wij vieren de quatertemperdagen. Daar
in brengen wij dank aan God. voor de
vruchten vao de binnengehaalde oogst.
En dat doen wij op waardige wijze, door
het offer van onze versterving en ont
houding, want wat kan meer uitwerking
hebben dan het vasten, waardoor wij
dichter bij God komen, de duivel weer
staan en de lokkende zonde overwinnen?
De onthouding van degene die vast,
strekke de armen tot verkwikking. Leg
gen wij er ons op toe de weduwen bij te
staan, de wezen te helpen eri bedroefden
te troosten, de twistenden te verzoenen,
de vreemdelingen op te nemen, de be
drukten te helpen, de naakten te kle
den en de zieken te verplegen." Hieruit
blijkt overduidelijk, dat het niet de be
doeling is, dat wij ons extra zware ver
stervingen gaan opleggen, maar dat wij
onze versterving vooral moeten gaan
zoeken in het volbrengen van onze chris
tenplicht van naastenliefde: in werken
van christelijke barmhartigheid, volgens
Christus woord: ,,Wat gij aan de minste
der mijnen hebt gedaan, dat hebt gij
aan Mij gedaan".
Een bijzondere onderscheiding kregen la
ter de quatertemperdagen als wijdings
dagen van de priesters. Vandaar dat de
I-1. Kerk vooral op die dagen ons aan
spoort om veel te bidden voor goede
en heilige priesters.
Wat is er op de dag van vandaag toch 
èen bedroefd beetje overgeschoten van 
deze diepe gedachten, die ten grondslag 
liggen aan de Quatertemperdagen. Komt 
dat misschien, omdat het leven te on
rustig en te .gejaagd geworden is, dan 
dat we nog tijd zoudeff vinµen om ons 
eens rustig te bezinnen op onze ziele
toestand? Is misschien de oorzaak hiér
in het zoeken, dat de snoeplust en genot
zucht na ·de oorlog is toegenomen bij 
ons volk, waardoor het woord verster
ving alleen reeds door de meesten wordt 
verafschuwd? Of is de reden van dit al
les het grote egoisme, dat de mensen 
blind maakt voor de ellende van de 
medemens. Dit is zeker, dat de maat
schappij beter en gezonder zijn zou, 
wanneer de mensen zich wat meer be
kommerden om hun geestelijk belang en 
wanneer ze ook in geoorloofde dingen 
zich wat wisten te ontzeggen. 
De Quatertemperdagen van de Advent 
vormen bovendien de verhoogde voor
bereiding op het Kerstfeest. Het Kerst
feest zal alleen dan voor ons schoon zijn 
en de Kerstgenaden zullen alleen dan 
voor ons schoon zijn en de Kerst
genaden zullen alleen dan aan ons rijke
lijk worden toebedeeld, wanneer wij ons 
erop voorbereiden in de geest van de 
H. Kerk, in de geest van gebed, boete
en naasteliefde.
"Zo zal ieder van ons", zo vervolgt 
Paus Leo, ,,die God, de Schepper van 
alle goede gaven, dit liefdewerk ge
bracht heeft, als offer van zijn •eigen ar
beid, waardig worden, van Hem . het 
loon van het Rijk des hemels te ont
vangen". 

Wie niet wil als hij kan, ondervindt al te vaak 

dat hij niet kan, als hij wil. 

.. 

•



KANARIEFOKVERENIGING 

Op de Nationale Jubileum Zangwedstrijd 
met tentoonstelling van Zang- en kleur
kanaries gehouden door de Federatie van 
Kanariekwekersverenigingen voor Til
burg en Omstreken op 4, 5, 6 en 7 De
cember ter gelegenheid van het 30-jarig 
jubileum van de aangesloten vereniging 
"Kanaria'' behaalden leden van "Het 
Zuiden" Boxtel de navolgende prijzen. 
Klasse 1 : 4 vogels B. de Boer 3e prijs 
met Ereprijs met resp. 75, 78, 77, 72 = 
302 punten. 
Klasse 2: 2 vogels B. de Boer, 1 e prijs 
met Ereprijs met 81, 84 = 165 punten. 
J. Hobbelen 3e prijs met Ereprijs (iet 
78, 81 = 159 punten. 
M. v. Griensven, 4e prijs met Ereprijs 
met 75, 78 = 153 punten. 
Klasse 4: 1 vogel, J. Hobbelen 3e prijs 
met Ereprijs met 78 punten. 
L. Schellekens, 5e prijs met Ereprijs met 
72 punten. 

VERLOREN EN GEVONDEN. 

Bij de Gemeentepolitie Boxtel over de 
maand November 1947 ingekomen aan
giften van gevonden en verloren voor
werpen:_ 

Verloren: 
1 hond, ,,Spaniel", bruin-wit; 1 parel

·hals-snoer; 1 versnaperingskaart; 1 gro
te bruine acte tas met prijscouranten; 1 
donkerblauw wollen damesvest; 1 auto
wiel met binnen- en buitenband; 1 bruin
lederen portemonnaie, inh. f 12,- en
boodschappenbr-iefje; 1 bruine damespor
temonnaie, inh. plm. f 23,-; 1 oude 
bruin-lederen herenportemonnaie, inh. 
plm. f 10,-; 1 bruine herenportemon
aaie, inh. plm. f 10,- en tabaksbonnen; 
1 vulpenhouder, blauw-gevlamd; 1 brui
ne vulpen; 1 inlegvel nr. 013825; 1 
zwarte vulpenhouder met gouden pen; 
1 levensmiddelenkaart KA. 11 e en 12e 
periode 1947; 1 levensmiddelenkaart K. 
C. 11 e en 12e, periode; 100 suikerbon
nen Q04 diverse; 1 zwarte damesporte

. monnaie, portefeuille-model m. inh.; 1 
inlegvel nr. 014862; 1 damesportemon
naie, portefeuille-model m. inh.; 1 inleg
vel nr. 014862; 1 damesportefeuille inh. 
plm. f 200,-, persoonsbewijs, 3 textiel
kaarten en enige foto's; 1 inlegvel, nr. 
16915; 1 gecomb. tabakskaart; 1 dames
tasje, inh. gereedschap, sléutels e.d.; 1 
stamkaart met inlegvel en 1 levensmid
delenkaart; 2 opplakvellen met vernie
tigde broodbonnen; 1 bruine portemon
naie- inh. 5 versnapcringskaarten en een 
weekkaart N .S.; 1 kartonnen etui met
distributiebonnen, 1 ionge jachthond, 6 
à 7 mnd.; 1 tabakskaart; 1 zwart kin
derwantje; 1 zwarte portemonnaie inh. 
enig klein geld; 1 bruin-lederen heren
portemonnaie inh. plm. f 10, tabaks
kaart, foto uit Indië en loten; 1 kinder
kruiwagen, groot formaat, buitenzijde 
groen, binnenzijde rood geverfd; 1 zw. 
handschoen; 1 bruine dam'esportemon
naie inh: f 8,50; 1 levensmiddelenkaart. 

Gevonden: 
1 gele hond met witte borst; 1 huissleu
tel; 1 inlegvel; 1 klein hondje; 1 bruine 
portemonnaie met inh.; 1 linkerdames
want; 1 zwarte portemonnaie met inh.; 1 
sportkous; 1 bruin-ledereq damessporte
monnaie met inh.; 1 kinde'rportemonnaie 
met inh.; 1 sportkous; 1 bruin-lederen 
portemonnaie met inh.; 1 fox-hondje. 
.. 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van '.2 Dec. t.m. 8 Dec. 1947 

GEBOREN: Cpristiaan C. G. zoon van 
J. C. Voets en van W. M. van Minder-

,; hout; Goverdina C. J. M. dochter van 
F. A. M. van Vlerken en van G. M. A. 
Romeijnders; Johanna A. N. dochter van 
H. H. van Doorn en van W. M. van 
Esch; Marinus C. W. zoon van J. Fr. 
Hosewol en van P. v. d. Wal; Reiniera 
A. G. M. dochter van A. v. d. Sanden en 
van H. M. v. d. Dungen; Maria G. P. 
J. dochter van M. J. J. Jilesen en van
H. C. van Beers; Adriana W. dochter 
van A. v. d. Laak en van A. Boor; Wil
helmina L. G. M. zoon van C. G. Huls
ken en van H. M. v. Kaathoven. 
GEHUWD: Cornelus A. v. -d. Weide en 
Jacoba v. Geel. 
OVERLEDEN: Dirk W. v. d. Heuvel, 
65 jaren; Cornelia v. Riel, echtgen. van 
Johannes van Hal, 68 jaren; Wilhelmus 
J. v. d. Meijden, 9 mnd. 

Nieuws in het kort 
Omvang van de veestapel 

Vergeleken met Mei 1939 heeft de 
paardenstapel, ondanks de oorlog ee·n 
aanmerkelijke uitbreiding ondergaan. De 
uitbreiding bedraagt globaal 45.000 stuks 
of 14 % ten opzichte van 1939. 
Deze toename komt voor het grootste 
gedeelte ten goede aan paarden van 3 
t.m. 12 jaar. De categorie van 13 jaar en 
ouder vertoont, in vergelijking met de 
jaren 1945 en 1946 een daling van resp. 
67.287 en 49.473 tot 38.618 in Mei 1947. 
Het aantal veulens is t.o.v. 1939 vrij
wel constant gebleven. 
De rundveestapel is in vergelijking met 
1938 teruggelopen tot 84 %, de schapen
stapel tot 72 %, de hoenderstapel tot 
49 %, terwijl de varkens de rij van 
deze minder gunstige percentages sluiten 
met 46 %. 

Omvang vervoer N.S. 

Het invoeren van nieuwe technieken bij 
de N.S. houdt ten nauwste verband 
met de toename van de omvang van het 
spoorwegvervoer. 
In 1878 telde Nederland 4 millioen in
woners, waarvan elk inwoner gemiddeld 
125 km per treiri en per jaar reisden. 
In 1938 telde Nederland 8,7 millioen 
inwoners en toen legde een Nederlander 
gemiddeld 360 km in een jaar per trein 
af. 
In 1946 bleek dit gemiddelde gestegen te 
zijn tot 600 km per inwoner. 
Voor de toekomst wordt gerekend op 
een nog grotere mobiliteit der bevol
king en de toekomstmuziek zegt, dat 
over een twintigtal jaren het reizigers
vervoer een omvangstoename zal heb
ben van 180 % van het vooroorlogse. 

Aflossing der troepen in Indonesië.

In verband met een minder gunstige 
ontwikkeling van de toestand in Indo
nesië is de aflossing der troepen, die vol
gens aanvankelijke plannen en de daarop 
gegronde toezeggingen reeds voor de
mobilisatie in aanmerking kwamen ver-
traagd. . 
De demobilisatie zal thans echter aan
vangen voor het KNIL en de eerste oor
logsvrijwilligers en zal vóór April 1948 
haar beslag hebben gekregen. 
De demobilisatie van de 7 December 
Divisie zal van begin 1949 zo snel mo
gelijk geschieden en niet volgens de oor
spronkelijke plannen in October 1948. 

De eerste NIWIN-cantinewagens 
naar Indië. 

Nadat zij in de betreffende streek hun 
demonstratierondjes hebben gereden, 
zijn de NIWIN-cantinewagens, geschon
ken door de gemeenten Amsterdam, 
Apeldoorn, Ommen, Leiden en Katwijk, 
op 4 December met de "Sloterdijk" naar 
Indië vertrokken. 
De cantinewagens van Kampen, Gouda 
en Oldenzaal werden verscheept op 10 
December per "Johan Oldenbarneveldt", 
waarna de overige 24 cantinewagens, 
die dank zij de gezamenlijke inspanning 
van het Nederlandse volk door de 
NIWIN konden worden aangeschaft, in 
korte opeenvolging zullen vertrekken.· 
Tot de uitrusting van de wagens behoort 
o.m. een geluidsversterkerinstallatie. 

Voor alles is het kopen 
van kinderzeg�ls en kin
derkaarten een werk van 
weldadigheid. Het gaa.t 
om het misdeelde kind. 

Sociale Verzekeringen. 
KINDERBIJSLAGWET 

Vraag 1. Buitenlandse arbeiders, die 
krachtens arbeidsvergunning in Neder
land in dienstbetrekking arbeiden zijn ar
beiders in de zin der Kinderbijslagwet, 
zodat voor hen premie wordt berekend. 
Voor het recht op kinderbijslag wordt 
evenwel vereist, dat men zijn woonplaats 
in Nederland heeft. Heeft art. 74 II van 
het Burg. Wetboek in dit verbarid iets 
te zeggen? _ 
Antwoord I. Neen, onder "'woonplaats" 
ingevolge art. 74 B.W. moet juridische 
woonplaats worden verstaan. Indien bui
tenlandse arbeiders wettelijk hun woon
plaats hier niet hebben, ontvangen zij 
geen kinderbijslag. Hetzelfde geldt voor 
Nederlandse arbeiders die in het buiten
land werkzaam en in Nederland woo1\
achtig zijn. 
Tussen Nederland en België ·is echter per 
1 Juli 1947 wederkerigheid met betrek
king tot de kinderbijslag bereikt. 
Bij Koninklijk besluit van 20 Juni 1947 
werd ingang I Juli 1947 bepaald, dat ar
beiders, die in dienst van een in Neder
land gevestigde onderneming hier te 
lande werkzaam zijn, doch in België hun 
woonplaats hebben, eveneens voor toe
kenning van kinderbijslag ingevolge de 
Kinderbijslagwet in aanmerking komen. 
Ook in België is per 1 Juli 1947 de Wet 
zodanig gewijzigd, dat Nederlanders al
daar werkzaam en in Nederland woon
achtig in het genot van kindertoeslag 
zijn. Hierbij is een grote moeilijkheid 
opgeheven. Vele Belgische arbeiders wer
den weerhoud� om ii;i Nederland te 
gaan werken, eerstens omdat de lonen 
lager zijn dan in België en bovendien 
omdat geen kindertoeslag werd ontvan
gen. Waar vooral Zuid-Nederland nog 
veel arbeiderskrachten tekort komt, zijn 
bovenstaande wederzijdse bepalingen 
met betrekking tot de kinderbijslag in 
België en Nederland van het allergroot
ste nut. 
Vraag II. Wordt voor kinderen, die 
buiten Nederland studeren en van wie 
de vader in Nederland woont en werkt 
kinderbijslag ontvangen, dat wil zeggen 
kunnen zij geacht worden tot het gezin 
van bedoelde arbeider te behoren? 
Antwoord Il. In de Kinderbijslagwet is 
bepaald dat de arbeider die hier te lande 
zijn woonplaats heeft en wiens gezin een 
of meer kinderen telt, die voldoen aan 
de bij de Wet gestelde eisen, voor ieder 
dier kinderen aanspraak op kinderbij
slag kan doen gelden. 
Niet is in de Kinderbijslagwet bE;paald 
dat deze kinderen ook in het gezin moe
ten leven. Bij de behandeling van de Wet 
in de Staten-Generaal heeft de Minister 
van Sociale Zaken er uitdrukkelijk op 
gewezrn, dat de grond tot toekenning 
van klnderbijslag in het algemeen ge
legen is in de rechtsplicht tot onderhoud
en dat het achterlijke kind van een ar
beider dat in een gesticht is geplaatst 
ongetwijfeld tot zijn gezin behoort. 
Het zelfde geldt vanzelf voor kinderen 
die in een pensionaat hun opleiding ont
vangen, ongeacht of het onderwijs in 
Nederland dan wel in het buitenland 
wordt genoten. 
Vraag III. Indien een arbeider tenge
volge van· een hem overkomen ongeval 
een definitieve rente is toegekend naar 
een invaliditeit van 50 % en hij ver
dient verderf 16 per week, krijgt hij dan 
over 6 dagen per week kindertoeslag? 
Antwoord: Indien een arbeider een tij
delijke uitkering· dan wel een rente naar 
een invaliditeit van 70 % of meer ge
niet tengevolge van een hem overkomen 
ongeval, wordt over alle dagen kinder
bijslag verleend. Waar de gestelde vraag 
een arbeider betreft, die voor 50 % ar
beidsongeschikt is, wordt de ongevals
rente niet medegerekend en wordt het 
aantal dagen waarover kinderbijslag 
moet worden uitgekeerd berekend over 
ten hoogste zoveel dagen als het bedrag 
van f 4 ten volle begrepen is in het door 
de arbeider in een kwartaal verdiende 
loon. Waar het loon in dit geval f 16 
per week bedroeg zal het aantal uitke
ringsdagen per kwartaal 13 maal 4 is 52 
bedragen. 
Vraag IV. Een werkgever is met zijn 
arbeiders een hoger loon overeengeko-

� 
men dan volgens de Rijksbemiddelaars Is 
toegestaan. Hij brengt dit loon terug tot 
het bedrag hetwelk is toegestaan. De 
arbeiders gaan in staking en eisen het 

. overeengekomen loon. Moet het gevr. 
arbeidsbureau bemiddeling van andere 
arbeiders weigeren? 
Antwoord IV: Ingevolge artikel 6 der 
,Arbeidsbemiddelingswd 1930 en Ko
ninklijk Besluit van 14 October 1946 
Stbl. G 283 moet het Arbeidsbureau zich 
onthouden van bemiddeling in het geval 
verenigingen van werkgevers of van 
werknemers het bureau van het bestaan 
der onderlinge loonregeling op de voor
geschreven wijze hebben kennis gege
ven. Dat zal echter niet zijn geschied, 
zodat het Arbeidsbureau niet verplicht is 
om bemiddeling te weigeren wegens sta
king. 
Een andere vraag is, waar vermoedelijk 
geen eigenlijke staking bedoeld wordt, 
doch de arbeiders niet anders dan het 
overeengekomen loon eisen alvorens aan 
het werk te gaan, of deze actie rechtens 
is en welke houding door het Arbeids� 
bureau daar tegenover moet worden in
genomen. 
Het Buitengewoon Besluit Arbeidsver
houdingen 1945 bepaalt in artikel 17 dat, 
indien voor werknemers lonen zijn vast
gesteld door of met goedkeuring van 
het College van Rijksbemiddelaars het 
de werkgever verboden is lonen of an
dere arbeidsvoorwaarden toe te kennen 
welke daarvan afwijken. 
Artikel 3 van de Wet op het verbindend 
en onverbindend verklaren van bepa
lingen van C.A.O. is ingevolge artikel 
12 van bovengenoemd Buitengewoon Be
sluit Arbeidsverhoudingen 1945 van toe
passing op alle regelingen van Rijks
bemiddelaars en bepaalt dat elk beding 
tussen werkgevers en werknemers, strij
dig met verbindend verklaarde bepa� 
lingen nietig is en dat in plaats van zo
danig de verbindend verklaarde bepalin-· 
gen gelden. De arbeiders hebben des
halve rechtens geen aanspraken op hun 
werkgever. Indien zij werk weigeren kan 
de werkgever hen ontslaan en mag het 
gem. Arb. Bureau niet nalaten bemidde
ling te verlenen om voor andere arbei
ders te zorgen. H. v. d. K. 

KAN EEN HUISVROUW 

NOG RONDKOMEN? 

Het is meestal· een hele toer 
de eind jes aan elkaar te kno
pen. Als je hoort wat een huis
houden tegenwoordig kost . . .  ! 

!Waar toch kunt. U wel bezui
nigen. Let allereerst -op de 
kwaliteit. Dàt is het belangrijk
ste. Koop betere waar en spaar 
bovendien geld. U krijgt van 
ellce tien gulden, die U aan de 
Gruyter' s artikelen besteedt, 
éé,, gulden weer terug. W eelc 
in, weelc uit. Altijd. Daar leunt 
U mee rekenen. 

SPORT-NIEUWS 
O.J.C. - O.D.C. t - o 

Wegens een onwillige enkel moest Berg
werff verstek laten gaan, en verscheen 
ODC nog meer gehandicant tussen de 
krijtlijnen. Ofschoon de diverse invallers 
individueel heel goed werk lieten zien, 
kreeg' het ploegverband, door de nood
zakelijke omzettingen vanzelfsprekend 
een geduchte ·knauw. 
Desondanks had OJC de grootste moei
te om te winnen, en deze overwinning 
is zelfs geflatteerd. 
Het enigste doelpunt was nog een ge
luks-goal doordat -Poirters de bal maar 
half raakte, waardoor OJC plotseling een 
kans kreeg die hij dankbaar accepteerde. 
Henk Wagenaars speelde de wedstrijd 
van zijn leven en bedwong het OJC 
aanvals-quintet, dat toch lang niet mis 
is. Voor de rust nam OJC de leiding en 
bleef deze behouden. Door individueel 
goed technisch spel wisten de ODC-ers 
dikwijls het spel te verplaatsen naar de 
OJC helft, doch de voorhoede miste de 
stootkracht, om te doelpunten. Zodoende 
ontstonden er haast geen gevaarlijke mo
menten voor het OJC doel en alleen een 
kopbal van Schalks in de laatste mi
nuten verdient als zodanig vermelding. 

� Het 2e elftal speelde een sportief par
tijtje voetbal met de plaatsgenote Boxtel 
en de, punten werden broederlijk ge
deeld. Drie spelers waren in het eerste 
geplaatst, zodat we van een behoorlijk 
resultaat kunnen gewagen. Boxtel was in 
de tweede helft sterker, maar toch duur
de het nog een half uur eer de ver
diende gelijkmaker (ODC stond met 2-1 
voor) kwam. 
Het 3e elftal verloor door omstandighe- . 
den zoals boven vermeld met 3-0 van 
Zwaluwen IV. 
A.s. Zondag ODC-Oisterwijk. 
Laten we hopen dat de gewonde spelers 
weer van de partij kunnen zijn, in welk 
geval wij Oisterwijk niet veel hoop kun
nen geven . 

Terug uit Indië 
Uit goede bron vernemen wij, dat twee 
ODC spelers n.l. Paul Hendriks en Cor 
Kerkhoven op weg zijn naar huis. 
Op 6 Januari hopen zij in Boxtel te 
arriveren. 

NIEUWS UIT HET BOXTELKAMP 
DVG 1- Boxtel I 1 - 3 
Boxtel II - ODC Il '.2 - '.2 • 
DVG III - Boxtel III 1- O
(gestaakt) 

Zoals men ziet, ademde Boxtel Zondag 
j.l. de sfeer der derby-wedstrijden, wel
ke qua spel vrijwel allemaal beneden 
critiek bleven. 
DVG !-Boxtel 1, was een spannend 
ontmoeten tussen twee ploegen, die bei
den de puntjes zeer van node hadden. 
Een karakteristiek van deze wedstrijd 
geeft de thuisclub. 
Boxtel II speelde, wat techniek en tac
tiek betrof, wel een bijzonder slechte 
wedstrijd tegen de reserves van de zus
tervereniging ODC. Deze waren behept 

,met verschi_llende invallers voor spelers, 
die het eerste elftal moesten complete
ren. 

Een "voetbalknietje" en een botsing, 
welke onfortuinlijk afliep voor Boxtels 
aanvoerder brachten de balans, in ZQ
verre echter weer in evenwicht. ODC 
nam tot twee maal toe de leiding doch 
Boxtel maakte op haar beurt tot twee-
maal toe gelijk. . . 
Het spel van onze reserves deed erg 
�tuntelig aan. De basis van het voetbal 
"techniek" was ver te zoeken en tot 
overmaat van ramp bleek men van de 
tactiek totaal geen notie te hebben. 
Het spel vloekte met alle stopperregels. 
Hier is maar één medicijn, die baat: 
Trainen! 
DVG III-Boxtel III werd een wedstrijd, 
waarin al te zeer gewoekerd werd met 
lichaamskracht, zodat leider-scheidsrech
ter A. de Koning de verantwoording niet 
langer durfde dragen en om geen enkel 
risico te lopen de wedstrijd staakte, 
Jllet de stand 1-0 in het voordeel van 
DVG met nog een half uur spelen. 
Soit, de volgende maal èn beter èn spor
tiever. 

Het competitierad kreeg_ weer een aar
dige slinger, doch voor Boxtel een al te 
regelmatige. 
Van de uitslag DEB-TAC 0-1 waren 
alleen • de cijfers verrassend. 
Zundert kwam aardig uit de hoek met 
een 4-1 zege op Nevele, dat tesamen 
met Oirschot de strohalm voor DVG is. 
SVG bleef baas in eigen huis door met 
royale cijfers van Oirschot 5-1 te win
nen. 
Yoab-Groen Wit 1-3 lijkt ons van wei
nig betekenis. 

Boxtel I blaast a.s. Zondag even uit om 
dan 21 December de le.euw in eigen hol 
te gaan opzoeken. T.A.C.-Boxtel zal, zo 
de wedstrijd niet in een gelijkspel ein
digt, wel enige tekening in de strijd 
brengen. Wie weet slaagt Groen-Wit er
a.s. Zondag niet in om T.A.C. de voet 
dwars te zetten . . . . . .  
Tenslotte nog een verzoek aan het adres 
van onze supporters: Men gelieve bij �de 
wedstrijden van de lagere elftallen buiten 
de afrastering van het terrein te blijven. 
Dat zal het spel ongetwijfeld ten goede 
komen. 

D.V.G. - BOXTEL 1 3

De wedstrijd D.V.G.-Boxtel, die zeer 
sportief werd gespeeld, eindigde in een 
verdiende overwinning voor Boxtel. De 
bezoekers speelden 'bt!ler dan trnn gast
heren, ofschoon ·deze fanatiek streden, 
om de te verwachten nederlaag zo klein 
mogelijk te houden. 
Na 26 minuten krijgt Boxtel een corner 
te nemen. De Boxtel-rechtsbuiten plaatst 
keurig voor de voeten van de links
binnen, die met een ver schot in het _ver
laten DVG-doel schiet, 1-0. Enige ogen
blikken-- later verrast de Boxtel-midden
voor de DVG-keeper met een laag schot 
in het uiterste hoekje, 0-2. Twee mi
nuten voor de rust brengt de DVG
rechtsbuiten de stand op 1-2. 
Na de thee pakt DVG nog wat steviger 
aan en het scheelde geen haar of het 
werd gelijk. De Boxtel-achterhoede is 
echter op haar post en geeft geen krimp. 
Een kwartier na de rust maakt de Box-

Een kind vroeg om brood 
Verhaal 

van de week. 

ques werkte weer op de fabriek tussen 
het hout en de machinerieën. Na ander
half jaar ging hij met enige andere ar
beiders mee naar de Duitse bosgebieden, 
om hout te vellen voor Nederland. Hij 
vond er z'n plezier in de bomen te horen 
neervallen. Z'n bijl sneed door de tak
ken. De Duitse grensambtenaren keek 
hij niet aan. Hij was de sombere werker, • 
die niets meer kende dan een felle haat 
tegen alles en allen. Zijn vrouw kende in· 
hem niet meer de Jacques van vroeger. 
Zij leed daar erg mee. Nooit i1eer had 
ze z'n goedmoedige lach geh�rd. 

Hij woonde ergens in 't Gooi, toen de 
honger het Westen teisterde. Dagelijks 
ging hij naar een klein meubelfabriekje, 
waar hij tussen het gezoem der schaaf
banken en het gesnerp der cirkelzagen 
zijn hongerige maag trachtte te vergeten. 
's Morgens als z'n vrouw stiekum haar 
eigen sneedje brood in z'n broodtrom
meltje had gestopt, had hij nog juist de 
kans gezien dit z'n dochtertje op haar 
bordje te schuiven, terwijl hij haar 'n 
knipoogje gaf. Ivonne !achtte dankbaar 
terug en verslond 't lekkere hapje in en
kele ogenblikken. - Dat dankbare ge
zichtje van Ivonne zong inet het geluid 
van de cirkelzaag mee. Haar lachende 
oogjes keken hem guitig aan toen hij een 
grote balk op de schaafbank lei. Dan 
speelde het door z'n hoofd, dat z'n 
vrouw vandaag misschien wat melk zou 
kunnen bemachtigen, en morgen zou hij 
de boer op gaan om wat aardappelen, 
wat graan of wat hij ook maar kon krij
gen. Hoe lang tobde Jacques nu al om 
z'n vrouw en Ivonne, hun kind, in 't 
leven te houden. Hij had niet eens in de 
gaten hoe hij zelf met de dag verma
gerde, hoe zijn kleren als oude zakken 
over z'n botten hingen. 
Maar ja, wat heeft dat nu ook te be
tekenen. Eén glimlach van Ivonne, de 
dankbare omhelzing van zijn vrouw, als 
hij weer iets op de kop had getikt -
dat was genoeg om zichzelf te vergeten. 
't Geluk zit soms in zo'n simpele d�ngen. 

Het Gehei1n 
van 

Doruske 

Simpel 

4. Na het avondeten vertelde Doruske 
de belevenissen van de dag, waarnaar 
Hanneke vol aandacht luisterde. Als ze
zo een uurtje gezellig gekeuvel hadden 
dan werd het weer zoetjes aan tijd om 
alles voor de nacht te gaan verzorgen, 
het ezeltje en de geit kregen hun laatste 
voer en de stal werd afgesloten. 
Bas de 'trouwe waakhond kwispelde al 

De honger teisterde het Westen. Overal 
trokken kleine zwarte stoeten naar een 
of ander kerkhof. Steeds feller, steeds 
verder greep de honger om zich heen, 
Er vielen mensen neer te midden van 
hun werk, in een drukke straat, of in 'n 
stille kerk. Een verlammende schrik greep 
de mensen aan. Niets of niemand had 
nog de kracht tot werken. Het enig be- . 
langrijke voor iedereen was: voedsel. Als 
een waanzinnige liep Jacques de afge
legen dorpjes af, bedelend om voedsel 
voor z'n vrouw en z'n kind 
Als hij dan na zo'n harde v·ruchteloze 
dag thuis kwam met 'n hompje brood, 'n 
restantje muffe bloem of een paar sui
kerbieten, dan was er altijd nog een 
beetje vreugde om het weerzien. Er wa
ren ook dagen dat zijn handen leeg wa
ren. Dan werd het heel stil in z'n kleine 
woning. 
Ik weet niet hoe lang Jacques langs de 
wegen ronddwaalde, langs de wegen bec 
delde. Maar op een avond kwam hij 
thuis, zonder dat hij 't heldere stemmetje 
van Ivonne hoorde. Het angstige gezicht 
van z'n vrouw zei hem genoeg. 
Enkele dagen later liep e�n kleine zwar
te stoet over de weg, die Jacques zo dik
wijls had gelopen. 
Een paar mensen bleven even stil staan. 
Liep Jacques,-die timmerman van 't meu-
belfabriek daar niet? 

• 
I • • • 

De bevrijding was niet voor alle mensen 
een feest. 't Leven gaat z'n gang. Jac-

111et zijn staart als hij het baasje zag ko
.men, want 's avonds kreeg hij altijd een 
extra lekker brokje. Doruske sprak hem 
altijd vriendelijk toe en spoorde hem aan 
om goed te waken. 
't Was zowat middernacht toen Doruske 
wakker werd. Bas de waakhond ging 
vreselijk te keer. Doruske kwam over
eind en luisterde, 

Op een winderige dag in November 
stond Jacques aan de voet van een 
flinke boom en wilde juist z'n eerste 
felle blijslag geven toen hij opeens een 
stemmetje achter zich hoorde, heel be
deesd "Gutentag". - Jacques keert zich 
om. Vlak voor 'm staat een klein blond 
meisje. Twee grote tranen blonken in 
haar ogen. ,,Bitte, etwas Butterbrot" -
Jacques knelde z'n bijl vast, wilde grof
weg vloeken en met z'n werk beginnen. 
Maar opeens keek hij in de ogen van 
Ivonne, op die dag dat hij stiekum het 
sneedje brood dp haar bordje schoof. 

's Avonds had Jacques, toen hij thuis
kwam, grote eetlust. Toen z'n vrouw 
h�m vragend aankeek, zei hij "ik heb 
m n boterhammen weggegeven". En zij 
"aan wie?". En hij: ,,aan een kind in 't 
Reichswalt". - ,,0 Jacques" - . 
Die avond wisten zij zich weer gelukkig; 
het geluk zit soms in zo'n simpele din
gen. Een kind vroeg om brood. 

"Wat zou er toch gaande zijn" sprak het 
manneke hoorbaar tot zich zelf. ,,Ik weet 
het niet" gaf Hanneke ten antwoord, ,,ik 
ben lang wakker van het lawaai." • 
Doruske stapte zijn bed uit en stak een 
kaars aan "ik ga eens kijken" zei hij, 
maar Hanneke vermaande hem dat hij 
niet naar buiten mocht gaan, je kon 

' nooit weten. 



' 

tel-linksbuiten via een DVG-speler er 
1-3 van. Hierin komt geen verandering 
meer éÎl Boxtel gaat met een verdiende 

• overwinning naar huis. •
.. De wedstrijd DVG II-Boxtel III werd 

met de stand - 1-0 voor DVG door de 
scheidsrechter gestaakt. De .junioren 
moesten de beide punten in St. Oeden
rode laten en verloren met 3-1. 
Het· programma voor de a.s. Zondagen 
luipt: , ' 
14 Dec. Nevelo (Oisterwijk)-,-DVG; 
:21 Dec. DVG-Groen. Wit en 
.28 Dec. Boxtel-DVG. 
De junioren spelen a.s. Zondag uit tegen 
ODC V. 

HOCKEY-NIEUWS 
In een tamelijk matige wedstrijd heeft 
j.l. Zondag ons eerste heren-elftal we
derom een goede overwinning kunnen 
behàien tegen Huac III uit Helmond. 
Vooral in de eerste helft was het samen
spel slecht en geen onderling ver
band tussen de verschillende linies. De 
1-0 voorsprong was dan ook maar
nauwelijks verdiend. In de tweede helft
sloot het geheel wat beter en spoedig
was dan ook de score opgevoerd tot
4-0, met welke resultaat tevens het
-einde kwam.
Onze dames bevochten in Oss de da
mes • van Rapidity en vooçal in het be
gin reeds werden er onmiddellijK . ee!l
paar goede aanvallen opgezet, waarmt 
.al spoedig het eerste ds>elpunt ont
stond. Na enig heen en weer spelen, 
slaagde onze rechtsbuiten erin de .stand 
op .:2-0 te brengen, waarmede 'de eerste
helft ten einde kwam. Na de rust werd 
,er wederom een goede partij hockey
gespeeld en al spoedig leidde dit we
<ierom tot een doelpunt. Daarna begon 
de vermoeidheid wel een weinig mede 
te spreken (onze dames speelden slechts 
met tien speelsters) maar desondanks zag 
<ie voorhoede toch nog kans onder aan
moediging van de supporters een doel
punt te scoren en hiermede de over
winning veilig te stellen. Voorlopig is 
:hiermede Rapidity wel uitgeschakeld 
voor een kans op de tweede plaats. 
.A.s.· Zondag spelen de heren een belang
.rijke uitwedstrijd en wel tegen HMMC
in Helmond. Als evenwel· vanaf het be
:gin :: degelijk aangepakt wordt zal ons 

• -ook ditmaal de overwinning niet ont
gaan. Het 2de heren-elftal moet naar
Schijndel om daar partij te· geven tegen 
Hopbel ll. Hopbel kan ook op fikse te
gel}stand rekenen. Het eerste dames
-elftal is vrij. 

DAMNIEUWS 
.De heden gespeelde wedstrijden voor de 
-onderlinge jubileumcompetitie brachten 
de volgende uitslagen: � 
H. Schuurmans-C.' Oliemeulen 2-0
W. ,Tybosch Jr.-J. v. d. Wouw 2-0
E. v,. Roosmalen-N. Walraven 0-2
W .. Tybosch Sr.-F. Leermakers 0-2
A. Kool-E. v. Roosmalen 2-0
De stand van het ranglijstje is thans als 
volgt: 

gesp. gew. rem. ver!. p. 
t. 'A. Kool 12 7 3 . 2 16 
2. H. Schuurmans 11 6 4 • 1 16
3. W. Tybosch Jr. 8 5 3 0 13
4. F. Leermakers 9 6 1· 2 13 
5. J. v. d. Wouw to 5 2 3 12 •
6. 'Chr. v. Rooy to 3 3 4 9 
7. C. Steinm'ánn 7 3 2 2 8 
8: J. Verhuist • 5 3 1 1 7 
9. N. Walrave 10 2 2 6 6 

10. W. Tybosch Sr. 12 2 2 8 6
j 1. C. Oliemeulen 11 1 . 3 • 7 5 
12. E. v. Roosmalen 11 2 1 8 5,

• 13. A. v. Giersbergen 3 1 0 2- 2
De overige leden speelden vriendschap
]>elijk en niet voor een plaats in het 1 e 
-tiental.

TAFEL TENNISNIEUWS 
:Zoals de verwachtingen waren hebben 
Advanée I en III met grote cijfers ge
·wonnen. Advance I en in Óen Bosch 
van Kring I met 8-2 en Advance III 
'won··van Philips VII met 9-1. R. Stein
mann won van de Brabantse kampioen 
-eerste klas C. Leo welke tot nu toe in de
-competitie nog ongeslagen was. Bij Ad-
vance III noteerde A. Nestelaar en J. 
Driessen grote overwinningen. 
Advance II verloor van Cor du Buy I 
met 7-3 en Advance IV verloor met 
7..:...3 van de I:-Ielmond reserve's. ' - ,Zaterdag a.s. Pieus III-Advance III. 
Zondag a.s. Advance II-Irene I, Licht
flitsen 1-Advance IV en Atoom-Advan
ce Dameswedstrijd. 
Hiervan zal Advance III wel winnen, 
ter.wijl Advance Il, IV en de Daihes 
indien zij goe4 ia vorm zijn en Vrouwe 
Fortuna een beetje mee hebben, wel 
een gelijk spel kunnen behalen. 

Ingezonden stukken. 
EEN KLEINE NOTITIE BIJ 
,,ZIJN ER NOG PRINCIEPEN?" 
Het is jammer, dat in het artikel . van 
vorige week verwijten werden gestuurd 
aan het adres van de Katholieke Volks
partij, verwijten, die eigenlijk geen ver
wijten .zijn, omdat' ze de kern voor het 
begrip verwijt, het schuldig ;z:ijn aan fou-
ten missen. -
Volgens het artikel "Zijn er riog prin
ciepen" zou de Katholieke Volkspartij 
- waarvan de schrijver redelijkerwijs
-eist dat zij is opgebouwd op Katholieke 
grondslagen, - niet volgens deze prin
ciepen tewerk gaan en lopen aan de lei
hànd van de Partij van de Arbeid. 
Letterlijk zegt de schrijver dan, ,,Op het

1 ogenblik is het met de politieke richt
lijnen die men toepast voor Indonesië 

• -zó gesteld, dat -men alleen de meningen 
en de princiepen van de Partij • van de 

. Arbeid volgt."
Het is wel goed even te wijzen .op het 
partij-programma van de Katholieke 
Volkspartij, dat werd gepubliceerd in de' 
periode voor de verkiezingen. Hierin 
werd uitdrukkelijk gezegd, dat de Katho
lieke Volkspartij volkomen stond aan .de 
-zijde van de Partij van de· Arbeid, voor 
wat betrof de opheffing van alle kolo-
niale verhc;,udingen. 
Niemand zal ontkennen dat de lndone-· • 
sische kwestie zoals die zich na de be
vrijding van dat deel van ons koninkrijk 
heeft ontwikkeld, een zeer belangrijke 

plaats heeft ingènómen in de Neder
landse Parlemerttaire besprekingen;-
Daar deze kwestie een groot deel van 
de debatten in de kamer voor zich heeft 
opgeeist, heeft het er alle schijn van, dat 
er geen verschil meer bestaat tussen de 
P. v. d. A. en de Katholieke Volkspartij. 
Er is echter wel degelijk verschil. De 
Katholieke Volkspartij heeft als uitein
delijke politieke grondslag de verster
king van de zedelijke grondslagen der 
samenleveing. De P. v. d. A. streeft via 
levensbeschouwelijke weg naar een beter 
dienen van het algemeen belang. Op het 
eerste gezicht lijkt hierin niet veel ver
schil te liggen. Het schuilt juist in het 
woord "algemeen belang" . omdat voor 
deze partij, met een dergeliike brede ba
sis, geen vaste zedelijke normen zijn aan 
te geven. 
Dit principiële verschil is echter geen 
aanleiding geweest voor het bestuur van 
de Kath. ,Volkspartij om al de andere 
voor ons land van belang zijnde punten, 
te ontkennen. 
Zou men de programma's der beide Par
tijen naast elkaar houden dan blijkt hier
uit overduidelijk dat er veel punten van 
overeenkomst zijn, meer dan men die 
bij de andere christelijke partijen zoti 
ontmoeten. 
Ondertussen houdt men partij-congres
sen heet het dan verder en met minach
ting spreekt sehrijver over de onbelang
rijkheid van het congres . 
De Maasbcide van 28/10 noemde het 
congres een' groot succes en zei: ,,Het 
was geen vuurwerk, dat even schittert 
en bijna even snel uitdooft; het was een 
laaiend enthousiasme 0111 de bloei van 
Vaderland en Kerk om geluk en wel
vaart van het volk." 
,,De Katholieke Volkspartij gaat de moei
lijkheden niet uit de weg", zegt Het 
Huisge:z:.in 29/10, ,,dit besef is doorge- • 
drongen tot de bredere gelederen van 
Het Katholieke Volksdeel". 
Zelfs de Groene Amsterdammer conclu
deert· 1/1 t, ,,De rede van de Heer An
driessen kan zo worden begrepen, dat 
de Katholieke Volkspartij binnen de coa
litie niet alleen de sterkste, groep is, 
maar ook de groep wier opvattingen 
zwaarder wegen, dan die van de coali-
tiegenoot de P. v. d. A." .. Uit verschillende persstemmen hltikt wel 
dat de mening van de schrijver hinkt en 

- teveel is gebaseerd op de Indië-politiek
die inderdaad de schijn doet leven alsof 
de Katholieke Volkspartij een. is met de 
Socialisten. 
Tot_slot nog dit. Het is een verheugend 
verschijnsel, dat ook in Nederland de 
ernst van de huidige wereldtoestand is 
begrepen. Wij moeten niet vergeten dat 
er op het .ogenblik twee machten tegen
over elkaar staan, de democratie en het 
communisme. Men is voor of tegen. 
Daarom is het van het grootste belang 
dat verbrokkeling van politieke partijen 
zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 
Verdeel en heers zou voor de commu
nisten een al te gemakkelijk terrein zijn. 

A. VERHOEVEN.
Naschrift van de Redactie. 
De K.V.P. en de, P. v. d. A. maakten 
grote en grove fouten; de . grootste _f<;>ut
is onze Indië-politiek, de z1g-zag-poltt1ek
van ·het kabinet0Beel, door de K.V.P. 
gestemd. 
Terwijl de Nederlandse souvereiniteit 
principiël wordt aangetast door de inter
nationale controle der grote mogendhe
den, waaraan 't Kabinet zich braafjes 
onderwerpt, zwijgt de K.V.P. in alle ta
len. Is dat fout? 
Maar ook in andere opzichten loopt de 
K.V.P. aan de socialistische leiband van/ 
de P.v.d.A., wat men b.v. uit ·de politiek 
van Lieftinck en uit de z.g. opvattingen 
over bezitsspreiding duidelijk kan op-
maken. Is dat _fout? ,. 
Over "Koloniale politiek" spreken wij
Nederlanders al lang niet meer, dat zal •

• de opponent ook wel weten. 
Als de ·Maasbode, het conservatieve blad 
bij uitstek, het partij-congres van, de 
K.V.P. een congres een succes noemt, 
staat daar tegenover dat "De Tijd'' 
spreekt van een congres, waar het in
tèllect ontbrak. Maar dat zijn maar ge
zagsargumenten. 
De princiepen van het socialisme, zelfs 
al is 't in 'n nieuw kleedje gestoken, zijn 
materialistisch. De onze zijn het niet. 
Wij kunnen wellicht samenwerken met 
de P. v. d. A., die socialistisch geïnfec
teerd is, maar niet ten koste van wat we 
ons voorgesteld hadden te bereiken, en 
wat nu uit vrees en halfslachtigheid niet 
bereikt werd. 
De K.V.P. heeft zich bij de linl<ervleugel 
aangesloten. 
Zij had samenwerking moeten zoeken 
bij de christelijke partijen. 
Maar we raden de h�er Verhoeven aan 
eens naar een plaatselijke vergadering of 
Kringvergadering van de K.V.P. te gaan, 
hij zal dan ontdekken dat er maar een 
stand aanwezig is. 
Kan zo'n partij zich nog volkspartij noe
men. Zijn wij niet allen leden van de 
volksgemeenschap. - En last, hut not 
least: als onze K.V.P. zo doorgaat kan 
zij de K er gerust aflaten. Radicaal 
rechts, dat is onze houding. Niet schip
peren, niet vrezen. 

H. v. d. M.

Gesprek van Vanavond. 
Het is toch wel een goede weldaad, dat 
we. weer mogen zeggen wat we willen. 
Het is alleen maar jammer dat het niet 
zo heel veel helpt als we eens wat criti
seren. En er zijn in Boxtel toch wel en
kele dingen die ons niet aanstaan. 

Ook dat is zo maar een onhebbelijkheid 
Ivan me hoor; je moet dat allemaal maar 
niet zo heel ernstig opnemen. Ik ben al
leen maar blij ·dat ik het eens even heb 
kunnen zeggen, dan ben ik weer even 
tevreden. 
Meer nog zou ik willen brommen over 
de politiek, maàr mensen die me kennen 
zeggen dat ik daar geen verstand van 
heb. Misschien is dat ook wel zo, maar 
toch zou ik graag even laten horen dat 
ik een nieuwe partij ga oprichten. 

. Dai wordt dan een partij wàar iedereen 
aan mee kan doen. 
Tegenwoordig is • alles zo krankzinnig 
beperkt. De K.V.P. is niets anders meer 
dan een orgaan van de P. v. d. A. 
De Partij van de Arbeid arbeidt niet, al 
zijn er enige arbeiders bij aangesloten. 
De andere partijèn zijn al even bekrom
pen. Nu schijnt men weer te spreken 
over een Partij van de Vrijheid. Maar 
ook dat is te bekrompen, want daaraan 
kunnen de gevangenen niet deel.nemen. 
Ik ga nu een partij oprichten van ambte: 
naren, want dat. zijn we binnenkort toch 
allemaal. 
Hoe vindt ge dat idee? 
Verder zou ik de Eerste en Tweede Ka
mer willen afschaffen, want daar zitten 
ze toch maàr uren te kletsen over een 
of ander begrotingsonderdeel, terwijl na 
die kletspartij de begroting zonder hoof
delijke stem�ng wordt aangenomen. 
Ook zou ik de sportrubriek van Brabants 
Centrum een weinig inkrimpen .. Of ik 
zou' meer papier besteden om een vrou
wenrubriek te openen, waar we· ten min
ste eéns een buurtpraatje kunnen houden 
in het openbaar. • 
Nog heel veel dingen zou ik willen be
spreken, maar ik wil ook nog wat be
waren voor het gesprek van een volgen
de avond. 

Distributie111Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLlJST 

voor het tijdvak van 14 December 
tot en met ').7 December 1947 

Bonkaarten KA, KB, KC 713
055 Algemeen: 750 gram 'suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of t 500 gram jam, stroop, enz.,
of 750 gram versnaperingen. 

053 Algemeen: 250 gram zachte zeep.
052 Algemeen: 2000 gram brood (geldig

tot en met 20 December). 
050 Algemeen: 1 ei. 
044 Reserve: 800 gram brood (geldig

tot en met 20 December). 
045 Reserve: 250 gram citroenen (reeds 

aangewezen voorinleveringsbon). 
047 Reserve: 400 gram qrood (geldig 
, tot en met 20 December).
Bonkaarten KD, KE 713
555, 556

1 
�57 Algemeen: 250 gram sui

ker, boterhamstrooisel, enz.,
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

553 Algemeen: 500 gram zachte zeep.
552 Algemeen: 800 gram brood (geldig 

tot en· met 20 December).· 
550 Algemeen: t ei.
544 Reserve: 400 gram brood (geldig

tot en met 20 December). 
546 Reserve: 500 gram bloem of zelfrij
. zendbakmeel ,,of kindermeel of kin-

derbiscuits.
Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH
713 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 
tot 5 Suiker: 250 gram suiker, boterham-

strooisel, enz. 
of 500 gram jam, stroop, enz.,
of 250 gram versnaperingen. 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz.
QA, QB, QC 711 
T-01, T-02 Tabak: t rantsoen cigaretten

of kerftabak. 
T-03 Tabak: 2 rantsoenen�cigaretten of

kerftabak. 
T-0 t Versnaperingen: 200 gram versna

peringen, 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi-
sel, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

T-03 Versnaperingen: 100 gram versna
peringen,· 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 • gram jam, stroop, enz. 

De reeds aangewezen bon 045 Reserve 
voor citroenen,moet uiterlijk op 13 De
cember bij een handelaar in citroenen 
worden ingeleverd. De niet aangewezen 
bonnen van Serie R van de bonkaarten 
711 kunnen worden vernietigd. Voorts • 
zijn niet aangewezen en kunnen worden 
vernietigd van de bonkaarten 713 de 
bonnen: 029, 526 tot en met 529 Alge
meen, 010 tot en met 012, 018, 517, 
518 Reserve, 002, 003, 503 Melk. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAR. ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 15. December 1947 

De H.H. Missen om half 7, -kwart voor 
8, 9 uur en om half t 1 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 zal worden opgedra- •
gen voor het geestelijk en tijdelijk,el
zijn van de parochie. De H. Mis van 
9 uur wordt opgedragen voor de leven
de en ov0erleden leden van • de St. Vin-
centiusvereniging. • • 
Vandaag gaat de 2e schaal voor de bij
zondere nodén van het Episcopaat, welke • 
bijzonder in de milddadigheid van de 
gelovigen wordt aanbevolen. a.s. Zon
dag gaat <le te schaal voor het Semina
rie. Vandaag om kwart voor twaalf Ma
riagarde en vanavond om 7 uur Lof, 
waaronder de derde adventsconferentie 
zal worden gegeven ·als voorbereiding 
op het Kerstfeest. Laten wij zoveel mo
gelijk deze adventsconferenties bijwo
nen om mee te leven met onze Moe
der de H. Kerk. Vanmiddag om half 

Ik zou nog graag wat willeQ mopperen 
over iets dat me zeer na aan het hart 
ligt. Ik ben op de ouders-avond geweest 
voor Katholiek Thuisfront. En ik zag 
daar alleen arbeiders zitten, alsmede 
enkele boeren. Ik vraag me af of de 
Middenstand en de hogere standen, zo
als dat heet, geen jongens in Indië heb
ben? Als dat zo is sta ik erg verbaasd. 
Want ik meen dat in een democratisch • 
land. gelijke rechten en gelijke. plichten 
bestonden. Wanneer ze wel jongens in 
Indië hebebn, dan moeten ze zich scha
men niet aanwezig te zijn geweest op 
die avond. 

� 4 is het H. Familie. 
Dinsdag 16 December begint.,, de no
veen voor, het Hoogfeest van· fterstmis. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen, • geboden vasten en 
onthoudingsdagen. In de vastenwet is 
gedispenseerd, niet echter in de onthou
dingswet, zodat het op die dagen ver
boden is, vlees en jus uit vlees te ge-
bruiken. 
Woensdag a.s. wordt de Gulden Mis op
gedragen ter ere van de H. Maagd, om . 
kwart voor 7. 

i Donderdag om ·7 uur Lof met Rozen-
hoedje. 
Zaterdag is het biechthoren van half 3 
tot 4 uur en van 6 tot half 1l. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Franciscus v. d. Kruys van
wege de R.K. Bond van Kantoor en win
kelpersoneel afd. Boxtel; z.a. gel. H. 
Mis voor Adriana van Rumund Kete
laars; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Christina van Gooi Neggers; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Hendricus v. d . 
Langenberg vanwege de Retraitepenning. 
Om half 8 gel. jrgt. voor Antonius Ver
hoeven; z.a. gel. H. Mis voor Franciscus 
Verheyden vanwege de jongens in lndie. 
Om half 9 gez. rondst. voor Johannes 
v. d. Plas. 
DINSDAG om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Henricus Veroude; z.a. gel. 
jrgt. voor Petronella v. d. Sande v. d.
Loo; H. Hartaltaar gel. rondst. voor
Anna Maria Hensen v. d. Langenberg;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Johannes 
Cijffèrs vanwege de Retraitepenning. Om
half 8 gel. jrgt. voor Maria Anna van' 
Nieuwburg; z.a. gel. rondst. voor Jo
hanna van Woensel Spierings. Om half 
9 gez. mndst. voor Maria van Gerwen. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Mathilde van Oerle Rey
nen; z.a. gel. jrgt. voor Petronella van
Esch v. d. Broek; H. Hartaltaar gel. 
rondst. voor Huberdina Queens Kus
ters; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor• Marinus van Diessen vanwege het per
soneel van de boterfabriek. Om half 8 
geL H. Mis voor onze jongens iri Indië 
vanwege Maria's Biddend Leger; z.a. 
gel. H. Mis voor Antonius van Kerkoerle 
en Elizabeth Leyten de hsvr. Om half 9 
gel. jrgt. voor Philibertus v. d. Heyden. 
DONDERDAG om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Henriëtte Witteveen Schö
ne; z.a. gel. jrgt. voor Adrianus van, 
Griensven; H. Hartaltaar gel. rondst. 
voor Lambertus v. d. Steen; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Johannes Troeyen 
vanwege de Broederschap van het H. 
Bloed; om half 8 gel. jrgt. voor Wil
lem Dankers en Dina Leyten de hsvr.; 
z.a. gel. H. Mis ter ere van de H. Cle
mens uit dankbaarheid. Om half 9 gez. 
jrgt. voor Sjaak van Vlerken. 
VRIJDAG: om kwart �oor 7 gez. mndst. 
voor Adrianus Schellekens ;. z.a. gel. H. 
Mis tot bijzondere intentie uit dankbaar
heid; H. Hartaltaar gel. rondst. voor Ma
ria v. d. Langen berg Hosewol; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Cornelia van Hal 
van Riel vanwege de broederschap van 
0. L. Vrouw van Hakendover; om half
8 gel. H. Mis voor Franciscus de Laat; 
z.a. gel. mndst. voor Johanna de Laat
van Kempen; om )jalf 9 gel. jrgt. voor 
Petronella van Vught Vorstenbosch. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. �or Dick Peynenburg; z.a. gel. 
jrgt. voor Cornelis de Laat, Henrica,
Pijen de hsvr. en Henricus de zoon; H.
Hartaltaar gel. rondst. voor Lamberdina 
v. d. Geeren v. d. Meyden; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Gerardus Schel
lekens vanwege ae Broederschap van het 
H. Bloed; om half 8 gel. H.1 Mis voor 
Petrus Muselaars en Henrica van Dru- •
nen de hsvr.;-z.a. gel. rondst. voor Cor
nelis v. d. Heuvel. Om half 9 gel. mndst. 
voor Henriëtte Witteveen Schöne. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders; Dinsdag gèl. H. Mis voor Jo- •
hanna van Lieshout de Werd; Woens
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens; Donderdag gel. H. Mis voor Eli
zabeth Traa Verhoeven; Vrijdag en Za
terdag gel. H. Mis tot bijzondere inten
tie. 
Gedoopt: Goverdina Cornelia Josepha
Maria d.v. Franciscus van Vlerken Ro
meijnders; Johannes Adrianus z. v. Jo
hannes Janssen Kelders. 

PAR. H. HART BOXTEL 
3e Zondag van de Advent 

, (Garidete) .14 Dec. 1947. 
De te schaal is •voor de Kerk,' de 2e 
voor de B.N. Vandaag is de Hoogmis 
met volkszang. Direct na de Hoogmis 
Santa Teresa voor de meisjes. Om kwart 
voor 12 H. Familie voor de jongçns; 
om half 4 H. Familie voor de mannen. 
Om 7 uur Lof met volkszang en Ro
zenhoedje voor onze Jongens in Indië. 
a.s. Woensdag wordt om 7 uur de 
"Gulden Mis" gezongen. Van oudsher 
werd deze Maria-Mis in grote getale 
bijgewoond door allen die op bijzon
dere wijze Gods bescherming behoeven. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdagen zijn 
quatertemperdagen, geboden onthou
dingsdagen. Men mag dan geen vlees of 
jus uit vlees gebruiken. Zij zijn door de 
Kerk ingesteld als dagen van gebed en 
boete tot voorbereiding op het Kerst-
feest. , 
Deze week komen alle schoolkinderen te 
biechten. 
Wat betrett het biechten met Kerstmis, 
verzoeken wij de gelovigen met aandrang 
�o mogelijk de biecht reeds te spreken 
a.s. Zaterdag en niet te wachten tot 
daags voor Kerstmis, teneinde de druk
te op die dag te verminderen. 
Vrijdag ·om 8 uur repetitie der Zange
ressen van de H. Familie voor Meisjes. 
a.s. Zondag gaat de 1 e schaal voor de 
Seminarie van ons Bisdom. 
ZONDAG, 14 Dec.: 6 uur l.d. t.e.v. de 
H. Gerardus Majella; 7 uur Ld. voor de
parochie; 8 uur l.d. voor Johanna Spij
kers-Dekkers vanwege de H. Fam. van 
Moeders; kwart over 9 Ld. voor Maria 
de Kort v. d. Broek vanwege de Broe
derschap van het H. Hart; half t t de 
Hoogmis l.d. voor Petronella v. d. Horst
van Handel vanwege de Broederschap 
van het H. Bloed . 
MAANDAG, t 5 Dec.: 7 uur z.d. voor
Henricus van Woensel en echtg.; Ld. 
voor Bijzondere Intentie; l.d. voor Ge
rardus Roos en boom; .kwart voor 8 Ld. 
voor Wilhelmina El tink Kesten; l.d. voor 
Marinus v. d. Ven; half 9 Ld. voor Jos 
van Susante. 
DINSDAG, 16 Dec.: 7 uur I.m. voor
Theodora van Schaaijk; I.m. voor An
toon . Smulders; 1.d. voor J!ranciscus 
Schaapsmeerders; kwart voor 8 Ld. voor 
de Heet Karel v. d. Ven; Le\. voor Piet
v. d. Kruys; half 9 Ld. voor Johannes 
Chrlstianus v. d. Boogaard. 

WOENSDAG, 17 Dec.: , 7 uur Gulden 
Mis; z.j. voor Gerardus Roovers; Ld. 
voor Cornelis Strijbos en echtg.; Ld., 
voor overleden familie van Teeffelen;
kwart voor 8 I.m. voor Henricus van
Weert; I.m. voor Johanna v. d. Loo
Heesakkers; half 9 I.m. voor Johanna
van Geffen v. d. Horst. 
DONDERDAG 18 Dec.: 7 uur pl.l.m.
voor Johanna Heeren-Kuppen;-1.m. voor 
Gerrit Voets; t.j. voor Mej. Ding-Goos
sens; kwart voor 8 I.m. voor Petronella 
v. d. Horst van Handel; I.m. voor Frans
van Kleef; : half 9 Ld. voor Sjaak van
Vlerken.
VRIJDAG 19 Dec.: 7 uur Pl. I.m. voor
Karel Smit; I.m. voor Maria van Opstal; 
I.m. voor Johanna de Kort v. d. Broek;
kwart voor 8 l.d. voor Adrianus Vla
minckx vanwege de Buurt; 1.d. voor Ger
dina van Beljouw; half 9 z.j. voor Cor
nelis van Krieken en Hendrica Dieden
z.e.
ZATERDAG 20 Dec.: 7 uur gef. 1.j.
roor Z.E.H. Frans Eras, zijn ouders, 
broers en zusters; l.d. voor Matthilde
Sèheepers vanwege de ·Buurt; l.d. voor 
Antonius Wagenaars en echtg. vanwege .
de Loterijclub; kwart voor 8 Ld. voor
Maria van Roessel vanwege de Buurt; 
Ld. voor Mevr. Henriette Witteveen
Schone; half 9 Ld. voor Adrianus v.-d. 
Loo.
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 

• 3de Zondag van de Advent
ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur H. Mis voor Bijzon-
dere intentie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de Le
den der Voortplanting des Geloofs. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Oetelaar.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dora hsvr. van Joannes v. d. Oetelaar. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
ricus· v. Hemmen. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adriana 
hsvr. v. Henr. v. Hemmen. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
de Vroom. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 
rondst. voor Johanna de Vroom; Dinsdag 
rondst. voor Martina de Vroom; Woens
dag mndst. voor Christiaan v. Kempen; 
Donderdag rondst. voor Theodorus 
Schellekens; Vrijdag rondst. voor Maria 
v. d. Oetelaar; • Zaterdag rondst. voor 
Antoon v. Kempen. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
Derde Zondag vap. de Advent 1947 

ZONDAG: half 8 H. Mis ter ere van 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
voor behouden thqiskomst. Hierbij wordt 
de kerk met 'n kaars vereerd; 9 uur H. 
Mis tot intentie . van de parochianen; 
half elf de Hoogmis als gez. rondst. voor 
de wed. Cornelia de Groot-van Roos
malen. De eerste schaal is voor · onze 
eigen kerk, de tweede voor B.N. Ver
gadering van St. Vincentiusvereniging; 
half 3 Lof met rozenhoedje, om Gods 
zegeningen te verkrijgen over ons paro
chiehuis en de kapel van Stapelen. 
Na het Lof bijeenkomst van de zela
tricen van het Genootschap der H. 
Kindsheid, en• van het Liefdewerk St. 
Petrus in de pastorie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 9 gez. H. Mis 
voor overleden familie van Wilhelmus 
Johanna v. d. Meyden. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de Heer 
Lambert v. d. Elk in Den Haag overle
den; kwart over 8 H. Mis voor de Heer 
Johannes Quinten. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd, voor. 
mevr. Henriëtte Witteveen-Schöne; kw. 
over 8 Gulden Mis gezongen ter ere 
van 0. L. Vr. in de blijde verwachting 
van het Goddelijk Kerstkindje, om Gods 
zegen te v,:rkrijgen over ons parochie
huis· en de kapel van Stapelen. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van 
deze week zijn quartertemperdagen, ge-
boden Onthoudingsdagen. 
DOND�RDAG: half 8 H. Mis voor 
Christiaan Christina van Roosmalen; kw. 
over 8 H. Mis tot intentie van de leden 
der Godvruchtige vereniging ter ere van 
de H. Theresia. 
VRIJDAG; �lf 8 H. Mis voor de fami
lie Vermulst-Reynen; kwart over 8 gez. 
rondst. voor mevr. Marie Maas-de Werd. 
ZATERDAG: haff 8 H. Mis voor Cor
nelia van, Haaren-Vissers te Haaren 
overleden; kwart over 8 H. Mis voor 
Huberdina Leyten-Schellekens. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7. Om half 6 Lof met rozen
hoedje tot bekering van de communisten 
en opbloei van het verenigingsleven op 
katholieke grondslag. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor mevrouw Maria Maas-de Werd al
hier Cornelia van 1 Haaren-Vissers te 
Haa1ren en Cornelia van Hal-van Riel, 
in de parochie St. Petrus overleden. 
Zo,f!ag, 21' December half 8 H. Mts, 
waarbij de kerk met een kaars . wordt 
vereerd voor Frans Schaapssmeerders te 
Tilburg/ overleden; 9 uur H.• Mis voor 
het welzijn van de parochianen en half 
t t . gezongen H. Mis voór mej. Wilhel
mina v. d. Boom. 
, PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 

LIEMPDE 
3e Zondag van de Advent, 14 Dec. 1947 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur Lmndst. voor Maria 
Hendricus v. d. Sande; to uur z.m. voor 
Engelbertus v. d. Wiel v.w. de Oud-Bin
nen!. Strijdkrachten; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Catharina 
Pijnen burg� 
Maandag en Dinsdag half 8 z. 7e voor 
Arnoldus v. d. Nirel. 
Maandag 8 uur l.j. voor Maria Jan Wel-
vaarts. * • . 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Jan Pijnen- . 
burg; 8 uur !.rondst. voor Mathilda Prin
sen. 
WOENSDAG: half 7 'Gulden Mis tot 
welzijn der parochie; 7 uur ,z.m. voor 
Cornelis v: Abeelen als overleden lid1 H. 
Theresia; 8 uur l.mndst. voor Engelber
tus v. d'. Wiel. 
DONDERDAG: 7 uur Lm. voor bijz.' 
noden der parochie; half 8 z.mndst. voor 
Cornelia Jacobus v. Vlokhoven; 8 uur 
l.j. voor Gerardus v. Rooy. ,,,. VRIJDAG: 7 u. z.mndst. voor -Wilhelmi. 

., 

• 



na Appeldoorn; hal( 8 z.mndst. voor 
~ Petrus v. d. Berk; 8 uur l.j. voor Theo

dorus v. Rooy. 
ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Cor
nelia v. d. Biggelaar; half 8 z.m. v. Mi
chiel v. d. Velden als overleden weldoe
ner van Kerk en Liefdegesticht; 8 uur 
l.j. voor Franciscus van Rooy.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Martinus
van Rooy; 8 uur I.m. tot ·welzijn der 
par.; 10 uur z.m. voor Cornelis van
Abeelen als overleden Korist. 

Woensdag 7
° 
uur I.m. tot èijzondere in

tentie; Donderdag 7 uur I.m. voor Adria
nus Vughs en Maria de dochter. 
Woensdag, ·Vrijdag en Zaterdag zijn het 
de quatertemperdagen, geboden vasten
en Onthoudingsdagen; in de vastenwet 
is echter gedispenseerd, niet in de ont
houdingswet. 
Zaterdàg onder de H. Mis van 8 uur 
algemene H. Communie der Kinderen; 
de jongens komen biechten Donderdag 
morgen 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen 

Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Advents
Lof met Rozenhoedje; na het Lof een 
lied. 
Maandag moeten de kinder�n van het 
4de, 5de, 6de en 7de leerjaar komen 
biechten. Dinsdag die van het 2de en 
3de leerjaar. Daags nadat ze gebiecht 
hebben zullen ze gezamenlijk communi
ceren. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 8 uur. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
het quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen (in de vasten ge
dispenseerd). 

Maandag 7 uur I.m. voor Arnoldus van 
de Wiel als overleden lid broederschap
Q.L. Vr. van Mariahout; Dinsdag 7 uur
I.m. voor Arnoldus van de Wiel als over
leden lid O.L. Vr. van de H. Eik; 

7e voor Arnoldus van de Wiel over
leden te Liempde. 

PAR. ST. WILL1BRORD ESCH 
. Derde Zondag van de Advent Woensdag om half 8 Gulden Mis. 

Deze week vanaf Dinsdag iederen avond Vandaag is 't Zondag "Gaudete". H.H. 

Herplaatst 1 
•Bij mijn vertrek naar Indië be
tuig ik miJn oprechte dank 
voor de blijken van belangstel
ling en voor de gulle gaven 
die ik mocht ontvangen. 
Verder roep ik alle familie
leden, vrienden en kennissen 
een hartelijk vaarwel toe. 

AD. KUENEN, Dpi. Sold. 
S.S. Slote_r _d�ij_k. ____ _ 

Te koop: een in goede staat 
zijnde wentelstellingploeg met 
kouter en voorschare, . bij 
F. v. Boxtel, Nie\1wstraat 84,
Boxtel. 
Te koop: een vulkachel, 
Bosscheweg -'-80.c...·---...,...,.-
Gevraagd: Een net Meisje 
voor dag of dag en nacht. 
Mevr. v. d. Schoot-Verhagen 
Parallelweg 23 Z., Boxtel. 
Te koop: Een in prima staat 
zijnde Haard, met vloer en 
achterplaat, v. Merheimstraat 
65, Boxtel. 
Gevraagd, huisnaaister, voor� 
lopig een dag per week. Eltink 
Wilhelminas.;..;.tr.;.;.aa...;t_20_. __ _ Verloren Kinderwagenvacht, 
overwegend bruin, in Lennis
heuvel, tussen Smits en de 
Export Slagerij. Beloning f 10. 
]. A. Geerts-Kruynen, Munsel 
I Boxtel. 
Te koop: zware Biggen en een 
Paardenhaam, kl. m. ook te 
ruil tegen gr. m. bij de Wed. 
J. Vermulst, Lennisheuvel 64.
Te koop, tweedehands fornuis
kachel, bij van Dijk, Nieuw
straat 65. 
Te koop: traploper, met roe
den, kroonlamp, lamp met kap, 
verchroomde kapstok en para
pluiebak, oudhollands stoeltje, 
ganglamp, gangspiègel, thee-

, kastje, twee stillevens, staande 
halklok, inmaakpot en enige 
schilderijen. Bevragen Zater
dag na 5 uur en Zondag bij 
C. van Schaayk, Van Osch & 
van Leeuwenstraat 52. • 
Te koop eenpersoons ledikant 
met toebehoren, kinderslaap
kamer-ameublement, bestaan
de uit ledikantje, wascommo
de, tafeltje en twee stoeltjes. 
Bevragen Stationstraat 31, 
Boxtel 2 maal bellen. 
Gevraagd net meisje voor hal-
ve dagen of werkster voor en
kele dagen per week. A. L. 
Steenb:ikkers, Stationstraat 58. 

Typwerk gevraagd aan huis. 
Voorwaarden nader overeen te 
komen. Brieven onder no. 912. 

Net dagmeisje 
gevraagd 
bij ALPH. VAN HEESCH,
Rechterstraat. 

Notaris P.Mertens 
te Boxtel, 

z�l voor de Erven Mevr. de 
wed. Th. Maas te Gemonde in 
de zaal van het café Verbrug
gen nabij de Kerk aldaar op 
Woensdag 17 December 1947 
voorm. 10 uur 

publiek verkopen : 
kamer- en slaapkamerameuble
menten, ledikanten, lampen, 
spiegels, pendules, kasten, ka
chels, schilderijen, stofzuiger, 
stoelen, huiselijk gerief en een 
kippenkooi; enz. • 
Betaling contant. Bezichtiging 
een uur voor de verkoping. 
BEZOEKT DE 
Tentoonstelling 
van Zangkanaries 

Zondag 14 Decembe.r 
in de zaal van het café van 
de Heer H. v. ROOY, Nieuwe 
Kerkstraat. 
GEOPEND van 11 tot 6 uur. 

ENTREE VRIJ. 
Kanariekwekers sluit U aan bij 

,,Het Zuiden", Boxtel. 

Oogarts Duynstee 
's-HERTOGEN}lOSCH 

15. Dec. tot 4 Jan. afwezig

Visi tekaar tjes! 
Bestel deze tijdig bij 
DRUKKERIJ 

TIELEN 
STATIONSTR. 28 BOXTEL 

Adres voor 

Pekeldichte 
Spekk1.:1ipen 

Gevraagd een flinke huishou Reparaties binnen zeer korte delijke hulp. Mevr. H. Cijffers-
Bruns, Bosscheweg 46. tijd gereed 
Te koop: Een platte buiskachel p 

V 
d • Brand

met schuifoven, zo goed als • • • 
nieuw, bij H. Megens, Tonge- Hoge Vonder 315 
ren 102- St. Oedenrode 
Hennen. Hennen 
in volle leg, Bestel nog heden 
W. L., Reds of Barnev. f 8,5U,
W. L. d. d. rui f 5, - ; Loop
eenden, 9 mnd. f 6, - p. st. 
Vanaf 12 stuks franco huis.

DE BOXTELSE 

Begrafenis•Onderneming 
Stationstraat 64 

Hoenderbedrijf DE STANDAARD" --verleent bij overlijden goede
zËisT diensten. 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

VOS STATIONSTRAAT 44.

onBDEKHANDEL , 

Stoom wasserij 

Giesbers :i: Boxtel 
vraagt: 

Meisjes 
voor alle afdelingen 

'Douwe &gberts 
G) .THEE

BEKENDMAKING 

Wegens verbouwing van het foto,atelier is onze zaak 

gesloten van 15 Dec .• 21 Dec. 

Foto=Atelier JANSSEN:: BOXTEL 
Aan hetzelfde adres te koop:

étalage-opstand (koperen stangen enz.) 

IJzeren Ledikanten 49.50 
2 Persoons 

Staaldraadmatrassen 31.50 
2 Persoons 

F.]. Witteveen woNINGINRICHTING 
Rechterstraat 22 

Maar het werk gaat door! 

om half 7 Lof vanwege de Noveen voor 
Kerstmis. Briefjes met noveengebed zul-
len worden uitgereikt. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
het Seminarie. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dina Corn. v. Schijndel-v. Dijk; half 9 H. 
Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie; 
Elders mndst. voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adria
na van de Ven-van d. Struyk; EJders 
H. Mis voor Adriana v. d. Ven-v. d.
Struyk vanwege Boerinnenbond.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Konings (B.); elders mndst. voor 
Johannes Konings. 
WOENSDAG: half 8 gez. jrgt voor Ge-

rardina v. d. Laar-v. d. Laak; elders 
mndst. voor Gerardina van de Pas
Hoevenaars. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
Mari<!, Cornelia van Gorp-Schellekens; 
elders mndst. voor Martinus Johannes 
van Rooy. 
VRIJDAG: half 8 gef. H. Mis voor Me
vrouw Joh. Maria van Kuyk-Hackfoordt; 
elders mndst. voor Adrianus van de 
Nosterum. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
Konings; elders mndst. voor Geertruda 
van der Staak-Konings. 
Nog zullen elders geschieden: H. Mis

voor Cornelia van Oers-v. d. Braak; H. 
Mis voor Gertruda van der Staak-Ko
nings. 

Wij hebben het zwaar te verantwoorden 
gehad. Duizenden zijn reeds door de ver
koopsters van lampe bediend. Zwaar was 

et werk, maar prettig! Het is een weldaad 
>or het echte verkoopstershart, telkens weer
.n greep te kunnen doen uit de ruime

voorraad. Moderne dameskleding, hoeden 
en chique, heerlijk warme bontmantels. ' 
Spoedig zal het zijn: 

-Zuid-Nederland bij �ampe klant
Nu reeds zeggen allen die bij ons gekocht 
hebben: Voor dames- en kinderkleding 

3iiam 
Uw bontjas veilig voor de mot, 
In onze vrieskluis 's zomers achter 

EIHDHOVEN 

Grote Berg 16 
Tel. 7241 

ANSTERDAM 

_ROTTERDAM 

UTRECHT 

Ook voor 'n Chique Damesblouse 
. 

IS: WITTEVEEN de zaak 

voor de vrouw met smaak 

Zie èt�lage. . Zie étalage. 

Het zou jammer zijn, als U niet hoort bij. de
duizenden die genoten van de poppenfilm 

"Honig werkt''. • Die is nu afgeloopen. Maar 
het werk hij HONIG's Fabrieken gaat dóór en 
dus blijven er steeds meer voedzame HONIG's 
artikelen komen. • Ook ,.voor U ! 

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

Bestelt tijdig 
Uw Wild 

Boekhandel TlELEN 
Stationstraat 28 

Ontvangen: 
Frans Werfel, Het Lied van Bernadette geb. f 8,90 
H. de Greeve, Terra Promissa, deel I en II geb. f 3,90 • 

Voor KERSTMIS: Kerstlopers, Kersttafellakens, 
Kerstmenu's, rolleti§�s rood en wit crepepapier 
enz. Grote sortering Kerst- en Nieuwjaarskaar
ten en Nieuwjaarsbriev,en. 
DAGKALENDERS - WEEKKALENDERS 
KANTOORAGENDA's - ZAKAGENDA's, 
OMLEGKALENDERS. 

Wollen Kleedjes 
voor Salon•, Huis, of 
Slaapkamer 

60X 120 cm. 

F.]. Witteveen woNINGINRicunr-G 
Rechterstraat 22 Boxtel 

BOIIG'S Mll!UI • 1om·s PUDOII; 
HDIIS'S BUMEEL • HDIIG'S mm

IOIIS'S BLDIJES 

1 Verlooft U met Kerstmis? 
Dan heeft U natuurlijk liefst 
de mooiste en beste ringen: 
H.D.Z. ringen.

Wij hebbrn VOQT u 
Gouden Trouwringen 
in elk gewicht en in elke maat 
voorradig. 

A. van Vlerken - Boxtel·
fUWELIER � HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

"13.LXOH 'N313U. "d ·r ')lmiG 

VOOR BRILLEN NAAR ..... .

F. P. v. Langen, Stationstr.62 
Horlogerie , Optiek , Goud en Zilver. 

ERKEND ZIEKENFONDSLEVERANCIER 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Pracht 
Handweef Tafelkleed 

Damast Patroon 

120 X 150 cm. ·6.45
F.]. Witteveen

\
woN1NGINR1cHTING 

Rechterstraat 22 Boxtel 

en Gevogelte 
voor de a.s. feestdagen bij 

KOKS 
Molenstraat,37 - Boxtel 

DOOR 

■èJ4•114M•lfifi4;fi•lJ4iiJ;C
ROZEMAR!,INSTitij Tfl,..'407 BOXTEL 

• T 35 
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DÎSTRIBUTIEKRING BOXTEL Uitreiking nieuwe bonkaarten, Tabaks- en Véfsnaperingskaarten, Schoenenbonneil, Toeslagkaarten 
. voor aanstaande en jonge Moedersalsmede extra brandstoffen voor grote gezinnen. 

De waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring Boxtel maakt, in aansluiting 
op zijn persbericht van 18 November 
1947 bekend, dat de uitreiking van ho-

. vengenoemde bescheiden in het tijdvak 
van 22 December 1947 tot en met 17 
Januari 1948 zal worden voortgezet vol
gens onderstaand rooster: 
BOXTEL EN SCHIJNDEL 
Maandag 22 December M - Mo. 
Dinsdag 23 Dec. Rest M en N 
Woensdag 24 Dec. 0 
Maandag 29 Dec. P - Pie 
Dinsdag 30 Dec. Rest P en Q 
Woensdag 31 Dec. R - Ro. 
Vrijdag 2 Jan. 1948 rest R. 
Maandag 5 Jan. S - Schie 
Dinsdag 6 Jan. Sche-Scho 
Woensdag 7 Jan. Scho - SI. 
Donderdag 8 Jan. Rest S. 
Vrijdag 9 Jan. T en U 
Maandag 12 Jan. V - Vi 
Dinsdag 13 'Jan. Vi - Vr. 
Woensdag 14 Jan. Rest V 
Donderdag 15 Jan: W t.m. Z. 
Vrijdag 16 Jan. Kloosters. 
LIEMPDE: 
Donderdag 30 Jan L. t.m. M 
Dinsdag 6 . Jan. N t.m. P 
Dinsdag 13 Jan. Q t.m. Z. 
ESCH: 
Maandag 29 Dec. L t.m. M. 
Maandag 5 Jan. N f.m. P 
Maandag 12 Jan. Q t.m. Z. 
LENNISHEUVEL: 
Vrijdag 9 Jan. N t.m. Z. 
GEMONDE: 
Donderdag 15 Jan. N t.m. Z. 

• Mede te brengen:
Tweede distributiestamkaarten, de inwis
selingsbon van de thans in gebruik zijn
de bonkaart. De CM-kaart (voor aan
staande en jonge Moeders alsmede de
inlegvellen van degenen, die in aanmer
king komen voor een schoenbon.
Voor verdere bijzonderheden wo·rdt ver
wezen naar reeds eerder gedane publica-
ties. • 

• BOXTEL, 15 December 194?'-
De wnd. Dir. vnd. j, F. A. PARO.

De Waarnemend Directeur van de Dis
tributiekring Boxtel brengt ter open bare
kennis, dat voor de gemeente Boxtel de
inlevering van consumentenbonnen en
toewijzingen voor voedings-, genotsm_id
delen en Incl. Artikelen door Handelaren
in de weekvan 22 t.m. 27 Dec. 1947 en
van 29 Dec. 1947 t.m. 3 Jan. 1948 is

· vastgesteld als volgt:
Maandag 22 en 29 Dec. 1947: Normaal.
Dinsdag 23 en 30 Dec. 1947: Normaal.
Woensdag 24 Dec. 1947: Handelaren,
die normaal op Woensdag en tevens d·e
genen, die normaal op Donderdag en
Vrijdag inleveren.

. Woensdag 31 Dec. 1947: Handelaren, 
· die normaal op Woensdag en tevens de

genen, die normaal op Donderdag inle
veren.
Vrijdag 2 Jan. 1948: Normaal.
BOXTEL, 17 December 1947.

De wnd. Dir. vnd. J F. A. PARO. 

SPORT-NIEUWS 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
Boxtel II herstelde zich van haar inzinking der laatste weken en won overtui
gend (5-0) van Avesteyn uit Dinther. 
Boxtel III kreeg de kopploeg Gestel III 
te gast. • 
Aanvankelijk leek het alsof Boxtel de 
boventoon zou gaan voeren, doch gaan
deweg kwam St. M.-Gestel er beter in 
en profiteerde dankbaar van de geboden 
kansen. 
De uitslag werd 5-3 voor St. M.-Gestel. 
In deze matige wedstrijd vestigde links
buiten Schuurmans na lange tijd weer 
eens de aandacht op zich. 
De A,junioren lieten geen steek vallen 
en wonnen met 3-0 van Blauw-Geel. 
De B-junioren speelden een verrukkelijk 
(en voorbeeldig!) partijtje voetbal. 
Sch_ijndel moest er met 7-1 aan gelo
ven. 
Boxtel I moest toezien, hoe T AC zich 
aan de kop werkte. 

- Alle hoop op een nederlaag van de Til
burgernaars tegen Groen-Wit bleek ijdel.
T AC bleef met 3-0 heer en meester.
A.s. Zondag ontmoeten de matadoren
in deze· afdeling elkaar en gezien het
gelijke aantal verliespunten �al het er
spannen. .Naar wij vernemen is Jan v. d. Broek, lid
van Boxtel, van Indië op weg naar huis.

. In Januari zal "Den Broek" weer in ons
midden zijn.

ODC - OISTERWIJK 6 - t -
Reeds van meet af aan was het ·te zien 
dat de scheidsrechter in deze wedstrijd 
geen gemakkelijke taak zou hebben. De 
eerste aanvallen van Oisterwijk brathten 
evenzoveel overtredingen en een tervoor 
Nfarcelissen, scheen er bepaald zin in te 
hebben. Hij had echter buiten de wa.Jl"d 
in casu de scheidsrechter gerekend, en 
al heel vroeg (er zal zowat een kwartier 
zijn gespeeld) moest hij de kleedkamers 
opzoeken. De laatste ging echter zo 
maar niet, en 41iverse Oisterwijkse lei
ders waren nodig, om het zover te 
krijgen. -Wat was er gebeurd? Bij, een 

• aanval van Oisterwijk over rechts, floot
de scheidsrechter voor buitenspel. Speler
Marcelissen kon zich hiermee niet ver
enigen, en lanceerde -enkele (hier niet
tè noemen) uitlatingen aan het adres van
de scheidsrechter.
Toen een waarschuwing niet hielp, en hij
bleef doorgaan de scheidsrechter te ir
,ritereri, werd hem het verder medespelen
'ontzegd.
•• Bravo scheidsrechter, zo moet het!
ODC dat reeds van het begin af tech
nisch de meerdere bleek te zijn, nam ge
leidelijk het spel in handen, en nadat
een geweldig hard schot onder tegen de

deklat belande nam Schalks even later de 
leiding 1-0, 
Hoewel de doelverdediger van Oister
wijk voortreffelijk werk vemchtte kon. 
hij toch niet voorkomen, dat Pen_nings 
met een• hard schot no. 2 maakte. 
Een paar hachelijke momenten ontston
den er toen voor het ODC doel, waar 
bij het hoofd van Wagenaars eens red
ding moest'brengeri, Aan de andere kant 
,choot Bergewerff buiten qereik van de 
Oisterwijk doelman tegen een der ach
terspelers aan. 
Met 2-0 voor ODC werd de tweede 
helft begonnen, en vrij spoedig vergrote
Hazenberg met een schot in de boven
hoek de voorsprong 3-0. Oisterwijk ant
woordde hier op met een ver schot, dat 
Cor ving maar de bal uit de handen 
werd gel�pen door een der Oisterwijk
spelers 3-1. Reeds een minuut later 
werd het 4-1 en dit doelpunt was van 
bijzondere makelij, Een voorzet van 
Schalks laag over de grond belandde bij 
Hazenberg, die inplaats van zelf te 
schieten of over te geven aan Brekel
mans die naast heni. stond, de bal liet 
liggen. A. Pennings, die het geval had 
doorzien kwam van achteren toege
stormd en keihard vloog de bal in het 
net 4_'.1 _ Oisterwijk gaf de moed niet op 
en bleef hard door werken, Vooral de 
rechtsbuiten stichtte met fraaie voor-

- zetten nog al eens verwarring. Het trio
Peijnenburg, Wagenaars, Meister, bleef
echter meester van het terrein. Aan de
andere zijde maakten Hazenberg en Pen- .

�ings het halve dozijn vol, en met een 
uitgespeeld Oisterwijk kwam het einde. 
A.s. Zondag ODC-Haarsteeg, aanvang
half drie,

NEVELO - D.V.G. t - 6. 
In tegenstelling �et het bericht in het 
"Huisgezin" van Maandag 15 December 
j.l., dat het "arme" DVG met 3-1
klop had gehad van Nevelo uit Oister
wijk, heeft DVG haar eerste overwin
ning behaald en wel met 6-1.
Vanaf de aftrap neemt DVÇ het initia
tief in handen, de linksbuiten schiet hard
op het Nevelo-doel, de keeper h�eft de 
bal niet voldoende onder controle en 
de middenvoor legt de bal in het doel 
0-1. De DVG-aanvallen zijn niet van
de lucht en de rechtsbinnen kogelt te
gen de kruising van paal en .Jat. Dan 
slaagt er van Alphen in een wat veiliger 
voorsprong aan zijn club te bezorgen 
0-2. De Nevelo-achterhoede is de kluts
kwijt en de linksback maakt er zelfs 
3-0 van. Tien. minuten voor de rust
valt de DVG-middenvoor uit en DVG
speelt met 10 man verder. De rust
komt met een verdiende voorsprong van
3-0. Na de rust doet de middenvoor
weer mee en via de aftrap is DVG weer
in de aanval en moet de Nevelo-doel
man wijken voor een "kei" van onze
middenvoor 0-4. Nu valt hij- echter
weer uit en wordt vervangen. Nevelo
laat zich echter niet bedwingen en drijft
DVG terug op eigen speelhelft. In deze
periode laat de achterhoede van DVG
echter zien wat zij waard is en zet met
verre trappen haar voorhoede aan het
werk. Uit een bedoelde voorzet van
rechts rolt de bal in het Neve;;lo-doel
0-5, Dan maakt van Kuringen het halve
dozijn vol 0-6. Vier minuten voor het
einde weet Nevelo eindelijk de eer te
redden en hiermede komt dan het einde
van deze vooral voor de rust spannende
wedstrijd, die dóor de scheidsrechter
goed werd geleid.
Het tweede elftal speelde thuis tegen
OJC IV uit Rósmalen en wist een 3-2
overwinning te behalen,
De Junioren gingen naar ODC B. en
verloren, nadat de rust met dubbel blan
ken stand was ingegaan met 3-0.
Het programma voor a.s. Zondag luidt:
DVG !-Groen Wit (Princerihage), aan
va1ig 2 uur. Het tweede elftal speelt uit
tegèn Spo_rtvereniging '32 te 's-Bosch.

TAFEL TENNISNIEUWS 
Zoals verwacht werd heeft Advance III 
van Pucis III gewonnen en wel met 8-2. 
De .Advance Dames konden het tegen 
het sterke Atoom niet bolwerken en ver
loren met 9-1, evenals Advance IV 
welke tegen de Lichtflitsen verloren, met
8-2. De wedstrijd Advance II-Irene I
werd uitge.steld tot a.s Zondag om 7 uur
in Café van Breugel. • 
Advance I speelt a.s. Zondag thuis te
gen Be Quick II, welke heus niet moeten 
worden onderschat, Advance Dames spe
len om 4 30 uur thuis tegen Philips 111 
en kunne� hier hun eerste puntjes mis
schien thuis houden. Advance IV gaat 
a.s. Zaterdag op bezoek bij Be Fair II
in Eindhoven, welke wedstrijd ook ge
wonnen kan worden,BILJARTSPORT 
Stand der clubcompetitie tot en met 

. 13 December <i'an de Boxtelse Biljart 
Bond. Klasse A. 
1. Prs. Hendrik
2. 't Hoekje
3. Amateur·

·4_ Dè Sport
5. Krijt op Tijd
6. Eureka
7. Gr. Pommerans
8. 't Schipke

carb. 
4771 
4721 
5411 
4862 
4453 
4319 
4018 
4505 

brt.· gem. gesp. 
1182 403 10 
1186 398 10 
1403 386 12 
1293 376 11 
1362 326 11 
1344 321 11 
1369 293 11 
1579 285 12 

' Klasse B. 
Kampioen Prins Hendrik. 

carb. brt. gem. gesp, 
1. Prins Hendrik 2795 1165 239 8
2. Amateur 2682 1172 228 8· 
3. Witte Muis 2672 1236 216 8
4. 't Schipke 2549 1364 t 86 8 
5. Krijt op Tijd 2324 1427 162 8
De uitslag van Klasse C kan eerst in ons
volgende nummer geplaatst worden.

AAN DE ABONNE'S VAN DE 
ST. JANSKLOKKEN. 

Deze week zullen de St. Jansklokken het 
Kerstnummer uitgeven en in -dubbele 
omvang, dus 32 pagina's verschijnen. 
Wegens bedrijfsmoeilijkheden zal er in 
de Kerstweek geen nummer uitkomen. 
Weekabonné's gelieven voor het Kerst-. 
nummer 10 ct," te betalen, want de week
abonnementen' zullen berekend worden, 
alsof er - als normaal - vier nummers zijn uitgekomen in deze maand. 

DAMNIEUWS 
De Eerste Boxtelse Damclub speelde he
den in Berlicum haar 6e competitie-wed
strijd tegen B.D.C., en wist met 13-7 
deze te overwinnen, daarmede zich veilig 
stellende voor deze klasse, waarin D.V.S. 
uit Schijndel door haar overwinning op 
Excelsior, evenals vorig seizoen de kam
pioensvlag kan hijsen, en Heusden II de 
rode lantaarn draagt. 
De E.B.D.'ers hebben thans nog één 
wedstrijd te spelen en wel uit, • tegen 
Werkendam op 8 Januari 1948. 
Daar O.G. uit Werkendam nog altijd 'n 
tikje hoger moet worden aangeslagen, 
zal het zaak zijn, om zo volledig mogelijk 
uit te komen, hetgeen tot heden wegens 
ziekte etc. niet kon geschieden. 
Hierdoor is het te verklaren dat de 
E.B.D. dit seizoen met een bescheiden 
plaats op de ranglijst genoegen moet 
nemen. 
Weten zij deze te winnen dan behoren· 
zij nog tot de goede middenmoot. 
We hopen volgend seizoen op meer suc
ces en geven hier de persoon1ijke pres-
tact1es van de wedstrijd B.D.C.-E.B.D. 

B.D.C.,Berlicum - E.B.D.,Boxtel 
-1-:- J. Bechtold-H. Schuurmans 0-2
2 A Schuurmans-F. Leermakers 2-0
3: H·. v. Lith-A. Kool 0-2 
4. H. van Osch-J. v. d. Wouw 0-2 
5. L. Jacobs-C. Steinmann 0-2
6. J. Swartjes-W. Tybosch Jr. 0-2
7. A. v. Houtum-C. Oliemeulen 2-0
8. A. Steenbergen-E. v. Roosmalen t-1
9. M. Smulders-N. Walrave • 2-0
10. Joh. Swartjes-J. Verhuist 0-2

Uitslag 7-13 

Gesp�ek van Vanavond 
Deze' week hebben we allemaal gehoord 
en gelezen dat Nederland eigen\ijk maar 
een Duitse provincie is en dat_ we ma�r 
niet moeten rekenen op grenscorrectie 
of annexatie, 
Dat zijn bekende geluiden, vindt u niet? 
In de Hitler-tijd hoorden we niets an
ders. Ook klagen onze boeren weer steen 
en been. Verleden week kwamen er op 
één dag een vijftigtal boeren voor de 
Tuchtrechter, 
Allen vanwage de te geringe graanleve
ring. Zij werden zo door elkaar tot 
f 100,- boete per kop veroordeeld. 
Die dag had de tuchtrechter dus weer 
een grote vijfduizend gulden verdiend. 
Maar ja, hoe lang zou men daar de �ver
vloedige ambtenaren van kunnen mtbe
talen? De boeren doen goed op nog 
meer verbalen te rekenen, want er ko-

men tw'aalf mainden in 'n jaar, en elke 
maand moet men enkele duizenden amb
tenaren het maandgeld kunnen geven. 
Hebben zij nu 'n verbaal voor hun ge
ringe graanleveringen, volgende keer 
heeft hij twee kippen teveel, te weinig 
eieren geleverd, zijn varkens niet hoog 
genoeg opgegeven of vier nieren in de 
kuip van één varken. 
Morgen zal het slechter gaan. De bouw
·vakken betalen geen zwarte lonen meer
uit. De hoop van de bouwvakarbeiders
is nu gesteld op .extra uitkeringen. Als
die niet komen, gaan we staken.
Of neen, dat hoeven we niet eens.
Er komt toch geen cement. We liggen
reeds voor de dertigste keer stop dit
jaar wegens cemen!•gebrek.

Kleine opmerking. Waarheid-propaganda 
In de Re_chterstraat op een gebouw, ,dat 
aan de gemeente toebehoort kunt u een 
aardige propaganda-plaat bewonderen· • 
waarmee u wordt aangespoord om De 
Waarheid te lezen.' 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTÈL 

Zondag 21 Decembef 
De HH. Missen om half 7, kw. voor 8, 
9 uur en om half 11 de Hoogmis, dii.
zal worden opgedragen voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de te 
schaal voor het seminarie, terwijl de .2e 
schaalcollecte gehouden wordt voor de 
bizondere noden van het Episcopaat. 
Wij bevelen beide collectes ten zeerste 
in uwe milddadigheid aan. Vanavond om 

' 7 uur Lof, waaronder de laatste Advent
conferentie zal worden gegeven. 
Maandagavond om half ,8 Mariacongre-
gatie. . 
Woensdag 24 December Vigiliedag van 
het Hoogfeest van Kerstmis, geboden 
vasten en onthoudingsdag. In de vasten
wet is gedispenseerd, niet echter in de 
onthoudingswet, zodat het op die dag 
verboden is vlees of jus uit' vlees te ge
bruiken: 
Dinsdag en Woensdag is het biechtho
ren des morgens onder de HH. Missen 
en Woensdagmiddag van half 3 tot 4 
uur en van é tot half 8, in alle 4 de 
biechtstoelen. 
DC>pderdag 25 December Hoogfeest van 

Kerstmis. De HH. • Missen zijn om 4 . 
uur, om 7 uur en om half 10: De nacht-
mis zal worden opgedragen voor het 

. geestelijk en tijdelijk welzijn van de- pa
rochie. Onder de stille HH. Missen en 
na de plechtige H. Mis van 4 uur wor
den door alle gelovigen Kerstliederen • 
gezongen, de tweede H. Mis van het 
tweede drietal is met volkszang. 
Iedereen wordt verzocht de parochie
bundel mee te brengen en ook mee te 
zingen . 
De koorzangers hebben direct na de 
nachtmis voorrang bij het communiceren 
aan de kleine communiebank bij de 
biechtstoel van de Pastoor. 
Na de middag om 3 uur Plechtig Lof 
met Sermoon. Na het Lof is er gelegen-
heid tot biechten tot 5 uur. 
Vrijdag Twede Kerstdag. De HH. Mis
sen om half 7, kwart voor 8, 9 uur en 
om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 zàl worden opge• 
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. Na de middag 
om 3 uur Lof met rozenhoedje. 
Donderdag Eerste Kerstdag en Vrijdag 
twede Kerstdag gaat de 2e schaal voor 
de bizondere noden van het Episcopaat. 
Het Kerkbestuur van St. Petrus heeft 
be.sloten ook dit jaar niet tot banken
en stoelenverpachting over te gaan. Om 
echter tegemoet te komen aan de bezwa
ren van degenen, die geen vaste plaats 
kunnen pachten, zullen voortaan ·op 
Zon- en feestdagen alle plaatsen, ook 
de verpachte plaatsen, vrij zijn in de H. 
Mis van kwart voor 8, tegen betaling 
van 10 cts voor de verpachte plaatsen 
in °de banken en stoelen in de midden
gang en.-in het Priesterkoor. Alleen de 

• plaatsen in de banken tegen de zijmuren
kosten 5 cts. Dus degenen, die de ge.
pachte plaatsen wensen te behouden,
hebben geen recht op die plaatsen in de -
H. Mis van kwart voor 8, alleen tegen
betaling.
Op 29 en 30 December; Maandag en
Dins,dag, zal er gelegenheid zijn voor ,
hen, die hun gepachte plaatsen wenseo
te behoµden op de nieuwe voorwaarden,
te betalen, van 9 uur tot half 12, tegen

' de oude prijs. De verpachte plaatsen 
welke niet betaald worden, zullen op
nieuw verpacht worden op Vrijdag 2 Ja
nuari na de H. Mis van half 9. Dit alles 
gaat in op 1 Januari 1948. 
Daar twede Kerstdag dit jaar op Vrijdag 
valtr is door onze'Bisschop--op die dag 

' in de onthoudings:wet gedispenseerd, zo
dat het gej,ruik van vlees op die dag is 
toegestaan. 
Zaterdag is het biechthoren van half 3 
tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG; om kwart voor 7 gez. 

SOLDATEN KEERDEN NAAR HUIS. 1 Verhaal van de week 
Ze lagen al een paar uren in de wacht
kamer van. het militaire vliegveld Lang
ton Hili te wachten: Kapitein Mac, ser
geant O'King en- Homer, een matroos 
tweede klasse. 
Gisteren waren ze afgezwaaid met veel 
handdrukken behalve de matroos ,die 
geen handen meer had, maar niet minder 
hartelijk vaarwel gezegd. 
Naast elkaar lagen ze in het kleine hok
je, toen opeens de omroeper hun namen 
afriep en hen mededeelde dat er over 
enige minuten een kist naar New York 
vertrok. 
Ze sprongen op gi:_epen hun plunjezak 
en snelden naar het vliegveld. 
Enige ogenblikken later lagen ze in de 
bagage-ruimte weer naast elkaar, gedul
dig wachtend op het starten. 
Eigenlijk kenden ze ]kaar niet. Een paar 
vragen waren voldoende om elkaars we
derwaardigheden te kennen. 
Boven het Rijngebied gevlogen? 
Ja. 
Och, wat bommen gelost op Berlijn. Ja. 
Geluk gehad. Maar één keer neerge
schoten. 
Ik? och, ik zat in een spitsfire. Ja �en 
goede machine. Hij heeft het heel de 
oorlog uitgehouden. 
En jij? Hoe lang ben jij nu al van huis? 
Een paar eeuwen geloof ik. Ik ruimde 
wat mijnen op. Eentje heeft me de han
den afgeslagen. Maar ik kan met deze 
haken alles doen. Kijk maar, een sigaret? 
...... en met zijn ijzeren haken, aan zijn 
armen gemonteerd, presenteerde hij han-
dig een sigaret. 
Getrouwd? 
Nee verloofd. 
Aardig meisje. 
Ja. Maar ze heeft mijn handen nog niet 
gezien. Ze zal niet meer kunnen als ze 
deze haken ziet, waar eens mijn vingers 
stonden. 
Stilte. 
Willen we gezamenlijk een taxi nemen, 
als we aankomen? 
Ja . 

Het Geheiln 
van 

Doruske 

Simpel 
6. 's Morgens groepten de mensen bij
een om het geheimzinnig lawaai van de
voorbije nacht te bespreken,· maar nie
mand kon precies zeggen wat hi'.j ge
hoord had; gezien had het trouwens
niemand, Wat later op de morgen kwam
van de meest afgelegen huisjes het
nieuws van het gebeurde.
Dit was voor de bewoners niet zo aan
genaam want bij de een werd een koe
vermist bij sommige een geitje en. bij

Wat ga je doen? 
Ik \Vas ijsverkoper. Dat zal nu wel een 
ander doen. 
Ik zat op een handelsbank Daar zijn 
genoeg lui voor te vinden. 
En jij, matroos? 
Ik? 
Ik ga piano spelen met mijn haken. 
Stilte. 
Ik geloof dat we New York naderen. 
Ai, wat een heerlijk gezicht. Geen woord 
tussen de drie. Alle drie kijken ze naar 
beneden. leder met zijn eigen gedachten, 
eigen angst om het weerzien. 
Even later glijden ze over het veld naar 
de hangars. 
En nog even later rijdt een taxi naar de 
boitensteden van New York met drie 
mensen, di·e de beste jaren van hun leven 
doorbrachten ver van hun land en huis 
tussen vuur en granaten, tussen vrienden 
en vriendscQi)p tot de dood. 
,,Stan:ley-street." 
Hqmer, kleine matroos. Het is jou beurt. 
Zal ik eerst jullie mee naar huis bren-
gen? Ik vr�es dat .. ,... 
Vooruit Homer, de oorlog is uit. 
Zien we elkaar morgen bij Butch, m'n 
oom? Hij heeft goed bier. 
Allright, Homer. 
De chauffeur wil wegrijden, maar de ka
pitein geeft een teken nog • even te 
wachten. 
In een angstige stilte zitten Kapitein 
Mac en Sergeant O,King door het klei
ne raampje te zien hoe zijn thuiskomst 
zal zijn. 
Ze zien hoe Homer bang naar de kleine 
villa loopt, waar hij hoopte zijn ouders 
te vinden. Ep telkens keek hij naar de 
belendende villa waar Nora moest wo
nen, het meisje waarvan hij verteld had. 
Alles bleef stil tot opeens een kind uit 
de tuin kwam gestoeid, even bleef staan, 
eç_n paar grote ogen openzette en toen 
op Homer aanstormde "Frank. ..... Frank 
. . ....... Oh Frank." 
Ze viel hem om de hals, rukte zich weer 
los, rende naar binnen. 

vele was er in de omgeving van hun 
huisje een barbaarse vernieling aange
richt. 
7. Lange -Willem, dikke Gijs en Bertje
van Mie Tijsen besloten om het gebeur
de bij de koning te gaan vertellen.
Ze gingen druk-pratend de heuvel op 
naar het kasteel. 1 
.,,Wie" zal er bij de koning het woord 
doen" zei lange Willem. 
"Ik niet" zei dikke Gijs "want iJc kan 

Mammie, Mammie, Frank. 
Rende naar de villa naast hun huis. 
,,Nora, Nora . ..... " 
Nog even bleven de kapitein en de ser
geant toezien, tot ze zagen hoe hulpe
loos Homer al die omhelzingen ontving, 
hoe Nora hem kuste eJ2 hoe ten slotte 
even een kleine stilte viel toen ze naar 
zijn handen keek. 
Dan gaf de kapitein een teken. De auto 
snelde voort. 
Twee soldaten die duivelse nachten had
den meegemaakt pinkten met hun ogen. 
,Toen vloekte de sergeant. 
's Avonds in het kleine restaurant van 
Butch's àom, vonden drie mensen. elkaar 
aan de. toonbank. 
Ze hieven het glas. 
Hoe was de thuiskomst? 
Ach laten we o;ver iets anders praten. 
Waarom? 
Ik vond mijn vrouw nog niet. 
Mijn kinderen zijn zo groot geworden. 
En Nora? 
Homer zwijgt. 
En Nora? 
Wat moet een man doen met zulke grijp
haken. Hij kaTI er niet eens de lokken 
van ·zijn vrouw mee strelen. 
Oom, schenk ons nog eens in. 
Dan zucht de kapitein. Een jaar geleden 
liet ik bommen vallen cp Normandië. 
"Verdomme," zegt de sergeant. ,,Zij 
bleef toch trouw, ondanks je haken. 
Ik sla je morgen dood als je haar niet 
ten huwelijk vraagt." 
Homer grijpt met zijn haken het glas 
bier,. maakt het leeg en gaat weg. 
Drie mensen gaan uiteen. 
Maar enkele weken later waren kapitein 
Mac en sergeant O'King getuigen toen 
Frank Homer met zijn afgrijselijke ha
ken de trouwring aan de slanke vinger 
schoof van Nora. 
Zoveel trouw hadden ze na deze ellende 
niet meer verwacht. 
Och kom. Zelfs in de steppen van Rus
land vindt mén nog wel een orchidee. 

van dat klimmen op deze heuvelweg bij
na niet meer op adem komen, laat mij 
maar uitblazen en luisteren." 
"Dan ben jij de man" zei lange Willem 
teggn Bertje, ,,gij kunt je woordje wel 
doen en bovendien ben jij altijd een van 
's konings vertrouwensmannen geweest, 
dat _is dus uitgemaakt." 
Zo pratend waren ze bij de kasteelpoort 
aangekomen. 

e 

' 
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mndst. voor Petrus v. d. Hagen i z.a. gel. 
H. Mis voor Her\drica v. d. Eerden-v.
Deursen ; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor
Cornelis van Hal ; H. Bloed kapel gel. H. 
Mis voor Cornelia van Hal-van Riel 
v.w. de Broederschap van het H. Bloed ; �
om half 8 gel. H. Mis voor Franciscus
van Besouw ; z.a. gel. H. Mis tot bizon
dere intentie ; om half 9 gel. jrgt. voor 
Wilhelmina Hermens. 

. DINSDAG : om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adriana Leermakers-Aven
donks ; z.a. gel. jrgt. voor Wilhelmus 
van Kempen en Anna van Kuringen de 
hsvr. ; H. Hartaltaar gel . jrgt. voor Jo
hannes Hendricus v. d. Biggelaar ;  H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Johanna 
Verhoeven- de Greef te Waalwijk over
leden ; om half 8 gel. mndst. voor Petrus 
v. d. Hagen ;  z.a. gel . jrgt. voor Johanna
Maria , Geerts-Pijnenburg, Gerardus de
zoon en Anna Maria de dochter ; om 
half 9 gel. jrgt. voor Adriana Mathilda
van der Heyden-Verkuylen. 
WOENSDAG : om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johanna Maria Pastoor-v. d. 
Broek ; z.a. gel. H. Mis voor Antoinetta
van Kempen ; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Jvlarinus van Diessen v.w. het per-

• soneel van de Boterfabriek ; H. Bloedka
pel gel. H. Mis voor Dick Peynenburg
v.w. de bewoners der Molenstraat ; om
half 8 gel. . H. Mis voor onze jongens 
in Indië v.w. Maria's Biddend Leger ; z.a. 
gel. jrgt. voor Petronella van Hal ; om 
half 9 gel. mndst. voor Franciscus Ver
heyden. 
ZATERDAG : om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Henricus Crols ; z.a. gel. 
jrgt. voor \Vilhelmus van Kempen en 
Anna v. Kuringen de hsvr. ; H. Hartal
taar gel. jrgt. voor Johannes Hensen ; H. 
Bloedkapel gel .  H. Mis voor Elizabeth 
Traa-Verhoeven v.w. de kleinkinderen; 
om · half 8 gel. H. Mis voor het geeste
l i jk en tijdelijk welzijn der parochi e ;  z.a. 
gel. H. Mis voor Arnoldus van Kempen 
en Maria de Laat ; om half 9 gel. jrgt. 
voor Johannes van Vught ;  om 9 uur ge
zongen H. Mis tot bijz. intentie. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden : 
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders ; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
hanna van Lieshout-de Werd ; \Voens-

• dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens ; Zaterdag gel. H. Mis voor ·Corne
lia van Hal-van Riel.
Gedoopt : Reinira • Antonia Gijsbertha
Maria d. v. Adrianus v. d. Sanden-v. d :
Dungen ; Johanna Adriana Nicolasina d.
v. Hubertus van Doorn-v. Esch ; Adriana
Wilhelmina d. v. Adrianus v. d. Laak
Boor; Marinus -Cornelis \Vilhclmus z. v.
Johannes Hosewol-v.d. Wal ; Wilhelmus
Lambertus Gerardus Maria z. v. Corne
lis Hulsken-v. Kaathoven ; Hendricus
Martinus Hendrica z. v. Johannes v. d. 
Langenberg-v. Bragt ; Anna Maria Hu
bcrdina d. v. Hendricus Wenting- v. d.
Bruggen ; Wilhelmus Johannes Maria z.
v. Hendricus Steenbakkers-v. d. Staak ;
Jan z. v. Jan Lorist-Pastoor; Johannes
Petrus Cornelis z. v. Petrus v. d. Pasch
Sterken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
4e Zondag van de Advent, 21 Dec. 1947 
Vandaag gaat de te schaal voor de Se
minaria van ons Bisdom, welke ten zeer
ste wordt aanbevolen ; de 2e voor de 
B.N. Aan de uitgang der Kerk collecte 
voor het Kath. Thuisfront. 
Onder de HH. Missen van 7 en 8 uur,
alg. H. Communie voor de leden der H. • 
Familie van Moeders en gehuwde vrou
wen. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 

, der Zelatricen van de Retraitepenning 
bij de Zusters. 
Om 7 uur Lof mèt volkszang en Rozen
hoedje voor onze Jongens in Indië. 
Maandag feestdag van St. Thomas : de 
leden der H. Familie voor mannen wor
den in een der H. Missen verwacht. 
Woensdag Vigilie van Kerstmis, onthou
dingsdag, men mag dan geen vlees of jus 
uit vlees gebruiken. 

Er wordt ·biechtgehoord als op Zondag 
van 3-4 uur en van 6-8 uur. 
Donderdag HoO'gfeest vao Kerstmis. Het 
eerste drietal HH. Missen begint om 4 
uur. Gedurende de 3e Mis worden Kerst, 
liederen 'gezongen,n . l .  l ied no. 6 en no. 
1 0. (Parochiebundel meebrengen). 
Het twede drietal begint om 7 uur. Tij
dens de derde Mis worden gezongen 
lied no. 7 en no. 9. 
Het derde drietal begint om kwart voor 
10. Tijdens de 2e Mis worden gezongen
lied no. 14 en 1 5. 
Om 7 uur hebben recht op hun plaats
zij die gepacht hebben voor de Missen
van 6 en 7 uur. 
In de Nachtmis e,; de Hoogmis hebben
recht op hun plaats, zij die gepacht heb
ben voor de drie laatste HH. Missen. 
Om 3 uur plechtig Lof met predikatie ; 
parochiebundel meebrengen voor de ge-
meenschappelijke zang. 
Na dit Lof l ied no. 5 .  Daarna gelegen
heid tot biechten tot half 5 .  Op eerste
Kerstdag ;)VOrdt voor en na de HH. Mis
sen geen •-biecht gehoord. Op de K!'tst
dagen de 1 e schaal voor de Kerk ; de 2e 
voor de B.N. 
Vrijdag : 2e Kerstdag, feestdag van St.
Stephanis, de eerste martelaar voor het 
geloof.
De I-I I-1. Missen zijn als op Zondag. Om
7 uur Lof met volkszang en Rozenhoedje
voor onze Jongens in Indië. 
Zaterdag feestdag van St. Jan, Apostel
en Evangelist, Patroon van ons Bisdom.
ZONDAG, . 2 1  Dec. : 6 uur l.d. voor Wil
lem v. d .  Langenberg v.w. Broed. Boxtel
Bokhoven ; 7 uur l.d. voor de Parochie ;
8 uur l .d. voor Maria de Kort-v. d .  
Broek v.w. H. Fam. v. Moeders ; kwart
over 9 1.d. voor Mevr. \Vilhclmina Steen
·bakkers v.w. St. Elisabeth-vereniging ;
half 1 1  de Hoogmis voor Tlreodora v.
Schaayk v.w. Broed. H. Roz.
MAANDAG, 22 Dec. : 7 uur l.d. voor
Johanna Heeren-Kuppen ; l.j. voor Fran
cijna v. d .  Loo-Kluytmans ; l .cl. Wilhel
mus v. d .  Boer ; kwart voor 8 l .d .  • voor
Wilhelmina Eltink-Kersten ; l .d .  voor Ma
ria Catharina Soeterings ; half 9 l .d. voor
Jos. v. Susante. •
DINSDAG; 23 Dec. : 7 uur Ld. voor
Willem v. cl. Langenberg ; 1.cl. voor de
Heer Frans Schaapsmeerders ; !.cl. voor
Petronella v.  cl. Boer-Smuid ers ; kwart
voor 8 l .d. voor Antonius v. Rooy ; l .d .
voor Adrianus Vlaminckx v.w.  de Buurt ;
half 9 z.j . voor Mej . Allegonda Spierings-

- v. d. Boer.·
WOENSDAG, 24 Dec. : 7 uur l .d .  voor
Matthilda Scheepers v.w. de Buurt ; Lel.
voor Maria v. Roessel v.w. de Buurt ; l .d .  
voor Mevr. Henriëtte Witteveen-Schö
ne ; kwart vóor 8 1 .d. voor Petrus Strij· •
bosch ; l .d. voor Cornelis Voennans ; half
9 z.d. voor Antoon Smulders v.w. de
Buurt.
DONDERDAG, 25 Dec. : 4 uur Ge
zongen Nachtmis voor de Weldoeners
der Parochie ; 7 uur l.d. voor Willem 
v.  cl. Langenberg ; kwart voor 10 twee
lezende diensten ; half 1 1  z.d. voor over
leden fam. Vermulst-v. Hal.
VRIJDAG, 26 Dec. : 6 uur l .j .  voor Jan
v. Weert ; 7 uur 1.d. voor de Parochie ;
8 uur l .d. voor Franciscus Schaapsmeer
ders ; kwart over 9 l.d. voor Bijz. Inten
tie ; half 1 1  de Hoogmis voor Johanna
Spijkers-Dekkers. . 
ZATERDAG, 27 Dec. : 7 uur Ld. voor
de Parochi e ;  I .d .  voor Marinus v. Esch ;
Ld. voor J. v. Eeden, Directeur Bonds
bureau der Slagers ; kwart voor 8 Lel.
voor Henricus v. Woensel en echtgen. ;
Ld. v :  de Heer Bernard Overmars ; half
9 l.d. ,voor Anna Doevendans-v. Grins
ven.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
4de Zondag van de Advent 

Na de middag om half 3 Lof waaronder 
Rozenhoedje voor onze jongens in Indië. 
ZONDAG : half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie ; 10 uur H. Mis voor An
tonetta v. Kempen, lid Broederschap H. 
Hart. 

MAANDAG : half 8 j rgt. voor Henricus 
de Vroom. 
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Adrianus 
de Vroom. 
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Johanna 

. hsvr. van Adrianus de Vroom. 
DONDERDAG : Hoogfeest van Kerst-

. mis, te vieren al� Zondag. 
De eerste drie HH. Missen beginnen om 
5 uur de laatste drie HH.  Missen om 
half 1 0, zodat te ongeveer kwart over 10  
de  Hoogmis zal beginnen. 
laatste H. Mis om half 10, zodat te on
geveer kwart over 10 de Hoogmis zal 
beginnen. 
Om kwart over 10 jrgt. voor Frans van 
Dijk, 
VRIJDAG : tweede , Kerstdag, is geen 
verplichte feestdag, doch alle diensten 
zijn als op Zondag.
Om half 8 H. Mis voor welzijn der Pa
rochie ;  om 10 uur jrgt. voor Johanna 
Maria hsvr. van Frans van Dijk. 
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Maria 
de Bie. 
Deze week zullen geschieden :
Maandag mndst. voor Henricus Kemps ; 
Dinsdag mndst. voor Henrica v. Logten ; 
Woensdag mndst. voor Adrianus v. Ru
remoncle. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
4de Zondag van de Advent 1947 

ZONDAG : half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Frans Schaapsmeerders te Tilburg ; 9 uur 
H. Mis tot intentie v. d. parochianen ;
half 1 1  gez. H. Mis voor Mej. Wilhel
mina v. cl . BQPm.
De oerste schaal is voor de opleiding van
onze seminaristen en de tweede voor
B.('J. 
Om half 3 Lof met Rozenhoedje, om
Gods' zegeningen te verkrijgen over ons . 
parochiehuis en de kapel v. Stapelen. 
MAANDAG : half 8 H. Mis tot bijzon· 
clere intentie ; kwart over 8 H. Mis tot 
bijzondere intentie. 
DINSDAG : half 8 H. Mis voor een zie
ke te Gemonde ; kwart over 8 1-1. Mis, 
waarbij de kerk met 'n kaars wordt ver
een!, voor Hendrika Renders-v. Kempen. 
WOEN,_SDAG :half 8 H.  Mis voor Eerw. 
Broeder Petrus te Langenboom over! . ; 
kwart over 8 H. Mis, waarbij de kerk 
met 'n kaars wordt vereerd voor Adria
nus Schelle. 
Deze dag is geboden onthoudingsdag 
wegens naaste voorbereiding op Kerstdag 
als vigiliedag. 
Op deze dag wordt biecht gehoord van 
2-8 uur, maar in de beide biechtstoelen
van 5-8 uur. Op Kerstdag vóór de mid
dag wordt ,een biecht g.�:v"urd.
DONDERDAG : half 5 solemnele Nacht
mis, om Gods zegeningen te verkrijgen
over ons parochiehuis en de kapel van
Stapelen. 
Onder de stille HH. Missen wordt de · 1-1.
Communie uitgereikt en Kerstliederen
gezongen. De eerste stille H Mis wordt
opgedragen voor de priesters die in 1907 
zijn priester gewijd, de tweede stille H.
Mis voor behouden thuiskomst uit Indië. 
Hierbij wordt de kerk met 'n kaars ver
eerd. De eerste schaal is voor onze eigen
kerk, de tweede voor de arme. kerken
van ons Bisdom.
_De 2de reeks van HH. Missen begint
om 7 uur, wekelijkse H. Mis voor Mevr. 
Marie . Maas-de Werd ; daarna gezongen
H. Mis voor de:!_ HoogEerw. Heer W.
Spierings, als overleden weldoener der 
kerk, daarna stille H. Mis voor Mevr. 
de Wed. v. Lieshout-de Werdt. 
De 3de reeks om half 1 0, gelez. H. Mis 
voor • Johanna Maria v. Nunen-v. d. 
Schoot, daarna stille 1-1. Mis, waarbij 
de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Mevr. Henriëtte Witteveen-Schöne
Ten slotte gezongen H. Mis voor Petrus 
Om half 3 Plechtige Vespers. Daarna 
biechthoren in de beide biechtstoelen 
tot 5 uur. 
VRIJDAG : dag van devotie, de H. Dien
sten als op Zondag, twede Kerstdag, halr 
8 H. Mis tot bijzondere intent ie ;  9 uur 

H. Mis tot intentie der parochianen, om
half 1 1  gez. H. Mis voor Mej. Wilhel
mina v. d. Boom. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de tweede voor de arme kerken van ons 
Bisdom. Om half 3 Lof met Rozenhoedje 
om Gods zegen te verkrijgen over onu 
jongens en mannen in Indië. 
ZATERDAG : half 8 jrgt. voor Christi
aan Pijnen burg ; kwart over 8 H. Mis ter 
ere v. cl. H. Johannes Evangelist, patroon 
van ons Bisdom tot intc;ntie v. cl. paro
chianen. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7. Om half 6 Lof met Rozen• 
hoedje om Gods' zegeningen af te sme
ken over ons parochiehuis en de kapel 
van Stapelen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Cornelia v. Haaren-Vissers te Haa
ren en de Eerw. Broeder Petrus te Lan
genboom overleden. 
ZONDAG, 21 Dec. : half 8 H. Mis tot 
intentie v. cl. parochianen ; 9 uur H. • Mis 
voor Martinus v. Griensven te Boxtel 
overleden ; om half 1 1  gez. H. Mis voor 
Franciscus Schalkx. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE 

4e Zondag van de Advent 21  Dec. 1947 
ZONDAG : half 7 l .j .  voor Martinus v. 
Rooy ; 8 uur I .m. tot welzijn der paro
chie ; 10 uur z.m. voor Cornelis v. Abee
len als overleden Korist ; 3 uur Lof, daar
·na Meisjes-Congregatie. �
MAANDAG : 7 uur z. nmdst. voor Ma
rinus Habraken ; half 8 z. mndst. voor 
\Villcm Bekkers ; 8 uur l .j .  voor Cornelia
v. Rooy. 
D INSDAG : 7 uur z. mndst. voor Catha
rina Willem Welvaart's ; half 8 z. mndst.
voor Theodorus Hollanders ; 8 uur I .m . 
voor Arnoldus v. d. \Viel als overleden
lid proc. van Kevelaar.
WOENSDAG : 7 uur z. mndst. voor
Adrianus Kuppens ; half 8 z. mndst. v.

Weduwe Martina Hendricus Verdonk;
8 uur I .m. voor Arnoldus v. cl. Wiel als 
overleden lid v. d. Retra· ite-penning.
Woensdag vigil ie van Kerstmis, geboden
vasten- en onthoudings-dag (in de vas
tenwet is echter gedispenseerd). Na de
middag biechthoren van 2-4 en van 
half 5 tot 7 uur.
DONDERDAG : 1 e Kerstdag, geboden
feestdag, de plechtige Nachtmis om half
5 :  deze tot welzijn der parochie ; onder
de daaropvolgenc;l.e stille HI-1. Missen 
zullen gezamenlijk Kerstliederen gezon
gen worden.
Begin der tweede 3 H I-1 . Missen om 7
uur ; van deze is de 2e gezongen nl. z. 
mndst. voor Cornelis v. Abeelen. • 
Begin der derde 3 HH. Missen om half
1 0 ;  van deze is de laatste gezongen nl .
z. mndst. voor Michiel v. cl. Velden.
U itdeling der H. Communie om 5 en
uur en half 8. 
Na de middag 3 uur plechtig Lof, en
biechthoren van 2-3 en na het Lof tot
5 uur. 
VRIJDAG : 2e Kerstdag, geen verpl ichte" 
feestdag ; half 7 l.j. voor Cornelis van 
Heesebeek;  8 uur I .m. tot welzijn der 
paroch ie ;  10 uur z .m. voor Cornelis v. 
Abeel en als overleden Korist ; 3 uur Lof. 
ZATERDAÇ : feestdag van St. Jan Evan
gelist, patroon van ons Bisdom • half 7 
I .m. tot welzijn der parochi e ;  7 uur z.,;1.
voor Michiel v. cl. Velden als overleden
weldoener van Kerk en Liefdegesticht ; 8
uur l . j .  voor Willem v. Gemert. 
ZONDAG : half 7 l .j .  voor Petronella 
Willem v. Gemert ; 8 uur l.j. voor Hen
drik v. d .  Meyden ; 10 uur de Hoogmis 
tot welzijn der parochie. 
Gedoopt : Johannes Michael z. van Mar
tinus v. d. Pasch-Thomassen. 
30e Arnoldus v. d. Wiel overleden te 
Liempde. 
v. Beers en Maria de dochter .

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Vierde Zondag van de Advent 

HH. Missen om 7 uur, half 9 'en ·10  uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor het Seminari e ;  derde 
voor Bijz. noden Episcopaat. Na de mid- ,,1. 
dag, om 3 uur Adventslof met Rozen
hoedje ;  na het Lof een lied. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag om half • 
7 Lof v.w. de noveen voor Kerstmis . 
Woensdag, Vigilie voor Kerstmis gebo
den vasten- en onthoudingsdag. Na de 
middag zal er van 3 tot half 8 gelegen
heid zijn om te biechten. De ZeerEerw. 
Pater Tinga zal biechthoren. 
Donderdag, eerste Kerstdag zal 's mor
gens geen biecht gehoord worden. Om 
5 uur Nachtmis, waaronder Communie 
uitreiken, gevolgd doof twee gelezen 
HH. Missen. Onder de twee gelezen H. 
Missen zal het Koor Kerstgezangen uit
voeren en zullen er door de gelovigen 
Kerstliederen gezongen worden. 
Om 8 uur zal nog Communie uitgereikt 
worden. 
Om half 10 zal het tweede drietal HH. 
Missen aanvangen: Onder de twee ge
lezen HH. Missen zullen de gelovigen 
Kerstliederen zingen. Tegen half 1 1  de 
Hoogmis. Na de middag om 3 uur PI. 
Kerstlof, waaronder Feestpredikatie• 
Daarna gelegenheid om te biechten tot 
half 6. 
Vrijdag tweede Kerstdag is gedispen
seerd in de onthouding. 
HH. Diensten als op Zondag. 
Zaterdag feestdag van de H.  Joannes 
Apostel. 
ZONDAG : 7 uur Gef. Jrgt. voor Johan
na van Zeeland ; half 9 jrgt. voor Joan
nes van de Langenberg ; t "O uur Hoogmis 
voor de Parochie.
Elders H. Mis voor Cornelia van Hal
van Riel .  
MAANDAG : half 8 gef. jrgt. voor Ja
cobus van Zeeland en Maria Cath. v. d .  
Meyden hsvr. 
Elders jrgt. voor Engelbertus v. v�ssem. 
DINSDAG : half 9 jrgt. voor Anna Hees
akkers. 
Elders jrgt. voor Petrus Konings. 
WOENSDAG : haif 8 jrgt. voor Elisa
beth Konings-v. Hooff. 
Elders H. Mis voor Familie van Gerven
v. d. Langenhuysen. 
DONDERDAG : 5 uur Pl. Nachtmis v. 
de Parochie, gevolgd door twee gel. ·HH. 
Missen ; half 10 H. Mis voor Familie 
van Gerven-v. d .  · Langenhuysen ; 10  uur 
jrgt. voor Adrianus v. cl .  Broek en Cor
nelia v. Korvel hsvr. ; half 1 1  Gez. gef. 
jrgt. voor Hendrica van de-'Laar-Pijnen
burg.'
Elders H. Mis voor Adriana van de Ven-

• v. cl .  Struyk v.w. Retraitepenning. •
VRIJDAG : 7 uur mndst. voor Gerardina
Cornelia van Schijndel-v. Dijk ; half 9 
jrgt. voor Wilhelmina van der Meyden
van Dijk ;  10 uur Hoogmis voor de Pa
rochie. 
· Elders H. Mis voor Adriana van de Ven
v. d. Struyk ¼.W. Br. H. Bloed. •
ZATERDAG : half 8 H. Mis voor de pa
rochie. . 
Elders H. Mis' voor Gerardina v. Schijn
del-v. Dijk v.w. Br. H. Bern. Nieuwkuyk. 
Nog zullen elders geschieden :
H. Mis voor Cornelia van Oers-v. cl.
Braak ; H. Mis voor Gertruda van der 
Staak-Konings. 

H.H .. ADVERTEERDERS !

Het eerstvolgend nummer van 
Brabants Centrum verschijnt 

24 December 

Het volgend nummer waarin de 
Nieuwjaars-Advertenties worden 
opgenomen verschijnt 31 Dec. 

U gelieve daarom uw advertentrès 
tijdig up te geven. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• • • 
• • 
: Op 27 December a.s. hopen onze geliefde ouders : 
• •
: J. L. STRIJBOSCH en : 
• •

Te koop : bi j  J. van der Heij
den, Langenberg 2 1 ,  een toom 
beste biggen G.Y. en _een radio 
accu. 

Te koop : een toom biggen, 
Duitsland-varken, gemerkt v.

stamboek b� A. Verhoeven, 
Mijlstraat 30. 

Te ruil : een paar zwarte, nieu
Damesschoenen maat 40 tegen 
maat 39. Ook te koop. 
Raaphof 7. 

Mevrouw B. van Oerle-Ypma 
Bosscheweg 82, vraagt zo spoe
dig mogelijk een nette dienst
bode, voor dag en nacht. · 

"Tiger" kamerkacheltje en 
zware massief eiken tafel te 
koop. Bevragen Molenstr. 1 9  

: F .  A .  STRI)BOSCH-STERENBORG, : 
: de dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaar in de : 
: echt verbonden werden. • : 
: Moge God hen nog lang voor ons sparen. : 
• •
! HUNNE DANKBARE KINDEREN :
• •
: BOXTEL, Kasteellaan 1 8. : 
• •
• • 
••••••••• ••••••••• •••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••• 

De Heer en Mevrouw 
VAN HELVOORT-BOERS 

.bet!,ligen hun hartelijken dank 
voor de belangstelling in veler
lei vorm ondervonden, bij de 
geboorte v<1-n hun dochter" Hester. 
BOXTEL, 1 5  Dec. 1 947. 
Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke dank aan de buurt
bewoners voor de betoonde 
belangstelling tijdens de ziek- · 
te en bij het overlijden van 
onze geliefde echtgenote en 
moeder. 

Familie SPIJKERS. 
Te koop : een prima kalfvaars, 
.aan telling begin Januari, bij 
M. v,.. cl. Meijden, Lennisheu
vel 1 1 1 .  
Te koop : een kalfvaars, aan 
telling 3 1  Dec., L. Spierings, 
Roond 9. 
Te koop : Een in goede staat 
zijnde fornuiskachel, Nieuwe 
Kerkstraat 55 .  
Binnen ieders bereik : Sleutel
diploma (algemene ontwikke
ling). Erkend door overheid en 
100 grote bedrijven. Schrifte
lijke opleiding in 9 .maanden. 
Lesgeld f 5,75 per maand. 
Gratis prospectus : Stichting 
IVIO, Westeinde ·1 3- 1 5 , Am· 
sterdam. (Erkend door Inspec
tie Schr. onderwijs) 

Vedoren : nikkèlen dop van 
kinderwagenwieltje. J. van Lee, 
Markt 1 3 . ' 
Te koop : twee beste roodbon
te kalveren, een van zes en 
een van elf maanden, bij A. 
v. cl. Pasch, Tongeren 70.
Notaris P. Mertens 

te BOXT EL

zal  aldaar 
op Dinsdag 23 December 1947 
voorm. 10 uur voor en ten 
huize van Mej. de Wed. G 
Roozenboom-Petres, van Osch 
en van Leeuwenstraat 49, om 
contant geld : 
Publiek-verkopen 

2 ledikanten met toebeho
ren, wastafel, wasstel, ta
feltjes, tafels, stoelen, klok, 
kasten, kleedjes, keukenge
rief, spiegel, platen in lijst, 
glas- en aardewerk, lampen, 
muurborden, kapstok me' 
kleed, teilen, vliegenkast, 
keukenkast, gemakstoel, 
kachel, tafelkleed en trap 
en wat verder te koop zal 
worden aangeboden. 

Bezichtiging een uur voor de 
verkoping. 

DE BOXTELSE 

Begrafenis,Onderneming 

Stationstraat 64 
verleent bij overlijden goede 
diensten. 

HET HOOFD VAN DIENST Te koop-, te huur of 
VAN GEMEENTEWERKEN 
maakt bekend, dat in verband te ruil gevraagd

�ph;1;·n ;a�·h�1;;uil ���. �!������''"' 
zal J!eschieden als volgt :  of huis waar zaak van te ma

Op DINSDAGMIDDAG ken is. 
in plaats van Donderdag- In ruil, mooie woning, bevat-
middag. tende kamer en suite, gang, 
Op WOENSDAG keuken, berghok, W.C., . kei-
in  .plaats van Vrijdag. der en tuintje, boven 3 slaap-

Iedereen wordt verzocht de kamers met overloop.
vuilnisbakken TIJDIG buiten Brieven onder no. 25 Bureau
te zetten. van dit blad. 

Practische kennif ,1in Auto's of 
Landbouwtractoren voor iedereen 
U leert hoe de Auto en zijn 
onderdelen in elkaar zit. Geen 
droge motortheorie, maar een 
voor ieder begrijpelijke schrif
telijke cursus verschaft U aan
gename winteravonden en 
geeft U zekerheid in techni
sche situaties. Voor landbou
wers speciale vervolgéursus 
LANDBOUWTRACTOREN. 

Lesgeld f 1 ,25 per week. 
Vraagt gratis prospectus 
Bureau P.A.K., Jac. Marisstraat 
83, Amsterdam-W. 

Boerenleenbank 
Boxtel 

Alle houders 'van Spaar, Voor
schot- en Lopende Rekening
boekjes worden verzocht hun 
boekjes in te leveren voor 
Kerstmis ter verificatie en 
Rentebijschrijving. In verband 
hiermede zal de Boerenleen
bank van 25 December tot 2 
Januari gesloten zijn. Men ge
lieve hiermede rekening te 
houden. 

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

V i s i t e k a a rtj e s ! 
Bestel deze tijd ig bij 
DRU KKERIJ 

T,IE I�E N 
STATI O N S T R .  28 BOXTEL 

áe winferwordt ·strenger ; , 
Wij hebben momenteel een 
mooie sortering in : 

DAMES PULL-OVERS 
DAMESVESTEN 
HEREN SLIP-OVERS 
JONGENS SLIP-OVERS 
JONGENSTRUITJES 
MEISJESTRUITJES 
MEISJESVESTJES 

De voorraden zijn echter nog 
zeer beperkt, voorziet U dus 
tijdig om teleurstelling te voor-
komen. 

F. f. Witteveen's
MANUFACTUREN &
CONFECTIEBEDRIJF

,Rechterstraat 18 Boxtel 

Verloren : Chroom Heren hor
loge. Tegen beloning terug te 
bezorgen bij F. P. van Langen, 
Stationstraat 62. 

Te koop : Kinderwagen op ko
gellagers, vooroorlogs, dames
mantel, maat 42. Bevragen 
Molenstraat 19. 

Bij V.os uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste a_dres is uitgezocht. 

VOS STATIONSTRAAT 44. 

WA SSER IJ TE TILBURG 
vraagt 

bekwame Overhemde.n=Strijksters 
en enige nette Meisjes 
VOOR OPMAAKAFDELING 

Voor_ goede krachten hoog loon. Reiskosten worden vergoed. 

Brieven onder n o. 38 aan Molenstraat 1 9. 

A. G. Jansen 

11mm:n,1,1m:1,Jl,1:� 
Mijlstraat 41 

Zonder Bon 

Zonder Inlevering 
Volop en voor iedereen 
Heerlijke gevulde 

Wafels 10 et. p. st. 
VOLOP SLAOLIE 

Uitsluitend eerste. kwaliteit 

De beste merken Huiaho\\d• 
zeep en Toiletzeep 

Wel heb ik van mijn leven 1 
fl9Jelw11q'e , bol je even, 

01T 1s v0 �

-�1111 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,,P�

Er is voor jou cacao. 
Voor Vader : wijn. Heb je 't gehoord ? 
( De Gruyter heelt de fijne soort 1 )  
Maar wal voor Moeder nou 7 1  
Iets extra welkoms. Haal maar vlug. 
9' breng de kortingbon mee terug. 

DE GR UYTER 

En betere waar - En 10 procent 

/ 

/ 

• 

('Il 



. ' 
ZONDER inlevering 

Voor de Feestdagen 
R k } ' Voor 00 V eeS 

bij 

C. de Jong::v. Kempen 
met uw bon naar . 

14 kr. Gouden Trouw• en Verlovingsringen 

F. P. v.Langen, Stationstr.62-Horiogerie, Optiek, Gofid, Zilver. NOG EVEN GEDU[D Fif �;
0

Lik
R

;��;" 
;KEES _DE JONG v. HORNSTRAAT 12�
• M. HOYNG

TANDARTS· Zaterdag 27 Dec. Bloemisterij L� v.d. Sande. 
Handel in alle sporten BLOEMEN en PLANTEN 

- Het adres voor BRUIDS• en andere BOUQU'ETTEN ,,

U ZULT VER�TELD STAAN. wijnperflesf1.î5 géén • SpreekuurTongeren- 56 
Magazijn De Bijenkorf 

Stationstr. 55 Tel. 408 

Tel. 489 
1 A. van ·Kol l SCHIJNDEL 

St. Servatiusstr. 

Tel. 319 

Voor de aanstaande Kerstdagen pracht sortering: 
KERSTGROEPEN, diverse maten, in de prijzen van 11,50, 13,95, 18,95

KERSTSTALLEN, zeer mooi afgewerkt 4,75, 7,75.

Voorts KERSTBALLEN, diverse kleuren - PIEKEN - IJSKEGELS -
DENNENAPPELS - -LAMETTA - MOS - BINDDRAAD -
KLOKKEN - KERSTT AFELLOPERS - KANDELAARS met kaars

- GOTHISCHE KAARSEN met kandelaars. 

KERST- EN NIEUWJAARSKAAR_TEN zeer ruime sortering. 

PRACHT VERZILVERD KERSTLEPEL TJE 
van de bekende SOLA Fabriek f 1.90 

U KOOPT BETER . . . . GEZELLIGER EN . . . . GOEDKOPER IN 

De Bijenkorf 

Voor de a.s. Feestdagen .... Viert het KERSTFEEST met 

Wij hebb_en voor U een aardige BLOEMEN

sortering in b u i t e n g e wo on 

g e sl a a g d e m o d e 11 e n 

Damesconfectie Voor Uw confeètie dus naar: 
WITTEVEEN de zaak

voor de vrouw met smaak 

in uw huis 
... BLOEMISTERIJ 

• P. P. Zo�chelkan U hiervoor dienen met bloeiende Tulpen, Hyacmthen, Narcissen, Cyclamen,- Bego, nias, Azalea's enz. Kerstbomen in diverse maten. 1 e Kerstdag gesloten. '.2e Kerstdag geopend van 9-1'.2 

Mijn huis 

staat aan de 

Grotè Her;.;-

� � 
1 � 

zegt Koningin Mode U hebt het zelf gezien: Mijn woning mag er zijn. Waren de overweldigers. in 1940 niet .• gekomen, dan zou ik natuurlijk nog veel ruimer gehuisvest zijn. Maar voorlopig ben ik tevreden. Nergens in Eindhoven was een groter en beter gebouw beschikbaar en een nieuw huis bouwen, dat mag niet in deze . tijd. De woonhuizen boven �-. mijn_ nieuwe tehuis zijn dan � . ook mtact ge- ' laten. Vele . duizenden .___ • hebbenLampe nu gezien, hebben.._.__.. er reeds hun keuze gemaakt en gingen overgelukkig naar huis. Spoedig zal het zijn: 

\� \

Zuid-Nederland bfi Lampe klant 
N� reeds zeggen allen die bij ons gekocht 
hebben: Voor dames- en kinderkleding 

Ook tussen 
12 en2 open 

EINDHOVEN 

Grote Berg 16 
Tel. 7241 
AMSTERDAM 

ROTTERDAM 

UTRECHT 

.Bekendmaking 
De Directie van de N.V. Provinciale Noordbra- • 
bantsche Electriciteits-Maatschapp,ij vestigt er na
drukkelijk de aan1acht op, dat het ten strengste 

verboden 
is de zegels van kilowattuur-meters, kabelaansluit� 
en zekeringkasten te verbreken of te beschadigen. 
Bij overtreding van dit verbod zal de stroomleve
ring onmiddellijk voor de tijd van minstens 3· X 24 
uur worden onderbroken, terwijl voorts van de 
overtreder een boete van f 10,- :ia) worden op
gelegd. De stroomtoevoer zal niet worden hersteld 
vóór deze boete is betaald. 
Als overtreder zal worden aangemerkt, de bew0ner 
van het perceel waarin het verbroken of bescha
digde zegel wordt aangetroffen. 

DE DIRECTIE 

Gemeente Boxtel Bij de gemeente Boxtel bestaat gelegenheid tot plaatsing van 
een tweetal administratieve krachten die zullen worden belast met het verrichten van· financiële werkzaamheden. Salaris naar bekwaamheid. Boekhoudkuhdige kennis strekt tot aanbeveling. Sollicitaties binnen een week na het verschijnen van dit blad aan de ,bÛrgemeester. 

DDDBOEKHANDEL 

GROTE SORTERING 

Kerst== en Nieuwjaarskaarten 

BOXTELS TROTS! 
De schone St. Petrus=toren 
Het fraaie Kasteel van Stapelen 

Een geschenk voor iedere gelegenheid 
en onder ieders bereik. 

ZEER MOOI UITGEVOERDE 

ACQUAREL 11.50 

F.]. Witteveen WONINGINRICHTINGRechterstraat 22 • Boxtel Attentie �Attentie -
NIEUWE BIOSCOOP 

presenteert: 
a.s. VRIJDAG 7,30 uur

ZATERDAG 7,30 uur 
ZONDAG 1,30 - 4,30 - 7,30 uur 
�AANDAG 7,30 uur 
DINSDAG 7,30 uur� 

J � 

Het Lied van 

Bernadette 
'·-----------------" De Zondagmiddagvoorstelling van 1,30 uur is speciaal ingelast om ook de jongeren in de gelegenheid te stellen deze prachtige en alom-besproken film te kunnen gaan zien. Bespreken en afhalen der plaatsen voor alle voorstellingen vanaf DONDERDAG 5 uur. PRIJZEN DER PLAATSEN: Loge 1,40, Ie rang 1, 10, '.2e rang 0,85, 3e rang. 0,50. <>Alle leeftijden. MET DE KERSTDAGEN DE NIEUWE SUPER FILM De Klokkenluider van de Notre Dame 
U ZOCHT REEDS 1LANG NAAR . ... 
'n BEDSPREI met volants? U kunt nu slagen 

In fraaie effen tinten 
22 50• VANAF • 

F. J. Witteveen woNINGINRICHTINGRechterstraat 22 • Boxtel 
VRUCHTBOMEN? 

J. VAN DRUNEN & Zn.Boomkwekerijen •' Molenwijk, BOXTEL Als het gaat over Zaden of Bloemen Steeds hoort ge dan v. Zogchel noem�n DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL.

OP iDINSDAG, 23 DECEMBER A.S. geelt de 

Ned. Kath. Arbeidersbeweging 
. des avonds om 8 uur in "DE ARK" 

E&n Kerstavond met Lichtbeelden-o.l.v. de bekende architect J. DONDERS uit Tilburg. Alle leden met hun gezinsleden worden hiervoor beleefd uitgenodigd. Noteer .deze datum nu ree<ls, want denk er om, dit is de ENIGE • en ALGEMENE KENNISGEVING.HET BESTUUR 

IN 1747 leverde onze Firma koffie, thee enz. aan 
Johanna Milbeek te Ravensteyn, cliënte verrekende onze· 
vorderingen door middel van zendingen kant. Deze ✓-

"compensatie-transacties" verliepen steeds tot beider 
tevredenheid. 
Ook Uw compensatie, reciprociteits en driehoekszaken 
kunnen vlot verlopen, wij zullen U daarbij gaarne 
adviseeren. 

�ma
,-�

� imn!&nJcliot 
"S H}it TOG EN,BQ.SCl{ 

Kravchenko 
Ik verkoos de Vrijheid 

was reeds een paar dagen na verschijnen 
uitverkocht. In de maand Januari verschijnt dit boek opnieuw in een handiger formaat (15X'.2'.2 cm) en in een prijs die bijna onder ieders bereik valt, n.l. f 4.95 Bestel n� direct, om niet teleurgesteld te worden. _ 
Hebt U het boek Fr. Werfel 

Het lied van Bernadette 
reeds aangeschaft. Er zijn nog slechts een 
beperkt aantal leverbaar. Prijs f 8,90.Zeer binnenkort verschijnt een serie van 10 boekjes uitsluitend bestemd voor onze jongens in Indië. De prijs van deze serie is slechts 95 et. per boekje. Deze boekjes zijn niet bestemd voor lezers in Nederland en mogen ook niet aan hen afgeleverd worden, doch moeten door de boekhandel zelf verzonden worden. Katholiek Thuisfront, Majoor-Aalmoezenier L. A. M. Goossens betuigt met deze uitgave aan de uitgever adha!!sie in de volgende woorden:. De door LI voorgenomen reeks publicaties voor de militairen in Indië heeft onze volledige interesse en instemming. Bestellingen worden gaarne genoteerd door Boekhandel TIELEN 

Stationstraat 

____________________ ..

EEN SPROOKJE ? _wordt even WE R_KELIJKHEID U kunt nog vóór KERSTMIS Uw Salon, Huiskamer of Keuken 'n heel wat gezelliger aanzien ·geven· door 

't koopen_ van een nieuw 

Karpet _of Sisalmat U komt toch zeker 'even naar onze étalages kijken ? 

F.]. Witteveen woNINGINRICHTINGRechterstraat 22 • Boxtel 
Rookt 

kwaliteit 

en Koopt 
vol geur en smaak . ., 

• bil Bert van den Braak•
Telefoon 450 Nieuwe Kerkstraat 73 

; 

1 ' ------------------
Uw bontjas veilig voor de mot, -"'-•-. 

, •·· In ónze vrieskluis 's zomers achter slot.· 
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Door het donker, oan de oroege 
- morgen zullen we weer naar de
'Nachtmis gaan. De wonderlijke
ontroering oan de Kerstnacht zal
over ons komen wanneer we onze 
feest el ijk verlichte parochiekerk
·binnengaan, waar de kribbe reeds
staat opgesteld. De 'Nachtmis zal 
gezongen worden als ieder jaar e.n
- men weet niet, hoe het komt -
het is alsof deze 'H. '.ï'rtis intiemer 
is dan de andere en in ons hart
ooelen we als het ware de Kerst-
oreugde opwellen.
"Dominus Dixit ád me" Z<rl het
koor zijn zang: beginnen, ,, De
'J-1.eer sprak tot ?,tij: '.ï'rtijn Zoon
zijt gij. 1k heb 'U heden ooortge
bracht'' en in ons '.ï'rtissaal staat
misscl1ien uitgelegd, hoe deze 1n
troitus van de Eerste '.i't1is duidt op
de ee1.i'wige geboorte oan Christus
u;t de 'Vader.
'.ï'rtaar nauwelijks is de 'H. Kerk uit
gejubeld over dit grote geheim van
de Allerheiligste Drievuldigneid, of
daar klinkt de 1ntroitus van de
1weede '.ï'rtis ons tegen, ,,Lux ful
gebit hadie super nos" een Licht.
zal- heden over ons stralen, want
yiboreu is ons "Je J-frer. E:, .v1: 

, . horen de goedl1eid en de lie.f de 
• van yod, onze Zaligmaker, die op 
aàrde is gekomen (Epistel) en we 
zien de herders naar de kribbe 
gaan (Evangelie) ·om het kleine 
Kind dat geboren is, te gaan aan
bidden. 'J-1.et Woord is olees ge
worden. 'We gaan mee, in onze 

---

-� 

gedachte gaan we mee naar de stàl 
oan Bethlehem, samen met de her
ders, -om te zien naar yod, die ge
boren is ond,er ons. Bij de kribbe 
b!ij:;e1� ide st,::-i:.i,_ 2n ;��:7 �!�•!i 'it(:.�;

het Kindje, in doefen gewikkeld 
en in ons binnenste stamelen oude 
Kerstliedekens: 

,,'Nu sijt wellekome, 
Jesu 1-ieve 'J-1.eer, 
yij komt oan al soo hooghe, _ 
van alsoo veer". 

én we staren en denken na, wat 

we aan dit Kind te danken hebben, 
hoe wij in 'Rem aUes hebben ont
vangen en /Joe het zijn zou zonder 
'.ï'rtenswording. én dankbaar kijken 
��·c t,.'eer na,u dat e1rme /;ulpe/oze 
Kindje, dat ligt uitgestrekt op wat 
stroo. 
De f riester daalt ooor de derde
maa het altaar af, om te beginnen 
de derde 'H. '.i't1is en n;eestal volgen 
we de tekst van deze '.ï'rtis niet, 
omdat onze aandacht gevraagtl 
wordt voor de kerstliederen, die 

KERSTMIS 1947 

entcum 

of omdat we stil zijn met de ore
de, die Kerstnacl1t in onze ziel ge
bracht heeft en die geen woorden 
wenst. 
7.1aal' i,!s we zouden 'iÏuurlezen tói 
aan het Communiegebed van deze 
derde Kerstmis, dan ·zouden we 
bidden: ,, 'Verleen, smel�en we, af
machtige' Çjod, dat de Zaligmaker 
der wereld, die vandaag geboren 
is, en die de oorsprong is van het 
goddelijk leven in ons, dat die
dan gewoonlijk gezongen worden, 

-==-
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zelf de Zaligmaker ook de yever 
moge zijn oan het onsterfelijke le
ven". 
én misschien zouden er bij ons 
gedachten opkomen over deze der
de geboorte, die we vandaag vie
ren: de geboorte van Christus in 
ons hart. 
Als wij er even over zouden na
denken, als we er even over zou
den mediteren, zouden we mis
/schien begrijpen de heerlijkheid 
oan dit geheim: Jezus, die in ons 
hart geboren wordt. Die er gebo
ren werd· op de dag van ons 'H. 
Do_opsel, toen we waarlijk werden 
genoemd: Kind oan yod. Jezus, 
die Zijn geboorte voortzet door. 
iedere vermeerdering van genade 
in ons. Jezus geboorte, die zich 
herhaalt door iedere lisf devolle 
daad, door ieder hartelijk woord, 
door iedere nobele gedachte van 
ons. Jáus" geboorte, die plaats 
oindt, iedere keer, als een goede 
biecht het jeschonden leven komt 
herstellen. én hier, op 'Kerstmis, 
oieren we bijzonder óók deze ge
boorte en oieren .we haar niet al
leen, maar zetten haar voort, naar 
het woord van St. Johannes éudes: 
,,'J-1.et christelijk leven is niets an
ders dan de voortzetting en de 
voltooiing van Jezus' leven in ieder 
P(ln 0ns". én wmmeer de Cbristm-
niet_ ooortdurénd in ons geboren 
wordt, is heel ons leven tevergeefs. 
1mmers: 

" 'Wordt Christus duizendmaal 
in Bethlehem geboren, 

én niet in u, voor eeuwig blijft 
• ge dan verloren".

( Angelus Silesius) 

St . . Stephanus avondzon. Zag hij daarginds niet de Cal
varieberg, waar. voor vier jaren de Za
ligmaker was gekruisigd? 

3loe een :Ra&teel uecdween in de .1<,ecstHaclit het verder en wees haar naar de open
staande deur. 

(Feestdag 26 December) 

Zijn steniging en ·dood. 

Met ·saulus van Tharsus aan de kop 
sleurt een tierende menigte, scheldend 
en razend , Steohanus voort. 
De tocht naar de gerechhplaats buiten 
de muren wordt een kleine revolutie. 
Honderden mensen, die nieuwsgierig de 
straat op lopen, vernemen het nieuws 
van de godslasteraar, die men gaat ste
nigen. Het gepeupel komt los uit de 
smalle straten en donkere kroegen en 
sluit zich aan bij, de voortdeinende stoet, 
als een • razende massa dpor de enge 
straten van de stad. 
Tussen ·die rumoerige .menigte gaat Ste
phanus rustig voort. Hij kent hef einde 
van die tocht -- de hoge rots en daar 
beneden de lege steenachtige plaats bui
ten de muren van Jeruzalem, waar de af
grijselijke marteling hem wacht. 
Neer geworpen te worden van de rots 
en als een hond met stenen te ,vorden 
doodgegooid, totdat zijn benen verbrij-

• zeld zijn, totdat het hart verbrijzeld
wordt onder de -genade�lag van een ver
pletterende steenblok. ·Maar Stephanus 
is met andere en hogere gedachten be
zig: Zal hij daar straks niet de hemelen 

.- geopend en de Zoon des Mensen zien aan 
de rechterhand van God? Zal hij, Ste
phanus, niet de eerste zijn, die de Mees
ter volgt in het dragen van zijn kruis? 
Rond zijn oren bruisen de giftige stem
men van de Jodenmenigte, maar is daar 
boven' niet de rust en de blijdschap van 
de overwinning? Is hij niet de eerste, die 
met zijn bloed getuigen zal voor de 
waarheid en het Woord, dat de verwor
den wereld redden zal? 
Hij voelt de slagen en de stompen niet 
en de eeltige hand, dié hem in de nek 
grijpt. Zijn blik gaat ver over de hoofden 
heen ten �emel. Voorop gaat Saulus van 
Tharsus, de ijveraar voor het Jodendom, 
die de jonge. kerk haat als geen ander. 
Voort' gaat de troep, de wrienfelende 
meni�te, de po.ort door naar·het martel
veld buiten de stad. Als ze op de plaats 
van de terechtstelling zijn aangekomen, 
geeft Saulus zijn instructies. Langs het. 

, steile pad naar boven, naar de top van 
de rots, wordt Stephanus weggesleurd. 
Vier ellen van de folterplaats hebben ze 
zijn kleren uitgetrokken en daar staat hij, 
naakt als een misdadiger, op de hoge 
rand. Beneden s�at de omhoogstarende 
menigte en in de verte, ziet S�ephanus 
nog eens naar de stad, naar de tempel, 
die ligt te blinken in de ondergaande 

Maar hoger gaat zijn blik tot waar het 
blauw van de hemel breekt en waar hem 
de heerlijkheid opengaat, de heerlijkheid 
van Jezus van Nazareth, Christus, staan-
de aan de rechterhand van God ........... . 
Met opgehevei1 hand staan de getuigen 
klaar voor de aanval. Ze hebben hun 
kleren afgelegd en aan Saulus gegeven, 
die ze bewaren zal. 
Met opgeheven hoofd staan zij, de ste
nen geheven. Maar Stephanus op dè 
steile rotswand ziet de Q}enigte niet, 
diep onder zich. _ 
Hij houdt de ogen star ten hemel en 
voelt de stoot nauwelijks, waarmee men 
hem van de steile wand werpt. Hij ver
liest grond onder de voeten, hï"j voelt 
het suizen va;1 de wind bij de val. 
En als 'hij, neergekomen, van pijn zijn 
lichaam omwentelt, voelt hij het botsen 
en pletteren van dè stenen. 
Zjin jonge lichaam krimpt ineen in gol
ven van pijn, zijn ziel scheurt zich lang
zaam los van het kwijnend·e lichaam, dat 
tussen de schreeuwende menigte als eeu 
bloem verwelkt . 
Maar daarboven • is het gelaat van de 
Meester, die hem tot zich wenkt. • 
Nog eens heft Stephanus het bloedende 
hoofd omhoog-:. ,,Heer Jezus, ontvano 
mijnen geest!" De stenen suizen, plof
fen, slingeren neer van alle kanten en 
terwijl Stephanus voorover valt, ge
kneusd, verpletterd, verminkt en gebro
ken, roept hij met 'luide stem: ,,Heer, 
reken hun deze zonde niet aan." 
Dan krimpt zijn gemartelde lichaam in 
elkaar en zacht is de eerste bloedgetui
ge in de Heer ontslapen. 
En Saulus, de wrede vervolger van de 
H. Kerk, zal niet lang daarna getroffen
worden door de genade op de weg naar 

• Damascus en bekeren tot de grootste
Apostel die de H. Kerk ooit heeft ge-
kend...... , 
Na de dood van Stephanus echter brak
de eerste vervolging los, die de weg tot 
bloedige geloofsgetuigenis opende voor 
vele martelaren. 
De dood van Stephanus viel in het jaar
37 na Christus. 

Wanneer ge ronddwaalt tussen de Priem
steeg en de donk der Paters van ,Onsen
oort, vindt ge er eén kleine wiel, geheel 
vervuild en dichtbegroeid met teenhout. 
Deze waterplek is iets heel bijzonders. 
Daarvan kunnen u vertellen· de Kuijke
naars, de mensen van de Haarsteeg en 
die van Vlijmen. Ik zal u daarvan vertel
len. Ge moet dat allemaal geloven, want 
wat ik u vertel is heel zeker waar. Ik 
heb het zelf gehoord van mensen met 
vele rimpels in hun voorhoofd en met 
de waarheid in hun oude ogen. 
.\!'l . . . . . . . • 
In de tijd toen Brabant Brabant nog niet 
was, hoorde het land van Heusden waar
onder Haarsteeg en Nieuwkuijk (toen nog 
K'uijk) tot het graafschap Teisterband, 
een leen van de Utrechtse Bisschoppen. 
Heer Robrecht Il van Heusden zou Vlij
men reeds voor het jaar 1000 hebben 
gesticht, en omdat het land van Heusden 
dikwijls een twistappel was tussen de 
graven van Kleef, de hertog van Brabant 
en zelfs die van Holland, werden er 
overal in dit land hechte en stevige 

• burchten gebouwd om aan alle invallers
te kunnen weerstaan. 
Welnu zo'n burcht stond er destijds ook
op de plaats waar ge nu die verlaten 
wiel vindt tussen de paters en de Priem
steeg. 
De bewoners van deze burcht waren in
die tijd allesbehalve goede mensen. Ze· 
dreven de spot met de christenen uit 
die streek. 
En toen het weer eens Kerstmis werd
richtte Heer Robrecht van Vlijmen een 
groot festijn aan. Hij ontbood Myria, het 
hoofd van het vrouwelijk personeel en 
deelde haar zijn smakelijke plannen mee. 
Er moest een Kerstfeest komen zoals er 
nog nooit een geweest was op zijn kas
teel. Myria moest gasten verwachten als 
de Heer Siger en R_oland van Roussilloh, 
met Beithout en de schone Tamarinde en 
nog vele ·andere jonkvrouwen en ridders 
De beste gerechten zijn niet goed ge
noeg, Myria. 
Myria toog hoofdschuddend aan 't werk.
Vroeger was zij andere Kerstfeesten ge
wend geweest. Haar lange di�nsttijd had 
nog nooit zo'n wellustige zwelgpartijen 
meegemaakt als de laatste jaren onder 
het beheer van heer Robrecht. 
Even had. zij gewaagd te zeggen hoe zij
vroeger onder zijn· goede ouders ge
wend. waren Kerstmis te vieren met de 
kinderen der naburige parochies en hoe 
ze een feestmaal bereiden moest voor de 
armen en behoeftigen van de o_mstreken. 

( een oud kerstverhaal Opnieuw verteld)

Maar heer Robrecht had eens gelachen 
met haar grijze haren en haar grijze 
praat...... ' 
In die dagen van voorbereiding moest 
menig zwijntje het leven laten en overal 
zag men die�ren en dienaressen bezig 
allerlei heerlijke gerechten te bereiden 
voor het komende Khstfeest. 

Op de vooravond van Kerstmis bliezen 
de torenwachters op hun horens, de 
slotbrug liet men neer en reeds zag men 
het naderen van feestelijk uitgedoste 
ridders en jonkvrouwen. Daar reden 
·over de slotbrug de heer van Anquoleme,
de heren van Soisons, van Snabbe, van 
Lotharingen en de Overlanden. Een 
schone 'stoet van bonte kleuren. 
Na de hoffelijke woorden van welkom
begon het feestmaal. De minne kreeg· 
haar vrije spel. De zang klonk tot ver'
i11 de omtrek. Nu en dan tussen het ge
zang der minnestrelen klonk het gegie
chel der vrouwe!\, de schaterlach der 
wellustige mannen, nu en dan onder
broken door de lallende tafelrede van 
een of andere wijnbedronken heer uit de 
verre omtrek. 
Maar midden in een schone tafelrede
van de heer van Vlijmen -komt de oude 
grijze Myria binnen met een kerkboek 
in haar hand. 
Er viel een kleine i.tilte toen men haar
zag. 
"Waarmee kan _uw heer u dienen, mijn
goede oude Myria?" 
,,Kan ik oorlof krijgen, heer?"
,,Oorlof?". Nog dieper wordt de stilte.
De nachtmis_ gaat _ beginnen, Heer:'. 
Dan harste het hele gezelschap in een
honend lachen uit. 
Maar als het weer stil wordt zegt Myria:
,,Gaat ook gij niet ter kerke, heer?" 
Dan staat de heer van Vlijmen op en
roept uit. ,,Hahaha. Zeker. Zeker gaan 
ook wij naar de nachtmis, maar niet 
voordat dit kasteel met fundament en 
al verzinkt in het moeras." 
,,Heer, de Kerstnacht is schoon. De ster
ren fonkelen zo schoon. Vannacht wordt 
de liefde geboren. Ook gij moest gaan, 
heer". 
Dan terwijl alle gasten angstig toekijken,
brult de heer van Vlijmen woedend uit: 
Gij hebt oorlof. Ga. Keer nimmer terug, 
kwezel uit de vorige eeuw." En met een 
felle slag slo@g hij het kerkboek uit 
haar hande11. 
Toen zij het wilde opra�en, sçhopte hij

Toen even later de slotbrug neerging, 
verdwj!en de oude Myria in de nàcht ter 
kerke, terwijl binnen het lawaai en de 
zwelgpartij in hevigheid toenam. 

Plotseling stond in het midden van de 
grote zaal een grote zwarte ridder in de 
zaal. Zijn zwaard bliksemde in het kaars
licht. En weer werd het stil onder de 
luchters. De Heer van Vlijmen maakte 
zich los uit de omarming van zijn jonk
vrouwen en ging naar het midden van 
·de zaal.
Hoe. komt gij, onbekende ridder hier in
deze burcht, zonder dat ik het bevel 
gaf de slotbrug neer te laten en zonder •
dat hoorngeschal uw komst vermeldde? 
"Ha ik ben de zwarte ridder. Ik kom
binnen zonder dat men mij open doet. 
Niemand behoeft me te verwelkomen,
want ik verwelkom mezelf. Ha ik zal van 
deze burcht een schone kerk maken; 
want het is Kerstmis. Bijna staan de tijd
wijzers op het mi�delpimt." 

Tegen twaalf uren begonnen de )dokken
van het kasteel te luiden. De zwarte •
ridder stond in het midden van het ge
zelschap, hield een duivelse toespraak 
waarin hij allen hoonde en waarin hij 
met zijn vlammende zwaard zich ont
popte als de duivel zelf. Ondertussen 
hingen alle duivelen aan de klokken, de 
muren trilden op hun fundamenten en 
toen in de verte de torenklok twaalf 
sloeg verzonk het slot onder .een gewel
dig gekqak in de diaipte. 
Toen was het weer stil.

Waar eerst de burcht stond kabbelde het
water. Toen het licht werd kwam de 
oude Myria daar en vond op het water 
haar kerkboek drijven. Peinzend haalde 
zij het op en ging schreiend verder, 
terwijl de mare van deze verschrikking 
zich verspreidde over het hele land van 
Heusden en Altena en nog verder in de 
omtrek. 
Hij die dit schreef heeft. het horen ver
tellen. Gij moet hem geloven. Want hij 
,heeft het gehoord van heel eenvoudige 
mensen. En mocht ge eigenwijs zijR dan
moet ge 's nachts om twaalf uur tussen 
de Priemsteeg en de do.nk van de paters 
van Onsen oord even · bij de wiel gaan 
luisteren. Ge zult dan de Kerstklokken
horen luiden in de diepte van dit moeras. 
Echt waar, hoor, C. 
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So.SHINO fl. ZiJ. n laatste__ Kerstmis (Kerstverhaal) _ , � 

de· -sneeuw en met zijn gedachten, die bijR'.erstmis zijn, stemt hem goed. 
Boer Meulehaar had hem nog thuis willen brengen. ,, Blijfde gij maar bij oew vrouw, die heeft oe harder nodig dan •ik", herinnert hij zich gezegd te hebben. Hij is toch .moe geworden. De kou kruipt zoetjesaan over zijn gehele lijf. Het begint opeens weer te sneeuwen: 

- �.,,. Èrgens in een kil Brabants winterland-Ergens begon een klok te luiden, 'n vo- gegaan en de muziek zweeg, kwam hij schap verHest een landweggetje zich in gel vloog, • verschrikt op en zocht een tot zichzelf. Een groot verlangen groei- zijn vele kronkelingen, totdat het dood-schuilplaats in een kleine den. Later de in zijn ogen. Ach, zo weer te spelen loopt op een • oude boerderij, die neer-werd 't weer stil·. 'n St,er brak door en kunnen en juist nu met Kerstmis. Nu hurkt onder beschermende canada's. knipoogde naar beneden. • ergens midden in 't veld, terwijl de Het wordt opvallend snel donker en Soshino_ liep langs een lange witte weg. sneeuwvlokken rond hem heen dwarre- vreemd gulpt_ het laatste • licht uit eenZijn zwarte haren schoven telkens voor !en, dat oude Normandisch kerstlied te wolkenflard laag boven de horizon, als 't gezicht om telkens door 'n geduldig J A h • d J d J h J ,,,,. 

Zijn oude ogen beginnen er, mardie, nogzeer van te doen. En z'ne toog slaat zo _zwaar tegen z'n -benen, hij kan ze· ha�st niet meer meekrijgen. De pad is hardöe
vroren, schonkig en door de sneeuw moeilijk om op te lopen. En dan dieë wind. Die snijdt hem zijne 

spe en. c nu, nu... een eigenaar ige sti. te e uc t vu t. gebaar van z'n lange blanke hand te Reeds hadden zijn handen langs het wo'rden weggeschoven. Hij liep als een, venster gestreeld. Plots voelde hij 'n die niets a'nders wenste dan te lopen. En stukje glas bewegen. ,'1) toen het begon te sneeuwen en de weg Zonder veel moeite greep hij 't stuk glas - nog witter werd, was het alsof hij daar }Veg en wist zijn arm naar binnen te wer-
niets van merkte. , • ken. Na enkele ogenblikken had hij de Vreemd dat het met Kerstmis weer sluitpen gevonden en kon hij het raam 
sneeuwde. Soshina meende dat' dit alleen omhoog schuiven. De rest was een kwes-maar in verhalen en op kerkplaten zo tie van enkele seconden. was. 'n Witte Kerstmis Wi\S iets, waar Toen hij weer buiten stond beefde hij hij steeds weer naer verlangd had. Er is 1 , 1 d N l"k k h" 't 'n nieuw liedje 'in de mode dat heel sen- ?ve.r a z n e en. auwe 11 5 ?n �J 
t. t I d t d , h fd I' mstrumenè vast houden. Angstig hield 1men ee eun oor z n oo . ,, m h" 't d " 1 t · 0 J drea�ing of a white Christmas" - Och-- IJ .?n er Zl)n ve�� e e_n 1as_, en z sne 
k · È I d I fll ht als h1J kon liep h11 blmdelmgs verder. 
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' Na 'n lange rusteloze tocht zag hik' 'n e1 1ge nae 1 111 pzz- empo en m ru - d k k I I h - • d I N "t Il k " open staan e er , waar nog en e e 
se , oor ie . e wa 5 !! u StJ, ,�e e ome kaarsjes brandden e� de geur van wie-
op n draaiorgel. H11 zou. t liefst maar. k I t k M d k k " d · 1 h bh d. roo 1em egen wam. aar e er weer zi1n ou e vwo terug e en, te was •verlaten. Alleen 'n kleine figuur door een granaatscherf aan stukken k . Id , k I S J • • N d"• 1 " d d me e nog neer voor n erststa . o-v oog 111 ?rman ,e, waar lij oor e shino sloop binnen en bleef in de -buurt straten musiceerde voor wat brood en d k t t 1 · d h d 1. h van e ers s a m e se a uw van een wat geld. Wel 1c t zou er ergens een h d t H' k h" t t t b - k · d " h" er er s aan. 1er wam IJ wa o " oomstron. te Vll1 en· ZIJl1, .. waarop 'l zichzelf Hier zou hij wachten tot de kon neerzitten Dan zou h11 dat oude k - f·· d' d k · Id F k tl' d I d t , d Ieme 1gmtt, ie aar nog neer me e, ranse ers te sp�_en, a , z 11 �oe er weg zou zijn. Maar 't leek wel of ze hem leerde toen h1J nog n mooie so- . S h' 1 Id raanstem had nu en dan de oude 

mmm�r �eg, Z?U gaan •. os mo �aa . e 

P. 1 d · -U h th d 
voorz,chttg t instrument onder z n 1as v100 van va er moe t vas ou en. • Id h d Opeens meende hij' duidelijk, voetstap- mt en . stree e z_ac t o�e� . e . snaren. -

t · 1 t I H" k k " Even trilde een m,. Een nllmg g111g over pen na'!: Z)C
t

l 
d

e ioren. 1J Teeh 01 içziJ, hem heen. Toen kon hij niet langer meer maar zu
6 

me s an sneeuw. oc 1oor- h V b h h" d d h" d 'd J"k d' t d t h wac ten. ast en e eerst greep 11 e 
Ie h'!. _ut�I ebl]J f ie

t 

re nfaas ht

em ;l _en 
strijkstok en speelde. Ai, hoe .speelde hij! a s 11 s I ee s aan o zac er iep , I' d h S h' · meende hiJ' duidelijk te horen hoe de Zo n  ie te oren !.. os mo gmg wat 

d t·J t d f , t · -h· Id naar voren tot vlak b11 de kerststal. Toen an er s I s on o z n pas wa m 1e . 1 • h Id h" .. Och kom, hij werd sentimenteel, omdat 't 1-:--- al� 1ar,�ndvoEor. een � spee e 1J TZIJll
K t · , z b Id' 1eve mgs 1e . n nog, en nog eens. ot 

ers mis was. t ou maar ver ee mg h Id • ' • · 1 .. T h b h.. · .. h lf t 
opeens een e ere sopraanstem 111v1e . ZIJn. oc egon IJ 1� zie - ze e pr�- ,Gloria... gloria in excelsis Deo" - 't 

ten: ,,Vreemd toch; 1k ben nu dertig KI • d k f f t d J k jaar en ik zwerf nu al tien jaar langs de 
em

t

eS ohn ere iguur Je

t ds on _ I v a 
1 M 'k I b · naas os mo en zong me e v100 mee, wegen. aar 1 1e me nog 11001t zo on- M . 't k r ht h k d s h' gerust gevoeld als nu. Laat 't nu hon- aar _m aar� ic er en e os mo 

d d I K t · .. d t · t 
�h plotseling door z n betraande ogen heen er maa ers mis ZtJn, a .. ,s O het gezichtje met de mooie blonde haar-geen reden om zo vreemd te z11n. Wel- d · h d t h" h d · J 1 · d - Ik b os voor zie , a IJ a zien spe en 

n?, er oopt meman naast me._ en in de verlichte kámer van de kleine vil-hier dood-alleen met de sneeuw en de I h" t 1 1 d 't G 1 'd h d h .. ,, a, waar IJ ges o en 1a . e m van 
nae t. Wat zou . at to� _ziin? de viool viel stil. Ook 't meisje zong niet 
Weer bleef Soshmo stil staan en keek meer Deze stilte brak alle weerkracht . lang ��1 zich heen. �at hoorde hij? Wat van Soshino. -- Zacht lei hij de viool 
zag h11?- Heel vaag d_oor de_ s�eeuw heen in de handen vaQ 't meisje, bleef een zag h11 een zwak licht mt n venster. - ogenblik stil staan en ging langzaam de En, als hij 't goed hal 'hoorde hij een kerk uit. viool z(ngen. Snel ging hf ij op 't geluidd Ergens begon een klok te luiden. Eeri en 't licht aan en blee- als versteen 1 1 1 'k h 
staan vlak bij 't venster van een kleine 

vage_ ,v oog _ verse m t . op en zoc t een 

·11 D h" · bi d 
• • schu,lplaats m een kleme den .. Het had v1 a. ,aa� zag 11 �en Jong on me,sie opgehouden met sneeuwen. 'n Ster brak o!lder t licht van � gro�e lamp en een door en knipoogde naar beneden. 

v10ol onder haar klen:i_e km. Haai: smalle En langs de lange witte weg liep Soshino rand re1°0�. d� it'Jkst0k zo lilht ed verder, gelukkiger dan ooit. Een geduldig 
os, a so ZIJ 5 0 • en snaren even gebaar van z'n lange blanke hand schoof maakte. ' h ' 

Ai, - die melodie kende hij terug. Hoe z n �ren weg voor z n ogen. 
mooi klonk dit snarenspel in deze witte yanmt de open kerk streelde een kerst-
nacht·. lied over de snaren der nacht. Later 
Hoe 

.lang Soshino had staan luisteren 
werd 't weer stil. 

wist hij niet. Pas toen 't licht was uit- CAT ENA. 

Boer Meulenaar zit bij de heerd en zietnaar de vlammen, die in de schouw jagen. Hij _rookt een pijp, stil en ernstig. De str9eve trek om de mond heeft iets hards. Hard is ook de schittering in de grijze ogen. Hij is zoj. van de pastorie terug gekomen. Dak is hij de pater, -die de oude, ziekelijke pastoor tijdelijk is komen vervangen, wezen waarschuwep. Meulenaars vrouw was al geruime tijd sukkelend en vanmiddag was het plotseling veel slechter met haar geworden. ,,'n Verwaarloosde kou;· dubbele longontsteking", had de dokter hem verteld. Hij moest maar een geestelijke laten komen, • voor 't geval dat . .,, ... Daar' slaat het vii! uur. De pater had er nu toch wel kunnen zijn, maar 't is waar, hij had nog , biecht in de kerk.Morgen zou 't immers Kerstmis zijn. .,,Kerstmis - Zalig Kerstmis" speelt het bitter door zijné kop. Het doet hem pijn, zijn kinderen ver van huis te we�en,. de vrouw doodzjek te zien en Hij ...... hij staat alleen, moederziel a·lleen op de boerderij, alleen met een vervloekte verveling, de godganselijke dag, nu de plotseling fel ingezette winter alle werk bui
ten onmogelijk maakt. Sterk voelt hij dieë drang in het forse boerenlijf om 
te werken en te vergeten, maar zwak voelt hij zich tegenover Die, hierboven. 
Buiten dokkert ergens een kar door de hardhevroren karresporen. Boven hoort hij zijn schoonzuster stommelen, bij ·de verzorging van zijn vrouw. De geluidenhinderen hem. Met de knuisten diep inde broekzakken trantelt hij op zijn kousevoeten wat door d'n ruime hêrd, van't vuur naar 't venJter en van 't venster
naar het vuur. Hij rijdt maar wat van d'n ene stoel op d'n andere en wacht. Dagen gaat dat nu al zo de zelfde gang, •maar z'n gedachten zijn_ nu heel anders. Hij peinst.. .... over Kerstmis en hoe lang het nu toch wel geleden is dat Kerstmis 
nog één blij Alleluja voor hem en zijn gezin was. Een venster is losgeslagen. Klagendknierst het in de hengsels en vervelendklappert het tegen de muur. Hij zal het even vast maken. Buiten begint het zacht 
te sneeuwen. Traag reuzelen de vlokken in een vreemde wemeling omlaag. De lichtkegel vàn de deur, die open staat, zilvert op het donzige goedje, maar Meulemans ziet er de toverschijn niet 
van. Hij kijkt de weg langs,- doch er is 
niets dan snel vallende duisternis eµ sneeuw. Ver weg huilt een hond en dan is allesweer wonderlijk stil. * * 
Mijnheer Pastoor duwt. zich uit z'ne"zorg" omhoog en neemt. de brevier van 

,11 'I •

...• � .. "�.v
r; •adem bekant af. Neen,- hij zal toch blij zijn, als hij thuis is. 

tafel. Een ogenblik later is er niets in Maar wat is dat nu? Wat gaat ie nou de kamer dan het geluid van zes stap- ·doen? Hij stapt mis ...... en smakt tegen pen naar de deur en zes stappen naar de steenharde grond. Mens-nog-toe; hij de haard en het gefezel van Mijnheer probeert overeind te komen, maar wat Pastoor. 0 steekt daar nu ineens in zijn been? Nu • Hij wordt oud. Ja, Mijnheer Pastoor be- voelt hij weer niets meer, het is preciesgint lelijk te verslijten. Prakizeert teveel, alsof hij zijn been kwijt is. zeggen de mensen. Dat vond dokter Wacht, hij zal eventjes rusten en danVerdonk ook en schreef "rust" voor. zal ie wel weer op huis aah doen. Ja ...... ,,Rust", niets behalve "rust". 'ne Bruine nee, zo ja ..... , het hoofd op z'ne arm. pater was hem nu in zijn parochie ko- Ach dat ligt goed zó. Nou eventjes men vervangen. wachten maar ...... dan is .Mijnheer Pas-
Aan de voordeur klinken stemmen...... toor er zó. Maar wat draait het nu in . Is ·die basstem niet van Boer Meulenaar. zijn hoofd. Het wordt zo licht, zo Hé, hoort hij dat goed? Is diens vrouw vreemd ...... dat zal de !neeuw zijn, die ineens veel slechter geworden. Hij hoort op hem neerzijgt. .Bet, de meid, nog zeggen, dat ze de pa- Sneeuw, alsmaar sneeuw ziet hij. Vóór ter zal waarschuwen en dan valt de zièh sneeuw, achter zich sneeuw, ron-deur in het slot. Op de trap klinken slof- telom hem sneeuw� overal sneeuw, waarfende stappen. - hij ock kijkt. De pastoor sluit zijn getijdenboek en als · Maar zie... daar komt ene ezel. Hij hij 't opbergt ,liggen ·er in dat oude ge- draagt een vrouw, en een man loopt er 
zicht weer die kopJ!lige trekken van vroe- naast. ·ze zijn nog jong, maar erg moe, ger. •· moe. steunt ook de man op zijne herders-
Bet komt het nieuws even vertellen en staf. , . "of ze de pater even zal gaan waar- De ezel wiegt zacht met zijne kop; het is schuwen?" Ze heeft de klink nog in de haast een eerbiedig buigen. De manhand, maar als ze Mijnheer Pastoor klopt aan bij een herberg, maar de hoort zeggen, dat dezé zelf wel even zal deur wordt voor hem dicht gesmeten. gaan bedienen, laat ze die toch even Even verder klopt de man weer aan. De los. ,,Anders komt de pater met zijn jonge vrouw kijkt met' iets -van angst in biecht niet meer klaar vóór Kerstmis", haar ogen toe. Waar zag hij diezelfde meent Mijnheer Pastoor. • angstogen toch ook weer. Ja 't is waar, Bet vindt de pastoor 'ne doodgoeie mens, Meulenaar keek ook zo, toen hij bij maar nou raaskalt ie toch. diens vrouw gebracht werd. ,,Geen Maar de pastoor heeft zijne jas al aan. plaats", hoort hij zeggen. ,,De, dokter ...... ", werpt Bet nog tegen. ·De ezel draagt zijn last voorzichtig•ver-

11Weet niet wat pastoor-zijn is'.', vult hij der door de witgesn ·eeuwde straten_. aan. ,,'k Ga ons Heer halen, steekte gij W ·eer valt ergens een klopper op de de kaarsen maar. aan", zegt hij dan nog deur ...... Maar nee - dat kan niet waar heel erg kort. Maar niet zo kort of Bet zijn - dat is de pastorie, zijn eigen durft nog ietwat bazig te zeggen, dat goeie pastorie. Wacht Bet, Mijnheer Pashet veel te koud is -vo_Qr zo'ne ouwe pas- toor komt, hij zal zelf open doen. Daar toor, die warempel nog doodziek toe is. • ls hij al, maar - oh wonder - daar Het volgende bgenblik staat ze alleen in komen engelen aangezweefd op orgel-de kamer van Mijnheer Pastoor. Die tonen, terwijl de lucht vol is van een komt even later met Ons Heer uit de ,hemels "Gloria, Gloria ...... ". kerk, steekt het verlaten kerkplein over, En temidden van dat koor, ziet hij de schiet de Kerksteeg door, d'akkers in. glimlach van een kind, dat de -armpjes 
Achter hem rollen vijf zware klokke-. naar hem uitstrekt. Ja hij komt, hij zal 
slagen van de toren. Het geluid zingt kbmen...... ·-
hem na, danst voor hem uit, naar een •ziel, die wacht op de komst ván de Een uur of wat naderhand ging Boer 
Heer. Vreémd, hij voelt zich nou precies Meulenaar met vreugde in z'n hart naar 
'ne Engel Gabri�I, die de Blijde" Bood- het dorp om de dokter het nieuws van 

schap gaat brengen. de gunstige wending, die de ziekte van 

* * 
Mijnheer Pastoor komt bij Meulenaar buiten en duikt in de kraag van zijne jas. Hij voelt zich warm, gelukkig nu; 
zo alleen te zijn met de duisternis, met 

zijn vrouw had genomen, te vertellen.Langs de weg vond hij d'n quwe pastoor, koud en verstijfd. De sneeuwvlokken zegen neer op het ontzielde lichaam en dein de canada's speelde de wind een liedvan Kerstvreugde en Kerstverdri�t. 

Kerstverhaal voor de Jeugd neke. Heel mijne- goede naam gooide gijin het slijk met oew gedrink in- de DrieZwaantjes. Boemelaar, dat ge zijt!" "Foei." Peerke slaat zijn ogen neer. Wat heeft hij het verprutst ...... Maar als hij plotseling muziek hoort, schone hemelse muziek van verre ruisende orgels, vergeet hij de boosheid van St Pieter zijn patroon en spitst hij de oren. 

toor zo dikwijls op de preekstoel had 
aangehaald:· Wat ge aan de minste van de mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan, en Wie een van deze klei
nen opneemt in Mijnen naam, neemt Mij op. 

Moeder, vraagt Marietje, waarom ligt het Kerstkindje alleen maar in de -kerk en waarom konit het niet bij ons? Dat is een lastige vraag. Moeder denkt er over na. Ge weet toch wel, zegt ze dan dat in de kerk het huis van O:L. Heer is en het Kerstkindje is God zelf: daarom ligt het, in de J<erk., "Ja maar" gaat Marietje verder, ,,OnzeLieve Heer kan toch alles: Waaromkomt het Kerstkindje dan niet een keerbij ons? "Wie weet" troost Moeder-----;",misschien komt het wel, als je heel mooi bidt en braaf naar bed· gaat tot Kerstmis toe en 

als je overdag heel -zoet bent." Marietjes ogen schitteren. Ze glijdt van Moeders schoot en danst met blote voetjes op de rode plavuizen in de herd. Ett _Moeder gaat zacht neuriend met haar dochtertje de trap op naar de zolder waar Marietjes ledikantje staat . .Voor hetbed knielen ze naast elkaar op àe _houten vloer. Moeder bid.t voor en de_ heldere ki$lerstem antwoordt. Aan het einde 15idden ze samen nog een extra wees-• gegroetje. Even later ligt Marietje in haar bedje en lacht en peinst en praat in zich zelf totdat de slaap haar blauwe 
ogen komt sluiten. Glimlachend is Moeder naar beneden gegaan. Ze ·zit .bij het vuur en wacht op 
vader. 't Is heel stil om haar heen. Waar blijft vader toch? ...... De avond is koud. 
Het heeft de laatste dagen duchtig gesneeuwd, zodat de smalle pad naar de beukenhoeve '!Ïjna niet meer te v.inden is. Een scherpe wind waait rond de boerderij en rrioeder maakt zich . ongerust . over haar oude vader, die nog steeds niet thuis komt. Vader! Ongetwijfeld'iit hij weer met andere boeren in een 
of andere herberg en denkt er niet aan 
om naar huis te gaan. Hij is niet slecht, maar slechte vrienden hebben een drinker van hem gemaakt. Moeder zucht .. . .. . ze denkt aan haar gestorvên man. E,en slag van een paard had hem plotseling van hazir afgerukt ... Maar Marietje was bij haar gebleven. 
Wat kon z� luisteren naar haar Kerst-

' vertelsels! ...... Over het Kindje, het stalleke, over Maria en Sint ,Jozef en de drie koningen. Eenmaal was er een Kerstkindje op de Beukenhoeve gekomen. Zou het ook dit jaar komen ...... • Nee, dat is uitgesloten. Daar is Vader. Ze voelt het. Ze staat op en trekt de deur open. De scherpe wind 

:ql!F RattsJkiii�jl! op �e 
13eukenf1oobe En langzamerhand Wordt de lucht overstroomd van juichende geluiden, helder 

snijdt haar in het gezicht. Als magere maanlicht"(achters staan daar de populieren in hun fluwelen pak. Sneeuw overal, schitteren en pinkelend in het zachtzilveren maanlich$, En het oude Peerke dabbert er door. Een klein gebogen manneke, dat strompelt over de wijde witte wereld. 
Als hij zijn dochter in het deurgat ziet,zegt hij opgewekt :,,Goeie Avond." "Maar Vader, hoe · kunde toch zó lang wegblijven. Ge zult er nog ziek van worden." Peerke zwijgt. Hij kr;ibt zich ach' ter de oren en stelt nu ook zich zelf 
de vraag: Ja, waarom ook niet eerder opgestaan en een glaasje minder gedronken? Zal hij het nooit meer afle
ren? Hij sluit de deur op de zware grendels bro,mt "welterusten" en gaat ,!laar bed. Moeder zit weer bij de haard en peinst. -Vader moest verstandiger zijn. Hij _is al 
oud en kon beter thuisblijven. Waarom láát hij het drinken niet? Is dat dan zo moeilijk? Ze huivert. Het 

vuur in de haard heeft zijn felheid verloren en over de vloer kruipt de kou naar binnen. Ze neemt de lamp en gaat 

naar boven. Daar buigt ze zich voorzichtig over het ledikantje, waarin Marietje ligt te dromen over Kerstkindje, dat komen moest op de Beukenhoeve. Ze schikt de kleine dekentjes en gaat geluidloos naar haar kamer. 
�'"-,,:;,,r..r� .......... ----· 
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Het is vooravond van Kerstmis. Peerkezit in het warme kroegske van de Drie Zwaantjes en drinkt er het ene glaasje 

na het andere. Buiten is het knap koud. 
Als de mannen waarmee hij heel de avond zo gezellig heeft doorgebracht,eindelijk opstaan, krijgt ook Peerke in de gaten, dat hij nog moet lopen naarde Beukenhoeve: een lange weg en te 

voet. Hij betaalt zijn verteer en lachend 
stapt hij naar buiten, de besneeuwde weg op. De mannen roepen hem nog 
een wel thuis toe. ' . 
Wel te rusten Peerke ! Zorg, dat ge niet van de pad afsukkelt. • ,,'t Zal wel gaan," roept Peerke, - en zo goed en kwaad als het ging strompelde hij met moeite door de dikke sneeuw. Hij heeft er moeite mee, om zijn oude benen mee te krijgell en hij heeft een gevoel als willen zijn benen soms tegelijknaar voren . 

als water: 'n waterval van klanken: 
Boven zijn ho<ád heel ver weg Glorie aan God in den hoge Boven zijn hoofd is het pikdonker. en vrede op aarde aan äe mensen Er.zitten . buien in de lucht. Slechts hier die van goede wil zijn ...... ! 

en daar staat heel ver weg een flonker- .. Plechtig verschijnt op de gouden drem-
ster. pel van de hemelpoort een oude man Het duurt dan ook niet lang of de eerste met grijze baard; naast. hem een ezeltje, hagelkorrels tikkeren op zijn oren. waarop een jonge vrouw gezeten is. -Als knikkers komen ze uit de lucht ge- St Petrus staakt zijn boetepreek en buigt
tuiteld, en zitten ze Peerke achterna. nederig het oude hoofd. En Peerke weetEn omdat ze rapper zijn, ,;lan zijn oude niet wat te doen, om zijn eerbied te to-beentjes, kan hij er niet aan ontkomen. nen bij dit schouwspel. Zat ie maar thuis! . � 't Kindje klapt in zijn handjes en de mu-·Ha, daar achter dat hek herkent hij het ziek zwijgt terstond. ,,Peerke" zegt het. keetje, waar het werkvolk altijd in schui- Een stem zo zacht, dat Peerkes ziel ont-len kan, als het slecht weer is. Als de roerd wordt. Hij kijkt op en schuifelt weerlicht er naar toe. Het knikkeren langzaam naar het kindje. ,,Peerke" van de hagel houdt niet op. Haastig zegt het "ge moet niet meer.zo drinken, morrelt hij aan het hek en stoot het zult ge." ,,Thuis is het zeker zo gezellig piepend open. Hij waggelt naar de hut. als in de Drie Zwaantjes." Het is niet, wat je noemt een gezellige Peerke kan niet anders meer als slikken. kamer, maar er ligt hooi en stoo genoeg. Woorden komen er niet en uit zij1t,ogen Hij zal hier maar wachten totdat de bui vallen tranen. • 
over is. Zuchtend gaat hij zitten, met "Schrijf op Petrus" zo gaat het kindjezijn rug tegen een_ zware balk. Zijn verder "Heden is aan Peerke vrede ge-hoofd begint te knikken. Hij zou best geven, ?,mdat hij zijn goede wil heeft kunnen slapen . .' .... Buiten hagelt het nog getoond .......................... . steeds. Zou die regen van witte bollekens Peerke zucht en wrijft zijn slaperige 
nou nooit ophouden? • ogen eens goed uit. Droomt hij of is het 
Maar ...... Peerke kijkt nog eens goed... werkelijkehid? In het schmerige morgen-
Het is geen hagel. Het zijn niets dan licht staat daar vóór hem een man met

sterren. En dan, wat ziet hij dan?...... een mager gezicht. • 
De hemel! Allemachtig wat een deur! Zijn ogen zien troosteloos rond. Op het 
Wat moet de kamer daarachter dan wel • hooi zit een tengere vroaw met een klein 

groot zijn ! En als Peerke ternauwernood kind op haar schoot. 
van zijn eerste schrik bekomen is, be- Peerke snapt er niks , meer van. Zit hij 
gint de zware deur te piepen in haar nou met Sint Jozef in het stalleke van 

hengsels en draait langzaam open. Bethlehem, of zit hij in zijn eigen hutje? 
Sint Pieter steekt zijn neus· naar buiten Hij schudt zijn hoofd. Met moeite 
en loert om het hoekje. . kruipt zijn stijve lichaam over eind. Hij 
Peerke kruipt wat terug ...... Verbazend, . gaat naar de man bij de deur en vraagt : 
de deur gaat helemaal open. En Sint " Bende gij St Jozef." 
Petrus stapt naar buiten. Met zijn grote Hij schudt glimlachend het hoofd. sleutel tikt hij Peerke eens flink op zijn "Maar" aarzelt Peerke "Wie zijn jullie 
neus en snauwt: ,,Omhoog". ,,Dag dan, en hoe komen jullie hier?" Patrrrrrrroooooooooonnnnnnn" stottert "Ik heet Bart en dat is mijn vrouw. We P,eerke, terwijl hij overeind krabbelt. zijn te voet hier aangekomen. We· moes-
11Zwijg" beveelt St Pieter. Peerkes ogen ten uit ons huiske, omdat we de huur knipperen. Angstig kijkt hij rond. Ha, ' niet meer konden betalen. Nergens krehij begrijpt. Op de deur ziet hij hetzelf- gen we onderdak en nu zijn we hier gaan de bordje, dat ook in de Drie Zwaantjes schuilen voor dat noodweer en die barre hing, met de woorden: God ziet mij. kou. Hier vloekt men niet. Arme mensen als wij hebben niet veel Hij hoeft het niet eens te lezen. Hij in té brengen." kent het glad van buiten. Peerke knikt. Nu begrijpt hij alles in-• ,,Wat doe je hier, zo dicht bij de he- eens heel goed. Arme mensen, die kou mei?" Peerke slikt een paar keer. ,,Ik • en ellende moeten trotseren...... Voor ging naar ·huis, heilige patroon, en en... hen is nergens plaats ...... ·,,Hou maar op" buldert St. Petrus. ,,We • •. En Peerke denkt nu_ aan -de hemelse kenne dat wel. Ge bent een mooi �!!:--droom en aan het woord, d� Pas-

Wat zal zijn dochter blij zijn -en het kleine Marietje, die iedere avond bad om een kerstkindje. En . tot de man en de vrouw zegt Peer-ke : ,,Ga met me mee. Mijn boerderij ligt niet ver hier vandaap ...... ge kunt

er blifven. Kom." En Peerke voelt op datzelfde ogenblik de kerstvrede neer-dalen in zijn hart. En verwonderd over zoveel· goedheid,\ van mensen ondervonden, volgen 13art 
en zijn vrouw het oude Peerke over de krakende sneeuw. Er is niets dan vrede. Ondertussen is het een angstige Kerstnacht geweest op de Beukenhoeve. Moeder kon niet slapen1 want voortdurend werd ze opgeschrik:t door de onrust over haar oude vader, die misschien wel iets was overkomen. En met rode , ogen zat ze droef te staren ovêr dewijde witte velden. Maar nu ziet ze volk komen, een eigen
aardige processie. En haar hart klopt 
sneller en sneller. En Peerke, die anders bij zijn thuiskomst zo weinig wist te vertellen, komt ineensniet uitgepraat. Hij vertelt van -de Drie • Zwaantjes, van zijn verblijf in de hut, van zijn droom en zijn ontwaken en ...
van zijn plannen. En zoals hij verwacht had, ook zijn dochter was gelukkig ...... want ook zij had zich voorgenomen, met Kerstmis 
een liefdedienst te bewijzen aan de armen. Zo gauw ze thuis zijn, is ze druk in de weer om een keurig en goed verzorgd 
ontbijt klaar te maken voor de gasten, die van verre waren gekomen. En terwijl ze volop aan het werk zijn en Peerke het vuur in de haard weer aanjaagt, gaat plotseling de deur van de kamer open en ...... _daar stáat Marietje, 
nog blozend van de slaap. "Zie je nu wel" zegt moeder "het is tóch gekomen." Marietje knikt. Wat is het mooi. .. , .. en voorzich\ig gaat haar kleine kinderhandje strelend over het kerstkind. Peerkes ogen schieten vol tranen. ,,Goed luisteren" z'egt hij "het kerstkindje mag altijd bij ons blijven." 
Bart dri!ait verlegen op zijn stoel. Nog 
steeds kan hij zijn ogen niet geloven, dat zoiets in ,deze tijd nog kan bestaan, 
nu de mensen toch maar alleen aan zichzelf denken. Dit had hij helemaal niet 
verwacht. En Peerke, genietend van zijn . goede daad, zegt heel ondeugend: ,,Ik zou nou nog eens heel graag achter de·deur van de hemel willen kijken, of Sinte Pieter nog zo kwaad op me is ........ .'! 

A. D.
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9l-"'ieuw fKerst/eest 
We hebben de trein naar Parijs weer genomen, we weten dat nog van het vorige jaar: achter de ruiten een paar uren dromen en daarna een bal met wijn en sigaar, een bal met mooie vrouwengewaden en schouders zo, blank als het licht, en 's morgens bedwelmd in een taxi geladen met parfum besproeid, dé dood in 't gezicht, 
want Kerstmis is toch een teest voor de nacht,waarin ons de vrede van God werd gebracht: de vrede te vieren met dans en met vrouwen • is het voorrecht der mensen, die werelden bli>Uwen.Wie kan er nog spreken van vrede op aarde als men de minne geen ere bewijst? Een Maagd, die op Kerstnacht een kindeke baarde is een sage die ieder zijn kinderen prijst. Want later dan mogen zij mede naar Londen dan mogen ze mee naar het pal in Parijs, de kinderdroom wordt hier wel geschonden maar menig lied vond een schonere wijs: • wij viriden de weg 6àar heJ--aards paradijs. 

fl<erslmis 
De wind in de bomen, een kind ligt te dromen van witte sneeuw en een kleine stal en van het blartke Kind dat komen zal. Dit blijde verwachten naar sneeuwwitte nachten vindt 'immer weer een hemelse rust als kaarslicht en vrede het Kindeke kust. 
Heel vroeg langs de wegen klinkt weer allerwege: vrede voor altijd, in den beginne en nu, het -lied van de velden, dat ons vertelde hoe herders en wijzen toen vonden het kind in een stal voor de schapen, bestormd doór de wind. 
De wind ÏII, de bomen en in onze dromen speelt 'n kind met Sint Jozef zijn baard, het licht gaat weer stromen, maar geen onzer dromen is het geluk onzer kinderen waard. CATENA 

. Onnozele Kinderen 
2� December 

Vandaag is de Benjamin de baas in huis. Hij m<}g regeren in de keuken in de huiskamer en op sommige plaatsen zelfs buitenshuis. Enkele jaren gel.eden trok men' hem de lange broek aan en kreeg hij de pet op zijn hoofd. En het jongste meisje kreeg de witte muts voor een dag op haar krullen. De jongsten werden dan gevierd als vader en ·moeder van· het gezin. En in het klooster legt vader abt de macht in handen van de jongste mon-• nik. Moeder overste komt aan de jongste zuster vragen wat ze vandaag zullen. eten. Alles buigt zich· voor de jeugd op deze dag. Als de jofigste vader of moeder mag zijn dan gaat alles natuurlijk op wieletjes, want het zijn toch eigenlijk maar verkeerde huishoudens, waar de ouders baas zijn, vindt ge ook met? Het schijnt dat dit gebruik, waarbij ailnde jongste alle macht werd gegeven, afkomstig is uit de kloosters. Wat er van zij, het is een aardig humoristisch ge-bruik. . ,,. Zo weet het volk altijd de humor te brengen in de mee� ernstige en soms inde meest tragische zaken. -Want eigenlijk was het gebeuren te Bethlehem met de onnozele kinderen een • grote tragedie. Toen het ,woord onnozel ·nog onscb,uldig betekend'e, \wn het Vondel tot een mooi vers inspireren. Misschien heeft de latere betekenis van het woord onnozel als 
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simpel enige invloed gehad op -�e folklore. - De volksfantasie is grillig en zoekt soms voor een woord veel decor om het te verklaren. Iedereen weet van de slachting te Bethlehem door Heródes aangericht. Talrijke kunstenaars hebben deze massamoord in woord en kleur uitgebeeld, het volk echter weeft rond dat alles zijn eigen visie. Als de kinderen van Bethlehem in de hemel feest vieren, dan mogen onze kinderen ook wel een feestje hebben. Wat is er onschuldiger, onnozeler dan het jongste kind van het gezin. Waar kan men meer plezief" aan beleven dan aan het charmante nabootsen door een kind van wat de grote mensen zoal doen en laten. 
Zet· de kfeinste moeders hoed op, doe haar de schort voor, laat haar in 'de keuken ridderen, commanderen en ernstig zijn. Zet uw jongste zoon vaders pet op, geef hem de pijp in de mond, laat hem om· zijn pantoffels vragen en geef hem de krant te lezen. Zij zullen genieten van deze ee� 
En wij van hun spel. 
De Onnozele Kinderen immers zijn reeds eeuwen lang in de speeltuin der eeuwigheid. Men mag om hen niet treuren. Met het simpele kinderspel der benjamins zijn zij genoeg gehuldigd. Wat 
zouden wij dan meer verlangen? Misschien...... dat wij, grote mensen daarvan nog 1ets konden leren, al was het alleen maar gelukkig te zijn met kleine dingen. 

flgckk,ufj� glundeJ al, 
Zo fijn als hel Kerstf eesl worden zal: 

• Ze kocht toch betere waar 1
De Gruyter heeft haar weer verwend,
Met óók nog korting I Tien procent!
Dat ,scheelt! Geloof dat maar.·
Wat deze maand bezuinigd was
komt voor het Kerstfeest juist van pas.

ONZE GROTE KERSTPUZZLE 

-- '-
--
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Dit jaar brengen wij u -een zeer interessante Kerstpuzzle, welke u en uw huisgenoten tijdens de Kerstèlagen nuttig en. aangenaam zal bezighouden. Het is wel eens nodig, om zich aan • het einde van het jaar te bezinnen en terug te blikken op het "grootse" en ,,nietige" gebeuren, dat onze aardse gemoederen in het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Onder de goede oplossers verloten wij een drietal . zeer fraaie prijzen. 
HOE U TE WERK MOET GAAN 

Hiernaast vindt u 2 rijen: links aardrijkskundige namen, die het afgelopen jaar in de nieuwsko1ommen voorkwamen, en rechts een omschrijving. _ I;n nu moet u achter elke naam de passende omschrijving uit de rechterkolom plaatsen. B.v.: Neu�enberg = Processen Oorlogsmisdadigers. 
Wanneer u er in geslaagd bent, dit op de juiste wijze te combineren, dan moet u de aardrijkskundige namen nog in een zodanige volgorde zetten als de num� mering op bovenstaande kaart aangeeft. Een * duidt het land aan. In de juiste volgorde vormen de beginletters dan een inspirerende zin, die betrekking •heeft op de huidige nood in Nederland, waarover onlangs een bisschoppelijke brief vérscheen. Lezers, doet uw best en dingt mee naar één van de mooie prijzen! 

* 

Kerstmis 

Overzee 
'(voor onze jongens in Indië) 

De palmen wuiven in de zon, 
ergens zingt een vogel, 
en waar de vrede juist begon 
floot plotseling een kogel, 
'n kogel uit een ver verschiet 
verradelijk langs hun hoofden 
en dan klinkt weer het vogellied 
dat vrede en rust beloofde. 
De dag werd heet en koud de nacht, 
de ogen moe van 't turen; 
mijn jongen staat nu weer op wach_t 
en telt de bange uren 1 
hij droomt van Kerstmis thuis en ziet 
de kleine kaarsen branden 
en door z'n hoofd zingt weer het lied 
van uit de Lage Landen; -
dit lied ver�et hij nimmermeer 
al wordt het nimmer vrede, 
zijn handen 'klemmen zijn geweer, 
daar salueert hij mede 
voor Kerstmis en z'n moederland 
zijn ouders, lief en leven; 
de palmen wuiven in Gods hand: 
Hij zal ons vrede gevèn. 

CATENA 

Het Geheiln 
van 

Doruske 

Simpel 

8. De secretaris gaf direct bevel de mannen in zijn kabinet binnen te brengen. ,,Gaat er bij zitten" zei hij tegen het drietal "en vertel me eens wat U bezwaart", want hij zag aan hun gezichten dat er iets bijzonders aan het handje was. Bertje van Mie Tysen ging er bij staan en drukgebarend met zijn armen ver, telde hij wat er die nacht was voor-
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New York 
Spitsbergen 
Dodekanesos 
Walcheren 
Michigan 
Neurenberg 
Dardanellen 
Nicaragua 
Triest 

Krupp-Fabrieken ontmanteld. 
Olie-Concessies. 
Indonesische Staat. 
Zee-engte met Russische interesse, 
Holland 100 jaar. 
Cholera-Epidemie 

Eritrea 
Utrecht 

Burgeroorlog. 
Rusland-Noordpoolbasis. 
Boomplanting. 
Turks-Italiaans-Grieks. 

Etna 
West-Indië 

Verenigde Naties. 
Vorstenhuwelijk. 
Overeenkomst. 
Vrije stad. 

W olverhampton 
Egypte 
Griekenland 
U.S.S.R. 

Rondetafelconfe�tie. 
Jaarbeurs Emden 

Engeland Niet vertegenwoordigd op de Pan-Amerikaanse conferentie. 
Wereldjamboree. 

Monte Carlo 
Essen 

Processen oorlogsmisdadigers. 
Moisson 
Linggadjati 
Oost-Indonesië 
Iran 

Voormalig Nederlands opleidingskamp in Engeland. 
Abessijnse belangstelling voor Italiaanse kolonië. 
Europese zwemkampioenschappen. 
Veto_-recht. 
Duitse haven, dié als Transito-haven met Amsterdam en 

Rotterdam wil concurreren. 
De inzendingen moeten uiterlijk Zondag 4 Januari· 1948

binnen zijn op het bureau van dit blad, Molenstraat 19. 

Katholiek Thuisfront 
St. Petrus 

brengt • 1angs deze weg harte
lijk dank aan de Heer Jan van 
Nistelrooy, .Rechterstraat 20 
voor het �egeven kwartje en 
de toegezegde zilverbon. 

}f 
en aan de Hockeyclub MEP 
voor de opbrengst van een 
weddenschap ten_ bat,e van on
ze jongens en mannen over
zee. 

a.s. Zondag 28 December van half
twaalf tot één uur op het Secre
tariaat van, Katholiek Thuisfront
KJV-huis, Prins Bernhardstr�at,
gelegenheid voor alle parochianen
om een Kerstgave te schenken
voor onze mede-parochianen in
Indië, in de vorm van: lectuur, ·
knijpkatten, mondharmonica's en
postpapier.

Aan u de daad! 
Onze jonges danken u. 

gevallen en tot wat een ontstellende ontdekking verschillende mensen 's morgens gekomen waren. ,,Wij hebben er hier niets van gemerkt" zei de secretaris, maar ik zal het aan de koning voorleggen, zodra hij thuis komt. 9. Koning Godfried was nog die zelfde dag van de reis teruggekeerd en had onderweg van zijn onderdanen reeds vernomen wat er was voorgevallen. Hij 

NIWIN-P AKKETTEN 

VRIJ VAN INVOERRECHT 

Tot dusverre waren voor pakketten, gezonden door de militairen in Indië naar hun familie of vrienden in Nederland, de normale invoerrechten verschuldigd. Na overleg met het ministerie van Financiën is de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN) erin geslaagd voor deze pakjes vrijstelling van invoerrechten etc. te verkrijgen, waarbij echter inoet worden voldaan aan verschillende voorwaarden. Zo moet b.v. de aard der zendingen het zonder meer aannemelijk doen zijn, dat de goederen uitsluitend met het oog op familie- of vriendschapsbanden als geschenk zijn verzonden. Voorts moeten de goederen rechtstreeks vanuit Ned.-Indië, Suriname of Curaçao naar Nederland worden gestuurd. Het gewicht per voor één geadresseerde bestemde zending mag niet hoger zijn dan 4 kg, de waarde van de inhoud niet meer dan f 25,- bedragen en het bedrag, dat normaal aan invoerrecht, invoerbelasting en/of accijns zou zijrl verschuldigd, niet meer dan f 10,- zijn. Tenslotte moeten verzending en invoer geschieden onder auspiciën van de NIWIN. Voor gouden of zilveren voorwerpen zal de heffing van waarborgbelasting en stempeling eveneens achterwege blijven. Met nadruk wordt erop gewezen, dat deze regeling in geen geval wordt toegepast op goederen, die op bestelling worden toegezonden. In twijfelgevallen beslist de inspecteur der invoerrechten en accijnzen. De zendingen mogen uitsluitend langs de . havens Rotterdam en Amsterdam of via Schiphol worden ingevoerd. 
Hebt U er al aan .gedacht 

een Nieuwjaarswens 
in ons blad te plaatsen. 

schudde meewarig het hoofd en beloofde hen direct maatregelen te treffen. Zijn secretaris gaf hem een uitvoerig verslag, waarop de koning beval aan-· stonds de vertrouwensmannen bijeen te roepen want nier moest spoedig handelend opgetreden worden. ,,Ga er dadelijk heen" z.e� hij tot zijn secretaris.· 
-~/!!f 
~ 



................................ 
Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke dank voor de vele 
bewijzen van belangstelling bij 
de herdenking van onze 25-, 
jarige echtvereniging. 
W. H. v. d .. WETERING: 

MEEUWIS 
en kinderen. 

Te koop: heren overjas, in 
goedé staat. Bev6gèn, J\1olen
straat 19. 
Te koop: een kalfvaars, aan 
telling Januari, bij J. van Kem
pen, Selissen. 
Te koop: een bruine winter
mantel f 30,-, zonder punten. 
Te bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: een vaars, aan tel
ling.· Beste melklijsten van 
moeder, t.b.c.-vrij, bij H. Ja
cobs, Kleinderliempde 26. 
Binnen ieders bereik: Sleutel
diploma . (algemene ontwikke
ling). Erkend door overheid en 
100 grote bedrijven. Schrifte
lijke opleiding in 9 maanden. 
Lesgeld f 5,75 per maand. 
Gratis prospectus: Stichting 
IVIO, Westeinde 13 -15, Am
sterdam. (Erkend door Inspec
tre Schr. onderwijs). 
In 't KINDERHUIS St. Anto
nius (Lindenlust) wordt voor 
zo spoedig mogelijk een net 

Dienstmeisje 
gevraagd 
liefst voor dag en nacht. 
Aanmelden Bosscheweg 197, 
Boxtel. 

Hennen, eenden, kippen, ganzen. 
Voor prima dieren wordt .in
gestàan. Levering onder ga
rantie. Hennen, 8 maanden 
oud, meest aan de leg. W. 
Legh. f 8, - . R. !si. Reds., 
Barn., Acona's en Patrijs Legh. 
idem f 9, - p. stuk. Kippen 
hr. '46 weer tegen • de leg . 
f 4,50; .. bovenstaande soorten 
br. '46 f 5,50 p. st. Khaki 
Campb. eenden 8½ maand 
oud f 6, - p. st.; Wit lnd. 
loopeend fles model 8½ mnd. 
f 8,-:: p. st. Zware landgan
zen hr. '47 f 17,50 p. stuk. 
Vanaf 12 st. franco. Ganzen 
vanaf 5 st. franco. 
Kisten in bruikleen. 
Aanbevelend: 
HOOGELANDE W. Z. 60, 

UTRECHT. 

Practische kennis van Auto's of 
Landbouwtractoren voor iedereen 
U leert hoe de Auto en zijn 
onderdelen in elkaar zit. Geen 
droge motortheorie, maar een 
voor" ieder begrijpelijke schrif
telijke cursus verschaft U aan
gename winteravonden en 
geeft U zekerheid in techni
sche situaties. Voor landbou
wers speciale vervolgcursus 
LANDBOUWTRACTOREN. 

Lesgeld f 1,25 per week. 
Vraagt gratis prospectus 
Bureau P.A.K., Jac. Marisstraa'i 
83, Amsterdam-W. 

Electro Monteurs 

die zich gaarne verder bekwa
men in de uitvoering van grote 
en special(! installaties, kunnen 
geplaatst worden bij de 
N.V. Electrotechnische fabriek

v h. Firma W. v. Boxtel & Zn. te Tilburg 
Speciaal aan te bevelen voor 
hen, die zich· voorbereiden 
voor het monteursdiploma van 
het V.E.V. 
Schriftelijke sollicitaties met 
opgave van opleiding en prak
tijkjaren aan het Hoofdkan
toor der bovenvermelde firma 
Raadhuisstraat l, TILBURG 
Afdeling Personeel. 

'dlet�nt·nadut. snee

Uw cpdckJ,t Aeeµ du86efe wacicde. 
' 

Zaterdag over een week 1 1 1 

wordt WITTEVEEN'S afdeling 

DAMES- en KINDERCONFECTIE 

HEROPEND 
GEMODERNISEERD, VERNIEUWD EN VERGROOT 

* Al. is. het nog zo druk, U. kunt- nu op Uw
gemak Uw keus doen in mooie sterke kinder
kleqing en in interessante modellen voor Ui:elf

Mevrouw, - komt U 3, Januari eens een kijkje· 

nemen, U bent welkom bij: 

rWITTEV�EN de zaak 
" voor de vrouw met smaak 

'J)è sfeer 

van Kerstmis. 

Laar, als het buiten -koud is, 
een echte huiselijke stemming 
in Uw woning heersen. 
Schenk met extra zor�gezette 
DOUWE EGBERT'S koffie 

en thee, Die wordt 
dan dubbei genoten 

en gewaardeerd. 

De Kajotters 
Voor het FIJNE MAATWERK 

uw adres 

M. CORVERS & F. VERHAGEN

• Kleermake�ij

• Kerkstraat 60

brengen m. m. v, het meisjeskoo·r 

Lust tot Ontwikkeling 
op DINSDAG 30 December in 
schouwburg "DE ARK" 

het KERST-SPEL 

Et in Terra • Pax 

AANVANG 8 UUR 

LINNENFABRIEK 

van J. BURGER 

Prijzen der plaatsen 
f t,• en 0,75 

W. J. van Hoogerwou & Zn. 
vraagt 

Damast Wevers 
Scheetster 
Leerling-Scheerster 
Meisjes 
voor diverse werkzaamheden 

Aanmelden dagelijks Pr. Hendrikstr. 11 

• 's,BOSCH

Adres voor· Boxtel: Breukelsestraat 30 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge êlan v. Zogchel noemen 

BESTEL NU: 
Kr'avchensko 

ik verkoos· 
de Vrijheid 

ad f 4,95 1 
- • 

Ook kan men reeds opgeven: STALINGRAD het 
adembenemend werk van:Theodor Plievier dat 
v oorjaar 1948 :zal verschijnen. 

Boekhandel J. P. · TIELE� 11 Boxtel 
-

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

DE GROTE4 
BIJ 

BOVEN DEE·RT 

t 1 � 
5cAoenen !UUUlee wucqa

l 2.'lJ�

3. UitsteÁende Voduu�

t 4. SMelk� J<�

����*-•. . - ,./ 
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Hebt U 

ttnze zaak 

reeds �ezien? 

. Zo niet, dan hebt U Uzelf tekort gedaan. 
Wandel gerust eens naar binnen. Onze ver
koopsters zullen U op even prettige wijze 
rondleiden als zij dit reeds de duizenden 
bezoekers gedaan hebben. Ook al wilt U 
thans nog niets kopen, het 'kan nuttig zijn 
voor U om te zien, wat Lampe· U, nadat 
zoveel 9uizenden reeds hun keuze hebben 
gemaakt, nog steéds kan bieden.aan moderne" 
dameskleding, hoeden en chique, heerlijk 
warme bontmantels. Later komt U dan vast 
kopen, • want het gevleugelde woord is 
geworden: 

Zuid-Nederland bfi Lampe kla.nt 
N� reeds zeggen allen die bij ons gekocht 
hebben: Voor dames- en kinderkleding 

-

Prijswraag-

EINDHOVEH 
G �ote Bèrg 16 
Tel.' 7241 

Het juiste aantal bezoekers ·was 18765 
De ~prijswinnaars zijn : Aantal 

18762½ 
18778 
18778 
18750 
1,8793 
18795 
18795 

le Prijs / 200.-
2e ,, ,, 100.-
3e ,, ,, 50.-
4e ,, ,, 50.· 
5e ,, ,, 25.-
6e - ,, ,, 25.-

, 7e 
Se 

,, ,, 
,, ,, 

25 .. -
25.-

Lieske Lamers - Markt 3 5 - Roermond 
E. Feijen - Markt 2 - Budel
A. Melis - 01. v. Noortstr. 33 - Tilburg
J. Toma - Emmastraat 13 - Venlo
P. M. Vriend - Azaliastr. 30 - Eindhoven
H. Rekmans - Kasteel weg 48 - Eindho.ven
N. Hendrikx - HeemskerkstL 42 - ,,
P. Manders-Mortel ·- Ge.qiert - F 85

1 
-18725

Verschi]Jende deelnemers(sters) gaven gelijke oplos
singen. Door loting werd in deze gevallen beslist. 
Binnenkort zullen • de winnaars worden uitgenodigd 
hun prijs in ontvangst te nemen. 
Alle deelnemers(sters) worden bedankt voor hun, vaak 
geestige inzendingen, De grote deelname was een 

, bewijs voor de waarheid van de leuze: 
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Zou het nog ooit vrede worden? Dat is 
de vraag die we ons bij het jaarlijkse 
vredefeest stellen. Bijna alle vredescon
ferenties en besprekingen misluken stuk 
voor stuk. Bijna ieder vèrstandig mens 
wanhoopt aan e_en blijvende vrede. 
Reeds praat men van een nieuwe oorlog. 
Anderen schudden het hoofd en brom
men zoiets als van een gewapende vrede. 
Maar niemand gelooft nog in de vredes
boodschap die Ker'stmis ons brengen 
moest. 
Nochtans kan ieder Kerstfeest ons iets 
leren. 
Ook dit Kerstfeest heeft iets aan ons 
te vertellen. 
Wanneer niemand in een wereldvrede 
kan · geloven, dan wordt het de juiste 
tijd vrede in ons zelf, in onze gezinnen 
en in de omgeving te stichten. 
Niets is meer waard dan die diepe vrede, 
waaraan men de vrienden van de stilte 
en van de goedheid herkent. 
Zelfs wanneer ieder ogenblik een oorlog 
dreigt, of wanneer zelfs de wereld 
brandt van oorlog en haat, dan nog kan 
ieder mens van goede wil de vrede vin
den in zijn hart, in zijn gezin en zijn 
omgeving. 
Daags na het bombardement van Rot-

• terdam, terwijl de kerken en huizen nog 
rookten van de gruwelijke brand, zaten
twee kinderen op de puinhopen te spe
len. Het ene kind had een kleine pop 
in haar handen, het andere trachtte aan 
een blokfluit wat muziek te ontlokken. 
Zij hadden de vrede bij zich. Niets Of
niemand kon aan die kinderen de vrede 

ontnemen. 
Met de grote mensen moest het niet
anders gesteld zijn. 
Een Kerstnacht, met boven ons de ster
renhemel en in de verte het zilveren 
geluid van kloosteJdokken en in de 
stille kerken het ademloze luisteren 
naar een kinderlied ...... , dat is een vrede 
die niet schoner denkbaar is. 
Laat de _groten praten aan de conferen
tie-tafels, laat de politici dreigende rede
voeringen afsteken, laat in de fabrieken 
de· machines razen om nieuwe moord-
tuigen te maken ...... niets is in staat de 
inwe11dige vrede weg te nemen uit dt;
harten der mensen. 
Dit is het belangrijke van ieder Kerst
feest. 
Al slaagt men er in het feest van de
stilte te • overschreeuwen met stakiQgs
oproepen en grote woorden, de stilte 
in ons hart kan onmetelijk diep zijn. 
In de diepe stilte tasten wij naar het ge
heim van de Kerstnacht. 
In die eenzaamheid zoeken wij naar het
Kind, dat ons de vrede met God kwam 
brengen. Die vrede is belangrijker en 
schoner dan de vrede met de mensen
in verschillende landen. Die vrede kun
nen we zelf bewaren. Hij is het niet 
te roven goed van ons zelf, zolang wij 
zijn waarde erkennen, zolang wij van 
goede wil zijn. 
Ergens ver van hier staan onze jongens
op wacht in de Kerstnacht. · Zij dragen het geweer in hun handen,
máar de vrede dragen zij in hun hart. 
De vrede van de eerste Kerstnacht. 
Ook wij. Ook wij. 

Kerstmis 
en 

Kertsboom 

De Kerstboom heeft veel tegenstand 
ondervonden, alvorens· hij zich in ons 

. land heeft weten in té burgeren. En een 
va� de vele bezwaren, die men tegen 
"dit goddeloze kinderspel" (zoals een 
Straatsburg@r godgeleerde hem noemde) 
aanvoerde, was wel de betiteling hei
dens". Nu zullen velen -dit heidens

" 
wel 

met een korreltje zout nemen ofschoon 
historici beweren, dat de Kerstboom een 
uitvloeisel is van de Boomverering die 
reeds in de oertijden bij verschili'ende • 
volkeren in zwang was - men denke 
hierbij slechts aan de, aan Thor gewijde 
eik bij Geismar1 volgens 't bekende er
haal, door Wiltried geveld. -
Als bewijs van oudheid ·voor de boom
cultus kan de heilige boom der Egypte
naren gelden. 
In deze boom zou de Godin Noet ge
huisvest zijn, die goede gaven van brood 
en water uitdeelde. 
Hier tegenover staan de verkla_ringen 
van enkèle Christelijke historici, die ons 
zeggen, dat de Kerstboom van christe
lijke oorsprong is en vermoedelijk het 
eerst gebruikt is in middeleeuwse mys
teriespelen. 

De Kerstboom zou de kruisboom van 
Calvari.ë of de Paradijsboom voorstellen. 
De Kerstboom wordt ook wel Uitgelegd 
al.s de verzinnebeelding van de onster- ' 
felijkheid. 
Momenteel is er bij vele Katholieken, 
die de Kerstboom in huis haalden, wei
nig mee"r over van deze symboliek en is 
de Kerstboom ee_rder een symptoon van 
wer(;!ldse luxe in een confectie-Kerstmis,· 
dan het zinrijke teken, dat ons leert hoe 

Christus door Zijn menswording en dood 
voor ons het Paradijs heropende. 
Zolang dèze devotie nog spreekt uit de 
Kerstboom, heeft hij het volste recht 
op een plaatsje in de huiskamer. 
Daar het wezenlijke van het Kerstfeest 
toch altijd c,le verbeelding van Christus 
komst op aarde blijft, ontbreke de Kerst
stal echter nooit onder het licht van de 
Kerstboom. 

Boekbespreking 
ENGLISH BY RADIO 

De Firma Meulenhof te Amsterdam 
stuurde ons een klein boekje: English 
by Radio. 
Het is bedoeld als een soort handleiding 
bij de gs=sproken Engelse lessen van de 
B.B.C. 
Dit B.B.C.-lesprogram is bekend 'over 
heel Europa en dit jaar is de Engelse 

Radio-omroep een cursus begonnen voor 
Nederlanders. 
leder die Engels gestudeerd heeft zal bij 
een persoonlijk contact met Engelsen tot 
de bevinding komen (en meestal een te
leurstellende!) dat wat hij tracht te spre
ken verre is van de taal die zijn Engelse 
vriend spreekt. 
Het . is geen levend Engels wat hij 
spreekt en zijn uitspraak en taalmelodie, 
die eigen is aan iedere taal, zijn niet ge
toetst aan het ware, gesproken, moderne 
Engels van het Anglosaksische volk. 
Wat wij op school leerden was nog te 
veel gebleven op 't domein van het boek. 
Onze Engelse studie was te ontoereikend 
en niet voldoende berekend op het ge
wone gesproken Engels van iedere dag. 
Was het dan verl-oren moeite, die studie? 
Nee, absoluut niet. Het zal ons onschat
bare voordelen geven. Alleen ... , op een 
of andere manier behoeft onze school
studie een practische aanvulling. Dit kan 
geschieden op verschillende rnarneren. 
Een ervan is de Engelse Cur;us, die _sic 
B.B.C. geeft; ik kan U verzekeren dat 
het een kostelijke Engelse les is, die nie � 
veel kosr. Het is modern, actueel en 
vlot! 

• Om de luisteraars nu te helpen bij hun
radio-studie, die uiteraard alleen op het 
oor gericht is, heeft de B.B.C. de lessen 
in Boekvorm uitgegeven. 
Dit tekstboekje geett de lessen letterlijk
weer, zodat de leerling bij het gespro
kene voor het oor; ook het geschrevene
heeft voor het oog. Aldus geeft dit aar
dige boekje hem meer houvast bij zijn 
studie. 
Ik kan het aanbevelen aan allen die mo
dern en levend Engels willen leren. 

B..v. A. 
VOEDING VRAAGT VERZORGING 
Door htt Voorlichtingsbureau van de 

Voedingsraad werd het boekje 11Voedin2 
vraagt Verzorging" uitgegeven. 
Het doel van . dit Boekje is een po
pulaire samenvátting van de voornaqm
ste regels der voedingsleer te geven. 
Men is er • in geslaagd dit in een voor 
iedereen begrijpelijke en aantrekkelijke 

vorm te doen. 
De wenken zijn n.l. zeer practisch en de 
uitgave, die fraai verlucht is met origi
nele illustraties, bevat een schat van 
menu's en recepten. 
Dit - voor elke keukenprinses - han
dige boekje is verschenen bij het Voor
lichtingsbureau van de Voedingsraad, 
Koninginnegracht 42, 's-Gravenhage. 
Het is verkrijgbaar voor de populaire 
prijs van f 0,35. 

_Plaatselijk. nieuws.

FANCY-PAIR 
IN HET ST. PAULUS-JEUGDHUIS 

Als wè verslag willen doen van onze 
bevindingery bij de voorbereidende werk
zaamheden voor de Fancy-Fair in het 
Jeugdhuis, dan merken we meteen, dat 
er haast evenveel attracties komen als 
ons regels ten dienste staan. 
Allerlei plannen zijn aan de jeugdige 
hersens der verkenners ontsprongen om 
de komende Fancy-Fair in het Jeugdhuis 
tot een glorieus feest voor elke bezoe
ker te maken. 
En eeniedl!r zal zich begrijpelijk even de 
tijd gunnen om even het St. Paulus
Jeugdhuis binnen te wippen .en in de 
goed verwarmde zalen even kermis te 

vieren binnen de grenzen van de Fancy
fair. 
Ook '� avonds levert ··een wartdeling naar 
de , N1euwstraat geen enkel bezwaar 
meer op, '_Vant de Nieuwstraat bezit op 
het ogenblik een unieke verlichting enig 
in Boxtel. • ' 
Uit alles spreekt de belofte dat het een 
formidabel feest zal worde� 
En de opbrengst? 
Die is voor de uitbreiding van het Jeugd
werk. Uw geld gaat dus zeker niet ver
loren, integendeel wordt besteed voor 
een mooi parochiewerk. 
Bovendien heeft elke bezoeker een red�
lijke kans op kostbare prijzen. 

Zaterdag zal de Fancy-Fair pas om 7 uur 
open zijn. 
Het openingsuur is inmiddels van Vrij
dagmiddag 5 uur op Vrijdagmiddag 4 
uur n.m. gezet, terwijl de tocht door 
Boxtels straten onmiddellijk na de Hoog
mis zal plaats hebben. 
Met vliegend vaandel en slaande trom 
zullen de verkenners, begeleid door "De 

.Bon(d)s" door de straten paraderen en 
's middags...... welaan dan stroomt ge
heel Boxtel de Rijksweg over, de Nieuw
straat in, om in het Jeugdhuis nog eens 
een èchte Fancy-Fair mee te maken. 

ET IN TERRA♦
• PAX 

Zoals wij reeds jn ons vorige numn1er 
meldden, zullen de Kajotters Dinsdag
avond 30 December a.s. met medewer
king van het Meisjeskoor Lust tot Ont
wikkeling het Kerstspel Et in Terra Pax 
ten tonele voeren. 
Nadere'bijzonderheden hieromtrent kunt 
U vinden in de advertentiekolommen 
van dit blad. 

Çemeentecaads
Vuq,aduinq, 
(23 DECEMBER) 

De Raad van de gemeente Boxtel kwám 
Dinsdagmiddag 2 uur in openbare ver-

• gadering bijeen.
Na de vaststelling van de notulen der
vorige vergadering en de ingekomen 
stukken, werd het voorstel tot wijziging 
van de gemeentebegroting dienst 1947 
en van de begroting van het gemeentelijk 
gasbedrijf 1947 aangenomen. 
Deze wijziging was nodig in verband
met o.a. de bouw van 6 bungalows in de 
Mijlstraat, het verlenen van een bijdrage 

in de exploitatie en eerste inrichting van 
de R.K. Middelb. Meisjesschool te Box
tel en het aanschaffen van een boek
houdmachine voor de gemeentebedrij
ven. Het voorstel tot vaststelling van het 
bedrag, dat in 1948 per leerling aan de 

scholen voor bijzonder lager-, voortgezet 
lager- en ULO-onderwijs zal worden be
schikbaar gesteld, werd zonder hoofde
lijke · stemming aanvaard, evenals het 
voorstel tot het verlenen van medewer
king ex-art. 72 der L.O.-wet 1920 <'.an 
het verzoek van de besturen van de 
Theresiaschool, de Franciscus- en de 
Aloysiusschool om beschikbaarstelling
van gelden uit de gemeentekas wegens 
resp. herstel van geleden oorlogs- en be
:1ettingsschade. 
Het voorstel tot vaststelling van een ver
ordening, die regelen inhoudt omtrent 
het verlenen van vergunningell' tot het 
ingebruiknemen of -geven van woonge
legenheid door Burgemeester en Wet
houders, art. 4 der woonruimtewet werd 
goedgekeurd. 
Ook de rekening van de dienst van
M.H.B. over 1946 werd goedgekeurd. 
Het voorstel tot het incorporeren van de
toelagen ex G 13 en G 362 ingaande 
1 Juli '947 in de salarisnormen van het 
ambtelijk personeel der gemeente" werd 
van de agendalijst afgevoerd op ,voorstel 
van de Voorzitter en met goedkeuring 
van de Raad, die Dinsdag 30 pee. a.s. 
bijeen zal komen om dit voorstel .afzon
derlijk' te behandelen. 
Vervolgens werd goedgekeurd het voor
stel tot het per 1 Jan. 1948 in werking 
stellen van de verordeningen op het be
heer van "de dienst "Centrale boekhou
ding der gemeentebedrijven" en van de 

diverse takken van dienst. 
Het voorstel tot aanwijzing van de Heer
A. M. J. Creemers, gemeente-ontvanger
tot kassier der gemeentebedrijven werd 
aangenomen. 
Volgens goedkeuring van het voorstel
tot het belast"en van de Heer H. M. J. v. 
d. Vorst met de dagelijkse leiding van
de "centrale boekhouding der gemeente
bedrijven", zal deze als hoofdboekhou
der- voortaan rechtstreeks verantwoor
ding schuldig zijn aa:n B. & W. 
Het voorstel tot wijziging van de alge
mene voorwaarden, waaronder van ge
meentewege gelden op hypotheek ten 
behoeve van particuliere woningbouw 
werden verstrekt, werd zonder hoofde
lijke stemming goedgekeurd in dien ver
stande, dat het voorstel strekt tot het·verlenen van 85% van de geschatte 

stichtingskosten der woning tot een 
maximum van f 12000,- . voor bouw
spaarders f 14000,-. 
Dit voorstel werd voornamelijk gedaan 
om particuliere woningbouw te stimu-
leren. • • Bij het voorstel tot het verlenen van 
eervol ontslag van de heer H. W. C. van 
Elten als lid van de commissie van ad
vies i.z. woonruimte en het in diens 
pl�ts benoemen van de heer H. J. v. d. 
Laar, Breukelsestraat 33, dreigde er op 
deze benoeming een zware wijs te zul
len gaan. 
Verschillende andere, tegenstrijdige 
voorstellen kwamen uit de vergadering 
op, doch de voorzitter bracht het voor
stel tot de juiste proporties terug met 
er op te wijzen, dat de Raad volkomen 
onafhankelijk stond van de voorstellen 
van B. &. W. en de Vereniging van Huis
eigenaren, waarna hij voorstelde tot 
stemming over te gaan. 
Deze wees de Heer H. J. v. d. Laar aan 
in de plaats van de Heer van Elten, die 

thans de functie van secretaris van deze 
commissie op zich neemt. 
Het voorstel tot verkoop van grond aan 
de hoek van de Deken de Wijsstraat
Mgr., Wilmerstraat aan C. v. d. Pas, 
Rechterstraat 17 te Boxtel .à f 2,50 per 
1112 werd goedgekeurd. 
Hierna kwam het voorstel van de (!lee-

:l<ustmis f 941 

trificatie van het gehucht Luissel, aan 
de orde. 

· Dit voorstel was reeds eerder aan de 
orde geweest, doch toen was het ge
stuit op bezwaren van de N.V. P.N.E.M. 
Thans - na herhaalde aandrang - is 
men met de N.V. P.N.E.M. overeenge
komen1 dat Luissel tegen f 25.000 ge-
ëlectriticeerd zal worden. . 
70% van dit bedrag zal verhaald worden 
op de aangeslotenen over de termijn van 
30 jaren. 
Aan dit laatste werd de restrictie toe
gevoegd, dat Ged. Staten de 70% wel
licht zouden kunnen verhogen. 
Het voorstel werd goedgekeurd. 
Hierna werd de vaststelling van de be
groting van 1948 aan de orde gesteld. 
Zo mogelijk zullen wij hiervan in ons 
volgende nummer het verslag weer�even. 

Met uw Nieuwjaarswens in Bra
ban t's Centrum bereikt U alle 
klanten, vrienden en kennissen. 

Sociale Verzekeringen. 
VRAAG. Heeft de ongehuwde moeder, 
die haar natuurlijk kind verzorgt recht 
op Kinderbijslag? , 
ANTWOORD. Sedert de wijziging van 
de Kinderbijslagwet van 18 September 
1946 (Stbl. G 257) wordt als kind, waar
voor recht op Kinderbijslag ontstaat, 
niet alleen beschouwd het wettige of 
gewettigde kind van de arbeider of van 
zijn echtgenote, maar. ook het pleegkind 
van de arbeider, dat als een eigen kind 
door hem wordt onderhouden en opge
voed. 
Dit betekent evenwel nog niet, dat <laars 
door een arbeider voor ieder kind, dat 
door hem wordt verzorgd, �en kinderbij-
slag ontvangt. 
Indien bijvoorbeeld na overlijden van de 
vader het oudste kind als kostwinner 
voor de jongeren optreedt dan krijgt 
deze jongen geen kinderbijslag voor zijn 
jongere broers of zusters, zulks ofschoon 
11et gezin in deze omstandigheden de bij
slag nog harder nodig zal hebben dan 
toen de vader nog leefde. , 
Evenzo wordt a<l!l de àngehuwde moe
der die haar natuurlijk kind verzorgt een 
ttîjslag voor dit kind ontzegd. 
Artikel 23 der Kinderbijslagwet eist dat 
het kind tot het gezin van de arbeider 
behoort. Een ongehuwde moeder zou 
met haar kind geen gezin vormen. 
Onder "gezin" zou men hier namelijk 
moeten verstaan het door een huwelijk 
begonnen verband van samenleviri°g van 
man, vrouw en de uit dat huwelijk ge
sproten kinderen. 
Doch zelfs al zou men het begrip "ge
zin" nog zo ruim opvatten, dan zou men 
toch geen aanspraak op kinderbijslag 
kunnen maken da'ar er een uitspraak is 
van 20 Februari 1947 van het scheids
gereéht van de Centrale Onderlinge 
waarbij kinderbijslag aan de ongehuwde 
moeder werd geweigerd welke weigering 
werd gegrond op het feit dat de onge
huwde moeder niet als pleegntoeder van 
haar eigen kind kan worden beschouwd. 
En zo kan ook de oudere verdiende 
broer of zuster (na overlijden) van de 
vader) evenmin als pleegvader of pleeg
moeder van zijn of haar jongere broers 
en zusjes gelden. 
VRAAG. Hoe geschiedt de terugbeta
ling van het Consumentencrediet bij 
ziekte van een werknemer-credietnemer? 
ANTWOORD. - Indien door ziekte, on
geval of anderszins van een werknemer
èredietnemer gedurende een bepaalde 
periode geen loonbelasting door de wet
gever heeft plaats gevonden en de werk
nemer overhandigt de werkgever geen 
uitstelzegels over deze periode, dan is 
de werkgever verplicht bij de eerstvol
gende loonbelasting een bedrag in te 
houden gelijk aan het afbetalingsbedrag 
per week vermenigvuldigd met het aan
tal in bedoelde periode vallende Zater
dagen. De werl<gever kan in overleg met 
de werknemer-credietnemer dit bedrag 
ook over een aantal loonbelastingen ver
delen. Mocht .de vervaldatum van een 
spaarkaart in bovenbedoelde periode val
len dan dient de werkgever zich voordat 
hij de nog resterende vakjes der spaar
kaarten met spaarzegels beplakt in ver
binding te stellen met de werknemer
credietnemer en eventueel met de dis
trictsraad in zake het verkrijgen van uit
stelzegels. 
VRAAG. Ingevolge de Ongevallen wet 
1921 ontvangt de arbeider, die tijdens 
zijn bedrijfswerkzaamheden een ongeval 
overkomt gedurende 6 weken een uit
kering van 80 % van zijn dagloon waar
na (ingang 43e dag) een voorlopige ren
te volgt van 70 % van het \!ast te stel
len dagloon. Er doen zich gevallen voor, 
waarbij niet over 6 weken 80 % van het 
dagloon wordt uitgekeerd, kan \lat juist 
zijn? 
ANTWOORD. Inderdaad komen derge
lijke gevallen voor. Indien de arbeider de 

,arbeid onmiddellijk na het ongeval.staakt 
dan ontvangt hij 6 weken 80 % van zijn 
dagloon. Het komt echter voor dat een 
arbeider een ongeval overkomt en al
leen maar geneeskundige hulp inroept 
doch overigens zijne gewone werkzaam
heden blijft verrichten. In verband met 
de geneeskundige behandeling is echter 
een ongevalsaangifte nodig en deze is 
dus lopende. Na 2 weken te hebben 
doorgewerkt is infectie ontstaan en moet 
hij de arbeid staken. Nu krijgt hij ge
durende 4 w:ken 80 % van zijn dagloon, 
daar de penode van 6 weken is gaan 
lopen vanaf de dag van het ongeval. 

H. v. d. K.

Sport nieuws.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
T.A.C. I - Boxtel I 0- 1 

Een murw gespeeld T AC, dat drie-kwart 
van deze zen�wen-wedsrrijd met de rug
ge_n te�en de muur _verdedigd had, wat 
ZIJ w11uen bereiken (een gelijkspel), 
moest v1Jt minuten voor het e111de 111 het 
stratschopgeb1ed ongeoorlootd aanvallen. 
11Vrije scnop, waaruit met ineens mag 
gedoelpunt worden" rechtte scheids-

• rechter Martens
J. Voets werkte· de bal listig tussen het
�oxtel-quintet en de TAL-verdedigers. 
Een misser van de linksback legde cte bal 

• ,,dood"' voor de voeten van rechtsbuiten
v. d. Aker. 
Het koude kunstje de bal in het net te
priemen was spoedig uitgehaald tot uit
bundige . vreugde van de rloxtel-�ertegen
woorct,g111g, ct1e bijna anderhalf uur de
kelen scnor geschreeuwd had en die nu 
haar doelpuntenhonger gestild zag. 
Geïnspireerd door het: 11Nog vier minu
ten, nog drie, nog twee, nog een mi
nuut. .... .!' van het publiek, b1eef Boxtel 
auaqueren en toen Martens (die goed
le.1dcte) alt loot, was het T AC-terrein bij
na te klein voor zoveel voetbalvreugde 
nu TAC de grootste concurrent aan d� 
,,Boxtel·' -zegekar bengelde. 
L>e eerste 111111ute� gaven beide partijen
t1Jd tot wat nerveuze verkenningen op 
elkanders gebied.
T AC trof de Boxtel-verdediging wel in

• een ze�r bijzondere vorm aan, terwijl 
"Boxtel . hier en daar een zwak plekje 
aantrof 111 het verdedigingsstelsel van de
Tilburgers, dat echter weggewerkt werd 
door het tormidabele verctedigen van de 
TIiburgse doelverdediger. · 
Nadat keeper Leyten een corner rustig 
boven de hoofden van de aanstormende 
T AC-ers weggeplukt had, luidden een 
. sene corners op het heiligdom van T AC 
een otfensief van Boxtel in, dat de reste
rende tijd met een hoog. tempo en laai
end enthousiasme binnen en buiten de 
lijnen tot het "zenuwslopende" zou wor
den opgevoerd. 
Met verre trappen ruimde T AC weg 
doch met trappen, die de lengte even� 
aardden en de zuiverheid zelfs overtrof
fen werd het aanvalsquintet van Boxtel 
op zijn beurt gevoc,d. 
Maar -men slaagde er niet in om de 
h�chte verdedigmg van de tegenstander 
mteen te spelen. Met de rust was het 
nog zoals men begonnen was 0�0 maar 
de spanning was groter geworden.' 
Jo Kerkhot, die zich in deze speelhelft 
zo verdienstelijk had gemaakt met enor
me bergen werk te verzetten, werd in de 
kleedkamer onwel en zijn toestand ver
slechterde zo, dat men vreesde de wed
str!jd _ niet uit te kunnen spelen. 
H1J kikkerde "in al zijn taaiheid" echter 
spoedig wat op, doch moest desondanks 
zijn plaats toch laten innemen door J. 
Kersten. En t�t diens eer moet gezegd 
worden, dat h1J het op verrassende wijze 

. klaarspeelde in dit hoge tempo zijn te-
• genstander uit te schakelen en met on

vermoeibare ijver zijn voorhoede te as
sisteren. 
Deze beukte met • vloeiend geweld de
T AC-barrière doch waar de halfs of 
backs een steek lieten vallen, raapte de 
do _elman deze met veel bravour op. 
Z11n collega aan de overzijde had het
aanmerkelijk gemakkelijker, nadat hij bij 
een schuiver van l111ks een van zijn beste 
uitvallen uit zijn keeper-arsenaal had 
moeten aanspreken. 
Er hing iets in de lucht, dat de spanning
moest breken. . 
En toen Boxtel weer eens quasi-speels
door de T AC-veste gedarteld was maak
te de links-back "hands" en de �cheids
rechter strafte zwaar • - te zwaar wel-
licht - met strafschop. •. 
W. v. d. Meyden kwam naar voren en
schoot zuiver maar iets te zacht in de 
rechter-benedenhoek. 
Alle veerkracht samenballend, werkte
de T AC-doelman de bal uit de doelmond 

. en bezorgde bij het publiek,· zowel Til-
burgs als Boxtels, een open doekje. 
Wie nu gedacht had, dat de stootkracht 
van de Boxtelse aanval een ogenblik aan 
kracht zou verminderen, had het mis. 
Een vliegend schot juist over, een schot
buiten bereik van de doelman tegen de 
kruisi?g van paal en lat, een "uigekookt" 
balletJe van Van derHeyden tegen de 
bmnenkant van de paal, een rolletje te
gei:i de buitenkant van de paal, een mag
mf1eke kopstoot, die wonderbaarlijk uit 
de doelmond gégoocheld werd vormden 
een tornado van aanvallen,' di� over de 
verbaasde hoofden van de T AC-ers wer
velde en die de klasse-meerderhied van 
Boxtel wel zeer duidelijk aantoonde. 
Vijf minuten voor het einde kwam het
verlossende schot, dat van dichtbij de 
doelman kansloos sloeg. 
Eerst toen ontdekte men wat 11Boxtel"
heette. · 
Het was een golvende massa, die dit·
doelpunt begroette, een doelpunt dat 
het verdiende resultaat was van' het 
"Boxtelse" team-work, dat T AC uit de 
naad had gespeeld in een wedstrijd, die 

Het Nieuwjaarsnummer van Bra
bants' Centrum verschijnt Woens
dag 1 December. 
H.H. -,\dverteerders gelieven hun 
adyertenties uiterlijk Dinsdag v.m. 
in te zençlen. 

V 



enig was in deze competitie en een deli
catesse voor fi/

. nproevers. ' 
De overige el tallen wilden de vreugde 
in het Boxtel-kamp niet vergallen: 
De reserves wonnen met 5-2 van Rho
de II. Het derde elftal behaalde een 
7-0 mo.nster-zege op Den Dungen, ter
wijl de A-junioren de ODC-,,B's" met 
4-1 klopten.
Het eerste ·elftal speelt a.s. Zondag
reeds de return-match tegen D.V.G., 
dat aardig op weg is zich uit de gevaar
lijke zöne te werken. 

Co�petitiestand na Zondag· 21 Dec.: 
Boxtel 10 8 1 17 27-7 
TAC 11 8 2 17 26-6 
Advendo 11 6 2 3 14" 27-18 
SVG 9 6 0 3 12 25-14 
Gr. Wit 11 5 2 4 12 23-21 
VOAB 1,1 4 1 6 9 19-20 
Zundert· 9 3 3 3 9 22-25 
Oirschot V. 10 3 1 6 7 18-33 
DEB 11 3 f 7 7 20-28 

·DvG 10 2 7 5 2�-28 
Ne�elo 11 2 8 5 14-41 

De supporters, die de reis naar Zundert 
op 5 Jan. '48 willen meemaken gelieven 
zich tijdig op te geven bij J. Lörist, 
Nieuwstraat 172. De kosten zullen onge
veer f 3,� bedragen. 

D.V.G. - ADVENDO 5 - 3. 

Het gaat de • goede kant in met DVG. 
Na een 1-6 overwinning van· vorige 
week Zondag op Nevelo, won ook Zon
dag j.l. DVG van Advendo en wel met 
5-3.
'Na de aftrap gaat het spel snel op en
neer en komen beide doelen beurtelings ·
in gevaar. Nadat eerst de DVG-doel
man enige mooie saves had ,,erricht, .
moest llij na tien minuten wijken voor 
een schot van de Advendo-rechtsbuiten. 
0-1. Even later echter schiet van Hou
tum op het Advendo-doel en gaat de 
gladde bal via verschillende benen in het 
Advendo-doel 1-1. Nu wordt de strijd 
nog spannender en van beide zijde wordt 
hard gestreden om de leiding. Van 
Giersbergen komt vrij voor het Adven
do-doel en schiet onhoudbaar in 2-1. 
D.V.G. heeft hier echter· niet lang pl·e
zier van en al spoedig maakt de A.
linksbinnen uit een corner gelijk. 2-2. 
Zo komt de rust.· Na de rust zet DVG 
direct een offensief in en niet zonder 
succes, want de middenvoor glipt tussen 
de backs door en verrast de Advendo
doelman met een prachtig schot 3-2. 
Advendo geeft zich echter niet gewon
nen en valt met man en macht aan. 
DVG laat zich echter niet van de wijs 
brengen. Nadat de Advendo-doelman 
heeft uitgetrapt vangt de midhalf de bal 
op. De doelman is nog niet onder de 
lat of via de vuisten van de keeper ver
dwijnt de bal in het net. 4-2. 
Een kwartier voor het einde maakt C. 
de Boer aan alle onzekerheid een einde 
en jaagt nummer vijf in de touwen. 5-2. 
Als de DVG-keeper te ver uitloopt schiet 
de Advendo-linksbuiten in het verlaten
DVG-doel 5-3. Met DVG in de aan
val komt het einde van deze goed en 
sportief gespeelde wedstrijd. 
Het tweede elftal vond het weer te
slecht om naar Sportver. ,'32 te 's Bosch 
te gaan en blev,en thuis. 
De junioren speelden om twaalf uur 
thuis tegen UD! A. De _keeper was weer 
uit vorm en ze verloren nadat de rust 
was ingegaan met_ een 0-3 voorsprong 
voor UDI 2-3. 
A.s. Zondag de return-match Boxtel-
DyG. 
R.K.S.V .. ,,BOXTEL" AFD. KORFBAL 

Ook de beide twaalftallen van Boxtei 
zorgden voor overwinningen. Boxtel I 
won bij J.P.S. met 6-0 en Boxtel II won 
thuis van O.D.Ç. II met 3-t. 

J.P.S. III - Boxtel I o - 6

Reeds in het eerste kwartier had Boxtel 
I, dat steeds in de meerderheid was, een 
2-0 voorsprong, welke geleidelijk tot
4-0 werd opgevoerd. Bijna had Boxtel
een 5-0 voorsprong genomen, doch de 
scheidsrechter had reeds voor rust ge
floten, zodat dit doelpunt niet werd toe
gekend. 
Na de rust trok Boxtel opnieuw ten aan
val, doch het zat Boxtel niet mee. 
De 2e helft zal ongeveer 20 minuten
oud geweest zijn, toen Boxtel opnieuw 
wist te scoren 5-0. , 
J.P.S. III dat slechts met 9 personen
speelde, zag toch nog • kans enkele 
tegenaanvallen te ondernemen, doch de
ze tegenaanvallen leverden voor hen 
geen doelpunten op. 
Na enig gewir-war onder de JP.S . -korf
verdween tenslotte nummer 6 door de 
mand, waarbij het dan ook bleef. 
Er zijn thans voor Boxtel I nog 2 wed
strijden te spelen. 
Uit deze 2 wedstrijden moeten nog 3
punten v.eroverd wor.den, om de zo zeer 
begeerde kampioenstitel te behalen. 

, Boxtel II - O.D.C. II 3 - .1

In deze derby ·bleef Boxtel II met 3-i 
• de baas over O.D.C.

Het was echter jammer, dat het terrein 
zo spiegelglad was, zodat dus geen be
hoorlijk spel geleverd kon worden. 

Bij de dr�kte van uw Winkelver

koop is het ondoenlijk adverten

ties op te stellen. Doe het in een 

rustig uurtje. 

Brabants Centrum versdiijnt 
WOENSDAG 31 DECEMBER. 

Disfributie=Nieuws. 

BONNEN VOOR BROOD EN TABAK 

Het Centraal Distributiekantoor deelt 
mede, dat voor de week van 28 Decem
ber tot en met 3 Januari a.s. de volgende • 
bonnen zijn aangewezen voor het kopen 
van brood. 

079 Algemeen: 2000 gram brood • 
074 Reserve: 800 gram brood 

078 Reserve: 400 gram brood 
579 Algemeen: 800 gram brood 
574 Reserve: 400 gram brood 

Voor h�t tijdvak van 28 December tot 
en met 10 Januari a.s. zijn voorts de 
bonnen "Tabak U 01" en "Tabak U 03"
aangewezen voor het. kopen van twee 
rantsoenen tabak of cigaretten. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
24 December a.s. worden gebruik(. 

En denkt U er ook aan dat ons 
Nieuwjaarsnummer Woensdag 
reeds verschijnt? 

Parochie-Agenda 
PAR. ST. PETRUS BOXTEL

Een goed katholiek is IN de kerk 
als de H. Mis BEGINT en verlaat 
de kerk_ pas DAN, wanneer de 
priester terugkeert naar de Sacris
tie. 
De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van kwart voor 8 zal worden
opgedragen voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie. Vandaag 
gaat in alle H.H. Missen de 2e schaal 
voor de bijzondere noden van het Epis
copaat, welke bijzonder in de mildda
digheid van de gelovigen wordt aanbe
volen. Vanavond om 7 ûur Kruisweg 
voor degenen, wier namen · in de maan
den October, November en December 
op het ziel boek staan; daarna kort lof. 
's Middags om half 4 Heilige Familie. 
Vandaag na de Hoogmis kunnen de 
nieuwe aspiranten voor de Mariagarde 
.zich opgeven in het K.JV.-huis. Hier" 
voor komen alléén dié me1s1es in 
aanmerking, die vóór 1 Jan. 11 jaar ge-
worden zijn. • 
Donderdag 1 Jan.: Feestdag van 's-1-Ie
ren Besnijdenis. Hoewel de verplichtint 
tot mishoren en onthouding van slafelijke 
werken is opgeheven, is het toch het 
verlangen der 1-1. Kerk, dat deze dag 
zoveel mogelijk als Zondag gevierd 
wordt. De H.H. Missen zijn op die dag 
om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om 
haH 11 de Hoogmis. De H. Mis van 
half 7 zal worden opgedragen voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn der paro
chie. Na de middag om 3 uur Lof met 
rozenhoedje om Gods zegen af te sme
ken over het nieuwe jaar. Ook op deze 
dag gaat de 2e schaal voor de bijzondere 
noden van het Episcopaat, welke bijzon
der in de milddadigheid van de gelovigen 
wordt aanbevolen. Na het Lof gelegen
heid tot biechten tot 4 uur vanwege de 
Eerste Vrijdag. 
Vrijdag: eerste Vrijdag van de maand, 
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het 
H. Hart, waaronder algemene H. Com
munie van de leden van de bond van 
het H. Hart. Des avonds om 7 uur Lof 

· met rozenhoedje.
Zaterdag is het Priesterzaterdag. Zater
dag is het biechthoren van half 3 tot 
4 uur 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 de bond van het H. 
Hart. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johanna van Lieshout de 
Werd; z.a. gel. jrgt. voor Henricus den 
Otter en Henrica v. d. Bogaard de hsvr.; 
H. Hart altaar gel. mndst. voor Anna v.
d. Boer; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor
Franciscus Verheyden vanwege de buurt. 
Om half 8 gel. H. Mis voor Johanna de 
Laat van Kempen vanwege de . buurt; 
z.a. gel. mndst. voor Adriana van Bragt
Smetse-rs. Om half 9 gel. H. Mis voor 
de overleden familie van Helvoirt van 
Vught. 
DINSDAG om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Marinus van Diessen; z.a. gel. 
mndst. voor Lambertus v. d. Steen; H. 
Hartalt. gel. mndst. v. Johanna Schelle
kens-v. Hoofd, H. Bloedkapel gel. H. Mis 
v. Marinus v. Diessen v.w. het personeel
v. d. Boterfabriek. Om half 8 gel. H. Mis
v. Wilhelmina Kuys v. Helvoirt, te Vlij
men overleden; z.a. gel. mndst. voor 
Gerarda van Hemmen van Vugt. Om 
half 9 gel. jrgt. voor Louis Carpay. 
WOENSDAG om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Maria van Gerwen; z.a. gel. 
mndst. voor Petrus Valks; H. Hartaltaar 
gel. mndst. voor Catharina van Weert 
Voets; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Cornelis Voermans vanwege de Hand
boogsdfutterij Concordia; om half 8 gel. 
H. Mis voor onze jongens in Indië van
wege Maria 's Biddend Leger; z.a. gel. 
jrgt. voor Maria van d. Langenberg ,Ver
hagen. Om half 9 gel. H. Mis voor over
leden ouders Smits Zevens. 
VRIJDAG om kwart vo·or 7 gez. mndst. 
voor Christina Heiligers Derks; z.a. gel.
mndst. voor Petronella van Grinsven v. 
d. Steen; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Adriana van Minderhout Simons; H. 
Bloed Kapel; gel. H. Mis voor Antonius 
Brussel ers vanwege K.A.B. Afd. Boxtel; 
om ha)f 8 gel. H. Mis ter ere van het 
H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor Petrus
Muselaars en Henrica van Drunen de 
hsvr. Om half 9 gel. jrgt. voor Corne
lis "· d. Langenberg. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Johanna van Son; z.a. gel. 

H. • Mis voor Gijsbertus Looijmans; H. •
Hartaltaar gel. jrgt. voor Thomas van 
Gerwen, Engelina de hsvr., Theodorus 
de· zoon en Martina de dochter; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Franciscus 
Verheyden vanwege de jongens in Indië; 
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het 
Onbevlekt Hart van Maria tot bekering 
van de zondaars i z.a. gel. H. Mis voor 
Petrus Laus vanwege de klanten; om 
half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken. , • In het Liefdehuis zullen nog geschieden:

half 9 l.j. voor Cornelia Schóenmakers
Voermans. 
DONDERDAG, 1 Jan. 1948: 6·uur Lel. 
voor de Heer Karel Smit1 7 uur 1.d. voor 
de Parochie; 8 uur l.d. voor Albert ha v. 
Breugel-Cornelissen; kwart over 9 l.j. v. 
Piet v. d. Kruys; half 11 z.j. voor Adri
ànus Vlaminckx; 7 uur Lof. 
VRIJDAG: 2 Jan.: kwart voor 7 Pl. z.d. 
voor over!. leden Broed. H. Hart; l.j. v. 

• Gerdina v. Beljouw; kwart voor 8 l.j. v.
Albertus v. Berkel; I.m. voor Matthilde 
Scheepers; half 9 I.m. voor Maria v. 
Roessel. 
ZATERDAG, 3 Jan.: 7 uur Pl. .z.j. voor 
Henrica v. Stekel en burg; l.d. voor Mevr. 

Maandag gel. H. Mis voor Cornelia Ren
ders; Dinsdag gel. H. Mis voor Johanna 
van Lieshout de Werd; Woensdag gel. 
H. Mis voor Gerardus Schellekens; Vrij
dag gel. H. Mis voor Elizabeth Traa 
Verhoeven; Zaterdag gel. H. Mis tot 
bijzondere intentie. 

. Henriëtte Witteveen-Schöne ;· kwart voor 
• 8 I.m. voor Adrianus v. d. Loo; I.m. voor

Jacobus Withoos; half 9 I.m. voor Ma-
Gedoopt: Hendricus Franciscus Clemens 
Maria . d.v. Martinus v. d. Langenberg 
v. d. Vliert; L.llnbertus Carolus Johannes
z. v. Johannes v. d. Broek Willems'; Jose
phina Johanna Hendrica d. v. Lauren
tius v .. d. Besselaar v. d. Heyden. 

PAR. H. HART BOXTEL 
Zondag in het Octaaf van Kerstmis 

28 December 1947. 
Vandaag de feestdag der H.H. Onno
zele Kinderen; de eerste schaal is voor 
de Kerk; de 2e voor de Bijzondere No
den. De Hoogmis is met volkszang. De 
vergaderingen van Santa. Teresa en der 
H. Familie vervallen.
Om 7 uur Lof met Rozenhoedje en
volkszang voor onze Jongens in Indië. 
Woensdag laatste dag van het burger
lijk jaar; des avonds om half 8 Lof met 
preek en Te Deum (parochiebundel mee
brengen). Aan het einde van het jaar 
past het ons allen God te bedanken voor
de bijstand en de weldaden ons in het 
afgelopen jaar geschonken. Wij nodigen 
U allen uit dit Lof bij te wonen. 
Donderdag Nieuwjàar feest van 's Heren
Besnijdenis; de H.H. Diensten zijn als 
op Zondag.
Om 7 uur Lof met Rozenhoedje.
Vrijdag eerste Vrijdag der maand toe
gewijd aan het H. Hart. 's Avonds om 
half 8 Lof; om 8 uur H. Familie voor 
meisjes. 
Zaterdag Priesterzaterdag: na de H.
Missen wordt het gebed voor de pries
.ters gebeden. 
N.B. De retraites van 8-11 Jan. en
van 12-15 Jan. zijn volgeboekt. Iedere 
deelnemer dient intussen zijn kaart ont
vangen ,te hebben. Mocht iemand zijn 
overgeslagen, wat bij de ingewikkelde 
regeling goed mogelijk is, dan gelieve 
hij zich op de Pastorie te melden. 
De gelovigen worden vriendelijk ver
zocht er toe mee te werken, dat het 
te Communie gaan, speciaal tijdens de 
Nachtmissen, ordelijk en devoot ver
loopt. 
Zoveel mogelijk gaat men door de zij
gangen naar de Communiebank en door 
de middengang naar de plaatsen terug. 
Degenen, die hun plaatsen aan de mid
clengang hebben, gaan het laatste te 
Communie en zorgen zodoende niet 
tegen de stroom in naar voren te gaan. 
Er is ook voldoènde tijd voor de dank
zegging, zodat het niet nodig js, dat zo
velen' bij het begin der Communie-uit
reiking zich tegelijk naar de Communie-
bank begeven. 
De Suisse zal voor in de kerk toezicht
houden, maar met de goede wil var allen, 
waarop we bij deze een beroep doen, •
kan all.es, ondanks de smalle gangen, , 
best en ordelijk verlopt:n. 
ZONDAG, 28 Dec.: 6 uur Ld.- voor een 
overledene; 7 uur l.d. voor de Parochie;
8 uur l.d. voor Theodora v'. Schaayk v.w. 
Retraite-penning; kwart over 9 l.d. voor 
een ov�rledene; half 11 de Hoogmis v. 
gesneuvelde vrienden en vijanden. 
MAANDAG, 29 Dec.: 7 uur. l.d. voor
Johanna Heeren-Kuppen; l.d. voor de 
Heer Lambertus Goossens én Mej. Dina 
de hsvr.; kwart voor 8 l.d. voor overl. 
fam. Ruys-Steenbakkers; l.d. voor Ger
dina v. Beljouw; half 9 l.d. voor Henri
cus v. Woensel en echtgenote. 
DINSDAG, 30 Dec.: 7 ·uur l.d. voor 
Willem v. d. Langenberg;· l.d. voor Adri
anus Vlaminckx v.w. Buurt; kwart voor 
8 l.d. voor Matthilde Scheepers v.w. de 
Buurt; l.d. voor Maria v. Roessel v.w. 
de Buurt; half 9 Pl. z.j. voor Z.E.H. 
Frans Eras, zijn ouders, broers en zusters 
WOENSDAG, 31 Dec.: 7 uur 1.d. voor 
Mej. Henrica v. Stekelenburg; l.d. voor 
Martinus v. Schijndel v.w. de Buurt; kw. 
voor 8 l.d. voor Mevr. Henriëtte Witte
veen-Schöne_; l.d. voor Marinus v. Esch; 

ria Belieën-v. Susante. 
PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 

Zondag onder Octaaf van Kerstmis 
ZONDAG: half 8 H. Mis tot welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Theodo
rus van Oorschot. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina ,hsvr. van Theodorus van Oor
schot. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus 
van Oorschot. 

·WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Henri
cus Heessels, Petronella de hsvr. en Jan 
Heessels. 
DONDERDAG: feestdag van de Be
snijdenis des Heren. Het is geen ver
plichte feestdag doch alle diensten zijn 
als op Zondag; om 10 uur jrgt. voor 
Henricus v. Griensven e1J Wilhelmina de 
hsvr. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag: om half 8 
jrgt. voor-Lambert van Doremalen. 
ZATERDAG: om half: 8 jrgt. voor Ma
ria hsvr. van Lambert van Doremalen. 
Deze week ·zullen fleschieden: Maandag 
mndst. voor Joannes van Nistelrooij; 
Dinsdag mndst. voor Antonetta van 
Kempen; Woensdag H. Mis voor Adria
na Beekmans de Greef te Tilburg over
leden. Vrijdag en Zaterda� H. Mis voor 
Adrianus van Ruremonde. , 
PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 

Zondag na Kers'.mis 1947 

ZONDAG, 28 Dec.: half 8 H. Mis· tot 
intentie v. d. parochianen; 9 uur H. Mis 
voor Martinus v. Griensven • të Boxtel 
overleden; half 11 gez. H. Mis voor 
Franciscus Schalkx. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de tweede voor B.N. 
Vergadering v. St. Vincentius-vereniging 
en collecte v. Kath. Thuisfront. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om de 
goede God te bedanken voor de welda
den in dit jaar ontvangen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. H. Mis 
voor mej. Wilhelmina v. d. Boom. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Petro
nella • v. d. Sloot-van Roosmalen; kwart 
civer 8 H. Mis voor bijzondere intentie. 
WOENSDAG: half 8 jrgt., waarbij de 
kerk met een kaars wordt vereerd voor 
Wilhelmus Slijters; kwart over 8 jrgt. 
voor Martinus v. d. Loo en Wilhelmina 
van Orthen hsvr. 
DONDERDAG: Nieuwjaarsdag, waarop 
de gelovigen worden verzocht, de H. 
Diensten bij te wonen als op Zondag; 
half 8 H. Mis als jrgt. voor Cornelis van 
Kempen en Gertruda v. d. Ven hsvr., 
Hierbij wordt de kerk met een kaars ver
eerd; 9 uur H. Mis tqt intentie voor de 
leden der Godvruchtige vereniging . ter 
ere tan de J;-1. Theresia; harf 11 Hoog
mis tot intentie van de parochianen. De 
eerste schaal is voor· onze eigen kerk, de 
tweede voor Z.H. de Paus vofr de St. 
Pieterspenning. 
Half 3 Lof met rezenhoedje om God's 
zegeningen over het Njeuwjaar te ver
krijaen 
VRIJDAG: eerste Vrijdag der maand: 
half 8 H. Mis voor mevr. Maria Maas
de Werd. Deze H. Mis geschiedt van
wege de Broederschap van O.L. Vr. in 
't Zand te Roermond. kwart over 8 gez. 
H. Mis als jrgt. voor de familie v. d.
Pas-Robben. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor wed. 
Maria Berends-Toonen; kwart over 8 
H. Mis voor mevrouw van Lieshout-de
Werdt. 
Biechthoren: half 3 tot 4 uur en van
5 tot half 7 - Om half 6 Lof met rozen
hoedje, om het Communisme af te weren 

. en opbloei van het verenigingsleven op 
kathol_ie�e grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Corn�lia van • Haaren-Vissers te 

Haaren, Cornelia van Hal-van Riel, in 
de parochie St. Petrus en • de Eerw. • 
Broeder Petrus te Langenboom overle-
den. • • ' 
ZONDAG, 4 Januari. half 8 H. Mis, 
waarbij de kerk met een kaars wordt 
vereerd voor Frans Schaapssmeerders te 
Tilburg ove'rleden; 9 uur H. Mis tot ·in
tentie van de parochianen; half 11 H. 
Mis voor· mej. Wilhelmina v.· d. Boom. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING• 
LIEMPDE 

Zondag onder het Octaaf van·
Kerstmis (28 December). 

1 
. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Petronella 
Willem van Gemert; 8 uur l.j. voor Hen
drik v. d. Meyden; 10 uur de Hoogmis• 
tot welzii,n der par.; 3 uur Lof, daarna 
jongens-congregatie. 
MAANDAG: / uur z.j. voor Johannes 
van. Esch; half 8 l.j. voor Wilhelmina 
v. d. Meyden; 8 uur I.m. voor Cornelia
van Hal van l<iel ovededen te Boxtel. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Wilhelmus 
van Esch; half 8 l.j. voor Martinus Wel
vaarts;. 8 uur l.j. voor Cornelia Leonar-
dus van de Laar, 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor -Antonius
Houtum-de Laat; half 8 l.j. voor Johan
na Martinus Welvaarts; 8 uur l.j. voor 
Adrianus van de Laar. 
DONDERDAG: feestdag van 's-Heren
Besnijdenis, geen verplichte feestdag -
op Woensdag echter biechthore·n als op 
Zaterdagen -: half 7 I.m. tot welzijn 
der par.; 8 uur l.j. voor Johannes Wel
vaarts; 10 uur de Hoogmis, z.j. voor 
Martinus v. d. Tillaart; :l uur het Lof. 

-VRIJDAG: 1ste Vrijdag der maand: half
7 en 7 uur I.m. voorb1jz. noden der pa'
rochianen; half 8 z.mndst. voor overle
den familie van Boeckel-van Rumpt; de
ze H. Mis met uitstelling van het Aller
heiligste en Acte van l:reboete aan het 
Godd. Hart. 
ZATERDAG: 7 uu� l.j, voor Maria
Vughs; 8 uur l.j. voor Antonia Willem 
v. d. Dungen; 9 uur z.m. tot bijz. in
tentie. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur. l.j. voor Henricus v. d. San
de; 10 uur z.m. voor Cornelus van 
Abeelen' als overleden Korist. • • 
30e: Adrianus v. d. Biggelaar overleden 
te St. Oedenrode. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Zondag onder het Octaaf van 
Kerstmis. 28 Dec. 1947.

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor. de Parochie, Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lot met 
Rozenhoedjè. Na het Lof een lied. 
Woensdagavond om 6 uur Lof met Ro
zenhoedje en Te Deum om God te be-· 
danken voor de in het afgelopen jaar 

• ontvangen . weldaden.
We verwachten dat de Parochianen in
grote getale dit Lof zullen bijwonen. 
Donderdag, feestdag van de besnijdenis 
des Heren, H.H. Diensten als op Zon. 
dag. Na het Lof gelegenheid om te 
biechten tot 5 uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste en 
Communie uitreiken. Om half 8 Gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's-Avonds om 6 uur Lot. Na 
het Lof een lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur jgt. voor Antonius van
Rulo; half 9 jrgt: voor Wilhelmina van 
Rulo-Van Gemert; 10 uur Hoogmis voor 
de parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus
van Rulo. 
DINSDAG: half· 8 jrgt. voor Antonius
van der ·Bruggen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere
van O.L. Vr. uit dankbaarheid. 

• DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Petrus
Toten berg en Maria de Beer hsvr.; half 
9 H. Mis voor onze militairen· in Indië 
en elders; 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie. 
VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor de
Zeereerw. Heer Alphons Sprengers. 
ZATERDAG: half 8 • jrgt. voor Johan
·nes Gerardus Rutten.
Elders·: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Gertruda van 
der Staak-Konings.

Overzicht ·1947. 
Doopsels 
Huwelijken 
Overl'eden 
Communies 

31 
8 
8 gr. 1 

54000. 
kd. 

Een ieder weet dü VOS 
KLANT OF GEEN KLANT!! 

In fijne KAAS en prima VIS 

Nooit te overtreffen is 1 

9TATIONSTRAAT 44 

DE BOXTELSE 

Begrafenis•Onderneming 
Stationstraat 64 

verleent bij overlijden goede 
diensten. 

Adverteer m 

!BwA.ant' s û.ntcum 

Accountantskantoor 

· ·H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel
Prins Bernhardstraat 3'.l

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

Chemische Wasserij & Stoomververij , 1DEN DRIES" 

vraagt Nette Strijksters 
tevens Een meisje voor de bel en 

lichte kantoorwe.rkzaamheden. 
Aanmeldiniien aan de fabriek van 9 - tl en 2 - 5 uur. 

Voor iedereen en elke hoeveelheid 

Prima Rookvlees 
31 et. per 100 gram 

/ 

en.Prima Wijnen 
.VERMOUTH enz. 

VOOR OUDE/AARS.AVOND 

volop voorradig en lage prijzen 

KEES DE JONG 
VAN HORN STRAAT· 12 BOXTEL 

:Jl.:Jl. fa.nd"ar.geidecs ! 
' 

Al onze Granen en Zaden 
worden verkocht zonder tussenpersonen 
of ag�nten.

Dus rechtstreeks van de 

Groothandel naar verbruiker! 

Zoekt uw voordeel en vraagt onze prijscourant. 

Firma Gebr. v. Oers - Boxtel 
Granen en Zaden 

• 

. 


