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KATHOLIEK 

Nieuwjaar 1948 
Weer is een jaarkring af gesloten 
van de tijd, die ons door God 
werd geschonken. Maar op het
zelfde moment heeft zich een 
nieuwe jaarkring voor ons geo
pend. Seconde na seconde, mi
nuut na minuut, uur na uur zal 
God ons weer ter beschikking 
stellen. 
En al die seconden, minuten en 
uren zullen tesamenvloeien in da
gen, weken en maanden en deze 
op hun beurt zullen zich aaneen
sluiten tot een nieuw jaar, dat in 
de annalen van de wereldgeschie
denis zal worden opgetekend als 
het jaar Onzes Heren 1948. 
En op het einde van ons leven zal 
orts rekenschap worden gevraagd, 
hoe wij ook dit jaar, dat thans nog 
voor ons ligt, zullen hebben be
steed. Aan de jaren, die reeds ver -
vlogen zijn, kunnen wij niets meer 
veranderen. Daar is de rekening 
reeds van opgemaakt. Het jaar 
echter, dat thans voor ons ge
opend is, is nog een onbeschreven 
boek, dat gevuld moet worden 
met onze daden. En iedere mor
gen beginnen wij aan een nieuwe 
bladzijde. Met goede of kwade 
daden. En iedere bladzijde zal 
door God worden gecontroleerd. 
En het resultaat van deze controle 
zal in het Grootboek van onze 
levensverantwoording worden bij
geschreven. 
En daarom denk ik bij de morgen 
van het Nieuwe Jaar onwillekeu
rig aan de woorden uit het Epistel: 
Dat wij toch matig, rechtvaardig 
en godvruchtig mogen leven. 
Laten wij m a t i g leven. Een der 
voornaamste oorzaken van de el
lende, waarmee we thans geslagen 
zijn, is, dat wij de eisen van het 
leven te hoog hebben opgevoerd. 
We hebben allen boven onze 
stand geleefd en daarmede de 
aansporing van de Apostel tot ma
tigheid in de wind geslagen. En 
het is, alsof God zelf ons met ge
weld weer tot die deugd wil terug
brengen. Wij zullen allen wel 
noodgedwongen soberder moeten 
gaan leven. Maar laten we zelf 
van de nood een deugd maken. 
Brengen wij het offer van de 
noodzakelijke versobering met 
christelijke gelatenheid en onder
werping. Eenieder brerige dat of
fer, terwille ook van zijn mede
mens. 
Laten we r e c h t v a a r d i g le
ven. Rechtvaardigheid! Een deugd 
waaraan de maatschappij van van
daag zoveel behoefte heeft. Van 
deze deugd is het herstel van de 
maatschappelijke orde afhankelijk 
en ieder van ons • heeft daaraan 
mee te werken. Ben ik rechtvaar
dig? Zijn mijn prestaties op het 
werk zodanig, dat ze opwegen te
gen het loon, dat mij wordt uitbe
taald? Of loop ik er de kantjes af? 
Laten we g o d v r u c h t i g le
ven. Godvruchtiger, dan we tot 
nu toe deden. De mens vergeet 
dat er niet alleen gewerkt, maar 
ook gebeden moet worden. Ware 
vroomheid alleen kan de wereld 
dit jaar gelukkiger gaan makert. 
Ware vroomheid, die haar ver
trouwen stelt in Gods Voorzienig
heid. Als dit jaar zal staan in het 
teken van de vroomheid, als het 
zijn zal een jaar van vertrouwvol 
gebed, dan zal het ook een jaar 
zijn van rijke zegen. 
Onze grootste zorg zij het dan 
ook om dit jaar zo goed mogelijk 
door te brengen, door onze plich
ten tegenover God, de medemens 
en onszelf goed te vervullen. Dan 
zal 1948 voor ieder van ons zijn: 
een zalig nieuwjaar. A. D. 

Goede voornemens betekenen niets 
als zij niet door goede daden gevolgd 
worden. 
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Balans 1947-1948. 

Als 't tegen de laatste December loopt 
en de dagen moe en kort zijn geworden, 
gaan we de balans opmaken. Dat is voor 
de meeste mensen niet zo'n grote moei
lijkheid meer. Men verzoekt een ac
countant en na een paar avonden is het 
geval klaar. Er zijn maar weinig mensen 
meer die hun belastingbiljetten, hun 
boekhouding en hun administratieve 
rommel zelf zouden kunnen behande
len. Het is teveel geworden en te inge
wikkeld. Daarom laten we dat maar 
klaar spelen door vakmensen. -
Met al die dingen is dat ook heel goed 
mogelijk. Maar een balans op te maken 
van onze geestelijke inventaris is niet 
aan anderen over te laten. Dat moeten 
we zelf doen. Misschien is dat niet zo 
moeilijk. Het is echter wel belangrijk. 
Als straks door de pastoor van de kansel 
't aantal doopsels, sterfgevallen en H. 
Communies wordt bekend gemaakt, dan 
is daarmee nog niet -de balans opgemaakt 
van de geestelijke inventaris der paro
chie. Die is alleen te vinden in onszelven. 
Het is goed te weten, wat het eind.saldo 
aan naastenliefde is. Naargelang dit eind
saldo, zal ook de werkzaamheid voor 
het komende jaar moeten zijn. 
Van de grote politiek trekken we ons 
niets aan. Die mislukte conferenties zijn 
misschien mijlpalen in de geschiedenis 
der mensheid - zij hebben ons niets te 
vertellen over de werkelijke waarden van 
het leven gedurende het afgelopen jaar. 
Geen oorlogsdreiging, geen economische 
plannen of daverende redevoeringen 
vullen iets toe aan de eindbalans der 
geestelijke activiteit. 
Wat wij aan ons zelve, aan onze kin
deren, aan onze evennaaste goed deden 
om de goedheid zelve - dat werd winst. 
Waar onze liefde ontbrak, tellen wij ver
lies. 
Vanzelfsprekend zijn er in 'n mensen
leven _veel belangrijke zaken - maar 
op slot van rekening is er maar één ding 
't belangrijkste: een goede mens te wor
den. 
Iedere jaarafrekening met onszelven zal 
een voordelig saldo geven, als wij konden 
zeggen, dat wij onze persoonlijkheid 
vormden naar het beeld van Goedheid, 
Liefde en Sterkte. Eerst dan kunnen wij 
elkaar gelukwensen met een echt "zalig 
nieuwjaar". 

Boxtel in 194 7 
Bij de overgang van 1947-1948 wil Bra
bant's Centrum in het kort even het 
leven en streven van Boxtel, de activitei
ten van Gemeentebestuur, Onderwijs, 
Verenigingen etc. memoreren. Als we 
dan chronologisch de belangrijke daden 
van het gemeentebestuur voor de geest 
willen roepen valt als eerste te vermel
den de overdracht van het Electriciteits
bedrijf Boxtel aan de N.V. PNEM per 
1 Januari 1947. 
Met man en macht heeft de PNEM ge
werkt aan de aanleg van het nieuwe 
draaistroomnet, met als verrassend resul
taat, dat 2 December j.l. Gemonde, 
Nieuwstr. en Onrooisestr. reeds konden 
profiteren van de nieuwe �traat- en huis
verlichting. 
Gemonde kreeg dit jaar bovendien drink
waterleiding. Verder valt er bij deze ac
tiviteiten van het gèmeentebeleid de 
vaststelling van het wederopbouwplan 
Zwaanse Brug te vermelden. 
In aansluiting hierop werd een bijzondere 
rooilijn voor het Noordelijk deel van de 
Rechterstraat vastgesteld. Op dit belang
rijke punt van Boxtel belooft iets esthe
tisch te zullen verrijzen. 

Hoe voortvarend de Boxtel•e over• 
heid het woonrulmtevraag•tuk in 
1847 aangepakt heeft. 

In de 2e helft van 1947 werden ter be
woning vrijgegeven: 18 woningen nabij 
de Mgr. Wilmerstraat; 2 woningen te 
Gemonde en de 20 z.g. maycrete-wo
ningen. In fotaal mitsdien 40 woningen. 
Aanbesteed werden een groep van 30 
woningen, een groep van 79 woningen 
en 3 Oostenrijkse houten woningen. 
Onderhandelingen schijnen nog gaande 
over andere blokken. 
Bij de woningbouw zal de economische 
activiteit van Boxtel aandacht gaan vra
gen. Deze activiteit maakt de bouw van 
middenstandswoningen urgent. 
Daarvoor nu, is het zaak, dat de aan
koop van gronden gelijke tred houdt met 
de bouwbedrijvigheid. 
Na de aankoop in 1946 van het terrein 
van kolenhandelaar A. J. de Boer kocht 
de gemeente in 1947: 
1. Van Mevrouw van Hoogerwou en
de Heer Clerx de z.g. houtwerf en de
aan de Prins Bernhardstraat liggende
open terreinen. Zij verkocht hiervan aan
de R.K. Nijverheidsschool voor Boxtel·
en Omstreken de nodige grond . voor
de bouw ener nieuwè Nijverheidsschool
en een strook grond aan de Heer E. van
der Staak voor de aanleg ener bloem
kwekerij. Er blijven dan nog belangrijke
terreinen over die, om hun ligging, uiter
mate geschikt zouden zijn voor de bouw
van middenstandswoningen:
2. Van de Heer J. L. de Leijer kocht
de gemeente 2 percelen.

3. Van de Heer A. J. de Leyer een
perceel.
4. Van Mevrouw de weduwe M. v. d.
Heijden een perceel.
5. Van Mevrouw, de weduwe van
Weert-Hazenberg een perceel liggende 
nabij Molenwijk. 
6. Van landbouwer Slender uit Bergeijk
meerdere percelen grond eveneens na
bij Molenwijk en medegrenzende aan de 
van Merheimstraat.
7" Van de Dienst van Maatschappelijk
Hulpbetoon kocht de gemeente alle
grond die deze Dienst nabij Molenwijk
bezat.
Dit alles gevoegd bij een grondruiltrans
actie die de gemeente bij de z.g. ,,vier
uitersten" aanging, stelde de gemeente
zich in het bezit van een bijeen liggend
complex gronden die het haar, althans
enigszins, mogelijk zullen maken het
woonruimtevraagstuk te blijven beharti
gen en de ernstige gevolgen van de wo
ningnood althans te beperken.
Behalve deze gronden kocht de gemeen
te in 1947:
t. Van Mevrouw van Susante-v. Oerle
een perceel _grond grenzende aan de van
Coothstraat Prins Hendrikstraat.
2. Van landbouwer M. W. Peijnenburg
een perceel grond liggende aan de zand
weg te Lennisheuvel die de verbinding
vormt tussen de Mijlstraat en de z.g.
Richtstraat.
3. Van de erven Maas te Gemonde een
stuk grond aan de Boomstraat.
4. Van de Dienst voor Maatschappelijk
Hulpbetoon grond aan de Mijlstraat. 
Voorts ging de gemeente in 1947 een 
ruil van gronden aan met landbouwer 
uit de Mijlstraat. 

* * 

Indien enigszins mogelijk, zullen de boe
ren het komende jaar door de bouw van 
bungalows op eigen grond, geholpen 
worden voor zover dit in het vermogen 
ligt van het Gemeentebestuur. Als we de 
uitslagen van de volkstelling bezien, valt 
ons op dat in Boxtel 372 gezinnen sa
menwonen en 55 gezinnen huizen in 
ruimten, die men geen woning noemen 
mag. Zonder de jaarlijkse toename be
tekent dit nog een tekort van woningen 
voor 427 gezinnen. 
Het is goed deze cijfers nog eens te be
lichten. Men krijgt dan een vizie op de 
zorgen van het Gemeentebestuur. 

Economische Activiteit 

De economische activiteit van Boxtel is 
in t 947 duidelijk zichtbaar geworden: 
De N.V. Organon is druk bezig zich te 
Boxtel in de voormalige exportslagerij 
van Van Wijnbergen te installeren. 
De schoenfabriek "De Paauw" geeft 
reeds aan veel handen werk. 
De fa. van Geel neemt een gezonde 
vlucht en stabiliseert zich. 
De groei dezer fabriek is zo'n belang
rijk dat uitbouw of nieuwbouw schijn
baar noodzakelijk wordt. 
De schoenfabriek van L. A. M. Dijkman 
aan de Kloosterdwarsstraat staat in een 
beginstadium van ontwikkeling. 
De meubelfaöriek "Novum" blijft ge
tuigenis afleggen van een gezonde groei. 
Wellicht bouwt "Novum" een nieuwe 
fabriek te Boxtel. 
Het leder- en lederwarenfabriek van Van 
Elk breidt zich dermate uit, dat het 
schijnbaar de beschikking tnoet krijgen 
over de gebouwen waarin thans de meu
belfabriek "Novum" is gehuisvest. 
Zo is er groei en uitbouw. Gelukkig 
slechts geleidelijk en gestadig. 

Sociale Zorg 

De oudjes werden in 1947 aangenaam 
verrast met de Noodwet Ouderdoms
voorziening. 
Boxtel was op haar qui-vive en probeer
de (en probeert) uit de noodwet te halen 
wat er voor de oudjes uit te halen is. 
Laten we hopen, dat door dez<' 
actie voor de ouden van dagen nog wat 
meer voordelen bereikt worden. 

Gezondsheidszorg 

Het R.K. Ziekenhuis geett ons een tref
fend beeld van haar arbeidsterrein met 
de cijfers van 1937 naast 1947 te plaat
sen: 

1937 1947 
Aantal opgenomen patiënten 247 550 

Aantal verpleegdagen 8364 15000 
Geleide Verlossingen 16 124 
Cons. Bur. TBC: consulten 1600 
Röntgenfoto's 55 107 
Cons. Bur. Zuigelingen: aan-

tal ingeschreven kinderen 
Operaties 
Poliklinische behandelingen 
Opleiding voor verpleegs-

162 2400 
177 300 
980 3180 

ster diploma A 3 13 
Sinds enkele maanden doorlichting van 
talrijke schoolkinderen. 

SCHOOLARTSENDIENST 

De Schoolartsendienst werd ï'n Februari 
1947 een feit. Deze dienst strekt zich 
uit over de gemeenten Boxtel, Esch, 
Liempde, St. Oedenrode, Oirschot, Ois
terwijk en Moergestel. 
Tot schoolarts werd benoemd de Heer 
]. B. Deelen, Geneesheer-Directeur van 
het St. Franciscus-Gasthuis te Rotter
dam. 

Cultuur 

Het culturele leven in Boxtel beleefde in 
1947 hoogtij-dagen met de opvoering van 
het Zomerspel "St. Clemens Willibrord" 
door de Boxtelse bevolking onder regie 
van Kees van Ierse!. 
Negen uitvoeringen gaven meer dan 
20.000 toeschouwers gelegenheid de re
sultaten te zien van eèn saamhorigheid 
onder de Boxtelse mensen, die veelbelo
vend was. 
Bovendien recipieerde Boxtel op de Bra
bantse Landdagen van Brabantia Nostra, 
terwijl in hef Gemeentehuis een voor
treffelijke tentoonstelling van Volks- en 
Ambachtskunst te bewonderen viel. 
Deze werd gehouden van 15 Augustus 
tot 1 September, waarna nog een kleine 
verlenging noodzakelijk bleek. 
In 1947 vond de Volksmuziekschool, een 
unicum in Brabant, zijn bakermat in Box
tel. De Boxtelse Volksmuziekschool zal 
een tegenwicht vormen voor de iet
wat eenzijdige intellectualistische ontwik
keling, dat het onderwijs de kinderen 
thans bereidt. De Volksmu'ziekschool is 
er om de aesthetische gaven in het kind 
te ontwikkelen. 
Verder maakt Herlevend Boxtel thans 
een bloei-periode door met een uitste
kend winterprogramma, terwijl de Box
tels Orkestvereniging belangrijke musi
sche vorderingen maakte in 1947. 

Het Onderwijs 

Verslag van het Schooljaar 1947. 
Voorzover de hoofden der scholen 
ons deze gegevens verstrekt heb
ben. 

11.K. Dag- en AvondnlJverheid•
•chool voor Boxtel en Om•treken 

In het afgelopen jaar kregen de plannen 
voor de definitieve bouw der school haar 
beslag. 
De nodige grond is reeds aan het Bestuur 
der Ambachtsschool verkocht en naar 
alle waarschijnlijkheid zal in 1948 de 
aanbesteding van de school plaats heb
ben. 
Bij Koninklijk Besluit werd goedkeuring 
gegeven aan het vestigen van een afde
ling metaalbewerkers, welke cursus per 
1 September 1948 zal aanvangen. 

DagnlJverheldsschool 

Deze telt 109 leerlingen. 
En wel 64 timmerlieden, 19 meubelma
kers, 21 Metselaars en 5 stucadoors. 
Waarvan Boxtel 36, Vught 13, Best 10, 
Oisterwijk 9, St. M. Gestel 8, Liempde 
8, Oirschot 6, Esch 6, Haaren 4 en en
kele andere kleine Gemeenten uit de om
trek 7 leerlingen leverden. 
Eindexamens zijn hier nog niet afgeno
men, zodat er van plaatsing in het be
drijfsleven ook nog geen sprake is. 
Dit jaar zijn er aan onze school: 54 leer
lingen bevorderd, 21 leerlingen niet be
vorderd, waarvan er 14 om deze rede de 
school verlaten hebben, en 48 nieuwe 
leerlingen aangenomen. 

AwondnlJverheidsschool 

Deze telt 87 leerlingen. 
En wel: 21 timmerlieden, 13 meubelma
kers, 17 metselaars, 1 stucadoor, 1 be
tonvlechter, 2 loodgieters, 5 monteurs, 
6 electrotechnici, 21 bankwerkers; waar
van Boxtel 42, Best 17, Oirschot 16, 
Oisterwijk 4, St. M. Gestel 4, Liempde 
2 en Gemonde 1 leerlingeh leverden. 
Evenals op de dagschool zijn er aan de 
avondsschool nog geen eindexamens af
genomen, doch deze jongens bezoeken 
's avonds de school en -zijn door de dag 
werkzaam in het bedrijf. 
Dit jaar zijn er aan onze school: 30 leer
lingen bevorderd, 6 niet bevorderd, 
waarvan er 3 om deze rede de school 
hebben verlaten en 54 nieuwe leerlingen 
aangenomen. 

R.K. Huishoudschool 

De R.K. Huishoudschool van de N.C.B. 
werd in het afgelopen jaar: bezocht door 
ruim 200 leerlingen. Deze waren af
komstig uit Boxtel, Best, Esch, Liempde, 
Gemonde, Oirschot en St. M. Gestel. 
De primaire opleiding voor leerplichtige 
meisjes, welke 6 klassen van de làgere 
school moeten doorlopen hebben, werd 
gevolgd door 35 leerlingen voor het te 
leerjaar en door 20 leerlingen voor het 
2e leerjaar. Aan 13 van deze meisjes kon 
een getuigschrift voor het volgen van 
een 2,jarige cursus worden uitgereikt. 
De dagklas voor meisjes boven 16 jaar 
werd gevolgd door ongeveer 90 leer
lingen, waarvan 48 voor het te en 40 
voor het 2e leerjaar. Aan 36 van deze 
kon een getuigschrift worden uitge
reikt. 
De avondlessen werden gevolgd door 
ruim 50 leerlingen welke óf koken óf 
knippen en naaien volgden óf beide les
-sen gecombineerd. 
De verschillende cursussen in het nieuwe 
schooljaar worden weer bezocht door 
200 leerlingen. 
De resultaten van het huishoudonder
wijs zijn wel bijzonder vruchtbaar, wat 
blijkt uit het feit, dat slechts een enkel 
meisje van degenen, die de huishoudcur-

OMGEVING 

sus gevolgd hebben het fabrieksleven 
prefereert boven de hulp in de huishou
ding. 

R.K. Middelbare Melsje••ohool 

De Eerwaarde Zusters Ursulinen open
den in 1947 een Middelb. Meisjesschool 
en de school verheugt zich in ·een groei
ende belangstelling. Deze school is voor 
het meisje van allergrootste betekenis, 
omdat het onderwijs is afgestemd op de
vrouwelijke psyche. 
Een staf van uiterst bekwame leraren en
leraressen heeft zich ingezet om het
meisje voor de toekomstige taak als 
vrouw en moeder te bekwamen. 

R.K. School voor Buitengewoon 

Lager OnderwlJ• St. Willlbrordu■ 
Het totaal aantal leerlingen der Willi
brordusschool bedraagt momenteel 132. 
In 1947 werden 53 nieuwe lèerlingen in
geschreven, terwijl 19 leerlingen werden 
afgeschreven: n.l. 2 wegens verhuizing: 
5 jongens konden worden geplaatst in 
het bedrijfsleven; 4 meisjes als hulp in 
de huishouding; 4 jongens in eigen boe
renbedrijf; 1 werd geplaatst in het blin
deninstituut te Grave, terwijl slechts 2
leerlingen als a-sociaal de school ver
lieten en voorlopig mede door de lief
devolle zorgen der ouders nog in eigen 
gezin konden verblijven, daar anders tot 
plaatsing in een inrichting zou moeten 
zijn overgegaan. 
Momenteel wordt de school bezocht 
door leerlingen uit Boxtel, Oirschot, 
Oostelbeers c.a., Liempde, Esch, Acht, 
Best. De Gemeenten Haaren en Oister
wijk verzochten om aansluiting. 
Verheugend was het feit, dat in 1.947 
het leerlingen-vervoer kon worden her
steld, zodat de filiaalafdeling te Oirschot 
kon worden opgeheven. 
Ook het kerkdorp Gemonde kreeg een 
vervoergelegenheid van en naar school, 
zodat ook deze kinderen voortaan de 
B.L.O. school kunnen bezoeken, en
waarvan er op het ogenblik 14 ziin
ingeschreven.
Het aantal leerkrachten liep op tot ze
ven, terwijl bij het huidige aantal leer
lingen door de minister twee boventalli
ge leerkrachten kunnen worcten toege
kend, in ;,lle geval kunnen deze le.e.c.
krachten in Januari 1949 definitief wor•
den aangesteld.
Het schoolgebouw is te klein geworden
zodat er noodzakelijk verbo_uwing plaats
zal moeten hebben, tenzij er andere op
lossingen worden gevonden.

St. PauluHchool (Nieuw•traat) 

De St. Paulusschool telt momenteel 125 
leerlingen. Op het eind van het school
jaar werden 7 leerlingen . geplaatst op 
de lagere landbouwschool te Schijndel en 
Oirschot. 
3 Leerlingen werden toegelaten tot de 
Nijverheidsschool, 2 leedingen gingen 
over naar de ULO, terwijl 3 leerlingen 
de school verlieten en in het bedrijfs
leven geplaatst werden. 
In de loop van het jaar vertrokken 3 
leerkrachten van onze school t.w.: de 
Heren Mullekens naar BLO Burgakker, 
v. Vlerken naar Petrusschool Burgakker
en v. Helmond naar Nijmegen.
In de vacatures werden benoemd de He
ren Baeten uit Wouw en Emons uit Oss
en mej. v. d. Meerendonk uit Boxtel.

R. K, Bewaar•choolonderwlJ• 

Het bewaarschoolonderwijs zal volgens 
gemeenteraadsbesluit gesubsidieerd wor
den. Dit zeer belangrijke besluit zal door 
de -zusters zeer zeker in dank aanvaard 
zijn. 

Het Onderwijs te Gemonde 

De R.K. Jongensschool te Gemonde 
kreeg gelegenheid om zich uit te breiden 
met, voorlopig, een klaslokaal. Hierdoor 
worden mogelijkheden geschapen die 
ook voor de R.K. Meisjesschool van be
lang zijn. Deze toch zou dan het be
waarschool onderwijs kunnen verplaat
sen naar de voormalige openbare school 
waardoor de meisjesschool zelf meer 
ruimte zou winnen voor haar onderwijs. 
Van het subsidiëren van het bewaar
schoolonderwijs profiteert Gemonde op 
gelijke voet als Boxtel. f 4,- per leer
ling boven de leeftijd van 4 jaar tot een 
maximum van hèt exploitatietekort. 

R.K. Mei•jes•chool te Gemonde 

Het aantal leerlingen bedraagt ± 145. 
Deze leerlingen zijn afkomstig uit 4 ge
meenten n.l. Boxtel, St. M. Gestel, 
Schijndel, St. Oedenrode en behoren tot 
de parochie Gemonde. De meeste kin
deren ontvangen hier eindonderwijs, 
want slechts een heel enkele studeert 
verder en gaat naar een ULO. 
Veel meisjes die de lagere school door
lopen hebben, gaan nog naar de naai
school bij de Zusters in Gemonde of in 
Boxtel. Verder blijven ze meestal thuis 
om te helpen in het huisgezin of in het 
boerenbedrijf. 
Voor deze kinderen zou practisch huis
houd-onderwijs en koken in 't laatsti: 
schooljaar buitengewoon nuttig en ge
wenst zijn. Men hoopt er in de naaste 
toekomst nog eens mee te kunnen be
ginnen. 



Varia 1947 
5 Januari. Gerard v. Nistelrooy, Dom. 

draagt in de St. Petruskerk zijn Eer
ste Plechtige H. Mis op. 

18 Febr. Boxtel viert de geboorte van 
Prinses Maria Christina. 

2 Mei Eerste electrische trein door Box
tel op traject Den Haag-Eindhoven. 

25 Mei. De Zeereerw. Heer Pastoor 
Manders v. d. parochie St. Theresia te 
Lennisheuvel viert zijn veertig jarig 
Priesterfeest. 

_31 Mei Z.H. Exc. Mgr.-.N. Verhoeven 
M.S.C., Apostolisch Vicaris van Ma
nado en titulair Bisschop van Ermon
tis dient in de St. Petruskerk de vol
gende H.H. Wijdingen toe: 
H. Subdiaconaat (11), H. Diaconaat
(1.7), H. Priesterschap (6). 

10 Juni. De parochie St. Petrus viert het 
Zilveren Priesterfeest van haar her
der, de Zeereerw. Heer Pastoor van 
Besouw. 

29 Juni. De WelEerw. Heer Dr. Zuure 
w.p. herdenkt de dag, waarop hij voor
veertig jaren de H. Priesterwijding
ontving. 

Juli. De Hoogeerw. Pater Hem1an Hart
man is door het hoofdbestuur van de 
Sociëteit der Witte Paters benoemd 
tot Provinciaal der.Neder!. Provincie, 
àls opvolger van de Hoogeerw. Pater 
Kersten. 

13 Juli Rev. J. v. d. Laar van de Mis
sionarissen van Mill Hili draagt in de 
parochiekerk van het H. Hart- zijn 
Eerste Plechtige H. Mis op. 

23 Juli De Weleerw. Heer Pater Fr. 
van Wijnhoven, Ass. viert zijn Zil
veren Priesterfeest. 

26 Juli. De nieuwe Burgemeester van 
Liempde, G. J. Laurijssen wordt 
plechtig geïnstalleerd, en uitbundig 
ontvangen door de Liempdse burgerij. 

16 Sept. Onze plaatsgenoot Leo van Kol, 
van de Eerw. Paters' Redemteristen 
ontvangt in de K!0osterkerk te Wit
tem de H. Priesterwijding. 

21 Oct. Boxtel viert het zeldzame dia
manten huwelijksfeest van het echt
paar W. Versantvoort-v. d. Heuvel. 

t In Memoriam 

De vaderlandse plicht eiste zware offers sinds de militaue acties in N.O.1. 
De zwaarste offers wellicht, die Jeugdige mensen - vol toekomstidealen 
nog - kunnen brengen; Hun Leven. 
Ook de Boxtelse jeugd, bracht in haar plichtbetrachting deze offers. 
J. v. Vlerken, W. Derks, Fr. Verheyden en M. v. d. Steen: Vier van de

Boxtelse jongens, die, in e�n vreemd land met vreemde bewoners met vreemde zeden, 
hun leven gaven in dienst van het vaderland, sinds de militaire acties in N.O.1. (en 
waarvan de foto's door de ouders ter onze beschikking werden gesteld). 

Plaatselijk nieuws.

TERUG UIT DE OOST 
Met s.s. ,,Nieuw Holland" zullen onder
staande militairen vermoedelijk Vrijdag 
9 Januari 1948 in Amsterdam aankomen: 

J. F. v. d, Broek 
P. H. Hendriks 
A. C. C. v. d. Heyden
W. A. Meuwissen
A. H. Ypelaar. 

LEERINGHE ENDE VERMAECK. 

beed.inghe ende Vermaeck, de toneel
groep van de K.A.B. afd. Boxtel, brengt 
Maandag 5, Dinsdag 6, Woensdag 7 Ja
nuari 1948 het toneelspel "Gelijk ook 
wij vergeven" van Walter Hageveld in 
Schouwburg De Ark. 

R.K. BOERENBOND afd. BOXTEL 
De R.K. Boerenbond zal op Dinsdag 6 
Januari (Driekoningen) om 2 uur n.m. in 
de zaal van H. van Rooy, Nieuwe Kerk
straat vergaderen. Dr. Deelen, die in dis
trict Boxtel de schoolartsendienst ver
zorgt zal een causerie houden over "De 
zorg voor de Jeugd en de Toekomst". 
Naast de leden van de R.K. Boerenbond 
worden ook de R.K. Jonge Boeren ver
wacht op deze belangrijke vergadering. 
Zie de advertentie in dit blad. 

R.K:).B. AFD. BOXTEL

Verloting 
Bij de uitstekend geslaagde loterij, ten 
bate van de Boxtelse R.K.J.B., kwamen 
de volgende gelukkige prijswinnaars uit 
de bus: 
1ste prijs: J. Veroude, v. Salmstraat; 
2de prijs: Gebr. v. d. Sande, Tongeren. 
Het bestuur dankt allen, die hebben mee
gewerkt om deze verloting te doen sla
gen. 

Retraite. 
De leden van de R.K.].B., die de Retraite 
in ,Huize Loyola te Vught willen mee
maken, worden na de Hoogmis verzocht 
in de Landbouwschool, waar U belang
rijke gegevens• aangaande deze Retraite 
verstrekt :inllèn worden. 

KINDERFEEST K.A.B.

De KAB presenteert de kinderen van 
haar leden op Woensdag 14 Januari het 
traditionele kinderfeest. 
Henk Zoutendijk is aangezocht om met 
zijn marionettentheater enkele leuke kin
dersprookjes te brengen. Dat dit bij de. 
kinderen in de smaak zal vallen staat 
bij voorbaat vast, gezien het schitterende 
optreden in het Jeugdhuis voor de Ma
riacongregatie enkele weken geleden. 
Bovendien zal getracht worden elk kind 
met een versnaperióg te verrassen. 
Om alle kinderen tevreden te stellen 
zullen, naar alle waarschijnlijkheid meer
dere uitvoeringen nodig zijn. 

FANCY-FAIR 

Na de uitvoering van Mensen in Nood 
op Maandagavond j.l. behoorde dDor de 
Verkennerij van de St. Petrusparochie 
georganiseerde liefdadigheidskermis weer 
tot het verleden. Boxtel heeft nu slechts 
nog de prettige herinnering en de Ver
kennerij een finantiële opbrengst, die 
de f 3.000 dicht benadert. 
Naast deze ópbrengst was de grootste 
verdienste van dit festijn, dat men is af
geweken van het cliché-programma van 
elke fancy-fair en enkele goed gevonden 
originele. attracties bracht. Wij konden 
in het Sint Paulus Jeugdhuis een bios
coopje pikken, terwijl we in het drcus 
de vreemdsoortige wilde dieren zagen 

excelleren voor het talrijke publiek. En 
wie is niet naar Mademoiselle Alweti 
geweest, die, bij het schaarse· licht van 
een kaarsstompje, de psychologie van 
koffiedik en helderziendheid van een 
blazende kater; U heden,· verleden 
en toekomst vertelde. En als men 
door het bont-allerlei-programma . en 
zijn verleidelijkheid nog niet bedwelmd 
was geworden, was bij Monsieur . . . . . .  
nog altijd een hypnose • mogelijk, welke 
slechts tot doel had U Uw geld uit de 
zak te kloppen. Trouwens als men in 
de hitte van de tankslag terecht kwam, 
dreigden de portemonnaie reeds zware 
verliezen te zullen lijden. Doch alles was 
voor het mooie doel: Het parochiële 
jeugdwerk. Zo ook het Rad van Avon
tuur, dat nog steeds een grote aantrek
kingskracht bleek te hebben met zijn 
vele en prachtige prijzen. 
Maandagavond j.l. verraste Brabant's To
neel met de sympathieke geste het to
neelspel "Mensen in Nood" te ·vertolken 
ten. bate van de Verkennerij. Ofschoon 
dit toneelspel reeds drie maal werd op
gevoerd in Schouwburg de Ark, trok 
het nu nog een vol Jeugdhuis. Dit zegt 
eigenlijk voldoende en over het gec
brachte kunnen we ·dan ook kort zijn. 
"Mensen in Nood" is een product van 
de veelschrijver Wil Brakenberg, die ook 
in dit stuk niet brak met- zijn - wat 
goedkope, super-tragische - stukken. 
De vertolking was, op enkele sentimen
tele scenes na en waar coupures goed 
werk hadden kunnen doen, beslist goed, 
te goed voor stukken van zulk genre. 
We merkten in deze uitvoering enkele 
uitstekende karakteristieke koppen op 
van Grimeur Van Lamoen, o.a. die van 
Maarten en de oude Buys. 

SOLISTEN CONCOURS 

KERKDRIEL 

Op Zondag 28 Dec. l.i. hebben een 
groot aantal leden van de R.K. Zang
vereniging St. Petrus en van het dames
koor St. Caecilia deelgenomen aan een 
te Kerkdriel georganiseerd solisten con
cours. 
Onder de uitmuntende leiding van hun 
leraar-directeur, de Heer Jac. Driessen 
werden prachtige prestaties geleverd, en 
vooral in de hogere afdelingen veel pun
ten behaald. 
De jury onder voorzitterschap van de 
Heer C. van Dalen, hoofdleraar aan de 
Stedelijke muziekschool te Zwolle, ken
de de volgende prijzen toe. 
1 e afdeling : 
Mej. S. Verhagen 85 punten, te prijs. 
Mej. F. Verhagen 84 punten, te prijs. 
Anja Driessen 71 punten, 2e prijs. 
Duo de Dames M. en L. de Laat 71 p. 
2e prijs. 
Afd. uitmuntendheid. 
L. Peynenburg, 82 punten, te pr)js.
M. v. d. Eerden 83 punten, te pnJS.
Mej. Toos Clercx 71 punten, 2è prijs. 
Superieure afdeling.
Mej. Truus Janssen 80 punten, 1 e prijs.
M. Peynenburg 83 punten, te prijs.
Mej. M, van Breugel 87 punten, ie prijs.
Het hoogst aantal punten van het vocale 
gedeelte van het concours werd behaald 
door het duo Mej. W. van Breugel en J. 
Peynenburg, dat in de superieure afde
ling een eerste prijs wist te behalen met 
92 punten en lof der jury. 
Aan het einde van het concours werd 
de Heer Jac. Driessen, in een toespraak 
door de voorzitter· van de jury, gefelici
teerd met de door de solisten uit Boxtel 
behaalde resultaten, die naast de studie
ijver van de solisten, ,voor een zeer 
gro'bt gedeelte zijn te danken aan de 
grote toewijding en kunde van hun le
raar. Spreker besloot met te zeggen, 
dat deze prachtige stemmen bij de Heer 
Driessen in goede en kundige handen 
waren. 

Bestijg een nieuwe trede. 
Een jaar is niet zo veel, mijn vriend: 
een handvol kleine dingen. 
een lach, een groet, een zonnestraal 
en wat herinneringen, 
de naklank van een oud verhaal. 

De tijd staat nimmer, nimmer stil 
en als weer twaalf slagen 
voor ieder, die het horen wil, 
een jaar ten grave dragen, -
dan raakt een nieuw het lijkkleed aan 
en .gaat dezelfde schreden; 
ach, zie niet om en blijf niet staan, 
bestijg een nieuwe trede, 
want ied're tred heeft u gediend, 
al is een jaar niet lang, mijn vriend. 

Nieuwjaar 1948 CATENA 

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 

van 23 December t.m. 29 December 1947 

GEBOREN: 
Cornelia M. A., d. v. A. J. v. d. Wal e.v. 
W. Hosewol; Gerardus C. C. Th., z. v.
C. v. d. Steen e.v. Th. Bechtold; Berdina
H. H., d. v. A. M. Fr. Paashuis e.v. A.
Wagenaars; Christianus M., z. v. C.
Leijten e.v. M. v. Weert; Martina J. M.,
d .. v. A. A. M. Vlaminckx e.v. M. A. 
Mols; Wilhelmina Fr. C., d. v. Th.
Kluijtmans e.v. G. M. v. Wamel; Christi
anus J. J. G., z. v. H. H. Schellekens 
e.v. P. M. C. de Laat; Anna E. C. M., d.
v. Ph. C. H. Somers e.v. H G. Schreuers;
Gerarda M. W d. v. M. v. d. Bosch
e.v. M. Melis; Hendrikus A., z. v. H. A.
Bekers e.v. A. A. v. Oers.
ONDERTROUWD: 
Antonius Gerardus Voets - en Cornelia. 
van der Velden. 
OVERLEDEN: 
Maria van der Steen, weduwe van: N. 
Kouwen burg, oud 71 jaren; Clasina van 
den Dungen, weduwe van: A. v. d. 
Gouw, oud 90 jaren. 

LIEMPDE 

De parochie St. Jan's Onthoofding te 
Liempde wil met de volgende gege�ens 
een beeld van het parochieleven in 1947 
geven. 
Hierbij zij opgemerkt, dat deze gege
vens tot de 13de December zijn bijge
werkt. 
Geboorten 
Overledenen volwassenen 

zuigelingen 
Huwelijken 
Huisgezinnen Kath. 

niet Kath. 
Aantal inwoners per 1 Jan. '47 

78 
17 
3 

16 
440 

4 

(gemeente) 2179 
Oude en nieuwe leden Maria 

Congregatie meisjes 75 + 45: 
Jongens 50 + 33: 

Leden Jonge Boerenstand 60 
Leden K.A.J. 12 

aspirant leden 18 
Verkenners geïnstalkerd 8 

aspirant 12 
Soldaten in Indië 10 
Priesterstudenten 4 

Sociale Verzekeringen. 

120 
83 

In verband met enige storende fouten 
in het vorige artikel, betreffende de 
vraag van terugbetaling Consumentencre
diet bij ziekte van een werknemer-Cre
dietnemer, volgt hier nogmaals het ant
woord. 
Indien door ziekte, ongeval of anders
zins van een werknemer-credietnemer 
gedurende een bepaalde periode geen 
loonbetaling door de werkgever heeft 
plaats gevonden en de werknemer over
handigt de werkgever geen uitstelzegels 
over deze periode, dan is de werkgever 
verplicht bij de eerstvolgende loonbeta
ling een bedrag in te houden gelijk aan 
het afbetalingsbedrag per week verme
nigvuldigd met het aantal in bedoelde pe
riode vallende Zaterdagen. 
De werkgever kan in overleg met de 
werknemer-credietnemer dit hedrag ovef 
een aantal loonbetalingen verdelen. 
Mocht de vervaldatum van een spaar
kaart in bovenbedoelde periode vallen 
dan dient de werkgev�r zich voordat hij 
de nog resterende vakjes der spaarkaar
ten 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. H. v. d. K. 

Het Gehei1 
van 

Doruske 

Simpel 
1c 

10. De omroeper werd uitgestuurd om
de besluiten van de spoedbijeenkomst
aan alle onderdanen bekend te maken.
Wanneer men de bel van "Nol d'n booi"
hoorde rinkelen kwamen de bewoners
ijlings toegeschoten, want dan was er
iets bijzonders aan de hand. Plechtstatig 
stond hij daar in zijn zwierige, zwarte
mantel met het perkament in de hand,
waarop hij nooit keek want lezen kon 
Nol niet. Maar hij had een goed ge-

H
et jaarverslag van Brabants Cen
trum zou zeker niet volledig ge
noemd mogen worden, als er niet 

een plaats was gereserveerd voor de 
Boxtelse Missionarissen, die in het afge
lopen jaar vertrokken naar hun Missie
post. Immers bij priesterfeesten zien we 
geregeld hoe de Boxtelse gemeenschap 
uiting geeft van haar eerbied voor het 
Priesterschap en ik meen niet te over
drijven, wanneer ik zeg, dat Boxtel heel 
speciaal de Missionarissen een warm hart 
toedraagt. 
Zo vertrokken dit jaar naar de missies 
van Mill Hili in de Congo en 0. Afrika 
de Weleerwaarde Fathers G. en J. v. 
d. Laar, terwijl de Weleerwaarde- Pater
A. Welling zijn arbeidsveld zag toege
wezen in de missie van Nieuw Guinea.
Er is echter nog een andere reden, waar
om we aan het einde van dit jaar nog
eens heel bijzonder uw aandacht willen 
vragen.
Waar, sinds het uitbreken van de oorlog,
de zielzorg van de priester meer dan
ooit nodig is, waar het werkterrein van
de priesters veel uitgebreider is dan te
voren, constateren we helaas als een
tweede gevolg van de oorlog een groot 
tekort aan roepingen voor het H. Pries
tersdiap. 
Niet alleen in de missie, maar ook bin
nen de grenzen van ons eigen diocees,
vroeger zo rijk aan Priesters, is dit 
verschijnsel doorgedrongen. En wanneer
we in dit blad de foto's zien van deze· 
jonge mannen, die vrijwillig het ouder
lijk huis hebben vaarwel gezegd voor de 
zaak van Christus Koning, dan volstaan

Gesprek op Oudejaarsavond 
Nu heeft mijn vrouw een mooie bont� 
want verloren. Het was zo'n snoezig 
ding (de want bedoel ik). Op het poli
tiebureau wisten ze zoals altijd van niets. 
Er zijn immers geen eerlijke mensen 
meer te vinden, die nog gevonden voor
werpen aangeven. Nu zegt mijn vrouw 
dat ik maar een advertentie moet plaat
sen dat de eerlijke vinder ook de andere 
want kan komen halen. Aan een en
kele want heeft hij toch ook niets. 

Op oudejaarsavond mag men niet al te 
critisch zijn. Daarom wijzen we met een 
glimlach naar de "Waarheid-propagan
da" op een gemeentegebouw. 

We merken nog even op dat de Verken
nerij van de parochie van het H. Hart 
naar een nieuw hoofdkwartier moet zoe
ken met nieuwjaar, dewijl het eigenlijk 
bedoelde jeugdhuis te mooi voor hen is. 

We weten weer dat er op Kerstnacht in 
Liempde is ingebroken, bij welke gele
genheid twee fietsen werden meegeno
men. 

We hebben ook weer gehoord dat Mr. 
Polak in Groningen werd verbaliseerd om
d�t hij op Zondag met zijn wagen op 
de weg durfde te komen maar dat hij 
werd vrijgesproken. - Hoe dat dit kan 
kloppen met het verbaal van die dood
gewone vrachtrijder, die betalen moest, 
is ons niet helemaal duidelijk, maar ja, 
daar mogen we vlak voor de jaarwisse
ling ook niet over tobben. 

Met de politiek bemoeien we ons maar 
helemaal niet, want dan zitten we vol
gende oudejaarsavond nog te bekvech
ten, en daarvoor krijgen we-nu toch geen 
nieuw jaar toegewezen. 
Misschien kunnen we dat beter bewaren 
tot een gesprek van een volgende avond, 
vind je ook niet? 

heugen en als hij eenmaal zijn lesje van 
buiten had gelee-rd dan was er geen 
vergissing meer mogelijk. Met zijn zwa
re basstem kondigde hij het nieuws aan. 
11. Dadelijk werd aan de oproep van
Nol gehoor gegeven. Hierin werd ver
zocht; dat alle weerbare mannen; voor
zien van in hun bezit zijnde voorwerpen,
die als wapen konden dienen, op het
grote plein nabij het kasteel moesten 
bijeen komen. Van alle kanten kwamen

we heus niet met een eresaluut voor :hun 
offervaardigheid, rnaar dan dienen we
als Katholiek ook deze missionarissen te 
steunen in ons gebed. Want dit is zeker: 
Ze kunnen werken en ploeteren in hun 
vaak moeilijke werkkring, doch zonder 
Gods zegen is al hun pogen vrucbteloos. 
Het beste bewijs van uwe sympathie is: 
Uw gebed. En moge het tevens een aan
sporing zijn voor ons allen, om God te 
vragen dat hij in vele van onze Boxtelse 
jongenszielen de roeping van het H.
Priesterschap mag aankweken. 
Tot dit doel bestaat er in ons bisdom een 
heel speciale gebedsactie: De eerste Za
terdag van iedere maand: Priesterzater
dag. Wat is de bedoeling hiervan? Dat 
we speciaal op die dag bidden en offe
ren voor onze priesters en toekomstige. 
priesters. Bidden, Vooral door op die 
eerste Zaterdag de H. Mis bij te wonen 
tot deze intentie. Offeren: Door op die 
Zaterdagen eens een kleine versterving 
vrijwillig te brengen, om van God vele
en goede priesters te verkrijgen: Een si• 
garetje minder! Wat minder snoepèn ! 
Zo leeft ge mee met uw. priesters, zo
wel met die priesters, die werken in ons 
eigen diocees, als met de Missionarissen 
in • de rimboe en dan ook alleen zullen 
zij in plaats van zoveel ondank de vruch
ten mogen plukken van hun heerlijk 
werk. 
En dan zal Brabant's Centrum er groot 
op kunnen gaan, ieder jaar bij het over
zicht u te kunnen wijzen op de Boxtelse 
priesters, -die het woord van God ver
kondigen in de meest uiteengelegen 
plaatsen van de wereldbol. 

Sport-Revue 1947 
�� � Voetbal 

f:�.11�Z\ 

De capriolen van de 
voetbal toonden het af
gelopen jaar de onbe-- rekenbaarheid nog eens 

van de meest populaire sport in ons land. 

,.BOXTEL" 

.,Boxtel" liet het orthodoxe voetbal va
ren en viel met half Nederland in adora
tie voor de afgod "Stopperspil-systeem". 
Deze tactische wijziging bracht aanvan
kelijk weinig succes met zich mee, want 
toen de twee. eerste overwinningen be
haald werden, was men reeds het kind 
van de rekening: Mosterd na de maaltijd 
dus. 
De degradatiewedstrijden tegen UDI 
eindigden allebei in de kleinst mogelijke 
nederlagen voor "Boxtel", dat zich hier
mee tot vierde-klasser gebombardeerd 
zag In deze nieuwe omgéving voelt Box
tel zich alleszins op haar gemak en
schijnt serieuze plannen te maken om 
het verloren derde-klasserschap weer 
terug te winnen. 

,.O.D.C." 

,,ODC" eindigde in een machtige eind
spurt als tweede op de ranglijst met een 
miniem puntenverschil met S.C. Bata. 
Wel een bijzonder· fraai resultaat voor 
een debuterende ploeg. 
ODC engageerde in het afgelopen jaar 
de bekende Engelse trainer Jackson en
keerde hiermee het z.g. Vrije Voetbal de
rug toe en beoefende onder Jackson's 
leiding het Moderne Voetbal. Niettegen
staande liep het spelpeil iets terug en 
momenteel kampt men met een inzin
king. Als men deze te boven komt heeft 
ODC nog een redelijke kans op een uit•
stekend plaatsje op de ranglijst. 

D.V.G.

DVG uit Liempde kwam dit jaar in de 
1 ste klasse Brabantse Bond op het flu
weel. In de promotie-wedstrijden kwa-

-11 -

ze gewapend met schop, riek, hark of 
dorsvlegel. De een deed al moediger dan 
de ander, maar toch ...... achter al die 
betuigingen van heldhaftigheid, zat hier 
en daar menig hazenhartje te tikken. 
Doruske Simpel had ook aan de op• 
roep gehoor .gegeven, maar hij was met 
nog enkele oudjes naar huis gestuurd, 
want dit zouden de jongeren wel op
knappen. 



men de Liempdenaren juist met de hakken over de sloot, hetgeen het zozeer begeerde vierde-klasserschap betekende. Na een zwak begin, ziet het er thans naar uit dat DVG haar zelfvertrouwen weer gevonden heeft en een rûn-up ligt dan ook binnen de lijn van ieders verwachtingen. 

,,BOXTEL" 

Boxtel slaagde er niet in ah bovenste op de ranglijst te eindigen, doch promoveerde desondanks als goede tweede naar de tweede klasse Brabantse Bond. 

Athletiek De Athletiekvereniging ODC was dit jaar niet zo actief, als vorige jaren. Er was slechts een 
�� 

Paardensport "De plaatselijke -rijvereniging St. Martinus bleef - naar gewoonte - ook dit jaar beschei-

Tafeltennle Advance behaalde in 1947 in de Brabantse kampioenschappen, zowel in dubbelspel- als enkelspel1 de demi-finale. 
Korfbal Niettegenstaande de matige publieke belangstelling welke voor deze gezonde sport bestaat, 

Het eerste twaalftal heeft momenteel nog 2 wedstrijden te spelen, waaruit 3 wiqstpunten behaald moeten worden om het Korfbal-Walhalla te kunnen binnengaan. 
• matige belangstelling voor deze sport te bespeuren en de resultaten waren niet al te denderend. Behalve de jaarlijkse plaatselijke kampioenschapswedstrijden, nam men deel aan de Nationale Bankvenloop te Goirle, waar enkele behoorlijke resultaten bereiKt werden. 

-- den op de achtergrond. Hetgeen niet wil zeggen, dat deze edele sport niet terdege is beoefend. Naast het normale programma, gaf St. Martinus op Bevrijdingsdag 1947 een demonstratie op de Houtwerf en had een belangrijk aandeel in het slagen van het Brabants Zomerspel St. Clemens Willibrord, 

In de wedstrijden om de Ned. Kampioenschappen wist men het in de 1 ste klas tot de kwart-finale, in de 2de klas tot de demi-finale te brengen. In sa1\1enwerking met de zustervereniging ODC organiseerde men een qua spel uitstekend Korfbal-Steden-Tournooi. In de competitie heeft Advance nog steeds alle troeven in handen, nu zij onlangs de krachtproef tegen de gevaarlijke concurrent Be Quick glansrijk doorstaan hebben. '--....IJ'-----' wisten de Boxtelse ploegen toch opmerkelijke successen te behalen in 1947. 
O.D.C.

Mep, die deze�::::: sport in Boxtel vertegenwoordigt, had het afgelopen jaar bepaald pech, toen besloten 

Motorsport De verrassend hoge vlucht, die deze sport" wat populairiteit betreft, in ons land nam, bereikte ook Boxtel en sloeg hier al gauw het enthousiasme los bij onze motor-ridders. In Maart 1947 hees ODC's eerste twaalftal de kampioensvlag in de tweede klasse Brabantse Bond en promoveerde naar de eerste klasse, waar men zich behoorlijk weert. 
werd de competitie 1946-1947 niet uit te spelen. 

Benevens diverse deelnamen aan wedstrijden buiten de plaats, organiseerde de Boxtelse Motorclub "Rapide" een groot en buitengewoon geslaagde Motorterreinrit. Jammer genoeg waren de resultaten der Boxtelse deelnemers maar povertjes, hoewel elders toch wel overduidelijk is gebleken, dat zij iets in hun mars hadden. 

Duivensport Deze populaire sport stelde zich dit jaar (10 Aug.) in dienst van de Gezondheidszorg, met� haar TBC-duivenwedvlucht naar Quievrain (B.). Een initiatief, dat te roemen valt. Voorts kampte de gevleugelde vrienden van de plaatselijke vereniging elke week om een goed plaatsje op de ranglijst. En - het moet gezegd - zij trokken grote belangstefling. 

m Dammen De EBD _ vierde in het voorbije jaar haar 20-jarig bestaan, naast het behaalde 1 ste klasser-
Men organiseerde deze zomer weer het jaarlijkse toumooi, dat gezien deelneming en belangstelling geslaagd mag worden genoemd. 

De kans op een promotie naar de tweede klasse werd nu weer een jaartje verdaagd. Een jaartje maar, want MEJ>. heeft het klaar weten te spelen om in het lopende seizoen weer de leiding te nemen. 

schap in de afd. Noord-Brabant. Zij promoveerde dank zij haar goede tweede plaats onder Schijndel.· Door diverse omstandigheden kon de EBD zich in haar nieuw milieu niet in volle kracht ontplooien. 
Te koop: kinderwagen (oude :samenstelling) en Luidspreker. Kasteellaan 10. 
Te koop nieuwe meisïesmantel 13.:....16 jaar. Bevragen Molen-straat 19. 

Alleenstaand R.K., Heer zoekt net pension. Wenst goede pensionprijs te betalen. Brieven aan Molenstraat 19. Te koop bij G. Melis, Roond 12, een kalfvaars, bijna aan telling. 
Te koop een toom biggen bij Gebr. de Punder, Kinderbosch. Hennen, eenden, kippen, ganzen. 
Algemene Jaarvergadering 

der Stierhouderij 
op VRIJDAG 2 JAN. 1948 om 
7 UUR in de zaal van 

H. VAN ROOJJ.
Agenda:

1. Opening, 2. Notulen.3. Rekening en verantwoording
4. Bestuursverkiezing, af_tr.W. Pijnenburg Kl. L. en H.v. d. Pasch, Onrooij, beideherkiesbaar.5. Mededeling en voorstellenvan het bestuur. 6. Ronqvraag, 7. Sluiting.

Voor prima dieren wordt ingestaan. Levering ,. onder garantie. Hennen, 8 maanden �ud, meest aan de leg. W. Legh:· f 8, - . R. Is!. -Reds., Barn., Acona's en Patrijs Legh, idem f 9, - p. stuk. Kippen br. '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.1 Wit Incl. loopeend fles model 8½ mnd. 
f 8, - p. st. Zware landganzen br. '47 f 17,50 p. stuk. Vanaf 12 st. franco, Garuz:en vanaf 5 st. franco. Kisten in bruikleen. Aan8evelend: 
Hoenderpark DE SIERKIP Hoogelmi.de W.Z. 60, Utrecht 

Electro Monteurs 
die· �ch gaarne verder bekwamen in de uitvoering van grote 
en· speciale installaties, kunnen geplaatst worden bij de 
N.V. ELECTROTECHNISCHE,FABRIEK v/h Firma W. van
Bo,xtel & Zn. te TILBURG. Speciaal aan te bevelen voorhen, die zich voorbereiden voor het monteursdiploma vanhet V.E.V.Schriftelijke sollicitaties met opgave van opleiding en praktijkjaren aan het Hoofdkantoor der bovenvermelde firmaRAADHUISSTRAAT 1 TILBURG. Afd. PERSONEEL.
Notarissen P. Mertens te Boxtel en 
A. van Schuylenburch te Nijmegenzullen te Boxtel voor Inzet op Maandag 12 Januari 1948 -ln Hotel van Vl�rken en zo nodig voor Toewijzing op Maandag 19 Januari 1948 in Hotel v. d. Ven, i\tarkt, telkens .nam. 5 uur, voor de Fam. Peters te Mook, krachtens Rechterlijk bevel 

Publiek Verkopen :Koop 1. Landb�uwerswoning met erf, wei- en ·bouwland te Boxtel Lennisheuvel 109, groot ongeveer 2.96 H.A., kadaster gedeelten van sectie E nrs. 1784 en 1816, verpacht· aan 
L. v. d. Loo, voor f 4, - per- week tot, 1952. Koop 2. Huis met erf en bouwland te Boxtel LennisheuV'el
108, groot ongeveer 25 aren, zijnde het perceel kadaster,sectie E no. 1785 ,geheel en sectie E no. 1874 gedeeltelijk,verhuurd aan A, Dinnissen voor f 3,25 rer week..Koop 3. Huis, erf en bouwland te Boxte Lennisheuvel 107, ,groot ongeveer 33 ,aren, kadaster gedeelte van sectie E no. 
1816, verhuurd aan G. de Otter voor f 3,25 per week. Huren en pachten voor kopè1·s _vanaf de eerste dag _der week volgend op. de betaling der koopsommen, welke betaling moet geschieden uiterlijk 19 April 1948. Lasten vanaf 1 Januari 1948 voor kopers. 
-

- Rookt
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' 
bll Bert 

Nieuwe Kerkstraat 73 
van den Braak• 

Telefoon 450 

Dames! 
Wij nemen in onze zaak GEEN RISICO en permanenten met een 

lndola-Stroommachine en 
Stroomloze Permanent 

Cold Wave en Phecoline 

Bespreek tijdig Uw behandeling bij,: 
Dames-Kapsalon M. J. v. d. Broek 
BREUKELSESTRAAT 34 BOXTEL 

'UAi wensen U o.ed tµ,tuA en
oooespoed in l'tet Hieuw.e jaac. 

Ook in 1948 zult U prettig kunnen kopen in onze nieuwe zaak. De collectie wordt steeds uitgebreid met nieuwe artikelen. 
A. van Vlerken - Boxtel

JUWELIER • HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

HIER DE ■ OPLOSSING

Enorme Halfjaarlijkse Opruiming 
welke 2 JANUAR1 a.s. 's morgens om 9 uur begint 

Ziet onze étalages 

Gelakte Slaapkamers 

Compleet 7950vanaf 

Eiken Huiskamers 

Compleet 19 80. 0vanaf 

Eiken Slaapkamers 

Compleet 29800 

Old finished 
Huiskamers 

vanaf 
Compleet 29800 vanaf 

4 Clubs met Salontafel 

Compleet 14950 vanaf 

Salon kast 
4 Clubs 
Salontafel 

21950 

F. J. WITTEVEEN Woninginrichting 
Rechterstraat 22 

3l,.3t,. fand4o.uwec:s.! 

Al onze Granen en Zaden worden verkocht _zonder tussenpersonen of agenten. Dus rechtstreeks van de Groothandel naar verbruiker 1 Zoekt uw voordeel en vraagt onze prijscourant. 
Firma Gebr. v. Oers - BoxtelGRANEN EN ZADEN 
Voor het FIJNE MAATWERK • Kleermakerij uw adres • Kerkstraat 60
M. CORVERS & F. VERHAGEN • 's,BOSCH
Adres voor Boxtel-: Breukelsestraat 30 

Nieuwe Bioscoop Boxtel 
Kinderbioscoop 

presenteert 

Boxtel 

Prima Sfoffen 
Uitsluitend 1eKlas 

Maatwerk 
waarvoor het 65 jili'ig bestaan der zaak waarborgt 
Fa, W. P. Biemans & Zn. Stationstraat 52 
R.K. Boerenbónd Bodel 
Algemene Vergadering 

Een goed 
voornemen! 

Leer de dagelijkse kleine ge
noegens méér waarderen 1 

Daartoe behoren óók de ·ge
zellige ogenblikken bij een 
kopje koffie of thee : 
extra krachtige en geurige 
D_e Gruyters koffie en thee, 
die zo royaal • uitschenken. 
Zo verschaft U Uzelf méér 
voldoening per rantsoen. 

En vergeet het grote voor
deel van de 10°10 korting 
niet l Gaat U maar eens na 
wat dat per jaar op koffie 
en thee uitmaakt. 

779 

SNEEUWWIT JE 

OP DINSDAG 6 JANUARI (Driekoningendag) des n.m. 2 UUR bij H. VAN ROOIJ. Lezing door Dr. Deelen over "De zorg voor de jeugd en de T.oekomst".Trouwe opkomst wordt ver, waC'ht, ook van de leden vande R.K.J.B.
Als. het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

EN DE 

7 DWERGEN 

Donderdàg 1 Januari 2 uur 
Zondag 4 Januari 2 uur 

Prijzen 40 • -50 • 60 cent Plaatsbesprèken Donderdag vanaf 11 uur 

Een ieder gaat met zgn bonnen 
Voor puike KAAS en prima VIS 
Naar de zaak van vertrouwen 
En weet dat VOS het is. 

Stationstraat 44 

af,uu,, /aûtteltts en land.Sou�u! 

De tijd ,oor de winterbespuiting nadert snel 
Indien U zich nog niet heeft opgegeven, doe het dan spóedig. Wij kunnen U nu nog voor "vast" aannrmen, zodat U steeds tijdig gespoten krijgt. Ook voor onkruid en Coloradokever,bestrijding kunt U bij ons terecàt. 

Loonsproeibedrijf "St. Jozef" Bosscheweg 55 Boxtel 

• 'n Goed Begin

Zaterdagmiddag opent W_ITTEVEEN 

zijn nieuwe en vergrote afdeling 

Il! s 

Dames- en Kinder-Conf ectie 
Het is de moeite waard voor U eens even 
een kijkje te komen nemen 

Vlotte, sterke Kinderkleding en mooie, 
cha.rmante modellen voor U zelf, en in een 
keus, die u- zal verwvonderen·! 

Ja, nu nog méér dan voorheen 

IS 
WITTEVEEN de zaak 

v0or de vrouw met smaak 

.. 

~ 
~ 



JOH. THIJS-v. d. BRANDT Stationstraat 38, Boxtel Wenst Klanten, Familie en Vrienden een Voorspoedig en Zalig Nieuwjaar. 
Firma VAN HOUT-VERVERGAARD Stationstraat wenst hare Cliëntèle een Zalig Nieuwjaar. 

GARAGE LOOIJMANS Eindhovenseweg 31 wenst allen een Zalig Nieuwjaar 
Firma G. VERDONK & ZOON Aannemersbedrijf Nieuwe Kerkstraat 34, Boxtel wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 

DROGISTERIJ A. DE HAASStationstraat 18 wenst allen een voorspoedig t 948. 

BAKKERIJ "DE KROON" Firma Goossens v. Osch- en van LeeuwenstraatBoxtel wenst Klanten en Vrienden een Zalig Nieuwjaar. 
J. VAN BOXTELRechterstraat 61wenst alle Vrienden en Bekenden eeó Zalig Nieuwjaar. 

A. v. d. SANDE-THEUWKENSStationstraat wenst Klanten en Vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. 
BAKKERIJ JAC. GHIJSENS Stationstraat 102 wenst Klanten en Vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. 

Aan Cliëntèle en Vrienden een Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar C. C. VAN ROOI]Garage Bosscheweg 49 Boxtel 
A. . 'lAN DEN BRANDHerenkapper - Breukelsestraat 7-wenst Klanten en VriendenGelukkig Nieuwjaar. 

Smederij P. J. v. d. BRANDT-BAAIJENS Nieuwe Kerkstraat 48 Zalig Nieuwjaar. 
J. M. v. GEEL-DE KONINGManufacturen - Stationstraat 22 wenst Cliëntèle een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 

P. C. VAN DE WEIDESchoenhandel Stationstraat 24 Zalig Nieuwjaar _BANKETBAKKERIJ "NOVA" Stationstraat 78 veel geluk en voorspoed in 1948. W. v. Gdensven
B. HENDRIKSLEVENSMIDDELENBEDRIJF ,,TAFI" wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. 
J. v. d. LAANFiliaalhouder Albert Heijn N.V. wenst- alle Klanten, Vrienden en Bekenden een Zalig Nieuwjaar. 

Alle Cliëntèle en Be_gunstigers een Zalig Nieuwjaar. Firma A. ]OOSTEN & Zn. Schilders Prins Hendrikstraat I - -Boxtel 
DE BOXTELSE BEGRAFENISONDERNEMINÇ Stationstraat 64 Wenst alle verzekerden een Zalig Nieuwjaar. 

FRANS HAZENBERG Bakkerij - Breukelsestraat wenst Vrienden, Kennissen en Cliëntèle een Zalig Nieuwjaar. 
M. J. VAN NISTELROOIJCoupeuse Lerareswenst alle Leerlingen en oudLeerlingen, Vrienden en Kennis· sen een Zalig Nieuwjaar. 

NIC. NEGGERS Besteller van Brabants Centrum in Kleinderliempde wenst alle abonne's een Zalig Nieuwjaar. 
C. DE JONG-VAN KEMPENVan Hornstraat 12, BoxtelHandel in Zuivel- en Kruidenierswaren wenst alle Cliëntèle, Vrienden en Kennissen een Zalig Nieuwjaar. 

SLAGERIJ v. NISTELROOIJ Rechterstraat 20Z.N. 
LAMBERT v. d. VLIERT Rechterstraat 13 Zalig Nieuwjaar Boxtel 

Sigarenmagazijn H. VOETS-DRIESSENRechterstraat 9wenst Begunstigers en Vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. 
W. SPOORMAKERS-v. d. SANOEStationstraat Zalig Nieuwjaar Wij wens·en allen een Zalig Nieuwjaar. J. A. CEMEN Schoen- en Sporthandel Stationstraat 14 Boxtel 
W. H. VAN DE WETERING IJzerwaren en Gereedschappen Stationstraat 26, Tel. 273, Boxtel wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 
KAREL VAN DEN BRAAK Koster Parochie H. Hart Nieuwe Kerkstraat 28 wenst Vrienden en .Begunstigers een Zalig Nieuwjaar. 
H. VAN EIJCK-DE LOUWBreukelsestraat 42HERENMODE Zalig Nieuwjaar 

Manufacturenhandel ,,KLEIN MAAR DAPPER" Rechterstraat 67wenst Klanten, Begunstigers en Vrienden een Gelukkig Nieuwjaar 
F. VAN DEN BRANDT & Zn.Smederij en Garage Stationstraat wensen hun klanten een Zalig Nieuwjaar 

Wij wensen onze Cliëntèle, Vrienden en Kennissen Zalig Nieuwjaar JAC. MELIS-VAN ROOIJ Eindhovenseweg 12 
W. B. BIEMANS Dames- en Herenkleermakerij Stationstraat 52 Gelukkig Nieuwjaar Mej. CORRY ENTINK gedlpl. Hoofdlerares-coupeuse, wenst alle leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar. 

J. v. d. HEIJDEN-DE MANSpoorstraat 5, Boxtel wenst klanten en vrienden Zalig Nieuwjaar. 
A. v. ERP & ZN.BrandstoffenhandelExpediteur Café Zandvliet 26 Wenst Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. F. J. WITTEVEEN Manufacturen & Confectiebedrijf Rechterstraat 18 Zalig Nieuwjaar Mijn vrienden en kennissen; wens ik heel bedaard, Warme kolen in de haard, Probeer bij ons eens hoe het gaat, Ruim gewicht, en goede maat. 

Th, Timmermans & Zonen Parallelweg 1 Noord Boxtel Z. N. 
Bakkerij P. GHIJSENSRechterstraat 38 wenst Klanten en Vrienden Zalig Nieuwjaar F. J. WITTEVEEN Woninginrichting Rechterstraat 22, Boxtel Zalig Nieuwjaar Parfumerie en Dames kapsalon M. J. VAN DEN BROEKBreukelsestraat 34wenst cliëntèle en vrienden een Zalig Nieuwjaar A. VOGELSMelkslijter van de Coöp. Zuivelfabriek "De Hoop" wenst al zijn klanten een Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar. 

Firma Wed. P. SPIERINGSBreukelsestraat 88 Zalig Nieuwjaar 
FIRMA J. P. TIELEN Druklcerij en Boekhandel Stationstraat '.28 Boxtel Zalig Nieuwjaar! 

Kpl. J. VAN DEN BROEK Kpl. VAN BUSSEL Sld. te kl. J. LA.US Sld. te kl. SJEF v. d. LAAR Sld. J. SCHALKX Sld. B. v. d. OETELAAR 
! Sal,dg• N.O.1.

t � Celebes, N.0.1. 
Sld. J. MESTROM 4-IIl-14 R.I. Garoet. 
wensen hun dierbare Families, Vrienden ep. Ken
nissen en Katholiek Thuisfront een Zalig Kerstfeest 
en Gelukkig Nieuwjaar. 

Langs deze weg wens ik Ouders, Broers en Zusters, 
Familie, alle Vrienden en Bekenden en Katholiek 
Thuisfront een Zalig Nieuwjaar. 

Korporaal Kok HARRY v.d. VELDEN 
Legernr. 260528135 Veldpost Kantoor Batavia. 

Dpi. Sld. C. A. ROVERS, uit Liempde, wenst vanuit Pasoeroean N"O.1., aan zijn Ouders en Meisje, Familie, Vrienden en Kennissen, alsmede Katholiek Thuisfront een Zalig Kerstfeest en een Ge-. lukkig Nieuwjaar. 
Sld. PIET VAN DEN • AK-ER wenst zijn Ouders, Verloofde, Broer en Zusjes, verders Familie, Vrienden en Kennissen een gezegend en voorspoedig Nieuwjaar. L.nr. 260511209 - 1-4-11 R.!.Veldpost Batavia N.O.!. ,
Vanuit Batavia wens ik alle Fa0 miliefeden, Vrienden en Kennissen een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. Dpi. Sld. A. v. d. OETELAAR. 
Dpi. Sld. HARRIE v. d. BROEK wenst vanuit Indië aan Familie, Vrienden en Bekenden een Zalig, Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. L.nr. 250511 104, Staf III 5 R.!. 7Dec. Divisie Pendem Ç)ost Java.
J. M. DE JONG, Sld. te klasse,Reg. P., L.nr. 251203116 StafComp. III-10 R.!. Veldpost Bataviawenst vanuit Priok N.O.!. aanVrienden en Kennissen een Zaligen Voorspoedig Nieuwjaar en eenspoedig weerziens.

Dpd. Soldaat COR VILé 
1-1-5 R.!., L.nr. 271113132 wenst vanuit Makassar-Celebes Familie, Vrienden en Kennissen een Zalig Nieuwjaar. 

PIET VOETS Ost. Comp. III 3 R.!. ,,7 Dec" Medan (B) wenst alle vrienden en bekenden en in het bijzonder Kath. Thuisfront een Zalig Nieuwjaar. 
Sld. J. A. VERHOEVEN Lnr. 25029106 - 1-8 R.V.A. 7 Dec. Divisie wenst Familie, Vrienden en Kath Thuisfront vanuit Indië een Zalig Nieuwjaar. Langs deze weg wens ik al mijn Familie, Vrienden en Kennissen een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. Sold. A. A. KERKHOF Lnr. 2611.21.171 - 9e Genie Veld Com. Veldpost Palembang Sumatra N.O.!. Dpi. So!d. A. M. v.d. BOOGAARD Luchtvaarttroepen Vliegveld Kemajoran wenst vanuit Batavia zijn· Ouders, Broers en Zusters, Kajotters, Vrienden en Bekenden een Zalig Niemvjaar. 

Het Bestuur van de Nederl. Katholieke Arbeiders
beweging afdeling Boxtel wenst haar Geestelijke 
adviseurs, vakbondsbesturen, besturen harer in
stellingen en alle leden, alsmede de geestelijke- en 
wereldlijke overheid, de overige standsorganisaties 
en verenigingen en alle vrienden en begunstigers 
der beweging een Zalig Nieuwjaar. 

Dat gij in negentien veertig en acht 
Tot een en dertig December middernacht 
Gelukkig en Voorspoedig moogt zijn 
Wensen U de Schoenmakers van S. Chrispijn. 

Toneelspelers en -speelsters, vrienden en kennissen 
in Boxtel en Omstreken: 

Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar. 

Grimeur: TH. A. J. VAN LAMOEN 

Taalstraat 159, Vught Telefoon 7790 

Het Bestuur van de R.K. TEXTIELARBEIDERSBOND St. LAMBERTUS wenst Geestelijk Adviseur en Leden een voorspoedig Nieuwjaar. 
De R.K.S.V. ,,BOXTEL'' afdelina Voetbal wenst alle leden, supporters en donateurs een Voorspoedig en Zalig Nieuwjaar. Het Bestuur van R.K.S.V. ,,BOXTEL" afd. Korfbal wenst trainer, leden en begunstigers een Zalig Nieuwjaar. 

Bestuur en Leden van de R.K. Gildenbonds-Harmonie wensen Geestelijk Adviseur, fit• schermheer, Ereleden en Donateurs een Zalig Nieuwjaar. 
Het Bestuur van de K.A.J. afd. Boxtel wenst alle Katholieke Jonge Arbeiders en Begunstigers een Zalig Nieuwjaar. De Eerste Boxtelse DAMCLUB wenst Leden, Begunstigers en Damvrienden. een Zalig Nieuwjaar 

Biemans' Bioscopen 
wensen Vrienden, Kennissen en Bioscoopbezoeker� 

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. 

F. P. v. LANGEN & ZOON Stationstraat 62 Horlogerie, optiek, goud en zilver wenst haar cliëntèle een voorspoedig 1948. Wij wensen al onze cliëntèle, vrienden en kennissen een Zalig en Voorspoedig Nieuwjaar. Sigarenmagazijn M. .MELIS van Merheimstraat 39 Mej. M. VAN VEGCHEL wenst al haar klanten een voor�oedig 1948. 

Brandstoffenhandel A. VAN DEN NOSTERUMv. Osch- en v. Leeuwenstraat 53 wenst Klanten, Vrienden en Kennissen een Zalig Nieuwjaar.C. NOUWENS

M. W. )/, d. WEIDEStationstraat 2wenst allen Gelukkig Nieuwjaar A. VAN KOLMagazijn "DE BIJENKORF" Stationstraat 55, Markt 4 Zalig Nieuwjaar 
ZUS VAN ZEELAND wenst al haar klanten Zalig Nieuwjaar 

KEES HULSKENS Kapper Stationstraat wenst cliëntèle, vrienden en kennissen Zalig Nieuwjaar. 
Ned. Kath. Metaalbewerkersbond ST. ELOY" Afd. • Boxtel Breukelsestraat wenst allen een gelukkig en voor-wenst zijn klanten spoedig 1948 toe. een Zalig Nieuwjaar. Het Bestuur afd. Boxtel. DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Bovendeert's 

SCHOEN== EN 
LEDERHANDEL 

wenst haar cliëntele een 

Zalig en Voorspoedig 1948 

C. A. LIGTENBERGAgent der .Coöp. Levensverzekering Mij "Concordia", instelling van de R.K. Arbeidersbeweging, en �randwaarborg Mij "De 's-Hertogenbossche van 184 t!' wenst allen een Zalig Nieuwjaar. 
JAN VAN LIEMPT Bakkerij Stationstraat 63 Zalig Nieuwjaar 

Wij wensen Cliëntèle, Vrienden en Kennissen een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. D. VOSStationstraat 
Fa. J. VERHEIJDEN EN ZN. Stationstraat 91Boxtel Z.N. Fa. J. H. VAN VUCHT Aannemersbedrijf Nieuwstraat Boxtel wenst vrienden en cliëntèle een Zalig Nieuwjaar. 

Aan alle Vrienden en Begunstigers een Zalig Nieuwjaar. v. ELTENFoto-Atelier en fotohandel Stationstraat 9 Boxtel 
M. SLIJTERSMelkhandel Tongeren 28 wenst Klanten, Vrienden· en Bekenden een Zalig Nieuwjaar. 

Zuivelhandel Kruideniersbedrijf Depot NUTRI CIA C. de Jong van Kempenvan Hornstraat 12.wenst cliëntèle, vrienden en kennissen en allen een voorspoedig 
1948 toe. 

Drogisterij "DE MOLEN" wenst allen een Voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar. 
COPIEERINRICHTING "ARBO" Nieuwe Kerkstraat 87 Boxtel wenst U een Zalig en Voorspoedig 1948. 

H. M. v. d. BRAAKBloemenmagazijn,,'t CENTRUM"wenst alle Clièntèle, Vrienden en Bekenden een Gelukkig Nieuwjaar 
Alle Leerlingen en Cliëntèle een Zalig Nieuwjaar. L. VERHAGENModevakschoolFrans Staelstraat 8 De agenten van "Het Centraal Ziekenfonds" wensen alle verzekerden, vrienden en bekenden een Zalig Nieuwjaar. A. Ligtenberg en ZoonKerkstraat 2 Boxtel ACCOUNTANTSKANTOOR A. J. RqBBEN Nieuwe Kerkstraat 87 Boxtel wenst allen een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. 

A. N. KOOL Zuivelhandel en Kruidenierswaren van Coothstraat 5 Geluk en Voorspoed in 1948. 

Transportbedrijf ,,ANSLIJ" Liempde Zalig Nieuwjaar. 
ANDR. VAN HAL Graanmalerijen Handel in Granen, Meel en Kunstmeststoffen te Liempde wenst alle Vrienden en Bekenden een Zalig Nieuwjaar. 
G. H. SPIEKMANS Loondorser - Liempde D 71 wenst alle Klanten, Vrienden en Kennissen Gelukkig Nieuwjaar. 
Brandstoffenhandel HARRY v. d. ANKER Liempde Zalig Nieuwjaar 

C. OLIEMEULEN-BOVENOEERTZalig Nieuwjaar 
ANTOON KRUIJSSEN 
Grossier in Aardappelen 

Groenten en Fruit MOLENSTRAAT 20 
wenst alle vrienden en 

kennissen een 
Zalig Nieuwjaar 

A. KUENENa.b. SLOTERDIJK
Wenst alle familie, 

bekendèn en collega's 
een Gelukkig Nieuwjaar 

W. SNELLAARS

Dames- en Herenkapper 
Raaphof 9 

wenst cliëntele, vrienden en 
kennissen een 
Gelukkig Nieuwjaar 

ACCOUNTANTSKANTOOR 
ANT. S. P. v.d. HORST BELASTINGCONSULENT Rechterstraat 41 Z.N. 

Aan Cliëntele, Vrienden 
en Kennissen 

Gelukkig Nieuwjaar 
J. J. SMITS Grossier in Chocolade . en Suikerwerken MOLENSTRAAT 75 • BOXTEL 

W. L. v. AMELSVOORT
Vrienden en Kennissen

Zalig Nieuwjaar 

PIET VAN HEESCH Stucadoorsbedrijf Handel in Materialen ONROOYSESTRAAT 19 BOXTEL Z.N. 
DE ADMINISTRATIE VAN 

BRABANTS CENTRUM 
wenst Abonné's 

en Adverteèrders 

een Zalig en Voorspoedig 
Nieuwjaar DE BESTELLERS VAN 

BRABANTS CENTRUM 
wensen alle Abonné's 

een Zalig Nieuwjaar 

Als een tijd vol zoete dromen Gaat h11t nieuwe jaar weer komen Dat de zon mag schijnen En de bonnen gaan verdwijnen Een overvloed van zegen Geluk op al Uw wegen Dat wenst de STER aan al zijn klanten Alsmede aan hun bloedverwanten 
A. G. JANSEN 

MIJLSTRAAT 41 • BOXTEL 
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Distributie= Nieuws. 
BONNEN VOOR KOFFIE EN THEE 

DISTRIBUTIE-NIEUWS 
Het Centraal Distributiekantoor deelt 
mede, dat voor het· tijdvak van 4 tot en 
met 17 Januari bon 118 Algemeen wordt 
aangewezen voor 125 gram koffie en bon 
119 Algemeen voor 50 gram thee. In 
verband- met de feestdagen kan men 
reeds van Dinsdag 30 December af op 
bovenstaande bonnen kopen. 

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van -4 tot en met 
17 Januari 19-48. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van 
Bonkaarten KA, KB, KC 713 
091 Melk: 3½ liter melk 
094 Melk: 6 liter melk 
095 Melk: 6½ liter melk 
096 Vlees: 100 gram vlees. 
097 Vlees: 300 gram vlees. 
098 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
099 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
114 Algemeen: 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
116 Algemeen: 1800 gram brood (geldig 

t.lll. 10 Jan. a.s.)
117 Algemeen : 400 gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e.d. (geldig t.m. 
10 Jan. a.s.) 

118 Algemeen: 125 gram koffie (reeds 
aangewezen). 

119 Algemeen: 50 gram thee (reeds aan
. ·· gewezen). 

103 Reserve: 800 gram brood Çfleldig t.m.
10 Jan. a.s.) 

106 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m.
10. Jan. a.s.).

Bonkaarten KO, KE 713. 
594 Melk: 10 liter melk. 
595 Melk: 1 1 liter melk 
596, 597 Vlees: 100 gram vlees. 
598 Boter: 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
599 Boter: 125 gram margarine of 100 

gram vet 
616 Algemeen: 400 gram brood (geldig

t.m. 10 Jan. a.s.).
617 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e.d. (geldig t.m.
10 Jan. a.s.).

618 Algemeen: 200 gram brood (geldig
t.m. 10 Jan. a.s.)

603 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m.
10 Jan. a.s.).

605 Reserve: 100 gram kaas of 125 gr. 
korstloze kaas. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF, 
MG,.MH 713 (bijz. arbeid, a.s. moeders
en zieken). 
1033 Brood: 800 gram brood 
1038 Boter: 250 gram boter of margarine 

of 200 gr. vet 
1032 Margarine: 250 gram margarine of 

200 gram vet. 
1034 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram 

korstlöze kaas. 
1039 Eieren: 5 eieren. 
1037 Melk: 5 liter melk 

1031 Vlees: 300 gram vlees. 
1036 Vlees: 200 gram vlees. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 2 Januari worden gebruikt, met 
uitzondering van de bonnen voor melk, 
waarop eerst op Maandag 5 Januari a.s. 
mag worden gekocht. 
Een rantsoen vermicelli e.d. bedraagt: 
300 gram vermicelli, macaroni, spaghetti, 

noedels, mie, maizena, aardappel
meel, geoxydeerd aardappelmeel, 
tarwezetmeel, aardappelsago, aard
appelsago, aardappeltapioca, pud
dingpoeder, custard, tarwegriesmeel 
of 

400 gram vermicellisoep (d.i. droge soep,= 
waarvan ten minste 75 % uit ver- . 
micelli bestaat of de vermicelli-vorm 
heeft). 

Men doet verstandig door bovenstaande 
opgave uit te knippen en te bewaren. 

Sport nieuws.

R.K.S.V. ODC 
Het niet tijdig klaar zijn van het verslag 
van de wedstrijd ODC-Haarsteeg, ge
speeld op Zondag 21 December, was 
oorzaak, dat verleden week Brabants' 
Centrum geen ODC-relaas kon opne
men. Wij achten het van geen belang 
om deze wedstrijd nog eens in herinne
ring terug te roepen. 
Voor a.s. Zondag staat op het program: 
ODC-Vlijmense Boys, aanvang half 3. 
De wedstrijden tegen de Boys zijn er 
altijd met een aparte bekoring. 
Vast' staat, dat er dan altijd wordt ge
voetbald in de ware zin van het woord. 
Gezien de resultaten van de Boys, een 
gelijk spel tegen de Bata in Best en eeri 
overwinning op St. Michiels-Gestel, mo
gen wij verwachten, dat QDC er prijs 
op zal stellen om deze wedstrijd in een 
overwinning om te zetten. 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP
Boxtel" moest vrijwel met alle elftallen 

foezien hoe "Pluvius" spelbreker werd. 
Het Boxtel-terrein werd wijselijk afge
keurd. De A-junioren werden _in Uden 
in hun opmars gestuit. Het gehavende 
elftal verloor met 2-1. 
A.s. Zondag hoopt Boxtel over alle li
nies haar 1948-offensiH te kunnen in
zètten. Voor Boxtel I is het dan zaak
zich niet door Zundert te laten verras-
sen. 
Hier volgt de tot Zondag 28 Dec. bij-
gewerkte standenlijst:
TAC 12 9 1 2 19 29� 7 
Boxtel 10 8 1 1 17 27- 7 
Advendo 11 6 2 3 14 27-18 
SVG 11 6 1 4 13 27-18 
Gr. Wit 11 5 2 4 12 21-20 
VOAB 11 4 1 6 9 19-20 
Zundert 10 3 3 4 9 22-26 
DEB 12 3 2 7 8 21-29 
Oirschot V. 10 3 1 6 7 18-33 
DVG 10 2 1 7 5 21-28 
Nevelo 10 2 1 7 5 13-38

In deze standenlijst zijn de gespeelde 
wedstrijd DEB-DVG 1-1 en de ver
vallen verklaarde wedstrijd Nevelo-Gr. 
Wit 1-3 opgenomen. 

DAMNIEUWS 
Bij de l.i. gehouden wedstrijden voor de 
Onderlinge Jubileum-competitie van de 
Eerste Boxtelse Damclub, werden de 
volgende uitslagen verkregen. 
Chr. v. Rooy - E. v. Roosmalen 2-0
J. v. d. Wouw - H. Schuurmans 0-2
N. Walrave - J. v. d. Wouw 0-2
F. Leermakers - H. Schuurmans 1-1
E. v. Roosmalen - A. Kool 0-2
N. Walrave - Chr. v. Rooy 0-2
De stand is thans als volgt:

gesp. gew. rem. verl. pnt. 
A. Kool 15 9 3 3 21 
H. Schuurmans 3 7 5 1 19 
F. Leermakers 11 6 3 2 15 
J. v. d. Wouw 12 6 2 4 14 
W. Tybosch Jr. 8 5 3 0 13
Chr. v. Rooy 12 5 3 4 13 
J. Verhuist 6 4 1 1 9 
C. Steinmann 7 3 2 2 8 
W. Tybosch Sr. 13 2 3 8 7
C. Oliemeulen 13 1 4 8 6 
E. v. Roosmalen 13 2 1 10 5 

A. v. Giersbergen 3 1 0 2 2
De overige leden speelden vriendschap
pelijk. A.s. Dinsdag worden de wedstrij
den voortgezet, terwijl op 8 Januari 1948 
de laatste competitiewedstrijd voor de 
Brabantse Bond wordt gespeeld in Heus
den, tegen OG uit Werkendam. V�r
trek f er bus uit Boxtel te 19 uur 15 mm.
vana garage Chr. v. Rooy, 

Driekoningen 
(6 Januari) 

Aan de 6de Januari is de herinnering 
verbonden aan de Oosterse wijzen, die 
het Goddelijk Kindeke te Bethlehem 
kwamen begroeten en later "ad majorem 
Jesu gloriam" tot Koningen verheven 
zijn. 
Volgens een oud verhaal heeft Keizerin 
Helena, de moeder van Constantijn de 
Grote, de lijken van de drie wijzen, 
Caspar, Melchior en Balthasar, weten op 
te sporen; Tijdens de eerste kruistocht 
zouden zij naar Milaan gebracht zijn, 
terwijl Frederik Barbarossa, na de in
name dezer stad in 1164 de lijken ten 
geschenke zou hebben gegeven aan de 
Aartsbisschop van Keulen, waar men in 
de Dom hun schedels nog kan zien. In 
het stadswapen- prijken dan ook drie 
kronen. 
Van heinde en verre trok men naar de
ze stad ter bedevaart, zoals ook· Willem 
III, graaf van Holland in 1249 deed. 

* •
In de Middeleeuwen werd Driekoningen 
met grote luister gevierd. Terwijl men 
langs de gewelven een vergulde . ster 
voortbewoog, kwamen drie ruiters, als 
koningen uitgedost de kerk binnen rij
den om vervolgens af te stijgen bij het: 

koor en vol devotie neer te knielen voor 
Maria en het kind Jezus. Lang heeft deze 
plechtigheid zich niet staande weten te 
houden; het "zingen met de ster" ts 
langer· in zwang gebleven en hier en 
daar leeft dit gebruik nog voort op het 
platteland, waar zangers van huis tot 
huis gaan om, gehuld in wijde konings
mantels en met een geïmproviseerde ster 
van zilverNpier, het verhaal van de drie 
wijzen te zingen, 
0, sterre je moet er zo stille niet staan, 
Ge moet er met ons naar Bethlehem toe 

gaan, 
In Bethlehem die schone stad, 
Daar Maria met haar kindeke zat. 

* * 
Als huiselijk feest was Driekoningen zeer 
geliefd en dikwijls werd het - in strijd 
met de herinnering - op wat al te luch
tige wijze gevierd. Hiervan getuig'en de 
voorstellingen van Jan Steen en Jor
daens. 
De clou van het feest was de verkiezing 
van koning en koningin met hun gevolg. 
Tot de feestpret behoort ook het "Kaars
je springen", waarbij het liedje gezon
gen werd: 

Koningskaarsje, 
Lik me laarsje, 
Koningskaarsje beentje 
Al wie daar niet over kan 
Dien gooi ik met een steentje. 

* * 

Dat de Drie koningen in hoog aanzien 
kwamen te staan blijkt wel uit het feit, 
dat in sommige streken de beginletters 
van hun namen C. - M. - B. boven 
huis en staldeuren geschreven werden. 
Zulks ter afwering .van rampen en on
gelukken. 
Voorts werd ter afwering van ziekte, 
speciaal "epilepsie", een Driekoningen
prent gedragen, waarvan in de Kon. Bi
bliotheek te 's-Gravenhage een afdruk 
aanwezig is en waarbij als onderschrift 
staat: 

Sancti Pres Reges 
Caspar Melchior Balthasar 

Orate pro nobis nunc et in hora 
Mortis Nostrae. 

d.w.z. Heilige Driekoningen C. M. en B.,
bidt voor ons nu en in het uur van onze 
dood. 
Voorts is er nog aan toegevoegd, dat 
"dit beeldt is g�raeckt aen de hoofden 
vail de H. Dry Coningen te Ceulen en 
goet is voor rysende personen, tegen 
ongelukken der wegeri, hoofdpijn, val
lende Sieckte, Cortsen, Tooverye en 
alle soorten van Qualen en haestige 
Doot''. 

* * 
Nu hebben wij weinig meer over dan de 
herinnering aan al deze gebruiken en 
met Van Lennep verzuchten wij: 
'k Zie we_er de jongens met de ster, 
Melchior, Kaspar, Bathasar, 
En hoor hen weer hun liedjes zingen. 
Waar gaan zij heen? Hun lied is stom, 
Zoo gaat het, laas, met aardsche dingen. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Zondag 4 Januari 

Een goed Katholiek is IN de Kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, wanneer de 
priester terugkeert naar de sacris
tie. 

Vandaag zijn 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 gees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Vandaag na de Hoogmis zal 
de H. Bloeddoek ter verering worden 
uitgesteld. 
\'anavond om 7 uur Lof met R0zen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Maria-con
gregatie. 
Dinsdag 6 Januari, Feestdag van Drie
koningen. Hoewel d!! verplichting tot 
Mishoren en de onthouding van slafe
lijke werken op die dag is opgeheven, is 
het toch het verlangen van de H. Kerk, 
dat deze feestdag zm-eel mogelijk als 
Zondag wordt gevierd. De HH. Missen 
zijn op deze feestdag om half 7, half 8, 
half 9 en om half 10 de Hoogmis. 
De H .. Mis van half 8 zal worden opge
dragen voor 'het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. In alle HH. 
Missen gaat de 2e schaal voor de bizon
dere noden van het Episcopaat en de 
Ie schaalcollecte wordt "gehouden voor 
de Afrikaanse Missiën, welke beide col
lectes ten zeerste in de milddadigheid 
van de gelovigen wordt aanbevolen. 
Des avonds om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Zaterdag is het biechthoren 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tót half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gei. 
jrgt. voor Anna van Rooy; z.a. gel. 
rondst. voor Elizabeth van Kerkoerle
Leyten; H. Hartaltaar, gel. mndst. voor 
Hendrica Weyers-Polman; H. Bloedka
pel gel. H. Mis voor Marinus van Dies
sen v.w. het personeel van de Boterfa
briek; om half 8 gel. jrgt. voor Marie 
Kruisen; z.a. gel. mndst. voor Antonius 
Brussel ers; om half 9 gez. rondst. voor 
Johanna v. d. Meyden-Bevers. 
DINSDA'G: om half 7 gel. jrgt. voor 
Christianus v. d. San de; z.a. gel. H. Mis 
tot bizondere intentie; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Wilhelmina v. d. Langen
berg-Jansen; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Johannes v. d. Plas en Hendrica 
Dirks de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie; z.a. gel. H. Mis voor 



I--lendrica v. d. Loo-v. Esch v.w. de klein
kinderen;; om half 9 gel. H. Mis voor 
Martina Schaffers-Roelen te Helmond 
overleden; om half 10 gez. H. Mis voor 
Adriana Timmermans-v. d. Oever te 
Schijndel overleden. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Jacobus van Elk; z.a. gel. H. 
Mis voor Wilhelmina v. d. Krabben-v. 
Uden; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Johannes Cijffers; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Johanna de Laat-van Kempen 
v.w. de buurt; om half 8 gel. H. Mis v. 
onze mannen en jongens in Indië v.w.
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. jrgt.
voor de overleden familie Petrus van
Erp-van Rumund; om half 9 gez. mndst.
voor Martinus Verleg.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Gertruda Roozen; z.a.
gel. mndst. voor Gerardus Schellekens;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Làmber
tus v. d. Steen; H. Bloedkapel gel. jrgt.
voor Petronella van Hal; om half 8 gel.
H. Mis voor Franciscus van Erp en
Christina Koolzaad de hsvr.; z.a. gel.
mndst. voor Adrianus van Gooi; om half
9 jrgt. voor Martinus Sterken, Antoinette
van Rooij de hsvr. en Gerardus de zoon.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Maria v. d. Meyden; z.a. gel.
mndst. voor Lamberdina v. d. Geeren v.
d. Meyden; H. Hartaltaar gel. mndst.
voor Elizabeth van Kerkoerle Heeren
beek; � Bloedkapel gel. H. Mis voor
Jacobus van Elk; om half 8 gel, H. Mis
voor Maria van Dongen v. d. Laar;
z.a. gel. jrgt. voor Gerardus van Ham
en Catharina van Eyk de hsvr.; om half
9 gel. mndst. voor Cornelia Renders.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johannes v. d. Plas; z.a. gel.
mndst. voor Petronella v. Grinsven v. d.
Steen; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Andreas de Visser; H. Bloedkapel gel.
H. Mis voor Lambertus v. d. Steen van
wege de buurt; om half 8 gel. mndst.
voor Adriana van Minded1out Simons;
z.a. gel. jrgt. voor Gesina Doesburg Pel
grim; om half 9 gel. jrgt. voor Henriëtte
Witteveen Schöne.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. H; Mis voor Cornelia
Renders; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
hanna van Lieshout de Werd; Woensdag
gel. H. Mis voor Gerardus Schellekens;
Donderdag gel. H. Mis voor Elizabeth
Traa Verhoeven; Vrijdag en Zaterdag
gel. H. Mis tot bijzondere intentie.
Gedoopt: Bij de laatste aflevering van
Brabants Centrum is een vergissing in
de dooplijst voorgekomen, die we hier
rectificeren: Gedoopt Hendricus Fran
ciscus Clemens Maria zoon van Francis
cus v. d. Langenberg v. d. Vliert.
Cornelia Maria Antonia d. v. Antonius
v. d. Wal Hosewol; Gerardus Cornelia
Cornelis Theodora zoon van Cornelis
v. d. Steen Bechtold i Christianus Marti
nus zoon van Christianus Leyten • van
Weert; Wilhelmina Francisca Catharina
dochter v. Franciscus Kluytmans v. Wa
mel; Christianus Jacoba Johanna Gerar
dus zoon van Hubertus Schellekens de
Laat, 

PAR. H. HART TE BOXTEL 

Zondag feestdag van de H. Naam 
Jezus, 4 Jan. 1948. 

De 1 e schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N.; om 7 uur Lof met volks
zang en Rozenhoedje voor onze Jongens 
in Indië. 
Dinsdag Hoogfeest van Driekoningen of 
de Openbaring des Heren. De H. Dien
sten zijn als op Zondag, behalve de 
laatste. De H. Mis van kwart over 9 
wordt als Hoogmis gecelebreerd. De te 
schaal is dan voor de Afrikaanse Missie. 
Des avonds om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor onze Militairen in 
Indië. 
Woensdag is het jaarlijkse aanbiddings
dag voor onze parochie. Het Allerheilig
ste wordt des morgens om 7 uur uitge
steld, terwijl te 7 uur 's avonds het slui
tings Lof is. De Gelovigen zullen op 
deze dag Communiceren en Christus in 
het H. Sacrament aanbidden zoveel mo
gelijk in de volgende orde: 
8 uur Tongeren; 9 uur alle straten boven 
de beide spoorlijnen; 10 uur jongens der 
lagere scholen; 11 uur alle straten ten 
N. van de Kerkstraat; 12 uur Breukelse
straat ! 1 uur N. Kerkstraat en Korte
Kerkstraat ! 2 uur meisjes der lagere
school; 3 uur leden der H. Fam. voor
Meisjes en leden der H. Fam. voor Moe
ders en Geh. vrouwen; 4 uur alle stra
ten ten Z. van de N. Kerkstraat; 5 uur
leden der H. Fam. v. Mannen; 6 uur
Luissel en Roond.
7. uur Sluitings Lof met Rozenhoedje en
Te Deum. Na afloop een Sacraments
lied. De leden der Altaarwacht zullen
niet ontbreken op hun post. Zij houden
zich aan het opgegeven biduur en nemen
plaats voor de communiebank.
Donderdagavond begint de Retraite voor
de werklieden. Zij zorgen om 8 uur
'avonds op het Retraitehuis aanwezig te
zijn. Er vertrekt een trein uit Boxtel 25
minuten voor 8 uur.
ZONDAG, 4 Jan.: 6 uur Ld. voor de
par.; 7 uur l.d. voor een overleden Moe
der; 8 uur I.d. voor mej. van Opstal van
Breugel v.w. Broed. O.L. Vr. in het
Zand; kwart over 9 Ld. voor een over
leden Moeder; half 1 1 de Hoogmis voor
Mej. v. Woensel-Spierings vanwege
Broederschap H. Rozenkrans.
MAANDAG, 5 Jan.: 7 uur Gef. l.j. voor
Wilhelmina Jonkers; Ld. voor de Heer
Franciscus Schaapsmeerders; kwart voor
8 Ld. voor de Heer Henricus Mandos en
echtgen. ; l.d. voor Henricus van Woen
sel en echtgen.; half 9 z.j. voor Jos van
Susante.
DINSDAG, 6 Jan.: 6 uur Ld. voor de
parochie; 7 uur Ld. voor Piet Vriens en
Anna van Esch z.e:; Ld. voor over!.
ouders van Rooy-Brouwers; 8 uur I.m.
voor Antonius van Rooy; kwart over 9
z.d. voor Bijzondere Intentie.
WOENSDAG, 7 Jan.: 7 u. Ld. v. Henri
cus van Woensel en echtgen.; Ld. voor
de Heer J. v. Eeden, directeur Bonds
bureau der Slagers; kwart voor 8 l.d.
voor de Heer Bernard Overrnars; Ld.
voor Maria Kouwenberg v. d. Steen; 

half 9 z.d. voor Antoon Smulders van
wege de Buurt. 
DONDERDAG, 8 Jan.: 7 uur Soli. gez. 
j. voor Z.E.H. Pastoor de Kort zijn broer
en zuster; l.j. voor Frans Hazen berg
en Cornelia v. d. Broek z.e.; kwart voor
8 Ld. voor Petronella v. d. Boer-Smul
ders; Ld. voor Mevr. Henriëtte. Witte
veen-Schöne; half 9 gef. I.d. voor de
Weled. Heer Lambertus Spierings.
VRIJDAG, 9 Jan.: 7 u. gef. l.j. v. Wil
helmina van Oerle en afgest. familie; I.m ..
vöor Theodora v. d. Plas; kwart voor 8
I.m. voor Marinus van Esch; I.m. voor
Jan v. d. Aa; half 9 z.j. voor de Heer
Jan Quinten.
ZATERDAG, to Jan.: 7 uur I.m. voor
Martinus van Schijndel; Ld. voor Johan
na Spijkers-Dekkers vanwege de Buurt;
kwart voor 8 I.d. voor Piet v. d. Kruys;
l.j. voor Marinus v. d. Schoot en Johanna
v. d. Linden z.e.; half 9 l.j. voor Adriana
v. d. Berg Jonkers.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE
Zondag 4 Januari 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Ma
ria de Bie. 
MAA�DAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zuster Juliana v. Doremalen. 
DINSDAG: feestdag van Driekoningen; 
half 8 H. Mis voor het welzijn der pa
rochie; 10 uur jrgt. voor Joannes Van 
Doremalen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Mej. 
Elisabeth Louterrnan. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
rica v. d. Schoot. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus v. 
d. Schoot.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
tus v. d. Schoot.
Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Martina de Vroom
Woensdag mndst. voor Christiaan van
Kempen; Donderdag mndst. voor Theo
dorus Schellekens; Vrijdag: mndst. voor
Maria v. d. Oetelaar; Zaterdag mndst.
voor Antoon van Kempen.

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
Zondag na Nieuwjaar 1948 

ZONDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor 
Frans Schaapssmeerders te Tilburg over
leden; 9 uur H. Mis voor Mej. Wilhel
mina v. d. Boom; half 11 Hoogmis voor 
het welzijn v. d. parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor de B.N. 
Half 3 Lof met Rozenhoedje, om Gods' 
zegeningen te verkrijgen over ons pa
rochiehuis en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
overleden familie v. Oorschot-v. Roos
malen; kwart over 8 H. Mis; half 10 
gezongen Huwelijksmis, onder deze H. 
Mis zal de 2e schaal gaan voor het 
beeld v. d. H. Theresia. 
's Avonds om 7 uur vergadering van de 
St. Elisabeth-stichting in de pastorie. 
DINSDAG: feestdag van de H. Drie
koningen, waarop de H. Diensten zijn 
als op Zondag; half 8 H. Mis tot bij
zondere intentie; 9 uur H. Mis voor 

Maria Anna Kub-Oliemeulen te Eind
hoven overleden; half 11 Hoogmis tot 
intentie v. d. parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de tweede voor de Afrikaanse Missiën. 
Half 3 Lof met Rozenhoedje om vele 
en waardige priesters te verkrijgen voor 
ons Bisdom en de Missielanden. 
De kinderen van het Genootschap der 
H.H .. Kindsheid worden uitgenodigd, da
gelijks te bidden: H. Maagd Maria, bid
voor ons en voor de arme ongelovige
kindertjes.
In dit Lof wordt het lied van dit genoot
schap gezongen.
WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij
de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor
Allegonda Schalkx-v. Kampen; kwart
over 8 H. Mis voor Johanna v. Roos
malen-Hoefnagels.
DONDERDAG: - -half 8 H. Mis voor
Cornelia v. Hal-v. Riel, in de parochie
St. Petrus overleden; kwart over 8 H.
Mis tot intentie van de leden der God
vruchtige vereniging ter ere van de H.
TI1eresia.
VRIJDAG: half 8 H. Mis als mndst.
voor Adriana de Dekker; kwart over 8
H. Mis ter ere van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand. Hierbij wordt de
kerk met 'n kaars vereerd.
ZATERDAG: half 8 H. Mis vanwege
Godvruchtige Vereniging ter ere van de
H. Theresia voor Mevr. Maria Maas
de Werd; kwart over 8 H. Mis voor
Petrus v, Beers en Maria de dochter.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 uur tot half 7. 
Om half 6 Lof met Rozenhoedje, om 
het Communisme van ons af te weren en 
het' verenigingsleven op katholieke
grondslag te bevorderen.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Cornelia v. Hal-v. Riel in de pa
rbchie St. Petrus, de Eerw. Broeder Pe
trus te Langenboom, Mevr. Cornelia
Barten-v. Hoorn· te Beugen en Antoon
Bastiaans te- Mil overleden.
ZONDAG t 1 JANUARI: half 8 jrgt.
voor Norbertus· v. d. Wal, Maria Veraa
en Mechelina Goossens hsvren. Hierbij
wordt de kerk met 'n kaars vereerd; 9
uur jrgt. voor Johanna Maria van Nu
nen-v. d. Schoot.
In 1947 gedoopt 31; gevormd met Pau
selijke machtiging één; zes paren ge
huwd; elf overleden, van wie twee kin
deren.

PAR. St. JAN'S ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE. 

Zondag 4 Jan. 1948. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. voor Henricus. van de 
Sande; 10 uur z.m. voor Cornelis van 
Abeelen als overleden Korist; 3 uur Lof, 
daarna meisjes-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.mndst. voor Adria
nus van de Wiel; half 8 I.m. voor Adria
nus v. d. Biggelaar overleden te St. 
Oedenrode; 8 uur I.m. voor Johannes v. 
de Heuvel overleden te Vught. 
DINSDAG: feestdag van Driekoningen 
geen verplichte feestdag; 6 uur I.m. voor 
Maria Adrianus Coppens; 7 uur I.m. tot 

welzijn der par.; 8 uur I.m. voor de le
den der H. Kindsheid - men wordt ver
zocht, gedurende deze H. Mis de banken 
en stoelen in de middengang vrij te laten 
voor de kinderen en de zelatricen der 
H. Kindsheid - to uur z.j. voor Elisa
beth Martinus van d. Tillaart.
Na de middag 3 uur plechtig Lof met
processie - In alle H. Missen de te
schaal voor de Afrikaanse missiën.
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor de over
leden familie van het Kind van Adrianus
Thomassen; half 8 z.j. voor Johannes
Branten; 8 uur l.j. voor Adriana Jan
Sanders.
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.
noden der parochianen; half 8 z.j. voor
Ursula Johannes Branten; 8 uur l.j. voor
Christinus Sanders.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Jan v. d.
Langen berg; half 8 z.j. voor Petrus Pij
pen burg en Maria hsvr.; 8 uur l.j. voor
Adrianus Putmans.
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Theodorus
Versantvoort; half 8 z.j. voor Johanna
Maria Arnoldus van de Wiel; 8 uur l.j.
voor Johannes van Rooy.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Henricus van
Erp en Johanna hsvr.; 8 uur l.j. voor
Maria Johannes. van Rooy. 
In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Cornelis van
Abeelen als overleden lid van O.L. Vr. 
van Manshout. 
30e Adrianus v. d. Biggelaar overleden 
te St. Oedenrode; Johannes van d. Heu
vel overleden te Vught. 
Gedoopt: Petrus Maria Johannes Em
manuel z. van Adrianus v. Haaren-Bee
rens; Laurentius Franciscus Gerardus 
Petrus z. van Laurentius v.d. Meeren-
donk-v. Gils. 

PAR. ST. WILLIBRORD ESCH 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en to uur 
de 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. 
Dinsdag, feestdag van. de Verschijning 
des Heren. H.H. Diensten als op Zon
dag. Alsdan tweede schaalcollecte voor 
de Afrikaanse Missies. 
ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes 
van der Staak; half 9 jrgt. V'oor Lamber
tus van der Lee; 10 uur Hoogmis voor 
de Parochie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Petronella 
van der Lee-van Gorp. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Hendrica 
van der Staak-van Schijndel. half 9 H_ 
Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor dier
bare overledene. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Ge
rardina van de Pas-van Son; ha:If 10 
Gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martinus 
van den Braak. 
ZAT;ERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina van den Berg hsvr. 
Nog zullen elders geschieden: 
H. Mis voor Cornelia van Oers-v. d.
Braak; H. Mis voor Gertruda van der
Staak-Konings,
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Heeft het volk een eigen mening? 
Men heeft de laatste tijd heel veel ge
hoord over opinie-onderzoek. Men kan 
van diverse bureaux statistieken ontvan
gen over. de opinie van het volk • ov_er
textiel-distributie, over onderwijs-salans
sen over Indië-politiek en honderd an
dere dingen. 
Over de betrouwbaarheid dezer gege
vens zullen we maar niet nader uitwei
den. Maar een andere vraag is: lieeft 
het volk wel een eigen mening - en 
waarover heeft het dat? 
Het is duidelijk dat de meeste mensen 
niet in 't minst belangstelling hebben 
voor politieke vraagstukken. Het is dan 
ook wel zeker dat ze zich daarover 
geen mening hebben gevormd. 
De meesten weten dat rood en links niet 
veel bijzonders kan brengen en dus zijn 
ze maar rechts. Maar�een eigenlijk ge
vormde mening hebben ze niet. 
Hoeveel N.S.B.-ers hadden een eigen 
inzicht en mening over 't nationaal so
cialisme? 
Hoeveel communisten weten iets van 't 
commQnisme af. Over 't algemeen kan 
men gerust zeggen dat de eigen mening 
bij het volk, bij de volksmassa ontbreekt. 
Het is dan ook een klein kunstje de 
volksmening te beïnvloeden, te leiden of 
te verleiden. 
Men mag dus inderdaad wel voorzichtig 
zijn mN pers en radio. Maar men moet 
niet bang en laf zijn en daardoor de 
waarheid te kort doen. 
Zoals b.v. verschillende kranten onze re
gering op 't einde van dit jaar honing 
rond de mond gesmeerd hebben - dat is 
gewoonweg belachelijk. 
En zoals de Radio-uitzendingen van be
paalde zijde Lieftinck in de hoogte sta
ken en diens financiële politiek ophe
melde - dat is eenvoudig walgelijk. 
De waarheid was daarin volkomen zoek 
en op die manier wordt de volksmening 
op een valse manier b.einvloed. 
Op velerlei gebied heeft het volk geen 
eigen mening. Daar heeft men dus gele
genheid een mening op te dringen of 
voor te stellen. Men dient daarbij eer
lijk te zijn. 
Uit partijbelang sommige zàken te ver
zwijgen om het . volk niet wakker te 
schudden dat is een onwaardige hou
ding. Zij dient aan de kaak gesteld. 
In sommige diep ingewortelde gewoonten 
heeft het volk wel een eigen mening. En 
daar hebben we soms te doen met een 
diep overtuigende opinie. 
Niemand zal b.v. het volk uit het hoofd 
praten. dat overspel ongeoorloofd is of 
dat loon achterhouden grof onrecht is. 
Die meningen, die opinies, zijn inge
wortelde overtuigingen geworden. 
Daarvoor is geen inzicht nodig; het ge
voel speelt hier de hoofdrol. 
Geen pers of radio haalt dit gevoel zo 
haastig weg. 
Met andere zaken, waar wel inzicht ge
vraagd wordt, daar is het zo mee ge
steld, dat het volk afhankelijk is van 
goede voorlichting. Aan die goede voor
lichting heeft het ons maar al te zeer 
ontbroken. 
Dat geeft iedereen toe. Wanneer de re
gering deze voorlichting niet geeft -
dan is het volk overgelaten aan de in
zichten. van de pers- en radio-specialis
ten. En deze zijn overgelaten aan de 
schaarse berichten uit diverse wereld
hoekjes. 
Ook de partij-voorlichting ontbrak 
steeds, of bereikte althans het volk niet. 
Hier was dus kans, genoeg om te gissen. 
Het leek wel of regering en partijbestu
ren, die toch door 't volk gekozen wa
ren, zich ontslagen meenden van de 
plicht • dit volk voor te lichten. 
En zodra journalisten hun scherpe pen 
leegschreven, bliezen ze hoog van de 
toren, dat zo de volksopinie slecht be
invloed werd. 
Misschien waren ze echt bang voor de 
waarheid. Misschien ook konden ze niet. 
Het volk bleef stuurloos, omdat het geen 
eigen mening heeft, of omdat het geen 
eigen mening kan vormen uit de chaos 
der gebeurtenissen, maar vooral omdat 
de voorlichting oritorak. 

H. v. d. M.

Politiek Gesprek 
Het is niet zo moeilijk veel critiek te 

i�veren op de K.V.P. He( is evenmin 
moeilijk dit op een andere partij te le
veren. Want overal zitten fouten, want 
waar mensen zijn daar zijn fouten. 
Dat is niet zo erg. Maar het is niet goed 
hierop in een krant te critiseren. Lever 
critiek . in onze organisatie, dat is ver-

. standiger. Daar is critiek op zijn. plaats. 
• Daar kunnen we misschien tot een ver

gelijk komen of tot een oplossing."
Misschien hebt ge daarin wel gelijk mijn
vriend, maar het is goed te weten dat
dit eens· getracht werd door een zeer
respectabel man. Hij schreef namelijk
al',n het partijbestuur een zeer intelli
gente brief, waarin hij zijn bezwaren
over het samengaan van de K.V.P. met
de P. v. d. A. neerlegde.
Dat deed hij nog enige malen en ten
slotte moest hij deze. activiteit bekopen
met een reprimande van zijn baas.
Hoe dat is gegaan is moeilijk te zeggen,
maar het moet wel zijn dat het Partijbe
stuur dit had doorgegeven aan de boven
heln gestelde overheid.

Om die reden vind ik het maar beter 
om dié lange weg niet te volgen en mijn 
meningen in de pers te verkondigen. 
"We zijn het met elkaar natuurlijk niet 
eens. En dat is ons goed recht. 
Maar het moet toch mogelijk zijn ergens 
een contactpunt te vinden. Jullie jonge
ren stelt u dikwijls te ver weg van wat 
,,de ouderen" genoemd wordt. 
Probeer, uw klachten

1 
uw grieven, uw 

meningen, uw jonge idees in het organi
satieleven te plaatsen. Góoi niet alles 
omver wat de ouderen recht gezet heb
ben. Wees niet zo onvoorzichtig een 
tweespalt te brengen in onze noodzake
lijke eenheid. Zie naar onze tegenstan
ders. Ze zijn er op uit ons te verstrooien. 
Werk daaraan niet mede in uw jeugdig 
enthousiasme. 
Laat het zijn dat je het niet eens bent 
met verschillende dingen. Laat het zijn 
dat je de samenwerking van ·twee tegen
gestelde partijen 11iet kunt overeen
brengen met je uitgesproken katholieke 
princiepen. Zie naar de werkelijkheid. 
De practische politiek vindt in deze sa
menwerking alleen een redelijke oplos
sing. Wanneer inderdaad meerdere jon
ge mensen van mening zijn dat men 
moet samenwerken met de christelijke 
partijen, laat ze dan eens samenkomen, 
laat een ervaren man op die bijeenkomst 
hun moeilijkheden trachten te ontzenu
wen. Daarmee zijn zij zelf gediend en 
ook de partij zelf. Het is goed te weten 
wat er onder het volk leeft. Daarmee 
dient men rekening te houden." 
Zodra de politieke lamlendigheid bij on
ze jongeren verdwenen is, dan zullen 
we daar.1an eens denken. Misschien is 
daar iets mee te winnen. 
Waarschijnlijk zullen we uit elkaar gaan 
zonder dat onze meningen verzoend 
zijn. Maar het zal dan ten minste de 
voldoening geven eens flink gesputterd 
te hebben. Meent u ook niet? 

Katholiek Thuisfront 
ST. PETRUS 

In dank mochten wij de volgende giften 
ontvangen: 
Bij gelegenheid van àe feestavond van 
de Spaarvereniging "Het Vergulde Hert" 
f 19,57½; op de Zilveren Bruiloft van 
J. L. Strijbosch-Sterenborg f 35,-.
De Textielarbeiders hielden op hun bij
eenkomst in October een collecte, die 
f 10,- opbracht. 
Walter en Sjaantje v. d. Laar en Jan 
Spijkers speelden Driekoningen en droe
gen f U-75 aan K.T. af. 
Van de Kaartclub bij de fam. Hurks
Taalman ontvingen wij f 5,55.
Verder mochten wij nog ontvangen van 
de Fam. Hobbelen, Onrooi 33, bij ge
legenheid van het Oudejaars-feest f 8,20. 
Aan al deze gevers onze hartelijke dank. 
Bij het bestuur van Katholiek Thuis
front par. H. Hart zijn ingekomen de 
volgende giften: 
Kaartclub "de Vrolijke Katters" f 10,-; 
Bruiloft Verouden-v: Veghel f 11,37; 
Caeciliafeest Paroch. Zangkoor f 12,50; 
Feestavond R. K. Tabaksbewerkers 

f 16,79½; 
Begrafenis Clara v. d. Gouw-v.d. Dun
gen f 20,16. 

Plaatselijk nieuws.

KINDERFEEST 
Zoals wij reeds melden, is voor de kin
deren van de leden der K.A.B. afdeling 
Boxtel een heerlijk kinderfeest op stapel 
gezet. 
Henk Zoutendijk zal de kinderen met 
zijn marionetten-theater enkele aangena
me uurtjes bezorgen en meetronen naar 
de fantastische sprookjeswered. 
De toegang is vrij, terwijl er morgen, 
Zaterdag 10 Januari gelegenheid zal be
staan om in het Verenigingsgebouw op 
de Burgakker de kaartjes af te halen 
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 

DANK-YELL 
UIT HET VERKENNERS-KWARTIER 
De Verkennerij uit de St. Petrus-pa
rochie, die er door de onlangs georga
niseerde fancy-fair weer wat warn1er 
kwam bijzitten, brengt hier hartelijk 
dank aan allen; die op welke wijze ook 
hebben meegewerkt om dit financieël 
succes te bewerken. 
Meer in het bijzonder brengt de ver
kennerij dank aan de staf van oud-lei
ders, die zich op die dagen zo bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt . 

KUNSTCOMMISSIE 
HERLEVEND BOXTEL 

Op Donderdag 15 Januari a.s., des 
avonds om 8 uur, wordt de derde cul
turele avond in dit seizoen voor de 
leden van Herlevend Boxtel gegeven. 
In de Ark zal dan een voorstelling wor
den gegeven door het Marionetten-the
ater van Henk Zoutendijk. 
Vertoond zullen worden Marieken van 
Nieumegen en het Spel vari de Dood, 
die bijna stierf. 
Voor niet-leden zijn des avonds aan de 
zaal nog enige kaarten verkrijgbaar. 
De plaatsen behoeven ditmaal niet te 
worden besproken .. 

TONEELUITVOERING STAPELEN 
Traditiegetrouw komen ook dit jaar Je 
studenten van het Theresia-Missiehuis 
voor het voetlicht. Terstond rijst, natuur
lijk de vraag: Wat zullen ze ons thans 
weer laten zien? Een vraag die Pater 
Marius, de Pater-Regisseur, maanden 
van tevoren reeds veel hoofdbrekens 
heeft gekost. 
Na veel wikken en wegen is dan einde
lijk zijn keus gevallen op een stuk van 
Henri Ghéon "Een Heilige die geen 
heilige zijn wou". 
De schrijver kent gij wellicht. Hebt U 
Zondag l.i. niet geluisterd naar het hoor
spel van de K.R.O. ,,Epiphania". 't W;is 
het overbekende verhaal van de Heilige 
Driekoningen en toch boeide en ontroer
de het ons. 
Welnu het was een mirakelspel van 
Henri Ghéon. 
Ook in het spel van "een Heilige die 
geen heilige zijn wou" vinden wij Henri 
Ghéon terug. 
Eenvoudig, daarom zo vol ontroering, 
maar ook confrastvol en daarom zo le
vendig, geeft hij in vier episodes het le
ven van de H. Egidius of "Gilles" weer. 
Niet een leven zo maar uitgedacht doch 
zoals het te lezen staat in de geschiede
nisboeken en in het Brevier van de 
Priesters op zijn feestdag, de 1 ste Sep- • 
tember. 
Maar het vernuft, Henri Ghéon eigen, 
eist veel van spel en spelers. 
Een voorbeeld. Hoe immers, zoals in 
het tweede bedrijf gevraagd wordt, een 
bijna onvermijdelijke 9Chipbreuk in volle 
stormachtige zee op het toneel weer
geven? Bijna onmogelijk zult U zeggen. 
En U hebt gelijk 
Daarom niet voor niets de aanmerking 
boven dit bedrijf "desnoods kan dit be
drijf weggelaten worden." Maar Pater 
Marius houdt niet van half werk. 
Het tweede bedrijf wordt gespeeld. Hoe? 
Dit kunt U zien, wanneer U een van de 
twee avonden reserveert om in de Ark 
een genotvolle avond door te brengen, 
want U zult dan ook ondervinden, dat 
de drie andere bedrijven U nog meer 
in verrukking zullen brengen. 
Zie voor verder bijzonderheden de ad
vertentie in dit blad. 

BELANGRIJK VOOR HUISMOEDERS 
De dames die reeds de huishoudcursus 
volgen in de huishoudschool te Duinen
daal, worden eraan herinnerd dat a.;. 
Maandag 12 Januari om 7 uur 's avonds, 
de eerste les wordt gegeven over "op
voeding van 9nze kinderen", door �j. 
Mooymans uit Vught. 
Moeders zorgt dat U allen aanwez;g 
bent. 
Dit onderwerp zal U zeker interessci·en. 
Waarove( hoort 'n Moeder liever spre 
ken als over haar kinderen. En welke 
• Moeder heeft niet eens moeilijkheden
bij de opvoeding ván haar kleine of
misschien nog meer bij haar grote kin
cieren. U wordt in de gelegenheid ge
steld vragen te stellen en ev. moeilijk-·
heden naar voren te brengen.
Als goede paedagoge is deze dame
in staat U deskundige voorlichting en
raad te geven.
Daar deze lessen zeer belangrijk zijn
voor al onze moeders, moogt U desge
wenst een van Uw kennissen meebren
gen.
Moeders bedenkt het wel, als U deze
lessen mist, mist U veel.

MISSIE-ACTIE 
Op de Bruiloft van Van Tuijl-van de 
Ven te Esch bracht een collecte voor de 
Missies der Witte Paters f 22,20 op. 

40-JARIG BESTAAN
R.K. GILDENBONDSHARMONIE 

Bij gelegenheid van haar 40-Jarig be
staansfeest zal de R.K. Gildenbondshar
monie in de maand Mei een groot festi
val en nationaal concours met mars
wedstrijden organiseren. Zulks uitslui:
tend voor fanfares en harmonieën. 
De populaire "Bonds" heeft bij deze 
gelegenheid de beschikking gekregen 
over het landgoed van Stapelen in de 
nabijheid van het kasteel. 
Het festival zal gehouden worden 0;1 
Zaterdag 8 en Zondag 9 Mei, terwijl 
op Zondag 16 en Maandag 17 Mei (2e 
Pinksterdag) het nationale concours met 
de marswedstrijc;len zal plaats hebben. 
En dat er "muziek" zal zitten in deze 
jubileumdagen, wordt gegarandeerd door 
de faam van de R.K. Gildenbondshar
monie en de uitstekende ligging van het 
feestterrein, want Stapelen is nog altijd 
een zeer "playsant en welgelegen ca
steele." 

CARNAVAL 
Al'! het Carnaval wordt, maakt Boxtels 
Toneel de woorden van Horatius "Dulce ·
est desi, peri in loco" tot de hare, want 
inderdaad is het -goed op zijn tijd eens 
dwaas te zijn. 
En als alles in· het teken staat van mom
bakkes en maskeradepak, zet ook Box
tels Toneel de pet weer eens scheef en 
voert traditiegetrouw een "sotternie" op. 
Ditmaal is het "Harten op hol", èen vrij 
dwaze geschiedenis van liefde en ver
liefdheid door Piet Mossinkof. 
P. Prince voert wederom de regie.

PRIESTER-STUDENTENCLUB 
ST. WILLIBRORD 

In een recreatiezaaltje bij de Eerw. Zus
ters Ursulinen gaven de Boxtelse Pries
ter-studenten op Zondag 4 Januari 1rnn 
eerste na-oorlogse oudersavond. 
�a een inleidend woord van de voorzit
ter werd het Kerstspel Broeder Th.omas 
en de Drie Rovers opgevoerd, (waarover 
U e1ders in dit blad meer kunt vinden). 
Onder de pauze wachtte, de aanwezigen 
een aangename verrassing, toen er cho
cola geserveerd en, sigaren en sigaretten 
gepresenteerd werden. 
Met een kort herderlijk woord van De
ken Broekman kwam het. einde van deze 
avond, die zijn reden van bestaan vindt 
in het verheugende feit; dat de vrie1'd
schapsband tussen de studenten en ou
ders der studenten onderling steviger 
is aangehaald. 

VERGADERING 
BOERENBOND Afd. BOXTEL 

Op 6 Januari 1948 hield de Boxtelse 
afdelin� van de N. Ç. B. een alge
mene 'vergadering in Café H. v. Rooy, 
Nieuwe Kerkstraat. 
Na het openingswoord en de vaststel
ling van de notulen werd het woord ver
leend aan Dr. Deelen van de School
artsendienst, district Boxtel, welke een 
inleiding hield op het probleem Boeren
jeugdzorg en Beroepskeuze. 
Spreker schreef de beroepskeuze op de 
eerste plaats toe aan het kind zelf. 
De ouders zouden daarop geen invloed 
mogen uitoefenen, want onbewust wordt 
een keuze gemaakt door het kind, be
gaafd met allerhande eigenschappen. 
Voor elk beroep nu, zijn bepaalde eigen
schapp-en nodig, welke tijdens de school� 
jaren getest kunnen worden en waarbij 
een contact tussen ouders, onderwijzers 
en de schoolartsendienst zeer nuttig kan 
zijn om het kind een juiste beroepskeu
ze te laten doen. 
Wat de boerenstand betrof, belichtte Dr. 
Beeleq, het gebrek aan leidinggevende 
personen o.a. veeartsen, leraren en inge
nïeurs. 
Het zorgenkind der boeren: ,,Onze kin
deren naar de industrie of niet?" werd 
door spreker nauwgezet onder de loupe 
genomen, waarbij hij tot de slotsom 
kwz.m, dz.t het gedeelte, dat de boeren
stand vaarwel zal moeten . zeggen en 
zich genoopt zal voelen naar een ander 
beroep uit te zien, met een ambachts
scholing veel zorgen voor later uit de 
weg zal ruimen. 
Na deze belangrijke lezing van Dr. Bee
len was er gelegenheid om van gedachte 
te wisselen, aangaande de begroting 
N.C.B. 1948, de benoeming van de Com
missie voor de Stichting van de Land
bouw, in verband met de benoeming v?n
een nieuwe advies- of distr'icts-commissie
voor de P.B.H., waarvoor de voorzitter
aan de vergadering goedkeuring vroeg.
Besloten werd om de thans bestaande
commissie op een volgende ve�,gadering
opnieµw te doen stemmen.

HET RASKONIJN 
Jaarvergadering 

Op 3 Januari werd in het ch1blokaal van 
"Het Raskonijn", gevestigd in de zaal 
van H. van Rooy, Nieuwe Kerkstraat, 
de Jaarvergadering gehouden. 
De voorzitter opende de jaarvergadering 
met een passend woord bij de jaarwis
seling_ 1947-1948. 
Vervolgens werden, de notulen en het 
jaarverslag -goedgekeurd, terwijl de va
catures in het bestuur werden aange
vuld door de Heren H. v. d. Broek en 
J. van Esch.
Uit het verslag van de kascommissie 
bleek, dat er een batig saldo was van 
ruim f 200,-. 
Besloten werd nu, het bondsgeld uit de 
kas te betalen. 
Met de rondvraag, waarvan druk ge
bruik gemaakt werd, kwam het slot van 
deze geanimeerde vergadering. 

Tentoonstellingresultaten 
J. van Hamond haalde met zijn Allaska
de hoogste bekroning.
E,en zeldzaam mooi succes.
Dezelfde fokker behaalde op deze te
Apeldoorn gehouden tentoonstelling nog
áe volgende resultaten: 1 z.z.g.; 2 g.g.; 1
g. en met zijn roodogige Pooltjes 2 g.g.;
1 g. 
Te Eindhoven behaalde L. J. Verberk 
met z'n witte Wen ers 1 z.z.g.; 1 z.g. 
z.g.; g.g.g.g.
M. �llings V. R. Konijn grijs 1 z.g.;
2 z.g.; 2 g.
J. Rovers V. R. Konijn grijs 3 g. g. v.g.

VERLOREN EN GEVONDEN
VOORWERPEN 

Bij de Gemeentepolitie Boxtel over de 
maand December 1947 ingekomen aan
giften van gevonden en verloren voor
werpen. 
VERLOREN: 
1 grijs-blauwe vulpen m. 14kar. gouden 
pen; 1 groene vulpen en vulpotlood in 
étui; 1 gouden trouwring, breed model 
met initialen C. ·v. D. en F. R. J. M.; 
1 zwart-lederen fietstas (stuurtas), inh. 
een schort, portem. m. inh. plm. f 2,50, 
bewijs v. inlevering distr. bonn., hand
schoenen en bruine wanten; 1 regenjas; 
1 vacht van kinderwagen, bruin; 1 wit 
l<'inderwantje; 1 blauw alpino-mutsje; 1 
varken (big) 6 à 7 weken oud; 1 inleg
vel V. nr. 017908; wollen kinderhand
schoenen; grijze handschoen m. bruine 
strepen; 1 blauwe wollen bivakmuts; 1 
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portèmonn. inh. 3 muntbiljetten v. f 2,50 
en klein geld; 1 bruine portemonn. inh. 
plm. f 15,-; 1 inlegvel nr. 15003; 1 
bos sleutels; 1 zwart-lederen damespor
tefeuille inh. plm. f 40,-, postzegels 
à 10 et., textielkaart, ontvangstbewijs 
melkslijterij, ontv;fngstbewijs bakker; 1 
portemonn. inh. plm. f 13,50 en levens
middelenbonn.; 1 bonkaart; 1 inlegvel 
nr .. 17923; 1 bruin-lederen dames-porte
feuille m. inh.; 1 bruin-led. handschoen; 
1 mil. baret, gekenmerkt NVLLI CEDO; 
1 ring met plm. 6 sleutels; 1 nieuwe 
grijzè heren hoed; 1 bonkaart voor a.s .. 
moeders; 1 inlegvel nr. 8140; 1 pr. korf
balschoenen mt. 37; 1 smal gouden arm
bandje; 1 blauwe dameswant; 1 bruin
lederen heren-portefeuille inh. f 20,-, 
persoonsbewijs en tabakskaart; 1 zwarte 

• baret; 1 kerkboek met opschrift "De
Katholieke moeder".
GEVONDEN:
1 �utel; 2 zilverbons van f 1,-; 1
kindertuigje; 1 zilverbon van f 2,50; 1
bos sleutels; 1 vulpotlood; .1 poppen
schoentje; 1 hond, Duitse herder; 1 ro,
zenkrans in led. étui; 1 sleutel; 1 lede
ren motorhandschoen; 1 bontwant; 1
bos sleuteltjes; 1 gladde ring; ·1 hereri
sjaal; 1 zilverbon van f 2,50; 1 led. da
mes-handschoen; 1 vulpen; 1 trouwring.
JONGE BOERENSTAND GEMONDE
Zaterdag 10 Januari om 7 uur zal in de
zaal van Verbruggen de trekking geschie-
den voor de loterij van de Jonge Boeren
stand.
Dinsdag 13 Januari om 7 uur Filmavond
van de Super-My. Entrée vrij.

Distributie-Nieuws.
0FFIOëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 11 Januari 
tot en met 24 Januari 1948 

Bonkaarten KA, KB, KC 713 
113 Algemeen: 750 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

112 Algemeen., 250 gram waspoeder. 
109 Algemeen: 1 ei. 
110 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 

tot en met 17 Januari a.s.) 
111 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen gebak (geldig tot en lfiet 
7 Februari a.s.) 

105 Reserve: 800 gram brood (geldig 
tot en met 17 Januari a.s.) 

108 Reserve: 400 gram brood (geldig 
tot en met 17 Januari a.s.) 

115 Algemeen: 500 gram sinaasappelen 
vóórinleveringsbon). 

Bonkaarten KO, KE 713 
613, 614 Algemeen: 250 gram suiker, 

boterhamstrociisel, enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

612 AlgtUI1een: 500 gram waspoeder. 
609 Algemeen: 1 ei. 
610 Algemeen: 400 -gram brood (geldig 

tot en met 17 Januari a.s.) 
611 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen gebak (geldig tot en met 
17 Februari a.s.) 

604 Reserve=.· 400 gram brood (geldig 
tot en met 17 Januari a.s.) 

608 Reserve: 500 gram bloem of zelf
rijzendbakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

615 Algemeen: 500 gram sinaasappelen 
( vóórinleveringsbon). 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 
801 (Bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 
1035 Suiker: 250 gram suiker, boterham-

strooisel, enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

Tabak- en versnaperingenkaar�en enz. 
QA, QB, QC 711 
V-01, V-02 Tabak: 1 rantsoen sigaret

ten of kerftabak.
V-03 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten of

kerftabak.
V-01 Versnaperingen: 200 gram versna

peringen,
of 200 gram suiker, boterhamstrQoi
sel, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

V-03 Versnaperingen: 100 gram versna
peringen,
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop, enz. 

Tabak 4 Reserve: 50 gram scheerzeep 
of 100 gram scheercrême of 400 
gram snel-scheer-crême. 

De bonnen 115 en 615 Algemeen voor 
sinaasappelen moeten uiterlijk op 17 Ja
nuari a.s. bij de handelaar in groènte en 
of fruit worden ingeleverd. De bon voor 
scheerzeep blijft voorlopig geldig. 
Een rantsoen gebak bedraagt: ongeveer 
280 beschuit (2 hele rollen), of -300 gram 
biscuits, ongevulde wafels, crackers, mat
zes, toast, of 400 gram speculaas, koek
jes of 560 graq1 ontbijtkoek, taai-taai, 
Amsterdamse korstjes of 600 gram 
stroopwafels of een hoeveelheid gebak, 
waarin - 280 gram bloem en/of zetmeel 
is verwerkt, met ,uitzondering van pof
fertjes, verse Hollandse en Parijse wafels 
en oliebollen. 
Men doet verstandig door bovenstaan
de opgave uit te knippen en te bewaren. 
Niet-aangewezen bonnen zijn en ver-

' nietigd kunnen worden de bonnen 049, 
051, 549, 551, 554, Algemeen, 040, 041, 
042, 048, 547, 548, 070, 071, 072, 077, 
576, 577 Reserve, 032, 033, 533, 062, 
063, 563 Melk. 



Toets der Critiek 
,,Et in Terra Pax"

Dinsdagavond 30 December zijn we het 
Kerstspel "Et in Terra Pax" van J. Bur
ger gaan zien in Schouwburg De Ark, 
waar het door de Kajotters m.m.v. het 
meisjeskoor "Lust tot Ontwikkeling" 
werd gespeeld. 
"Et in Terra Pax" is niet groots, het 
grijpt niet diep aan, maar bezit een in
nerlijke, simpele hartelijkheid. En hier 
schuilt dan ook de charme van dit spel, 
waarvan het bijzondere schuilt in het 
feit, dat het eigenlijk niets bijzonders is. 
Het is eenvoudig-weg het Kerstverhaal, 
vlot, aantrekkelijl,< en met eerbied voor 
het heilige gegeven voor toneel bewerkt. 
Dat de keuze juist op dit_ stuk moest 
vallen, is te waarderen, want J. Burgers
schepping bleek uitermate geschikt voor 
Jeugdtoneel. 
"Et in Terra Pax" vraagt een sobere 
vertolking, de -weergave van de Kajot
ters was te stroef, waardoor er een on
nodig zware toon kwam te liggen in dit 
. spel, dat soms tintelt van geestigheid 
(herdersjongen). Deze geestige scenes 
nu, werden door de regie onvoldoende 
blootgelegd. 
Overigens pasten spel en figuren zeer 
goed in het verrukkelijke kerstdecor en 
nu en dan vielen er uitstekend geslaagde 
tableau-vivants te bewonderen in deze, 
in goede stijl uitgevoerde vertolking van 
een goed stuk. 

,,Broeder Thomas en de Drie Rovers" 

Vanzelfsprekend mogen we voor de ver
tolking van dit toneelspel niet de nor
male maatstaven aanleggen. 
Niet alleen omdat het gebracht werd op 
een toneeltje à !'improviste en voor een 
gesloten kring, maar meer nog omdat het 
hier geen selecte toneelgroep gold, doch 
slechts een handje-vol Boxtelse priester
studenten, die nota bene hun vacantie 
moesten opofferen om de aanwezigen 
deze avond te kunnen presenteren. 
,,Broeder Thomans en de Drie Rovers" 
van Broeder Gommarus is een Kerstver
telling, die verhaalt van drie godverge
ten rovers, die slapen in de rotsspelon
ken en zich in hun onderhoud voorzien 
met te nemen, wat er te nemen is. 
.Niettemin lijden zij op de dag voor 
Kerstmis bittere armoe en zij besluiten 
hun geluk te beproeven bij het klooster. 
Broeder TI10mas (die vroeger koeien 
hoedde) stuurt ze in volmaakte k0ewach
ter-stijl met een kluitje in het riet. 
Vader Frans blijkt het hiermee - ach
teraf - niet eens te zijn en zendt Broe
der Thomas met warm, knappend brood 
en een fles wijn de bergen in, om de 
rovers een goede nacht te bezorgen. 
Tegen middernacht vindt deze de rovers 
en weet hen, als klokkengebeier de ge
boorte van het H. Kind aankondigt, 
mee naar het klooster te voeren. 
Het zijn echter allesbehalve vrome pel
grims, die bij de kloosterpoort aanko
men. Doch de Vrede van de Kerstnacht 
da11lt ook in de harten der rovers, die 
tenslotte met de monniken neerknielen 
bij de kribbe en er in overgave het "Er 
is een roos ontsprongen" zingen. 
Dit spel - eenvoudig als het is van in
houd en compositie -. tintelt in alle ta
ferelen van een eerlijke humor, die tot 

DISTRIBUTIEKRING BOXTEL 

De Directeur van de Distributiedienst 

Kring Boxtel, maakt het volgende 
bekend: 

1. AANVRAGEN van WERKKLEDING.
In het tijdvak van 11 tot en met 24 Ja
nuari a.s. dient door de Directies van 
bedrijven, waarin 5 of meer werkkle
dingdragende arbeiders(sters) werkzaam 
zijn, voor alle in die bedrijven werkzaam 
zijnde arbeiders met uitzondering 
van uniformdragend en administratief 
personeel collectief, een aanvrage te wor
den ingediend, per formulier MD 333-
27, in duplo, ongeacht dè sedert de laat
ste verstrekking verstreken tijd, ter ver
krijging van werkkleding.' Een en ander 
houdt verband met de nieuwe wijze- van 
\!oorziening vaï� ,wer'kWedi.ng. 
Voor losse arbeiders, of personen, werk
zaam in bedrijven met minder dan 5
arbeiders, zal in het tijdvak 2 tot 14 
Februari de gelegenheid daartoe bestaan. 
De uitreiking van werkkledingbonnen 
A, - B en C, volgens de oude regeling, 
zal vóór 31 Januari a.s. geschieden. De 
heren werkgevers worden verzocht de 
copielijsten hiervan zo spoedig mogelijk 
aan de distributiedienst te retourneren. 
II. AANVRAGEN VAN RIJWIELEN.
Van 11 tot 24 Janqari 1948 bestaat we
detom de gelegenheid tot het aanvragen 
van een bon voor rijwielen, door hen, 
die in de uitoefening van hun beroep 
over een rijwiel dienen te beschikken. 
111. AANVRAGEN VAN RIJWIEL
BANDEN VOOR VERVANGING. 
Personen, die voor de laatste maal een 
of twee bonnen voor één tour-buiten
band hebben ontvangen in één der 
maanden Februari tot en met Juni 1947, 
kunnen in het tijdvak van 11 tot 24 
Januari a.s. wederom een aanvrage in
dienen ter verkrijging van Inschrijvings
bewijzen BI 702 tot en met 706, waarop 
t.z.t. bonnen voor rijwielbanden zullen 
worden aangewezen. Tevens kunnen ook
een aanvrage ind'ienen, degenen, die 
tussen 1 Januari 1945 en 31 Januari '47 
voor de laatste maal een of meerdere 
bonnen voor buitenbanden hebben ont
vangen. Zij ontvangen een B1-702. 
IV. AANVRAGEN TRANSPORT
BANDEN. 
In het tijdvak van 1 t tnt 24 Januari a.s. 
kunnen aanvragen worden ingediend, 
door degenen, die voor hun beroep of 
bedrijf over een transportrijwiel moeten 
beschikken, ter verkrijging van trans
portbanden. 
Bovenstaande aanvragen, voor Werk
kleding, Rijwielen, Tour- en transport
banden, dienen dus te geschieden in het 
tijdvak • van 11 tot en met 24 Januari 

het beste behoort, wat sinds lang in Box
tel voor het voetlicht gebracht werd. 
Begrijpelijk waren lang niet· alle artistie
ke mogelijkhéden uitgebuit en bleef de 
vertolking hier en daar zelfs beneden 
critiek, maar het spel amuseerde, wat 
een felicitatie op zich is, voor de stu
denten, waarvan het merendeel voor het 
eerst met de planken kennis maakte. 
Summa summarum: Een avond, die een 
inspiratie zou kunnen zijn voor jeugdbe
wegingen om onder goede leiding en 
met deugdelijke voorbereiding, meer ge
legenheidsspelen van dit genre te bren
gen. 

,,Gelijk ook wij vergeven" 

Men kan "Gelijk ook wij vergeven" be
zwaarlijk een gelukkige keuze noemen. 
Daarvoor bezit het teveel psychologische 
onwaarschijnlijkheden en abrubte over
gangen, terwijl het druipt van sentimen
taliteit en bombast. 
"Gelijk ook wij vergeven", het verhaal 
van een oude familievete met een niet 
te aanvaarden oplossing, biedt de ver
tolkers uiteraard slechts weinig spelmo
gelijkheid. 
Er is slechts plaats voor een leeg gebaar 
naast lege woorden bij de gezwollen 
tekst, waarmee Walter Hageveld een ge
geven van L. v. Nieuwenhuyse dramati
seerde. En hoe deed hij dat? 
Op z'n zachtst uitgedrukt, op smakeloze 
wijze. Er zijn een reeks absurde beke
ringen nodig om halfweg te komen en 
als de auteur dan nog een brand heeft 
laten stichten en de laatste man, die in 
de weg stond, zelfmoord doet plegen, 
kan het verleden worden uitgewist en 
het gordijn vallen. 
Tussen al dit smaakbederf door kan het 
publiek zich dan even afvragen, wat 
eigenlijk wel het onderscheid is tussen 
humor en ontroering en lol en sentimen
taliteit en wat nu eigenlijk "de leerin
ghe" ervan is en waar het "vermaeck" 
zich wel schuil mag houden. 
Zij zullen het antwoord evenmin vinden 
als "Leeringhe ende Vermaeck" zelf, die 
het zich met deze keuze wel bijzonder 
moeilijk heeft gemaakt. 
En dat het spel van geen grote allure 
was, is dan ook niet te verhalen op de 
vertolkers, die deden wat mogelijk was, 
doch op het stuk zelf . 
Arentsen was te theatraal om in zijn on
mogelijke rol enige lijn te brengen. 
Freek de zoon kreeg een verrassend 
vlotte en gave vertolking. 
Geerte werd warm gespeeld, doch kwam 
door een sober mimisch spel niet volle
dig uit de verf. 
Van Bergen werd gespeeld, niet beleefd. 
De vertolker van Neles deed een aardige 
gooi naar dit zwakzinnige figuurtje, dat 
de- marionet bleef van de auteur. 
Onder de kleinere rollen merkten we 
een enigszins platte, doch overigens 
goede Bart op, een pastoor, die met een 
te verheven zegging een marqué-type op 
het toneel wilde zetten, doch die zich 
in zijn toog voelde als God in Frankrijk, 
en een Vrouw en Ciska Verheugen, die 
we liever wat verboerst hadden gezien. 
Als we tenslotte de prestaties van de 
vertolkers samenvatten, komen we tot 
de slotsom, dat deze eigenlijk toch van 
een te behoorlijk gehalte zijn om ze aan 
dergelijke stukken dienstbaar te maken. 

a.s. Na 24 Januari kan zulks voorlopig
niet meer geschieden. 
V. ZEEP VOOR VUILE ARBEID EN
DOCTOREN e.d. 
Ter verkrijging van zeep en/of waspoe
der voor vuile arbeid, alsmede voor 
artsen, verpleegsters enz. kunnen op de 
gebruikelijke wijze wederom aanvragen 
worden ingediend. Een en ander zo 
spoedig mogtlijk. 
Boxtel, 7 Januari 19-t8. 
De Directeur. van de Disctributiediensl 

Kring Boxtel, 
J. F. A. PARO. 

Katholieke Volkspartij 
1948 zal een gewichtig jaar voor ons 
vaderland en dus ook voor ons katho
lieken worden. 
In 1948 zullen wij ter stembus worden 
opgeroeptn ten einde onze vertegt:n
woordigen • in de Tweede K:1mer der 
Staten Generaal in een minstens even 
groot aantal als voorheen te zien terug-
keren en dacrdoor te bev€lrderen: eea 
pol·tiek in katholieke geest, ger,cnt op 
het algemeen welzijn door middel van 
haar· progressief program. 
Het is van grote; betekenis, dat onze 
katholieke mannen en vrouwen, die aan 
.de stembus telkens weer zo voorbeeldig 
hun eenheid demonstreerden, van die 
eenheid ook getuigenis afleggen door 
massaal toe te treden tot hun politieke 
orgamsatie, de Katholieke Volkspartij. 
Door het lidmaatschap geeft ll)en vorm 
en betekenis aan een bewust staatsbur
gerschap, heeft men medezeggingschap 
bij de samenstelling van de candidaten
lijsten en kan men invloed uitoefenen 
op het kiezen van afgevaardigden naar 
de kringvergaderingen en daardoor naar 
de partijraad. 
Om te bevorderen, dat elk katholiek-kie
zer op deze wijze gebruik maakt van 
zijn rechten en zijn verplichtingen vol
brengt, is op initiatief van de onlangs 
opgerichte Propagandaraad der Katho
lieke Volkspartij een ledenwervingsactie 
ingezet. 
Want alleen hij, die uiterlijk 1 Februari 
1948 lid is van de partij, kan aan de can
didaatstelling deelnemen. 
Iedere katholiek, die nog niet tot de 
K.V.P. toetrad, make gebruik van de nu
geboden gelegenheid lid te worden van 
de K.V.P. en door zijn lidmaatschap 
mede te helpen in de strijd voor alles 
wat bereikt is, alsmede in de strijd voor 
het werk dat nog te .doen is. 

De Centrale Propaganda in de 
Rijkskieskring 's Hertogenbosch 

Sport nieuws.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP 
Zundert - Boxtel O - 2 

Er dreigde een zware wijs te gaan op de 
zege van Boxtel, wànt tot zeven minuten 
voor het einde, hadden de Boxtelse aan
vallers slechts als katten in een vreemd 
pakhuis rondgetold en had men slechts 
van wanorde, niet wanordelijke orde, 
kunnen spreken. 
En als Zundert niet in onmin was ge
raakt met Vrouwe Fortuna, die zich 
meer door Boxtel gecharmeerd voelde, 
zou een verguizing van Boxtels verdedt
gingsfaam te vrezen zijn geweest. 
Ofschoon· de defensie van Boxtel, hier
aan zeker niet debet zou zijn geweest. 
Toen circa zeven minuten voor het ein
de een handsgeval in het strafschopge
bied. van Zundert met een penalty. werd 
beboet, lag de weg naar de overwinning 
open. Boxtel bewandelde deze toen W. 
v. d. Meyden met een laag, strak schot
in de linker-benedenhoek roos trof. 
Toen was het hek van de dam en had
Boxtel de juiste slagorde terug gevonden. 
Een van de vele goede corners, werd 
door v. d. Hèyden met een kopbal naar 
zijn rechtsbuiten gedirigeerd, die op zijn 
beurt de bal in het net knikte. De 
scheidsrechter had echter "buit,enspel" 
geconstateerd. 
Het bleek slechts uitstel van executie,
want . een ogenblik later omzeilde v. d. 
Heyden, zijn tegenstander, die hem 115 
minuten met de verbetenheid van een 
terrier had bewaakt, en stelde met een 
beheerst schot de overwinning in veilig
heid. De eerste overwinning, die in Zun
dert in. deze competitie is behaald. 
Met 2-0 kwam het einde van deze ma
tige wedstrijd, zonder hoogtepunten, ge
speeld in een onbeheerste stijl, waarop 
scheidsrechter v. d. Zanden reageerde 
met elk akkefietje af te straffen met 
een vrije schop. Een ongezellige maar 
juiste methode. 
A.s. Zondag de return-match op het Box
tel-terrein, dat voor de Boxtel-spelers 
zeker een groot voorde-el zal zijn, na 
de wedstrijd in de stuntelig-smalle Zun
dert-arena, waar men met Spaanse voJ: 
bloedigheid weet te vechten. 
TAC 13 10-1-2 21 34-9 
Boxtel 11 9-1-1 19 29-7 
S.V.G. 12 7-1-4 15 29-19
Advendo 11 6-2-3 14 27-18
Groen-Wit 12 5-2-5 12 22-24
VOAB 12 5-1-6 11 23-21
Zundert 11 3-3-5 9 22-28
DEB 13 3-2-8 8 22-33
D.V.G. 11 3-1-7 7 25-29
Oirsch.-V. 11 3-1-7 7 20-38
Nevelo 11 2-1-8 5 14-40
Het tweede elftal verloor thuis van de 
St. M.-Gestel-reserves met :2-1, terwijl 
het derde team voor de zoveelste maal 
zonder tegenstander op het terrein stond. 
De junioren herstelden zich met een 3-1 
zege op Blauw-Geel. 

Het Geheizn 
van 

Doruske 

Simpel 

12. Bij het vallen van de avond trok
ken de mannen er op uit. Ze gingen naar 
het grote bos, waar men dacht dat het 
geheimzinnige onbekende zich schuil 
schuil hield. 
De groep splitste zich en men besloot
de duisternis af te wachten. 
Maar naarmate het donkerder werd be
gonnen de harten sneller en luider te 
kloppen. 

O.D.C. - Vlijmse Boys 6 - t

Niemand zal het ons kwalijk nemen 
wanneer wij de wedstrijd ODC-Haar
steeg gespeeld op Zondag 21 December 
als bar slecht kwalificeren. 
En nu viertien dagen later krijgen we 
een voetbal-gerecht opgediend, waarvan 
iedereen zich moet hebben afgevraagd 
of dit wel uit de zelfde keuken kwam. 
We zeggen heus niet te veel, met dit 
de béste wedstrijd van het seizoen te 
noemen. 
Op het gebied van positie-spel hebben 
de ODC-ers zeker nooit beter gespeeld. 
Elke aanval werd systematisch van achte
ren opgebouwd, en steeds namen de spe
lers positie in om direct d1t bal te kunnen 
ontvangen. 
Het weer mee spelen van v. d. Boogaard, 
die weinig last meer scheen te hebben 
van z'n opgelopen blessure, betekende 
voor ODC een danige versterking. 
De machine liep weer. Vooral aan Berg
werff was zulks te merken. Hij dartelde 
weer als van ouds langs de lijn, gaf af
gemeten voorzetten, en maakte boven
dien een juweel van een doelpunt . 
Het eerste in 1948. 
Ofschoon ODC de gehele wedstrijd do
mineerde, en de tegenpartij haar spel op
drong, duurde het toch nog tot in het 
begin van de tweede helft eer het eerste 
doelpunt kon worden genoteerd. 
Dat de Boys de stand de eerste drie 
kwartier blank hielden was op de eerste 
plaats te danken aan het geluk, en ten 
tweede dat het stopperende trio, dat 
toen nog fit genoeg was om steeds zij 
het op 't nippertje, een spaak tussen de 
O.0.C.-wielen te steken.
En het zou zelfs helemaal geen verwon
dering hebben gewekt, wanneer de Boys 
de leiding hadden genomen. Het zal 
voor de ODC-ers althans een opluchting 
zijn geweest, dat linksbuiten v. d. Wiel 
zijn harde schuiver naast· knalde. 
Dit zou echter voor de jongens uit Vlij
men geflateerd zijn geweest, en zelfs 
de 0-0 stand was voor hen aan de 
voordelige kant. 
En zo als elke objectieve toeschouwer 
verwachte, zo gebeurde het ook. Nau
welijks is afgetrapt of de naar binnen 
gelopen Bergwerff krijgt een kans, en 
via de binnenkant van de paal treft hij 
roos 1-0. 
Men voelt het aankomen, dit is het 
begfo. 
In tegenstelling met de Boys spelen de 
ODC-ers bijna alle ballen over de grond, 
.de zwaarl'Ïj\lilge :rechts-back kan niet 
meer bijbenen. Wanneer van Wijk dan 
ook een scherpe pass tussen door geeft 
is Schalks hem te vlug af en met een 
schuiver in de linker hoek is het 2-0. 
De Boys proberen met alle energie het 
spel nog te verplaatsen, doch zij hebben 
te veel krachten verspild, om tegen de 
ODC-achterhoede, waarin de steeds be
ter spelende Peynenburg en· de goed 
aanpassende (zij het na een zwak begin) 
Meister; succes te kunnen boeken. 

De wind die door de bomen suisde joeg 
-hen al schrik aan, en ieder geluid dat
de nachtelijke stilte verbrak deed hen 
reeds vermoeden dat er onheil en gevaar 
dreigde. 
Ze raakten overstuur van angst en ze
besloten verder het bos in te gaan. Hun 
verbeelding speelde hen parten, want 
ze zagen allerlei gedrochten en monsters. 
Van alle zijden kw«men ze op hen af en 

The Song, you reme1nber
Verhaal 

van de week 

Professor Karowski kwam hijgend binnen 
gestormd bij z'n leerling. ,,Fred, jongen, 
verdwijn zo gauw je kunt. Je hebt de 
Gouverneur beledigd. Ze komen je van
daág arresteren". 
,,Wat kan mij dat schelen, professor. 
Dacht u, dat ik voor die schurk een 
concert wilde geven. Ik ben woedend 
weggelopen. Is dat een belediging? De 
verrader! Hij kan me arresteren, maar 
een van z'n schouten breek ik de nek 
voor ze mij de ketens om de handen 
slaan. 

Op allerlei manieren trachtte Professor 
Karowski z'n leerling te kalmeren en te 
overtuigen dat hij aan z'n muzikale ta
lenten verplicht was weg te gaan. In 't 
vuur van z'n woorden kwam plotseling 
Karuschka binnen. De zon streelde haar 
mooie gezicht maar angstig blonken haar 
ogen. 
,,Frederic, kom gauw mee, ze zoeken je. 
Ze will_en je arresteren. Kom, snel" -
En ze nam hem met z'n hand en trok 
hem snel mee, de gang uit, de tuin door, 
naar haar eigen woning. Daar stonden 
de ouders van Karuschka reeds klaar 
met bontjassen en dikke winterhand
schoenen. Een zak vol' proviand stond 
voor hem klaar. 
,,Ge zult in ballingschap moeten vriend. 
Ik heb 'n kleine gondel gereed liggen 
achter de tuin van de Professor in de 
Warthe. Zodra de schemer invalt moet 
ge verdwijnen: - Ga nu zolang boven 
op Karuschka's studeerkamer. Laat je 
niet zien vandaag". 

Tegen zoveel woorden was Frederik niet 
opgewassen. Even keek hij naar de be
traande ogen van Karuschka. Dan ging 
hij zonder een woord te zeggen naar 
boven. 
Daar blonk de zon door 't venster. Mid
den in 't mooie vertrek stond een vleu
gel. 't Zonlicht streelde de toetsen. 
Dromend zette hij zich neer. Plotseling 
werd hij woedend. Z'n vingers timmerden 
uit alle macht op de toetsen. Ai - daar 
zag hij de Polonaise liggen van Chopill'. 
Hij greep er naar. Eerst toen begreep 
hij wat Chopin met deze muziek be
doelde. 0, Polen, z'n land! 
Weg te moeten voor immer, enkel omdat 
hij voor de Gouverneur niet had willen 
spelen. 
Nog nooit had hij zo de Polonaise ge
speeld. Zo gepassioneerd, zo vol woede, 
eindigend in 'n snik. Toen viel hij 
schreiend neer op de vleugel. 
Toen ging heel zacht de deur open. 
Haluschka had staan luisteren naar 't 
spel van Frederic en kon niet langer 
meer wachten naar hem toe te ga.an, 
omdat zij z'n snikken had gehoord en 
z'n machteloze woede had gevoeld in
dez.e felle melodie. 
Zij ging naar hem toe, streelde zacht 
z'n ruwe haardos en zei: ,,Frederic" -
kom • speel nog eens die Wals van 
Brahms, één keer nog; voor mij, Fre
deric". Maar hij: ,,ik kan niet" en woe
dend wendde hij zich van haar af en be
gon opnieuw wild en woest Polonaise te 
spelen. Haluschka ging schreiend heen. 

Hazenberg en Pennings laveren dan door 
de Boys-verdediging en laatstgenoemde 
maakt no. 3. 
Een misrekening van Bertens bezorgt 
Vlijmen een tegen goal 3-t. Maar bin
nen de vijf minuten hebben Schalks en 
Hazenberg aan alle Vlijmense illusies (zo 
zij die nog-hadden) een einde gemaakt. 
En als even later Pennings no. 6 heeft 
doen noteren, fluit de zeldzaam goed 
fluitende arbiter Verhoeven einde :van 
deze sportief gespeelde kamp. 
A. s. Zondag: UDI-ODC;
UDI 2-ODC 2.
Speèlt ODC a.s. Zondag met hetzelfde 
elan als �e laatste wedstrijd, dan ligl 
een overwmning in de lijn der verwach
tingen. 
Ook het 2e elftal is zeker niet kansloos. 

D.V.G. - Groen-Wit 4- t
DVG heeft de tweede helft van de eer
ste competitie in de K.N.V.B. goed inge
zet, door Groen-Wit uit Princenhage 
met 4-1 klop t,e geven. 
De DVG-opstelling was, door het ont
breken van de middenvoor en links-back 
enigszins gewijzigd, hetgeen eerder een 
verbetering, dan een verzwakking bleek. 
DVG trapt af, terwijl de wind dwars 
over het veld staat. 
Al spoedig komt DVG los en reeds na 
10 minuten opent van de Pas de score 
1-0. De DVG rechtshalf moet uitvallen
en wordt vervangen zodat men nu met 
3 invallers verder sp�elt. 
Vijf minuten voor de rust speelt de G
\X.'.:back terug op zijn doelman, deze 
b!tift de bal niet meester en het is 2-0. 
Na de thee is het weer alles DVG wat 
de klok slaat-, maar succes komt aan de 
ander� zijde. J?e DVG-linksbinnen krijgt 
een e1genaard1ge inval en speelt vanaf 
het middenveld terug op de keeper, de 
aanstormende Croen-Witters hebben 
weinig moeite om de bal irr het doel te 
plaatsen en het is 2-1. 
Door dit doelpunt niet ontmoedigd valt 
DVG verwoed aan en weet tenslotte de 
voorsprong op 3-1 te brengen. Nu 
komt Groen-Wît geweldig in gedrang en 
aanval op aanval volgt. 
Maar het stevige backstel staat daar als 
een rots in de brandig en ruimt alles op. 
Dit kan echter niet verhinderen dat van 
Houtum nummer 4 inschiet en hiermede 
de overwinning veilig stelt. 
A.s. Zondag: DEB-DVG; DVG 2-
Sportver. '32 2. Aanvang 2 uur. 

R.K.S.V. BOXTEL AFD. KORFBAL 

Boxtel 1 heeft j.l. Zondag revanche ge
nomen voor de enigste in deze competi
tie geleden nederlaag. Met een 5-0 
nederlaag werd Oisterwijk 2 huiswaarts 
gestuurd. Thans is er voor Boxtel 1 nog 
één wedstrijd te spelen en een gelijk spel 
is reeds voldoende om de kampioens
titel te veroveren. 
Boxtel 2 kon onverrichter zake huis
waarts keren, daàr Oisterwijk 3 Riet 
kwam opdagen. 

het leek alsof ze hen te lijf zouden gaan. 
Verschillende "helden" liepen weg of 
stonden als van schrik aan de grond ge
nageld. Lange Willem en dikke Gijs 
toonden zich de meest dapperen. Zij lie
pen onverschrokken op de monsters toe 
en het bleken dan gewone, grillig ge
vormde bomen te zijn. 

's Avonds, toen de zon rood in de 
Warthe-stroom blonk, kwam Professor 
Karowski z'n leerling halen voor de 
nachtelijke vlucht. Overal in de. stad 
waren de I schouten en hun rakkers op 
zoek geweest naar de musicus. Maar ze 
hadden de Gouverneur moeten teleur
stellen. 
Frederic had de grote bontjas om z'n 
schouders ge!tlagen en hij stond klaar om 
in de kleine boot te stappen, toen Ha
luschka naar hem toe kwam om afscheid 
te nemen. 
Opeens herinnerde Frederic zich zijn 
boze bui van 's morgens. Zacht nam hij 
haar bij de hand, ging met haar naar 
haar studeerkamer, zette zich aan de 
vleugel. 
Toen speelde hij als n·ooit te voren de 
wals van Brahms. Sentimenteel misschien, 
maar eerlijk, alleen voor ha11r. 
De Professor en Haluschka's ouders 
stonden in de deuropening te luisteren. 
Haluschka sloeg haar armen om z'n hals 
toen Frederic als in een droom opstond 
van de vleugel. 
Dan zei hij: ,,dit is het lied, dat we 
altijd onthouden zullen. We zien elkaar 
weer, zodra je dit lied weer hoort. Vaar
wel Haluschka" - ,,Gods zegen, jon
gen". 
Een balling ging weg; een meisje bleef 
àchter, maar het lied bleef, voor altijd. 
Een simpel lied, dat afscheid en balling
schap overleeft en twee harten verbindt 
voor immer. 



Bo.xtel: 1 - Oisterwijk 2 5 - 0 
Reeds in het begin toonde Boxtel 1 haar 
superioriteit, doch onte aanval had reeds 
tientallen malen de rand van <Ie korf 
bereikt{ voordat het eerste doelpunt, na
een ha f uur spelen, geboren werd. Voor 
de rust kwam in deze stand geen wij
ziging. Na de rust kwam er echter meer 
schot in· en na enkele minuten werd de 
stand tot 2-0 opgevoerd. Na ongeveer 
een kwartier spelen moest de wedstrijd 
even onderbroken worden, aangezien 
één der Boxtel-spelers met een verscho
ven knieschijf het veld moest verlaten. 
De invaller was echter nauwelijks enkele 
minuten in de strijd, toen hij met een 
prachtig schot de stand op 3-0 bracht. 
Aangemoedigd door dit succes gooide 
Boxtel er nog een schepje bovenop en 
de stand wer-d tot 4-0 opgevoerd. In 
het laatste minuut zag Boxtel nog kans 
het vijfde doelpunt te scoren en had 
Boxtel een zeer verdiende 5-0 over
-winning op één van haar gevaarlijkste 
tegenstanders behaald. 

TAFEL TENNIS-NIEUWS 
Advance 3 bracht het j.l. Zondag niet 
verder dan een gelijk spel tegen Pieus 
"3. Advance 4 verloor met 10-0 van 
Helmond 2. 
Terwijl de Advance Dames tegen hun 
Helinondse sportzusjes het niet verder 
lconden brengen dan 2-8. 
Advance !-Philips 1 werd uitgesteld, 
-evenals. Advance 2-Tilburg 1 welke
wedstrijd op 8 Januari wordt gespeeld.
Zaterdag a.s. Philips 3 (Dames)-Advance
{Dames), N.1.O.-Advance 3, en Pieus 4
-Aclvance 4.
Zondag a.s. Dames Advance-Lichtflit
sen 4,30 uur, Be Quick 1-Advánce 2
en Advance 1-Cor du Buy 1 om 7 uur
in het St. Paulus-Jeugdhuis.
Advance 1 en 3 hebben hier de beste
winstkansen, terwijl de andere Boxtelse
teams vrouwe fortuna wel mee moeten
hebben willen zij het tot een overwin
ning brengen, of zullen zij inderdaad
voor een verrassing zorgen. Met een
hele hoop goede wil en de nodige con
centraûe is dit toch wel mogelijk.

DAMNIEUWS 
Voor de onderlinge Jubileum-competitie 
der E.B.D. werden heden de volgende 
partijen gespeeld die evenveel verrassin
gen opleverde, daar no. 1 van no. 16, en 
no. 4 van no. 11 verloor, en de overige 
partijen: remise werden, wat voor de 
laagste borden een prestatie is. 
De uitslag werd: 
v. Giesbergen-Chr. v. Rooy 2-0
A Kool-W. Tybosch Sr. 1..:....1 
E. v. Roosmalen-J. v. d. Wouw 2-0
H. Poulissen-H. Schuurmans 2-0
C. Oliemeulen-F. Leermakers 1-1
C. Steinmann-W. Tybosch Jr. 1-1
Op Donderdag . 8 Januari a.s. wordt de
laatste competitiewedstrijd gespeeld voor
de te klasse van de Noord-Brabantse
Dambond, en wel uit tegen Werkendam.
Deze wedstrijd wordt gespeeld in Heus
den in het clublokaal der V. D. aldaar.
Het wordt een wedstrijd van twee gelijk
waardige "tegenstanders waarbij Werken
dam door hun overwinning op Waalwijk
wel de beste papieren heeft.
Indien de E.B.D. met hun sterkste tien
tal kan uitkomen is de mogelijkheid daar
<>m met een kleine overwinning dit sei
'2:0en te besluiten.

Sociale Verzekeringen. 
.Met betrekking tot de Uitvoering der 
Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt 
alsnog het volgende onder de aandacht 
gebracht. 
.Een ouderdomsuitkering kan niet vroe
ger ingaan dan één maand voor de eerste 
dag der kalendermaand, waarin de aan
vraag bij de Raad van Arbeid is inge
diend. Ingeval de aanvraag per post is 
verzonden, geldt de dag van afzending 
•der aanvraag als dag van indiening.
Komt een aanvraag derhalve 31 Decem
ber 1947 bij de Raad van Arbeid binnen
of is deze op deze datum gepost dan
gaat de ouderdomSllitkering in op 1 No
·vember 1947.
Jndien de aanvraag ten Gemeentehuize
Afd. Sociale Zaken bij de Commissie van
Onderzoek wordt ingediend, geldt ook
als dag van indiening de dag op welke
de aanvraag de Raad van Arbeid bereikt.
Het is dus zaak dat deze Commissie de
aanvraag onmiddellijk doorzendt naàt
genoemde Raad çesnoods zonder advies,
vooral wanneer het aanvragen betreft
welke aan het einde der maand worden
ingediend. Het advies volgt dan later
wel. Handelt men anders dan zou dit
tengevolge kunrnm hebben, dat de uit
kering een maand later ingaat. Billijk
heidshalve is door de Raad van Arbeid
tot dusverre vqor de aanvragen, die bij
de Commissie werden ingediend en eerst
ènige tijd later tegelijk met het advies
naar genoemde Raad werden doorgezon
den, als dag van indiening beschoûwd,
de dag waarop de aanvragen bij de Com
missie werden ontvangen.
Dit standpunt zal echter thans niet lan
ger worden ingenomen. Het is dus zaak
dat de bel,mghebbende, wanneer de
maand aflopem:le is de aanvraag recht
i;treeks naar de Raad van Arbeid zendt
of wel dat de Commissie van Onderzoek
ter plaatse deze onmiddellijk doorzendt.
Het is voorgekomen dat aanvragen voor
Ouderdomsuitkering ingevolge de Nood
wet Ouderdomsvoorziening zijn' inge�
diend door niet-Nederlanders, die alhoe
wel reeds jaren in Nederland woonachtig
zijnde, niet voor een uitkering in aan
merking konden komen.
Anderen zullen er zijn, die om die reden
geen aanvraag hebben ingediend.
In verband hiermede zij medegedeeld,
dat bij Koninklijk Besluit van 19 Novem
ber 1947 Stbl. H 368 voor de toepassing
van de Noodwet Ouderdomsvoorziening
Niet-Nederlanders met Nederlanders·
gelijk gesteld worden mits zij sedert het
bereiken van de 45-jarige leeftijd onaf
gebroken• hier te lande hun woonplaats
hebben gehad.
Dit besluit is 1 December 1947 in wer
king getredrn. Indien er dus personen
zijn die op hun eerste aanvraag een af-

wijzende beslissing hebben ontvangen 
ofwel tot heden nog geen aanvraag in
dienden, kunnen deze alsnog een nieuwe 
aanvraag indienen op het bureau Sociale 
Zaken ten Gemeentehuizen. Aldaar zal 
men voor spoedige behandeling zorg 
dragen. 
VRAAG: 
Mijn wergever houdt wekelijks het door 
mij verschuldigde deel der Ziekte Wet 
premie niet alleen op het weekloon in, 
doch eveneens op de vacantiebon en 
kinderbijslag. Is dat juist? 
ANTWOORD: 
Neen dit is niet juist. De werkgever is 
alleen gerechtigd een deel der premie 
voor de Ztekte-wet (als regel 1%) in 
te houden van het loon en de vacantie 
bon niet van de Kinderbijslag, daar dit 
ge�n loon is. 
Van de vacantiebon is vanzelfsprekend. 
Immers dit is wel loon, moet door werk
gever ook op de loonlijst worden ver
meld, zodat hij daarvoor ook dezelfde 
premie is verschuldigd als voor het loon 
en het derhalve ook zeer juist is dat hij 
van de waarde van de vacantiebon het 
toegestane deel der premie voor de Ziek
tewet mag inhouden. 

H. v. d. K. 

Contact met INDIË 
KERSTMIS IN MAKASSAR. 

Uit een brief van een onzer Boxtelse 
jongens geven .wij onderstaande beschrij
ving over de Kerstviering van. het 5de 
bataljon Stoottroepen, dat 5 November 
j.l. van uit Den Bosch naar Indië is ver
trokken.
Na een inleiding waarin hij de toestand
van het tentenkamp beschrijft tijdens de
,,natte moeson" vervolgt de brief:
Vandaag is het Kerstdag. Geen witte 
Kerstmis, zoals we die dikwijls in Hol
land mee maakten. Geen· Kerstmis, zoals 
we gewoon waren irt Holland, geknield 
voor een Kerstkribbe, bij het schijnsel 
van een met kaarsen versierde Kerst
boom, in een warme.gezellige huiskamer, 
tussen onze ouders, vrouwen of verloof
den. Neen vandaag vieren we een Kerst
feest bij een leger te velde. 
Vannacht om 12 uur, vertrokken ver
schillende auto's in colonnes naar de 
stad om de R. K. en Protestante militai
ren te vervoeren naar een "echte" kerk. 
Hier in het kamp was, een grote tent op
gezet door een aantal krijgsgevan·genen, 
en hierin werd 's nachts om 3 uur ook 
een Nachtmis opgèdragen door onze 
eigen Aalmoezenier. Door het geweldige 
organisatieve·nnogen van de Aalmoeze
nier en de Veldprediker, was plaats ge
maakt voor 1200 militairen. 
Zo kon 's avonds door 1200 militairen 
het Kerstfeest gevierd worden rond een 
grote Kerstboom. 
In het miaden van deze enorme tent 
stond deze, versierd me� zilver-papier 
door de jongens bijeengebracht uit ledi
ge sigarettendoosjes. 
Het geheel bracht ons in een ware Kerst
stemming, en toen 's avonds de Aalmoe
zenier· tijdens de bijeenkomst, enige be
moedigende woorden tot ons sprak, en 
een. Kerstverhaal voorlas gingen onze 
gedachten uit naar hen die we in Hol
,land achter moesten laten en die nu ook 
hun Kerstmis vierden. •• 
Tijdens de Kerstliederen welke door al
len werden mee gezongi:n heerste er een 
sfeer welke menig soldatenliart ontroer
de. Daar stonden zij nu, de mannen van 
het leger, ver van huis, maar met hun 
"binnenste" bij hun dierbaren. Tijdens 
de pauze werden de manschappen op 
limonade getracteerd· en aan gebàk was 
ook geen gebrek. 
Onderofficieren waren druk in de weer 
om de jongens te bedienen en 's avonds 
ging een ieder voldaan naar zijn tent. 
Vooral de aanwezigheid van een Ambon
nees zangkoor, welke enige oud - Hol
landse Kerstliederen ten beste gaf, werd 
zeer op prijs .gesteld. 
Later in de avond, toen alles onder de 
klamboe lag, zullen vele militairen, met 
hun gedachten thuis, deze gezellige 
avond nog eens overwogen hebben ... 
De geestelijke verzorgers in de R.A.O. 
mogen tevreden terug zien op deze zo 
geslaagde Kerstavond in het "Layan" -
tentenkanip. 

A. v. G. s m.

Naar de Missie 
"Over 10 uur is het ook Hoogmis in 
Boxtel." Opeens schiet die gedachte me 
te bidden, terwijl ik mijn Hoogmis op
draag, hier, in een uithoekje van de we
reld, in Dobo, op de Aroe0eilanden, de 
-eilanden die eigenlijk niet meer zijn· dan
een stelletje moerassige modderbanken
midden in de zee.
En in een nieuwe gedachte-flits besef ik
dankbaar, dat•het feest van de Hoogmis,
dat daarginds door meer dan duizend
mensen gevierd gaat worden, precies het
zelfde is, als • wat hier begeleid wordt
door veertig schorre, maar devoot zin
gende kelen, precies hetzelfde, niet meer.
Het was een hele verrassing voor de 50
katholieken van Dob'o, toen onverwachts
een priester van de Molukkenboot, d(e
het plaatsje even aan deed, afstapte en
zei, dat hij hier een paar dagen zou blij
ven, alvorens over te stappen op de boot
naar Mimika, een streek van Nieuw
Guinea, die 2 dagen varens verder ligt,
en die zijn eindbèstemming is.
Meer dan een half jaar is het geleden,
dat voor. het laatst hier een priester ge
weest is, en wanneer die weer eens te
rug zal ls,omen, weten ze nog niet, op
straat buigen ze diep, wan1,1�er de toean
besar, de gtote mijnheer, passeert, en
zeik.de Protestanten en Mohamedanen
doen van de weeromstuit'daaraan ·mee.
Hoe ik hier zo terecht kwam? Dat is zo
maar niet ineeris te vertellen. Het begon
in ieder geval in Boxtel, op een Maan
dagm9rgen, die ik nooit zal vergeten.
De volgende dag glijdt in Amsterdam
een boot langzaam van de kade af, en
wuiven we voor het laatst als gekken.

En dan verdwijnt alles in de avondsche
mering, en varen we door het Noord
zee-kanaal. 
Wanneer de boot als een ark is, omdat 
600 mensen er een maand lang op bij
een wonen, dan is het dat ook, omdat 
er a.h.w. een permanente film wordt af
gedraaid. 
Langzaam en gestadig glijden de kusten 
als_ op-een film voorbij. Eerst. de Engelse 
kust, met zijn witte krijtrotsen. Toen 
knapte de film af, en in de duisternis 
verscheen het spook van de zeeziekte. 
Golf na golf slaat over de boot, 2 dagen 
lang, en iedere keer als de boot omhoog
gaat, lijkt het, .alsof mijn hoofd en maag 
ergens ver beneden mij achterblijven. 
Dan zakt de boot weer weg tussen de 
golven en maag en hoofd· blijven ergens 
boven me zweven. 
In de diepste ellende van een maag die 
kwijt wil wat ze allang heeft afgegeven, 
droom ik tenslotte halfslapend dat m'n 
hoofd ergens op New-Foundland voor 
de ogen der verbaasde kustbewoners aan 
wal spoelt, terwijl mijn maag als een kei· 
naar het diepste van de zee wegzinkt. 
Dan wordt de zee weer rustiger. De film 
gaat door. Spanje, Portugal, en dan de 
hoge sneeuwtoppen van Zuid-Spanje. 
Dagen lang de Afrikaanse kust, met als 
toespijs Pantalavia en Malta. In het Su
ez-kanaal zien we neer op de kale Ara
bische woestijn, met hier en daar een ka
ravaan; en één keer Muzelmannen, die, 
op een matje neergeknield, onophoude
lijk buigen in de richting van Mekka. 
Rood-gloeiend stäat in de Rode Zee de 
zon boven ons te branden. In Aden gaan 
we een paar uur aan wal, en sjacheren 
met geslepen 'Arabieren ·over de prijs van 
sigaretten. 
Dan 10 dagen zee, met niets te zien dan 
vliegende vissen en een paar potvisvin
nen, Sabang verwelkomt ons met een 
pracht natuur, waarin we enkele uren 
wandelen. 
En eindelijk, na 29 dagen varen, zijn we 
in Batavia. 
Ja, wat gebeurt er als 2 zonen van Boxtel 
elkaar ontmoeten aan het andere eindje 
van Moeder Aarde? 
Vanaf de boot • zie ik Jan Smit staan. 
"Heij Jan." ,,Heij T<;>on." Hij haalt zijn 
jeep, en even later snorren we met een 
vaartje door de straten van Batavia, 
waarna we achter ijslimonade elkaar het 
een en ander vertellen. 
In de to dagen, dat we in Batavia moes
ten wachten op de volgende boot, het 
ik het ·grondig bekeken. 
Je vindt er alle tegenstellingen en combi
naties van Europese wereldstad en een 
Indische kampong. 
Schitterepde villawijken, en paleizen van 
huizen, maar onder een boom langs de 
weg zit een · barbier z'n klant in te ze
pen, terwijl zijn instrumentenkast aan 
een boomtak hangt. 
Ik liever naar Kimpel. 
Na Batavia: Makassar. In 3 dagen zijn 
we daar, en zwerven. er weer. 5 dagen 
rond, tot de film opnieuw aan het rollen 
gaat: in een paar dagen zien we Ambon, 
Banda, met zijn zeetuinen 100 meter on
der de waterspiegel, maar door het hel
dere water nog goed te zieri, de Kei
eilanden, het centrum van onze missie, 
en tenslotte stap ik af in Dobo, waar ik, 
onder het licht van een petroleumlamp, 
U deze brief zit te schrijven, .over een 
paar dagen hoop ik dan Mimika te be
reiken en daar aan mensen, die ook 
recht hebben op de blijde boodschap de
ze te brengen. . 
Als ik U vraag, me daar een handje bij 
te helpen, neem dat dan niet voor ken
nisgeving aan . 
Want ik ben ook maar een mens, alleen 
tot menselijke dingen in staat. 
En hier gaat het om iets bovennatuur
lijks. Daar kunt U bij helpen. Want ook 
over zo'n kleine 25.000 kilometer land 
en zee heen reikt het gebed en werkt 
machtig. 

Houdoe, worre 
ANT. WELLING m.s.c. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS 

Zondag 11 Januari 

Een goed Katholiek is IN de kerk 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de pries
ter terugkeert naar de sacristie. 
Vandaag Feestdag van de H. Familie. 
De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van 9 uur zal worden opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. Vandaag gaat 
in alle HH. Missen de tweede schaalcol
lectt voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Vandaag om kwart voor twaalf 
Mariagarde en vanmiddag dm half 4 H. 
Familie. Vanavond om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. A.s. Zondag 18 Januari 
tot en met Zondag 25 Januari 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 christenen in de ene 
ware Kerk van Christus af te smeken. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 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. 
De zelatricen van de retraitepenning, die 
de contributie over 1947 nog niet ge
heel hebben afgedragen, worden ver
zocht, dit in de loop van deze maand 
te doen. Degenen die hiervoor haar 
boekje nodig mochten hebben, kunnen 
dit afhalen op de pastorie. 
Van 31 Januari tot 3 Februari wordt er 
in het retraitehuis te Uden een retraite 
gegeven voor meisfes uit Boxtel. 
Degenen, die aan deze retraite wensen 
deel te nemen, kunnen zich daarvoor 
opgeven, vandaag na de HH. Missen in 
de sacristie, 

MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor de overleden familie Bevers; 
z.a. gel. mndst. voor Cornelia van Hal-v.
Riel; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Pe
trus v. d. Hagen; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Johanna de Laar-van Kempen
v.w. de buurt; om half 8 gel. jrgt. voor
Johannes v. d. Schoot, Gertruda de 'hsvr.
en Johannes de zoon; z.a. gel. H. Mis
voor Marinus v. d. Meyden en Martina
Hensen; om half 9 gez. mndst. voor
Elizabeth Traa-Verhoeven.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Lambertus Petrus v. d. Brekel;
z.a. gel. jrgt. voor Justinus v. d. Eerden;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Petrus
Valks; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor
Marinus van Diessen v.w. het personeel
van de Boterfabriek; om half 8 gel. H.
Mis voor Frans van Erp en Christina
Koolzaad de. hsvr.; z.a. gel. H. Mis v. 
Theodorus Pastoor en Maria v. d. 
Broek; Óm half 9 gez. mndst. voor Ma
ria van Gerwen.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Mgr. Gerard Wilmer; z.a.
gel. H. Mis voor Maria Deker-Prick te
Brussel overleden; H. Hartaltaar gel.
mndst. voor .Huberdina Queens-Kusters;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Corne
lia van Hal-van Riel v.w. de Bond van
lîet H. Hart; om half 8 gel. H. Mis v.
onze jongens in Indië vanwege Maria's
Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor de
overleden familie Nijkamp;, om half 9
gez. mndst. voor Petrus Laus.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Petrus v. d. Hagen; z.a.
gel. mnàst. voor· Gerarda van Hemmen
vari Vught; H. Hartaltaar gel. mndst. v.
Johanna Schellekens-van Hoofd; H.
Bloedkapel ge' L H. -Mis voor Johanna
Verhoevén-de Greef te Waalwijk over
leden; om half 8 gel. H. Mis tot bizon
dere intentie; z.a. gel. H. Mis voor Ma
ria van Dongen-v. d. Laar; om half 9
gel. jrgt. voor Johannes v, d. Langen
berg.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez, mndst.
voor Johanna van Lieshout-de Werd;
z.a. gel. jrgt. voor Jan van Empel; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Elisabeth
van Heesch-v. d. Bosch; H. Bloedkapel
gel. H. Mis voor Petrus Muselaars en
Henrica van Drunen; om half 8 gel.
jrgt. voor de overleden familie v. Petrus
van Erp-van Rumund; z.a. gel. H. Mis
voor Marinus van Hamond; om half 9
gel. H. Mis voor Wilhelmus Johannes
van Offeren.
ZATERDAG: om kwart v. 7 gez. jrgt. v.
Everdina v. Mensvoort-v. Oirschot; z.a.
gel. mndst. voor Anna Maria Hensen-v.
d. Langenberg; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Marinus vàn Griensven v.w.
de Boxtelse R.K. Slagersvereniging;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Lamber
tus v. d. Steen v.w. de buurt;om half 8
gel. H. Mis voor Franciscus Mandos;
z.a. gel. H: Mis voor Marinus van Zand
beek te St. Michielsgestel overleden; om
half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van Vler
ken.
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 Cor
nelia van Hal-van Riel; Vrijdag gel. H. 
Mis voor Johanne.6 v. d. Plas en Hen
drica Dirks de hsvr.; Zaterdag gel. H. 
Mis tot bizondere intentie. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen: Petrus Johannes Boley 
geb. en won. in deze parochie en Mar
garetha Josephina Sluyter won. te 's Her
togenbosch; Augustinus Johannes Maria 
van der iyleer geb. in deze parochie en 
won. Parochie H. Hart en Adriana Pau
lina Marie Adèle Clerçx, geb. te Wette
ren, België, en won. in deze par.; Anto
nius Gerardus Voets. geb. en won. in de 
parochie van het H. Hart en Cornelia 
Henrica v. d. Velden geb. en won. in 
deze parochie, waarvan heden de 2e af
kondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht, de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 
Gedoopt: Anna Elizabeth Cornelia Ma
ria d. v Philippus Somers-Schreurs; Hen
dricus Adrianus z. v. Hendricus Bekers
van Oers; Henrica Geerdina Jan Marie 
d. v. Gerardus v. d. Boer-v. d. Hoogen.

PAROCHIE H. HART BOXTEL
Feestdag der H. Fam. J. M. J., 12 Jan '48 

De 1 e - schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor B. N. Vandaag feestdag der H. 
Familie. 
Tijdens de HH. Missen.geschiedt de op
dracht van alle huisgezinnen van onze 
parochie aan het H. Huisgezin van Na
zareth. De Hoogmis is met volkzang. 
Direct na de Hoogmïs Santa Teresa v. 
de meisjes. 
Om kwart voor 12 H. Familie voor de 
jongens; de vergadering der H. Familie 
voor mannen vervalt v.w. de retraite. 
Om 7 ·uur Lof met volkszang en Rozen
lfoedje voor· onze Jongens in Indië. 
Maandagavond om 8 uur begint de re
traite voor gezinshoofden uit de Boeren
stand van onze parochie. Er vertrekt een 
trein uit Boxtel 25 minuten voor 8 uur. 
De retraite voor de Middenstand onzer 
parochie begint a.s. Zaterdag, ook om 
8 uur 's avonds. 
Vrijdagavond om 8 uur repetitie voor de 
zangeressen der H. Fam. v. meisjes. 
A.s. Zondag begint de Internationale
Bidweek.
Van 31 Jan.-3 Febr. wordt te Uden
een Retraite gegeven speciaal voor meis
jes uit Boxtel err omgeving. Nu de va
ders en moeders hun retraite gedaa,.
hebben en ook vele jongens een retraite
volgden voor de Militaire dienst, ver
trouwen wij, dat een flink aantal meisjes
zal deelnemen aan deze retraite. 
Want de retraite is een machtig middel
tot geloofsverdieping. Men kan zich op
geven op de pastorie.
ZONDAG, 11 Jan.: 6 uur Ld. voor een
spoedige terugkeer uit Duitslartd; 7 uur
Ld. voor de parochie; 8 uur Ld. voor
een overleden Moeder; kwart over 9
Ld. t.e.v. H. Antonius uit dankbaarheid;
half 11 de Hoogmis uit dankbaarheid.

MAANDAG, 12 Jan.: 7 uur Gef. Lj. v. 
Z.E.H. Pastoor de .Kort, zijn ouders, 
brper en zuster; I.m. voor ·Martina Vla
minckx-v. Handel; kwart voor 8 Ld. v.

Clasina v. d. Gouw-v. d. Dungen; I.m .. 
voor Johannes v. d. Heyden; half 9 z.d. 
voor Antoon Smulders v.w. de Buurt. 
DINSDAG, 13 Jan.: 7 uur Gef. l.j. voor 
Z.E.H. Pastoor <;Ie Kort, zijn ouders, 
broer en zuster; I.m. voor Henricus van 
Weert; kwart 1voor 8 I.m. voor Johanna 
v. d. Loo-Heesakkers; Ld. voor Gerdina 
v. Beljouw; half 9 Ld. voor Clasina v. d.
Gouw-v. d. J)ungen.
WOENSDAG, 14 Jan.: 7 uur Pl. I.m.
voor Karel Smit; I.m. voor J9hanna van
Geffen-v. d. Horst; kwart voor 8 Ld. v.

Maria Kouwenberg-v. d. ·Steen; Ld. v.
Adrianus Vlaminckx v.w. de Buurt; half
9 I.d. voor Clazina v. d. Gouw v. d.
Dungen.
DONDERDAG, 15 Jan.: 7 uur Pl. I.m.
voor Johanna Heeren-Kuppen; I.m. voor
Frans van Kleef; kwart voor 8 Ld. voor
Johanna Spijkers-Dekkers v.w. de Buurt;
I.m. voor Petronella v. d. Horst-v. Han
del; half 9 l.d. voor Jan v. d. Linden.
VRIJDAG, 16 Jan. :,7 uur I.m. voor Ger
rit Voets; I.d. voor Matthilde Scheepers
v.w. de Buurt; kwart voor 8 l.d. voor
Martinus v. Schijndel v. w. de Buurt; Ld.
voor Marinus v. Esch; half 9 Ld. voor
Justina Waals-Götz.
ZATERDAG, 17 Ján., 7 uur Ld, voor
Henricus v. Weert v.w. de Kleinkinde
ren; l.d. voor Eerw. Zuster Maria C!;er
truda te Eersel overleden; kwart voor 8
l.j. voor Antonius v. d. Brand en Maria
v. d. Louw z.e.; Ld. voor Jan v. d. Aa
en Wilhelmus de zoon; half 9 z.j. voor
Adriaan v.· Mensfoort en .Cornelia van
Krieken z.e.; Ld. Bizondere Intentie.

PAROCHIE H. LAMBERTUS 
GEMONDE 

tste Zondag na Driekoningen 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie;- 10 uur jrgt. voor An
toon "· Griensven. 
MAANDAG:half 8 jrgt. voor Joannes v. 
Doremale. 
DINSDAG,haff 8 jrgt. voor Johanna 
Maria hsv�. van Ant. v. Griensven. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Adri
anus van Griensven. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor The
resia v. Griensven. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor fam. van 
Griensven-de Bever. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
v. Hout.
Deze week zullen geschieden : 
Maandag mndst. voor Henricus Kemps; 
Dinsdag mndst. v. Henrica v. Logten; 
Woensdag mndst. v. Antonetta· v. Kern-· 
pen; Donderdag mndst. voor Adrianus 
v. Ruremonde; Vrijdag mndst. voor · Jq
annes v. Nistelrooy; Zaterdag H. MIS
voor Antonetta yan Kempen, H. Roch�.
Parochie overzicht: 
Gedoopt: 57. 
Overleden (volwassenen) 11. 
Getrouwd 12. 
H. Communiën 38000.
Kath. huisgezinnen onder Boxtel 120

onder St. Michiels-Gestel 72 
onder Schijndel 46 

onder St. Oedenrode 43 
281 

Zielen 1405. 

PAROCHIE • H. THERESIA BOXTEL 
Zondag onder het Octaaf 
van Driekongen 1948 

ZONOAG: half 8 jrgt., waarbij de kerk 
met 'n kaars wordt vereerd voor Norber
tus v. d. Wal,· Maria Veraa en Meche, 
lina Goossens hsvren; 9 uur jrgt: voor 
Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 
half 11 Hoogmis voor het welzijn v. d"' 
parochianen. Op deze dag wijden we de 
huisgezinnen toe aan de H. Familie van 
Nazareth. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B. N. 
Vergadering van St. Vincentius-vereni
ging. Half 3 Lof met Rozenhoedje uit 
dank voor verkregen weldaden. 
MAANDAG: half 8 H. Mfs tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gefundeerd 
gel. jrgt. voor de familie Servaas- v. d. 
Breekel. 
DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis v. 
Mevr. de Wed. Maria Maas-de Werd; 
kwart over 8 gez. mndst. voor Petronella 
v. d. Sloot-Roosmalen.
WOENSDAG: half 8 H .Mis voor over
leden ouders; kwart over 8 • gez. mndst. 
voor Hendrikus v. d. Loo. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
juffrouw Claassen-v. d. Heyden; kwart 
over 8. H. Mis tot intentie v. d. leden 
der Godvruchtige vereniging ter ere v. 
d. H. Thèresia v. h. Kind Jezus.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
Berends; kwart over 8 gez. mndst. voor 
Weduwe Cornelia de Groot-v. Roos
Q1a}en_ 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Joan
na Bosch-v. Engeland; kwart over 8 H. 
Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt 
vereerd, voor de Eerw. Broeder Petrus 
te Langenboom overleden. 
Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en 
van 5 tot half 7. Om half 6 Lof met Ro
zenhoedje, om Gods' zegen af te smeken 
over ons Parochiehuis en de Kapel van 
Stapelen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor de Eerw. Broeder Petrus in Langen
boom; Mevr. Cornelia Barten-v. Hoorn 
te Beugen; Antoon , Bastiaans te Mil; 
Elisabeth Penders te Vlijmen en Maria 
Dekker-v. d. Aker te Oirschot overleden. 
ZONDAG, 18 Jan.: half 8 H. Mis ter 
ere van 0. L. Vr. v. Altijddurende Bij
stand voor behouden thuiskomst; hierbij 
wordt de kerk met 'n kaars vereerd.; 9 
uur H. Mis voor Marinus v. Griensven 
te Boxtel overleden. 
Op deze dag begint het Octaaf met het 



feest v. St. Petrus' Stoel te Rome tot hereniging der kerken voor het éne ware geloof en het Octaaf sluit met het feest v. d. H. Paulus, die tot het ware geloofbekeerde.
Maandag tot Woensdag en Vrijdag en Zaterdag: 7 uur z. 7e voor Marinus Traa; half 8 z.j. voor Maria Theodorus VersantvoQrt; 8 uur z.i. mndst. voor Adrianus Nijssen. 

ZATERDAG: half 8 z. mndst. voor Cornelia v. d. Biggelaar; 8 uur 1. mndst. v. Engelbertus v. d. Wiel. PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH nelia van Oers-v. d. Braak; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Zondag onder Octaaf van Driekoningen 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING LIEMPDE DINSDAG: half 8 z.j. voor Cornelis Johannes Branten; 8 uur 1. mnst. voor Adrianus Vughts. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der par.; 8 uur 1.j. voor Johanna v. Gestel; Hl uur de Hoogmis voor Cornelis van Abeelen als overleden Korist. 
Vandaag feestdag van de H. Familie 
]. M. J. HH. -Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Onder de HH. Missen acte van Toewijding van c1e Huisgezinnen. 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 het 4de, 5de, 6de en 7de leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamenlijk communiceren. 

MAANDAG: half 8 mndst. voor Adriana van de Ven-V'. d. Struyk. DINSDAC: half 8 mndst. voor Gerardina van de Pas-Hoevenaars. WOENSDAG: half 8 mndst. voor Martinus Johannes van Róoy. DONDERDAG: half 8 mndst. v. ,Adri" anus van de Nosterum. Zondag onder het Octaaf van Driekoningen 11 Januari 1948 
WOENSDAG: half 8 z. mndst. voor Wilhelmina Appel doorn; 8 uur I. mndst. voor Maria Adrianus Coppens. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. noden der parochianen; half 8 z. 7e voor Marinus Traa; 8 uur 1. mndst. voor Mària Hendricus van de Sande 

In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. voor Michiel v. d. Velden; Dinsdag 7 uur I.m. voor Arnoldus v. d. Wiel als overleden lid·der Proc. van Roermond. VRIJOAG: half 8 mndst. voor Gertruda van der Staak-Konings. ZAtEF.D,é.G: half 8 jrgt. voor Frans van Gemert. ZONDAG: half 7 l.j. voor Henricus v. Erp en Johanna de hsvr.; 8 uur l,j. voor Maria Johannes v. Rooy; de Hoogmis _te 10 uur tot welzijn der parochie; 3 uur Lof; daarna Jongens-Congregatie. VRIJDAG: half 8 z. mndst. voor. Petrus v. d. Berk; 8 uur 1. mndst. voor MathildaPrinsen.
7e Marinus Traa overleden te Liempde. Gedoopt: Johanna Maria Cornelia Anton ia d. van Cornelis v. d. Velden-de Crom; Wilhelmina Henrica Cornelia d. van Wilhelmus Putmans-Thomassen. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelia Doggen'-T raas; half 9 mndst. voor Cor-

Elders: H. ,Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak- H. Mis voor Gertruda van der Staak-Konings; H. Mis voor Adriana van de Veó-v. d. Struyk. 
Zondag 11 Januari verloven zich: TOOS WISSINK en HERMAN BREUER Devehter, Golsttaat 12. Salatiga, N.O.1. ONDERTROUWD: Aug. J. M. van der Meer en Adr. P. M. A. Clercx. 

Nagekomen Nieuwjaarswensen 

Het Bestuur van de R.K. Bouwvak Arb. Bond, afd. Boxtel, wenst Adviseur en leden een voorspoedig 1948. 
Dienstplichtige Soldaat LEO MATHIJSSEN wenst vanuit Padang Vliegveld Taabing Sumatra, Ouders, Broers en Zusters, Vrienden, 

M. v. d. MEIJDENCafé en Kolenhandelwenst cliëntèle, Familie, Vrienden en Kennissen 'n Zalig Nieuwjaar. Het huwelijk wordt gesloten Kennissen, P.T.T.-Pers., Kath.in de kerk van St. Petrus te Thuisfront een Zailg en VoorBoxtel, op Woensdag 4 Fe- spoedlg Nieuwjaar. bruari 19.48, des v.m. half It. Verhnding Tech.-Dienst 
Eindhovenseweg 6, Boxtel. 

DE BOXTELSE 
Begrafenis•Onderneming 
Stationstraat 64 Receptie van half 2 tot half 3, SubsiSt Comp. I, Lnr. 260326227 Bossche-weg 51. Goenoeng-Sahari Toekomstig adres: Boxtel, Sta- Veldpost-K. Batavia. is een erkende tionsstraat 105. Boxtel, Januari 1948. 

···············-········ 1 Op Donderdag 15 Januari f• hopen onze geliefde ouders 1 
! Antonius van • en t 1 Petronella v. d. Langeberg 

1
. hun _25-Jarig Huwelijksfeestte vieren. 

R. K. Middenstandszaak. 
Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan de Eerw. Heren Geestelijken en Aalmoezenier, de firma Van Susante en haar personeel, familie, kennisserr en Buurtgenoten, Directrice, Administratief-, Verplegend en ander personeel van het Mil. Hospitaal te Arnhem en de Begrafenis-Onderneming voor de betoonde hulp bij ziekte en de belangstelling bij overlijden en begrafenis van onze Zoon en Broer 

TONNY. A. NOOREN en Kinderen.t Hunne dankbare kinderen: !
1 Stien en Echtgenoot, t Gvraagd als °Tuinman: aanko-Corrie, Br. Dorotheus, f mende jongen voor hele week
i

Rieki, Tonnie, ! of oudere kracht enkele dagenPietje, Joke, Toosje. t per week.
Notaris P. Mertens te Boxtel zal publiek v erkopen : 

f Boxtel, 15 Januari 1948. •, Ir. J. ROMP, ,,Seliswoude"1 Parallelweg Z 15. t Bosscheweg 227, Boxtel. 1. Dinsdag 13 Januari 1948voorm. 10 uur in Hotel vanVlerken, Markt te Boxtelvoor het Mannengasthuis teBoxtel : 11 kopen schaarhoutte Boxtel in de Oeteldonkene!L, voor de Heer Adr. vanGriensven te Boxtel, Tongeren 111, 10 kopen schaarhout met erwtenrijzen nabijzijn woning.

···············--·····-·
................................ 

1 Op Zaterdag 17 Januàri 1 hopen onze geliefde ouders i FR. v. d. LAAK 
!

en
1 

! A. v. d. LAAK-
! v. d. BESSELAAR thunne 25-Jarige Echtvere- f eniging te herdenken. !Moge God hen nog vele e 
1 

jaren schenken tot wdzijn 
1
. van ons, Hunne dankbare kinderen. Brugstraa t 13. 

·····-·-·-···-·-·-·-···-

Aècountantskantoor 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

VELO-M!:! 

Il. Donderdag 15 Januari 1948 voorm. 10 uur in Café van de Sande te Liempde voor de Heer J. van Gerwen te Liempde, 7 kopen schaar •. hout in het bos te Liempde in Kasteren. MARKT BOXTEL (Jt,:3(,. � f Te koop: Jongensfiets met Uit voorraad leverbaar:nieuwe banden, leeftijd 9 tot WAS MACHINES15 jaar. v. S'almstr. 10 (boven). F Gras- en· Klaverzaden 

R.K. Heer zoekt gemeubileerde Zit-Slaapkamer. Brieven met prijsopgave onder nr. 30 aan bureau dezer. Te_koop: Een fornuiskachel en een haard beide in goede staat, een schot met 8 liter melk. M. v. Roosmalen, Vorst %, Boxtel.Te koop: een toom beste biggen, bij G. v. Beljouw, Roond, 3, Boxtel. Te koop: Garbardine Regenjas 17-18 jaar en meisjes mantel 17-18 jaar z.g.a.n. Bevragen Molenstraat 19. Te koop: een sorteermolen merk "De Zwaluw" in goede staát en prijs billijk. Adres: F. van Boxtel, Nieuwstraat 84. Te koop: Een �rachtige vaars, aan telling 20 Januari, t.b.c. vrij. J. v. d. Heuvel, Kinderbosch 88, Boxtel. Te koop: 1 motor 1939 merk Francis Barnet 125 C.C. in zeer goede staat, bij J. Leermakers, Esch. Te koop: twee beste driftvarkens, bij A. v. Dooremalen, Lennisheuvel 78a, Boxtel. Te koop: Biggen en Schaarhout waarin boonstaken. M. de Gn;iot, Lennisheuvel59.Te koop: een tweedehands Damesfiets, in goede staat. Dr. Hoekstraa-t 8. Te koop: een paar schoenen, maat 38, z.g.a.n. A. Adelaars, Breukelsestraat 4. Te huur: Grond voor werkplaats in Ceritrµm van Boxtel. Brieven onder nr. 9 aan Mo-lenstraat 19. Te koop wegens verhuizing: P.hilips-Radio met Luidsprekeren kastje, twee kleine kastjes,cylinder schrijfbureau, schrijfbureau tevens boekenkast, 4prima kamerstoelen, eikenhouten tafel, 4 keukenstoelen, ligstoel, drie kroonlampen, nieuween-persoons ledikant en eentwee-persoons met matrassen,kuikenren, vergasser, spiegels,enz. Nieuwstraat 32.

ORNUIZEN, KACHELS LEDIKANTEN MET zijn 3Oà40procent in prijs verlaagd. SPIRAALMATRAS Voor kwaliteit en lage COMPLETE MEUBILERING prijs naar enz. enz. 
* Wenst cliëntèle

een gelukkig en 

VAN OERS Breukelsestraat 112. 
voorspoedig 1948. Vraagt. onze prijscourant. 

VOOR 

NETTE MEISJES 
is plaats 

op de Verpakkingsafdeling 

te BOXTEL 

van de N.V. Organon Goed loon 
Persoonlijke aanmeldingen dagelijks tussen 9 en 17 uur aan de fabriek, 
LENNISHEUVEL te BOXTEL 

De N.V. Exportcentrale "Boxtel" kan op haar afdeling "Mach. werkplaats"
een FLINKE JONGEN plaatsen ter opleiding tot Bankwerker-Monteur Aanmelden bij de Portier 
SCHOENFABRIEK DIJK MANS Kloosterdwarsstraat 3, Boxtel 
vraagt handige 

Jongens en Meisjes ter opleiding. 

Notarissen P. Mertens te Boxtel en 
A. van Schuylenburg te Nijmegenzullen te Boxtel voor inzet op Maandag 12 Januari 1948 in Hotel van Vler1cen en zo nodig voor toewijzing op Maandag 19 Januari 1948 in Hotel v. d. Ven, Markt, telkens nam. 5 u., voor de Fam. Peters te Mook, krachtens Rechterlijk bevel Publiek verkopen : Koop 1. Landbouwerswoning met erf, wei- en bouwland te Boxtel Lennisheuvel 109, groot ongeveer 2.96 H.A. kadas-· ter gedeelten van sectie E nrs. 1784 én 11J16, verpacht aan L. v.d. Loo, voor !. 4.- per week tot 1952.Koop 2. Huis met erf en weiland te Boxtel Lennisheuvel 108, groot ongeveer 25 aren, zijnde perceel kadaster sectie E no. 1785 geheel en sectie E no. 1874 gedeeltelijk, ver-huurd aan A. Dinissen voor f. 3.25 per week. Koop 3. Huis, erf en bouwland te Boxtel, Lennisheuvel 107, groot ongeveer 33 aren, kadaster gedeelte van sectie E no. 1816, verhuurd aan G. de Otter voor f 3,25 per week. Huren en pachten voor kopers vanaf de eerste dag der week volgend op de betaling der koopsommen, welke betaling moet geschieden uiterlijk 19 Aptil 1948. Lasten vanaf I Januari 1948 voor kopers. De Gedeputeerde Staten van Noord• Brabant, brengen ter Openbare kennis: I. dat met ingang van 12 Januari 1948 ter kosteloze inzagevan een ieder worden nedergelegd t.er secretarieën der gemeenten Oirschot, Boxtel, Oisterwijk en Esch de navolgendestukken betreffende het verzoek om ruilverkaveling in degenoemde gemeenten ten aanzien van gronden, gelegen indie gemeenten aangevraagd door de afdeling Oirschot van deNoord-Brab_antse Christelijke Boerenbond.a. het advies van de Centrale Cultuurtech�ische Commissie 1b. de lijst van hen, die bij het kadaster bekend staan alseigenaren v. percelen in het blok van ruilverkaveling gelegen; c. een kaart waarop zijn aangegeven het blok van ruilverkaveling en het plan van de wegen, waterlopen en -kaden met de daartoe behorende kunstwerken, zoals deze voorlopig zijn vastgesteld 1 II. dat de eigenaren bij aangetekende brief zijn opgeroepentot bijwoning, hetzij in persoon of bij gemachtigde, van devergadering te houden in het R.K. Bondsgebouw te Oirschotop 17 Februari 1948 des voormiddags om 10.30 uur, in welkevergadering een besluit ten aanzien van de hiervoren om-schreven ruilverkaveling zal worden genomen.'s-Hertogenbosch, 24 December 1947. DE GEDEPUTEERDE STATEN VOORNOEMD, J. de Quay, Voorzitterv. Rooij, Griffier

Onze Klanten stonden verbaasd 
bij de heropening van onze geheel 
gemoderniseerde Dames- en Kinder
Confectie-af deling 

Het was inderdaad "het rijk der
Vrouwen" en iedereen zegt met recht

WITTE'VEEN de zaak 
voor de vrouw met smaak! 

Wij hebben nog een 
rijke sortering in: 

MANTELS en JAPONNEN 
Wacht niet te lang 
doch doet nu uw keuze ! 

F. ]. WITTEVEEN
MANUF ACTOREN & CONFECTIEBEDRIJF 
Rechterstraat 1 8 

Gevraagd voor direct 
• Prima Verkoopster

bekend met het gehele vak.

• Jonge Dame
liefst met Mulo diploma
roor kassa en lichte kantoorwerkzaamheden.

• Flinke eerlijke Jonge Man
16-18 jaar.

voor expeditie en magazijnwerk.

Vlotte en aangename werkkring. 
Persoonlijke of schriftelijke sollicitatie 
met vermelding voor welke functie ge
solliciteerd wordt. 

Aan 

Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 Boxtel 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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DEZE WEEK 
theedoeken 
handdoeken 
witte keper 
prima flanel 
dameskousen 

70X70 
70X70 
90 cm. br. 
80 cm. br. 

alles van vooroorlogse kwaliteit. 

Volgt onze regelmatige 

wekelijkse extra aanbiedingen. 

Natuurlijk bij 

Stationstraat 43 - Boxtel 1 
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1 oE ARK I Toneeluitvoering Stapelen Op Dinsdag 13 en Woensdag 14 ,.lanuari wordt door de studenten van het St. Theresia Missiehuis opgevoerd het toneelstuk 
Een Heilige 

die geen heiige zijn wou van Henri Gheon AANV ANC 7.30 uur. Grime: Tb. v. Lamoen. ENTREE: lste Rang !. 1.50 2de Rang 1 1.Plaatsbespreken op Zondag 1,1 Januari en op de speel-. dagen van 12' - 1 uur aan de zaal. Voorverkoop van kaarten aan het St. Theresia Missiehuis vanaf Zondag 11 Januari. 
Alle soorten Yerlichtings-artikelen viadt U bij 

A. ADELAARS.Prachtige reproducties van de Franse beeldhouwer Pater MARIE BERNARD, uit de Kuflsthandel v. SANTYOORT Tilburg. ZIET ÉTALAGE. 
-- Rookt kwaliteit vol geur en smaal:cen Koopt 1 blJ Bert van den Braak • Nieuwe K·erkstraat 73 Telefoon 450 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

vos STATIONSTR. 44 
Voor de VERPAKKINGSAFDELING 

te BOXTEL 

zoekt de N.V. ORGANON 

een Leidster 
in staat tot het geven van beschaafde 

en tactvolle leiding, 

alsmede een 

Steno-Typiste 
Brieven aan afd. Personeelszaken Organon, Kloosterstraat 6 te Oss 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De gang der mensheid. 
Wie de geschiedenis der mensheid na
gaat van enkele eeuwen komt steeds 
weer tot de ontdekking dat er om zo te 
zeggen een zeker noodlot boven het 
mensdom hangt, dat zelden te keren is. 
Men kan misschien ook spreken van 
voorzienigheid. Maar in sommige dingen 
is het alsof de mensheid zelf alles in 
handen heeft en tegeli)kertijd alles zich 
sàmendringt, zonder dat men er iets aan 
kan doen. 
Telkens blijkt weer dat een oorlog onaf
wendbaar is. Iedere eeuw heeft haar 
eigen oorlogen, haar eigen rampen en 
gebeurtenissen. Het is alsof er niets aan 
te veranderen is. Soms staan er grote 
mannen op die een wereldorde omver
werpen, millioenen mensen de dood in
jagen en het leven totaal omgooien. En 
daarna komt de zon weer even gewoon 
op als tevoren. 
Alles gaat in een snel tempo vooruit. 
De wetenschap verovert ontstellende ge
bieden. Steeds weer heeft men grotere 
uitvindingen te bewonderen of te vrezen. 
De geschiedenis echter gàat stap voor 
stap verder als een onafwentelbaar rots-· 
blok. De vromen zien zich verpletterd 
worden door de slechten. Niets kan men 

. veranderen aan het wereldlot. 
Stelsels komen en gaan. Tyrannen staan 
op en worden overweldigd. Hèilige wor
den gemarteld, volken verdwijnen en 
stormen verwoesten grote streken. En 
tussen dit alles staat de mens, klein en 
onmachtig tegenover de loop der ge
schiedenis. 
Soms- krijgt een kleine minderheid de 
kans om even de woorden liefde en 
goedheid_ door de - aether te roepen, 
maar evèn later krijst weer de revolutie • 
het "verenigt u" tot de prolètariers aller 
landen. Aan de ene kant van de wereld 
winnen missionarissen hele do';'-pen. voor 
het rijk van de liefde, terwijl aan de 
andere kant duizenden hun christelijke 
,afkomst vergeten. 
Generatie na generatie meent het we-· 
reldbeeld te kunnen veranderen, door 
hun uitvindingen, wijsgerige stelsels of 
nieuwe religieuze invloeden, zonder dat 
er eigenlijk veel verandert aan de essen
tie ·van or.s bestaan. 
Men werd in onze twintigste eeuw zelfs 
zo wijs, dat men. de oplossing meende te 
vinden in de overtuiging dat het leven 
zinloos is. 
Maar geboren worden en sterven zijn 

De Internationale Bidweek 
DAT ALLEN EEN .ZIJN! 

Van 18 tot 25 Januari vieren we weder
om de Internationale Bidweek, om van 
God de Eenheid van alle mensen in' de 
ene grote christenfamilie te verkrijgen_. 
Maar op bijzondere wijze gaan geduren
de deze dagen van intens gebed onze 
gedachten uit" naar de 180 millioen af
gescheiden christenen uit het Nabije- en 
Midden-Oosten, die in het verre verle
den door noodlottige fouten, waarvan 
zij de schuld niét meer dragen van de 
Katholieke Kerk werden verwijderd. 
De scheiding van Oost en West, de 
scheiding van de christenen van Rusland, 
de Balkanstaten, Voor-Azië, Syrië, Pa
lestina, Iran en Irak, Egypte, Ethiopië 
en Voor-fndië van de Eenheid, is volgens 
Pius XI een grote ramp voor de H. Kerk. 
Om aan deze ramp een einde· te stellen 
roept de Paus Pius XII alle _ch'ristenèn 
op tot actie en gebed. H�j doet het zo 
maar niet in het algemeen, maar om 
zijn eigen woorden te gebruiken, aan 
draagt," vraagt hij dringend met alle 
kracht mee te werken om nu de terug
keer van alle afgescheiden christenen 
onder het gezag van de Paus van Rome 
te bevorderen. Deze actie lijdt geen uit
stel, want zegt de H. Vader, tegen de 
machtige eenheid, die zich aan het vor
men is voor de vernietiging van het ka
tholielçe geloof in Europa, moeten we 
stellen de eenheid van alle christenen 
van_ Oost en West, opdat ze tesamen 
het Rijk van de Goddelijke Zaligmaker 
verdedigen en uitbreiden over de wereld. 
Het gaat om de allergrootste belangen 
van het christendom. 
Daarom durft het Apostolaat der Hereni
ging, de door het Episcopaat officieel 
erkende organisatie voor de missionering 
in het Oosten, een beroep doen op alle 
katholieken, voor geestelijke en stoffe
lijke steun. 
Onze. missi.onarissen, die in het Oosten 
staan op de allergevaarlijkste voorposten 
van de Katholieke Kerk, kunnen onze 
hulp niet missen. 
Laten we begrijpen dat ze op slot van 
rekening strijden voor ons: Om aan onz!! 
kinderen het recht en de mogt:lljkheid 
te verzekeren het geloof, dat ze ontvin
gen van huri ouders over te dragen aan 
hun kinderen. 
We hopen dat degenen die lid. zijn, dit 
zullen blijven, en dat degenen, die nog 
niet zijn aangesloten, zich in grote ge
tale gedurende de Bidweek zullen opge
ven. Eenmaal zullen we blij zijn dat we 
voor dit voorname werk van onze Moe
der de H. Kerk een offertje hebben ge
pracht. 

PATER F. WIJNHOVEN 
Nationale Directeur. 

nog altijd twee elementaire dingen . die 
het leven beheersen. Als men achter dit 
alles niet een grote onzichtbare kracht 
veronderstelt, die alles regelt en bestuurt, 
dan kan men zich beter maar voor het 
hoofd schieten. Wanneer werkelijk na 
dit soms moeilijke leven alleen de grijze 
eentonige stilte van het niets volgt dan 
is het inderdaad beter niet geboren te 
zijn. Dan hebben goedheid, liefde en 
rechtvaardigheid inderdaad niets meer te 
betekenen. 
Zoveel mogelijk te genieten waren dan 
dl'} enigst logische houding. 
Zolang wij niet allen echt overtuigd zijn 
van het onomstootbare feit dat na de 
dood het leven pas begint, zijn we niet 
in staat een leven en een maatschappij 
in te richten, waar het goed is in te 
ademen. Het is juist die _  waarheid die ten 
grondslag ligt aan het christendom: De 
eeuwigheid na de dood. 
Als men daarvan • echt overtuigd kon 
·zijn, zou men ook volgens die over
tuiging handelen, of althans proberen
te handelen.
De gang der l)lensheid is er een van
duizend herhalingen en nog heeft het
mensdom niets geleerd.
Het persoonlijke leven komt langs vele
ravijnen en klippen eindelijk op de hoog
vlakten der liefde. En daarna---· komt de
dood, voordat ze h�bben kunnen werken
aan_ het eigenlijke werelçlbeeld.
De grote mannen missen dikwijls dïe in
wendige kracht, die hen werkelijk groot
maakt. Hun namen weerklinken over de
hele wereld en de geschiedenisboeken
vermelden jarenlang hun daden... maar
de eigenlijke geschiedenis wordt niet ge
schreven door. qie namen en die daden.
De eigenlijke gang der mensheid werd
nimmer beschreven. Het is de geschiede
nis der gee-sten, der, zielen, als ge wilt.
Mag het wereldbeeld niet veel veran
deren, zal de loop der geschiedenis tal
loze herhalingen tellen en grote uitvin
dingen vermelden, mag ook al de cultuur
zich op een hoog peil verheffen . . .......
hèt meest van belang is voor ieder mens
afzonderlijk of hij de gang van het leven
heeft begrepen, of hij het leven beheer
ste en of hij groeide naar zijn eeuwige
bestemming. . 
Kan men van de wereld nieés m;.keu, dat
op de eeuwigheid gelijkt, dan is het de
plitht van ieder mens afzonderlijk zijn
eigen beeld tè vormen naar het groot
model, dat hij voor zich kreeg.

Plaatselijk nieuws.

HONDENBELASTING 1948 
Wij maken onze lezers erop -attent, dat 
zij, die geen aangiftebiljet voor de hon
denbelasting ontvangen, gehoudert zijn 
aangifte te doen, en wel vóór 1 Maart 
a.s.
Aangifte kan geschieden op het gemeen
tehuis, afd. Algemene Zaken.
Zie bekendmaking in dit blad.

MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL 

Kostte een blokfluit voorheen f 30,-, 
thans is een goede blokfluit in de handel 
voor de prijs van f 20,-. 
In elke goede muziekzaak zijn deze te 
verkrijgen. 
Desgewenst kunnen wij voor de levèring 
van een goed instrument zorgen. 
De blokfluitlessen worden 's Maandags 
in de Ark gegeven. 
Voor het muzikale leven, hier ter plaat
sen is het van belang dat het vioolon
derricht een grotere belangstelling krijgt. 
Verschillende ouders, die hun kind graag 
viool zouden laten leren, maken het vol
gende (overigens gegronde) bezwaar: 
"Zou het op de duur blijken dat mijn 
kind geen aanleg en totaal geen ambitie 
heeft, dan zouden al onze uitgaven voor 
niets zijn geweest." 
We hebben gemeend voor dit be-r:waar 
een degelijke oplossing te vinden. 
Door de R.K. V.M.S. zullen enkele vi
olen worden aangeschaft, die door mu
zikale leerlingen, tegen een huurprijs 
van ± f 2,50 per 3 maanden kunnen 
werden gebruikt. 
Blijkt na verloop van tijd aanleg en am
bitiè aanwezig te zijn bij de leerling, 
dan kan het instrument, met aftrek van 
d� betaalde huur, worden aangeschaft. 
Wij_ hopen hiem1ede voor verschillende 
ouders een zeker risico uit de weg te 
hebben geruimd. 
Inlichtingen worden gaarne verstrekt 
door de dirècteur, Dufourstraat 2. 

EIERVERENIGING 
Wegens het eindige van de 2de leve
rings-periode op Zaterdag 17 Januari 
worden de eieren op Zaterdag 17 Jan. 
ingepakt van 8-12 uur v.m. 
Op Maandag 19 Januari geen eieren in
leveren. 
Op Dinsdag 20 Januari 's avonds half 7 
Algem. Vergadering van de Eiervere_ni
gin� bij H. v. Rooij. 
Zie advertentie in dit blad. 

R.K.J,B. afd. BOXTEL 
De eerstvolgende Sociale Cursus wordt 
gegeven Dinsdag 27 Januari in de Land
bouwschool, aanv.ang 's avonds om half 8. 

KINDERFEEST 
Woensdagmiddag 14 Januari j.l., was het 
feest voor de kinderen van de leden der 
K(atholieke) A(rbeiders) B(eweging) afd. 
Boxtel. 
Gróót feest, want Henk Zoutendijk 
bracht, in drie maal een bomvolle Ark, 
met zijn marionettenspel "In den Vroe
den Zotscap" enkele leuke sprookjes, 
welke insloegen bij de uitbundige kinder
schaar. 
Tenslotte wachtte elk kind nog een 
extra-verrassing, in de vorm van gebak, 
waarmee het einde kwam van een kin
derfeest van het goede soort. 

REPATRiëRENDE MILITAIREN 
Per s.s. Volendam, dat vermoedelijk ·op 
26 Januari, te Rotterdam zal aankomen, 
zullen de volgende militairen -uit Boxtel 
repatriëren: Serg. P. J. v. d. Bongaard, 
E. H. Kampert, A. v. Dommelen, J. A. 
Pennings. 

HET KRUISBEELD 
VAN PATER MARIE BERNARD 

In de vitrine van de fa. A. Adelaars in 
de Breukelsestraat kan men een repro
ductie in schilderijvonn bewonderen van 
het kruisbeeld van de Franse beeldhou
wer Pater Marie Bernard, wiens sche_p
ping bekendheid verwierf ver buiten de 
grenzen van zijn land. 
Het algemeen oordeel over de Christus
kop is, dat er in de Christelijke kunst 
geen Christus-aanschijn te vinden is, dat 
de beschouwer zó ontroert en waaruit 
zulk een troost straalt. 
Deze bijzondere gravure, die in de nor
male handel niet te koop is, wordt thans 
bij uitzondering beschikbaar gesteld aan 
het volk, dat zich geen mooier cadeau 
kan indenken. 

R.K. GILDENBONDS-HARMONIE 
Concours-Successen 

Op het concours van de Harmonie van 
Huize Nazareth "Ons Genoegen", dat 
te Tilburg werd gehouden, werden door 
leden van de R.K. Gildenbonds-Harmo
nit? .eP.kele fraaie successen geboekt. 
Het duo Fr. Hazenberg_-A. Boley be
haalde in de afd. Uitmuntend de 1ste 
prijs met lof der jury. 
De solisten H. Boley, v. Oirschot en J. de 
_Jong behaalden ieder een 1ste prijs, resp. 
met 114 punten en lof der jury, 111 en 
102 punten. 

Groot Instrumentaal en Vocaal Concert 
De R.K. Gildenbonds-Hannonie geeft op 
Dinsdag 20 Januari m.m.v. Boxtels Ge
mengd Koor in De Ark een groot instru
mentaal en vocaal concert voor H.H. 
Leden, Donateurs en Begunstigers met 
hunne dames. 
Het instrumentaal concert, dat door di
recteur J. J. Hermans gedirigeerd zal 
worden, zal een weinig afwijken van het 
oorspronkelijk programma. 
Dit. naar aanleiding van bovenvermelde 
concours-successen. 
De dlietten en soli, die deze. successen 
bewerkten, zullen in _het programma van 
Dinsdagavond worden gelast, waardoor 
enkele andere uit te voeren werken zul
len komen te vervallen. 
Het programma van Boxtels Gemengd 
Mannen- en Dameskoor o.l.v. de Heer 
C. Suys blijft ongewijzigd.

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 30 December 1947 
t.m. 12 Januari 1948

GEBOREN: 
Gerardus J,, z. v. J. H. v. d. Loo e.v. A. 
M. v. Esch; Henrica G. J. M.; d. v. G. v._
d: Boer e.v. J. R. v. d. Hoogen; Martina
P. J. M., d. v. W. L. v. d. Langenberg
e.v. J. M. v. d. Loo; Antonius C. H.,
z. v. H. Wagenaars e.v. P. L. v. d. Vel
den; Johanna M. P., d. v. C. H. Berg
man e.:v. B. J. M. v. Dim; Hendrikus J., 
z. v. L. J. Valks e.v. H. M. Pardoel;
Wilhelmus J. A., z. v. M. H. Slijters e.v.
G. v. d. Schoot; Jozefa C. A., d. v. W. J.
v. Hooff e.v. C. A. v. Roosmalen; Petro
nella A. J., d. v. C. D. Eradus· e.v. H. v.
Hamond; Henricus J., z. v. H. J. v d.
Biggelaar e.v. H. Th. Kruijsen; Maria
J. P., d. v. J. W. v, d. Braak e.v. A. M.
J. Vriens; Johanna M., d. v. M. Leijten
e.v. E. J. de Jong; Martinus H, z. v. H.
M. Vorstenbosch e.v. Y. M. Blommaert.
ONDERTROUWD.
Bernard - Maas en Maria Voets; Karel
van der Steen en Eelkje Th. E. de Keij
zer,
GEHUWD: 
Gerardus J. van den Braak en Geertruida 
H. Endstra; Johan van Oirschot en Adri
ana van der Sloot; George Th. Lockhart
en Driesjen van de Vries; Antonius Ç.
Voets en Cornelia H. van der Velden;
Petrus G. Heerkens en Joanna M. Koop
mans.
OVERLEDEN: 
Adriaan van der Heijden, oud 78 jaren; 
Allegonda van Empel., weduwe van J. v. 
d. Dijk, oud 84 jaren; Martinus van de
Wijdeven, oud 80 jaren; Mechelina van
den Akker, echtgen. van J. A. Pennings,
oud 64 jaren; Antonius Nicolaas Nooren,
oud 19 jaren.

Loop der Bevolking van de gemeente 
Boxtel over_ het jaar 1947 

Bevolking per 1 Januari 
1947 Mannen Vrouwen 

In 1947 geborenen, beho-
6754 6394 

rend tot de bevolking 237 210 
In 1947 in het bevolkingsre-

gister ingeschreven 391 398 
Totaal: 7382 7002 

In 1947 in de gemeente of 
elders in Nederland 
overleden, behorend. 
tot de bevolking 57 65 

In 1947 van het bevolkings-
register afgevoerd naar 
elders 422 388 

Bevolking per 31 Dec. '47 6903 6549 
In de loop• van het jaar 1947 zijn 100 
huwelijken voltrokken. 
Het _ aantal echtscheidingen bedraagt 3. 
Het aantal levenloos geborenen is 20. 
Kinderen beneden het jaar overleden 12. 

MISSIE-ACTIE 
Door de "Drie Koningengroep" Huub, 
Loe, Bertha en Irma v. Vlerken is op 6 
Januari j.l. f 16,92 bijeen gezongen "à la 
berline postiljon" en afgedragen voor de 
Missie aan de Witte Paters, alhier. 

LIEMPDE 
FILMAVOND 

Maandag 19 Januari zal alhier in het 
Parochiehuis een Filmavond worden ge
geven als propaganda voor Herwçnnen 
Levenskracht. Deze avond is gratis toe
gankelijk voor leden en huisgenoten der 
K.A.B. en voor hen, die vorig jaar aan 
d�ze instelling hun steun verleenden 
door het kopen van steunbonnen. 
Tevens bestaat de gelegenheid zich als 
donateur op te geven. 
Aanvang half acht. 

GEMONDE 
R.K.J.B.-NIEUWS 

Bij de trekking van de loterij is de prijs 
gevallen op no. 20 t.n.v. Nico v. Dinther, 
Dórpstraat alhier. 
A.s. Zaterdag houdt de R.K.].B. haar
Algemene Jaarvergadering in de zaal
van Verbruggen. Aanvang 's avonds 7
uur.

Katholiek Thuisfront 
PAROCHIE H. HART 

Eindelijk is het gelukt het contact tussen 
U en Indië nog inniger te maken. 
Hoofdaalmoezenier Goossens heeft zich 
bereid verklaard om hier in de "Ark" 
een lezing te komen houden· en een film 
te vertonen over Indië. 
Zovelen onder U vragen zich dagelijks 
af hoe is het leven, hoe is de mentaliteit, 
hoe is eigenlijk de toestand van onze 

. jongens in Indië? 
Gretig worden alle brieven uit het eilan
denrijk rond de evenaar gelezen. Maar 
een juist beeld van de toestand kunnen 
wij ons niet vormen. 
Ook degenen die reeds uit de Indische 
militaire dienst zijn teruggekeerd kunnen 
geen volledig beeld geven van alles wat 
er zich in dat tropisch gebied afspeelt. 
Maar vooral de ouders en familieleden 
van onze jongens en mannen· in Indië 
-zijn zeer zeker benieuwd iets naders over
hun dierbaren en huri werkkring te· ver
nemen.

St. Petrus Stoel te Rome 
Iedere Paus iedere bisschop viert jaarlijks 
de gedachtenis van zijn kroning of van 
zijn wijding. 
Zo herdenken we op 18 Januari het feit, 
dat de H. Petrus zijn residentie verplaat
ste van Antiochië naar de eeuwige stad 
Rome. 
De geschiedenis van de Apostelen wijst 
op deze gebeurtenis, die van wereldge
schiedkundig belang is: Toen Petrus 
door Koning Herodes Agrippa was ge
vangen genomen en daarna door een en
gel op wonderbire wijze was bevrijd, 
bezocht hij nog in de nacht de verzamel
de christ�ngemeente, gaf de nodige aan
wijzingen, en dan lezen we: ,,Hierna 
maakte hij zich gereed en begaf zich 
naar een andere plaats." (Handelingen 
van de Apostelen 12, -13). Waarheen Pe
trus zich heeft begeven, zegt de geschie
denis van de Apostelen niet, waarschijn
lijk om zijn verblijfplaats geheim te hou
den. 
De overlevering wijst in alle geval zeer 
duidelijk, op de stad Rome. 
Het moet geweest, zijn omstreeks 42 na 
Christus, waaruit blijkt, dat Petrus onge
veer 25 jaar Bisschop van Rome is ge
weest. 
In het jaar 1558 bepaalde Paus Paulus 
IV, dat het feest van de in bezit neming 
van de H. Stoel te Rome door H. Paus 
Petrus op 18 Januari plechtig gevierd 
zou worden door de gehele Katholieke 
Kerk. Want sedert eeuwen had men en
kel het Pontificaat van Petrus gevierd 
op 22 Febr1,1ari. Van nu af echter moest 
ook de in bezit neming van de Stoel te 
Rome jaarlijks op 18 Januari gevierd 
worden, terwijl men op 22 Februari de 
stichting van de kerk van Antiochië, die 
door Petrus werd bestuurd, zou vieren. 
Sindsdien bestaat er in de kerk een dub-

. hele viering van Petrus Stoel. 
De eerbiedwaardige Stoel van Petrus, 
die zich in de 5e eeuw in de doopkapel 
van de St. Pieters kerk te. Rome bevond, 
wordt heden in de absis van dezelfde 
kerk bewaard. De kostbare relikwie be
staat alleen nog uit enkele stukjes hout, 
die sinds oeroude tijden door ivoorpla• 
ten bijeengehouden worden, waarop zich 
enkele afbt'}eldingrn bev-inden. 
De Paus kan helaas niet meer plaats ne
men op deze oude cathedra, omdat er 
in de renaissancetijd een ontzaggelijke 
reliekwiehouder (van Bernini) werd om
heen gebouwd. 
Welk onderscheid bestaat er dan tussen 
het feest van vandaag en het feest van 
Petrus en Paulus? 
Op Petrus en Paulus vieren we de Apos
tel en de eerste Stedehouder van Chris
tus hier op aarde, de Paus van de grote 
wereldkerk; vandaag echter vieren we 
de Bisschop van de Kerk van Rome, 
waarbij wij zijn ingelijfd. 
Het is dus een soort huiselijk feest van 
onze Roomse Liturgie. 

Daarom nodigen wij alle ouders, familie
leden, meisjes etc .. van alle militairen zo
wel in Indië als in het vaderland of waar 
ook ter wereld, van onze parochie, uit 
ter bijwoning van deze· thuisfront-avond, 
met lezing, film en muziek en verdere 
gedachtewisseling. 
Hoofdaalmoezenier Goossens zal U ze
ker niet teleur stellen. 
Deze avond is op 26 Januari a.s. en be
gint om half acht n.m. in de Ark. 

3le6t U al een u.iecianle centûffelec? 
Hoeveel vierkante centimeters van het Dam plantsoen voor Boxtel? 
Een nationaal monument en hulp aan de nabestaanden 
der slachtoffers van het verzet. 
Meldt U als verkoopster of verkoper der certiticaten. 

Die dood vond om zijn moed, wordt 
steen ter eer gehouwen, 
en steun geboden, die in 't naaste 
om hem rouwen. 

(J, J. v. Mechelen). 

In deze versregels liggen de doeleinden 
besloten waarvoor dé gehele Nederland
se bevolking zich in de maand �anuari 
zal inzetten: Ere. aan hen, die in de don
kere dagen der bezetting en in de dagen 
der bevrijding hun leven of hun gezond
heid gaven voor het grote goed der vrij
heid. 
In de hoofdstad des lands, Amsterdam, 
zal het NATIONAAL MONUMENT 
verrijzen, dat de. eeuwen door zal ge
tuigen van de grote dank van het Ne
derlandse volk aan al deze dapperen. 
Maar naast de oprichting van dit gedenk
t'eken, zal die dank zich evenzeer uiten 
door hulp aan de nabestaanden van de 
gevallenen, een hulp, die eenieder zich 
verplicht weet te moeten geven. 
Een zeer belangrijk deel van de voor het 
Monument bijeengebrachte gelden zal 
worden afgestaan aan de verschillende 
stichtingen: Stichting 1940-'45, Ere
schuld en Dankbaarheid en andere mili
taire fondsen, Prinses Margrietfonds 
enz., die zich ten doel stellen de ver
zorging van de nagelaten betrekkingen 
van de leden van leger en vloot, koop
vaardij, van het verzet, van politieke 
slachtoffers. 

Over de wijze waarop de Nationale Mo
numenten Commissie de gelden voor de
ze doeleinden bijeenbrengt werd reeds 
veel geschreven en ook door middel van 
de radio is eenieder met deze zeer bij
zondere wijze bekend: elke. vierkante 
centimeter van het Damterrein in Am
sterdam wordt verkocht voor een bedrag 
van 50 cent. Aan ieder koper van een 
cm2 wordt"een certificaat uitgereikt, het
w�k eWl mooi aandenken - vormt ,aan de
ze grote kra-chtsinspanning van alle Ne
derlanders voor hen die vielen. 
Er zijn certificaten van f 0

J
50 (1 cm2);

f 1,- (2); J 2,50 (5); 5,- (10); 
f 10,- (20); f 25,- (50); f 50,- (100); 
f 100,- (200); f 500,- (1000); t1000.
c2000 cm2). 
\Velke dames en heren willen zich in
zetten om deze certificaten te verkopen? 
Wij moeten zorgen, dat Boxtel ook op 
dit terrein, zowel letterlijk als figuurlijk 
(het Damterrein wordt immers verkocht) 
een. waardige plaats inneemt in de rij 
der Nederlandse gemeenten. 
Werkt mede aan dit schone doel: meldt 
U als verkoopster of verkoper aan bij 
de afd. Algemene Zaken ter gemeente
secretarie. 
Stelt niet uit: meldt U dadelijk. 
De organisatie van de verkoop zal daar
na met hen die zich meldden worden be
sproken en vastgesteld. 
KOOPT NAAR VERMOGEN 
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Oplossing Kerstpuzzle. _ 
1 

2 
Dardanellen 
Engeland 

Zeeëngte met Russische interesse. 
= Vorstenhuwelijk. 

3 Egypte = Cholera-epidemie. 
4 

5 
Linggadjati 
Utrecht 

Overeenkomst. 
Jaarbeurs. 

6 Walcheren Boom beplanting. 
7 
8 

Wolverhampt9n 
Oost-Indonesië 

Voormalig I\Jed. opleidingskamp in Engelandr 
Indonesische staat. 

9 Nicaragua Niet vertegenwoordigd op de Pa,e-Amerikaanse
conferentie. 

10 Iran Olieconcessies. 
11 • New-York Verenigde Naties. 
12 Griekenland 
13 Moisson 

Burgeroorlog. 
Wereldj;mboree. 

14 
15 

Eritrea 
Triëst 

Abessijnse belangstellipg voor Italiaanse kolonie. 
Vrije Stad. 

16 U.S.S.R. Veto-recht. 
17 West-Indië Rondetafelconferentie. 
18 Michigan Holland, 100· jaar. 
19 

20 
Essen 
Dodekanesos 

Krupp-fabrieken ontmanteld. 
Turks-Italiaans-Grieks. 

21 Etna Vulkaan. 
22 Monte-Carlo Europese zwemkampioenschappen. 
23 Emden Duitse haven, die als transitol\"aven met Amstt!rdam en 

Rotterdam wilde· concurreren. 
24 

25 
Neurenberg 
Spitsbergen 

Processen oorlogsmisdadigers. 
Ruslaná-Noordpool-Basis. 

De eerste letters der aardrijkskundige namen van boven naar beneden vormen 
dan de bewuste zin: 

,,DEEL UW WONING MET UW.MEDEMENS" 
Onder de 42 inzenders, telden w� 31 
goede oplossingen, 8 waren er foutief, 
2 onvolledig, terwijl 1 inzending te laat 
.in ons bezit kwam. 
Bij de verloting onder de goede oplos
sers viel het lot op de volgende drie per
sonen: 
a. Jo Mandos, Kerkstraat 3, Boxtel;
b. W. v. d. Wouw, Nieuwe Kerkstr. 33,

Boxtel; 

Algemeen Nieuws. 
DE BESPUITING VAN BESSEN 

TEGEN DE SPRUITVRETER 
. De PlaRtenziektenkundige Dienst te Wa

geningen schrijft. ons: 
De bestrijding van de bessensprüitvreter, 
welke de laatste jaren plaatselijk vrij 
veel schade aan de bessencultuur heeft 
veroorzaakt, kan zeer_ goed geschieden 
door een bespuiting met vruchtboomcar
bolineum ter sterkte van 7½%. 
Aangezien de spruitvreterrupsjes zich 
reeds in Februari in de knoppen· invre
ten en dan niet meer met bestrijdings.
middelen zijn te bereiken, dient de be
spuiting met vruchtboomcarbolineum te 
geschieden in de tweede helft van Janu
ari. In deze periode is het carbolineum 
ook werkzaam· tegen verschillende an
dere, voor bessen schadelijke insecten. 
waaronder bladlui.zen en bessenspal).
rupsen. 
D.n.c:-bevattende middelen zijn eveneens 
tegen de spruitvreter werkzaam, doch 
hun werkzaamheid tegen andere para
sieten is in Januari vaak onvoldoende. 
Om deze reden wordt aan het gebruik 
van vruchtboomcarbolineum ter bestrij
ding van de spruitvreter de voorkeur ge
ven. Om goede resultaten te bereiken, 
is het nodig de struiken aan alle zijden 
krachtig en overvloedig t_e bespuiten. 

REISBOEK VOOR NOORD-BRABANT 
Op het organisatie- en propagandabu
reau der Provinciale Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer wordt op het 

-ogenblik, in samenwerking met de plaat
selijke V.V.V.'s en contactpersonen, zeer
hard gewerkt aan de samenstelling van
een Reisboek voor Noord-Brabant,- dat
nog vóór het seizoen het licht .zal zien.
Het wordt een aantrekkelijke en voor
delige uitgave, waarin alle Noordbra
bantse gemeenten behandeld worden.
Van iedere plaats worden de belangrijk
ste bijzonderheden venneld en de, gids
wordt rijkelijk voorzien van wandel- en
fietstochten.
Het zal een handige en vertrouwde weg
wijzer zijó' door onze natuur-schoonrijke
provincie en de vacantieganger op de
hoogte brengen van alles, wat nog niet
bekend was of onopgemerkt bleef.
Belangstellenden, die dit Reisboek wen
sen te ontvangen," kunnen reeds nu hun
naam en adres opgeven aan de Prov.
V.V.V., p.a. Raadhuis, Vught.

DE Dun:sE GEEST BESTAAT NOG! 
,,De voorstanders van de geleide econo
mie verdedigen deze met de bedoeling, 
betere sociale en maatschappelijke. ver
houdingen te verkrijgen. In plaats v;m 
dit doel nu te verwerven door de geest 
van de mensen te beïnvloeden in die zin, 
dat ieder individueel zijn sociale en 
maatschappelijke plichten verstaat en 
vervult, constateert men, evenals de 
Duitsers dat deden, de onmacht van het 
individu en zoekt men zijn kracht in het 
collectivisme, de gezamenlijke macht, ge
hanteerd door een oppermachtige Staat." 
Met deze woorden kondigde de heer H. 
van den Berge de geboorte van het Co
mité "Burgerrecht", dat het Nederlandse 
volk bewegen wil tot de strijd tegen 
overmatige overheidsbemoeiing, in een 
radiorede aan. 
Het Comité stelt zich ten doel1 ons volk
te doordringen ·van het beset, dat het 
collectivisme, dat Ïn ons land op het 
ogenblik hoogtij viert, de christelijke en 
zedelijke grondslagen onzer beschaving 
aantast en de weg vrijgeeft aan het bol
sjewisme. Het ligt in_ de bedoeling, alom 
plaatselijke comité's op te- richten; de
genen, die hiervoor belangstelling heb
ben, gelieven zich te wenden tot het se
cretariaat, Hemonylaan 15, Amsterdam. 

' 

c. Hermie v. d. Langen, Stationstr. 62,
Boxtel. 

Voor ieder van deze drie erijswinnaars 
is bij Boekhandel J. P. Tielen _een be
stelling genoteerd van het boekwerk "Ik 
verko� de vrijheid", het veelbesproken 
werk van Kravchenko. 
Zodra de boeken in ons bezit zijn (ver
moedelijk einde van deze maand) zullen 
wij deze de winnaars toezenden. 

Naar de Missie 
Beste Vrienden, 
"Stap in m'n bootje ...... " Dç1t liedje 
kent U wel, hé! Ja, ja, eindelijk dan zit
ten we op een boot, en nogwel een Ne
derlandse, die ons naar Afrikaanse bo
dem zal brengen. Gisterenmorgen half 
tien heb ik afscheid genomen ','.an m'n 
dierbare ouders, broers en zus. Het 
duurde kort, maar toch was het even 
hard. 
Doch Gods wil geschiede ........ . 
En nu wordt het dus tijd, dat ik even 
afscheid kom nemen van al de andere 
Boxtelaren. Velen heb ik persoonlijk 
goede dag kunnen zeggen, maar toch 
lang niet allemaal, want daar is de fami
lie al veel te groot voor. 
Daarom zal ik het eveo per Brabants 
Centrum doen. 
Op de eerste plaats dus m'n allerharte
lijkste dank voor de bijzondere blijken 
van deelneming in de jaren van voorb"e
reiding op m'n heilige priesterwijding 
en_ op de tweede plaats voor uwe gullê 
gave en medewerking om een missionac· 
ris af te zakken voor zijn werk in de 
missie. 
En nu het dan zo ver gekomen is, dat ik 
onderweg ben naar m'n missieveld, be
veel ik mij ten zeerste in uw gebeden 
aan. Want zonder Gods hulp gedijdt 
mets, 
Daar komt het op aan. Zijn hulp, zij11 
medewerking hebben we nodig. 
Gij allen kunt me daarin helpen door 
t:w gebed, al is het maar één. Weesge
grnetje per dag. Het spreekt van zelf, 
<lat ik Boxtel niet· zal verge.ten iedere 
morgen in m'n H. Mis. Dus dat is · af
g<.>sproken. Gij allen voor mij, ik voor u. 

- Verde1 zal ik proberep contact met u te
houóen met zo nu en dan een stukje
in de krant.
Dus zullen we van de gelegenheid ge
bruik maken en u het begi1i van het reis
verhaal geven.
Gisteren, 15 December, vertrok ik van
Boxtel met de trein van 13 over half 10
richting Tilburg. naar Antwerpen in ge
zelschap van m'n "pakjes-dragers".
_Het was maar wat �ed, dat m'n broer
mee was gegaan, want anders waren
m'n armen zeker eens zo lang geworden. 
Rond vier uur in de middag arriveerden
we aan de kade, waar ons bootje lag,
n.l. m.s. Boschfontein, een heel aardige
schuit, een vrachtboot met accomodatie
voor passagiers.
Hoe laat we van morgen vertrokken zijn,
weet ik niet, want ik was naar het lai1d
der dromen vertrokken, zover dat mo
gelijk was met al dat lawaai vän het
laden.
Om half zes was ik er van morgen uit,
want we zouden Mis-lezen. Een van
m'n hutbewoners had z'n missiekoffer
bij de hand en dus ging dat best.
We moesten zo vroeg beginnen, ,omdat
de zaal, waarin we dat moesten doen,
vóór 8 uur weer vrij moest zijn. 
Het ging er allemaal wel wat primitief
naar to�, maar het ging toch goed.
Rond half 11 passeerden we Vlissingen.

- Nou, toen zaten we op zee en daar be
gon het schommelen pas.
Rond 11 uur werd het draaien van m'n 
maag toch wat te bar -en ben ik maar 
gauw op bed gaan liggen. 
Tegen etenstijd kwam ik er uit om wat 
te gaan eten. Maar het was er niet bij. 
Ik zat nog geen 10 minuten of ik moést 
me haasten om buiten te· komen. 
Gauw naar m'n hut, waar ik net op tijd 
kwam om wat in de vaste wastafel te 
deponeren. 
Toen ik weer eenmaal op bed lag, was 
het weer zo over, 
Om 'n uur of 4 hield het schommelen 
weer zo wat op. Ik ben er toen maar 
weer uitgekropen en nu zit ik nog op 
en heb ondertussen lekker gegeten. 
Nu, dat is alles wat ik deze keer te ver
tellen heb. 

Father JAN v. d. LAAR. 

Sport nieuws.

BELANGRIJK 

Op 30 Januari e.k. wordt door onze 
--afdeling haar jaarlijkse algemene ver
gadering gehouden. 
Ook wordt, zoals gewoonlijk, wederom 
een • nieuw_e elftalcommissie gekozen. 
Wij verzoeken daarom_ onze leden, dus 
alleen de leden van afd. Voetbal, even
tuele candidaten schriftelijk in te dieneh 
bij ons secretariaat, Zandvliet 65, en 
wel vóór '.25 Januari. 
Tevens moet voor elke candidaat een 
bevestiging worden gegeven of ontvan
gen, dat hij betreffende candidatuur aan• 
neemt. 
Verdere gegevens over deze jaarvergade
ring worden nog nader bekendgemaakt. 

R.K.S.V. O.[).C. 
Afd.: Voetbal. 

UDI-ODC 2-3 
UD! '.2-ODC '.2 '.2-2 

In een zeer goed gespeelde wedstrijd 
slaagde ODC erin om UD! op eigen bo
dem een kleine nederlaag toe te brengen. 
Op het gladde terrein waren de ODCers 
goed thuis, b.eter dan de gastheren, die 
vooral in de eerste helft alle zeilen moes
ten bijzetten om de steeds terugko
mende ODC attques te weerstaan. 
Het positiespel (dat de laatste wedstrij
den steeds beter wordt uit-gevoerd) was 
ook nu weer de oorzaak dat UDI een 
2-0 achterstand kreeg.
In deze periode toen de UDI-lui geen
been aan de grond kregen, kwam plotse
ling het keerpunt.
Cor van Wijk die met een prachtig doel
punt ODC de leiding had bezorgd, plaat
ste toen ondoordacht naar Meurs. 
De vlugge linksbiqnen Jetten had het 

INTERVIEW 
De bu1"eaulamp wierp een zachte glans 
in de redactie-kamer van de stapele 
brieven en getypte vellen. Er kringelde 
wat rook rond het licht en nu en dan 
rukte een windvlaag aan het raam. 
"Morgen moet je de overstromingen _in 
Noord-Frankrijk maar eens gaan ver
slaan. De fotograaf kun je meenemen. 
Laat de auto nog even na kijken en ver
geet niet voor de grens je tank vol ben
zine te laten gooien, want ik heb maar 
enkele honderden francs voor je." 

Je kunt je auto nakijken, vol benzine 
gooien en alle voorzorgsmaatregelen 
treffen, die maar mogelijk zijn - als je 
ergens op een afgelegen weg in België 
juist tussen twee steden in bent krijg je 
toch motorpech of bandenmisère. We 
zullen nog een dertig kilometer v11n de 
Franse grens geweest zijn toeti een ver
dwaalde spijker ·ons panne bezorgde. 
De regen kletterde tegen de ruiten, de 
wind zoog langs de deuren en in dit 
hondenweer probeerden we onze reser
ve-band er op te leggen. 
Ondertussen was er een zwerver onze 
auto genaderd. Hij keek met enige aan
dacht naar 't witte strookje "PERS" op 
de voorruit, zag ons sukkelen met het 
reserve-wiel, gooide . z'.n plunje-zak op 
de trede van de auto, nam ons het ge
reedschap- uit de handen en was in een 
minimum van ttjd klaar met 't geval. 
Dan keek ie naar onze druipende kleren, 
glimlachte even en wilde verder door
stappen. 
Ik meende hem te moeten vragen wat we 
hem schuldig waren voor deze snelle 
hulp. 
Hij schudde met z'n hoofd, keek ons 
medelijdend aan en zei :,,ik ben ook 
journalist geweest." 
We boden hem 'n plaats aan in de wa
gen en vroegen waar hij heen moest. 
En hij: ,,'t Is net eender, waar ik heenga. 
Overal ben ik thuis." 
Onder het rijden 1Vilden we hem inter
viewen over z'n journalisten-loopbaan, 
maar in plaats van een antwoord kre-gen 
.we weer dat medelijdende glimlachje en 
daarna een soort preek als toegift: ,,Jul
lie journalisten zijn geen haar beter dan 
mensen van mijn soort, die langs Gods 
wegen dwalen. ,Zwervers en journalisten 
zijn geen goede vrouw waard. Het rond
trekken zit hun in 't bloed. 
Ik weet niet waar jullie nu weer op uit 
gestuurd zijn. Dat kan me ook niet sche
len. 't Is immers toch altijd hetzelfde, 
een spoorwegramp, een fihi1ster gaan be
kijken, een mode-show opnemen, een 
overstroming verslaan of een conferen
tie bijwonen. 
Morgen kies je weer een- andere richting 
en ondertussen ligt je vrouw 's nachts 

Het Gehei1n 

van 

Doruske 

Simpel 

13. Nadat ze vele malen op de grillig
geyormde bo�1en en struiken hadden los
geslagen, kwamen ze tot inzicht, dat het
de angst was die hun verbeelding op
zweepte.
Ze kwamen tot bezinning en besloten
rustig af te wachten wat er verder zou
gebeuren.
't Bleef rustig, ze groepten bijeen en be
gonnen zelfs vrolijk te schertsen en wer
den een beetje verlegen om hun ver
-meende dapperheid.

geval doorzien, pikte dç bal vlug 'op, en 
kreeg hierdoor, tot verrassing van de 
ODC-verdediging, • een open doel. En 
Jetten zou Jetten niet zijn geweest, als 
hij hie-rvan niet dankbaar had geprofi
teerd 2-1. 
UDI die plotseling zag dat het ging, 
kwam toen opzetten, doch ·zag geen kans 
om de stand voor de rust nog te wij
zigen. 
Toen in de tweede helft de stand tot 2-2 
werd opgevoerd ging het er spannen. 
De ODC-ers vonden toen huri zelfver
trouwen weer terug, en_ keurig combi-· 
nerend ging het nu op de UDI-veste af. 
Als beloning voor dit betere spel kwam 
een goal van Hazenberg, die via Wij
deven inschoot. 
Dit doelpunt �etekende later de ov�r-
winning. 
ODC kreeg toen 1,11et pech te kampen, 
en wel in de vorm, dat de rechter-vleu
gel v. d. Boogaard-Bergwerff beide ge
blesseerd raakten. 
Hierdoor nam UD! het spel in bande en 
beleefde ODC verschillende hachelijke 
momenten. 
De ODC-verdediging bleef echter mees
ter van het terrein, en ODC had een 
zwaar bevochten overwïnning èinnen. 
Voor a.s. Zoüdag: ODC 1 vrij; ODC 2-
Boxtel 2; Sportve,reen. '32-ODC 3. 

NIEUWS UIT HET BOXTEL:KAMP 
Ook "Boxtel" moest haar tol betalen 
aan Pluvius. 
Alle 'Wedstrijd_sn voor senioren verdron
ken, .terwijl de junioren met negen spe
lers de strijd aanbonden tegen ODC-B. 
Met 3-0 werd --Boxtel överspeeld. 
A.s. Zondag kan Boxtel• I revancheren
voor de 2-1 nederlaag, die men in Bre
da van Advendo te incasseren kreeg. 
Het kanspaard T AC heeft het in elk ge
val tegen DVG wat moeilijker om in de 
lift te blijven. 

naar de klink van de deur of 't kraken 
van de trap te luisteren. 
Die van mij was te minste zo verstan
dig er vari door te gaan, toen ik op 'n 
oude gammele motorfiets langs de over
stroomde gebieden rond de Loire copie 
zocht voor mijn vervloekte krant. 
Je kunt alle beroepen beter kiezen dan 
dat van journalist. Sinds ik de wereld 
rondzwerf en niets verder zoek of be
denk dan wat de dag van vandaag geeft, 
vond ik te minste een bestaan, dat een 
leven waard is." 
En weer keek hij naar ons met dat me
delijdende glimlachje. 
Niet ver van de Franse grens vroeg hij 
om te stoppen. Er was nergens een huis 
te bekennen. 
Er viel nog steeds een koude regen en 
de wind zwiepte bij vlagen tegen de 
ruiten. 
Toen dé wagen stil stond, glimlachte hij, 
groette beleefd en stapte de regen in. 
Wij keken elkaar aan, probeerden te 
lachen, maar moesten bekennen dat 't 
ons heel stil om 't hart werd. 
,,Zou hij de waarheid zeggen?" 
,,Dacht je dat hij loog?" 
Nee die man kan niet liegen. Dat voel
dén we. Dat wisten we zeker. 
Och kom, een spuit gas en we belanden 
bij de douane. 
Er · is niet veel te beleven in overstroom
de gebieden. 
Frankrijk is in zijn overstromingen niets 
groter of beter dan Nederland. We ne
men enkele foto's, waar de oppervlakte 
groot genoeg is en waar te minste enige 
huizen van het water last hebben - en 
straks als we thuis zijn schrijven we 
enkele hoogdravende kolommen over 
de grote ramp die Frankrijk teistert. 
Dilt is nogal erg eenvou_dig. Een journa
list heeft alleen maar véel fantasie no-
dig en soms een goede neus. 
De volgende avond rijden we terug, na 
de de hele dag tussen water en land te 
hebben rondgedwaald. 
Ondertuss·en is de wind gaan liggen. 
Op sommige plaatsen is de weg spiegel
glad door de opkomende vorst en op 
andere plaatsen raken we, in een mist
bank. Maar als \Ye de Franse grens ge-_ 
naderd zijn begint het te sneeuwen. 
Een wit veld hindert ons uitzicht. 
Langzaam banen we ons een weg door 
deze vlokkenwereld. Nu en dan zien we 
plotseling twee gloeiende lichtpuntjes 
van een tegenligger, die even voorzichtig 
als wij, uitwijkt. 
Zonder iets tegen elkaar te zeggen, den
ken we beiden aan de lamp op het re
dactie-bureau, aan de warmte thuis en 
aan 't witte bed, waar iemand. ons 
wacht. 
We herinneren ons de woorden van die 

Ze geloofden bijna niet meer dat er wer
kelijk iets aan de hand was geweest. De 
tijd verstreèk en het ging zoetjesaan naar 
middernacht. 
Plotseling hoorden ze een geweldig ge
kraak, alsof er takken van de bomen 
werden afgerukt, daarboven uit hevig 
sissen en briesen dat overging in een 
gebrul dat door merg en been drong. 
Stom van schrik hoorden ze dit alles 
aan en niemand kon zeggen vanwaar 
het lawaai kwam, maar opeens zagen ze 

TAFEL TENNIS 

Boxtels Tafeltenniskampioenschap 
1948 op '.25 Januari 

Advance zal de wedstrijden om de Box
telse kampioenschappen op' 25 Januarî 
a.s. hóuden en wel in het St, Petrus-
Jeugdhuis in de Nieuwst.raat. 
Hieraan kunnen alle Boxtelse inget:ete
nen deelnemen. Er zal gespeeld worden 
in de eerste, tweede en \een Damesklas, 
terwijl eveneens in 'n aparte klasse wordt 
gespeeld voor Nieuwelingen, ofwel beter 
gezegd, een klas voor hen die nog nooit 
wedstrijden speelden. 
Inschrijvingen voor Vrijdag 23 Januari 
te richten aan de Heer C. Stèinmann, 
Rechterstraat 6 te Boxtel, alwaar ook 
nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. 
Over ev. kampioenskansen komen we in 
een nadere beschouwing volgende week 
terug. • • . 
De uitslagen van j.l. Zondag waren: 
Dames. Advance-Lichtflitsen 4-6 

• Advance t-Cor du Buy 6-4
Advance 2-Tilburg 2 • 6-4
N.1.O. 1-Ádyance 3 7-3
Pieus 4-Advance 4 6-4

- Be Quick t-Advance 2 7-3
Advance 2 is - thans van de onderste 
plaats af, hopenlijk zullen ze uit de ge
vaarlijke zone blijven. 
Advance 1 heeft het klaargespeeld 011} 
met een invaller voor R. Steinmann met 
hef nodige geluk een achterstand van 
2-4 om te zetten in een 6-4 overwin
ning. De andere u_itslagen geven de juiste
verhouding goed weer.
Zaterdag a.s. Philips 6-Advance 3 ?.30 
uur. , ., 

Zondag a.s. Dames Helmond-Advance . 
2.30 uur; Advance 2-Advance 1-; 2 uur; 
Advance 4-Picus 2 4.30 uur. 
15 Januari zal gespeeld worden de wed
strijd Philips 1

-:-
Advance 1 waa�in de 

Nationaal kamp10en C.._ du Buy uitkomt 
voor Philips, terwijl hierin eveneens etn 
sterke Poolse speler staat opgesteld. 

1 
Verhaal 
van de week 

simpele zwerver "Die van mij was te 
minste zo verstandig er van door te 
gaan toen ik op een oude gammele mo
torfiets langs de overstromende gebieden 
rond de Lciire copie zochLvoor die ver"
vloekte krant". 
Inderdaad, een goed journalist is geen 
vrouw waard. 
Zei iemand dat hardop? 
We keken elkaar aan. Nee, we hadden 
geen van beiden iets gezegd . 
't Wàs stil. Alleen 't zoemen van de mo
tor en 't op en neer gaan van de ruiten
wissers horen we. 
Verder niets dan sneeuw, dansend in liet 
licht van de koplampen. 
Hoe 't kwam wisten we geen van twee, 
maar nu en dan had de angst ons te 
pakken. 
We schoten maar heel langzaam op. We 
moesten zo nauwkeurig voor ons uit
zien, dat we door geen gesp·rek onze 
angst konden verdwijnen. 
Ik weet niet, hoe lang we zo al reden 
toen er plotseling iets zwarts voor . de 
koplampen zagen sta-an. 
Een hevige trap op de remmen, slingerde 
ons van de weg af, tegen een boom. 
Er rinkelde wat glas. De fotograaf greep 
naar z'n zakdoek om 't bloed van z'n 
gezicht te vegen. De motor zweeg. • 't 
Cicht gaf 'n kleine straal, op het middel
punt van de weg gericht. 
En midden in die,kleine lichtkring lag 'n 
n;1an, stil en languit. We waren juist voor 
z'n voeten heen geslipt, rakelings langs 
hem heen. 
Verbaasd over zoveel onheil ineens, 
wist ik niet wat te doen, eerst m'n maat 
te verbinden of die zwarte gedaante van 
de weg te slepen. 
Toen m'n vriend wat gerust gesteld was 
door een kleine spiegel,. waarmee hij 
zich kon overtuigen van de kleine glas
wonden - droegen we samen de zwarte 
gestalte bij het aut,olicht. 
Reeds bij de eerste aanraking voelden 
we de dood, verstijfd in dit lichaam. 
Maar vlak bij het licht, toen we hem 
neerlegden bleven we verstijfd staan. 
Weer keken wij naar dat medelijdende 
glimlachje, maar nu was het een glim
lach van stilte en vredig medelijden. 
Toen was 't alsof hij weer sprak "Jullie 
journalisten zijn geen haar beter dan 
mensen van mijn soort, die langs Gods 
wegen dwalen.'' 
Maar die nacht sliepen we in een defecte 
wagen, vlak bij een dode zwerver, ter
wijl ergens in een wit bed een vrouw 
lag te luisteren naar de klink van de 
deur of het kraken van de trap. 
Wij hielden in onze droom een interview 
met de dood. 

Catena. 

vlakbij twee grote ogen als vuurbollen. 
Bevend over al hun ledematen sloegen 
ze op de vlucht wat in het volslagen 
duister een paniek veroorzaakte. 
Dikke Gijs struikdde en riep luidkeels 
om hulp. 
Lange Willem die vlak naast hem liep, 
schreeuwde hem toe-·dat hij op moest 
staan en voortmaken, want dat geen 
tijd te verliezen was. 

= 



Distributie-Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENLI1ST 

voor hèt tijdvak van 18' Januari 
fot en met 31 Januari 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
. het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 802 
121 Melk: 4 liter melk. 
124 Melk: 6 liter melk. 
125 Melk: 6½ liter melk. 
126 Vlees: 100 gram vlees. 
127- Vlees; ,300 grar:n vlees.
128 Boter: 250 gram boter of màrgarine

of 200 gram vet. 
129 Botèr: 250 gram ,nargarine of 200 

gram vet. 
146 Algemeen: 100 gram kaas of 125 

gr. korst!. kaas. 
148 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 

tot en met 24 Januari . a.s.) 
·149 Algemeen: 400 gram brood of 1

rantsoen vermicelli e.d. (geldig tot 
en met 24 Januari a.s.) 

133 Reserve: 200 gram kaas of 250 gr. 
korst!. kaas. 

Ü4 Reserve: 800 gram brood (geldig 
tot ·en met 24 Januari a.s.) 

136 Reserve: 400 gram brood (geldig 
tot en met 24 Januari a.s.) 

'Bonkaarten KO, KE 802 

'624 Melk: 10 liter melk. 
·625 Melk:· 11 liter melk.
-626 627 Vlees: 100 gram vlees. 
-628' Boter: 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
629 Boter: 125 gram margarine of 100 

gram vet. 
648 Algemeen: 400 gram brood (geldig 

tot en met 24 Januari a.s.) 
649 Àlgemeen: 400. gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e-.d. (geldig: tot 
en met 24 Januari a.s.) 

633 Reserve: 400 gram brood (geldig 
tot en tnet 24 Januari a.s.) 

635 Reserve: 100 gram kaas of .. 125 gr. 
korst!. kaas. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF, 
MC, MH' 802 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
,�n zieken) 
1043 Brood: 800 gram brood. 
1048 Boter: 250 _gra111 boter of margarine

of 200 gram vet. . 
1042 'Margarine: 250 gram margarine of 

200 gram vet. 
1044 Kaas: 200 gram kaas of· 250 gram 

korst!. kaas. 
1049 Eieren: 5 eieren. 
1047 Melk: 5 liter melk. 
1041-Vlees: 300.gram vlees. 
1046 Vlees: 200 gram vlees. 
:Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrij'1ag 16 Januari worden gebruikt, met. 
uitzondering van de bonnen voor • melk, 
waarop eerst op Maandag 19 Januari 

.a.s. mag worden gekocht. 
Een ra_!ltsoen ,v_erm!celli • e.d. ?edraagt: . 300 grám verm,cellt, macarom, spaghetti,

·noedels, mie, maizena, tarwemeel, aard· appelmeel, geoxydeerd aardappelmeel, 
. .aardappelsago, aardappeltapioca, pud
-dingpoeder, custard, tarwegriesmeel of 
-400 gram· vermicellisoep (d.i. droge soep, 
waarvan ten minste 75% uit vermicelli
bestaat of de vermicellivorm heeft). 
Men doet verstandig door bovenstaande
--opgave uit te knippen en te bewaren. 
DISTRIBUTIE
De Waarnemend Directeur van de Dis
·fributiekring Bóxtel brengt het volgende 
ter opènbare kennis: 
1. Opheffing Uitreikposten Wijbosch -
Gemonde & Lennisheuvel. 
Met ingang van Maandag 19 Januari 
a.s. zullen de uitreikposten in bovenge
notmd'e parochies wor.den opgehèven. 
De betrokken inwoners, dieften hun be•,
:scheiden dus voortaan af te halen in 
Schijndel of Boxtel. 
.'.2. • Wijziging zitdagen Ce Best, Oirschot 
&- Esch. 
De zitdagen in bovengenoemde gém<:;en
ten zullen met ingang van Maandag 19 
Januari a.s. voortaan alsvolgt plaats vin-
den: 
B e s t: Iedere Maandag & Vrijdag van 
9-12 en van 13-15 uur;
0 i r s � h o t: Iedere Dinsdag en Donder
dag van 9-12 en van 13-15 uur; 
E s c h : Iedere Woensdag van 9� 12 en 
van 13-15 uur. 
Voor winkeliers blijft' de thans geldende 
regeling van kracht. 
3.. Sluiting Kantoor te Schijndel op 
Dinsdag. 
Met ingang van de ko1J1ende week ial 
liet Distributiekantoor te Schijndel voor 
particulieren, niet meer op Dinsdag ge
opend zijn. Dus alleen op elke Maandag, 
Woensdag, Donderdag & Vrijdag. 
De Waarnemend Directewr voornoemd, 

J. F. A. FARO. 
Boxtel, 13 Januari 1948. 

Toets der Critiek 

Een heilige, die geen heilige zijn wou. 
Tijdens de eerste wereldoorlog was de 
Frànsman Henri Ghéon als militair-arts 
aan het front. Hij werd diep getroffell' 
-door de verschrikkelijke ellende, die hij • 
-daar te zien kreeg, terwijl hij zich door 
het sneuvelen van zijn beste vriend, ge
plaatst zag voor het raadsel, dat de dood 

voor hem was. 
Hij bezon zich op de betrekkelijke waar
de van het men�enleven en zocht -naar 
eeuwige wa.rrden.
Zo vond hij het ka�holicisme; waartoe
hij zich bekeerde. 
Juist in die tijd van zijn bekering, ging
Frankrijk gebukt onder de druk van een 
revolutionaire geest, die een geweldige 
geestelijke verwarring stichtte. 
Ghéon zon op een plan, waarmee hij de
apostolische taak, die hij voor zich weg
gelegd wist, op originele, volkse wijze 
-zou kunnen volbrengen, om aldus h�t 
Franse volk op een hoger plan te bren
gen. Hij vond· het middel in de toneel
wer'eld. Hij �ikte en,kele idealistische jon
gelui van de straat en vormde met hen 
de z.g. ,,C0mpagno_ns de Notre ·Dame" 

of de "Gezellen van Onze Lieve Vrouw", 
Ze trokken door het gehele land, be
zochten kermissen en· feesten en brach
ten er goede, gezonde toneelspelen, 
waaraan een ontstellend tekort bleek te 
zijn. 
Geïnspireerd door zijn grote voorloper 
Molière, sloeg Ghéon zelf aan het to
neelspelen schrijven. 
Hierbij dankbaar profiterend van zijn 
practische ervaring, zijn studie van Mid
deleeuwse volksspelen, zijn grote gaven 
en zijn zacht en gelovig gemoed. 
Zo schiep hij ook "De heilige, die geen 
heilige zijn wou", waarvan Stapelen
Toneel Maandag 12 (voor �enodigden), 
Dinsdag 13 en Woensdag 14 Januari in 
De Ark een verrassend gave - zij het 
geen bijster evenwichtige - vertolking 
gaf. 

• De heilige, die geen heilige zijn wou"
b·ezit de charme van het oude mirakel
spel en het is geschreven met de naïv!
teit van de middeleeuwse en het espnt
van de Franse geest. 

·En het moet voor de nuchtere Neder-
lander wel een zware opgave zijn de 
vele vlotte dialogen met dezelfde spran
kele�de geest weer te geven, als waarin 
zij geschreven zijn. 
Stukken van Ghéon vallen en staan met
de manier, waarop ze gemonteerd· wor
den en het moet gezegd, Stapelen- To
neel zette zeer 'gelukkig in en de toe
schouwers werde� doór de fantastische
décors (om te stelen!) in de gewenste 
sfeer gehouden. 
Erï de rommelige wijze, waarop het moei
lijke tweede bedrijf in scène gezet werd, 
de al te verwijfde typering van de tou
rist en een detonerende verhouding Bis
schop-Dienstbode, vermochten niet 
een schaduw te werpen op de vele rake 
originele vondsten van een regiseur, die 
wel een zeer juiste opvatting had van 
zijn taak. . Alles bijeengenomen, een voorstellmg,
belangrijk om het' stuk, boeiend vanwege 
een verrassende vertolking en énig in 
Boxtel dgor het .grootse décorwerk en 
een "puntjes_-preciese" verzorging. 

Çontact met INDIË
WIJ LEVEN MEE ......
Hoe levendig kunnen wij ons de vreug
de indenken van de ouders, broers, 
zusters en ·verloofden ·van de jongens, 
die Vrijdag 9 Januari met de "Nieuw 
Holland" de haven van Rotterdam bin-
nenstoomden. . 
En hoe goed kunnen wij de vreugde
uitingen begrijpen, na het jarenlange, 
angstige wachten, na de teleurstellende 
berichten die aan het definitieve ver
lofbericht ._voorafgingen, na die nerveuze 
laatste minuten, die oneindig veel langer 
schenen dan alle jaren-van-wachten te
samen. 
Toen .de ex-handhavers van rust en orde 
• eindelijk - dronken van vreugde - in
de vertrouwelijke, huiselijke kring waren 
opgenomen, tgen "sloegen de vlaggen 
wiekend open" zou Jan Prins zeggen, 
toen werden bloemen aangeboden, han
den gedrukt, speeches afges.token, her
inneringen opgerakeld, toen,· ..... ja toen 
was er vreugde, waarvan de beschrijving 
evenmin onder de pen wil, als van de 
ouders der jongens, die in de Troperi 
nog - onder zeer moeilijke omstandig
heden vaak - hun plicht·vervullen. 
Jongens in de kracht van hun jaren, die 
ons land haast niet· kan ontberen. 
Jongens, wier idealen verstikt dreigen te 
worden in· een militaire chaos en die 
onze hulp en het geestelijke contact niet 
kunnen missen. 
Deze wintermaanden, zal er weer een 
groot-scheepse uitzending, van Neder
landse militairen naar Indië, plaats heb
ben. En bij deze Indië-vaarders zullen 
talrijke militairen uit Boxtel en Omstre
ken zijn. 
Steek hen een riem onder het hart, geef 
hen de verzekering mee, dat zij en hun 
makkers, die nog in het tropische Indië 
zijn, kunnen rekenen. op de morele steun 
van hun plaatsgenoten, via het contact
apparaat Katholiek Thuisfront, 
Katholiek Thuisfront gist en borrelt van 
idealisme. Maar idealen vragen geld, wil 
men ze verwezenlijkt zien worden. 
Welnu de Boxtelse mensen zullen dit 
geven bij de maandelijkse collecte, want 
de leuze: ,iWij leven_ mee met de jon
gens over zee" is ook hun leuze. 

Sociale Verzekeringen. 
In de· maand Januari moeten de loon-. 
lijsten door de werkgeve(s worden in
gezonden. 
Voor werkgevers aangesloten bij de Raad 
vafl Arbeid betreft dit de lijsten over het 
tijdvak 1 Juli-31 December 1947 indien 
een bedrijf· wordt uitgeoefend. Zijn zij· 
niet aangesloten bij de Raad van Arbeid, 
indien zij risico-overdracht hebben, dan 
betreft het de lijsten 1 Januari-31 De
cember 1947. 
In beide gevallen zendt men echter de 
lijsten bij de- Raad van Arbeid in. 
Van groot belang is dat men de schut
bladen van couponboekjes ingevolge het 
Ziekenfondsbesluit, gelijktijdig aangete
kend inzendt eveneens aan de Raad van 
Arbeid. 
Over het algemeen doen zich herhaalde
lijk moeilijkheden voor omdat blijkbaar 
in het algemeen niet voldoende wordt 
beseft dat schutbladen als een geldswaar
dig papier zijn te beschouwen. 
De zeer nonchalante wijze, waarop schut
bladen in vele gevallen worden ingezon
den, wettigt deze veronderstelling. Voor 
hen wie het woórd schutblad niet duide
lijk mocht zijn zij medegedeeld dat dit 
het bovénblad is van het Couponboekje, 
waaruit geregeld de coupon voor het 
Ziekenfonds aan d� arbeider wordt af
gegeven. 
Enige wenken wil ik gaarne geven in 
hoofdzaak bestemd voor kleine' \\'.erkge
vers, die meestal, geen kantoorpersoneel 
hebben en zeer zeker voor werkgevers, 
die hqispersoneel • in dienst , hebben 

(dienstboden) voor wie de loonlijst even
eens in Januari 1948 moet worden inge
zonden over het tijdvak 1 Januari-31 De
cember 1947. 
1.' Zendt Uw schutbladen, indien zij per 
brief · worden toegezonden, steeds aan
getekend aan de Raad van Arbeid toe, 
daar op deze wijze het zoekraken van 
schutbladen wordt voorkomen. Hierbij 
wordt opgemerkt, dat voor toegezonden 
schutbladen, welke niet door de Raad 
van Arbeid zijn ontvangen, geen ver
goeding -kan worden verlt-end. 
ll. Vermeldt op de voorzijde van ieder 
schutblad op de daarvoor aangegeven
plaats duidelijk Uw naam en adres be
nevens Uw bedrijfsnummer, hierdoor
verliest het schutblad zijn waarde voor
derden;
111. Voegt bij elke inzending v<1n schut
bladen een geleidestaatje waaruit het 
aantal schutbladen en de waarde der op
gezonden schutbladen. blijkt. Zonder een 
dergelijke mededeling is het niet te con;
troleren of het ingezonden aantal klopt. 
Zouden er d,m verschillen zijn, dan kun
nen deze zo spoedig mogelijk in behán
deling worden genomen en ,zo mogelijk 
worden opgelost. 
IV. Zendt geen schutbladen in ter ver
rekening welke daarvoor niet in aanmer
king komen. Een schutblad is eerst dan 
voor betaling van premie geldig, wan
neer alle coupons uit het betreffende
couponboekje zijn uitgegeven tijdens ?f 
vóór de periode, waarover de premie 
wordt geheven. Schutbladen welke nog 
niet voor betaling geldig zijn worden 
geretourneerd. 
V. Zodra de schutbladen zijn ingeko
•men ontvangt men van de Raad van 
Arbeid een ontvangstbewijs vermelden
de het totaal-bedrag dezer bladen. 
Zou dit bedrag naar .Uw mening niet 
overeenstemmen met de •ingezonden bla
den reclameert dan terstond om eventu
eel 'voorkomende verschillen zo spoedig 
mogelijk te k,,mnen oplossen. 
Voor huispersoneel lijkt het mij niet 
overbodig er nog �en5 op te wijzen dat 

• een werkgever die minstens 5 dagen per
week iemand in dienst heeft, ver
plicht is een loonlijst aan de Raad 

van Arbeid aan te vragen. Het doet er 
niet toe. of het 5 hele of halve dagen 
betreft. 
Velen zijn van ·mening dat alleen de m
wonende dienstboden voor de Ziekte
wet en dus ook voor het Ziekenfonds
besluit verzekerd behoren te zijn, welke 
mening onjuist is. 
Werkgevers, zorg ter voorkoming van
onnodige correspondentie met als gevolg 
een vertraagde afwikkeling dat bedoelde 
loonlijsten de7e maand worden ingezon
den hetwelk ook door inlevering tegen 
ontvangstbewijs ten postkantore kan ge
schieden. 
Verzendt teg_�lijk Uw schutbladen aan
getekend, dan worden de waarden hier
van in mindering gebracht op de volgens 
de ingezonden looniijst te betalen pre
mie. 
Voor hen die ·mogelijk voor de eerste
maal een loonlijst moeten inzenden zij 
nog medegedeeld dat de premie voor de 
Ziektewet en het Ziekenfonds bedragen 
respectievelijk 3% en 4% van het loon. 
Volgens de bepalingen der Ziekte:ivet
mag de werkg'ever 1% daarvan verhalen 
op de werknemer en volgens het Zieken
fondsbesluit 2%, dus de· helft. 
In totaal mag de werkgever derhalve
3% van het loon inhouden. 
De waarde van kost en inwoning is daar
bij voor Boxtel te berekenen op f 350,
per jaar. 
De werknemer heeft het recht op 80"/o 
van zijn loon gedurende een jaar en vrije
geneeskundige behandeling, ziekenhuis
verpleging gedurende 6 weken en alle 
andere voordelen welke het 'Ziekenfonds 
biedt. 

H. v. d. K.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Zondag 18 Januari 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de Sé!Cristie terugkeert. 
De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8 9 uur en om half 1'1 de Hoogmis, die 
�ordt opgedragen voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaalcollecte voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Vanavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Vandaag tot en met Zon.dag 25 
Jan. a.s. 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 
christenen in de éne ware kerk van 
Christus af te smeken. 
Wij sporen de gelovigen aan, om gedu
rende deze week zaveel mogelijk de H. 
M,is bij te wonen tot deze intentie. 
Vandaag na alle HH. Misssen is er nog 
gelegenheid zich op te geven voor de 
retraite voor meisjes, di'e van 31 Januari 
tot 3 Februari gegeven wordt in het re
traitehuis te Uden. Men· kan zich opge
ven in de sácristie. 
Maandagavond om half 8 Maria-congre
gatie, Donderdagavond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje. Zaterdag is er gele
genheid tot biechten van half 3 ..tot 4 
uur en van 6 uur tot half 8. Dopen 
iedere dag van half 3 tot 3 uur, 
Zaterdag 24 Januari begint de novene 
tot voorbereiding op het feest van Maria 
Lichtrnis. 
Maandag 26 Januari begint de voorbe
reiding voor de jongens en meisjes, die 
dit jaar de Plechtige H. Communie zul
len doen." Vandaar zal iedere Maandag 
en Woensdag om half 9 Katechismus zijn 
voor de jongens, en iedere Dinsdag ei:i 
Donderdag voor de meisjes. Voor de 
jongens zal dit ondericht gegeven wor-

den in de Petrusschool .en voor de meis-
ies op Duinendaal. 
Donderavond om kwart voor 8 K.A in 
het K.JV.-huis. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.· 
mndst. voor Marinus van Diessen; z.á. 
gel. jrgt. voor Maria Hosewol-v. d. Lan
genberg; H. Hartaltaar gel. l-1. Mis v. 

Johanna de Laat-van Kempen v.w. de 
buurt; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Maria Welvaarts-van Esch te Liempde 
overleden; om half 8 gel. H. Mis voor 
Adrianus van Schijndel; z.a. gel. H. 
Mis voor Maria Weetink-Clevers; om 

halt 9 gèl. jrgt. voor Wilhelmus v. d. 
Brand. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Marinus van Griensven; 
z.a. gel. H. Mis ter ere van de H. An
tonius uit dankbaarheid; H. Hartaltaar
gel. jrgt. .voor Martinus_ Grilis; �- Blo�d
kapel gel. H. Mis tot înzondcre mtent1e; 
om half 8 gel. H. Mis voor Frans van 
Erp en Christina Koolzaad de hsvr.; z.a. 
gel. H. Mis voor Gerdii:ia Jonkers-v. d. 
Braak te Schijndel overleden; om half 9 
gel. H. Mis voor Maria van. Dongen-v. 
d. Laar.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Lambertus Sp(erings en 
Maria van Erven; z.a. gel. Jrgt. voor 
Martinus Verbruggen; H. Hartaltaar geL 
mndst. voor· Johanna de Laat-van Kem
pen; H. Bloedkapel gel. H. Mis ��or 
Cornelis v. d, Heuvel v.w. de H. Familie; 
om half 8 gel. H. Mis voor onze Jongens 
in Indië v.w. Maria's Biddend Lege'r; z.a. 
gel. jrgt. voqr Jacobus Johannes van 
Rooy; om half 9 gel. H. Mis voor· Hen
rkus Traa. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Hendrica v. d. Eerden-van 
Deursen; z.a. gel. H. Mis voor Marti
nus Voets; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Anna v. d. Boer; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Marinus van Diesse_nv.w. de familie; om half 8 gel. H. Mis
voor• Johannes v, d. Steen; z.a. gel. H. 
Mis voor Martinus Giesbers; om half 9 
gel. H. Mis voor de overleden famili_� v. 

d. Eerden-Bussing; om half 10 huweltiks
mis. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Valentinus van Doesburg; z.a. 
gel. jrgt. voor Gerardus van Houtum en 
Mechelina van Eerd; H. Hártaltaar gel. 
mndst, voor Cornelis v. d. Heuvel; H. 
Bloedkapel gel. jrgt. voor Gijsbertus de 
Bresser en Johanna Jacobs de hsvr.; om 
half 8 gel. jrgt. voor Hendricus van 
Weert; z.a. gel. mndst_- voor Adriana v. 
Bragt-Smetsers; om half 9 gel. H. Mis 
voor Petrus Laus v.w. een vriend. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jan v. d. Brekel; z.a. gel. jrgt_
voor Martinus van der Struyk, Maria 
Sterken de hsvr. en Emmerentia de doch
ter; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Fran
ciscus Verheyden; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Mathilde Princen te �mpde 
overleden; om half 8 gel. H. Mis voor 
de afgestorven familie van Antonius v. 
d. Steen; z.a. gel. mndst. voor Johanna
van Wqensel-Spierings; om half 9 gez. 
mndst, voor Henricus Crols. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia Ren
ders; Dinsdag gel. H. Mis voor Johanna 
van Lieshout-de Werd; Woensdag gel. 
H. Mis voor Gereardus Schellekens;
Donderdag gel. H. Mis voor Elizabeth 
Traa0Verhoeven; Vrijdag gel. H. Mis 
tot bizondere intentie; Zaterdag gel: H. 
Mis voor Johannes v. d. Plas en Hendri
ca Dirks de hsvr. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Henricus Bernulvus van 
Hofwegen, ·geb. en won. te Putten (Gel
derland) en Petronella Louise Mathilde 
van Oerle won. te Goirle, waarvan he
den de 1 e afkondiging geschiedt. 
Petrus Johannes Boley geb.· én won. in 
deze par. en Margaretha Josephina Sluy
ter won: te 's Hertogenbosch; Augusti
nus Johannes Maria van der. Meer geb. 
in deze par. en won. par. H. Hart en 
Adriana Paulina Marie Adèle Clercx, 
geb. te Wetteren, België en won. in deze 
par.; Antonius Gerardus Voets geb. en 
won. in de par. van het H. Hart en Cor
nelia Henrica van der Velden geb. en 
won. in deze par., waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht, de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 
Gedqopt: Johanna Maria Petronella d. 
v. Coenradus B�rgman-v, Dun; Hendri
cus Johannes z. v. Lambertus Valks
Pardoel; Hcnricus Joachim z. v. Henri
cus v. d, Biggelaar-Kruysen; Petronella 
Adriana Johanna d. v. Carolus Eradus
van Ha mond; Maria Johanna Petronella 
d. v. Johannes v. d. Braak-Vriens; Johan'
na Maria d. v. Martinus Leyten-v. Hel
voort. 
. PAROCHIE H. HART TE BOXTEL 
2e Zondag na Driekoningen, 18 Jan '48 

De te,schaal voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N, Aan de uitgang der Kerk collec
te voor het Katholiek Thuisfront. 
Onder de HH. Missen van 7 en 8 uur 
Alg. H. Communie voor de lederi der 
H. familie van Moeders en Geh. Vrou
wen.
Vandaag begint de Internationale Bid
week, welke duurt tot a.s. Zondag. 
Na de HH. Mis�en wordt een kort ge
bed gebeden voor de terugkeer van alle 
afgescheiden christenen tot de Moeder
kerk. 
Vanavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en volkszang voor onze Jongens 
in Indië. . 
Wij herinneren u nog eens aan de Re
traite voor .meisjes uit Boxtel en omge
ving, welke gehouden wordt te Uden van 
31 Jan.-3 Febr. 
Mèn melde zich tijdig op de Pastorie.
As. Vrijdag is het om 8 uur H. Familie 
voor meisjes. 
ZONDAG, 18 Jan.: 6 uur Ld. voor over
leden ouders en familie; 7 uur Ld. voor 
de parochie; 8 uur Ld. uit dankbaarheid 
voor behouden terugkeer; kwart over 9 
1.d. voor e6n overleden Vader; half 11 
de Hoogmis. :voor Tonny Nooren v.w.
het Kath. Thuisfront. 

MAANDAG: t9 Jan.: 7 uur Gef. IJ 
v. Z.E.H. Pastoor dé Kort, zijn ouders,
broer en zuster; l.d. voór Tonny Nooren
v.w. de Buurt; kwart voor 8 l.d. voor'
de Heer Lambertus Goossens; Ld. voor
Clasina v. d. Gouw-v. d. Dung�n; half
9 1 d voo� Theodorus Hendriks,
DINSDAG 20 Jan.: 7 uur GeL l.j. voor 
Z.E.H. Pa�toor de Kort, zijn ouders,
broer en zuster; Ld. voor Anto�. Hoff
man; kwart voor 8 Ld. voor Mar,a K?u
wenberg-v. d. Steen; Ld. voor Clasma 
v. d. Gouw-v, d. Dungen; half 9 Lj. voor
Jacobus Poot-en echtgen. 
WOENSDAG, 21 Jan.: 7 uur z.j. voor
Aarianus Kemps . en Johanna v. Gerven 
z.e.; I.m. voor Antoon Smulders; kwart 
voor 8 Ld. voor Maria Kouwenberg-v.
d Steen; l.d .. voor Antonius v. Rooy; 
h�lf 9 1.d. voor Gerardus v. d. Broek
de Neys.
DONDERDAG 22 Jan.: 7 uur I.m. voor 
Johannes v. le:sel; I.m. voor Willem v. 

d. Langen berg; kwart voor 8 I.m. voor 
Maria v. Opstal-v: Breugel;. I.m. voor
Theodora v. Sch<!ayk; half 9 Ld. voor
Mevr. WitteveenSchöne.
VRIJDAG, 23 Jan.: 7 uur z.j. voor Leo
nardus v. d. Langenberg; I.m. voor Jo
hanna de Kort-v. d. Broek; kwart voor 
8 Ld. voor Adrianus v. Grinsven en Hen
ricus v. Kleef; Ld. voor Adrianus Vla
minckx v.w. de Buurt; half 9 Ld. voor 
Matthilde Scheepers v.w. de Buurt.
ZATERDAG 24 Jan.: tuur Pl. I.m. v.
Wilhelmina Steenbakkers-Tuien; l.d. v. 
Martinus van Schijndel v.w. •de Buurt;
kwart voor 8 L j, voor Anna v. Esch ; 
half 9 Ld. voor Marinus v. Esch; half 10 
Gez. Huwelijksmis. 

PAROCHIE H. LAMBERTUS 
GEMONDE 

2de Zondag na Driekoningen 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Gerardus 
Geerts. 

d . MAANDAG: half 8 jrgt. voor A nana 
hsvr. van Gerardus Geerts. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
V Berlicum en Francina de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis. v. Turnhout. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Johan-
n·a hsvr. van Corn. v. Turnhout. , VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Remer v. 
Grinsven en Helena de hsvr. 
ZATERDAG: half . 8 jrgt. voor Petrus 
v. Grinsven. 
Deze week zullen· geschieden : 
Maandag en Dinsdag H. Mis voor Hen
rica v. Logten; Woensdag en Donderd�,g 
H. Mis voor Antonetta v. Kempen; yn1-
dag en Zaterdag. H. Mis voor Martmus 
Traa te Liempde overleden. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
2de Zondag n'a Driekoningen 1948 

ZONDAG, 18 Jan.: half 8 H. J'.1_is ter 
ere v. O.L. Vr. v. Altijd�ure�de �,,stand 

voor behouden thuiskomst; h1erb1J wordt 
de kerk met 'n kaars vereerd; 9 uur H. 
Mis voor Marinus v. Griensven; half 11 
de Hoogmis voor het welzijn v. d. pa
rochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B.N. 
Vanaf heden worden gedurende acht da
gen alle gelovigen verzocht te bidden, v.
de hereniging der kerken tot het ene 
ware geloof. We beginnen het Octaaf 
met het feest y, d. H. �e!rus, en beëin
digen zulks met de bekermg van de H. 
Paulus tot het- ware geloof. 
Half 3 Lof !llet zegening vanwege St. 
Petrus' . Liefdewerk tot opleiding van 
priesters in de Missielanden. 
MAANDAG: half 8 H. MiLtot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Mevr. Maas-de Werd. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia 
v Kasteren-Boons; kwart over 8 gez. 
�ndst. voor Petronella v. d. Sloot-van 
. Roosmalen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis v. Mevr. 
v. Lieshout-de Werdt; kwart over 8 gez.
jrgt. voor Allegonda Kruyssen-Radema
kers. 
OONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wed.
Maria Berends-Toonen; kwart over 8 
H. Mis v.w. Godvruchtige vereniging
ter ere v. d. H. Theresia tot intentie v. 

d. leden. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis ter ere v. d.
H. Theresia; kwart over 8 gez. jrgt, v.
Helena-Renders-v. Kempen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor. Elisa
beth Penders te Vlijmen overleden; kw. 
over 8 H. Mis v.w. het Genootschap der 
H. Kindsheid tot intentie v. d. leden.
Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en van
5 tot half 7. Om half 6 Lof met Rozen
hoedje, om Gods' zegeningen te ver
krijgen -over ons parochiehuis en de ka-
pel v.· Stapèlen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht·
voor Mevr. Cornelia ijarten-v, Hoorn te 
Beugen; An toon Bastiaans te Mil, Elisa
beth Penders te Vlijmen en Maria Dek
ker-v. d. Aker te Oirschot overleden. 
ZONDAG, 25 Jan.: half 8 jrgt., waarbij 
de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Maria v. Kuringe-Veroude; 9 uur H, 
Mis.. voor Petrus Laus te Boxtel over!. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelis Josephus He.n
driks uit de par, v. d. H. Nicolaas te Hel
voirt, en Truda, Maria Johanna de Regt 
uit deze par., waarvan heden de tweede
afkondiging geschiedt, 
NOTA: Bij bruiloft v. Oirsdtot-v. d.
Sloot opgebracht voor de H. Missie 
f 8, 50. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 

2e Zond<Lg na Driekoningen 
18 Januari 1948 

VANDAAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur lj. voor Johanna· v, Gestel; 
10 uur z.m. voor Cornelis v. Abeelen als 
overl. Korist; 3 uur Lof, daarna Meisjes-
Congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Marinus 
Traa; half 8 z. mndst. voor Willem Bek
kers; 8 uur l.j, voor Hendricus v. Aarle. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Cornelia v. 
d. Laar; half 8 z, mndst. voor Marinus
Habraken; 8 uur l.j. voor Hendrica Hen-
dricus v. Aarle. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Christi�
anus v. Dijk; half 8 z. mndst. voor Ca-

' 



tharina Willem. Welvaarts; 8 uur l.m,voor Weduwe Allegonda Johannes vànDijk overleden te Boxtel. DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.noden der parochianen; half 8 z. mndst.voor Theodorus Hollanders; 8 uur I.m.'voor M�rinus Traa overl. lid proc. vanKevelaar. 

odorus v, Berkel; 8 uur I.m. tot welzijnder par.; 10 uur :z.m. voor Cornelis vanAbeeten als overl. Korist. 
PAROCHIE H. WILLIBRORDUS ESCH 
Tweede Zondag na Driekoningen. 

van Roosmalen; half 9 H. Mis; 10 uurHoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 H. Mis uit dankbaarheid. 
Heden overleed tot onze diepedroefheid, na een kortstondige ziekte voorzien van de laatste 
H.H. Sacram�nten, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd-vader en Grootvader 

Van 18 tot 25 Januári de z.g. Internationale Bidweek. 
Bij Eerw. Zusters: 

H.H. Missen om 7 uur, 8½ uur en 10 u.Hoogmis voor de parochie. Vandaag begint de internationale bid week. Gedurende de internationale bidweek iedere avond om 6 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied. Vandaag na de H.H. Missen zal de Apostolische zegen gegeven worden voor alle leden van het St. Petrus- Liefdewerk. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Petrus vande Ven. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johannavan de Ven-Konings. DONDERDAG: half 8 H. Mis voorWillibrordus van den Braak; half 10 Gez.Huwelijksmis. 
THEODORUS BERNARDUS 

BARTEN echtgenoot van 
Maria Helena Dieks 

in de ouderdom van 60 jaar. 

VRIJDAG: 7 uur z.j. voor WilhelminaChristianus v. Dijk; half 8 z. rondst. v.Weduwe Martina Hendricus Verdonk;-8 uur. I.m. voor Marinus Traa als over!.lid v. d. Retraite-penning. ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Laurentius v. d. Velden; half 8 z. mndst. voor Cornelis v. Abeelen; ,8 uur I.m. voor Marinus Traa als over!. lid van de Boerènbond. 

Maandag tot Vrijdag 7 I.m. voor Marinus Traa, Maandag als over!. lid der Boerenbond, Dinsdag als overl. lid der Broeder
schap H. Cunera, W.oensdag als overl.lid der Broederschap H. Willibrord, Donderdag als over). lid der proc. Hakendover, Vrijdag v.w. de Biljartclub 30e voor Marinus Traa overleden te Liempde; Weduwe Allegonda Johanoes v. Dijk te Boxtel overleden. 

Na de middag om 3 uur Lof, na het Lofeen lied. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johanna vander Bruggen-Dominicus. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Adrianusvan de Pas. 

Uit aller naam: Wed. M. H. BARTEN-DIEKS
Boxtel, 15 Januari 1948. Breukelsestraat 110. 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Arnolda The-
Gedoopt: Henricus Johannes CornelisAdrianus z. van Marinus Quinten-v. d:Wiel. 

Dinsdag moeten de kinderen van het 2e 
en 3e leerjaar komen biechten; Woensdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamelijk communiceren. ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Theodorus

Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak; H. Mis voor Gertruda vander Staak-Konings; H. Mis voor Adnàna van de Ven-v. d. Struyk. 
Uitvaart: Maandag om 9.30 uur in de ·Parochiekerk van het H. Hart.

Bij deze betuig ik mijn hartelijke dank voor de belangstelling betoond bij het overlijden van mijn inniggeliefde Man 
Mevr. Wed. VERLEG. 

Boxtel, Markt 17. 
Voor de vele blijken van belangstelling die ik met Kerstmis en Nieuwjaar vanuit Holland mocht ontvangen, betuig ik aan allen mijn oprechte dank en roep hen vanuit Indiëeen gelukkig 1948 toe. 
Sold. Verpl. L. v. d. VELDEN250212114 II Mitr. Bat., II Div. Adm.-pel. Stafcomp., VeldpostSoerabaja.
Te koop: een toom beste biggen, bij C. J. van Rumund,Munsel. 

Notaris P. Mertens Ma a tcorsetten 
te BOXTEL 

zal op Dinsdag 20 Januari 
1948 voorm. 10 uur ten sterfhuize van de Heer A. v. d. Wiel te Liempde A 6, om contant geld 

publiek verkopen 

Kasten, tafels, stoeleA, kachels,beelden, stolpen, schilderijen·en hetgeen verder te koopwordt aangeboden. Bezichtiging een uur voor hetbegin der verkoping. 
Gevraagd 

Dienstbode-Huishoudster 
Alph. v. Heesch 
Rechterstraat 69 

Dames, wenst u een goed enprima maatcorset wendt u dantot 
A. Seerden

p.a. J. v. d. AA 

Stationsplein 9 • Boxtel 

Iedere Woensdag van 1.30 - 4.30 uur 

Eiervereniging 

Algemene Vergadering 
Dinsdag 20 Januari 's-avonds half zeven in de zaal van H. v.·Rooij. Agenda: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Jaarverslag; Rekening en verantwoording. 

Te koop: nieuwe Step met Binnen ieders bereik: Sleutelnieuwe luchtbanden, een ma- diploma (algemene ontwikkehoniehouten Tafel. Bevragén: ling). Erkend door overheid en Molenstraat 19. 100 grote bedrijven. Schrifte-

4. Lezing door de Heer Simonsvan de C. R. E. 5. Tekenen van het Leden-register in verband met de nabetalingen va,n de C. R. E. Zonder tekenenvan het leden-register vervalthet recht op de nabetaling. Het bestuur rekent daarom optrouwe opkomst. lijke opleiding in 9 maanden. Wie wil ruilen: een Dames- Lesgeld f 5 ,75 per maand. _fiets, leeftijd 12 jaar, voor Gratis prospectus: Stichting 
A.s. 01·nsdarr 2 0 Jan.levensmiddelen. IVIO, Westeinde 13-15, Am- & Molenstraat 19, Boxtel. ,sterdam. (Erkend door lnspec-

-T _e _ k_ o_o _p_: _ ee_ n_·_ b_ e-st_e _ k_ a-lfk ___ oe-, tie Schr. onderwijs). 
naar w1•nssenaan telling, biJ. G. Spierings, • · 

Tongeren 88. P.N.E.M. te Boxtel. 

Te koop: een mahonie-houten Te koop: per Autobus :��-n�efie:sesm!�d�eui� b::� T.L Buizen Philips den. Bevragen: Rechterstr. 56. speciaal ,oor etalageverlichting Inlichtingen en Kaarten
Huisnaaistèr heeft nog een Grote lichtsterkte laag ver,paar dagen vrij. Adres bevra� bruik ± 25 Watt. Garage de Mol gen Molenstraat 19. 
Jonge Adminstratieve kracht 
gevraagd voor halve dagenn.m. of enige avond-uren. Typen strekt tot aanbeveling.Brieven onder no. 96 Bureauvan dit blad. 
Te koop: Een- nieuwe regenjas (dames) grote maat, zonder punten. Te bevragen Rechterstraat 4. 
Naaister heeft nog tijd over
voor het maken van nieuw 
goed, ook genegen aan huis te 
komen naaien. Te bevragen: Molenstraat 19, Boxtel 
Te koop wegens overcor,pleet prima haardkachel, merk Inventa, ·prima vulkachel als nieuw, in goede staat zijnde stofzuiger. Niet voor wederverkopers. Bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop: mooie keeshond, reukamerzindelijk, óud 1 ½ jaar, bij A. v. Ruremonde, KorteKerkstra at 5.

ATTENTION, Jonge boeren, die gaan emigreren naar Frankrijk of Canada, kunnen .deelnemen aan de qp 1 Februari a.s. beginnende snelcursus "Amis de France". Wacht niet langer,maar �luit lI aan. Groepen genieten belangrijke reductie. Brieven aan "Amis de France"Bureau van dit blad. 
Burgemeester en Wethouders 

,an "Boxtel 
maken bekend: 

dat ieder die houder is van eenhond, verplicht is hiervanvóór 1 Maart aangifte te doenop het Gemeentehuis. Wanneer nalatigheid blijkt,zal de aanslag met het tweevoud worden verhoogd. 
R.K. Volksmuziekschool 

Afd. Vioolonderricht 
Voor muzikale viool• 
leerlingen bestaat er 
thans gelegenheid, tegen 
een kleine huurprijs, een 
instrument in bruikleen 

te krijgen. 
Zie mededelingen in dit blad 

Eerste Boxtelse 

Haring• 
lnleggerij

VOS Stationstr. 44

N.C.B. Laan 31, Veghel Telefoon 336 

WEER VOORRADIG 

Prima Bedstellen 
3 dellg matras 

2 gevulde kussens voor f 85.00

F.]. Witteveen WONINGINRICHTING

Rechterstraat 22 • Boxtel 

GEVESTIGD 

Boxtelse Schildersonderneming 
Fa. W. v.d. HEIJDEN 

Belast zich vanaf heden met alle voorkomende 

Schilder•, Glas- en Behangersworkzaamheden 

Zich te vervoegen aan een der onderstaande adressen : 
W. VAN DER HEIJDEN, Markt 8 BOXTEL Tel,462

J, VAN VEGGEL, Vlasmeerstraat 22 VUGHT

C, VAN EINDHOVEN, Molenstraat 34 BOXTEL

Het Rijk van de Baby 
Onze Sortering Underledikantjes 

Commodes en Wiegen 
IS ENORM 

De kwaliteiten zijn vooroorlogs 
De prijzen zeer voordelig 

Ziet onze 
étalage 

Ledikantjes in diverse Kleuren 

32.50 36.90 42.50 47.50 52.50 

Bijpassende Commodes vanaf f 4 7.50 

'n Ledikantje voor Baby en 
Kleuter, uitschuifbaar f 82,50 

Prima Kindermatrasies 
55 X 110 
22.50 

60 X 120 
23.50 

65 X 130 
24.50 

Fs J. WITTEVEEN 
WONINGINRICHTING 

Rechterstraat 22 • Boxtel 

� 
OP 22 JUNI 1750 ·schreef een cliënt uit Rotterdam dat 
de waarde van de Zeeuwse Rijksdaalders door het 
,,vijlen"' slechts 51 1', stuiver bedroeg in plaats van 52. 
Het is present bedroefd, men zou verdriet in de negotie 
krijgen, voegde hij eraan roe. 
"Verdriet in de negotie· is ook een heden ten dage 
voorkomend verschijnsel. Komt eens met ons praten, 
misschien kunnen wij Uw verdriet uit de weg ruimen. 

·s 1-l ER TOG El'{BO SCH 

WIST U ! ! 
dat de aangewezen gebakbon ook ·rechtgeeft op 280 gr. bloem ? 

Reserveer daarom ook een bon voor het 
kopen van ONS HEERLIJK GEBAK 

Want gebak van Banketbakkerij 

fll. v. 'Vuren:::$chollen 
Is toch beter 

Breukelsestraat 62 • J"elefoon 274 

A.s. Zondag 18 Januari

in café H. M. NOOTEN 

DEZE WEEK 
Zuiver wollen 

ledikant dekentjes 
1 persoons dekens 
2 persoons dekens 

Sloven voor hout- en leerbewerkers 
gegarandeerd waterdicht 

Volgt onze regelmatige 
wekelijkse aanbieding 

Houd nu reeds Rekening met onze 
opruiming van 26 - 31' Januari 

Wel kort" maar het zal er spannen! 

Natuurlijk bij 

F ,. A, P, v. d, Boomen-Resi� -�Stationstraat 43 - Bo
:��l 

Interessante, nieuwe modellen 
in Zilverwerk, Pleet en Delfts= 
blauw= met= pleet, tonen wij U 
deze week in onze étalages 

A. van Vlerken - Boxtel
T UWE LIER O HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Rookt 
kwaliteit vol geut en smaak 

en Koopt 1 
bil Bert van den Br.aak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

prima Jazzband-Muziek Voets Ook in 1948 voor OPTIEK, 

AANVANG 5 UUR 

H.H. Landbouwers en Tuinbezitters 
Wij leveren de voor U benodigde LAND- EN TUINBOUWZADEN, ZAAIGRANEN ei;i POOTAARDA'.PPELS niet aan de laagst mogelijke prijzen, maar vóór alles in de beste kwaliteit, die te krijgen is, aan door de Prijsbeheersinggoedgekeurde prijzen. 
Ofschoon BIETENZAAD dit voorjaar zeer schaars is, hebbenwij door vele relaties met vooraanstaande telers in den lande voldoende NOOrraad van Hollandse teelt, geplombeerd door Wageningen, om de vaste klanten, die ook andere zadenb'estellen normaal te kunnen bedienen, indien besteld vóór1 Februari. Na dien datum ook voor nieuwe klanten indiendan nog voorradig. Prijscourant gratis. 
Zaadhandel 

P. P. van Zogchel 

Voor het FIJNE .MAATWERK 
uw adres 

M. CORYERS & F. YERHAGEN

BOXTEL 

• Kleermakerij

• Kerkstraat 60

• 's,BOSCH

Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

VOS STATIONSTRAAT 44

Wederom een mooie partij 

fijne natuurzijden 

Dameskousen 
Prijs f 5.90 (4 Punten)

F 
J 

TV?• 
MANUFACTUREN & 

. • . w itteveen CONFECTIEBEllRIJF

Rechterstraat 18 - Boxtel 

HORLOGES, GOUD en ZILVER 

naar F. P. v. Langen, Stationstr. 62 

} .1, ,1 t11 1 i _ 
·t\it1 Pw�lt!fW�li�,,,,,�e w keuze maar: '·: e Gruyter heeft de' extra . : 

-�:::r
w

J1:
i

�
e

;�����l� , Î:«-n voordelig. Door de f' 00/o k o r t i n g  bent U : ovendien goedkoper uit. n als speciale attentie bi ere keuze-broodbon 
GRATIS 5 DE GRUYTER-BLOKJES 
VOOR KRACHTIGE BOUILLON. 

DEGRUYTER 
DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

--
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Kinderen en Wijsheid 
De wetenschap gaat de laatste dagen 
snel vooruit. De geleerden kunnen ·haar 
bijna· niet meer bijhouden. Was enkele 
jaren geleden de .kinder-psychologie nog 
in de luiers gewikkeld, thans kan men 
een duizendtal werken over dit vak be
studeren. Men weet nu precies op welke 
leeftijd de eerste tandjes verschijnen, 
hoeveel rimpels een • jongè aap meer 
heeft dan een baby, h<ie een kind rea
geert op de glimlach van een buurvrouw 
en hoe het lacht tegen zijn moeder. 
Er is bijna geen geheim meer verborgen 
voor de kinderpsychologie. 
Daarnaast heeft men de psychölogie van 
dè puberteit. 
Men weet precies op welke leeftijd het 
kind man gaat worden of zich vrouw 
gaat voelen. 
Hele instituten worden ingericht om de 
kinderen te observeren. 
Men kan van achter ramen een aantal 
kindergroepen • gadeslaan, zonder zelf 
gezien te worden. Gehele gebouwen 
worden daarvoor geconstrueerd. 
Professoren en studenten werken geza
menlijk om iedere bijzonderheid te re
gistreren bij _het waarnemen van alle 
kinderlijke activiteiten. 
En ondertussen zijn er enige millioenen 
moeders en vaders die zich van al deze 
onderzoekingen en uitkomsten niets 
aantrekken. 
Zij zijn de ongeletterde maar wijze men
sen, die hun kinderen niet beschouwen 
als objecten voor de wetenschap maar 
als gaven van God die ze beschermen 
willen en weer gaaf en volmaakt aan 
Hem willen teruggeven. Dat is wel erg 
onwetenschappelijk, maar het is een le
venstaak van grote waarde. 
Geen enkele moeder weet iets van kin
der-psychologie. 
Het moeder�insrinct kan een . prachtig 
onderwerp zijn voor een verhandeling of 
een wetenschappelijk artikel. Ondertus
sen werkt het feilloos. Daar waar een 
'vrouw of een moeder haar natuur ver
loochent, heerst het beest en is er geen 
sprake meer van menselijkheid. Daar 
waar een vader of een man zijn kind an
ders beziet dan een goede gave van 
r.,--,,1 d��r is hii ��n rle verkeerrfe ;,;iide. 
Ho�• si�pel v�rloopt het kinderle�en 
tussen de polen van liefde en gezag. 
Kinderen zijn als bloemen, zolang men 
ze verzorgt, blijven ze mooi. 
Wat is er mooier dan een paar kinder
ogen. In de onschuld van kindero�en 
verdwijnt all'e haat, ieder tegenstelling 
en elke onenigheid. 
Het Duitse volk kan ons tot bloedens 
toe geslagen hebben, zodat er geen Ne
derlander meer is of hij heeft even de 
verbittering geproefd van de onmense
lijke wreedhede_n tegen ons volk be
ga;tn.,. . . . .  zodra .echter een kinderstem 
in onze oren klinkt, ook al zou het Duits 
spreken, dan is iedere herinnering daar
aan reeds verloren, dan denken we niet 
eens meer aan de laarzen die door onze 
straten marcheerden en aan de brullen
de marsliederen van· hun verdwaasde 
ouders. 
Nooit werd tevergeefs een beroep ge
daan op onze liefde ter wille van het 
kind. Het kind is het verlangen van de 
liefde en de vrucht ervan. Daarom kan 
er van haat geen sprake zijn. 
Daarom ook kan er van wikken e·n we
gen geen ·sprake zijn, van geen weten
schap zelfs, waar het gaat over het kind. 
We laten rustig de geleerden schrijven 
over het kind. Misschien heeft het zijn 
nut voor de geneeskunde, misschien is 
het waardevol iets van • het kinderleven 
te weten om de grote mensen en hun 
leed te kunnen begrijpen. 
Voor ouders, die rechtstreeks met kin
deren te maken hebben is dit alles van 
weinig belang. 
Voor hen krijgt hun leven pas betekenis 
in de ogen van het kind. Daar vinden ze 
elkaars liefde; de kern van het geluk, 
het beeld van Liefde zelf die Kind werd. 
En dat is een grote wijsheid. 

H. v. d. M.

Stille Omgang Amsterdam 
De leden van de Stille Omgang gaan 
binnenkort weer "ter beevaart" naar 
Amsterdam. 
Op 7 Maart krijgt Boxtel de St. Willi
brord-kerk te Amsterdam toegewezen. 
Boxtel gaat weer met Den Bosch mee. 
In de St. Willibrord-kerk zijn 2400 zit
plaaten. In het middenschip alleen reeds, 
zijn er 1200. 
De kerk ligt weliswaar nogal ver van 
het centrum van Amsterdam, maar men 
kan er door goed geplaveide straten ko
men. 
Na de H. Mis zullen extra-trams de 
bedevaartgangers naar het Centraal
Station.,brengen voor plm. f 0,25. 
De bedoeling zit voor, om alle groepen 
-buiten Den Bosch door een autobuson
derneming te laten afhalen. 
't Is nodig dat het Bestuur van de afde
ling Boxtel spoedig weet wie er mee 
naar Amsterdam gaat. 
De heer J. F. de Rooij, hoofd der St. 
.Franciscusschool, Ons Doelstraat 17, is 
't adres waar men zich opgeven kan. 
Doe dit onmiddellijk dan heeft het plaat
selijk bestuur een overzicht. 
Juiste naam en juist adres opgèven s.v.p. 

Duidelijk schrijven; als 't kan in blok
letters! 
Duw desnoods een kaartje bij de heer 
de Rooij in de brievenbus. 
Nu het tijdig medegedeeld is, behoeft 
niemand te worden teleurgesteld, als hij 
het maar direct laat weten. 
Daarom: Doe het nu vanavond nog!! 
Jongelui: Kom vooruit! Mede naar Am
sterdam! 
Iedere bedevaartganger winne een paar 
nieuwe leden. 
Jong geleerd is oud gedaan· en 't is een 
sCJhone zaak. 
Zonder omhaa( zonder enige pretentie, 
zonder uiterlijk vertoon trekt Brabant 
naar Amsterdam. 
Boxtel blijve niet achter. Boxtel -geve 
een voorbeeld! 

Ruilverkaveling 
Bovengenoemd 011derwerp staat momen
teel wel geweldig in de belangstelling 
val!_ onze boeren en _grondeigenaren, 
vooral in het ZuidwesteTijk gedeelte van 
onze gemeente. 
Dit toëh is zeer begrijpelijk, gezien de 
grote plannen, welke te dien aanzien op 
komst zijn. 
Nu is het woord "ruilverkaveling" voor 
onze mensen geen nieuws, wat echter 
nog niet wil zeggen, dat bij allen de be
tekenis, het doel en wezen der ruilkave
ling is ·doorgedrongen en evenmin, dat 
zij op de hoogte zouden zijn van de 
verschillende bepalingen der ruilkave
lingswet. En waarmede men niet is be
kend, dat zal men ook niet direct gaan 

- voorstaan.
Toch kan de ruilverkaveling grote eco
nomische voordelen geven en daarnaast
mogelijkheden scheppen, die voor .de
Boerenstand in de tegenwoordige tijd
van grote betekenis zijn ..
De noodzakelijkheid, voor een ruime
voorlichting in deze materie, is wel aan
wezig, te meer omdat in de volgende
maand, de beslissing genomen wordt,
over het al of _ niet doorgaan, van het
Ruilverka velingsplan "Spoordonk".
Daarom zal deze door een assistent van
de Cultuurtechnische Dienst, voorlich
ting over dit ruilverkavelingsplan gege
ven worden, in een vergadering van be
langhebbende eigenaren, te houden op
11 Februari 1948 te half 11 in het R.K
Bondsgebouw te Oirschot.
T.z.t. zullen nog nadere berichten in de
dagbladen verschijnen, doch zet nu reeds
deze datum in Uw geheugen vast.
En dan allen op naar de voorlichtings
vergadering in Oirschot om te vernemen
wat aan Ruilverkaveling e.d. vast zit,
want het is van grote betekenis.

Voorzitter R. K. Boerenbond. 

ECHTPAAR POIRTERS 

in het Goud 

Op 24 November 1873 wew te Boxtel 
een jongen geboren die Martinus Poir
,ters genoemd werd. 
Een week later, op 1 December 1873 
werd te Gemonde onder St. Michiels
gestel een meisje ter wereld gebracht, 
dat Maria Hendriks zou heten. 
Ge kunt niet weten hoe het in het leven 
gaat, hoe een jongen een lief vindt en 
een meisje verkikkerd raakt op een jon
gen en hoe ze zó ver komen, dat ze 
naar het raadhuis en naar de kerk gaan 
om eeuwige banden te smeden. 
Op 4 Februari 1898 stapten Tinus en 
Mieke in het huwelijksbootje, en het is 
aardig te weten dat het bootje na vijftig 
jaar nog niet versleten is, al worden de 
schippers wel wat oud. 
Tinus en Mieke hebben geen gemakke
lijk leven gehad maar ze hebben heel 
veel mensen laten zien hoe schoon· het 
is te leven volgens het oude recept van 
toewijding, werkzaamheid en liefde. 
Tinus verstaat het" houtbewerkersvak 
even goed ars het voermannen en boeren. 
Men moet hem bezig gezien hebben met 
bijl en zaag, met kar en paard, en niet 
het minst als zijn zeis door het gras 
snijdt. 
En als ge in u:w huis zoudt hebben wat 
de nijvere handen van Mieke zoal ge
breid hebben, dan zoudt ge vele jonge 
paren van een grandioze uitzet kunnen 
voorzien. 
Woensdag 4 Februari worden Mieke en 
Tinus in de bloemetjes gezet. De buren 
hebben een groot feest op stapel gezet. 
We verklappen daarvan niets. We no
digen U alleen maar uit even op de re
ceptie te vei;schijnen om het gelukkige 
paar te feliciteren met dit gouden feest. 
Ook "Brabants Centrum" zal er niet ont-
breken. ,, 
Moge het goud nog diamant worden. 

Plaatselijk nieuws.

PRIJZENCOMMISSIE 
Het gemeentebestur van Boxtel vestigt 
<le aandacht der ingezetenen • nogmaals 
op het bestaan van een plaatselijke prij
zencommissie, tot welke men zich kan 
wenden in geval hógere prijzen worden 
gevraagd, dan de volgens de prijsbeheer
singsvoorschriften toelaatbare. 
Zitting in deze commissie hebben de he
ren Th. Pastoor, Deken Spieringstraat 
11; J. A. Pietermans, van Osch en van 
Leeuwenstraat 7; A. H. W. van den 
Boogaart, Nieuwe Kerkstraat 47; W. van 
Vlerken, _Bosscheweg 38 en H. A. P. van 
der Krabben, Stationstraat 41. 
In voorkomende gevallen kan men zich 

. tot een dezer heren wenden. 
Eventuele klachten, mits schriftelijk, kun
nen ook ten gemeentehuize worden in
gediend, waarna zij aan de prijzencom
missie ter behandeling zullen worden 
doorgegeven. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING 
In de eerstvolgende vergadering van de 
Heemkundige Studiekring, welke zal 
worden gehouden op Woensdag 28 :Ja
nuari a.s. zal een verhandeling worden 
gehouden over Driekoningen-gebruiken, 
waarna door de Essche leden van de 
kring een klein Drièkoningenspel zal 
worden gespeeld. 

HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE 

Prentbriefkaarten 
Onze verzameling groeit! In de afge
lopen weken kwamen weer verscheidene 
merkwaardige kaarten binnen. 
Drie er van herinneren ons aan de nu 
verdwenen binnendommeltjes. 
• Op een afbeelding van de Fellenoord,
zien we de herberg van Jan van Kuijk,
waarin de sociëteit "de Haerd" was ge
vestigd en waar tevens thuis was de oude
Boxtelse rijwielclub Tonevido (,,Tot ons
nut en vermaak is dit opgericht"), welke
stond onder voorzitterschap van wijlen
Dr. P. M. Hoek. De naam Tonevido leeft
nog voort in de huidige aldus genaamde
kegelclub.
Op deze kaart ontwaren we voorts een
uitstek boven het binnendommeltje,
welke werd gebezigd voor het vissen.
Op een andere kaart kijken we vanaf
de Meulenkense brug de Nieuwstraat
in. De achtergrond wordt gevormd door
de hoge bossen van de voormalige her
berg "Pas Buiten".
De voorgrond van een afbeelding van
het huis van Dr. Hoek wordt mede ge
vormd door een brugje over het binnen
dommeltje. Op deze kaart zien we voorts
de Koppelloop, het paadje naar de St.
Petruskerk en de oude huisjes langs de
Koppel.
Een zeer fraaie kaart herinne�t aan het
défilé van het Ie Regiment Huzaren op
het Marktveld tijdens de manoeuvres
van September 1904.
De foto is genotnen vanaf het raadhuis.
Op de markt zien we de dorpspomp en
een hoge lichtmast.
De kiosk is nog niet aanwezig.
Aan de overzijde· ziet men de oude vrij
bankjes onder de toen nog jonge boom
pjes en daarachter de Koninklijke we
verij van Van de Ven.
Nieuwe inzendingen worden gaarne 111-
gewacht bij de bestuursleden van de
Heemkundige kring en bij de heer A.
G. Smits, van Merh_eimstraat 19.
ER IS MAAR EEN NIEUWE ORDE ... 
Bert Poels, de overlevende van de held
haftige verzetsbeweging van De Zwarte 
Plak, uit het dorpje America, dat de 
haard was in Nederland, van alles wat 
verzet heette, zal in Februari in Boxtel 
komen spreken. 
Deze boeiende causeur, die reeds eer
der in De Ark een lezing hield over het 
verzetswerk, zal zijn relaas ook in beeld 
brengen, met een interessante collêctie 
lichtbeelden. 
De voorlopige datum is Dinsdag 24 Fe
bruari. 

R.K. BOERINNENBOND 
De leden van de R.K. Boerinnenbond, 
welke hebben medegewerkt aan het 
openluchtspel "Kruis en Ploeg", worden 
verzocht Zondag na de Hoogmis in de 
R.K. Landbouwschool bijeen te komen. 
Hier kunnen vrij-kaarten voor de film 
"Kruis en Ploeg", welke momenteel in 
Udenhout loopt, worden afgehaald. 

V ARKENSFOKVERENIGING 
De Boxtelse Varkensfokvereniging G.Y. 
zal Maandag 26 Januari haar algemene 
jaarvergadering houden, 's middags om 2 
uur in Café H. Dollevoet, Eindhovense
weg. Varkenshouders, die lid wensen te 
worden, kunnen zich Maandag a.s. reeds 
opgeven. 

CONTRIBUTIE-lNNlNG K.V.P. 
Het Bestuur van de K.V.P. verzocht ons 
mede te delen, dat dezer dagen de lid
maatschapkaart voor het jaar 1948 zal 
worden aangeboden, welke tevens dient 
als kwitantie voÓr contributie 1948. 

• MISSIE-�CTIE
Bij de begrafenis van Clas:;;.a v. d. Dun
gen werd door Mej. Scheutjes f 10,14 
opgehaald voor de Missie. 

,,CONTACT-AVOND" 
Het Katholiek Thuisfront, par. H. Hart 
houdt Maandagavond 26 Januari in De 
Ark een contact-avond voor ouders, 
echtgenoten, meisje.s, familieleden etc. 
van de militairen, die momenteel in ac• 
tieve dienst zijn. 
Hoofd-Aalmoezenier Goossens zal op 
deze avond een lezing houden en ter 
illustratie van het besproken woord, een 
film over Indië vertonen. 
Zie advertentie in dit blad. 

MOEDERS-CONGREGATIE 
Voor de plaatselijke congregati� van 
moeders, zal op Dinsdag 3 Februari in
De Ark de bekende film ;;Marie Louise" 
gedraaid worden. De leden der congre
gatie zullen nog nadere mededelingen 
hieromtrent ontvangen . 

T.B.C.-BESTRIJDING 
Dr. Hoeksvereninging ontving van de 
Postduivenvereniging "De Postvlucht" 
een bedrag van f 63,85 saldo van de op
gespaarde wedvlucht-pools ten bate van 
de T.B.C.-bestrijding. 

ALGEMENE VERGADERING 
VAN DE EIERVERENIGING 

Het actuële punt van de vergadering, 
gehouden, op Dinsdag 20 Januari, was 
de lezing van de Heer Simons, secr. der 
C.R.E., die de aanwezigen wees op de
belangrijkheid van het tekenen van het
ledenregister, hetgeen recht geeft op de
nabetaling door de C.R.E.
Tot 31 Januari uiterlijk, bestaat �og ge
legenheid bij de secretaris het ledenre
gister te tekenen.
Uit het verslag van de secretaris bleek,
dat er in 1947 58S-.868 eieren ontvangen
waren met een gewicht van 34.520,3 kg,
waarvoor f 73.238,43 werd uitbetaald.

K.V.P.
De vergadering van de K.V.P., Woens
dag 1.1. gehouden ter candidaatstelling 
voor de Tweede Kamerverkiezing, had 
de belangstelling uit alle bevolkings
gróepen; zowel jongere als oudere leden 
waren aanwezig, zij het dan al niet 
talrijk. 
Bij ontstentenis van de secretaris, gaf 
·de voorzitter, de • heer Geertman, een
_ resumé van het behandeide ter vorige
vergadering en omtrent het resultaat van
de actie voor het Goseling-Verschuur
fonds, dat tot uitdrukking kwam in een
bedrag van ruim 1000 gld., wat • voor
Boxtel heel gunstig mocht genoemd wor
den.
Na enige informatieve bespreking om
trent candidaatstelli11g voor de kieslijst
en de voordracht van specialisten, wer
den als gewone candidaten genoemd de
heren H. v. d. Sande, Sweens, F. v. Vliet
en J. Zeegers, terwijl voor de speciale
zetels werden aanbevolen de heren lr.
Kraaijvanger, Dr. Mol, Mr. Sassen, Dr.
Serrarens, F. Sybesma en Dr. v: Velt
hoven.
Na de candidaatstelling, bracht de voor
zitter nog onder de aandacht van de aan
wezigen, dat allen, die 7 Februari lid zijn
van de K.V.P., kunnen deelnemen aan
de verkiezing vöor de groslijst en ver
zocht, bij eventuële ledenwerving hier
mee rekening te willen houden.
De penningmeester, de heer Pietermans,
deelde omtrent de contributie-inning me
de, dat de dezer dagen aan te bieden
kwitantie loopt over het jaar 1948, en
dat de minimum contributie f 1,50 be
draagt, doch een hoger bedrag, naar
willekeur te bepalen, zal op prijs worden
gesteld.
Als incasseerder is door het bestuur W.
v. d. Langenberg aangesteld.
De vergadering had een vlot en zakelijk
verloop, waarvoor de voorzitter de aan
wezigen aan het slot dankte.

ALGEMENE VERGADERING 
R.K. MANNENKOOR ST. PETRUS 

Op 6 Januari j.1. werd door het R'.K. 
Mannenkoor St. Petrus een Algemeene 
Ledenvergadering gehouden in verband 
met het aanstaande vertrek van haar 
voorzitter Dr. van Erp, die tien jaar 
achtereen deze belangrijke functie bij 
de vereninging heeft vervuld. 
De opkomst op deze afscheids-ver€ade
ring was buitengewoon, terwijl ook de 
dames van de Z;mgvereniging St. Caeci
lia als gasten aanwezig waren. 
In zijn afscheidswoord aan de aftreden
de functionaris, memoreerde de Heer 
van der Weyst, het vele werk dat Dr. 
van Erp in deze tien jaar heeft verricht, 
en welk groot aandeel deze. in de groei 
van de vereniging heeft gehad. 
Hien,oor zei spreker hem namens alle 
aanwtzigen hartelijk dank. 
Hierna sprak Mej. van Hooft namens 
de Zangvereniging St. Caecilia en 
bracht de scheidende voorzitter dank 
voor alle steun. en medewerking welke 
zij regelmatig van Dr. van Erp mocht 
ontvangen. ., 
Daarna bood zij namens beide vereni
gingen een blijvende herinnering aan. 
Tot slot werd Dr. van Erp op voorstel 
van de Heer Peynenburg tot ere-voor
zitter van "St. Petrus" benoemd. 
Vervolgens werd tot verkiezing van een 
nieuwe voorzitter overgegaan. 
Met algemene stemmen werd de Heer 
Charles van Susante gekozen, die zoals 
hij zei, voor de moeilijke taak kwam te 
staan, Dr. van Erp te moeten vervangen. 

OMGEVING 

Dodentransport 
New York, 12 Jan. 1948 

"ln de machinekamer van het 
Amerikaanse doden-transport
schip "Joseph V Conolly", dat 
zicJ-i op weg naar Antwerpen be
vond met 5000 doodskisten om 
gesneuvelde Amerikanen naar 
Amerika te vervoeren, is brand 
uitgebroken. Het schip werd on
bestuurbaar en de kapitein heeft
gemeld, dat de manschappen en
de enige passagiers in de reddings
boten zijn gegaan". 

De Kapitein. 

Door razende stormen gedreven 
in het lied van de wilde orkaan 
h�eft hij z'n bevelen gegeven 
voor goed van het schip af te gaan. 
Hij bleef op z'n post bij de kisten 
stond pal op z'n zinkende boot;

alsof ook de doden het wisten 
sprak hij als een man tot de dood: 
lk voer om m'n vrienden te halen 
de storm en de dood tegemoet, 
ik wil met m'n leven betalen 
de dank voor hun nobele moed, 
ach geef hun de moederlijke aarde 
en een kist om te rusten in vree, 
ach dat ge m'n Jading toch spaarde, 
geef mij maar een graf in de zee. 

C. 

Hij vroeg de medewerking van alle Ie, 
den, en voor de eerste tijd, vooral van
Dr. van Erp, om hem zijn taal< te ver
lichten. 
In zijn dankwoord sprak de ere-voor
zitter de hoop uit, dat de buitengewoon 
goede en vriendschappelijkè geest, welke 
altijd in beide verenigingen, zowel tussen 
de leden onderling, als in het bestuur 
hadden geheerst ook in de toekomst 
bewaard mochten blijven. 
Hij dankte nogmaals voor het vertrou
wen dat gedurende al die jaren in hem 
gesteld was, en beloofde zolang hij hier
toe nog in de gelegenheid was, de nîel\
we voorzitter zoveel mogelijk in te wer
ken. 
Hiermede kwam het einde van het offi
ciële gedeelte van de vergadering, die 
nog geruime tijd genoeglijk, doch min
der ernstig werd voortgezet. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 13 Januari t./m. 19 Januari 1948

GEBOREN: 
Martinie C. M. P., z. v. J. v. d. Loo e.v. 
W. J. A. v. d. Aa; Cornelia A. P., d. v. 
J. M. v. d. Sande e.v. C. C. Brok; Adria.:
na C., d. v. J. v. d. Besselaar e.v. H. A.
Bevers; Antonius M., z. v. E. Bevers e.v.
J. v. Meurs; Cornelis G. L., z. v. G. J.
Bresser e.v. J. v. d. Steen; Anna L. M.,
d. v. M. A. v. d. Brand _e.v. M. J M.
Vlaminckx; Martinµs J. M., z. v. J. J.
v. Hal. e.v. ]. v. d. Aker.
ONDERTROUWD: 
Gerardus Johannes van der Aa en Elisa
beth Maria Yerheijden; Frederik Willem 
Scholten en Mana Johanna Antonia 
Frantzen. 
GEHUWD: 
Cornelius Josephus Hendriks en Truda 
Maria Johanna de Regt; Bernard Maas 
en Maria Voets. 
OVERLEDEN: 
Theodorus Bernardus Barten, oud 60 j. 
GEMONDE 

FANFARE "ST, LAMBERTUS" 
Op Zaterdag 24 en Zondag 25 Januan 
a.s. zal de fanfare "St. Lambertus" in -
dit Winterseizoen haar tweede concert
met toneeluitvoering geven voor haar
donateurs.
Onder de bekwame leiding van haar di
recteur de Heer Jos. v. d. Braak zullen
de volgende nummers worden uitge
voerd,
1. Semper Fidelis, Mars Sousa. 
2. Tannhäuser, Fantasie sur !'opera
3. Souvenir de Donizetti

R. Wagn�r.

M. ]. H. Kessels.
kwartet door 

P. Verbruggen Jo v. Grinsven 
Alb. Schellekens H. op 't Hoog 

4. Am. Meeresstrande, Wals
Max Fischer. 

5. Finale.
De toneelvereniging "Vriendsc]Jap onder
Ons" uit Esch zal daarna "De Dorps
dichter" opvoeren.
Een gemoedelijk spel in drie bedrijven
naar Jac. Ballings bewerkt door Jozef
Carpentier.

.ESCH 
PLECHTIGE INSTALLATIE 
NIEUWE BURGEMEESTER 

Zaterdag 31 Januari, 's namiddags om 
drie uur zal ten gemeentehuize van Esch 
de Edelachtbare Heer Mr. P. V. G. W. 
Kamerbeek, plechtig geïnstalleerd wor
den als burgemeester van de gemeente 
Esch. 



V.K.AJ. (Kajotsters)
De storm van de oorlog heeft een dub
bele wonde geslagen in ons volk. 
Ons volk is verarmd, ons land verwoest, 
ons bezit geschonden, ons bestaan be
dreigd. 
En langzaam en moeizaam zien we ons 
volk strijden,· om weer te komen tot de
zelfde levensstandaard, dezelfde gemak
ken, als vóór de oorlog. 
De vooruitzichten zijn somber. Maar 
dit is zeker, als iedereen zich geven zal 
aan zijn taak, dan komen we aan 't doel, 
dat nu nog ver van ons verwijderd ligt. 
Maar een andere wonde, die veel dieper 
is ingevreten, is de verslapping en de 
versloffing op godsdienstig en zedelijk 
gebied. 
Hoe is die wonde ontstaan? We hebben 
er misschien nooit zo diep over nage
dacht, en toch zou dit nuttig zijn'. 
Zo gauw de bezetter onze grens had 
overschreden, begonnen in ons de ge
voelens van haat te leven tegen alles, 
wat uniform droeg. 
Dit was te verklaren,- omdat er bijna 
geen gezin te vinden was, waar men de 
slagen van de oorlog niet voelde. 
En omdat deze haat langzamerhand ging 
toenemen, kreeg men een afschuw van 
de bezetter, die op ieder gebied werd 
doorgevoerd. 
De gevolgen: Als men maar meende te 
werken voor de vijand, werd er gesabo
teerd en lijn getrokken op grote schaal. 
Als men iets kon ·gebruiken voor eigen 
gerief, werd 't ingepikt, als men maar 
'n kleine kans zag, om het te betitelen 
als bezit van de vijand. 
Naast de naasteliefde, verdween op deze 
manier de rechtvaardigheid. 
Het was voort heel gewoon: als men 
werkte voor de Wehrmacht, bleef men 
thuis uit de kerk. 
Als men lid was van de A. D. en men 
had dienst, moest 0. L. Heer het ont
gelden. 
Verslapping van 't geloofsleven: In de 
tijd van granaten en luchtalarm bleef 
men gemakkelijk thuis. 
Bij razzia had men 'n uitvlucht. 
Op zedelijk gebied: De gedragingen van 
de soldaten werden door iedereen afge; 
keurd. 
De lectuur, die verkocht werd op stati-· 
ons en de geillustreerde tijdschriften, 
werkte verpestend voor iedereen, die ze 
las, of inkeek. 
De bioscopen, die, opbegrijpelijk, steeds 
volk bleven trekken, gaven pikante pro
gramma's 
Langzamerhand werd de funeste invloed 
hiervan merkbaar en als we hierbij nog 
eens inoesten opsommen de uitspattin
gen, die de geallieerde soldaten in een 
bevrijdingsroes meebrachten, dan kunnen 
we de gevolgen van de oorlog als volgt 
opnoemen: 
De naastenliefde is zoek geraakt. 
De rechtvaardigheid verdwenen! Het 
godsdienstig leven -is verslapt. Arbeids-
lust moet men gaan zoeken. 
En op zedelijk gebied: wat kleding, ver
kering en ontspanning betreft, zijn we 
mijlen achteruitgegaan. 
't Kan zijn dat we er niet aan gedacht 
hebben, maar in deze tijd leven wij, in 
deze tijd -werken wij. 
Vóór de oorlog reeds, ·heeft de Paus uit
d:ukkelijk gewild, dat de leken, de gelo
vigen, de priesters zouden terzijde staan 
bij hun werk in de zielzorg. 
De Paus haalt hier aan: de slechte en 
gemene "praat", die dikwijls op de fa
brieken omgaat onder 't personeel de 
spotternij in verband met alles wat' ons 
Kàtholiek geloof raakt, het gedrag op 
vacantieplaatsen en in toeristen-centra. 
Het zijn alle terreinen waar de priester 
niet kan dóórdringen. 
En daarom heeft de Paus als een nood
kreet de hulp van de leken ingeroepen. 
En op 12 Mei )946 - na de bevrijding 
heeft de Paus een toespraak gehouden 
tot de vrouwelijke jeugd van de stád 
Rome. 
Hierin zegt hij o.a.: Allen moeten op 
hun hoede zijn voor openlijke bedervers 
van de onschuld der jeugd. 
Het is waar, dat alle goedwillende jon
geren willen strijden tegen 't zedenbe
derf in pers, bioscoop, theater en radio. 
Maar de jonge meisjes moeten hier 't 
voorbeeld geven, zij moeten zich scharen 
bij deze geheiligde kruistocht voor Chris
telijke zedigheid en gewoontes in kle
ding, in gesprekken en gedrag, voor de 
eerbied t.o.v. de ouders en zij moeten 
hun huis niet alleen dragelijk maken 
voor iedereen, maar ook stralend van 
klaarh�id en vreugde. 
Wat wil de Paus: een jeugd, die strijden 
en vechten wil in 't wereldleger van 
Christus. 
En een onderdeel van dat grote leger, 
dat zijn vertakkingen vindt in alle lan
den, is de V.K.A.J. 
Wat willen wij? 
Op de eerste plaats: De V.K.A.]. 'is geen 
jeugdorganisatie, waarbij 't leeuwenaan
deel i:\estaat in sport en spel. De leeftijd 
van 17 jaar, die we ongeveer allen heb
ben bereikt doet ons wel eens nadenken 
over de toekomst. 
Welnu de V.K.A.]. wil -ook van ieder 
lid maken: een -strijdbare figuur voor 
de zaak van Christus. 
En om dit te bereiken is op de eerste 
plaats nodig, dat wij meisjes worden 
van karakter. Dat wij op onze bijeen
komsten opdoen: zelfvorming, vaardig-
heid en kennis op alle gebied. 
En om 't nuttige met 't aangename te 
verenigen: daarom doen wij ook aan 
zang, sport en spel, en declamatie. 
Wij moeten daarom onder elkaar om
gaan als leden van eenzelfde gezin, allen 
strijdsters in éénzelfde leger. 
Daarom arbeidersmeisjes, als gij nog be
zield bent met een ideaal, sluit U aan in 
de gelederen van de Kajotters. 

D. 

Het kwaad heeft soms wel 
schonen schijn 

Maar zit van binnen vol venijn. 

Distributie=Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 25 Januari 
tot en met 7 Februari .1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonlfaarten KA, KB, KC 80'.l 
147 Algemeen: 750 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., , 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

145 Algemeen: 100 gram bloem of zelf
'rijzend bakmeel of kindermeel. 

144 Algemeen: 1 ei. , -142 Algemeen ± 225 gram huishoudzeep
of 180 gram toiletzeep. 

141 Algemeen: 400 gram brood of 1 
rantsoen gebak (geldig tot en met 
21 Februari a.s.) 

140 Algemeen: 1800 gram brood (geldig 
tot en met 31 JaQuari a.s.) 

135 Reserve: 800 gram brood (geldig 
tot en met 31 Januari a.s.) 

138 Reserve: 400 gram brood (geldig 
tot en met. 31 Januari a.s.) Bonkaarten KD, KE 802 

647 Algemeen: 250 gram suiker, boter
hamstrooisel, enz., 
of 500 gram jam ,stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

646 Algemeen: 500 gram suiker, boter
hamstrooisel, enz., 
of 1000 gram jam, stroop, en., 
of 500 gram versnaperingen. 

645 Algemeen: 100 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

644 Algemeen: 1 ei. 
642 Algemeen: ± 450 gram huishoud

zeep of 360 gram toiletzeep. 
641 Algemeen: 400, gram brood of 1 
rantsoen gebak (geldig tot en met 21 

Februari a.s.) 
640 Algemeen: 200 gram brood (geldig 

tot en met 31 Januari a.s.) 
639 Algemeen: 400 gram brood (geldig 

tot en met 31 Januari a.s.) 
634 Reserve: 400 gram brood (geldig· 

tot en met 31 Januari a.s.) 
638 Reserve: 500 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 

802 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 
1045 Suiker: 250 gram suiker, boterham-

strooisel, enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. Tabak- en versnaperingenkaarten enz. QA, QB, QC 802. 

01, 02 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten 
of kerftabak. 

05 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten of 
kerf tabak. 

03 Versnaperingen: 200 gram versnape
ringen, 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi- -
se!, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

06 Versnaperingen: 100 gram versnape
ringen, 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop, en. 

Bovengenoemde bonnen kunnen op Vrij
dag 23 Januari worden gebruikt. 
Een rantsoen gebak bedraagt: ± 280 
gram beschuit (2 hele rollen), of 300 . 
grani.,biscuits, ongevulde wafels, crackers, 
matzes, taast of 400 gram speculaas, 
koekjes of 560 gram ontbijtkoek, taai
taai Amsterdamse korstjes of 600 gram· 
stro�pwafels of een hoeveelheid gebak, 
waarin 280 gram bloem en/of zetmeel 
is verwerkt, met uitzondering van pof
fertjes, verse Hollandse en Parijse wa-
fels en oliebollen. -, 

Uitreiking Bonkaarten 804, Schoenen
bonnen & aanvraagformulieren Brandstoffen. 

De waarnemend Directeur van de Dis
tributie kring BOXTEL brengJ: ter open
bare kennis, dat in het tijdvak van 26 
Januari 1948 tot en met 12 Maart 1948 
in alle tot zijn Kring behorende ge
meenten. zal worden overgegaan tot het 
uitreiken van nieuwe Bonkaarten voe
dingsmiddelen K.L.O.P. A t.lm. E 804, 
alsmede textielkaarten V.A. 804. 
Tevens worden uitgereikt schoenenbon
nen naar keuze aan personen wier num
mE:r van de T.D. eindigt op het cijfer 
O & 4. De gebruikelijke uitreiking van 
schoenenbonnen, volgens de kinderrege
ling zal tot nader orde niet plaats vinden. 
Bovenstaa,nde uitreiking geschiedt op de 
volgende dagen: 

. BOXTEL EN SCHIJNDEL: 
26 Jan. de letters A & C, 
27 t./m. 30 Jan. de letter B, 
2 & 3 Febr. de letter D, 
4 Febr. de letter E, 
5 & 6 Febr. de letters F & G, 
9, 10 & 11 Febr. de letter H, 
12 Febr. de letters I &J, 
13 & 16 Febr. de letter K, 
17 & 18 Febr. de letter L, 

• 19 & 20 Febr. de letter M, 
23 Febr. de letter N, 
24 Febr. de letter 0, 
25 Febr. de letter O & P, 
26 Febr. de letter 'Q & R, 
27 Febr. en 1, 2, 3 Maart de letter S, 
4 Maart de letters T & U, 
5, 8 en 9 Maart de letter V, 
10 Maart de letters W t.lm. Z. 
11 Maart Kloosters & Gestichten. 

LIEMPDE 
27 Januari A t:m. D, 
3 Februari E t.m. H, 
10 Februari I tm. K, 
17 Februari L • t.m. N, 
24 Februari O t.m. R, 
2 Maart S t.m. V, 
9 Maart W t.m. Z. ESCH 
28 Januari A t.m. D, 
4 Februari E t.m. H, 
11 Februari I t.m. K, 
18 Februari L t.m. N, 
25 Februari O t.m. R, 
3 Maart S t.m. V, 
10 Maart W t.m. Z. 
Boxtel, 20 Januari 1948. De Waarnemend Directeur voornoemd. 

Toets der Critiek 
,,In den Vroeden Zotscap" 

Henk Zoutendijk gaat langzamerhand 
een goede bekende worden bij het Box
telse publiek. Donderdag 15 Jan. speel
drn zijn voortreffelijk gesneden poppen 
de "waerachtige ende seer wonderlijcke 
historie van Mariken van Nieua 
meghel'I", die vermoedelijk door 'n Ant
werpense dichter geschreven werd. 
Met een uitstekende zegging slaagden 
Henk Zoutendijk en Mej. Van Meeren
donk er in, dit geestelijke spel van de 
eeuwige strijd tussen 't zondig menselijke 
en 't goddelijk menselijke, tussen God 
en de duivel in de ziel, naar waarde -
zij het in een marionetten-theater -
weer te geven. En al was deze weergave, 
om voor de dode expressie van de kop
pen een tegenwicht te vinden, soms wat 
artificieel, men bleef de geestelijke lijn 
a:m�chouwen en de goddelijke inwerking 
aanvoelen. 
,,De klucht van de dood" stond aan
merkelijk lager en de interpretatie in het 
programma, dat de middeleeuwse tradi-
tie gevolgd werd met na het geestelijke 
spel een sotternij op te voeren, ten spijt, 
konden wij deze "humor-van-de-koude
grond" niet zozeer waarderen, als de 
ernst in Mariken van Njeumeghen. 
Dat de overdonderende belangstelling 
van "School der Da peren" -allure, wat 
yerflauwd scheen, menen we toe te mo
gen schrijven aan een ongegrond voor
oordeel van Herlevend Boxtel, want deze 
avond was zeker niet de minst artistieke. 

Sport nieuws.

D.V.G. - T.A.C.
In een meer spannende dan fraaie wed
strijd hebben DVG en T AC uiteindelijk 
de kostbare puntjes gedeeld. 
Direct na de aftrap zet DVG een gewel
dig offensief in. De middenvoor schiet 
onder tegen de deklat en de T AC-kee
per heeft heel wat moeite om de bal 
weer weg te werken. Even later vliegt 
de bal tegen de paal. 
Succes komt echter aan de andere zijde. Uit een aanval lost de T AC-linksbinnen 
een onverwacht schot en treft it1 de 
linkerbovenhoek roos O - 1. 
DVG laat zich niet onbetuigd en blijft 
flink volhouden. 
Uit een scrimmage voor het T AC-doel 
wordt eindelijk haar zwoegen beloond 
en van Giersbergen brengt met een laag 
strak schot de stand op gelijke voet 1 - 1. 

DUIFKE 
Hij was zo maar een schuchtere jongen 
van boerenafkomst; zonder op te vallen 
deed hij z'n studies op 't college heel 
behooclijk; voetballen deed hij even 
graag als wandelen. 
Hij genoot van het landschap als een 
grote man en kon als een kind blij zijn 
om een vrije dag. 
Hij had maar één gebrek. Hij was bang 
voor z'n leraren en soms ook voor z'n 
medestudenten; zelden durfde hij je recht 
in de ogen te zien en meestal _kleurde 
hij tot in z'n haren. 
Thuis werkte hij g,raag mee op de boer
derij en onder de vacantie zag men 
Duifke, zoals z'n college-naam was, al
tijd met paard en kar door het dorp 
rijden, heel trots en blij om dit te mo
gen. Het moest al gek zijn als hij niet 
een of aRder smoesje kon vinden om 't 
paard van stal te halen en 'n boodschap 
te gaan doen met 't gespan. 
Ja, ge moest Duifke zien staan op de 
hoogkar, als hij met enkele zakken graan 
naar de molen reed. Heel z'n gezicht 
glunderde als hij dan een van z'n leraren 
tegen kwam. 
Ve�Jegen groette hij even en riep tegen 
z'n paard, zoals de grote voerlui dat 
doen. 
Maar nauwelijks zat Duifke op de 
schoolbanken of hij kroop in z'n , veren 
en was 't bange, schuchtere boertje uit 
't dorp. Z'n leraren wisten soms niet 
wat ze aan hem hadden. 
Sommigen meenden dat hij 't achter 
de elleboog had, anderen zagen in hem 
alleen maar een dom boerenzoontje, 
dat moeite had om bij te blijven. 
Op de maandelijkse bijeenkomsten van 
de leraren, als de "waslijstjes" van de 

Het Geheiln 
van 

Doruske 

Simpel 

14. Diezelfde avond, toen in het bos
zich het angstjagende toneeltje afspeelde, 
zat Doruske Simpel in gedachten verzon
ken. HanReke, die zo'n stil Doruske niet 
gewend was, vroeg: ,,Wat ben je toch 
stil, waarover zit je zo te prakizeren ?" 
"Ik zal 't maar vertellen" zei Doruske 
met een diepe zucht. ,,'.t Is al ruim veer
tig jaar geleden, dat Pietje van Breugel 
me bij zich riep. Hij was ziek en zou
spoedig sterven. Zoals ge weet, had ik
hem de laatste jaren van zijn leven over
al en met alles geholpen, want hij kon
zelf bijna niet meer werken en zwaar
werk kon hij helemaal niet doen. Hier
voor· wilde hij mij belonen, maar geldhad hij niet ..... . 

DVG blijft aanvallen, maar weer komt het succes aan de overzijde. Weer brengt de T AC-linksbinnen de stand op 1 - 2. Na de hervatting krijgt DVG even een inzinking en hiervan profiteert· T AC en brengt de stand op l - 3, denkende hiermede de overwinning binnen te hebben. DVG is haar inzinking echter weer te boven gekomen en enige goede aanvallen volgen. Na een kwartier brengt v. d. Boer met een "punter" de stand op 2 - 3. Hierdoor aangemoedigd trekt DVG ten aanval en de T AC-lui moeten alle zeilen bijzetten om erger te voorko111en. Dit kan echter niet verhinderen, dat van Houtum vijf minuten voor het einde over de door de koude verkleumde T AC-doelman nummer drie in het net plaatst 3 - 3. Nu stijgt de spanning ten top en met man en macht wordt er om de overwinning gestreden. Onder ·hoge spanning komt dan het einde van deze spannende wedstrijd, waarin DVG een kostbaar puntje van de grote Boxtelse concurrent wist te ontfutselen. Het tweede elftal speelde om twaalf uur ook thuis tegen de koploper uit hun afdeling. In een forse wedstrijd wisten zij de puntjes in Liempde te houden en wonnen met 2 - 1.(In Gestel verloreu zij met 9-0). De Junioren speelden Zaterdagmiddag in Uden tegen UDI 5 en werden met een 2 - 1 nederlaag naar huis gestuuro. A.s. Zondag: V.O.A.B. - D.V.C.;D.V.C. 2- Wilhelmina 4, aanvang 2 uur.R.K.S.V. ,,ODC" 
Het ODC-terrein had het water niet 
kunnen verwerken, en bijgevolg ging de 
wedstrijd ODC 2-Boxtel 2 niet door. 
Het 3e elftal maakte een vergeefse reis 
naar Den Bosch, waar de scheidsrechter 
het terrein afkeurde. 
Het eigenaardige was dat om 2 uur op 
het zelfde terrein wel werd gespeeld. 
Voor a.s. Zondag is het programma: 

ODC-Best Vooruit, 
Aanvang half 3. 
St. Mich.-Gestel 2-ODC 2, 
2 uur. 
Het 3e elftal is vrij. 

Het eerste elftal staat wis en zeker een 
zware kamp te wachten. 
Best Vooruit wil natuurlijk revanche ne
men. ODC speelt de laatste wedstrijden 
in een dusdanige vorm, dat wij de jon
gens uit Best echter niet veel ka,ns geven. 
Voetbal is echter wispelturig. 
Tenslotte attenderen wij onze leden op 
de Algem. Jaarvergadering, welke Vrij
dag 30 Januari wordt gehouden in de 
foyer van De Ark en waarover U in de 
advertentiekolommen van dit blad na
dere gegevens kunt vinden. 

jongens eens werden nagekeken, dan 
viel Duifke bijna niet op. 
Dit duurde zó, totdat er iets gebeurde 
waardoor 't college 'n beetje in opschud-
ding kwam. 
Telkens en telkens was er iets verloren 
of gestolen bij een van de jongens. 
Kleinigheidjes maar. Bij de een 'n pakje 
tabak of 'n paar sigaren, bij de ander 
'n das, een paar gymnastiek-sc]vientje,, 
een boek of 'n sigarenkoker. 
De surveillant liep als een speurhond 
langs de kastjes en hokjes van allle stu
denten. Maar nooit kon hij iets onre
gelmatigs ontdekken. 
Verschillende jongens verdacht hij diep 
in zijn hart van oneerlijkheid - maar 
nooit kon hij enig bewijs vinden tegen 
één van hen. 
Ook de externen ging hij na, waaronder 
Duifke. 
Enkele weken werd Duifke het bijzon
dere middelpunt van zijn nasporingen. 
En nu is 't vervelende van zo'n simpele 
ziel dat hij steeds maar vuurrood wordt 
tot in z'n haren en in z'n hals. 
Telkens als hij de surveillant tegenkomt 
groet hij kleurend; en als hem iets ge
vraagd wordt stottert hij een beetje. 
Soms gebeurt het wel een5 dat Duifke 
?aai: z'n kastje loopt om wat tabak of 
n sigaar. 
Dat moet eerst beleefd gevraagd worden 
aan de surveillant van de recreatiezaal. 
Duifke heeft z'n pakje, tabak gauw ge
noeg gehaald, maar op 'n keer bleef hij 
even z'n schoenveter vast maken. 
Misschien was dat de aanleiding tot het 
verdenken 'en het onderzoek van de 
volgende dag. 
Twee grote maréchaussé's stonden in 'r 

Toen kreeg ik van hem 't kostbaarste, 
wat ie bezat, 'n mooi kistje. 
Ik mocht het niet openmaken, had hij ge
zegd, want de inhoud zou ik toch niet 
nodig hebben. Als het dichtbleef, zou 
ik gelukkig zijn ... . . .  als ik het toch eens 
nodig mocht hebben - je kunt het in 
een mensenleven nooit weten - dan 
zou ik nog van de inhoud gebruik kun-
nen maken. 
Ik heb het inderdaad nooit nodig gehad", 
vervolgde Doruske raadselachtig, ,,'t is 
altijd een geheim gebleven." 
Hanneke, die gespannen had geluisterd, 
naar dit, voor haar totaal vreemd, ver
haal, was wel een beetje verontwaardigd, 
dat dit geheim zo vele jaren voor haar verborgen was gebleven. 

NIEUWS UIT HET BOXTELKAMP 
Dit Qieuws behelst yoornamelijk de ver
melding van de schijn, dat er Zondag 
een volmaakte rust in het Boxtel-kamp 
heerste. 
De schijn nochtans, want wie de Boxtel
invasie op het DVG-terrein gezien i\eeft, 
zat U weten te vertellen van de vreugde, 
waarmede de Boxtelaars de knappe pres
tatie van DVG begroetten. Nu T AC we
derom een veer heeft moeten laten, 
is Boxtel aanmerkelijk steviger in de
schoenen komen te staan. 
Nog neemt TAC de honneurs waar op 
de 1ste plaats, maar wánneer Boxtel 
eenmaal de resterende wedstrijden kan 
afwerken, zal zij- deze eer wel voor zich 
opeisen. 
Althans daar wordt op gerekend. 
Ondertussen is er in de staartgroep wat, 
leven gekomen nu Nevelo, dat lont rook, 
Voab met 2-0 aan de tand voelde en 
DVG het reeds vermelde gelijkspel uit 
het vuur sleepte. 
Groen-Wit presteerde het, om Zundert 
de tweede nederlaag op eigen terrein toe 
te brengen. 
Box-tel I is a.s. Zondag vrij, doch po
gingen worden aangewend om een 
vriendschappelijke wedstrijd te spelen. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL" AFD. KORFBAL 
Zondag j.l. zeué Boxtel 1 de kroon op 
haar werk. De laatste c;,ompetitiewed
strijd werd opnieuw een overwinning. 
Boxtel 1 was de gast bij• Rood-Wit 3 en 
wist een 6-0 overwinning te behalen, 
alsmede het kampioenschap der 2e klas
se N.B.K.B. 

Rood-Wit 3 - Boxtel 1 0 - 6 

Reeds in de eerste minuten nam Boxtel 
na goed samenspel de leiding 0-1. 
Doch Rood-Wit werd door. deze goal 
niet ontmoedigd en trok ten aanval. 
De Boxtel-verde4iging echter was paraat 
en sloeg de aanvallen af. Hierna kwam 
Boxtel opnieuw in de aanval en ver
grootte de voorsprnng tot 0-2. Nog 
voor de rust wist Boxtel de stand tot 
0-4 op te voeren.
Na de rust probeerde Rood-Wit de
achterstand in te halen, doch had hierin 
geen succes. In deze periode was vooral 
. het middenvak bijzonder goed op dreef. 
Boxtel echter was -Sterker en zag kans 
de stand op 0-6 te brengen, met welke 
overwinning Boxtel het kampioenschap 
behaald had. 
Na de wedstrijd werd Boxtel 1 door haar
voorzitter, trainer, en de voorzitter van 
Rood-Wit, tevens bestuurslid van de 
N.B.K.B. gehuldigd. Het 2e twaalftal van 
Boxtel en reserves boden hun kainpîoe
nen een fraai bouquet bloemen aan in
de kleuren der vereniging. 

1 Verhaal van de week 
kleine wachtkamertje met ernstige ge
zichten. Gedurende een half uur werd 
Duifke het voorwerp van allerlei vragen 
en strikvragen. 
Maar onbevredigend was 't resultaat. 
Geen bewijs was geleverd, maar de ver
denking bleef. 
In die moeilijke dagen bleef Duifke nog 
meer gesloten dan vroeger. 
Zelfs zijn eigen moeder twijfelde nog 
een ogenblik aan hem, toen zij alles te 
horen kreeg van een agent, die thuis 
ook eens kwam polsen. 
Duifke werd mager als een haring. 
Hij reed niet meer met de kar, als hij 
thuis was. Hij zat alleen maar wat boven 
z'n boeken te suffen. Niemand kon 
hoogte van hem krijgen. 
Twee maanden later werd de portier van 
het college ontslagen wegens diefstal. 
Daar was geen politie mee gemoeid ge
weest. Men had hem op heterdaad be
trapt. Iedereen was verontwaardigd over 
deze godvergeten schijnheilige dief. 
Maar niemand van de jongens begreep, 
waarom die dag Duifke bij het voet
ballen zo ontzettend ruw en uitgelaten 
speelde, drie goaltjes maakte en boven
dien nog de hoed van de surveillant 
bekogelde tot groot vermaak van de 
beide elftallen. 
Later reed Duifke weer met paard en 
kar door 't dorp. Toen hij toevallig de 
surveillant. tegen kwam, die hem vrien
delijk groette deed Duifke of hij niets 
gezien had. Hij klapte met z'n zweep, 
dat 't paard begon te galopperen. 
Duifke stond als een fiere ridder op z'n 
strijdwagen. 
Toen zong hij voor 't eerst weer 'n lied 
na een lange tijd. 

15. In een hoek van het zoldertje had
Doruske een kastje getimmerd, waarin 
het kistje zorgvuldig was opgeborgen. 
't Was nog precies, als veertig jaren te
rug, alleen de inhoud had zich verveel
voudigd, want de goede geest '\ran het 
manneke had er zich nog bijgevoegd. 
Behoedzaam nam hij het eruit en sprak 
in zich zelf "Kistje met de goede geest, 
zal nu de tijd zijn aangebroken, dat ik je 
nodig heb?" 
Hij nam :1t:l onder zijn arm en girig er
voorzichtig mee het laddertje af. 
Hanneke stond ongeduldig en nieuws
gierig beneden op hem te wachten. 



TAFEL TENNISNIEUWS 
De uitslagen van j.l. Zondag zijn: 
Advance 2-Advance 1 2-8; 
Advance 4-Picus 2 0-IO;
Dames Helmond-Advance 9-1 

Philips 6-Advance 3 6-4. 
Deze week moeten alle wedstrijden op 
Zaterdag gespeeld worden, ook die van -
Zondag 
Laten we hopen, dat dit geen aanleiding 
wordt voor afzeggingen. 
Dames Philips 2-Advance 7 uur; 

Heren Advance 1-Tilburg 1 6 uur; 
De kring 1-Advance 2 7 uur.;

Advance 3-Atoom 3 3 uur;

O.E.C. t-Advance 4 half 4. 
Nu iets CJ'\,er de wedstrijden voor de 
Boxtelse kampioenschappen (waaraan 
iedereen deel kan nemen), 
De titelhouder F. Leermakers zal het 
zwaar te verantwoorden krijgen, in de 
eerste plaats tegen R. Steinmann, welke 
veruit de beste prestaties geleverd heeft 
jn de afgelopen competitie en welke dan 
ook algemeen kampioen-candidaat is. 
Voor de eerste klas dubbelspel zijn F. 
Leennakers-R. Steinmann favoriet, 
doch ook J. van Berkel-J. Moerdijk, 
C. Steinmann-W. v. Roosmalen en C. 
Robben-J. Driessen hebben hier een 
goede kans. .. In de tweede klas gaat het hoofdzakeli1k 
tussen Jo. en Arn. van Berkel, J. van 
Roosmalen en P. Eltink. Deze zullen 
hier wel om de eer vechten, maar G. 
van Berkel,en C. Biemans staan klaar 
om ten ev. misstap van bovengenoem
den te benutten. 
Voor de tweede klas dubbelspel is moei
lijk een voorspellîng te doen, daar alle 
krachten hier zowat gelijk zijn. 
De damesinschrijvingen vlotten. niet erg, 
maar zonder verrassingen zal de finale 
wel gaan tussen Mej. 1. Robben en Mej. 
A. Hurks.
Bij de nieuwelingen kennen we geen bij
zondere krachten wat het spelpeil be
treft. 

Sociale Verzekeringen. 
In mijn laatste artikel heb ik uiteengezet 
het inzenden van loonlijsten en het daar
mede gepaard gaande aangetekend in
zenden der schutbladen van vervallen 
couponboekjes voor het Ziekenfonds, 
waarbij ik U aan het slot mededeelde 
welk bedrag voor kost en inwoning in 
rekening moest worden gebracht bij de 
vermelding van het verloonde bedrag 
op de loonlijst. . .. Met ingang van 1 Januari 1.948 z1Jn de
geldswaar.den per jaar voor vrije woning, 
vrije inwoning en vrije kost en inwoning 
zeer aanzienlijk gewijzigd en dit heeft 
vanzelf grote invloed op het bedrag der 
te betalen premie voor de Sociale Ver
zekeringen. 
Allereerst zij opgemerkt dat Nederland 
of liever gezegd de Nederlandse Ge
meenten in vijf klassen zijn ingedeeld, 
zoals door het Colleg� van Rijksbemid
delaars is bepaald voor de toepassing 
van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. 
Hieruit blijkt al weer dat in weerwil van 
de grote actie der Landelijke Organisa
ties om de klasse-indeling der Gemeenten 
geheel af te· schaffen dan wel een dusda
nige verbetering aan te bre_nge�,. dat �e 
scheve verhoudingen zouden z11n weg
gewerkt, voorlopig weinig kans op sla
gen zal hebben. 
Ook, voor bovenaangehaalde w11z1gmg 
voor berekening van kost en inwoning 
enz. valt Boxtel derhalve in de 4e klasse. 
Geldrpp waar Boxtel zich nog wel eens 
gaarne mede wil vergelijken valt in de 
3e klasse, eveneens Waalre achter Eind
hoven, een echt plattelands dorpke. 
Laten wij echter hopen dat genoemde 
organisaties voet bij stuk zullen houden 
om Boxtel hoger geclassificeerd te krij
gen. Zoals bekend hebben . zij daarbij 
het Gemeentebestuur en de Raad volle
dig op haar hand. 
Terugkomende op de bepaling der gelds
waarde voor kost en inwoning voor Box
tel het volgende: 
Voor vrije woning wordt berekend f 125 
per jaar, voor vrije inwoning f 62,50 per 
jaar, voor vrije kost en inwoning f 525 
per jaar. 
Voor kost alleen, geen inwoning (geen 
logies) derhalve f 525 - f 62,50 =

f 462,50. 
Had men dus vóór 1 Januari 1948 een 
<lienstbode tegen f 40,- per maand + 
least en inwonig dan moest men voor de 
Ziektewet en Ziekenfondsbesluit een 
premie van 3 + 4 = 7% van f 480,
(jaarl4>on 12 X 40) + f 350,- (kost 
�n inwoning) = 7% van f 830,- = 

J 58,10. Vanaf 1 Januari 1948 zal deze 
premie bedragen 7% van f 480,- +
J 525,- (kost en inwoning) = Y% van 
J 1005,- = f 70,35. 
Ik moge hierbij er nog op wijzen dat 
het plakken van rentezegels op de rente• 
kaart hiervan los staat. 
Velen menen bij het huren van huisper
soneel met de afgifte van een coupon 
uit het couponboekje voor het Zieken
fonds te kupnen volstaan. 
Men 111oet echter aangitte doen bij de 
Raad van Arbeid, op welke aangifte men 
een loonlijst krijgt, waarna de dienstbode 
of ander huispersoneel zowel voor Zie
kengeld, als geneeskundige· behandeling 
en verpleging is verzekerd. 
De schutbladen der couponboekjes voor 
het Ziekenfonds worden later in minde
ring gebracht op de premie zoals hier
l>oven berekend. 
De afgifte van een Ziekenfondscoupon 
betekent derhalve niets anders dan een 
voorschot op de te betalen premie vol
gens bovenstaande berekening en om de 
werknemer in staat te stellen de agent 
van het Ziekenfonds te voldoen in 
plaats van anders verschuldigde premie 
in contanten. 
De geldswaarden per maand, per week 
of per dag van vrije woning, vrije in
woning en vrije kost en inwoning, als 
bovenbedoeld worden vastgesteld onder
scheidenlijk t/12 t/50 of 1/300 van het 
jaarbedrag. 
Voor Boxtel derhalve als volgt: 
Heeft men iemand gehuurd per maand 
dan bedraagt de geldswaarde van kost 
en inwoning t/12 X f 525,- = f 43,75, 

per week t/50 X f 525,- = f 10,50, 
per dag t/300 X f 525,- = f 1,75. 
Geniet de werknemer of werkneemster 
alleen de kost· dan wordt de geldswaarde 
daarvan over een maand, een week of 
per dag op gelijke wijze bepaald der
halve 1/12, 1/50 of t/300 van f 462,5-0. 
Een belangrijke uitspraak is nog geval
len van de Centrale Raad van Beroep 
dd. 12 November 1947 ten aanzien van
verpleegsters betreffende schadeloos
stelling ingevolge de Ongevallenwet als 
gevolg van longtuberculose in verband 
met haar dienstbetrekking overkomen. 
Het tot heden 'aangenomen standpunt 
dat slechts uitkering werd verleend, in
dien aannemelijk was dat de ziekte ont
staan was door enkele elkaar snel op
volgende infecties, zodat sprake was van 
een lichamelijk letsel in betrekkelijk 
korte tijd ontstaan is hiermede vervallen. 
Aanleiding hiertoe is o.a. geweest het 
motief dat een aantal ervaringsfeiten de 
deskundigen tot de overtuiging heeft ge
bracht, dat in de regel een enkelvoudige 
infectie met een kleine hoeveelheid tu
berkelbacillen oorzaak is van het ont
staan der tuberculose. 
Het is thans voldoende als verband tus
sen de tuberculosebesmetting en de 
dienstbetrekking waarschijnlijk is. terwijl 
van besmettting buiten die dienstbetrek
king geen sprake kan zijn. 
Het gevolg van dit standpunt zal zijn
dat verschillende gevallen, waarin tot 
nu toe uitkering krachtens de Ziektewet 
werd. verleend in de toekomst als onge
vallen zullen kunnen worden aangeno
men ten voordele van belanghebbenden. 

H. v. d. K.

Kleine Weetjes 
L�NIN (1870-1924) heette eigenlijk: 
Wladimir Ilitsj Oelianov. 
STALIN (1879-?) heette met z'n voor
dictatoriale naam Dsjoegasjvili. 
DE EERSTE KRANT verscheen in 1631 
te Frankrijk onder redactie van Theo· 
phraste Renaudt. 
HET EERSTE DAGBLAD werd in 1660 
te Leipzig door Ritzsch uitgegeven. 
DE BIÖSCOOP dankt haar ontstaan aan 
de uitvinders Auguste en Louis Lumière 
in 1895, terwijl deze later verbeterd 
wordt met klankfilms door Thomas .Alva 
Edison (1847-1931), die de fonograaf 
en microfoon uitvond, vooral echter 
door August ,Laute, Leon Gaumont en 
anderen die deze uitvinding wisten te 
combin�ren met het fotografisch film
beeld. 
DE RADIO en draadloze telegrafie is 
ontstaan uit de proefnemingen van Mi
chael Faraday (1791-1867), Heinrich 
Rudolf Hertz (1857-1894), Alexander 
Stephanovitsj Popov_ (1859-1905) en 
Guglielmo Marconi (1874-1937). 
GARRILO PRINTSIP, een student van 
Servische afkomst, doch een Oostenrijks 
onderdaan, werd de aanstoker van de 
wereldoorlog 1914-1918, toen hij de 
28e Juni 1914 aartshertog Frans Ferdi
nand en diens gemalin vermoordde. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Zondag 25 Januari 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen om half 7, kwart. voor 8, 
9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van 9 uur zal worden opge
dragen voor een bizondere intentie. 
Vandaag gaat de 2e sçhaal yoor de bi
zondere noden van het Episcopaat, welke 
bizonder in de milddadigheid van de ge
lovigen wordt aanbevolen: A.ls er nog 
meisjes zijn, die deel wensen te nemen 
aan de retraite, die van 31 Januari tot 
3 Februari wordt gegeven in het retrai
tehuis te Uden, dan kunnen ze zich van
daag na de HH. Missen hiervoor nog 
opgeven in de sacristie. 
Vandaag om kwart vodr 12 Mariagarde. 
Vanmiddag is het geen H. Familie. 
Maa.ndag begint de voorbereiding voor 
de jongens en meisjes, die dit jaar de 
Plechtige H. Communie zullen doen. 
Vandaar zal iedere Maandag en Woens
dag Katechismusonderricht worden ge
geven voor de jongens en iedere Dinsdag 
en Donderdag voor de__ meisjes. Voor de 
jongens zal deze voorbereiding gegeven 
worden in de Petrusschool en voor de 
meisje5 op buinendaal. 
Donderdagavond om 7 uur Lç,f met Ro
zenhoedje. 
Zaterdag is het biechthorert 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. jrgt. 
voor Wilhelmus v. d. Heuvel; z.a. gel. 
H. Mis voor Andreas de Visser v.w. de
buurt; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Johanna Spijkers-Dekkers, in qe parochie 
van het H. Hart ,overleden, v.w. de
buurt; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Elizabeth Traa-Verhoeven v.w. de klein
kinderen; om. half 8 gel. H. • Mis voor 
Frans van Erp en Christina Koolz<!ad de 
hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor overleden 
familie van Petrus van Erp-van Rumund; 
om half 9 gez. jrgt. voor Dick Pijnen-
burg. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Adriana Hendrica van Logten-

1 v. d. Biggelaar te Gemonde overleden;
z.a. gel. jrgt, voor Cornelis Peijnenburg;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Maria
van Dongen-v. d. Laar; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Marinus van Diessen 
v.w. de verenigde melkslijters; om half
8 gel. jrgt. voor Lambertus Adrianus de 
Bresser; z.a. gel. H. Mis voor Mathilde 
Princen te Liempde overleden; om half 
9 gez. mndst. voor Johanna Pastoor-v. 
d. Broek.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 

gez. Jrgt. voor Lambertus v. d: Besse
laar; z.a. gel. mndst. voor Christianus 
Schellekens; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Catharina Welvaarts-van Esch te 
Liempde overleden; H. Bloed kapel gel. 
H. Mis voor Michaël v. d. Meyden en
Anna v. d. Ven de hsvr.; om half 8 gel. 
H. Mis voor onze jongens in Indië v.w.
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Petrus Laus v.w. de klanten; om 
half 9 gel. H. Mis voor de overleden 
familie v. d. Heyden-Verhoeven. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Johanna v. d. Bèsselaar
Dankers; z.a. gel. mndst. voor Cornelis 
v. d. Heuvel; H. Hartaltaar gel. mndst ..
voor Cornelis Voermans; H. Bloed kapel 
gel. H. Mis voor •Johanna Pastoor-v. d. 
Broek v.w. de Broederschap van het H. 
Bloed; om half 8 gel. H. Mis voor de 
afgestorven familie Termeer-Maas; z.a. 
gel. H. Mis voor Johannes den Otter te 
Berlicum overleden; om half 9 gel. jrgt. 
voor Wilhelmina v. Gent-v. d. Schoot. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Martinus Verleg v.w. de Bond
van Handels-, Kantoor- en Winkelper
soneel St. Franciscus .van Assisië; z.a. 
gel. H. Mis voor Maria Anna Beliën
van Susante te Goes overleden; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Marinus va_n 
Griensven; H. Bloedbpel. gel. H. Mis 
voor Hendrica Wijdeven-Kempkens; om 
half 8 gel. H. Mis voor Helena van Laar
hoven-de Wit; z.a. gel. H. Mis voor 
Henrica Hermus-v. d. Brand; om half 9
gel. irgt. • voor Petronella van Schijndel
Sleutjens. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Marinus v;m Griensven; z.a 
gel. jrgt. voor Hendrica Petronella v. d. 
Heuvel; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Catharina van Weert-Voets; H. Bloed
kapef gel. H. Mis voor Gerardus Schel
lekens v.w. de Boterfabriek; om half 8 •
gel. H. Mis voor de overleden familie 
Pet.us van ·Erp-van Rumund; z.a. gel. H. 
Mis voor Eduard Clercx; om half 9 gel. 
jrgt. voor Antonius Petrus Johannes de 
Visser. 
In het Liefde huis zullen nog geschieden:
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; Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis 
tot bizondere intentie. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Johannes Jacobus Maria 
Nabuurs geb. te Wanrooy en won. te 
Boxtel en .Henrica Wilhelmina Reynen 
geb. en won. te Wanrooy; Hubertus 
Magdalena van 't W esteinde geb. te 
's Heerenhoek en won. in deze parochie 
en Jol1anna Vissers geb. te Erp en won. 
te Mariaheide; Henricus Bernulvus van 
Hofwegen geb. en won. te Putten (Gel
derland) en Petronella Louise Mathilde 
van Oerle won. te Goirle, waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend. te maken. 
Gedoopt: Antonius Maria z. v. Eduar
dus Bevers-van Meurs. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
Zondag Septuagesima, 25 Jan. 1948 

De te schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. De Hoogmis is met volkszang. 
Direct na de Hoogmis Santa Teresa voor 
de meisjes; om kwart voor 12 H. Familie 
voor de jongens; om half 4 H. Familie 
voor de mannen. In deze bijeenkomst 
zal het Patronen trekken zijn. 
's Avonds om 7 uur Lof. met ·volkszang 
en Rozenhoedje voor onze mannen en 
jongens in Indië. 

. Maandag a.s. vangen wederom de Kate
chismus-lessen aàn ter voorbereiding op 
de Plechtige Hernieuwing der Doopbe
loften. 
Maandag en Woensdag voor de jongens. 
Dinsdag en Donderdag voo( de meisjes, 
telkens om 8 uur in de resp. scholen. 
A.s. Zaterdag begint te Uden de Retraite
voor meisjes. Zij zorgen 's avonds om 7 
uur aanwezig te zijn. Er vertrekt · een 
trein uit Boxtel om 25 min. over 4. 
De Zelatricen van de Voortplanting des
Celoofs worden nogmaals verzocht de 
contributie op te halen. Zij zullen deze 
komen afdragen op 2 Februari.· 
ZONDAG, 25 Jan.: 6 uur l.d. uit dank
baarheid 't.e.v. H. Hart; 7 uur l.d. voor 
de Parochie; 8 uur Ld. voor Johanna 
Spijkers-Dekkers v.w. Broed. H. Roz.; 
kwart over 9 1.d. t.e.v. H. Gemma; half 
11 de Hoogmis voor Cornelia v. Hal-v. 
Riel v.w. Broed. H. Hart. 
MAANDAG, 26 Jan.: 7 uur Ld. voor
Tonny Nooren v.w. de Buurt; l.d. voor 

Wilhelmina v. Oirschot-v. d. Sloot; kw. 
voor 8 I.m. voor Johanna Spijkers-Dek
kers; I.m. voor Clazina v: d. Gouw; half 
9 l.j. voor Maria v. Roessel. 
DINSDAG, 27 Jan.: 7 uur 1.d. voor Wil
lem v. d. Langen berg; l.d. voor Johanna 
Heeren-Kuppen; kw. v. 8 1.d. tot gene
zing van een zieke; l.d. v. Adrianus Vla
minckx v.w. de Buurt; half 9 l.d. voor 
Matthilde Scheepers v.w. de Buurt. 
WOENSDAG, 28 Jan.: 7 uur l.d. voor 
Marinus v. Esch; 1.d. voor Martina Vla
minckx-v. Handel v.w. de Buurt; kwart 
voor 8 1.d. voor Maria Kouwenberg- v. 
d. Steen; l.d. voor Adrianus Vlaminckx
v.w. de Buurt; half 9 l.d. voor Johanna
v. d. Sande-Mec'rks te 1-st overleden.
DONDERDAG, 29 Jan.: 7 uur z.d. voor
AntooM Smu1ders v.w. de Buurt; l.d. Biz. 
Intentie• kwart voor 8 l.d. voor Jan v. d. 
Aa en Wilhelmus de zoon; 1.d. voor Wil
helmus v. d. Langenberg te Udenhout 
overleden; half 9 Lei. t.e.v. H. Jozef uit 
dankbaarheid. 
VRIJDAG, 30 Jan.: 7 uur l.d. voor A_dri
anus v. Steenhoven; l.d. voor Henncus 
v. Weert v.w. de Buurt; kwart voor 8
l.j. voor Thomas de Bie; l.j. voor Johan
na de Bie-v. d. Nieuwenhuizen; half 9 
1-ï. voor Piet Bergmans.

-ZATERDAG, 31 Jan.: 7 uur Ld. voor
Petrus v. Run te Eindhóven overleden, 
1.j. voor Andreas v. Liempd; kwart voor
8 l.j. voor Maria v. Hal-Dankers; l.d. v. 
Martina Meurs-v. d. Besselaar; half 9 
l.d. voor de Heer Henricus Bekkers.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE
Zondag Septuagesima 

ZONDAG: half 8 • voor welzijn der pa
rochie; IO uur jrgt. voor Johannes v. 
Berlicum en Francina de hsvr. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Bernardus 
Endstra. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Petronella
Traa. • ., 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus Traa, Allllà Maria de h ·svr. en Ger
dina. Traa; 9 uur Gez. H. Mis voor de 
leden. van de Boerenleenbank. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jose-
phus v. d. Steen. . 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Marinus 
den Otter, Helena de hsvr. en Joannes 
den Otter. 
:iCATERDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
'Vervoort, Johanna.de hsvr. en Christiaan 
Vervoort. 
Deze week zullen geschieden: 
Maa.ndag en Dinsdag H. Mis voor Hen
rica. v.· Logten; Donderdag, Vrijdag en 
Zaterdag H. Mis voor Antonetta van 
Kempen. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
3de Zondag na Driekoningen 1948 

Collecte voor Katholiek Thuisfront. 
ZONDAG: half 8 jrgt., waarbij de kerk 
met· 'n kaars wordt vereerd voor Maria 
v. Kuringe-Veroude; 9 uur H. Mis voor
Petrus Laus te Boxtel overleden; half 11 
de Hoogmis voor het welzijn van de pa
rochianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, de twede voor B. N. 
Vergadering van St. Vincentiusvereen. 
Half 3 Lof met Rozenhoedje, om Gods' 
zegeningen te verkrijgen over Orion en 
de kapel van Stapelen. 
Na het Lof vergadering der zelatricen
v. h. Genootschap tot Voortplanting des
Geloofs in de pastorie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 plechtig gez. 
jrgt. voor Petrus v. Beers. 
DINSDAG: half 8 H. Mis ter ere van
de H. Antonius voor verkregen gunsf; 
kwart over 8 gez. H. Mis voor de familie 
Venmans. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis ter ere v.
0. L. Vr. v. Altijddurende Bijstand; kw.
over 8 wekelijkse H. Mis voor Mevrouw 
Marie Maas-de Werd. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis tot in
tentie v. ·d. leden der Godvruchtige Ver
eniging " H. Theresia"; kwart over 8 
geen H. Mis; half 10 gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Dekker-v. d. Aker; kwart over 8 H. 
Mis voor Mevr. Henriëtte Witteveen
Schöne. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de
levende en overleden leden v. d. Jonge$ 
Boerenstand; kwart over 8 mndst. voor 
Johanna Bosch-v. Engeland. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 uur tot half 7. 
Om half 6 Lof met Rozenhoedje, om
het communisme af te weren en opbloei 
van het verenigingsleven op katholieke 
grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor ,Antoon Bastiaans te Mil, Elisabeth 

Penders te Vlijmen, Maria Dekker-v. d .. 
Aker te Oirschot, de Eerw. Zuster Maria 
Lina v. d: Nosterum te Tilburg, en Cor
nelis Vleuten te Liempde overleden. 

• Mej. Anna Maria Pijnenburg-v. d. Sande .
alhier bediend.
Aanbevolen wordt de Actie van het Wit
Gele Kruis. 
ZONDAG, 1 Febr.: H. Mis, waarbij de
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor. 
Frans Schaapssmeerders te Tilburg over
leden; 9 uur H. Mis voor het welzijn v.
d. parochianen; half 11 Hoogmis, om
Gods' zegeningen te verkrijgen over 
Orion en de kapel v. Stapelen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelis Josephus Hen
driks üit de ·parochie v. d. H. Nicolaas 
te Helvoirt en Truda Maria Johanna de 
Regt uit deze, parochie, waarvan heden 
de derde afkondiging geschiedt. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 

3e ,. Zondag na Driekqningen 
25 Januari .1948 

ZONDAG: half 7 l.j. voor Arnolda 
Theodorus v. Berkel; 8 uur I.m. tot wel
zijn der par.; 10 uur z. 7e voor Cornelis 
v. d. Vleuten; 3 uur Lof, daarna jongens
congregatie. 
Maandag tot Woensdag, Vrijdag en Za
terdag 7 uur z. 7e voor Cornelis v. d. 
Vleuten.
MAANDAG: half 8 ·z. mndst. voor Mi
chiel v. d. Velden; 8 uur l.i. voor Jan 
Quinten. 
DINSDAG: half 8 z. mndst. voor Ar
noldus v. d. Wiel; 8 uur l.j, voor Ida 
Jan Quinten. 
WOENSDAG: half 8 z.m. voor Mari
nus Traa v.w. de Handboogschutterij 
,,L'Union"; 8 uur l.j. voor Cornelis v. d. 
Velden. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz.
noden der parochianen; half 8 z. 7G. v. 
Cornelis v. d. Vleuten; 8 uur l.j. fbor 
Johanna Cornelis v. d. Velden. 
VRIJDAG: half 8 z.j. voor Marinus v. d.
Sande, 8 uur l.j. voor Jan v. d. Wiel. 
ZATERDAG: half 8 z.j. voor Theodorus 
Oerlemans en Helena de hsvr.; 8 uur l.j. 
voor Johanna Jan v. d. Wiel.
ZONDAG: half 7 I.m. voor Cornelis
v. d. Vleuten als overleden lid der proc.
van Kevelaar; 8 uur l.j. voor Johanna 
v. d. Wiel; d_e Hoogmis tot welzijn der
�� .

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Zondag 7 uur I.m. voor Arnoldus v. d. 
Wiel als overleden lid der Broederschap 
v.d. H. Gerardus Majella; Maandag 7
uur I.m. voor Marinus Traa als overleden 
lid v. d. Stille Omgang; Dinsdag tot Za
terdag 7 uur I.m. voor Cornelis v. d. 
Vleuten n.l.: Dinsdag- als overleden lid 
der Broederschap: H. Moeder Anna; 
Woensdag als overleden lid der dl'oeder
schap: H. Pastoor van Ars; Donderdag 
als overleden lid der Broederschap: H. 
Cunera; Vrijdag als overleden lid der 
Broederschap 0. L. Vr. Moeder van 
Goede Raad: Zaterdag als overleden lid 
der Broeders�hap: 0. L. Vr. van Maria
hout. 
30e Marinus Traa overleden· te Liempde. 
7e Cornelis v. - d. Vleuten overleden te 
Liempde. 
Gedoopt: Martinus Johannes Cornelis 
z. van Marinus v. d. Meyden-Welvaarts.

PAR. ST. WILLIBRORD ESCH
Zondag Septuagesima 

HH. Missen om 7 uur, half 9 en IO uur 
de Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz .. Noden 
Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof het lied van de Bid
week. 
ZONDAG: 7 uur mndst. voor Gerar
dina Cornelia van Schijndel-van Dijk; 
half 9 jrgt. voor Maria van de Pas-v. 
Boxtel; 10 uur Hoogmis voor de Paro- · 
chie. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mina van de Pas-Pijnenburg. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Gerar
dina van de Pas-v. Son. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voqr Adri
anus van den Bersselaar. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor de 
Leden van de Jonge Boerenstand. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Adrianus 
van de Nosterum. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Josephus 
Vorstenbosch en Adriana van de Nos
terum hsvr. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis -Noor Gertruda van 
der Staak-Konings; H. Mis voor Adri
ana van de Ven-v. d .. Struyk. 

De Heer en Mevrouw 
B Clercx-van Griensven 

geven met grote vreugde ken
nis van de geboorte van hun 
zoon 

EDUARD. 
Boxtel, 19 Januari 1948 .. 
Bosscheweg 51. 

DANKBETUIGfNC 
Mede uit naam 'van mijn fami
lie en verloofde, betuig ik 
langs deze weg rriijn oprechte 
dank aan: buurtbewoners" 
Kath. Thuisfront, vrienden en 
bekenden; voor de hartelijke 
blijken van belangstelling en 
medeleven, ondervonden bij 
mijn, terugkeer uit N.O.1. 

Te koop: Wegens verbouwing 
overcompleet groot raam (6 
ruiten) glas heel, met kozijn 
en vensters en hardstenen dor
.pel, twee ·prima .binnendeuren 
met kozijnen, een bakoven
deur in ijzeren raam. Alles 
compleet in prima conditie. 
C. de Jong-van Kempen, Zui
velhandel, v. Hornstraat 12, 
Boxtel. 

Voor goede kippen betaal ik 
een hoge prijs. 
Koks, Molenstraat 37. 

Bekwame Naaister vraagt naai
werk, ook genegen aan huis 
te komen naaien. 
Bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop: Vulkachel, -4-pits 
petroleumstel, vergasser, alles 
in goede staat. 

Tijdelijk: St. Lidwina-Zieken
huis, Kamer 3. 

God schonk ons heden 
dochtertje en zusje 

TRUUSJE. 

een 

Bij het H. Doopsel, dat werd 
toegediend in de St. Petrus
kerk, ontving het de namen: 
Gertruda, Fernanda, Maria. 

Jan 'Tielen. 
Anny Tielen-van de Laar, 
Mariëtte. 
Hetty. 

Boxtel, 22 Januari 1948. 
Rechterstraàt 36. 

Enige en algemene dank
betuiging voor. de belang
stelling bij het overlijden
van onze • inniggeliefde 
Man en Vader. 

Wed. BARTEN 
en Kinderen. 

Breukelsestraat 1 IO. 

Sergt. d. Mams. 
A. )Ji>ELAAR

Langs deze weg dank ik fami
lie, vrienden, kennissen, buren, 
Brabants Toneel, e.a. voor de 
spontane blijken van belang
stelling, bij mijn terugkeer uit 
de tropendienst ondervonden. 

Korp. J. v. d. BROEK. 
Nieuwstraat 170. 

Aan allen, die enige belang
stelling hebben betoond bij 
mijn terugkeer uit Ned.-lndië, 
betuig ik mijn hartelijke d;mk. 

S,gt. W. MEVISSEN 
Tongersestraat . 24A. 

Korp. JO BERGMANS roept 
n.a.v. zijn vertrek naar Indië,
ziin ouders, zusje, verloofde, 
familieleden, buurtgenoten en 
kennissen een hartelijk · ,,tot 
weerziens" toe. 
T.T.S. ,,De Waterman". 

Te koop: een trogbak z.g.a.n. 
en flinke maat. Zandvliet -7. 
Aangeboden net Kosthuis voor 
Heer, kan beschikken over· 
vrije kamer. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 
Biedt zich aan: Net R.K. 
meisje voor het verrichten van 
thuiswerk. 
Brieven Molenstraat 19. 
Te koop: Prima Accordeon, 
tevens prima bakoven en 
schaatsen, merk "Nooitge
dacht". 
Te bevragen Zandvliet 39. 
Gevraagd in een R.K. Gezin 
(3 kleine kinderen) een net 

·R.K. Dagmeisje, vooral goed
met kinderen kunnende om
gaan. Aanbiedingen onder 
motto "Dagmeisje" Bureau 
Brab. Centrum, Molenstraat 
19, Boxtel. 

Wed, L. van de Rijdt, Bossche• 
weg 80, Boxtel.. 

Contributie-Inning 
Het Bestuur van de Varkens
fokvereninging V. D. L. zal 
a.s. Dinsdag 27 Januari bij
H. van Rooij van 9 tot 12 uur
zitdag houden voor het innen 
van Contributie. Alle leden 
worden verzocht hieraan te 
voldoen, anders kunnen ze
niet als stamboekfokker wor
den opgegeven. Alle oude in
schrijfkaarten meebrengen. 

Het Bestuur. 

• DE BOXTELSE
Begrafenis•Ooderneming 

Stationstraat 64 

HELPT OOK DE ARMSTEN 
ONDER ONS. 

1 

------

-
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MAANDAGMIDDAG HALF 2 begint ,de 

GROTE BALANS OPRUIMING 
BIJ A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK TE BOXTEL 

tot en met Zaterdag 31 Januari 
TE KOOP voor zelfbewoning 

Middenstands- en 
Arbeiderswoningen 

Wij brengen U in deze opruiming 

ONCEEVËNAARDE SPOTKOOPJES 
Nieuwbouw centrum Boxtel, met Rijkssteun 
benodigd eigen kap�taal f 3000.-. 

Inlichtingen M. van Holten

Kogelbloemstraat 24 's11Hertogenbosch 
Districtsleider Mid. Ned. Bouw. Mij 
Catharijnesingel 46, Utrecht. 

alle afdelingen als 

manufacturen 
modevak 

werkkleding 
verlichtingsartikelen 
kleinvak dekens 

Bloemisterij L. v.d. Sande 

tapijtvak 
confectie 
meubelen 
kinderledikanten 

tafelkleden 
schilderijen 
klelnmeubelen 
en beddenvak 

Handel in alle soorten BLOEMEN en PLANTEN 

Het adres voor BRUIDS• en andere B0UQUETTEN 

onze speciale etalages 
vanaf Zaterdag 24 Januari 

Tongeren 56 

' 
Bezoekt ook de winkel • ook hier dezelfde koopjes 

Wij kunnen ten enemale niet alles etaleren. 
'lt 

lióók Allen spreken over de opruiming bij 
, 

Is U Uw oude op laat k 

oor 1. v.lEPIR
• U zult versteld s 

J van he, resull 
Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 -

ERBROEDERSTR 2 

Bekendmaking 
De Varketi.sfokvereniging G.Y. 
te Boxtel houdt haar 
Algemene Jaarvergadering 

op Maandag 26 Januari om 2 
uur bij H. Dollevoet. 
Agenda: Opening, Notulen, 
Jaarverslag, Mededeling, Be
stuursverkiezing, Rondvraag, 
Sluiting. 
Tevens gelegenheid zich als 

Zaaigranen VOLOP VLEES 
Bestel heden nog uw zaaigranen 

en breng tijdig uw bestelbonnen zonder b On !
wij zorgen voor tijdige aflevering 

Fa. Gebrs. van Oers �u��� en Wildhande! Zaden en Granen M I t t 37 . BOXTEL 
BOXTEL 

o ens raa 

-
lid op

-
te 

-
geven

_
. 

He_
t Bes_tuur. SPORTLUI bezoekt a.s. Zondag 

Zie etalage I Zie etalage 1 de 7 e Boxtelse Tafeltenniskampioenschappen 
Van 24- 30 Jan. 

in het St. Paulus Jeugdhuis 

Grote Opruiming in de Nieuwstraat AANVANG 11.30 uur
Finale's ± 4 uur Toegang vrij-

in al onze artikelen 

Van Hout
Yervergaard 

,,Voor kwaliteit vermaard" 
Stationsstraat 

Zie etalage ! Zie etalage! 
Accountantskantoor 

H. Cuppen·
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

Practische kennis van Auto's oJ 
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. Marisstraat 
83, Amsterdam-W. 

UITNODIGING 
Het Kath. Thuisfront H. Hart-Parochie nodigt alle Ouders, 
Echtgenoten, Familieleden en Verloofden van Militairen uit 
onze parochie, welke zich in Nederland of Indië of waar ter 
wereld ook bevinden, tot bijwoning van een 

Contact=A vond 
tussen ons en onze jongens en mannen. 

Hoofd-Aalmoezenier Goossens zal U het militaire leven door 
woord en beeld schilderen. • 

Aanvang om halt _acht des avonds In de Ark 
op MAANDAG a.s. 26 JANUARI 

R.K. Sportvereniging ,O,D.G. afd. Voetbal 
Houdt haar 

Algemene Jaarvergadering 
op 30 Januari in de foyer van de Ark 

Aanvang 7 .30 
Agenda wordt nader bekendgemaakt 

ODBOEKHANDEL 

TEXTIEL! TEXTIEL! 
Natuurlijk weer bij 

KleinmaarDapper 
Interlock Dameshemden, Directoirs, Onderjurken. 
Dameskousen vanaf f 0,95 - f 4,50. 

e Herenhemden, lange- en korte Onderbroeken, 
W erksporthemden. 
Sajet-, Wollen- en Fantasie-Sokken voor iedere beurs

e Voor de kinderen Wollen Truien, Pullovers, Wollen 
Sportkousen, Lange kousen in macco en zuivere wol. 

ZOIWIERKRACHT U1. Ook voor Bedrijfskleding is WlnTERIW\AANDEN ! Klein maar Dapper uw adresZorg dan ook beslist dat Uw 
kleine zijn dosis krijgt. Die -----------------
vitaminen-rijkdom is voor 
groei en kracht onontbeerlijk 1 
Geef daarom Uw kinderen: 

SINATRAN 

SANOSTOL 

DOHYFROL 

DAVITAMON A-D 

Verkrijgbaar bij: 
Drogisterij "DE MOLEN" 
RECHTERSTRAA T 37 

Satinet 

Kinderledikant-dekentjes 
Pracht-kwaliteit 

Prima vulling 

�J.Witteueen 
WONINGINRICHTING 

Rechterstraat 22, Boxtel. 

Landbouwers en Fruitkwekers van Esch 
ALLE SOORTEN 

Bestrijdings- en Ontsmettingsmiddelen 
voor Land- en Tuinbouw uit voorraad verkrijgbaar, 
ook voor onkruid en ongedierte-. 

Tevens Wagen- en Ledersmeer enz. Ook Vrucht
boom-Carbolineum en Californische Pap. 
C. J. v. Dongen, Spoel steeg B 37, Esch

Vert. Handelsb. �oor Land- en Tuinbouw.

Rookt 
kwaliteit. vol geur en smaak 

en Koopt , 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

vraagt voor 

BOXTEL 

beschaaf de dame, 
die als zelfstandige corsetière de verkoop van 
maatcorsetten op zich kan nemen. Reflectanten, 
die bereid zijn voor eigen rekening een maand 
lang in Amsterdam een cursus te volgen 
ter opleiding in de verkoop en in het centrum 
van de plaats wonen, gelieven zich schrifte
lijk met de Directie in verbinding te stellen 
- Van Baerlestraat 154-156 - Amsterdam.
Tel. 22948-92054.

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

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Bezit U een horlogebon ! ? 
Deze is kostbaar, koopt daarom uw 
horloge met overleg, bij de vakman 
Gaarne geven wij u advies. Onze 
collectie eerste klas Zwitserse 
horloges is uitgebreid; wij ontvingen 
de laatste nieuwe. mod�en. 

A. van Vlerken - Boxtel 
JUWELIER • HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Uit voorraad leverbaar 

Electrische Wasmachines 
Stofzuigers vanaf f 11O.-
Kinderwagens vanaf f 93.25 
Rijwielen 

N.V. VAN BOXTEL
,,, 

Bosscheweg 17 • Boxtel 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

vos 
STATIONSTR. 44 

Wat is de WENS 
? van iedere jonge moeder. 

'n Mooie Kinderwagen 
die licht en soepel loopt 

Komt u eens kijken naar onze

Collectie ,,JONKERS" wagens 
vooroorlogse kwaliteit; 

Lopen op kogellagers 

Geheel met leerdoek bekleed 

In diverse prijzen 

GOOSSENS s:. BOXTEL 

Eiken Old Finished Slaapkamer 
2 persoons Ledikant 

2 deurs Linnenkast 

Nachtkastje 

Tafeltje 297.SO
2 Stoelen 

F J W·1tteveen WONINGINRICHTING
• • Rechterstraat 22, Boxtel.

GRATIS 

100 GRAM VERSNAPERINGEN 
'(Zeer licht, inhoud ± 74 stuks; op bon) 

Bij iedere 2 keuzebonnenvoorgebak dÎil men besteed 
VOLOP 

HEERLIJKE BISCUITS vanaf 17 et. p. 100 gram 
VERSE BESCHUIT 25 et per rol 
ONTBIJTKOEK vanaf 40 et. per stuk 

Iedere keuzebon geeft recht op 560 gram Koek of 
300 gram Biscuits of 
280 gram Beschuit 

Koopt op uw keuzebon, vooral nu, de meest 
Voedzame Artikelen 

Geldig van 23 t.m. 31 Jan. 

André van Hits·t 
: Boxtel, Stationsstraat 13,-15 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

\ 

Nivellering doodt de 
welvaart 

(Over de kleine man en de grote zaak). 
Wie het huidige zakenleven een ogenblik 
beziet is niet voor niets bezorgd voor het 

-kleine bedrijf. 
Men voorspelt zelfs dat er binnen enige 
jaren ·_geen spoor meer te ontdekken valt 
van het klein-bedrijf. 
Daar h�t ge b.v. de particuliere klom
penmakers, die niet eens genoeg hout 
krijgen toegewezen om hun eigen kin
deren aan het werk te houden. Binnen
kort zullen ze verplicht zijn op een Cen
traal klompenfabriek te gaan werken als 
arbeider. 
Daar hebt ge de kleine melk-inrichtingen 
en boterfabrieken; die de laatste jareh 
duizenden guldens hebben uitgegeven 
om geleden oorlogschade te herstellen of 
een beetje moderner ingericht te worden. 
verzekerd. . 
Hun lot is reeds voor negentig procent 
Ze zullen renteloos vèrvallen of afge
broken worden. Me11 gaat nu alles meer 
centraal regelen. 
De grote fabrieken absorberen al deze
kleine gevallen. 
Een kapper moet zijn sigarenwinkel van 
de hand doen of zijn kapperszaak op
geven, want hij mag geen twee zaken 
drijven. Men spreekt dan van accoumu
la,tie van bedrijven, wat niet verant
woord zou zijn tegenover de gemeen
schap. Maar ondertussen zien we dat 

• grote bedrijven als V. & D., C. & A., en 
vele andere een aantal bedrijven bij el
kaar gevoegd hebben, waarvan het soort 
en het aantal erg groot is. Boek- en Pa
pierhandel, levensmiddelen, ijzerwaren, 
textiel en galqnterieën, en duizend an
dere dingen. U kunt dat allemaal vinden 
in een groot bedrijf. 
Straks worden alle middenstandsbedrij
ven filialen van grote N.V.'s of mogen 
ze achter een stand staan van zo'n grote 
winkel. 
Alles is er op gericht deze grote zaken 
te bevoordelen en de kleine de kelder 
in te jagen. . 
Zelfs de prijs-controle schijnt meer tijd
te willen besteden aan de kleine dan aan 
de grote zaken. Niet omdat bij de grote 
zaken alles in orde zou zijn, maar omdat 
kleine gemakkelijker te vangen zijn en 
onnozelere overtredingen begaan. Ze zijn 
daar immers niet geraffineerd genoeg 
VOO� 

Inderdaad zou men zeggen dat er over 
enige tijd niet veel meer over zal zijn 
wat men de kleine zakenman noemt. 
Ook de kleine boer zal weggevaagd wor
den uit onze samenleving, zolang de 
klei-politiek van Mansholt de -overhand 
behoudt. 
Kortom er is niet _veel hoop meer dat er 
nog wat ruimte zal overblijven voor klei
ne winkeliers, kleine zelfstandige am
bachten en kleine boeren. 
Over enige tijd zijn we allen nog slechts 
werknemers in een grote N.V. of van 
een staatsbedrijf. 
We zijn dan zoveel als een stukje rader
werk in een staatsmachine. Onze vrijheid 
zal daarin bestaan dan we een bepaald 
aantal uren mogen draaien voor een 
weekloon en de rest voor ons plezier. 
Of het mogelijk is hier nog verandering 
in te brengen, hangt alleen maar af van 
het feit of men nog op tijd kan ingrijpen 
in het groeiproces van een modérn 
staatssocialisme en een staatseconomie, 
die alle particuliere ;zakenvrijheid dreigt 
te vermoorden. 
Als men maar in het oog houdt dat men 
niet alleen de zakenvrijheid vernietigt op 
deze manier, maar ook de welvaart 
doodt, dan zal men misschien nog juist 
bijtijds van koers veranderen. 

Katholiek. Thuisfront
CONTACT-AVOND 

IN H. ,HART-PAROCHIE 

Maandagavond· 26 Januari hield Katho
liek Thuisfront, uit de H. Hart-parochie, 
in De Ark een geanimeerde contact
avond voor ouders, gezins- en familie-

- leden, vrouwen en meisjes van de mili-
. tairen, die momenteel in dienst zijn van 
het vaderland. 
Hoofd-Aalmoezenier Goossens, was aan
gezocht deze drukbezochte en in ge
moedelijke sfeer gehouden bijeenkomst 
op te luisteren met een voordracht en
film over het soldatenleven overzee. 
Zijn voordracht, waarin de, pittige sol
datenhumor niet ontbrak, was boeiend 
van het eerste tot het laatste woord. 
Spreker wees op de belangrijkheid van 
de kern van alle contact: De brief, en
gaf in dit verband enkele practische 
wenken. 
Hij. schilderde vervolgens de wijz.e, waar
op de zielzorg in Indië werkte en gaf. 
mrt enkele typische herinnering een aar
dig beeld van het geestelijk leven van 
Jan Soldaat in de tropendienst. 
De boeiende causeur vertoonde hierna, 
enkele smalfilms over opleiding,' gevechts
handelingen etc. in de militaire dienst. 
Het slot van de avon.9-· was zeker niet het 
onverdienstelijke gedeelte, gezien het be
langrijke onderwerp "Demobilisatie en
plaatsing in het civiele leven", dat werd
aangeroerd. 

ST. PETRUS

Bij het Katholiek Thuisfront St. Petrus 
zijn de volgende giften in dank ont
vangen: 
Piet Hèerkens· ging ten ondertrouwd 

f 9,82; 
Een anonieme gever uit de Nieuwstraat 

f 9,35; 
"Bij de begrafenis van de Heer Wijdeven 

.f 7 - . 
Oversch

1

ot 
1

van de buurtcollecte Molen'
straat bij de thuiskomst uit Indië van 
Ed. Kampert-Moorman f 4,-; 

Bij de begrafenis van Mej. Bresser-van 
der Loo f 7,-; 

Feestvergadering der Buurtver. ,,de Wie
melhoek", bij Café M. v. d. Meijden, 
Eindhovenseweg f 18, 19; 

Bij de thuiskomst uit Indië van Jo Pen
nings, Ten Brinkstraat 5, van familie 
en vrienden f 20,25. 

Kath. Thuisfront St. Petrus bedankt van 
harte al deze gevers, die zoals zovele 
anderen, ons helpen onze jongens in In
dië te steunen. 
Het is moeilijk te zeggen hoezeer zij die 
steun wa�rderen. Het blijkt uit al hun 
brieven. Leef mee met de jongens over 
zee! 
Leef mee in gebed en offer. Zij hebben 
het nodig. 
Denkt U aan de collecte a.s. Zondag! 
Wij denken aan een gezellige Indië
avond, binnenkort te geven en toegan
kelijk voor iedere parochiaan van St. 
Petrus. 
Daar hoort U binnenkort meer van! 

"POT VOOR 

KATHOLIEK THUISFRONT". 

Op de feestavond van het kampioen
schap 1 ste klas van de Biljartvereniging 
,,'t Hoekje", gevestigd bij J. Meulendijk, 
v. Osch & v. Leeuwenstraat, werd f 11,--:
opgehaald ten bate van Katholiek Thuis
front. 

Katholieke • Volkspartij 
Versterking der Organisatie 

Met rasse schreden nadert de tijd, waar
op het verkiezings-proces zal worden af
gewikkeld. Nog enige maanden resten 
ons voor de Tweede Kamerverkiezingen 
1948. 
Met niet genoeg klem mag daarom ge
wezen worden op de dure plicht van 
alle katholieken om zich voor die grote 
strijd mobiel te maken en minstens wordt 
verwacht, dat allen. zich zullen scharen 
onder de banier der Katholieke Volks
partij. 
Duizenden katholieken staan echter nog 
buiten hu11 politieke organisatie, menend 
hun plicht als katholiek staatsburger ver-

. vuld te hebben, wanneer zij eens in· de 
zoveel jaar hun stem uitbrengen op de 
lijst van de K.V.P. 
Aan dit misverstand moet nu toch ein
delijk eens een einde komen! Een hechte 
aaneensluiting van de katholieken, ook 
op politiek gebied, is 'n eerste eis. 
Actieve deelname a�n 't politieke orga
nisatieleven door alle katholieken vormt 
'n waarborg, dat met onze rechtmatige 
verlangens rekening zal worden gehou
den, omdat een zo hoog mogelijk opge
voerd cijfer van het ledental der K.V.P. 
de geduchtste demonstratie heten mag 
van de ernst, welke de katholieke gele
deren bezielt om onwrikbaar de eenheid, 
aan de stembus getoond, te bewaren en 
tegen aanranding te verdedigen. 
Daarom: sluit U -- voor zover dit nog 
niet geschiedde _:_ aan bij de Katholieke • 
Volkspartij. 

Centrale Propaganda der K. V .P: 
in de Rijkskieskring 
's-Hertogenbosch. 

Opening Jeugdhuis "Orion" 
te Lennisheuvel 1 

Maria Lichtmis 
De kaarsen brandden 
en het licht 
wierp op haar handen 
en gezicht 
een wonderlijke drornensfeer. 

Een groot verlangen, 
onvervuld, 
lag in de zangen 
teer gehuld, 
het zong verrukt Maria's 

Hoe kinderogen 
onverwacht 
door licht bewogen 
in de nacht 

eer. 

zo plotseling wijd open gaan, 
wil dat geheim aan moeders vragen 
die weer 'n kind ten offer dragen: 
op dat geheim komt het op aan. 

Maria droeg het Goddelijk Kind 
de lach blonk in zijn ogen, 
de moeder, die het offer vindt, 
weet zich van God bewogen. 

C. 

Installatie 
Nieuwe Burgemeester 

van Esch 
De burgerij van de gemeente Esch heeft 
bij gelegenheid van de installatie van de 
Edelachtbare Heer Mr. P. V. G. W. 
Kamerbeek als Burgemeester van Esch 
op Zaterdag 31 Januari een feestelijk 
programma op stapel gezet. 
Om half 2 zal de Burgemeester aan de 
grens van de gel)1eente Boxtel ontvangen 
worden, waarna een rondtocht door de 
gemeente zal worden gehouden. 
Na de aankomst aan het gemeentehuis 
en défilé, zal om 3 uur in een openbare 
zitting van de raad, welke buiten via 
luidsprekers te volgen zal zijn, de bur
geineester plechtig geïnstalleerd worden. 
De nieuwe Burgemeester zal zich hierna 
tot de bevolking richten. 
Schoolkinderen en koren brengen om 4 
uur een zanghulde, terwijl op het ker
misterrein reidansen zullen worden uit
gevoerd en de. vendelzwaaiers het dun-

, doek behendig zullen laten zoeven, 
wenden. en keren. 
Van 5 tot half 6 tenslotte, recipieert de 
nieuwe burgevader ten gemeentehuize. 
Men wordt verzocht de vlaggen uit te 
steken. 

. De nieuwe Burgemeester van Esch, Mr. 
P. G. W. Kamerbeek, werd in 1911 ge
boren en maakte zijn gymnasiale studie 
aan het St. Canisius-College te Nijmegen.· 
Aan de R.K. Uni;versiteit te Nijmegen 
studeerde hij Rechten en legde hierin 
zijn doctoraal-examen af. 
Na 1 ½ jaar volontair te zijn geweest op 
de gemeente-secretarie te Ravenstein, 
volgde in Mei 1940 zijn benoeming als 
Burgemeester van Baarle-Nassau. 
Mr. P. G. W. Kamerbeek is gehuwd· en 
vader van 2 kinderen. 

De Burgemeesters van Esch 
sinds 1813 

Als eerste burgemeester der gemeente 
Esch na de Napoleontische tijd vinden 
we, in een acte uit het jaar 1819, ver
meld de Heer J. de Groot. Elders wordt 
de Groot in het jaar 1815 "Provisioneel" -
voorlopig-burgemeester van Esch ge
noemd. 
We zouden niet met zekerheid kunnen 
zeggen wanneer de ambtsperiode van 
deze burgemeester is aangevangen, mo
gelijk was hij ma;re ten tijde van Napo
leon, misschien is hij als schout aange
vangen, in ieder geval zijn de gegevens 
die we tot nog toe over hem vonden 
erg schaars. 

't Jeugdhuis "Orion" in de parochie Len- Hij bestuurde de gemeente tot 1821 en 
nisheuvel zal Zondag na de Hoogmis werd toen opgevolgd door burgemeester 
plechtig worden ingezegend. A. van Houtum. 
Hiermee is onze parochie 'n onmisbaar- Het is wel zonder twijfel dat burgemees-
gebouw rijk geworden. ter van Houtum de gemeente in een 
'n Woord van hulde en dankbaarheid moeilijke tijd heeft geleid. Gedurende 
aan allen, die hun beste krachten gaven, de twintig jaren van zijn bestuur (van 
om dit werk tot stand te brengen. 1821-1841) heeft hij 9 jaren onafge-
ln 't bijzonder, 'n woord van dank aan broken de inwoners van zijn gemeente 
de Edelachtb. Heer 'Burgemeester onzer lastig moeten vallen met inkwartiering 
gemeente, voor zijn spontane medewer- van militairen, namelijk in de jaren 
king. 1830-1839. 
De naam "Orion" doet ons denken aan Men herinnert zich dat op 2 Augustus 

- het sterrenbeeld van dezelfde naam. De 1831 de Tiendaagse Veldtocht begon. 
H. Theresia, de patrones van onze pa- Koning Willem I, die reeds in de herfst
rochie, wees in haar reine onschuld, van 1830 het leger had gemobiliseerd, 
haar vader op haar naam, 'èlie aan de hield de troepen gedurende de status-
hemel schitterde. De drie heldere sterren, quo tijd (tot 1839) ónder de wapenen. 
die de dwarsbalk vormen van de letter Deze troepen waren hoofdzakelijk in 
T, worden wel· genoemd de "Drie Ko- Zuid-Nederland gelegerd en Esch droeg 
ningen". zijn huisvestingssteentje daartoe ruim-
Reeds bij Homerus en Herodus vindt schoots bij. 
men de naam "Orion". In 1610 had Maar misschien heeft hij ook wel eens 
Peiresç de vermaarde prachtige nevelvlek vreugde van zijn ambt beleefd, b.v. tij-
in Orion gevonden, die veel helderder is . <lens de jaarmarkten die Esch toen nog 
dan de Andromeda-nevel, maar die ziel<" kènde op de eerste \1Voensdag na Half: 
niet gemakkelijk aan het blote oog ver- vasten, op de tweede Woensdag na de 
raadt. eerste Zàndag van Augustus en op de 
In deze benarde tijd heeft de naam derde Dinsdag na St. Maarten (11 No-
1 ;Drion" nog 'n zeer toepasselijke bete- vember); of toen in 1827 de door Petit 
kenis n.l. O.R.1.O.N., wat betekent Onze en Fritsen gegoten torenklok waarin 
Roos In Onze Nood. 's burgemeesters naa111 gegoten was, -voor 
Moge dit gebouw bijdragen tot de cultu- het eerst beierde over "den dorpe van 
rele verheffing van de inwoners van de Essche". En het is zeker een voldoening 
parochie Lennisheuvel. voor hem geweest in 1836 de opening 

� 

van de door hem gebouwde. nieuwe 
school op den Berg te beleven. 
In 1843 wordt tot zijn opvolger burge
rneester L. J. Verheijcn benoemd. 
Deze burgemeester heeft 42 jaren lang 
de voor:zittershamer in de gemeenteraad 
gehanteerd. Hij is het ook geweest die 
deze hamer voor 't eerst in de huidige 
raadzaal gebruikte, want in de eerste 
jaren van zijn beheer werd het huidige 
gemeentehuis gebouwd. 
Tijdens zijn ambtperiode werd, in de 
zeventiger jaren der vorige eeuw, de 
500ste inwoner v:i.n Esch geboren. 
De vooruitgang der bevolking hield ech
ter geen stand en in 1883 was het aant.il 
inwoners weer gedaald tot 476. 
Na de dood van burgemeester Verheijen 
werd in 1885 de Heer F. J. van Leeuwen 
tot burgemee,ter van Esch benoemd. 
In de jaren van zijn bestuur aanvaardde 
de gemeente het Legaat-van Cooth. 
Van î903 tot 1918 vertegenwoordigde 
burgemeester W. G. J. H. Strijbosch 
het Koninklijk Gezag. 
Reeds gedurende zijn ambtsperiode wer
den plannen gemaakt voor de bouw van 
een nieuwe school. Het was aan zijn op
volger burgemeester Arnoldts gegeven 
de plannen te verwezenlijken en de 
bouw tot stand te brengen. 
Met de benoeming van Mr. Kamerbeek 

"heeft Esch thans zijn zevende burge
meester, sii1<ls Koning Willem I in 1813 
het Souverein Bestuur over het Konink
rijk der Nederlanden aanvaar<lde. 

A. V. d. BRAAK 

Plaatselijk nieuws.

GEMEENTERAADSVERGADERING 

Hedenavond, Vrije.lag 30 Januari, om 7 
uur zal de Raad <ler Gemeente Boxtel 
in openbare vergadering bijeen komen. 
De agenda vermeldt o.a.: 
Voorstellen tot wijziging der alg. voorw., 
waaron<ler van gemeentewege gelden op 
hypotheek ten behoeve van particuliere 
woningbouw worden verstrekt; tot onder
handse gunning van de bouw van 6 
bungalows aan Bakker & Balke, aanne
mers te A'dam; tot vaststelling van een 
verordening op de heffing van keurlonen; 
tot overname van d�- weg naar "Uilen
broek", tenslotte een voorstel tot wijzi
ging van de verordening op de heffing 
van straatbelasting. 

NEL OOSTHOUT 

Op Woensdag 4 Februari zal de be
faamde voordrachtkunstenares Mevrouw 
Nel Oosthout voor de abonnè(e)s van 
Herlevend Boxtel optreden, alle rollen 
vertolkend in het gedramatiseerde 
sprookje .,,Koning Nicolo". 
Alle hou<lers van een abonnementskaart 
zijn verzekerd van een plaats. 
Voor <legenen, die voorkeur hebben voor 
een .. bepaal<le plaats op het balcon of in 
de z'fal wordt gelegenhei<l tot plaatsbe
spreken gegeven op de dag der uitvot:., 
ring van 12-1 uur aan de zaal. 
Verwezen moge worden naar <le in dit 
blad voorkomende advertentie. 

GIDSEN 

VAN DE ST. PETRUS-PAROCHIE 

A.s. Zondag om half 10 zal
° 

er bij <le 
Witte Zusters in de Kapel een Groeps
mis worden opgedragen. Wij rekenen er 
op, dat alle gi<lsen, zowel Seniorrn als 
Junioren, hier present zijn en...... een 
Gids komt overal op tijd ...... ... zeker 
's Zondags in de H. Mis. 
Wij verwachten <lan ook alle Gidsen 
van onze parochie om half 10 in de ka
pel van de Witte Zusters in <le Rechter
straat!! 1 ! ! 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING 

Op de laatste studie-bijeenkomst van de 
Heemkundige studiekring, las de voor
zitter de Heer P. Dorenbosch, allereerst 
een n;anifest voor van "Braba,nts Heem"·. 
Daarna begon de Heer Dorenbosch zijn 
uiteenzetting over Driekonings-gebrui
ken. Hierbij ging hij uit van de kerkelijke 
viering van dit feest, zoals die uit de 
eerst bekende gegevens geconstrueerd 
kan worden, om te ·komen tot de ver
klaring van driekoningsgebruiken zoals 
ze op verschillende plaatsen voorkomen. 
Nam .de heer Dorenbosch 't meer ge
schiedkun<lige gedeelte voor z'n reke
ning, na een kleine overgang ging Me
vrouw Dorenbosch over naar de eigen
lijke gebruiken op Driekoningen-dag. 
Uit <le talrijke folklore van dit feest ver
melden we skcht de mooie uiteenzet
ti112en over de koningstaart met bonen 
er "in; koningsbrieven, waarbij de .fami
liele<len hun eigen rol trokken die ze 
de hele dag moesten vervullen, de ko
ningskaarsjes en het rondtrekken met een 
ster of lampion, om het een en ander los 
te krijgen. 
Meer speciaal behandelde de spreekster 
<le gebruiken in Den Bosch "geïllus
treerd" met ge<lichten, waarvan er enige 
werden gezongen door alle leden. 
Tenslotte voerden enkele spelers uit 
Esch het Driekoningenspel van Godfried 
Bomans op met een aar<lig geimprovi
scer<l décor. 
Als nieuwe bestuursleden werden geko
zen de heren Smits en v. d. Braak. 

OMGEVING 

ST. PAULUS 
en zijn tijd 

Natuurlijk kennen we allemaal de grote 
figuur van de H. Paulus in de Katho
lieke Kerk. We herinneren ons nog van 
de schooljaren het verhaal van zijn be
kering, hoe hij, op weg naar Damascus, 
getroffen werd door Gods genade en 
geworden is de grote Apostel van de 
heidenen. 
We kennen vervolgens ook zijn brieve!l, 
d.w.z. we hitren van zijn brieven regel
matig passages voorlezen in de Epistels 
van de Zondagen van het Kerkelijk 
Jaar, maar als we eerlijk zijn, moeten 
we bekennen dat we de grootste helft 
van zijn schrijven niet begrijpen, omdat 
we niet op de hoogte zijn van de gebrui
ken en toestanden van zijn tijd. 
Omdat de figuur van St. Paulus in onze 
moderne tijd nog heel goed zou passen
is het misschien wel de moeite waard, 
in Brabants Centrum, zijn leven eens 
van pabij te gaan bekijken. 
Sin{'Paulus geboortestad was Tarsus, 
een sta<l, die gelegen was in Cilicië, een 
provincie van Klein-Azië. 
Ten Noorden van Tarsus strekte zich 
uit het Tarsusgebergte, met daarachter 
Griekenland en ten Zuiden werd het in
gesloten. door het Amanusgebergte, waar
achter het land van de Joden verborgen 
lag. 
Tarsus zelf was een drukke handelsstad, 
waarin de industrie hoogtij vierde. 
Vooral de weverijen hadden een leeu
wenaandeel in de welvaart van deze stad. 
De schaapswol werd door kundige han
den verwerkt tot warme mantels. Het 
haar van de kamelen en geiten werd om
geweven tot tent- en zeildoek, het ruwe 
vlas werd verwerkt tot hemd.en en rok
ken en het fijnere vlas werd gereser
veerd voor het weven van het fijnere 
linnen. 
Naast een bloeiende industrie was Tar
sus ook bekend om het hoge peil, waar
op de wetenschap hier was opgewerkt. 
Men had er gymnasia en Hogescholen 
en de diploma's op deze onderwijs-in
stellingen uitgereikt openden ook pers
pectieven voor de toekomst: Leraar aan 
<le beroemde scholen van Rftodos, 
Alexa.ndrië, Athene etc. ofwel particu
lier-leraar aan huis bij een of andere 
adellijke Romeinse familie. 
Tarsus had slechts één schaduwzijde: 
het klimaat. 
Terwijl de winter er erg gunstig was -
't sneeuwde er zelden, de rivieren zwol
len en zetten het weiland onder water, 
met als gevolg een wasem van vrucht
baarheid in de naderende lente - hing 
er in de zomer een zwoelige hitté, die 
veroorzaakt werd door de vele· moeras
sen rond de stad, die een vergiftige 
damp uitwasemden, waardoor vele men
sen door de koorts werden bevangen. 
Alleen kinderen ondervonden hiervan 
geen schadelijke invloed. 
Het gevolg hiervsn was, dat jaarlijks, 
bij het naderen van de zomer hele pro
cessies de stad verlieten, om zich tijde
lijk te vestigen in de bossen, die tegen 
het gebergte lagen waar ze van de scha
delijke invloed van de moerasdampen 
bevrijd bleven. 
Het was vanzelfsprekend, dat de Joden, 
gezien hun natuurlijke aanleg voor alles 
wat de handel betrof, werden aangetrok
ken door dit nijvere stadsleven en zich 
in grote getale in Tarsus vestig<len. 
Wamieer men op werkdagen !!CllS door 
de sta<l wandelde viel het niet zozeer 
op dat er een zeer Joodse nederzetting 
gevestigd was, maar het was anders op 
de Sabbath, de rustdag van de Joden. 
Wanneer men op een Sabbath door de 
straten van Tarsus liep, viel het direct 
op, hoe tussen de winkels van hen, 
waar volop werd gehandeld, de etalages 
van <le Joden waren gesloten. • 
De luiken waren dicht en de hele familie 
zat neergehurkt voor de gesloten deur 
en genoot Sabbathrust, door toe te zien 
naar de vele vreemdelingen, die geregeld 
voor zaken een. bezoek brachten aan de 
stad. 
Bovendien kon men het merken in de 
mórgenuren, waarin de Joden met heel 
hun huisgezin opgingen naar de temtel, 
om God te loven in gebed en gezamen
lijk psalmgezang, onder de deskundige 
leiding van de over hen aangestelde 
Rabbijn. 

D. 
(Wordt vervolgd). 

R.K. BOERENBOND 

Zater<lag 31 Januari zal door de Toneel
groep van de R.K. Jonge Boerenstan<l 
tijdens hun te houden jaarvergadering 
een toneelspel wordeA opgevoerd. De 
leden van de Boerenbond afd. Boxtel . 
welke zich hiervoor interesseren hebben 
hiertoe vrije toegang. De opvoering van 
het toneelspel begint om 8 uur 's-avonds 
in het St. Paulusjeugdhuis aan de Nieuw
straat. 
Het bestuur rekel'lt op 'n flinke opkomst. 

H. KINDSHEID

PAROCHIE ST. PETRUS 

Woensdagavond 4 Februari, vergadering 
van de Zelatricen der H. Kindsheid bij 
de Eerw. Zusters van Duinendaàl. 

1 •· 



,,DE JONGENS IN BRABANT, 
ZE DANSEN NIET MEER". 

Met deze variant op een bekende .;ers
tegel wijst de plaatselijke volksdanscur
sus op àe geringe animo der heren voor 
de volksdansen. 
Er is bij deze cursus, die de volksdans 
wederom in ere wil herstellen, nog plaats 
voor enkele heren. 
Inlichtingen hieromtrent kunnen worden 
ingewonnen bij Jos. v. d. Laar, Prins 
Bernhardstraat 7, Boxtel. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 20 Jan. 
0

'48 tot en met 26 Jan. '48 
GEBOREN: 
Eduard S. J. R., z. v. S. E. P. R. Clercx 
e.v. C. C. v. Griensven; Maria P., d. v.
J. M. Groenendaal e.v. M. v. d. Sanden;
GerJ:ruda F. M., d. v. J. P. J. M. Tielen 
e.v. A. B. M. v. d. Laar; Jordinus W. J.,
z. v. H. L. Schellekens e.v. J. A. v. d.
Wijdeven; Hubertus W. J. M., z. v. H. 
W. Pennings e.v. W. H. v. Gennip; An
tonia H. M., d. v. A. v. d. Pasch e.v. C. 
de Bie; Johannes H. C., z. v. J. Maas 
e.v. M. H. v. Lin; Ai;nolda ]. M., d. v.
H. C. Kreijveld e.v. Fr. Voets; Helena
A. A., d. v. M. J. v. d. Staak e.v. H.
W. G. de Groot; Marinus J. Th. H., z. 
v. J. H. I--leerkens e.v. ]. A. v. d. Braak;
Maria H., d. v. C. M. v. d. Broek ev. 
M. H. Schellekens. 
ONDERTROUWD: • 
Hendrikus van Schijndel ·en Johanna 
J. Hobbelen.
GEHUWD:
Gerardus van Hal en Petronella J. Ver
meulen. 
OVERLEDEN:
Hendrika van den Broek, oud 73 jaren;
Hendrika Wilhelmina van de Loo, echt
genote van: de Bresser, Wiltelmus, oud 
61 jaren; Johannes Petrus van Boxtel, 
echtgenoot van: Leermakers, Maria, oud 
78 jaren; Cornelus Schellekens, ol.JJi 83 
jaren, Gemonde; Chr1istiaan Jose�us 
Merkx, oud 61 jaren. 
-GEMONDE

FANFARE "ST. LAMBERTUS".
Zaterdag en Zondag l.i. gaf de Fanfare
"St. Lambertus een goed gçslaagd 
concert. 
Gezien het zware programma, dat des
ondanks op verdienstelijke wijze werd 
vertolkt, mag worden geconclµdeerd, dat 
onze fanfare · het laatste jaar weer op 
hoger peil is komen te staan. 
Dit laatste kan ook gezegd worden van
het publiek. 
Het is opvallend, dat de verschillende
hummers met meer aandacht worden ge
volgd, dan ooit te voren kon worden op
gemerkt. 
Het is voor het bestuur, de directeur en
de muzikanten vooral, een voldoening 
te mogen ondervinden, dat hun muziek
liefde en uiting_en daarvan, door het pu
bliek meer en meer worden begrepen. 
Vast staat dat onze fanfare een daad
werkelijk te constateren gunstige invloed 
uitoefent op de aesthetische vorming van 
het Gemondse publiek. 
Ook de toneelgroep uit Esch V.O.O. met
11De Dorpsdichter" kreeg haar verdiende 
bijval van de aanwezigen. 
Al warén hier en daar zwakke momen
ten te constateren, het geheel voldeed 
goed. 

Distributie-Nieuws. 
0OFFIClëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 1 Februari 
t.m. 14 Februari 1948. 

Bonkaarten KA, KB, KC 802 
151 Melk: 4 liter melk. 
153 Melk: 7 liter melk. 
156 Vlees: 100 gram vlees. 
1-57 Vlees: 300 gram vlees.
158 Boter: 250 gram boter of margarine

of 200 gram vet. 
159 Boter: 250 gram margarine of 200 

gram vet. 
170 Algemeen: 1800 gram brood (geldig 

tot en met 7 Februari a.s.) 
171 Algemeen: 400 gram broGJd of 1 

rantsoen vermicelli. e.d. (geldig tot 
en met 7 Februari a.s.) 

172 Algemeen: • 100 gram kaas of 125 
gram. korstloze kaas. 

173 Algemeen: 125 gram koffie. 
174 Algemeen: 50 gram thee. 
178 Algemeen: 500 gram sinaasappelen 

( voor-inlevering). 
163 Reserve: 800 gram brood (geldig 

tot en met 7 Februari a.s.) 
166 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 7 Februari a.s.) 
Bonkaarten KD, KE 802 
653 Melk: 12 liter melk. 
656, 657 Vlees: 100 gram vlees. 
658 Boter: 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
659 Boter: 125 gram margarine of 1 OG 

gram vet. 
670 Algemeen: 400 gram brood (geldig 

1 tot en met 7 Februari a.s.) 
671 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e.d. (geldig tot 
• en met 7 Februari a.s.)

672 Algemeen: 200 gram brood (geldig 
tot en met 7 Februari a.s.) 

678 Algemeen: 1 kg sinaasappelen (voor-
inlevering). 

663 Reserve: 400 gram brood (geldig 
tot en met 7 ,Februari a.s.) 

665 Reserve: 100 gram kaas of 125 gr. 
korstloze kaas. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF, 
MG, MH 802 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken) 
1053 Brood: 800 gram brood. 
1058 Boter: '250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
1052 Margarine: 250 gram margarine 

of 200 gram vet. 
1054 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram 

korstloze kaas. 
1059 Eieren: 5 eieren. 
1057 Melk: 5 liter melk. 
1051 Vlees: 300 gram vlees. 
1056 Vlees: 200 gram vlees. 
De bonnen voor sinaasappelen moeten 
uiterlijk op 7 Februari a.s. bij een detail
list in groente en/of fruit worden inge
leverd. 

Gesprek van Vanavond 
Overeenkomsten zijn tegenwoordig toch 
altijd mooie dingen, vind je ook niet? 
Zo gauw de overeenkomst getekend is . 
b_egint men nog enige Plfnten of verkla
ringen eraan toe te voegen. 
Veronderstel dat je dat bij het zakendoen 
ook zo deed. Dan ga je ·vandaag een 
paard kopen en morgen ga je vertellen 
dat je eigenlijk een massa bezwaren hebt 
en datje het paard niet in ontvangst 
wilt nemen. (Het schijnt inderdaad in 
Boxtel voorgekomen te zijn, misschien 
wel onder invloed van die Indonesische 
politiek.) 

• Maar ja als je dan een paar getuigen
hebt, dan kun je dat paard nog wel aan 
de man brengen door middel van een 
advocaat of desnoods verkoop je het 
aan een ander. 
In de grote politiek schijnt dat zo juist
niet te gaan. Daar zijn commissies voor 
nodig en een bom deviezen om die com
missie-leden van net nodige te voorzien. 
_Er rijzen de· laatste tijd vragen hoe een 
katholiek nu eigenlijk moet stemmen, als 
dat straks nodig zal zijn.
Sommigen beweren dat je ondanks alles
op de K.V.P. moet stemmen, zelfs al zou 
je het niet eens zijn met het beleid van 
deze partij in buitenlandse politiek .of in
binnenlandse prestaties.
Als ik het mijne mag zeggen, dan zou
ik u de raad geven volgens uw geweten 
te handelen, als d4 ten minste nog func
tioneert. 
Een katholiek moet de waarheid dienen,
niet "De Waarheid" waar ze mee langs 
de straten venten. Nee, een katholiek 
moet de ene en waarachtige waarheid 
dienen en overeenkomstig die waarheid 
moet hij straks ook handelen als hij ter 
stembus gaat. Tot nog toe kan iedereen 
zalig worden, ook al is hij geen lid van 
een of andere partij. Als hij maar over
tuigd is van het onomstootbare feit, dat 
er maar een weg, een· waarheid en een 
leven is. En dat is Christus. 
Dat is misschien wel erg simpel gezegd,
maar het mag nog wel eens gezegd wor
den dat in de simpele eenvoud de waar-
heid verborgen ligt. '" Een boer die een paard koopt of ver
koopt en een man die gaat stemmen be
hoeft alleen maar die waarheid in het 
oog te houden. 

Contact met INDIË
Van verscheidene dorpsgenoten heb ik
Kerst- en Nieuwjaarskaarten ontvangen. 
Daar ik geen gelegenheid heb om ieder
een persoonlijk terug te schrijven, want, 
mooie kaarten heb ik niet, en tijd voor 
aparte brieven evenmin, betuig ik lan15s 
deze weg mijn beste dank aan alle schrIJ·
vers en schrijfsters en wens hen ook 
allen van harte een Zalig Nieuwjaar. 
Verder kan ik meedelen, dat Soekarno 

helemaal geen lollig 11van-'t-oud-in-'t 
nieuw" gehad heeft, want op Oudejaars
dag werd hij door de jongens van 2-13 
R.I. flink in zijn staart geknepen.
En veel zaligheid heeft hij in. _1948 ook
nog niet ondervonden, want een week 
later moesten zijn benden in ons gebied, 
nog veel zwaardere klappen incasseren. 
Veel groeten allemaal. 

A. BEVERS, M.S.C.
Aalrt10ezenier 2-13 R.I. 

· Sociale Verzekeringen.
Bij de Tweede Kamer is ingedi�nd een 
wetsontwerp tot verplichte verzekering 
van werknemers tegen geldelijke gevol
gen van onvrijwillige werkloosheid. 
Waar het te verwachten is dat het nog 
wel enige tijd zal duren vóórdat dit wets
ontwerp het staatsblad zal hebben be
reikt en in werking kan treden f?d- het 
�an groot belang dat in verschillende 
bedrijven thans een regeling is getroffen 
voor vergoeding wegens loonderving bij 
vorst, sneeuwval, regen enz. 
.Intussen is het risicofonds voor de Bouw
bedrijven in Nederland tot stand geko
men, eveneens een risicofonds voor de 
stucadoorsbedrijven, voor beide· t'ondsen 
g�_lden practisch dezelfde, bepj-lingen en 
ZIJn 1 November 1947 .in werking ge
treden, terwijl het risicofonds voor de 
schildersbedrijven 1 Januari 1948 is in
gegaan. 
De regelingen voor het laatste risico
fonds wijken in zoverre van de andere 
genoemde fondsen af, dat de vergoedin
gen welke de werkgevers wegens licht 
verlet aan de arbeiders verstrekken even
eens ten laste van het fonds zullen ko
men. Hiervoor zal echter van Rijkswege 
geen vergoeding worden verleend, daar 
dergelijke vergoedingen in andere be
drijven o.a. de bouwbedrijven ten volle 
door de werkgevers zelf worden gedra
gen, zodat �r geen termen aanwezig zijn 
om te dezen opzichte voor het schilders
bedrijf een uitzondering te maken. 
Verder heeft de Minister, teneinde het 
vorst-verletrisico· zoveel mogelijk door 
het bedrijfsleven te doen draaen aan de 
Stichting van de Arbeid ve�zocht een 
beroep te doen op de werkgevers, om, 
voorzover m hun onderneminoen bij 
vorst stagnatie in de werkzaamh�den te 
verwachten zijn tijdig een wachtgeldre
geling aan te vragen. 
Gezien al deze regelingen is het alles
zi_ns verklaarbaar dat de Regering zich 
met verantwoord achtte de verplichte 
werkloosheidsverzekering langer uit te 
stellen. 
Zodra het ingediende Wetsontwerp in de 
beide kamers zal zijn behandeld kunnen 
wij hierop nader terugkomen. 
Thans is van meer belang te weten wat 
het risicofonds voor de Bouwbedrijven 
in Nederland de arbeiders biedt. 
Met terugwerkende kracht tot 1 Novem
ber 1947 zal aan de bouwvakarbeider 
die wegens vorst of de gevolgen daarva1� 
( voor betonwerk ook wegens sneeuwval 
of gevolgen daarvan) minder uren kan 
werken dan de geldende arbeidsduur, 
over de niet gewerkte uren· door zijn 
werkgever een uitkering worden ver
strekt, berekend naar 90% van het voor 
die werknemer wettelijk geldende uur
loon. 

Teneinde deze regeling in de practijk te 
kunnen uitvoeren is door de organisaties 
van werkgevers en werknemers in het 
bouwbedrijf een Stichting in het leven 
geroepen onder de naam: 
"Risicofonds voor de Bouwbedrijven in 
Nederland". 
Aan dit fonds betalen de daarvoor in
aanmerking komende werkgevers weke
lijks· een premie terwijl het fonds op zijn 
beurt verplicht is aan deze werkgevers 
terug te betalen hetgeen zij aan de bij 
hen in dienst zijnde werknemers, die 
tengevolge van vorst-niet konden werken 
hebben uitgekeerd. 
Op deze uitkering van 90% van het uur
loon bij vorstverzuim kunnen aanspraak 
maken de bouwvakarbeiders, op wie van 
toepassing zijn de bepalingen van een • 
der navolgende regelingen: 
a. de regeling van lonen en andere ar

beidsvoorwaarden in het bouwbe
drijf 12 November 1945; 

b. de loonregeling voor het Heiersbe
drijf van 11 Februari 1946;
c. de regeling van lonen en andere ar

beidsvoorwaarden voor het Straat
makersbedrijf van 6 Mei 1-946; of 
enige regeling die voor een van de 
hierboven genoemde in de plaats 
mocht komen. , 

Dit houdt in, dat alle werkgevers die 
arbeiders in dienst hebben op wie de be
palingen van een der bovengenoemde 
regelingen van lonen en arbeidsvoor
waarden van toepassing zijn thans ver
plicht zijn, aan het Risicofonds premie te 
betalen. 
Dit moet geschieden door die arbeiders 
wekelijks bij het loon een "vorstverlet
coupon" te verstrekken. 
(Wordt vervolgd.) H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP. 

Taxandria 1 - Boxtel 2 - 4 
O.J.C. 3 - Boxtel 3 1 - 3 

Boxtel buitte .de zoveelste vrije Zondag 
uit, door .een leerzame oefenwedstrijd te 
spelen tegen de derde 0klasser Taxandria 
uit Oisterwijk. 
Zowel Taxandria als Boxtél speelden 
modern voetbal en het werd door beiden 
behoorlijk uitgevoerd, hoewel men zich 
nog al eens een slordigheidje permit
teerde, wat de dekking betrof. 
In de eerste minuten van deze kracht
proef, beperkte men zich tot het polsen 
van de tegenstander, wat een traditio
neel schot-tegen-de lat van Timmermans 
met zich mee bracht en een zelfbewust 
optreden van doelman Leyten, wiens 
ijzige kalmte alle bravotlr uitsloot. 

Uit een' aanval van Boxtel, over rechts 
geleid scoorde v. d. Broek, na een han
digheidje van zijn center-voor. 
De scheidsrechter floot. . . . . .  maar voor 
ongeoorloofd aanvallen (?) 
Maar toen de goed voedende middenlinie 
de bal weer eens in het doelgebied van 
Taxandria had geplaatst was het Pas
toors, die de bal buiten bereik van de 
Taxandria-doelman geldig in het net 
prikte. 
Waals c.s. zetten direct hierop een offen
sief in, dat wel bekoorde door individu
ele stunts en jongleerkunst, \naar niet 
verrassend genoeg was om de verdedi
gers van Boxtel van de wijs te brengen. 
Wel forceerde men enkele corners, maar 
deze werden door Leyten van de Tax-
andria hoofden gekaapt. 
Na de thee viel Kerkhof uit. Het elftal 
werd nu gewijzigd,· in dien verstande, 
dat Pastoor naar de rechts-half plaats 
verhuisde en v.d, SGhoot op de links
binnenplaats het elftal completeerde. 
Het was deze laatste, die van de eerste 
de beste gelegenheid profiteerde om met 
een làag, droog schot in de rechter-be
nedenhoek de voorsprong te vergroten. 
Taxandria, dat het wel wat te bar vond, 
verkleinde in dezelfde minuut nog de 
achterstand, toen èle Boxtel-defensie een 
steek liet vallen. Toen-v,d. Schoot luttele 
seconden later met een ver schot de dek
lat op de proef stelde, werd de terug
kaatsende bal door v,d. Heyden inge
kopt 3 - 1. Dezelfde speler besloot deze 
5-minuten-kanonnade met een doelpunt,
waarvan hij de eer geheel voor zich zelf 
opeiste. 
Boxtel, dat op de lauweren ging rusten, 
werd in deze zoete rust nog even ge-. 
stoord, door een doelpunt, dat geboren 
werd uit een tweede fout bij de Boxtel
verdedigers. 
Tevreden (maar niet voldaan) over deze 
uitermate leerzame oefenwedstrijd onder 
ideale weersomstandigheden gespeeld, 
nam Boxtel de loftuitingen van haar te
genstanders voor wat ze waren: Een aan-

Het Gehei1n, 
van 

Doruske 

Simpel 

16. ,)s dat nou het kistje?" riep Han
neke vol verwondering uit, ,,ik ben be
nieuwd wat daar in zit". ,,Dan zal het 
toch een teleurstelling voor je zijn w, nt 
ik maak het niet open", zei Doruske. 
En wat nog nooit in hun lang en geluk
kig huwelijksleven was voorgevallen ge
be_urde nu. Hanneke begon te mopperen 
en verweet het manneke zijn geheimzin
nig gedoe. 
't Was ongehoord, zeide ze, om veertig
jaren zo iets te verzwijgen en nu 
eindelijk de dag kwam, het nog te ver
ti�ken, om haar te laten zien wat er in 

moediging om het 3de klasserschap te 
heroveren, in dezelfde stijl en met de
.zelfde bezielende geest 
Indien het terrein· onderdehand. uitge
ziekt is, kan het competitierad in de 
maand Februari een aardige 'slinger 
krijgen. · 1 .-. 

• De volgende wedstrijden staan die maand
nog te spelen. 

terwijl er zelfs in· de staartgroep n0g 
goede krachten schuilen welke eveneens 
tot de gegadigden behoren te worden 
gerekend. 
Heren Dammers bezoekt de club-avon
den op Dinsdag. 

Boxtel-SVG; Boxtel-DVG; DEB
Boxtel; Boxtel-Zundert; SVG-Boxtel; �
resp. op 1, 8, 15, 22 en 29 Februari. 

Parochie-Agenda, 
PAROCHIE ST. PETRUS B�XTEL

K.S.V. ,,O.D.C." 
ODC- Best Vooruit 2- O 

De hoge verwachtingen die wij hadden 
van deze wedstrijd werden de eerste mi
nuten na het begin, al direct de bodem 
ingeslagen. 
Best Vooruit begon, met de bij hen zo 

langzamerhand bekend geworden buiten
spel-tactiek, en hiermede is zo wat alles 
van deze wedstrijd gezegd. 
ODC, dat knap technisch veldwerk liet 
zien, speelde bovendien de teglnpartij 
nog in de kaart door het spel te kort te 
houden. 
Het zeer handig gedribbel van Peijnen-· 
burg moge misschien ·tegen een voor- 41
hoede als B.V. geoorloofd zijn, doch het 
neemt te veel tijd in beslag, en de backs 
van de tegenpartij krijgen volop gelegen
heid het bewuste stapje vooruit te doen. 
Het werd een saaie vertoning, en het 
eentonig fluitconcert van scheidsrechter 
Dreimuller, die overigens goed voldeed, 
droeg er het zijne toe bij. 
Gelukkig waren de twee doelpunten van 
superieure kwaliteit, zodat er toch iets 
te bewonderen viel. 
Het eerste werd gemaakt uit een goede 
combinatie tussen Pennings-Schalks-v. 
d. Boogaard, waaruit Jaastgenoemde on
houdbaar scoorde. 
Het tweede kopte Pennings uit een voor
zet van BorgwerH onberispelijk• in. 
Voor a.s. Zondag is het progr�mma: 
Zaltbommel-ODC met voor ODC als 
inzet de tweede plaats. 
Verder ODC 2- Zwaluw 3; lrene
ODC 3. 

TAFELTENNIS-NIEUWS 

J. Moerdijks, Boxtels kampioen 1948
J. Moèrdijk wist in een hard gespeelde
finale tegen J. v. Berkel in de vierde ,
game het Boxtels kainpioenschap te. be
halen, nadat hij de derde set aan J. v. 
Berkel had moeten afgstaan. 
Deze laatste wedstrijd was het besluit
van een prachtige sportiniddag waarop 
zeer goed spel was vertoond en door de 
gelijke krachtsverhoudingen enige verras
singen niet uitbleven. 
J. Moerdijk was reeds kampioen van 
Boxtel in de jaren 1945 en 1946 zodat 
hij thans deze titel voor de derde maal 
bezit. 
In de eerste klas plaatste zich in de halve
finale J. Moerdijk, J. v. Berkel, F. Leer
makers en R. Steinmann. J. Moertlijk 
won van F. Leèrmakers en J. v. Berkel· 
van R. Steinmann in twee prachtige wed
strijden. 
In de finale dubbelspel te klas wonnen
J. v. Berkel-J. Moerdijk op overtuigen
de wijze van F. Leermakers-R. Stein- _ 
mann. 
In de tweede klas won J. v. Roosmalen 
in de halve finale van G. Biemans en G. 
van Veghel van Jo. v .. &,erkel. In de finale 
wist G. van Veghel gedecideerd van J.
v. Roosmalen te winnen.
Het 2de klas dubbelspel werd in de fi-, 
nale gewonnen door Arn. v. Berkel-Jo 
v. Berkel van P. Eltink-H. Mandos.
In de derde klas waarin 21 deelnemers 
hadden ingeschreven waren de beste· 
vier J. v. Doormalen, A. v. Giersbergen, 
P. Leermakers en Th. v. d. Vloet.
De finale was voor J. van Doormalen
en A, v. Giersbergen. 

• DAMNIEUWS
Het standenlijstje voor 
Jubileum-competitie der 
thans als volgt uit: 

de Onderlinge 
E.BD. ziet er

A. Kool
H. • Schuurmans
F. Leermakers 
J. F. v. d, W.ouw 
W. Tybosch Jr. 
Chr. v. Rooy 
N. \X'alrave
C. Oliemeulen

• C. Steinmann
E. v. Roosmalen
·W. T ybosch Sr.
J. Verhuist
A. v. Giesbergen
H. Poulissen

16 9 
14 7 
13 7 
15 8 
10 5 
14 5 
15 5 
16 2 

9 3 
16 4 
16 2 

5 3 
2 5 
1 

4 3 
5 2 
4 2 
2 5 
5 0 
3 6 

. 2 8 
6 8 
3 3 
1 11 

4 10 
1 1 
0 3 
0 2 

22 
19 
18 
18 
15 
13 
12 
10 

9 
9 
8 
7 
4 
2 

Wie hier uiteindelijk de zege zal behalen 
is moeilijk te voorspellen, daar in totaal 
26 wedstrijden het programma vullen, 

zat. Maar hoe ze ook praatte ze bracht 
Doruske niet van zijn standpunt af, het 
kistje bleef gesloten, en toen hij zijn 
voornemen te kennen gaf om het de ko
ning te gaan aanbieden begon het yrouw
tje van kwaadheid t� huilen. 
17. Doruske had zo goed en zo kwaad
als 't ging, geprobeerd zijn vrouw de
geschiedenis duidelijk te maken en al
hoewel ze er niets van begreep was ze 
toch tot beter inzicht gekomen. 
Het manneke ging naar de koning, want
mogelijk zou hij met zijn geheim reddmg 
kunnen brengen. 

• Zondag t Februari
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristiè terugkeert. 

I .De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 zal worden opge
dragen voor het geestelijk eµ tijdelijk 
welzijn van de parochie. De H. Mis van 
9 uur zal worden opgedragen voor een 
bizondere intentie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de te 
schaal voor de Arme Kerken van ons 
Bisdom terwijl de 2e schaal gaat voor . 
de bizondere noden van het Episcopaat, 
welke beide collectes wij ten zeerste in 
uwe milddadigheid aanbevelen. 
Vandaag na de Hoogmis zal - de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge·
steld. 
Vandaag na de Hoogmis ,vergadering 
van de zelatricen van de Bond van het 
H. Hart.
Maandag, Feestdag van Maria Lichtmis.
Vóór de H. Mis van half 9 zullen de 

, kaarsen worden gewijd. Des avonds om· 
7 uur Lof met Rozenhoedje. Om half 8 
Maria-congregatie. 
Dinsdag, Feestdag van de H: Blasius. 
Op deze dag zal voor en ná alle HH. 
Missen de Blasiuszegen worden gegeven. 
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. 
Donderdagavond .om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje, waarna gelegenheid tot biech
ten tot 8 uur vanwege de Eerste Vrijdag. 
Zaterdafo is er gelegenheid tot biechten 
van hal 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Zaterdag, eerste Zateràag van de maand, 
tevens Priesterzaterdag. 
Deze week Maandag en Woensdag om 
half 9 Katechismus-onderricht in de St. 
Petrusschool voor de jongens die de 
Plechtige H. Communie meedoep. 
Dinsdag en Donderdag van half 9 voor 
de meisjes op Duinendaal. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johannes Santegoets; z.a. gel. 
H. Mis voor Cornelis v. d. Heuvel v.w, 
de kinderen; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Gerardus Schellekens; H. Bloed
kapel gel. H. Mis • voor Marinus van 
Diessen v.w. de Broederschap van 0. L. 
Vrouw van Lourdes; om half 8 gel. H. 
Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn der parochie; z.a. gel. jrgt. voor Jo
hannes v. d. Steen; om half 9 gez. jrgt. 
voor Maria Hoek-Janssen. 
D!NSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Lambertus v. d. • Besselaar en Jo
hanna Dankers de hsvr.; z.a. g·el. mndst. 
voor Johannes Cijffers; H. Hartaltaar 
gel. mndst. voor Cornelia van Hal-van 
Riel; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Marinus van Diessen v:w. de familie; 
om half 8 gel. H. Mis voor Anna Ver
rijt-Nljssen en Hubertus de zoon; z.a. 
gel. jrgt. voor Antonius v. d. Sande; om 
half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van Vler
ken. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Johannes van Niste!rooy; z.a. 
gel. mndst. voor Antonia van Kerkoerle
Heerenbeek; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Johanna de Laat-van Kempen v.w . 
de buurt; H. Bloedkapel gel. H. Mis v. 
Allegonda van Empel-van Dijk v.w. de 
Broederschap van het I-1. Bloed; om half 
8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indië 
v.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. 
Mis tot bizondere intentie; om half 9 
gel. H. Mis. voor Maria Baegen-v. d. 
Heuvel te Eindhoven overleden; om kw. 
voor 10 gez. H. Mis tot bizondere in
t.'ntie; om half 11 Huwelijksmis. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Johanna v. d. Loo; z.a. gel. 
H. Mis voor de overleden familie van
Tits; H. Hartaltaar gel. mndst. voor An
tonius Brusselers; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Johanna van Lieshout-de Werd 
v.w. de retraitepenning; om half 8 gel.
H. Mis voor Dick Peijnenburg; z.a. gel.
H. Mis voor Petrus Laus v.w. een vriend;
om half 9 gel. H. Mis voor Maria van 
Grictisven-Vissers te Den Dungen over!. 

Er moest iets ·gebeuren en spoedig, want 
ook deze nacht was het monster op be-

. zoek geweest en hàd weer barbaars huis
gehouden. De mensen schenen nog on
der de indruk te• zijn, want niemand ver-
toonde zich buiten. 
Wat is het toch stil, dacht Doruske, gis
teren hadden ze zoveel praats. Ze zouderi 
het immers wel opknappen, maar nu was 
er plotseling geen sterveling meer te zien. 
Zo piekerend was hij bij de kasteelheuvel 
aangekomen, doch de weg naar boven 
was nog een vermoeiend eindje. 
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VRIJDÀG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Elizabeth Tràa-Verhoeven; z.a. gel. 
jrgt. voor . Elizabeth van Heesch-v. d. 
Bosch; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Franciscus van Heesch en Francina Be- • 
vers; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 

• Adrianus v. d. Meyden v.w. de Spaar
vereniging Spaarzaamheid; om half 8
gel. H. Mis·ter eré van het H. Hart; z.a.
gel. H. Mis voor Frans van Erp. en
Christina Koolzaad; om half 9 gel. H.
Mis voor Martinus Verleg.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
.rnndst. voor Johanna v. d. Meyden-Be
vers; z.a. gel. mndst. voor Cornelis
Voermans; H. Hartaltaar gel. mndst. v.
Martinus v. d. Wijdeven; H .. Bloedkapel •
gel. H. Mis voor Maria van Gerwen v.w.
<Ie Broederschap van het H. Bloed; om
half-8 gel. H. Mis ter ere van het Onbe
vlekt Hart van Maria tot bekering van
<Ie zondaars; z.a. gel. jrgt. voor Adriana
v. Go-. om ·half 9 gel. jrgt. v. Adrian.t
v. d. Steen-v. d. - Oetelaar.

; 
1n het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia 
Renders'; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo
·hanna van Lieshout-de Werd; Woensdag

' egel. H. Mis vow Gerardus Schellekens;
Donderdag gel. H. Mis voor Elizabeth
Traa-Verhoeven; Vrijdag gel. H. Mis
voor Cornelia van Hal-van Riel; Zater
-<lag gel. H. Mis tot bizondere intentie.

• Ret H. Sacrament des Huwelijks wensen
• ·te ontvangen: Johannes Jacobus Maria

Nabuurs geb. te Wanrooy en won. te
. Boxtel en Henrica Wilhelmina Reynen
,geb. en won. teewranrooy; Hubertus
.Magdalena van 't Westeinde geb. te
's Heerenhoek en won. in deze parochie

-en Johanna Vissers geb. te Erp en W(!n.
te Mariaheide; Henricus Bernulvus van
Hofwegen geb. en won. te Putten (Gel
-<lerland). en Petronella Louise Mathilde
van Oerle won. te Goirle, waarvan he
-den de 3e afkondigi,!lg geschiedt.
De gelovigen zijn verplicht de hun be

•kende huwelijksbeletsel.en, waarin niet
·is gedispenseerd, ten spoedigste aan de
"Pastoor bekend te maken.
Gedoopt:
·Cornelis Gijsbertus Leonardus z. v. Jo
�hannes - de Bresser-v. d. Steen; Eduard
-Sebastianus Justinus Rogier z. v. Sebasti
.anus Clercx-v. Griensven; Maria Petro
nella d. v. Johannes Groenendaal-v. d.
·Sanden; Jordinus Wilhelmus Johannes
-i. v. Hendricus Schellekens-v. d. Wij
.Je.ven; Gertruda i::ernanda Maria d. v.
_Johannes Tielen-v. d. Laar; Johannes •
Hendricus Cornelis z. v. Johannes Maas
·van Lin; Arnolda �ohanna Maria d. v.
.:Henricus Kreyveld-Voets.

PAROCHIE H. HART BOXTEL. 
Zondag �exagesima, 1 Februari 1948. 

De te schaal voor "Onze Arme Kerken"; 
-<Ie 2e voor de B.N. 
·Vanavond om 7 uur Lof met volkszang
-en Rozenhoedje voor onze Jongens en
Mannen in Indië.
Maandag 2 Februari is het de feestdag
van Maria Lichtmis; v�or de H. Mis van
7' uur ·worden de kaarsen gewijd.
's-Avondii om half 8 Lof tèr ere van
Maria.

Maandagavond half 8 komen de Zelatri
cen van de Voortplanting des Geloofs 
de contril_rntie afdragen - bij de Witte 
Zusters. 
Maandag�vond om 8 uur bijeenkomst 
in de Ark van de KA., voor riiannen, 
de Propagandisten der Retraite en de 
Prefecten en Onder-Prefecten der H. 
Familie. , 
Dinsdag 3 Februari feestdag van de H. 
Blasius, bisschop en martelaar, patroon 
tegen keelziekten; na de HH. Missen 
is er gelegenheid de Blasius-zegen te 
ontvangen. (Het zal dan geen vereren 
zijn der reliquie van de H. Antonius). 
Donderdag om 3 uur H. Familie voor 
Moeders en Gehuwde vrouwen. 
Van 6-7 biechthoren v.w. Eerste Vrij
dag. Van half 8-half 9 H. Uur. 
Vrijdag de Eerste Vrijdag der maa,d 
toegewijd aan het H. Hart; 's avonds om 
half 8 Lof, gezongen door het Jongens
koor. 
Zaterdag, Priesterzaterdag; na de HH. 
Missen wordt het gebed van de pries
ters gebeden. 
Zaterdagavond half 8 Lof met Rozen
hoedje en Veni Creator tot opening van 
het Veertigurengebed. 
ZONDAG, 1 Febr.: 6 uur 1.d. voor de 
Parochie; 7 uur lezende dienst; 8 uur 
ld. voor Johanna Spijkers-Dekkers v.w. 
Broed. H. Bloed.; kwart over 9 l.d. voor 
de Heer Smulders v.w. Ap. des Gebeds; 
half 11 o.de Hoogmis voor Clazina v. d. 
Gouw-v. d. Dungen v.w. Broed. H. 
Bloed . 
MAANDAG, 2 Febr.: 7 uur l.d. voor 
Mevr. Antoinetta v. Denken-Verhuist; 
Ld. voor Tonny Nooren v.w. de Buurt; 
kwart voor 8 Ld. voor Behouden thuis
komst; l.j. voor de Heer Eduard v. Hel
mond; half 9 z.d. Bizondere Intentie; 
half 8 Lof. 
DINSDAG, 3 Febr.: 7 uur l.d. voor lev. 
leden Broed. St. Willibrord; I.m. voor 
Theodora v. Schaayk; kwart voor 8 l.j. 
voor Adrianus v. d. Loo; l.j. voor Mat

. thilde Scheepers; half 9 I.m. voor, Mari-
nus v. Esch. . -
WOENSDAG, 4 Febr.: 7 uur l.d. voor 
Willem v. d. Lapgenberg; Ld. voor T-heo
dorus Hendriks; kwart voor 8 • l.d. Biz. 
Intentie; I.m. voor Jacobus Withoos; half 
9 Gef. Pl. z.j. voor Weled. Heer W. v. 
Oerle. 
DONDERDAG, 5 Febr.: 7 uur Ld. voor 
Willem v. d. Langenberg; l.j. voor Jo
hanna de Zeeuw-v. Maren; kwart voor 
8 l.d. voor Josina v. d. Akker-Gevers; 1.d. 
voor Maria Kouwenberg-v. d. Steen; 
half 9 l.j. voor Johannes de Bever. 
VRIJDAG, 6 Febr.: kwart voor 7 Pl. z.d. 
over!. leden Broed. H. Hart; Ld. voor 
Wilhelmus- v.d. Louw; kwart voor 8 
(Mis met zang) I.m. voor Theodora v. d. 
Plas; I.m. voor Martinus v. Schijndel; 
half 9 I.m. voor Antonius v. Rooy; half 
8 Lof. 
ZATERDAG, 7 Febr.: 7 uur l.j. voor 
Francisca de Bie-Pijnen burg; I.m. voor 
Johannes v. d" Aa; kwart voor 8 l.d. v. 
Adrianus Vlaminckx y.w. de Buurt; l.d. 
voor Matthilde Scheepers v.w. de Buurt; 
half 9 Ld. voor Marinus v. Esch; half 8 
Lof. 

, 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Zondag Sexagesima 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Johannes 
v. Berlicum en Francina de hsvr.
MAANDAG: 0. L. Vr. Lichtmis. Voor
de H. Mis zullen kaarsen gewijd wor.den.
Om half 8 H. Mis voor welzijn der pa
rochie.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Bernardus
v. Osch; half 10 gezongen Huwelijksmis.
WOE!\JS0AG: half 8 jrgt. voor Huber-

. tus v. Osch.
DONDERDAG: half "8 jrgt. voor Wil
helmus Verhoeven.
VRIJDAG, eerste Vrijdag: om half 8
jrgt. voor Adriana hsvr. van Wilhelmus
Verhoeven.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Helena
Verhoeven.

-Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Cornelis Schel
lekens, Lev. Rozenkrans; Woensdag en
Donderdag H. Mis voor Henrica de 
Bresser te Boxtel overleden; Vrijdag
mndst. voor Maria v. d. Oetelaar; Za-

- terdag mndst. voor Antoon v. Kempen.

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
Zondag Sexagesima 1948 

ZONDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Frans Schaapssmeerders te Tilburg over
leden; half 9 H. Mis voor het welzijn 
v. d. parochianen; 10 uur Hoogmis, om
Gods' zegeningen te- verkrijgen over
Orion en de kapel v. Stapelen. .·
De eerste schaal is voor de arme kerken
van ons Bisdom, de tweede voor B.N.
Om half 3 Lof met Roze•nhoedje, om
Gods' zegeningen te verkrijgen over
Orion en de kapel v. Stapelen.
MAANDAO! ·half 8 H. Mis voor bijzon
dere intentie (vóór de H. Mis worden
de kaarsen ter ere v. 0. L. Vr. gewijd);
kwart over 8 H. Mis tot intentie v. d.
parochianen wegens het feest v. 0. L.
Vr. Lichtmis. 's Avonds om 7 uur verga
dering van St. Elisabeth in de pastorie.
DINSDAG: wordt de -St. Blasius-zegen
gegeven vóór en na de HH. Missen.
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 JoharÎnes Vermulst.
WOENSDAG: half 8 H. Mis tot bij
zondere intentie; kwart over 8 H. Mis
voor Leonardus v. d. Heijden en Ger
truda v. d. Ven hsvr.
DONDERDAG: half 8 H. Mis v.w.
Broederschap 0. L. Vr. v. d. H. Eyk
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; kwart
over 8 H. Mis voor de leden van St.
Theresia-vereniging.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martinus
Witlox en Johanna v. Kasteren hsvr.;
kwart over 8 gez. H. Mis voor Cornelis .
v. d. Vleuten te Liempde overleden.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Eerw. 
Zuster Maria Lina v. d. Nosterum te 
Tilburg overleden; kwart over 8 H. Mis 
voor Mevr. v. Lieshout-de Werdt. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Elisabeth Penders te Vlijmen, Maria 

- Dekker-v. d. Aker te Oirschot, de Eerw.
Zuster Maria Lina v. d. Nosterum te
Tilburg en Cornelis v. d. Vleuten te
Liempde overleden.

Bediend:Mef. Anna Maria Pijnenburg
v. d. Sande, alhier. 
Biechthoren: van half 3 tot 4 uur en 
van 5 tot half 7, om zes uur Lof met 
Rozenhoedje; om Gods' zegeningen te 
verkrijgen over ons verenigingswezen op 
katholieke grondslag en tot afweer van 
communisme en bekering der commµnis
ten. 
ZONDAG, 8 Febr.: 7 uur H. Mis tot 

intentie v. d. parochianen; half 9 H. 
Mis voor Johanna Maria v. Nunen- v. 
d. Schoot; 10 uur Hoogmis als gez.
mndst. voor Mevrouw Maas-de Werd .
Zondag 1 Februari, na de Hoogmis in
wijding van het parochiehuis, genaamd.
"Orion". Moge onder Gods' zegeningen
het parochiewerk in "Orion" begonnen,
voortgezet en voltooid worden tot heil
en geluk van allen, die er ooit in komen.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE 

Zondag Sexagesima, 1 Febr. 1948 
ZONDAG: half 7 I.m. voor Cornelis v. 
d. Vleuten als overleden lid der proc. v.
Kevelaar; 8 uur l.j. voor Johanna v. d.
Wiel; 10 uur de Hoogmis tot welzijn
der parochie; 3 uur Lof, daarna meisjes
congrega tie.
In alle HH. Missen de 1ste schaal voor
de Arme Kerken.
MAANDAG, feestdag van 0. L. Vr.:
half 7 I.m. tot welzijn der parochie; 7
uur I.m. voor de leden der beide congre
gaties van 0. L. Vrouw; half 8 z.m. v.
de leden der proc. van Kevelaar; voor
de H. Mis van half 7 wijding der kaarsen.
DINSDAG: 7 uur' z.m. voor Cornelis
v. d. Vleuten als overleden weldoener
van Kerk en Liefdegesticht; half � z.m.
voor Petrus v. Lieshout; 8 uur l.j. voor
Frans v. Brunschot.
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor Cornelis
v. d. Vleuten als overleden weldoener
van het Wit-Gele Kruis; half 8 z.j. voor
Cornelia Petrus v. Lieshout; 8 uur l.j.
voor Wilhelmina Francisca v. Brunschot.
DONDERDAG: 7 uur I.m. voor bijz. no
den der parochianen; half 8 z. mndst. •
voor <;Marinus Traa; 8 uur l.j. voor Gijs
berdina Frans v. Brunschot.
VRIJDAG, 1e Vrijdag der maand: daar
om ook Donderdag biechthoren als op
Zaterdagen d.i. na de middag van 2-3
uur en van 5-6 uur.
Om half 7 I.m. voor Cornelis v. d. Vleu
ten als weldoener der armen; 7 uur l.j.
voor Petrus v. Mensvoort; half 8 z.
mndst. voor over!. fam . .v. Boeckel-v.
Rumpt, deze H. Mis met uitstelling van
het Allerheiligste en Acte van ereboete
.aan het Godd. Hart.
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor Cornelis
v. d. Vleuten als overleden weldoener
van Kerk en Liefdegesticht; half � z.j. 
voor Josephus Hollanders; 8 uur l.j. vóor 
Henrica Wilhelmus Hermes. • 
Zaterdag nam. biechthoren van 2-4 en 
van 5-7 uur. 's Avonds om 7 uur Pl. 
Lof met "Veni Creator" tot opening van 
het 40-uren-gebed. 
Zondagmorgen uitstelling van het Aller
heiligste om 6 uur. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; 10 uur 
z.m. voor Cornelis v. d. Vleuten v.w. de
Boterfa bnek.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Zondag tot Vrijdag 7 uur I.m. voor Cor
nelis v. d. Vleuten n.l.: 
Zondag als overleden lid der proc. Ber
gen op Zoom naar Sittard, Maandag als 
overleden lid der proc. van Hakendover, 
Dinsdag als overleden lid der proc. van 
Bokhoven, ·woensdag als overleden lid
der proc. van Roermond, Donderdag als 
overleden lid der Broed.: H. Bernadette, 
Vrijdag als overleden lid der Broed.: H.
Gerardus Majella. 
30e voor Cornelis v. d. Vleuten overle
den te Liempde. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Zondag Sexagesima 

HH. Missen om 7 uur, half 8 en 10 uur 
Hoogmis· voor de Parochie. 
Tweede schaalcollt:cte "voor onze Arme 
Kerken"; derde voor Bijz. Noden Epis
copaat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Maandag, feestdag van 0. L. Vr. Licht
mis. Om half 8 Gez. H. Mis. Vóór 
deze H. Mis zullen de kaarsen gewijd 
worden. 's Avonds om 6 uur Lof; na het 
Lof een Marialied. 
Dinsdag, feestdag van de H. Blasius. 
Vóór en na de H. Mis zal de Blasius
zegen gegeven worden. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
vin 5 tot half 8. Om 6 uur oefening val) 
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 Gez. 
H. Mis, met uitstelling, �arna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's-Avonds om 6 uur Lof; na het
Lof een lied ter ere van het H. Hart.
Zaterdag, Priesterzaterdag. 's-Avonds om 
6 uur Lof met Veni Creator tot opening 
van het 40-uren-gebed. �ondag zal om 
half 7 het Allerheiligste worden uitge
steld. Lijsten van aanbiddingsuren zullen 
achter in de kerk worden opgehangen. 
Z<mdag a.s. tweede schaalcollecte voor 
versiering en. licht bij gelegenheid van 
het 40-uren-gebed. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis; half 9 H. Mis 
uit dankbaarheid voor behouden thuis
komst; 10 uur Hoogmis v. de Parochie 
MAANDAG: half 8 Gez. H. Mis voor 
de Parochie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Cornelia Huysmans-Hermus. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Ma
ria Cornelia Huysmans-Hermus. 
DONDERDA..G: half 8 H. Mis voor 
Adriana van de Ven-v. d. Struyk; half 
9 H. Mis voor lev. en over!. leden van 
de R.K Boerinnenbond; half 10 Gez. 
Huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 Gez. jrgt. voor Maria 
van Rulo-v. Dongen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Adri
anus Verhoeven. 
Elders: H. • Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Gertruda van 
der Staak-Konings; H. Mis voor Adriana 
van den Ven-v. d. Struyk. 
-Missienaaikring ·Esch: Opgehaald bij de
uitvaart van Lambertus van Rulo f 17,60.

t 
Heden overleed, .tot onze 

' diepe droefheid, voorzien 
', van de H.H. Sacramenten5 der . Stervenden, in de 

Boxtelse Lompen- en Metaal
handel vraagt te koop: Vod
den, Lood, -Zink, Kop�r, Fles
sen, Papier, IJzer, Vellen enz. 

R.K.J.B. afd. Boxtel 
ZATERDAG 31 Januari 

's morgens om half 8 H. Mis 
in St. Theresia-parochie voor 
de levende en overleden leden 
van de R.K.J.B. 

.Onze collectie 
Stoomwasserij "DE SLUISWEIDE'' 

vraagt voor direct of later :

ouderdom van 73 'jaar, 
' onze lieve Vader, Behuwd

en Grootvader, 

de Heer 
ANTOON LUYPERS 

-Wedu\'(naar van 
Dina Dekkers 

eerder weduwnaar van 
éatharina van Zutphen. 

Uit aller· naam: 
TH. J. LUYPERS. 

; Àrnhem, 28 Januari 1948, 
Spoorwegstraat 14: 
De gezongen H. Requiem
mis wordt opgedragen Za
terdag 31 Januari a.s. te 
10 uur in de kapel van 

: ,,lnsula Dei", Velperweg 
142, waarna de begrafenis 
plaats heeft op de R.K. 
Begraafplaats Mosèowa. 

Bij mijn vertrek naar Indië, 
• -zeg ik mijn ouders en broertje,
verloofde, familie kennissen,
:Spörtvrienden en Buurtgènoten
,een Hartelijk Vaarwel en tot
Weerziens.

Dpi. Soldaat 
CORRIE DE LAAT. 

.a.b. ,,Nieuw Holland". 

Hiermede betuig ik mijn op
Techte dank voor het hartelijk 
.medeleven van mijn Ouders, 
Familie, Buren, Vrienden, Ken
nissen, Voorzitter en Leden 
van O.D.C.-korfbal, 'bij mijn 
vertrek uit het vaderland naar 
N.0.1.
Allen hartelijke groeten van 

' JAN VAN BUSSEL. 
v:h. Tongeren 35 .. 

Voor de bel_angstelling onder
vonden bij mijn thuiskomst uit 

/Indië, betuig ik Familie, Buurt
bewoners en Vrienden mijn 
hartelijke dank, in het bijzon
<ler voor de lieve attentie der 
Kinderen, en de aangeboden 
bloemen en cadeaux. 

A. J. PENNINGS, 
Mar. 1e klas. 

Ten Brinkstraat 5. 

Te koop:. 3 meter witte zijde, 
zeer mooi, tevens ,een grote 
bontkraag. Bevragen: Molen
straat 19. 

Van de Loo & Klijs, 
Onrooisestraat 37, Boxtel. 

Te koop: een z.g.a.n. trouw. 
pak, flinke maat: Zandvliet 7. 

Te koop: een toom biggen. 
A. Strik, Eindhovenseweg 69D.
Te koop: 100 wilgen poten. 
P. Hazenberg, Lennisheuvel 55
Boxtel.

's Avonds om 6. uur 

Alg, Jaarvergadering 
in het St. Paulus-Jeugdhuis, 
Nieuwstraat. • 
AGENDA: 
1. Opening.
2. Jaarverslag.

Gevraagd voor· direct R.K. 3. Bestuursverkiezing. 
Dagmeisje, zelfstandig kunnen 4, Lezing, Joh. v. Doren, on-
werken èn koken. derwerp: • ,,aan p. op onze 
A. v. d. Meijden, K. Kerkstr. bedrijven". 
13, Boxtel. • 5. Aanwerving nieuwe leden. 
Te koop bij H. Schelle, Len
nisheuvel 74, een beste kalf
koe, aan telling 30 Jan., en een 
kamerkachel'. 

Te koop: 1 damesjas, 1 eiken
houten spiegel, 3 dakramen, 
beenkappen, bloemtafeltjes. 

• Bevragen: Molenstraat 19.
Te koop: Een Hobbelpaard als 
nieuw. Bosscheweg 119, Boxtel. 
Trouwcostum. • Ter overname 
aangeboden trouwcostuum, v. 
persoon van klein postuur. 
Prima vóór-oorlogse stof. 
Slechts een keer gedragen. Te 
bevragen: Prins Bemhardstr. 
32. 
Voor Heer net pension aange• 
boden. Bevragen: Molenstraat 
19 .. 
Te koop bij Jennissen, Liemp
de, zware gemerkte geiten. 

Voor Heer Zit- en Slaapkamer 
aangeboden met Pension. 

6. Toneel.

Rijvereniging "st. Martinus" 

Dinsdag 3 Februari
om-7 uur in Càfé H. v.ROOIJ

JAARVERGADERING 
op boete ver.plicht. 

Bespreking van eerste
hondenjáchtrit.

Nieuwe leden kunnen �ich 
opgeven. 

Trouwe opkomst verwacht 
Het Bestuur. 

Jongens gevraagd 
Voor het schuren en schilderen 
van klompertlJ Zij die 't meer 
gedaan hebben genieten de 
voorkeur. 

GEBR. SMITS, 
Lennisheuvel 24,
Boxtel. 

Mantels en Japonnen 
· is weer compleet.

Komt U eens een kij�je nemen? 
Nu nog meer dan voorheen is:

Witteveen de uiaA 

vooc de vrouw met s.maai. 

BRILLEN _:
s Morgens besteld
s Avonds klaar. 

Wij hebben voor U ruime keuze: 

Glasbrillen (z(?.nder rand) 
Hoornen Brillen, Doublé Brillen 
Glazen en Montuurs uit voorraad leverbaar. 
Ook Koortsthermometers voorradig. 

F. P. v. Langen, Station�tr. 62,Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver 
_. ERKEND ZIERENFONDS•LEVERANCIER. 

Aanstaande Zaterdag 31 Januari 

In Café H: M. Nooten 
Bevragen: Molenstraat 19. 

Heb voederbieten wil ruilen 
tegen haver of roggestro. 

Veehouders opgelet! Prima Jazz-band Muziek VOETS Stierhouder in rayon Luissel 
H. v. Vreede , Hal 3, Boxtel.
Te koop: een toom beste big
gen. Jan de Bie, Roond 8. 

Zaterdag 31 Januari en Zon
dag l Februari 's avonds om 
6 uur zal de 

R.K. Boerinnenbond 
TE GEMONDE, 

opvoeren in de zaal van 
P. Verbruggen het prachtig
toneelspel i'n 4 bedrijven

o. L.Vrouwke in 'tBos

maakt bij deze bekend, dat al
leen koeien ter dekking wor
den toegelaten 's morgens vóór 
9 uur en 's avonds van 5 tot 
6 uur, tenzij op aanvraag. 

DE STIERHOUDER. 

Ma a tcorsetten 
Damcis, wenst u een goed en 
prima maatcorset wendtµ dan 
tot 

A. Seerden

Aanvang 7 uur. 

Het beste adres voor Uw Kruidenierswaren is: 

H� de Rooy::v. Laarhoven 
Breukelsestraat 89 • Boxtel 

Voor de a.s. Carnavalsdagen hebben wij voor u 
Vermouth, Kersenwijn, Vruchtenwijn,
Bessenjenever, Bier, Limonades, enz.

(' 

Een Meisje voor licht kanto.orwerk
Een Jon gen als hulpchauffeur
Enige nette Meisjes 

voor Strijk= en Mangelkamer.
Aanbieden Molenpad 1, Boxtel.

Wij op 
■ 

ruimen 

zonder bon 
-11, 

prima geheel lederen 

SCHO'ENEN 
voor Dames, Heren en Kinderen 

Alle restantparen 
tegen sterk verlaagde prijzen. 

Schoenhandel 

v. d. Weide, Boxtel.

N.V.· ORGANON
FABRICAGEflAFD. BOXTEL 

vraagt 

Enige Nette Werksters. 
Aai;imelden op ons Kantoor Lennisheuvel 118 

en de klucht in 1 bedrijf 
_Blauw Bloed 

p.a. J. v. d. AA 
Stationsplein 9 • Boxtel 

Iedere Woensdag van 1.30 - 4.30 uur Adverteert 
• 
ID Brabant's C t 111en rum ... 
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BELANGRIJK. 

R. K. Middenstands-Vereniging. 
. 

Ter gelege'nheid van de opening van de 
nieuwe Zwaanse brug, tracht de R. K. 
Middenstands-Vereniging 

, een actie op touw te zetten. -
Diegenen die aan deze actie willen de�l
nemen worden uitgenodigd op DINSDAG 
3 FEBRUARI 1948, des namiddags om 
8 uur de vergadering bij te. wonen in 
Hotel BEKKERS, waar besproken zal 
worden tot welke actie zal worden 
overgegaan. HET BESTUUR. 

Denkt er oni Middenstanders, Gij kunt meedoen of niet 
de actie gáát,, door. 

Gevraagd " 

Net R,K, DAGMEISJE 
J. Tielen,v. d. Laar 

Rechterstraat 36 , Boxtel 

INLICHTINGEN over de 
FEDERATIE VAN NED. 

BPDRIJVEN 

( tegen economische die• 
tatuur) Postbus No. 61 
te Delft. en over de. 
STICHTING COMITé 

.. BURGERRECHT" 

(tegen overheidsdwang 

1
op elk gebied) 

Bemonylaan 15 
Amsterdam (Z.) 

������1 

KOFFIE VAN

Corsetten ! 
WIJ kunnen weer beperkt 
Corsetten n a  a-r m a a t
opnemen. 

Bestelt U tl)dlg om teleur• 
stelling te voorkomen. 

= Rookt, 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt , 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

- Geld -op deze

kolenbonnen 1 
De postkantoren 
zijn bezig met uit
betaling van gelden 
hierop. Wilt U met 
dit extraatje een 
pr achti g e  d a ad 
verrichten ? Geef 
deze kolenbonnen 
dan aan Niwin en 
Nationale Monumenten-Commissie. 

U kunt ze ongefrankeerd 
opzenden aan dü adres: 

MACHTIGING 1917 - DEN HAAG 

F. T. Witteveen's -r---_ -_-_ -_ -_-_-__ -_ -_ -_ -_ -_-_ -_ -_ -_ -_ -----_-_ -_-_
MANUFACTUREN & 
CONFECTIEBEDRIJF 

Rechterstraat 18 - Boxtel .

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Douwe {gberts 
• THEE

Uw winkelier zullen wij in de ge
legenhèid stellen, ook op Uw t,heebon
van einde Februari Douw.e Egberts
- thee te leveren tegen niet-verhoogde

prijzen.

Vouwe {gberts 
' ÜPGERICHT 1753 

Kunstcommissie. Her levend Boxtel ,--------------�...:....-
Mededeling voor de abonné(e)s. Openings-Uitvoering. 

Woensdag 4 Februari 
van het Jeugdhuis "ORIO�", Lennisheu.vel . 

om 8 uur, in De Ark , Gevarieerd programma 

NEL OOSTHOUT 
van Muziek, Zàng en Toneel. -

Prijzen f 1.- ·en t 0. 75. 
Zondagavond 7 uur en Maandagavond 71/2 u�r. 

in "Kontng Nicolo" 
Toegang �p vertoon vàn abonnementskaart. �===========================:! 
Plaatsbespreken à 10 cent van 12-1 uur aan de zaal. 

', .. : .' 1 

/:·

� "< 
l l /; 

. p ;: 

11� 1'oo:i 'b,YJ.1A.IJ, à

hl �'l l !}

;i�f :���:�Iif �;�f, � 
theezaak.
En proeven kunt U het óók.
Want door de zorgvuldige

eJ bereiding en aromabescher.:. 

· <tJ.. mende behandeling, alles in
ffi eigen hand, gaat er niets van

• �o de kracht en geur verloren.
" Daarom : k o ff i e  en

th e e  van de koffie-en
theezaak. Daar krijgt U
10 °/o korting boven
dien. Dat maakt heel
wat uit 1

DE KOFFIE- EN THEEZAAK 
?80 

Voor het FIJNE MA A T WE R K • Kleermakerij 

- - uw adres • • Kerkstraat 60 

M, CORVERS & f, VERHAGEN • 's,BOSCH

� HET IS VOORAL NU 
HEEL BELANGJIJK 
dat men zich thuis een sfeer schept 

. van rust, co"'!fort en behaaglijkheid. . • . 
Zorgt er dus v�oral voor dat uw 
woninginrichting àan de zo nodige 

1 eisen voldoet. Komt, voor U zich 
opnieuw installeert, eens -bij ons 

• kijken. Wij bieden U alle mogelijk
heden die er f!láar kunnen zijn.

c:r7W� 
u ·u· llOXTEl . 

NIEUWE BIOSCOOP - BOXTEL � 
PRESENTEERT 

VRIJDAG 30 Jan. 8 uur 
ZATERDAG 31 Jan. 8 uur 
ZONDAG 1 Febr. 4 • 6 • 8 uur 

Het Geheim van de Biecht 
Een nieuwe Mexicaanse film • Toegang 14 jaar ' 

ZONDAGMIDDAG 2 uur-· 
KINDERFILM 

De Gelaarsde' Kat 
Entree 40 • 50 • 80 cent 

DINSDAG 

DE KILIMA HAWAlïANS 
Plaatabespreken vanaf a.s. Vrl)dag ·30 Januari 

Entree f 2.50 

Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 ;:============================ 

1 KAAS V�OR

HALVE PRIJS 
Bij aankoop van 

Elk pond Roomboter of Margarine 
ontvangt U 

100 gram Heerlijke Volvette Kaas 
voor 11 et.

(op bon) 

AVEHA KOFFIE en THEE de BESTE 
Deze week Groene Erwten en Witte Bonen 

beperkt leverbaar. 

ANDRÉ VAN HILST 
In VIS en fijne KAAS 
Is VOS de baas. 

5;� STATIONSTRAAT 44, 

� ....-

Deze week-
·nog 2 dagen

OPRUIMING 
Vrijdag en Zaterdag 

30 en 31 Januàri 
brengen wij nog grotere 
koopjes \ . 

Restanten voor de helft. 
-

■ Ziet heden onze nieuwe etalages

Alle Meubelen 
î op de afdeling 

met 10¾, 25¼ en 50¾ korting 
Haast U. Haast U. 
Natuurlijk bij: 

Fa. A.P. v.d. Bo_omen-Resink 
��� 

DRUK: J. P. TIEèEN BOXTEL. 

--., 

·. 

- ll1l1m DE 
. STER 

IS LEKKE 

voorlopig niel duurder! -
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KATHOLIEK 

Het W ere Id panorama 
Wordt er vandaag wel eens iemand wijs 
uit de politieke warboel in deze wereld? 
Talloze verdragen worden er getekend 
en weer ongedaan gemaakt. Nauwel,ijks 
heeft men iets beloofd en afgesproken 
of enige uren later heeft men weer com
mentaar op de afspraak, die alles weer 
omkeert. Men vraagt zich af of er nog 
wel iets eerlijk en betrouwbaar is. 
Het kan in een gemeenschap van duT
velen al niet erger spoken Jan op 
onze aardbol. 
Noem alle namen uit Je geschiede111s, 
noem ze uit Indië, uit alle werelddelen, 
bij iedere naam schemert ons een toneel 
van • problemen, leugens, fantasieën of 
waanideeën voor de ogen. Nergens is er 
een houvast. Niets is nog zeker. 
De enigste zekerheid die we hebben is 
wat er niets meer zeker is. 
Drie honderd jaa� geleden sloot men 
de vrede van Munster. 
In die drie honderd jaren zijn er ontel
bare vredesverdragen gesloten. 
En nog zien we steeds weer nieuwe ont
werpen voor vrede en welvaart. 
Als het aan plannen en verdragen li�t, 
dan zal het allemaal wel in orde z1Jn. 
Het aantal althans is wonderlijk. 
Maar nooit heeft dit alles' ons dichter 
bij een werkelijke vrede gebracht. 
Daal van de wereld naar het continent, 
van het continent naar uw eigen land, 
uw eigen streek of dorp. Steeds weer 
vinden we aan alle kanten de strijd, de 
tegenstellingen en onenigheden. 
Waar nu moet men de oorzaak zoeken 
van deze chaos. Hoe komt het toch, dat 
alles en allen naar vrede verlangen, maar 
dat hij nooit ons bezit wordt. 
Waar moet dan de eigenlijke fout ge
zocht worden? 
Die vraag werd al dikwijls gesteld en 
even dikwijls beantwoord. 
Er zijn groepen die de fout zoeken in 
het kapitalisme, anderen menen de 
staatszucht van dictatoren daarvoor als 
schuldeigen te ·moeten aanwijzen. Nog 
anderen zijn van mening dat alles te 
wijten is aan ideologische tegenstellingen. 
De Bond zonder Naam gaat ervan uit 
dat de fout schuilt in het egoïsme van 
iedereen afzonderlijk. Herhaaldelijk 
wees men op het geneesmiddel van alle 
wereldkwalen: te beginnen met onszelf 
en daardoor de wereld te verbeteren. 
Niemand zal de waarheid hiervan ont
kennen. Ook zal niemand willen beweren 
dat dit een vruchteloos plan zou zijn. 
Nochtans schuilt er een gevaar in de 
vereenvoudiging van de kwestie. 
Zo eenvoudig als het hier gesteld wordt 
is het niet. Juist omdat alle factoren te
samen de chaos veroorzaken die we nu 
waarnemen, is. de genezing niet zo een
voudig. Tè meer is dit waar omdat we 
rekening hebben te houden met de milli
oenen niet-christenen, die de waarde van 
onze beginselen niet inzien. 
Ter wille van hen moeten we ons niet 
alleen beperken tot een zuiver menselijk 
of religieus middel. 
We moeten ook willen zien naar de vele 
economische en politieke middelen di_e 
ons ter beschikking st_aan. 
Een communist is niet tevreden met een 
encycliek van de Paus. Een niet-christen 
of een moderne heiden wordt niet be
invloed door een lichtbaken van Henri 
de Greeve. 
Zij moeten gepakt worden door andere 
ideeën. 
Zij willen economische en politieke 
richtlijnen ontvangen, waarvan ze een 
redding kunnen verwachten. 
Daarom is het de plicht van iedereen 
iets meer te doen dan alleen maar bij 
zichzelf te beginnen. Daarom is het de 
plicht van organisaties en partijen alle 
moderne middelen te gebruiken, die 
maar mogelijk zijn en die geoorloofd 
zijn. 
Wie niet verder ziet dan het eigen krin
getje kan onmogelijk in sta'at zijn genoeg 
bij te dragen voor een wereldverbete
ring. 
Alleen met inzet van alle krachten van 
hen die het met de wereldvrede en de 
wereldwelvaart goed menen, kunnen we 
verwachten dat er ooit iets terecht komt 
van een vrede. 

Kunsttentoonstelling te Boxtel 
Aan de op het raadhuis in de afgelopen 
zomer gehouden tentoonstelling van 
volkskunst zullen zeker velen een pret
tige herinnering bewaren. 
Met het houden van een kunsttentoon
stelling kan een algemeen cultureel be
lang worden gediend. Een zodanige ten
toonstelling zal in zuiver artistieke zin 
en ook van paedagogisch standpunt be
keken van beduidende betekenis kun
nen zijn voor de gemeentenaren, in wier 
midden zij wordt georganiseerd. Zij zal 
bij het publiek een grotere waardering 
aankweken voor werkelijke kunst en zo 
de gemiddelde smaak kunnen opvoeren. 
Met het succes voor ogen van de na de 
bevrijding te Boxtel gehouden tentoon
stellingen - waarbij moeten worden in
gesloten de in hun opzet beperkte, maa_r 
daarom naar hun aard niet minder ver
dienstelijke heemkundige exposities, die 
ingericht werden in de toonzaal van de 
heer A. Witteveen, met als onderwerpen
,,Hoe schilders Boxtel zien" en de "Bra
bantse boerderij" - zouden wij thans
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een stap verder willen gaan door het bij
een brengen van een collectie, die repre
sentatief mag worden geacht voor het te 
Bo.xtel aanwezige particulier kunstbezit. 
lp eerste instantie denken wij daarbij 
aan schilderijen - van oude meesters en 
van moderne kunstenaars - ongeacht de 
school of de kunstrichting, waartoe deze 
schilders behoren. 
Zou blijken dat het aantal der voor deze 
expositie geschikte doeken zo verheu
gend is, dat splitsing naar periode of 
naar opvatting mogelijk is, dan kan wor
den overwogen een gedeelte der geno
teerde kunstwerken te reserveren voor 
een volgende tentoonstelling. 
Voor het inrichten en het organiseren 
van deze tentoonstelling heeft zich een 
klein Comité gevormd, waarin o.m. 
z1tt111g heeft genomen de heer A. Nina
her van Eijben, die bereid werd bevon
den zich met de eigenlijke inrichting der 
expositie te belasten. 
Het gaat mitsdien over artistiek-verant
woorde schilderijen door kunstenaars 
gemaakt, clan wel door amateurs, volgens 
normen aan vakmanschap te stellen. 
Bij de inrichting zal er op gelet worden 
een harmonisch geheel te verkrijgen, 
waardoor het een enkele maal zal kun
nen gebeuren dat het "betere" schilderij 
zal moeten wijken voor het goede, om
dat dit laatste beter in het kader der bij
eengebrachte coll�tie past. 
De tentoonstelling zal worden gehouden 
in het gemeentehuis, dat sedert het vo
rig jaar over een geschikte expositie
ruimte beschikt. 
Het Comité stelt zich voor de tentoon
stelling te openen op Pinkster-Zaterdag, 
15 Mei a.s. De duur zal waarschijnlijk 
worden bepaald op ongeveer twee 
weken. 
Behalve uit Boxtel zullen ook ii12endin
gen uit Boxtel's naaste omgeving, met 
rpme uit Gemonde, Liempde en Esch, 
waarmede Boxtel steeds door nauwe 
banden is verbonden, welkom zijn. 
Ik vertrouw dat alle gemeentenaren, die 
een of meër kunstwerken in hun bezit 
hebben, deze desgevraagd voor de te 
houden tentoonstelling zullen willen be
schikbaar stellen. De Boxtelse gemeen
schapszin, waarop terecht mag worden 
geroemd, vindt hier weel.erom eer> schone 
gelegenheid zich te manifesteren. 
Door de medewerking en de belangstel
ling van allen moge deze tentoonstelling 
worden tot een opmerkelijk artistiek 
succes. 

Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT, 
Ilurgemeester. 

Plechtige Installatie 
Nieuwe Burgemeester 

van Esch 
Een feestelijk uitgedost Esch nam Zater
dag 31 Januari de nieuwe burgemeester 
met Brabantse hartelijkheid op in de 
dorpsgemeenschap, die zich reeds da
genlang had beijverd en opgemaakt om 
Esch een zo fleurig en vriendelijk moge-. 
lijk aanzien te geven. 
En men weet het bij voorbaat: Als Bra
bantse mensen met· 'n Brabantse. geest 
zich voor zulk 'n feestwagen spannen� 
dan loopt ie gesmeerd, dan is de ronde 
Zuidelijke humor koning. 
Aan de gr_ens van de gemeente Boxtel
Esch, werd Mr. P.V.G.W. Kamerbeek, 
onder de traditionele erepoort van eeu
wig fris dennegroen en een' roosjesmo
zaïek (het werk van naarstige meisjes
handen), verwelkomd door de voorzit
ter van de feestcommissie, de Heer v.d. 
Aker. Met uitbundige luister voerde de 
feestelijke stoet de nieuwe burgevader 
door de Esscheweg, Dorp, 't Hoekje, 
de Spoelsteeg en hoe de vlaggende stra
ten van Esch ook mogen heten. 
De "sterke arm" ging de stoet vooraf, 
direct gevolgd door garde d'honneurs, 
bewust van hun waardigheid, terwijl in 
de nasleep zich de standsorganisaties" 
Aan- en Verkoopvereniging en Katholiek 
Thuisfront achter de gemeentebanier 
schaarden. 
En dan krijgen we daar te doen met de 
sprankelende, Brabantse geest, die cul
mineerde in de Busdienst, Negerij Esch, 
Gasvoorziening e.a. De sarcast, die goed 
meende te doen, met de Busdienst op de 
isolatie van Esch te duiden, zal lang
zaam aan wel begrepen hebben dat een 
,,Busdienst Esch" wel altijd een vrome, 
maar niet gemakkelijk te vervullen wens 
zal blijven. Een en ander om de dood
simpele reden, dat de bushouders niet 
te vinden zullen zijn. 
Bij de wagen "Negerij Esch" hoopten we 
alleen in stilte, dat het hier geen ver
zinnebeelding gold, doch slechts een uit
bundige vreugdeuiting. 
Maar veel tijd tot nadenken gaf de stoet 
niet, want daar ziet het oog de bevallige 
Muze passeren en in Esch heeft deze 
godin de toneel- en zangverenigingen 
onder haar bescherming en voor de fees
telijke uitzondering van de 31 ste Januari 
het Haarense Harmoniecorps, dat zich 
kranig weer.de. 
Wat eveneens gezegd dient te worden 
van de nonnekens met hun kinderen. 
Onder de bewaarschoolkleuters ontdek
ten we zelfs nog twee honveds - Hon
gaarse soldaten -:- in vol ornaat. 
Tenslotte no_g, ,,'t Guld", de oude schutse 
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onder wiens vaan met de verstorven 
kleuren, zich gelukkig nog jonge krach
ten scharen. 
En tussen deze bonte mengeling van 
kleur en feest, zwermen de leden van de 
feestcommissie, ijverige ceremoniarissen 
als ze zijn. 
Het is voor hen een galadag en ze heb
ben zich clan ook in hun zwaluw-staarten 
geschurkt en de hoge hoeden op hun 
hoofden geperst. 

Zo gaf Esch uiting van haar vreugde 
om de nieuwe burgemeester, die de sym
pathieke geste had om de zusterkens, 
die aan hun huis op de Esscheweg ter 
verwelkoming stonden opgesteld, even 
te gaan begroeten. De echtgenote van de 
Burgemeester moest hier een tuil bloe
men en de beste wensen in ontvangst 
nemen . 
Om drie uur had de plechtige installatie 
plaats in een openbare zitting van de 
raad, .welke via luidsprekers buiten te 
volgen was. 
Nadat de secretaris de benoemingsacte 
had voorgelezen, nam de loco-burge
meester het woord. Spreker wees op het 
vele werk, dat er in Esch nog te doen 
was o.m. opheffing van de woningnood, 
herstel van de twee bruggen, gasvoor
ziening en last not least de culturele 
verheffing van Esch. 
De Burgemeester schetste in zijn speech 
de waarde van de goede samenwerking 
tussen secretarie en Burgemeester bij het 
werk, dat in de gemeente te verr.ichten 
was. Hij wist zijn opgelegde taak een 
zware, en de inspanning zou groot moe
ten zijn om tot verbetering te komen in 
de woningnood, gasvoorziening, bruggen
herstel etc., maar het doel was de groot
ste moeite en gezam�nlijke inspanning 
waard. 
Namens het secretarie-personeel voerde 
vervolgens de gemeente-secretaris het 
woord en zegde de volle medewerking 
toe. 
De Zeereerw. Heer Pastoor Van Hack
foort weer op de drang van zelfstanclig
heicl en de geest, waarin Esch leefde en 
groeide, om vervolgens over te gaan naar 
een schetsing van de verstandhouding 
burgemeester-pastoor. 
De Burgemee5ter van Vught, de Heer 
van Riji_kevorsel, sprak hierna de nieuwe 
burgemeester toe in drie hoedanigheden. 
Eerstens als collega, waarbij hij hoopte 
en vertrouwde op een goede verstand
houding, ten tweede als vertegenwoordi
ger van de Burgemeesterskring, ten der
de in de functie van voorzitter van de 
Vleeskeuringsdienst, dat hij een eerste 
practisch punt van samenwerking 
noemde .. -
Burgemeester Mr. Kamerbeek beant
woordde de sprekers en sprak hierna tot 
de bevolking van Esch. Hij verklaarde 
verheugd te zijn met het burgemeester
schap van Esch en hoewel hij zich nog 

"'niet met zijn gezin in Esch zou kunnen 
vestigen, ·zelf zou hij althans in Esch 
blijven. Hij zegde spontaan zijn hulp 
toe, waar het de belangen van Esch gold 
en hoopte in deze bevordering van ge
meentebelangen op de hulp van de be
volking van Esch te kunnen rekenen. 
Onder de bezielende leiding van onder
wijzer, de heer Schoenmakers, brachten 
de kinderen, het dames- en het mannen
koor een pittige zanghulde. 
Onmiddellijk hierna vendelde het gilde 
op het kermisplein en voerde de reidans
club enkele aardige reidansen uit. 
Van vijf tot half zes tenslotte recipieerde 
de nieuwe Burgemeester, die op die dag 
een verantwoording op zich gelegd zag, 
doch zich tevens bekleed voelde met de 
macht het goede te kunnen bevorderen 
en het slechte te weren in een dorp, dat 
zijn eerste burger op zoo'n heerlijke 
wijze wist te verwelkomen. 

Opening Jeugdhuis "ORION"
Zondag I Februari om 11 uur had onder 
grote belangstelling der parochianen de 
inzegening plaats van het Jeugdhuis 
"Orion" door de Z.E. Heer Pastoor 
Manclers. 
Na de plechtige inzegening en opening 
van het aardige gebouw, met een fraai 
interieur, sprak Pastoor Manders het 
openingswoord. 
Hij gaf hierin een verklaring van de 
naam Orion en zette het doel van de 
bouw van dit jeugdhuis in het kort uit
een, terwijl hij speciaal dank zei aan 
Burgemeester Drs. M. A. M. van Hel
voort en Pater Pancratius, ass. 
Deze laatste accentueerde het dank
woord van de Z.E. Heer Pastoor aan 
Burgemeester Drs. van Helvoort, en
schetste de toewijding, waarmee - ieder
een op zijn wijze - geholpen had de 
grote moeilijkheden te overwinnen. 
Hierna voerde de burgemeester het 
woord en waarschuwde Lennisheuvel 
aan het slot van zijn toespraak, om in
dien straks de industrie en de hiermèe 
gepaard gaande modernisatie ook hen 
zou bereiken, deze het hoofd te bieden 
met dezelfde geest van eenvoudige ge
meenschapszin, als waarmee zij thans 
,,hun" jeugdhuis gebouwd hadden. 

BONTE AVOND 

"Eendracht maakt macht". Dat hebben 
wij kunnen constateren op de "Bonte 
avond", die Zondag- en Maandagavond 
in "Orion" te Lennisheuvel werd ge
geven. 

De jonge toneelvereniging, jeugdvereni
ging, - en kerkkoor werkten eendrachtig 
samen, en hebben de aanwezigen en 
genodigden enkele vrolijke uurtjes be
zorgd. 
Onder de aanwezigen bevonden zich 
de Hoogeerw. Heer Deken Broekman, 
Pastoor Besouw, Pastoor Manclers e.a. 
geestelijken. 
Na 't openingswoord door de Weleerw. 
Pater Pancratius ass., waarin hij in 't 
kort de moeilijkheden memoreerde, en 
dank bracht aan allen, die daadwerkelijk 
en financiël hadden meegewerkt aan de 
tot standkoming van dit eenvoudige ac
coustieke gebouw, zette het gemengd 
koor 't "Ave Maria" van Arceclelt in. 
De jonge toneelvereniging had 'n achttal 
schetsjes ingestudeerd. 'n Woord van 
dank en bewondering aan de onvermoei
de ijverige Pater Pancratius ass. , die zijn 
jonge debutanten tot dergelijke presta
ties heeft kunnen brengen. 
Onder de vele spelers, die voor het voet
licht verschenen, viel ons op W. de Pun
der op, door zijn ongedwongen spel. 
In de rol van "dove boer" was hij wer
kelijk goed. 
Nadat het meisjeskoor 'n tweetal liede
ren ten gehore hadden gebrach_t, voerde 
het gemengd koor onder leiding van het 
hoofd der school, ,,Zondagmorgen" en 
,,Vertrouwen'' van Abt uit. 
1-Iet gulle applaus van 't publiek bewees 
hoezeer het verrast was door de pres
taties van het jonge koor. 
Toen het kerkkoor met zijn "Dorpssere
nade" van Fr. van Suppé verscheen, 
kwam aan de hilariteit geen einde meer. 
'n Zeer geslaagde avond. Lennisheuvel, 
bewaar deze getoonde eensgezindheid 
tot elke prijs. 
Er is 'n achterstand in te halen, en zeker 
is dat deze spoedig tot 'n minimum is 
teruggebracht onder de bekwame leiding 
van Pater Pancratius ass. 
Wij verwachten U spoedig weer voor 't 
voetlicht. 
Veel succes 11 ! ! 

Gemeenteraadsvergadering 
Vvrijclagavond 30 Januari om 7 uur 
kwam de Raad van de gemeente Boxtel 
voûr het eer,r i11 • î 9,,8 in ope11bare ver-·
gadering bijeen.
Voorzitter, Burgemeester Drs. M. A. M.
van Helvoort, vond in deze eerste bij
eenkomst de aanleiding om de leden van
de Raad een Zalig Nieuwjaar te wense!'l
en een nabeschouwing te geven. _Deze
nabeschouwing geven hij hier thans vol
ledig weer, met uitzondering van de ge
deelten, die wij reeds opnamen in ons
ni euwjaa rsov erz ich t.
Ik moge de eerste bijeenkomst van de 
Raad in het jaar 1948 benutten om U en 
Uw gezinnen een Zalig Nieuwjaar toe te 
wensen. 
Het kan zijn nut hebben een ogenblik 
stil te staan bij de vraag naar de alge
mene toestand in Boxtel bij het begin 
van 1948. 
1947 stond wederom in het teken van 
een langzaam en geleidelijk herstel van 
de oorlogsgevolgen, welke zichtbaar en 
onzichtbaar hun sporen zo diep hebben 
gedrongen in de gemeente. 
Een opmerkelijk gebeuren op het cultu
rele gebied was het grote St. Willibror
dusspel, dat Boxtel in 1947 te zien gaf. 
Er werd hier duidelijk getoond, dat de 
Boxtelse gemeenschap eensgezind tot 
grote dingen in staat is. 
In geestelijk en cultureel opzicht blijft 
overigens nog veel te wensen. Verheu
gend was het initiatief van de Heemkun
dekring voor de zo goed geslaagde ten
toonstelling van volkskunst. 
De criminaliteit der bevolking vertoont 
in 1947 geen onrustbarende ontwikke
ling. De orde en rust in de gemeente 
werden goed gehandhaafd; de activiteit 
der politie verdient lof. 
In sociaal opzicht was 1947 geen bijzon
der jaar te noemen, behoudens de zegen
rijke invoering van de Noodwet Ouder
domsvoorzieningen. 
Onrust in de sociaal-economische sector 
deed zich niet voor, hoewel een groot 
deel onzer bevolking in loondienst is en 
daarom in vele gevallen slechts met 
moeite de spanning tussen lonen en 
prijzen kan overwinnen. Dit geldt vooral 
voor de gezinnen met kleine kinderen, 
waarvoor de kinderbijslagen niet vol
doende compens_atie v_ormen voor de 
relatief sterker stijgende kosten per 
kind. 
Vermelding verdient het consumenten
crediet, dat in 1947 tot een, bedrag van 
f 226.900.- werd verleend. 
Economisch vertoont Boxtel een geleide
lijke vooruitgang met vele beloften voor 
de toekomst. De ondernemingen verto
nen een soliede stabiliteit en breiden zich 
uit waar mogelijk. De vestiging van nieu
we ondernemingen zoals .b.v. de afdeling 
van Organon geeft nieuwe perspectieven. 
De Boxtelse industrie vertoont overigens 
een diversiteit, welke m.i. zeer gunstig 
is. Het echte grootbedrijf is er nog on
bekend; er is spreiding over tal van klei
nere ondernemingen, waar ondernemer 
en arbeider elkaar als mens kennen en 
weten te waarderen. Wij tellen 39 onder
nemingen met 5 of meer werknemers, 
waarin in totaal 800 mannen en 230 
vrouwen arbeiden. In zekere zin valt 
hieruit af te leiden, dat een groot aantal 
inwoners buiten de gemeente werk-

OMGEVING 

ST. PAULUS 
en zijn tijd 

De Joelen in het Romeinse Rijk haclden.-
verschillende voorrechten, wat ze onder 
anderen hieraan dankten, dat verschillen
de van hun geloofsgenoten een voorna
me betrekking innamen aan het Ro
meinse Hof. 
De Romeinse Keizers hadden meestal 
Joden als financiers, die zich belastten 
met al hun financiële zorgen en alle 
geldzaken regelden. Vanzelfsprekend 
kwamen deze heren op voor hun ge
loofsgenoten, die verspreid waren over 
alle provincies van het Romeinse Rijk. 
Het voornaamste voorrecht, dat de Jo
den genoten, was wel het Romeinse Bur
gerrecht, waardoor ze als burgers van 
van de stad Rome werden behandeld. 
De plaatselijke rechtbank had over deze 
mensen geen gezag en zij konden alleen 
gedaagd worden voor een Romeinse 
rechtbank. 
Ze konden, bij veroordeling, steeds in
hoger beroep gaan bij de Keizer zelf en
bleven altijd gespaard van de meest ont
erende straffen, zoals b.v. de geseling 
en de kruisiging. Ook de vader van Sint 
Paulus bezat het Romeinse Burgerrecht. 
Door de geschiedschrijvers werd het Ro
meinse Burgerrecht genoemd een van de 
steunpilaren waarop het Romeinse Rijk 
steunde, omdat het de politiek was van 
de Keizers, in alle steden door deze 
onderscheiding een zekere aanhang te 
verwerven. 
Het hoeft geen betoog, dat juist het 
Romeinse Burgerrecht dikwijls een aan
leiding was van strijd tussen de Joden 
en de Grieken. 
Het is echter opvallend, dat, in verge
lijking met andere plaatsen, in Tarsus 
de verhouding zeer goed was. Wel wa
ren de Joden in de straatliedjes en anec
dotes steeds het voorwerp van spot en
hun- godsdienstige plechtigheden werden 
dikwijls als zetternij verteld en beschre
ven, maar van de andere kant telden de 
Joden onder de heidenen ook vele vrien
den en maakten onder hen vele bekeer
lingen (proselieten). We zouden deze· 
l:,ekeedi1,gen kunnen beschouwen als 
sympathiserende leden, daar een volle
dige bekering (waarbij ook de besnijde
nis werd verricht) zeer zeldzaam was. 
Ze namen de Joodse wet over voor zo
ver hun eigen practische leven er behoef
te aan had. 
In deze Joodse gemeenschap werd het 
knaapje geboren. Zijn ouders woonden 
in de Jodenwijk, een spinneweb van
nauwe straatjes en steegjes, terwijl de 
welgestelde Joelen midden in de stad 
tussen de Grieken woonden. 
Het huis van Paulus-vader was te her
kennen aan een weefgetouw, dat met 
rooie verf op de witte muur door een 
huisschilder was aangebracht en dat het 
ambacht van de bewoner aangaf. 
Vader was een thuiswerker, een man 
uit de kleine middenstand. Het huis be
stond uit één groot vei'trek, dat tegelijk 
fabriek en woonkamer was. Hier zat hij 
zelf dagelijks aan het weefgetouw. 
Hij verwerkte zo goed als uitsluitend 
het grove garen van geiten en kamelen 
haar tot tentzeil voor de reizigers en
voor de Romeinse legers. Als het eenmaal 
door en door nat was geweest, zwollen 
de draden en het bleef voortaan water
dicht. De schippers maakten er hun zei
len van en de matrozen bun werkkleding. 
Het zeildoek, dat hij maakte werd op 
rollen gedraaid en zelf trok hij de rollen 
op de schouder, langs de winkels en ma
gazijnen en bood ze te koop aan bij de 
stadspoort, waar de kameeldrijvers bin
nenkwamen, aan de schippers in de ha
ven, aan de matrozen en de soldaten. 
Hij werd van zijn ambacht wel niet 
schatrijk, doch kon er behoorlijk met 
zijn gezin van leven. 
Hij was een echte jood d.w.z. zijn vader 
en moeder waren bekeerlingen, maar 
beiden van het echte ras, en hij stamde 
af uit de stam van Benjamin. 
Hij moet reeds lang te Tarsus hebben 
gewoond, want hij bezat de burgerrech
ten van de stad Tarsus, mocht de raad 
mee kiezen en was ook zelf verkiesbaar 
tot de hoogste ambten. 
Tevens was hij Romeins Burger, hoewel 
we niet kunnen achterhalen, aan welke 
verdiensten hij dit te danken had. 
In dit millieu werd Paulus geboren. 

D. 
(Wordt vervolgd). 

zaan1 is. 

De gemeentelijke huishouding heeft zich 
weten aan te passen aan de eisen van
onze dynamische tijd. Wij moeten echter 
rekening houden met de noodzaak om 
slechts de absoluut onvermijdelijke kos
ten in openbare dienst te maken. 
Ik moge hiervoor verwijzen naar de be
'SChouwingen van B. en W. in de aanbie
dingsnota der begroting 1948, het jaar, 
waarin de gemeente voor het eerst se
dert een reeks van jaren financieel zelf
standig zijn zal. 
Ik moet hieraan echter aan toevoegen,
dat deze financiële zelfstandigheid in de 
praktijk nog zal moeten worden getoetst 
en gerealiseerd, alvorens daarover een 
definitief oordeel te kunnen geven. 
Het ambtenarencorps der gemeente 
heeft in 1947 schier zonder uitzondering 



een vootbeeldige werkkracht en werk. 
lust aan de dag gelegd. 
Met erkentelijkheid kan worden ver-· 
meld" dat verschillende ambtenaren zeer 
bijzondere prestaties wisten te leveren, 
zonder d�welke het gemeentebestuur 
niet had kunnen komen tot resultaten, 
welke thans behaald zijn. 
Het woningvraagstuk is nog steeds van 
zeer zorgwekkende aard. Weliswaar mo
gen wij verwachten, dat in 1948 122 
nieuwe woningen gereed komen, doch 
de nood is hier zo hoog gestegen, dat 
zelfs dit aantal woningen nog slechts een 
lichte verbetering ·in de toestand kan 
brengen. 

( Teleurstellend is daarbij het bericht, dat 
voor 1948 geen bouwvolume beschik
baar is gesteld. 
Met voldoening kan worden geconsta
teerd, dat de schoolartsendienst· voor 
Boxtel en omstreken, in 1947 begonnen, 
onder bekwame en energieke leiding 
zijn zegenrijke vruchten begint af te 
werpen. 
De totstandkoming van een middelbare 
meisjesschool in Boxtel in 1947 vormt 
een mooie bijdrage tot de zozeer gewen
ste harmonische opbouw van onderwijs
instituten in onze gemeente. Naar de 

• stichting van een H.B.S. voor jongens
wordt ernstig gestreefd en de hoop op
verwezenlijking der plannen in de naaste
toekomst is niet ongegrond.
De Ambachtsschool verheugt zich in een
gestadige groei; de uitbouw dezer school
met een afdeling metaalbewerkers zal
in 1948 zijn beslag krijgen, terwijl de
plannen tot de bouw van de nodige
schoolruimte in 1948 een begin van
uitvoering zullen verkrijgen. Dit alles
wordt weerspiegeld in de werkzaamhe
den van Uw College over het afgelopen
�r.
In de"vastgestelde begroting zijn belang
rijke objecten opgenomen, zoals vernieu
wing van de weg naar Liempde, verbe
tering ·van .de weg naar Schijndel, ver
betering van verschillende straten in de
kom.
Boxtel vertoont een sterke ontwikkelings
drang; de voorwaarden daartoe zijn ge
schapen en moeten nog verder uitge
bouwd worden. Gestadige groei en ont
wikkeling, langs geleidelijke banen, zal
onze gemeente de vooruitgang brengen,
welke zozeer gewenst is.
Moge 1948 een jaar zijn, waarin, onder
-Gods zegen, opnieuw de ideale sam.i:;n
werking vari Uw College, het Collegevan Burgemeester en Wethouders en
alle medewerkers in het bestuur, de
rijkste vruchten afwerpen.
Onder de agendapunten, welke groten
deels van administratieve aard waren en
als hamerstukken werden afgehandeld,
merkten we op:
Een voorstel tot wijziging van de voor
waarden, waaronder B. en \V. staànplaat
sen kunnen verpachten bij de jaarlijkse
kermis, welke inhoudt dat de kinderker
mis naar de Houtwerf in de Molenstraat

• verplaatst zal worden.
Wat de plaatsing van danstenten betrof,
meende de voorzitter, dat de gemeente
belangen in deze vooropgesteld di�nen
te worden.
Voorts goedkeuring van het voorstel tot
onderhandse gunning van 6 bungalows
aan Bakker & Balke, aannemers te Am
sterdam, tegen de totale aanbestedings
prijs van f 47.400,-.
Tenslotte werd ook het voorstel 'van de
verordening op de heffing van straat
belasting goedgekeurd.
Het tarief moet op verlangen van Ged.
Staten worden herzien en het Ministerie
van Binnenlandse Zaken eist dat elke
gemeente een opbrengst krijgt, minstens
gel/jk aan 6% van de kadastrale op
brengst uit het Kadaster.
Tot heden was de o·pbrengst 5%, zodat
het thans nodig zal zijn de factor ver
harden, riolering, enz. met 1% van de 
belastbare opbrengst te verhogen.
De meerdere opbrengst daarvan kan 
worden geraamd op f 2850,-.
Bij de rondvraag werden o.m. enkele
klachten geuit over de wegen- en stra
tentoestanden en een verzoek ingediend
öm van gemeentewegen een aanvraag om
3 zendstations bij de Distributie-Radio
voor Boxtel te doen.

Plaatselijk nieuws.

HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE PRENTBRIEFKAARTEN 
Wij konden weer enige .aanwinsten noteren. 
Een kijkje in de Breukelsestraat, vanaf • 
het tegenwoordige pand Adelaars. 
Aan de linkerzijde de houtwerf van de 
heer J. van Hogerwou, met er voor een 
bomenrij. Op de achtergrond de hoge 
bomen van de van Osch en van Leeu
wenstraat. 
Op een kaart van het Stationsplein ziet 
men de ingang van de tunnel en het 
Grand Hotel Boxtel van de Wed. H. 
Merks, met de voerbak voor de deur en 
enige rijtuigjes van de stalhouderij. Uit Esch is er een mooie fotokaart, to
nende enige boerinnen in Brabantse kle
dij met poffer en gouden 'sieraden, als
mede een boerenmeisje dat nog het ty
pische zwarte mutsje draagt. Aan de inzenders hartelijk dank.-Oude 
en nieuwe kaarten gaarne aan de heer A. 
G. Smits, van Merheinistraat 19, of an
dere bestuursleden van de heemkundige
kring. •

P. PRINCE NAAR UDENHOUT
De Heer P. Prince, hoofd van de B.L.O. 
"St. Willibrord" op de Burgakker zal in 
Mei of Juni (er is nog geen officiële da
tum bekend) naar Udenhout vertrekken, 
waar hij in dezelfde kwaliteit aan het B. 
L.O.-internaat Huize Assisië, verbonden
zal zijn. De Heer Prince, die reeds vroe
ger als onderwijzer aan dit internaat ge

'st;ian heeft, vervangt er de vertrekkende
G. A. E. Christ, voorzitter van de Ned.
Bond voor B. L. 0.
Het onderwijs in Boxtel, dat 9 jaren van
zijn beste krachten mocht profiteren, zal
deze populaire figuur ongetwijfeld nodezien vertrekken.

Trouwens, geheel Boxtel zal zijn. heengaan b_etreuren, .want men verliest aan 
de Heer P. Prince een krachtige· figuur, 
die zijn kwaliteiten op allerhand terrein 
dienstbaar heeft weten te maken. En 
dan denken we op de eerste plaats aan 
zijn stimulerend cultureel werk in het al
gemeen en meer speciaal in de hoedanig
heid van bestuurslid van Herlevend Box
tel en de Heemkundige Studiekring en 
als regisseur-acteur van "Boxtels Toneel". 
Hoe spijtig wij - en ongetwijfeld vele 
anderen met ons - de overplaatsing van 
de Heer Prince ook vinden, wij willen en 
mogen hem onze beste wensen voor de 
toekomst niet onthouden. 

BOXTEL'S TONEEL 
"De Vastenavond die breekt an 
En wij zingen: hó, man, hól... .. " 

"Het leven is geen lolletje" ofwel de 
ernst voert in het leven de boventoon. 
Evenwel nog slechts enkele dagen, en 
we zullen de ernst van hét leven niet 
vergeten, doch een ogenblik op zij zet
ten, - en in onnozele scherts en gezon
de vrolijkheid wat nieuwe kracht verga
ren, om het leven nadien weer moediger 
te ondergaan! Vastenavond biedt er de 

. titel voor. En waarom zouden wij niet 
eens "veel leven om niets" maken? 
Waarom zouden we "de deftige hoed" 
niet eens aan de kapstok hangen en ons 
"de zotskap" over de oren_ trekken, om 
met gezonde scherts en zotternij onze 
lachspieren te wekken?? Want de lach is 
de beste massage voor een strak gelaat 
en een stroef gemoed, en "doet het 
herte goed" . . . . .  . 
Ook Boxtel's Toneel huldigt dit princiep, 
speciaal als het "Vastenavond" is! En 
het verstaat vrij goed de kunst, op tijd 
en uur de pet wat schééf te zetten! 
Dit jaar met Carnaval zal Boxtel's Toneel 
een dolle klucht voor 't voetlicht bren
gen, die je weer eens zal doen schudden 
van het lachen! Het is een dwaze ge
schiedenis van "liefde en verliefdheid", 
beschreven door Piet Mossinkof, een 
auteur, die de kunst verstaat de dolste 
en meest dwaze situaties op het toneel 
te scheppen. 
Wie eens enkele uren hartelijk wil 
lachen, verzuime niet één van de komert
de Carnavalsavonden in "De Ark" bij te 
wonen. Ook "Noah" zal van de partij 
zijn! 
Nadere bizonderheden geeft de adver
tentie in dit blad! WINKELWEEK 
Dinsdag 3 Februari vergaderde, de R.K. 
Middenstandsvereniging over een op 
touw te zetten actie, bij gelegenheid van 
de opening van de Nieuwe Zwaanse 
Brug. 
Een dertigtal leden betuigden hun in
stemming met een te houden winkelweek 
(22-28 Fel;,r.), waarover Woensdag 11 
Febr. bij Bekkers, Stationsplein, nog eens 
definitief vergaderd zal worden. 
Een advertentie in dit blad verschaft U 
nadere bijzonderheden hie_romtrent. 

R.K. BOERINNENBOND 
De R.K. Boerinnenbond houdt op Maan
dag 9 Februari om 2 uur n.m. in café van 
Rooy� Nieuwe Kerkstraat, een vergade
ring, welke ook toegankelijk is voor niet
leden. 
Dr. Deelen zal op deze vergadering een 
lezing houden, terwijl tevens de te geven 
nieuwe sociale cursus besproken zal 
worden. 

JAARVERGADERING R.K. WERKMEESTERSBOND. 
De R.K. Bond van Werkmeesters houdt 
Zaterdag 7 Februari zijn jaarvergadering 
in de zaal van Café Van Rooij. 
Deze vergadering heeft een feestelijk 

karakter door een tractatie en verloting. 
Daarom zijn de vrouwen en verloofden 
mede uitgenodigd, en het bestuur ver
trouwd dat de leden en de genodigde 
dames allen tonen deze geste op prijs te 
stellen. 

KATHOLIEK THUISFRONT ST. PETRUSPAROCHIE. 
Opgehaald door Mej. Marietje Stams • 
bij het zilveren ambtsjubileum van de 
Heer H. v. d. Meyden bij de N.V. Phi
lips te Eindhoven: f 25.-. 
Een K.A.-lid ontving nog f 2 :50 van Mej. 
v. d. Aker en eveneens f 2.50 van P. v.
d. Aker voor Katholiek Thuisfront.

• WINNAARS KERSTPUZZLE.
De winnaars van de Kerstpuzzle J. Mandos, W. v. d. Wouw en E. van Lange 
kunnen het boekwerk "Ik verkoos de 
vrijheid" van Victor Kravchenko, afhalen 
bij de administratie van Brabant's Cen
trum, Molenstraat 19. 

MISSIENAAIKRING. 
Bij de uitvaart van Chr. Merks werd 
f 9,95 opgehaald voor de missie-naai
kring. 

TERUG UIT NEDERL. INDIE. 
Met het m.s. ,,Kota Inten", die vermoe
delijk 12 Februari in Rotterdam zal aan
komen, repatrieert onze oud-plaatsge
noot en beroeps K.N.I.L.-militair G. J. 
H. van Houtum, wiens vrouw reeds en
kele maanden naar Nederland terug
keerde. 

Sold. J. C. van Kuringen, Gemonde 76, 
van de Koninklijke Landmacht, zal met 
m.s. Johan van Oldenbarnevelt vermoe
delijk op Zondag 15 Februari in Amster
dam aankomen.

R.K.J.B., AFD. BOXTEL 
Zaterdag j.l. hield. de R.K.JB. zijn jaar
vergadering in het Jeugdhuis aan de 
Nieuwstraat. •• 
Na de opening werd door de secretaris 
het jaarverslag, rekening en verantwoor
ding uitgebracht over 1947. Hieruit 
bleek dat men wederom een voorspoe
dig jaar achter de rug haJ. 
Zo leverde de Athletiekcl.ub in 1947 op
merkelijke resultaten. Het boekjaar 1947 
sloot met een batig saldo. Na het jaarverslag werd het woord ge
geven aan de heer van Doren uit Best, 
die een inleiding hield over de aanpas
sing van onze bedrijven. Spreker behan-

delde achtereenvolgens het kamen, vroe
ger, nu en in de toekomst, de veeverbetering, de K. 1.; de bemesting en de ves
tigingsmogelijkheid voor de jonge boer. 
Bij de bestuursverkiezing werden C. v. d. 
Pas en M. Habraken als nieuwe bestuurs
li;:den gekozen. Aftredend waren het lid 
Brands, dat zich niet herkiesbaar had ge
steld, en het lid v. d. Sande, dat niet 
werd herkozen. Vervolgens werden van 
de militairen-leden P. v. d. Aker, P. v. d. 
Pasch en M. v. d. Struyk brieven voor
gelezen. De voorz. spoorde de leden aan 
steeds de briefwisseling met de jongens 
overzee te onderhouden. 
Van de gewassenwedstrijd werd de uit
slag bekend gemaakt: te pr. J. v. d. Mey
den en J. v. Erp; 2e pr. A. v. Erp, M. v. 
d. Sande en C. v. d. Pas; 3e pr. J.
Scheutjes, F. v. cl. Pasch en M: Peynen
burg Wzn. 
De toneelvereniging voerde tot slot en 
met succes het blijspel, ,,de fa. Aron 
Slootjes" op. 

R.K. BOND VAN HANDELS-, KANTOOR- EN WINKELBEDIENDEN ST. FRANCISCUS VAN ASSIS!ë Afd. BOXTEL 
Bovengenoemde organisatie hield haar 
Jaarvergadering op Woensdag 28 Jan. 
j.l. in de zaal van Hotel A. Bekkers.
Op de allereerste plaats werd door de
voorzitter de Heer A, v. d. Bogaert, in
verband met het overlijden van de Heer
M. Verleg, een kort maar warm woord
uitgesproken, ter nagedachtenis aan deze
man, welke steeds zijn beste krachten
heeft geschonken om de H.K.W. te doen
groeien tot een afdeling, Boxtel waardig.
Door het voegtijdig overlijden van de 
Heer Verleg, verloor de H.K.W. een 
trouwe en krachtige steun. Bij de her
oprichting der H.K.W. na de bevrijding,
nam de Heer Verleg zitting in het be
stuur, totdat een langdurig en pijnlijk
ziekbed hem hieraan onttrok.
Van een geheel andere inhoud was de
toespraak van de Voorzitter, gericht tot
de Heer Hendriks. Deze laatste immers
verliet drie jaren geleden zijn plaats ach
ter de bestuurstafel, om zich als-mili
tair-vrijwilliger in te zetten in de strijd
voor recht en rechtvaardigheid in Indië.
Ter herinnering aan zijn verblijf in Indië
overhandigde de voorzitter hem namens
de vergadering een aardig geschenk,
waarbij de hoop w.erd te kennen gege
geven, dat hij weer spoedig zijn oude
plaats in de H.K.W. zou innemen.
Jaarverslagen, bestuursverkiezingen, me
dedelingen enz. werden afgewisseld met
een gezellig koutje, waarbij de Heer
Hendriks nieuws en bijzonderheden ver
telde over de gebeurtenissen en beleve
nissen gedürende zijn dienstjaren in In
dië.

den. De buurtschap van de Bosscheweg, tussen de twee bruggen, heeft een goed georganiseerd feest kunnen aanbieden 
dank zij de medewerking van velen. Een' 
stoet bruidjes, edelknapen en een kleine twintig auto's vergezelden het gouden paar naar de kerk en' wederom huis
waarts. 
Een mooie versiering en een romantische 
verlichting was het decor van deze dag, 
terwijl talrijke speeches en serenade's 
van harmonie's en zangverenigingen voor· 
de muzikale omlijsting zorgden. 
Talrijke geschenken getuigden van de 
vriendschap en liefde van velen. 
Een tweetal mooie foto's waren 't ge
schenk van de buurtschap aan Tinus en 
Mie. 
Het zaaltje van càfé H. van Breugel was 

•in een feestzaal herschapen en men kan
er zeker van zijn dat er op deze dag een
vrolijke noot gekraakt werd, tot grote
vreugde van het gouden paar, de fami
lieleden en de buren.

BURGERLIJKE STAND BOXTEL 
van 27 Jan. t.e.m. 2 Febr. 1948. 

GEBOREN: Johanna M. A. P.,· d. v. P. J.
v. d. Steen en van A. C. Bekkers; Corne
lis G. z. v. A. Karssemakers e. v. M. C.
H. v. Hamond; Petrus W. H. z. v. P. W.
Toelen e. v. A. M. Verboven; Marinus
C. M. z. v. M. Donhuijsén e. v. A. C. E.
Robeerst; Cornelis W Fr. z. v. Fr. H. v.
Dun e. v. P. J. v. d. Meijden; Catharina
E. C. M. d. v. C. P. v. Griensven e. v.
J. L. A. M. v. d. Eerden; Petrus H. M. z.
v. C. C. M. Baron van Hövell van We
zeveld en Westerflier en van E. A. I. M.
Roes.
ONDERTROUWD: Franciscus L. Smoo
renburg en Maria van Helvoirt.
GEHUWD: Arnoldus W. M. Verhoeven
en Johanna M. A. W. Schaeffer; Augus
tinus J. M. v. d. Meer en Adriana P. M. A.
Clercx; Gerardus J. van der Aa en Elisa
beth M. Verheijden.
OVERLEDEN: Anna Maria van de San
de, echtgenote van A. C. Pijnenburg,
oud 50 jaren; Franciscus Martinus Broe
ren, oud 2 maanden.

Toets der Critiek 
Koning Nicolo. 

Dit vrij zwaarmoedige sprookje van "de 
kleine koning en de grote dwaas", welke 
gestalten wij er in ontdekken, werd ge
schrevert door de Duitser Frank Wede
kind (1864-1918) én thans na zovele 
jaren door Nel Oosthout op haar solo-
toneel-repertoire geplaatst. .-
Haar voordracht, op Woensdagavond 4 
Februari in De Ark, gaf stof tot ver
gaande discussies. Maar bij alle rijzende 
twijfel of men de keuze van het oude 
,,Koning Nicolo" gelukkig noemen mag, 
of �oio-toneel volledig in staat is de sug-

Het bestuur bestaat thans uit: de Heren
A. v.d. Brandt Voorzitter, A. v. Beers,A. v.d, Bogaert, Th. Pastoor en A. Vla
minxks en de daines Mej. van Grinsven
en Mej. Doms.
De Heer P. van Liempt werd gekozen
als afgevaardigde voor de bedrijfsgroep
H.K.W. afd. Textiel.

GOUDEN BRUILOFT , 
Het 50-jarig huwelijksfeest van het echt
paar Poirters is een aardig feest gewor-

, gestie van een spelende groep te berei
ken, blijven de toeschouwers bij het zien 
van Nel Oosthout unaniem van oordeel, 
dat haar prestatie, om met het beperkte 
beeldingsvermogen van stem en dictie de 
diverse karakters zuiver weer te geven, 
er een is van een grote voordrachtskun
stenares. 

Het groot vertrouwen 
Het verhaal dat ik u deze week vertellen 
ga is me verteld door iemand, die het 
weten kan. Daarom moet het ook echt 
waar zijn, want iemand die het weten 
kan en het ook zeggen kan, zal zelden 
of nooit onwaarheid vertellen. Mocht 
het gebeuren dat ik er wat heb bijge-""' 
voegd, dan moet ge maar denken, dat 
dit behoort bij het decor van het toneel. 
Een kind doet graag wat zilverpapier 
rond een kiezelsteentje, een meisje draait 
een rood lint om het sinterklaaspakje 
voor haar jongen, en een journalist weeft 
wat veel woorden om een kort verhaal. 
Het was nog in de tijd, dat de pastoor 
de baas wa<; in z'n dorp Het was nog in 
de tijd, dat er heel veel processies naar 
Kevelaer trokken om daar wat Neder
lands geld te brengen en het Duitse volk 
te horen bidden, toen Mieke Kruk op 
haar krukken naar de pastorie sukkelde 
en de pastoor te spreken vroeg. 
De goede pastoorsmeid liet haar in het 
kleine spreekkamertje, ging de herder 
van zijn kamer roepen, en bleef, zoals 
het een behoorlijke pastoorsmeid past 
aan het sleutelgat staan luisteren. 
"Meneer Pastoor", zo sprak Mieke, ,,ik 
heb het plan opgevat naar Kevelaer te 
pelgrimeren om mijn genezing af te sme
ken. Wat zoudt ge daar zoal van. den
ken?" 
De pastoor was een wijs man, die ge
woon was enkele keren aan zijn pijp te 

Het Gehei1n 
van 

Doruske 

Simpel 

18. Toen Dor�ske bij de koning, in
hoogst ·eigen persoon, werd toegelaten,.
was hij toch wel een klein beetje over
stuur.
Dat zo'n eenvoudig manneke als hij was,
zo maar met een koning mocht spreken,
daar had hij eigenlijk helemaal niet aan
durven denken. En zo kwam het dat Do- •
ruske geen woord kon uitbrengen en
zonder iets te zeggen het kistje aan
Zijne Majesteit overhandigde. De koning
begreep de verlegenheid van het man-

trekken en een keer diep te zuchten, 
voordat hij antwoord gaf. De pastoor 
trok dan ook enkele keren aan zijn pijp 
en zuchtte een keer heel diep. Daarna 
zei hij met gepaste zekerheid in zijn 
stem: ,,Mieke", Daarna blies hij een 
grote rookwolk omhoog en herhaalde: 
,,Mieke, ge kunt ten allen tijde naar Ke
velaer gaan. Een pelgrimstocht houden 
is een goede zaak. Ge kunt daar veel 
goed mèe doen. Maar gij wilt genezen, 
. zegt ge. Ge loopt nu al twintig jaar op 
krukken. Natuurlijk kunt ge in Kevelaer 
genezen, maar ge moet weten, Mieke, 
dat daarvoor een heel groot vertrouwen 
nodig is; een heel, heel groot vertr·ouwen." 

"0, meneer pastoor," zei Mieke, ,,als 
het aan het vertrouwen ligt, dan zal ik 
zeker genezen terugkomen. Als ik van 
de communiebank terug kom, dah gooi 
ik gewoon mijn krukken weg. Dat·zeg ik 
u, meneer pastoor". 

En zo ging Mieke dan met de eerstvol
gende processie mee naar Kevelaer. Het 
was nog in de tijd dat men met de huif
kar reed en een hele week wegbleef op 
deze boetetochten. Daar zat toen nog 
meer het karakter van een bedevaart in 
dan nu. De meeste gingen dan te voet. 
De zieken op de huifkar, en als er en
kele niet n1eer verder konden lopen, 

neke en stelde hem gerust. Hij maakte 
een vriendelijk praatje met hem over 
ditjes en datjes en natuurlijk ook over de 
spookgeschiedenis. Toen . vertelde ons 
Doruske de geschiedenis van het kistje, 
waarvoor de koning zich erg interes
seerde. ,,Nu schenk ik het U" sprak het 
manneke plechtig "misschien kan het een 
eind maken aan de rampzalige gebeurte
nissen van de laatste dagen". Erg veel 
vertrouwen had de koning niet in het 
mysterie, maar de koningin, die het ge-

'Algemeen· Nieuws. 
RUILVERKAVELING. 

De voorlichtingsvergadering van het-· Ruilverkavelingsp)an' Spoordonk, welke gehouden wordt op Woensdag 11 Febr. a.s. te Oirschot in het R.K. Bondsgebouw, zal niet aanvangen ·des v.m. omhalf 11 doch des n.m. om 1 uur. Belanghebbenden worden er op attent gemaal<t hiermede rekening te houden. 
In hun eigen belang worden zij nogmaals 
aangeraden deze vergadering bij te wonen. 
Distributie-Nieuws� 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak. van 8 Febmari 
tot en met 21 Februari 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 802 
175 Algemeen: 500 gram suiker, .boter

hamstrooisel enz., 
of 1000 gram jam, stroop, enz., 
500 gram . versnaperingen. 

176 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 
tot en met 14 Februari a.s.) 

177 Algemeen: 400 gram • brood of • 1 
rantsoen gebak 
(geldig tot en met 21 Februari a.s.) 

179 Algemeen: 250 gram zachte zeep 
+ 1-25 gram soda.

165 Reserve: 800 gram brood (geldig 
tot en met 14 Februari a.s.) 

168 Reservè: 400 gram brood (geldig 
tot en met 14 Februari a.s.) Bonkaarten KD, KE 802 

673 Algemeen: 500 gram bananen (voor-
inlevering). 

,674, 675 Algemeen: 250 gram suiker, 
boterhamstrooisel, enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

676 Algemeen: 400 gram brood (geldig 
tot en met 14 Februari a.s.) 

677 Algemeen: 400 gram brood of 1 
rantsoen gebak 
(geldig tot en met 21 Februari a.s.) 

679 Algemeen: 500 gram zachte zeep 
+ 250 gram soda. / •

664 Reserve: 400 gram brood (géldig 
tot en met 14 Februari a.s.) 

668 Reserve: 500 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MB,.--MC, MD, MH 

802 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 
105 5 Suiker: 250 gram suiker, boterham-

- strooisel, enz.,
of 500 gram jam, stroop, enz.,
of 250 gram versnaperingen.Tabak- en versnaperjngenk<;1arten enz. QA, QB, QC 802 

07, 11 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten 
af kerftabak. 

09 Versnaperingen: 200 . gram versnape-
ringen. 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi-

, se!, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

12 Versnaperingen: 100 gram versnape
ringen, 
of 100 gram suiker, bgterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop, enz. 

1 Verhaal van de week 
mochten ze daar ook een tijdje op zit
ten om weer wat bij te komen. 
Mieke zat parmantig op de huifkar en 
reed mee naar Kevelaer. 
Ze bad aan hare paternoster de ène 
om!e vader na de andere, en als er een 
Maria-liedje gezongen .werd, hoorde 
men haar scherpe stem boven alles uit.- __ 
Ik zal u nu maar in het kort vertellen 
hoe het met Mieke verder ·afgelopen is, 
om uw nieuwsgierigheid nCet verder op 
de proef te stellen. Mieke liep op haar 
krukken mee in de processie, toen ze in 
Kevelaer aankwamen. Ze girig met de 
anderen mee naar de kerk ter Missie en 
ook ter Heilige Tafel. Toen ze va.n de 
communiebank op -stond en het kleine 
trapje afgesukkeld was met haar kruk
ken, smeet ze haar krukken weg, zoals 
ze tegen de pastoor gezegd had te zul
len doen. 
Wat gebeurde er toen? . . . . .  . 
Ze kletterde als een oude ladder tegen 
de vloer van het huis Gods. 
En weet ge wat Mieke toen zei? 
,,Hetzelfde ha'k gedocht", zei ze. 
Ja, ziet ge, ge moet niet verwonderd 
zijn als ge verneemt. dat de pastoor 
even geglimlacht heeft toen hij deze 
woorden hoorde. 
Het vertrouwen is de bron van alle ge
nezing. 
Maar dat had Mieke niet gedacht. 

sprek had gehoord, kwam naderbij en 
. zei: ,,Ik ben er vast van overtuigd, dat 
Doruske uitkomst kan brengen." 
Toen zei de koning op zijn beurt: ,,Doe 
maar wat je goeddunkt Doruske en als 
je hulp nodig hebt, spreek en ik zal die 
geven." 
19. Doruske had echter geen enkele
hulp nodig. Hij zou dit varkentje wel
alleen wassen. Opgewekt stapte hij; even
later, de kasteelpoort uit, naar huis.

), 

... 

.. 



BEKENDMAKING 

De Directeur van dé Distributiedienst 
Kring Boxtel maakt het volgende be
kend: 
t. Werkkleding: Tot 14 Februari a.s.
bestaat nog de gelegenheid tot het aan
vragen van werkkleding door personen, 
werkzaam in een bedrijf met minder dan 
S werkkledingdragende arbeiders, voor-

' zover deze na 30 September j.l. geen 
bonnen voor werkkleding hebben ont
vangen. Bij de indiening van het formu
lier. zal, indien be�rokkene volgens de 
bestaande .normen in aanmerkjng komt, 
onmiddelijk een bon voor werkkleding 
worden uitgereikt. • 
2. Sluiting Distributiekantoren :
Op Maandag 9, en Dinsdag 10 Februari 
zullen alle uitreiklokalen en kantoren bl 
horende tot de Distributiekring Boxtel, 
doorlopend geopend zijn van 9.00 tot 
14.30 uur. Na half drie 's middags zijn 
bedoelde lokaliteiten op beide dagen 
voor het publiek gesloten. 
Boxtel, 4 Februari 1948. 

De Directeur voornoemd, 
J. F. A. Paro 

Sociale Verzekeringen. 
' HET RISICOFONDS VOOR DE 

BOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND. 

Vervolg 
De coupons hebben voor de • werkne
mer geen enkele geldswaarde en kunnen 
,derhalve nimmer ·worden v_erzilverd; zij 
,dienen voor de werknemer uitsluitend 
als bewijs, dat hij il'i de week waarover 
de êöupon is verstrekt in het bouwbe
.drijf is werkzaam geweest, terwijl de 

· werkgever door het kopen van deze
, coupons voldaan heeft aan zijn verplich

ting tot premiebetaling welke hij ten op
zichte van het fonds heeft: 

(Op elke coupon moet door de werkgever 
zijn stempel worden geplaatst, als mede 
.de week worden vem1eld, waarover de 
coupon is verstrekt. 
Coupons niet door, de werkgéver van 
.deze aanduidingen voorzien, komen niet 
in aanmerking voor de vaststelling of 
-een arbeider voldoende weken in het
bouwbedrijf gewerkt heeft. 
Deze coupons zijn verkrijgbaar aan de
'zelfde adressen waar de bekende vacan
tiebons kunnen worden gekocht. 
Aangezien de werkgevers aan de hierbo
ven bedoelde werknemers reeds wekelijks 
een vacantiebon moeten verstrekkn, wor
,de vacantiebons en vorstverlet-coupons 
voortaan uitsluitend in combinatie ver0 

krijgbaar gesteld, waarmede tevens een 
_goede controle wordt verkregen op het 
betalen van de premie door· 411' werk
gevers. 
De prijs van de vorst- of _sneeuwval ver
letcoupons is afgestemd op het officieel 

· -�astgestelde uurloon van de arbeider,
.aan wie de coupon moet worden ver
strekt en bedraagt bij: 
Een uurloon ·minder dan 21 d. f 0.50

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

van 21 t/m 30 et. f 0.75 
31 t/m 40 et. f 1.-
41 t/m 50 et. f 1.30 

" 51 t/m 60 et. f 1.60 
61 t/m 70 et. f 1.90 
71 t/m 75 et. f 2. 10 
7'6 t/m 80 et. f 2.30 

" 81 t/m 85 et. f 2.40 
" 86 t/m 90 et. f 2.50 

11 ,, ,, 91 et. en· hoger f 2.70 
Over deze coupons behoeft door de 
werkgever geen loonbelasting te wor
<len berekend, aangezien deze te zijner 
tijd van de uitkeringen moet worden in-
:gehouden. 
De aankoopkosten dezer coupons moe
ten volledig door de werkgevers werden 
voldaan; het is derhalve niet toegestaan 
deze kosten geheel of ten dele op het 
loon van de werknemer in mindering te 
brengen, zoals dit bij de premie Zieken
fonds en Ziektewet het geval is. 
Immers, de werkgevers mogen de kos
ten der "verletcoupons" in de aan hun 
opdrachtgevers te berekenen prijzen 
volledig doorberekenen, ook bij werken, 
waarvoor rèèds vóór 1 November 1947 
prijsopgaaf is gedaan. 
De werknemer· dient de coupons zorg
vuldig te bewaren en .in het vacantie
boekje te plakken links naast de vacan
tiebon van dezelfde week, daar slechts 

.,, diegenen, die over de twaalf maanden, # 
voorafgaande aan het tijdstip van het 

. intreden der bovengenoemde weersom
standigheden, ten minste 26 "vorstverlet
coupons" hebben, in aanmerking 
.komen.
.Voor de lopende winter kan vanzelf nie
mand aan deze voorwaarde voldoen, aan
gezien eerst • vanaf 1 November 1947 
coupons moeten worden v�rstrekt. Voor 
deze winter is dan ook bepaald, dat een 
arbeider, die bij vorst voor uitkering van 
zijn werkgever in aanmerking komt en 
bij de laatsterwerkgever korter dan die 
26 weken heeft gewerkt, doo_r middel 
van zijn_ vroegere werkgever verklarin
gen zal moeten overleggen, dat hij in de 
12 maanden voorafgaande aan het in
treden dèr bedoeJde weersomstandighe
den tezamen tenminste 26 weken in het 
bouwbedrijf werkzaam was. -
De werknemers die. in dit• jaar bij ver
schillende werkgevers in het bouwbedrijf ' 
werkzaam _ zijn geweest,doen dus ver
standig zich nu reeds van bedoelde werk
'geversverklaringen te voorzien. 
Werknemers·, • die· vorstverzuim hebben 
doch niet in aanmerking-komen voor uit
kering uit het risicofonds, ontvangen van 
hun werkgever een bewijs, waaruit blijkt, 

. dat zij op uitkering uit het Risicofoncls 
geen recht kunnen doen gelden. 
Met dit bewijs kunnen deze werknemers 
zich bij de betreffende Overheidsinstan-

• tie vervoegen voor uitkering krachtens
de Overbruggingsregeling. 
Indien wegens vorst of tengevolge daar
van naar het oordeel van de werkgever 
iri de onderneming van de werkgever 
geen arbeid meer kan worden verricht, 
treden de bepalingen der verletregeling 
van het Risicofonds in werking en ma� 
ken die werknemers, die kunnen aanto
nen, in de twaalf maanden voorafgaande 
aan dit tijdstip ten minste 26 weken in 
het bouwbedrijf �e hebben gewerkt, over 

de niet gewerkte uren aanspraak op een 
uitkering van 90 % van het voor hen 
wettelijk geldende uurloon, tarieftoesla
slagen en eventueel andere uitkeringen 
boven het normale uurloon blijven hier 
dus buiten beschouwing. 
Deze uitkefing van 90 % dient als loon 
te worden beschouwd in de zin der Ziek
tewet, Kinderbijslagwet, enz. zodat daar
over de premiën voor de sociale verze
keringen moeten worden ingehouden, ter
wijl· tevens loonbelasting in rekening 
moet worden gebracht. Deze laatste be0 

lasting is verschuldigd van de uitkering 
vermeerderd met de Kinderbijslag en 
verminderd met 1 % welke de werkne
mer wordt •ingehouden voor aandeel in 
de Ziektewet-uitkering. 
Ten aanzien der loonbelasting is het 
volgende be-paald: 
Bij �en volle week uitkering, vindt de 
berekening der loonbelasting op normale 
wijze plaats en komt in mindering op de 
uitkering. 
Bij gedeeltelijke uitkering over een week • 
b.v. 3 dagen werken en 3 dagen uitke
ring wordt de loonbelasting berekend 
over loon + uitkering, doch het ver
schuldigde bedrag aan loonbelasting 
komt volledig in mindering op het ver
diende loon. 
Bijvoorbeeld: Een arbeider heeft in een
week 2 dagen gewerkt en 4 dagen uit
kering wegens verlet ontvangen. In die 
2 dagen heeft hij verdiend f 16 en 4 da
gen uitkering f 24. Zijn totale inkomen 
bedraagt dan f 40. In die week wordt 
de loonbelasting volledig op het loonbe
drag van f 16 in mindering gebracht, ter
wijl op de uitkering geen korting voor 
loonbelasting plaats vindt. 
Wordt vervolgd. H. v. d. K. 

SPORT-NIEUWS, 
NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP. 

Er is voor B_oxtel deze week eigenlijk alle 
reden toe, om van deze, tot een cliché 
verdofte kop, af te wijken en er "Vreug
de in het Boxtel-kamp" voor in de plaats 
te zetten. 
T AC verloor in de Goirlse Hei immers 
met 3-2 van VOAB. Hierdoor heeft 
T AC _vijf verliespuritèn m.eer dan Boxtel; 
dat echter een viertal wedstrijden minder 
op z'n budget heeft staan. 

Boxtel - S.V.G. 

Nadat men Vrijdagavond en Zaterdag
avond een legertje spelers en supporters 
mobiel had gemaakt om het overtollige 
water te lozen, was het veld Zondagmid-

. dag bespeelbaar. Een en ander nog in de 
beperkte zin van het woord, want alle 
stunts werden door evenveel glijpartijen 
gevolgd. Feitelijk stapte Boxtel in een 
gespreid bedje, haar voorhoede althans 
zekec. Deze bestaat immers. hoofdzake
lijk uit jeugdige en lichtgebouwd_e spe
lers, die zich' op het spekgladde terrein 
beter in hun element voelden dan de iets 
tragere SVG-ers. Deze konden niet de
zelfde behéndigheid en _snelheid opbren
gen, blijkens drie van de vier doelpunten, 
waarvan men de oorzaak moest zoeken 
in een verloren duel. 
Toch viel er in deze wedstrijd, behou
dens enkele goede hoogtepunten in de 
tweede helft van weinig fraais te ge
nieten. 
En speciaal in het begin van de eerste 
helft stelden wij ons herhaalde malen de 
·vraag: ,,Is Boxtel geen hoogvlieger?"
Een goede combinatie op rechts, brain
work in een fractie van een seconde, een 
strak schot van Timmermans in de rech-

·terbenedenhoek, brachten ons tot betere
gedachten en de stand op 1-0. 
En toen v. d. Broek even later met een
oer-zuiver geplaatste schuiver een twee- .
de bres in de SVG-stelling sloég, was 
alle Boxtelse vrees ontzenuwd. 
Na de thee demonstreerde Boxtel een
overtuigende meerderheid, in welke de• 
monstraties soms het hele elftal betrok
ken werd - en dan rook men kruit
damp - maar waarin· soms slechts en
kele personen optraden en dan werd het 
fraai, bekoorlijk vierkante-meter gegoo
chel, doch tevens schreeuwend improduc
tief- spel. 
Het 3de doelpunt werd geboren uit
een corner, waaruit v. d. Heijden de bal
met een zwaai van zijn hoofd naar zijn 
rechtsbuiten dirigeerde, die hem in het 
net caramboleerde. 
Nadat v. d. Heijden een fraaie kans op
geschoteld had gezien en even gauw om 
zeep had gebracht, herstelde hij zich zo
danig, dat hij • nog twee maal scoorde, 
waarvan het laatste doelpunt echt_er be-
twistbaar werd afgekeurd.
De Boxtel-verdediging waakte er deze
middag weer voor, dat haar heilige huisje 
(de scorings-o) niet in elkaar getrapt 
werd. 
Het tweede elftal werd in Schijndel een
gewillige prooi van de gelijknamige ploeg 
Het derde leverde een slechte prestatie 
door maar met negen spelers de strijd 
aan te binden met ··Wilhelmina uit Den 
Bosch, maar leverde anderzijds een goe
de prestatie door desondanks met 2-1 
te zegevieren. 
De junioren bevochten een geflatteerde
overwinning op hun naaste concurrenten, 
de jongens van Ub!, met wie ze op een 
gelijk plan zijn koinen te staan. -
A.s. Zondag staat de semi-derby Boxtel
-DVG op het programma. Een ontmoe
ting, die ongetwijfeld grote belangstel
ling zal trekken. Moge zij deze ook 
rechtvaardigen. 
Supporters die de reis naar DEB (�reda)
op Zondag 15 Februari mee willen ma
ken, kunnen zich opgeven bij J. Lorist, 
Nieuwstraat 174. Uiterlijk tot Donder
'dag 12 Februari. 

D.V.G. - ZUNDERT.

Geheel hersteld van de grote nederlaag 
van vorige week tegen VOAB, heeft 
DVG Zondag j.l. een ruimschootse over
winning behaald op Zundert. Technisch 
bezien was Zundert niet minder dan 
DVG, maar de' zo voorname schutters 
ontbraken. 

• Direct na de aftrap neemt DVG het heft
in handen en verschillende malen ont
snapt het Zundert-doel op wonderbaar
lijke wijze en hebben zij niet over geluk 
te klagen. Het !tJ)el gaat dan meer op en 
neer. Zundert weet een penalty te for
ceren en deze wordt ingeschoten 0-1. 
Hierdoor niet ontmoedigd vallen de 
DVG'ers verwoed aan en na prachtig 
samenspel weet hun middenvoor de 
Zundert-doelman te passeren 1-1. 
Na de thee zetten de Liempdenaren al
direct een geweldig offensief in en na 
tien minuten brengt van Alphen de stand 
op 2-1. Spoedig hierop plaatst v. d. 
Boer nummer drie in de touwen 3-1. 
Zundert geeft �ich echter nog niet ver
loren en meermalen moet de DVG-kee
per handelend optreden. Na een kwar
tier lost de rechtsbuiten een ver schot 
dat doel treft. 4-1. Nu valt de midden
voor uit en wordt vervangen. Er is nog 
een kwartier te spelen. De invaller is er 
als de kippen bij als Van der Pas een 
mooie voorzet voor het Zundertdoel 
plaatst en schiet onhoudbaar in 5-1. Di
rect hierop maakt dezelfde speler het 
halve dozijn vol en hiermede komt het 
einde van deze goed gespeelde wed
strijd, waarin DVG weer eens liet zien, 
niet van plan te zijn op de onderste 
plaats te eindigen._ 
Het tweede elftal ging naar Den Bosch
om daar Sportver. '32 II te bekampen. 
Daar aangekomen waren echter de Bos
senaren reeds naar huis, daar deze tij
ding van de Bond hadden ontvangen 
dat deze wedstrijd om twaalf uur zou 
worden gespeeld, waarvan DVG niets 
wist. 
De junioren verloren nogmaals van 
Schijndel B en wel op eigen terrein met 
3-1 
A.s. ·zondag de wedstrijd van de dag: 
BOXTEL-DVG.

TAFEL TENNISNIEUWS. 
Wegens de gehouden Nationale tafel
tenniskampioenschappen te Utrecht, vori
ge Zondag, waren er geen competitiewed
strijden vastgesteld. 
De uitslagen van de wedstrijden de week 
daarvoor luidden: 
Dames: Philips 2-Advance 
Heren: Advance 1-lréne 1 

6-4
9-1
5-5

6-4
1-9

Philips 1-Advance 1 
Kring 1-Advance 2 
Advance 3-Atoom 3 

• Advance I behaalde hier het eerste ver
liespunt in de competitie en heeft nu 
23 punten in 12 wedstrijden, met nog 
vier te spelen partijen. 
Het programma van a.s. Zondag luidt:

Zaterdag 7 Februari
Dames: Advance-Picus 1 3.30 uur
Heren: Advance 1-Tilburg I 7.30 uur 

• Philips 7-Advance 3 6.30 uur 
Zondag 8 Februari 

Dames: Advance !-Philips 1 4.30 uur
Heren : Cor du Buy 1-

Advance 2 2.- uur
Advance 1 zal hier wel winnen, terwijl 
bij de andere teams de gelukkigste wel 
winnaar, za{ worden. 

E.BD. DAMNIEUWS.
Voor de Onderlinge competietie werden
de volgende partijen gespeeld: 
C. Oliemeulen-A v. Giersbergen 2-0

(afgebr. partij) 
H. Schuurmans-A. Kool 2-0
E. v. Roosmalen-W. Tybosch-Sr. 2�0
A. v: Giersbergen-N. Walr.fve 0-2
Chr. v. Rooy-C. Oliemeulen 0-2 
De stand in de kopgroep onderging door 
deze uitslagen geen verandering. Wel 
verspeelde de leider twee kostbare pun
ten aan zijn rivaal H. Schuunnans (Zie 
standenlijstje van vorige week in dit 
blad). 
Voor de competitie Prov. N. Br. Dam
bond werden de volgende plaatsen be
.reikt door leden van het Ie .tiental: 

1 W. Tybosch Jr. met 11 p. uit 7 wstr. 
2 H. Schuurmans 10 p uit 7 wstr. 
3 J. v. d. Wouw 8 p. uit. 7 wstr. 
4 A. Kool 7 p. uit 7 wstr. 
5 C. Steinmann 6 p. uit 5 wstr. 
6 C. Oliemeulen 5 p. uit 6 wstr.
7 N. Walrave 5 p. uit 7 wstr. 
8 Chr. v. Rooy 4 p. uit 6 wstr. 

·9 F. Leermakers 4 p. uit 7 wstr. 
10 J. Verhuist 2 p. uit 2 wstr. 
11 'E.- v. Roosmalen 2 • p. uit 4 .wstr. 
12 W. Tybosch Sr. 2 p. uit 5 wstr. 
Het E.B.D.-tiental wist in deze compe
titie na een moeilijk begin de 5e plaats 
te bereiken, wat, gezien de tegenstan
ders, nog een goede prestatie was. De 
Schijndelse Dammers proficiat met hun, 
evenals vorig seizoen, behaald kam
pioenschap . • •

UITSLAG CLUBCOMPETITIE 
BILJARTEN 

Klasse A 

Gespeeld •14 partijen. 
Kampioen ,,'t Hoekje". 

't Hoekje 
Pr. Hendrik 
Amateur 
Eureka 
Krijt op tijd 
Gr. Pommer. 
't Schipke 
De Sport 

carb. brt. gem. over gem. 
6555 1623 4.03 1431 4.04 
6528 1644 3.97 112 3.97 
6302 1656 3.80 920 3.81 
5670 1680 3.37 840 3.38 
5676 1748 3.24 1248 3.25 
5164 1722 2.99 1522 3.00 
5296 1901 2.78 1022 2.79 
6147 2684 2.29 64 2.29 
Klasse B 

Gespeeld 8 partijen Kampioen 
,,Prins Hendrik" 

Pr. Hendrik 
Amateur 
Witte Muis 
't Schipke 
Krijt op tijd 

carb. brt. gem. over gem. 
. 2795 1165 2,39 1065 2,40 
2682 ll72 2,28 984 2,29 
2672 1236 2, 16 124 2, 16 
2549 1364 1,86 1196 1,87 
2324 1427 1,62 1126 1,63 
Klasse C 

Gespeeld 12 partijen Kampioen 

Amateur 
Eureka 

Il 

Pr. Hendrik 
't Hoekje 
Gr. Pommer. 
Witte Muis 
De Sport 

Amateur" 
carb. brt. gem. over gem., 

3264 1583 2,06 302 2,06 
3163 1738 1,81 1722 1,82 
3103 1747 1,77 1081 1,78 
3147 1790 1,75 1450 1,76 
2871 1667 1,72 376 1,72 
3048 1805 1,68 1560 1,69 
2915 1800 1,61 1700 1,62 

Voor de Veehouders. 
Rundertuberculoae 

Enige weken geleden behandelde de heér 
D. Rempt, dir. van de Pr. Gezondheids
dienst voor dieren in N. Holland, dit on
derwerp voor de radio.-
Wij meenden goed te doen dit leerzaam
en tevens waarschuwend onderwerp in 
ons blad op te nemen. 
De tuberculose is één der oudste ziekten 
van mens en dier. Bij mummies uit het 
oude Egypte, 33 eeuwen oud, heeft men 
tuberculeuze-afwijkingen waargenomen. 
Ook bij de huisdieren is deze ziekte 
reeds lang bekend. De verwekker van de 
tuberculose, de tuberkelbacil, werd in 
1882 door Rober K9ch ontdekt. Tb. ba
cillen zijn zo klein, dat wij ze slechts 
met behulp van een microscoop met zijn 
sterk verorotenc\e lenzen zichtbaar kun
nen maken. Bovendien moeten de bacil
len dan eerst nog op een bepaalde ma
nier worden gekleurd. Dat geschiedt met 
een zogenaamde contrastkleuring, waar
bij de bacillen fel-rood kleuren, terwijl 
de omgeving helblauw wordt. 
Zoals alg�meen bekend mag worden ge
acht, hedt de Overheid in ons land altijd 
een open oog gehad voor de bestrijding 
van de tuberculose onder het rundvee, 
getuige de vele en velerlei maatregelen, 
in de loop der jaren getroffen. Tot voor 
kort was de bestrijding van de tubercu
lose onder het rundvee geheel op vrij
willige leest geschoeid. De Overheid gaf 
subsidies voor deze bestrijdiryg·, maar 
niemand was verplicht er· aan mee te 
doen. Wel was zulks in kleiner verband 
het geval bij verschillende coöperatieve 
zuivelfabrieken, die voor hun leden ver
plichtend stelden, hun rundvee jaarlijks 
op tuberculose te laten onderzoeken. 
En in groter verband deed de C. M. C. 
in het consumptie-melkwinnings-gebied 
in het Westen des lands hetzelfde. Maar 
zoals het tot nog toe ging, hield een 
groot aantal veehouders zich afzijdig en 
wilde van de tuberculose-bestrijding niets 
weten. Deze remmen dus - de totale be
strijding, want de smetstofverspreiders in 
dergelijke stallen worden niet tijdig op
gèspoord en verwijderd en kunnen in de 
weide of op de markten het vee van de 
goedwillenden besmetten. Zij vormen bo
vendien een groot gevaar voor het gezin 
en personeel van de veehouder. 
Wij moeten Nederland vrij maken van 
de rundertuberculose. Dat eist de volks
gezondheid, omdat de rundertuberculose 
een groot gevaar vormt voor de mens en 
voor het kind in het bijzonder. Maar het 
is ook noodzakelijk voor onze export 
van vee- en zuivelproducten. Nederland 
heeft o� dit gebied door de oorlogsjaren 
een achterstand gekregen bij andere lan
den en met name bij Denemarken. Ten
slotte is het ook een groot economisch 
belang voor de veehouder, dat zijn vee 
tuberculose-vrij is, waardoor een betere 
melk- en vleesproductie is gewaarborgd. 
En dit laatste is natuurlijk ook een lands
belan_g. Van overheidswege heeft men 
daarom reeds tijdens de oorlogsjaren 
voorbereidingen getroffen om de tuber
culosebestrijding bij het rundvee in die 
streken, waar dit nodig zou blijken, ver
plichtend te kunnen stellen. 
Wij hebben bij tuberculose nu te maken 
met een drî'e-tal typen tuberkelbacillen, 
te weten: het rundertype, ook wel bovine 
tb. bacil genoemd, de tuberkel bacil van 
de mens of het humane type en die van 
de vogels, het aviaire type. Men is er in 
geslaagd, de diverse typen kunstmatig op 
zogenaamde voedingsbodems te kweken 
en daarbij is gebleken, dat ieder type 
speciale voorkeur heeft voor een bepaal
de voedingsbodem. Door die voorkeur 
voor· een bepaalde voedingsbodem kan.• 
men omgekeerd van besmet materiaal, 
zoals opgehoest sputum of melk van een 
tb.uier ook uitpuzzlen, met welk type 
bacil men bij een bepaald geval van tu
berculose bij mens of dier te maken 
heeft. Wanneer is nu een rund met 
tuberculose besll)ettelijk voor zijn soort
genoten en de mens? Dat is het geval, 
wanneer zo'n rund zogenaamd "open 
lijder" is. En onder open lijders of open 
vormen verstaan we die runderen" welke 
op één of andere manier tuberkelbacil
len naar buiten afacheiden. Dat kan zijn 
met opgehoest sputum, wanneer we met 
open-longtuberculose te maken hebben. 
Bij open-uiertuberculose met de melk, bij 
open-niertuberctilose met de urine, bij 
open-tuberculose van de vrouwelijke ge
slachtsorganen met de uitvloeiende af
scheiding dier organen en bij open darm
tuberculose met de ontlasting. 
Zijn die open vormen nu werkelijk zo 
gevaarlijk? 
Inderdaad. Voornamelijk 's winters in de 
stal en speciaal wanneer er in die stallen 
een vochtige, bedompte atmosfeer· heerst 
en onvoldoende licht aanwezig is. 
Men heeft wel eens aangegeven, dat een 
rund met open-longtuberculose door het 
hoesten de tuberkelbacillen tot op 3 me-

• ter afstand zou kunnen verspreiden.
Het is bewezen, dat op het platte land
bij de mensen meer gevallen van long-_ 
tuberculose voorkomen dan in. de steden 
of in andere bedrijven op het platteland.
In ons land hebben Dr. de Vries en Dr. 
van Werkhoven, schoolartsen in Noord
Holland, indertijd een onderzoek inge
steld naar het verband tussen het voor
komen van rundertuberculose en tuber
'culose bij schoolkinderen. En inderdaad 
konden zij dit aantonen. Het drinken 
van rauwe melk, afko!ilstig van een rund 
met. open uiertuberculose, kan een 
tuberculeuze infectie veroorzaken bij de 
mens. Vooral kinderen zijn daar gevoelig 
voor. 
Ook met het oog op de volksgezondheid 
moeten wij dus de rundertuberculose
liefst op zo kort mogelijke termijn uit
roeien. Mogen de veehouders, die tot nu 
toe weifelend of afkerig tegenover de 

, runder-tb-bestrijding stonden; door deze 
uiteenzetting er toe komen te doen wat 
in hun vermogen ligt om deze wantoe

. standen op tè heffen.

• Tekort aan hersens·,
• De tijd loopt de wetten. steeds ver voor-
uit. ' 
Daar is eenmaal niets aan te doen. Er
bestaan nu eenmaal een groot aantal 
formaliteiten, die nodig schijnen te zijn, 
voordat een wet een verandering kan 
ondergaan. 

• Toch wordt het nu en dan eens tijd dat
men wat meer gezond verstand gaat ge
bruiken bij die wetgeving, of althans bij 
de toepassing ervan. 
Dit schijnt echter wel- erg moeilijk te
zijn, om niet te zeggen onmogelijk. 
Daar hebt ge b.v. een aardig geval, dat
in deze Engels georienteerde tijd zich 
nogal eens voordoet. 
We hebben een aantal auto's ingevoerd
uit Engeland en Amerika met een rechtse 
stuurinrichting. Het is dan ook zeer be
grijpelijk dat de spiegel op zo'n wagen 
eveneens rechts staat. 
Nu wil het zo gebeuren dat de Neder
landse voorschriften een spiegel aart de 
linkerkartt vereisen. 
Onlangs kreeg iemand met een rechtse
spiegel een verbaal, dat hem acht gul
den kostte. 
Ja, ziet u, al kan de chauffeur met een .
rechts stuur niets zien ln een spiegel, 
die links gemonteerd is, dan moet hij 
toch zo'n ding aan de linkerkant hebben 
staan. Anders wordt hij verbaliseerd. 
Waar zitten nu in 's hemelsnaam de her
sens van iemand die zulks voorschrijft, 
en waar zittèn de hersens van zo iemand, 
die zulke voorschriften toepast. 
Ach ja, ik wil niet zeggen dat verkeers
politie allemaal kribbebijters zijn, zelfs 
al maken ze een verbaal voor het ont
breken van een linkse spiegel bij een 
rechtse stuurinrichting. 
Ik wil alleen maar vragen, waar zitten
hun hersens. Zo'n linker spiegel is een 
onding op 'n auto met rechterstuurin
richting. 
Is er dan niemand in staat een kleine
verandering te brengen in een verkeers
voorsch�ift dat niet up to date blijkt te 
zijn. Hetzelfde geldt voor een spiegel 
op de motorrijwielen. 
Slechts een enkele· motorrijder ziets iets
in de onmogelijk goed te monteren spie
gel op zijn meter. 
Waarvoor dient zulk een geval dan?
Bovendien de motorrijder heeft een
draaibare hals. Hij kan dus even om
kijken als het nodig is. 
Nu is het zo gesteld, wanneer er maar ,
zo'n stuk spiegelglas ergens aan de mo
tor vast zit, dan is het in orde. 
Anders bent u in overtreding. Ook hier
was een kleine verandering wel gewenst 
Maàr niemand schijnt daartoe in staat. 
Hoeveel wetten en voorschriften er op 
het ogenblik al niet uit de tijd zijn dat 
is niet in een adem te vertellen. 
Het heeft echter nogal wat tijd nodig,
voordat men de wetten op processie
verboden, echtscheiding enz. heeft her
zien. Het schijnt erg moeilijk te zijn en 
heel veel tijd te kosten. 
Misschien ook ontbreken de gezonde
hersens daarvoor. 
Dan zou het ,maar het beste zijn dat
degenen, die belast zijn met de controle 
op die wetten, hun gezond verstand ge
bruiken. Dan werden wij daarvan ten 
minste niet de dupe. 

H. v. d. M.

Gesprek van Vanavond 
Nooit meer kan ik het vertrouwen in de 

• mensen verliezen, want deze week is
werkelijk een week geweest van eerlijk
heid. Mijn vrouw heeft haar verloren 
paraplui en haar bontwant_ teruggekre
gen, mijn buurman kreeg de rozenkrans 
van zijn vrouw weer terug na een week 
afwezigheid. En wat niet minder,belang-

. rijk is: de pet van de koster, die bij een 
doopplechtigheid" sp_oorloos ver.dwenen 
was, lag gisteren weer netjes in de kerk 
op hem te wachten. 
Verder bereikte ons het bericht dat een 
jongen een paar leren handschoenen bij 
de politie 1 kwam aangeven, die hij ge
vonden had. 
Dat alles bij elkaar geeft ons heel veel 
hoop op een goede toekomst, wat de 
eerlijkheid áangaat van de mensen. 
We gaan werkelijk de goede richting uit. 
Over een tijdje wordt de lijst van gevon
den voorwerpen nog langer dan die van 
verloren voorwerpen. 
Ook de A.N.W.B. schijnt meer v�rtrou
wen te krijgen in de mensen, want ze 
gaan een nachteHjk hulpstation inrichteni 
waar de mensen die in benzine-nood-
verkeren zichzelf kunnen bedienen en 

. het bedrag per giro kunnen overmaken· 
op de postrekening van de A.N.W.B.
Laten we hopen dat nu een of andere 
spelbreker niet heel de voorraad benzine 
meeneèmt zonder te betalen. Want dan 
zou deze mooie kans weér voorbij zijn. 
Het :i:al niet zo heel lang meer duren of 
we kunnen hier dezelfde geest verwach-

• ten als in Schotland, waar U 's m_orgens,
als alle mensen nog slapen aan de deuren 
de melkflessen ziet staan met het nodige 
geld er in, wachtend op de melkboeren .. 
Nog even en ook hier behoeven we de
deuren· niet meer te sluiten. Maar dan 
moet het toch nog een heel klein beetje 
veranderen, want bij het ziekenhuis werd 
een fiets gestolen en op verscheidene 
plaatsen in Oirschot werd er weer in
gebroken. We zulten eerst nog onze ..:
maatschappij moeten • zuiveren van de 
dievenbende die hier en daar nog ope
reert. Maar dat komt wel. 
Denkt ge ook niet? 

Kleine Weetjes 
HET QUiëTISME is een geloofsdwaling 
uit de 17e eeuw, waarbij mén beweert· 
dat alles maar rustig moet overgelaten 
worden aan God, terwijl men zelf niets 
behoeft te doen voor .z'n zaligheid. 

De KW AKERS of kinderen des lichts 
waren de volgelingen van George Fox 
(t 1691) Voor hen vloeide alle vroom
heid en geloofskennis voort uit 't lich� 
van de inwerking van de H. Geest. 
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'_n Ogenblik de weelde van comfort en schoonheid. 
De ondiepten liggen, als opengesneden 
oesters met een gro�n-parelmoer bin
nenste. In het midden de parel, een 
plekje sierlijke palmen...... Dan glijdt 
de zoeker weer verder naar de zilveren 
vleugel, met de Hollandse driekleur. 
Het blauw zo blauw als het stoelen
pluche. 

·eerste wolkjes, steeds hoger tot de don-.
zige wattendeken.
Land en water hebben plaats moeten
maken voor een ijlwitte, onafzienbare
poolvlakte.

blauw met het vleugelzilver versmelt ... 
De mensen hebben het bereikt. Niet 
langer aan. de aarde gebonden. 
De vliegmachine laat hen in hoger sfe
ren schouwen. 

ROOD, WIT, BLAUW . .. en CROEN 

Een tochtje per • vliegtuig is voor een 
militair in Indië een buitenkansje. Als 
hij voor een paar uur in een comfor
tabele Skymaster stapt voor overplaat
sing naar een andere stad, om demo
bilisatieredenen of wat anders, dan gaat 
z'n militaire blubber- en zweetleven 

in een kraakheldere ziekenkamer. Zelfs 
het witte slaaphoesje over de stoelleu
ning wordt niet door z'n hoofd beroerd. 
Als tenslotte de zelfbewustheid en de ge
dachte: ,,Ik heb er toch ook voor be
taald" (of althans het leger) de inner
lijke rust doet terugkeren, kan hij zich 
kalm verdiepen in de natuurpracht, die 
als ee.n film onder en boven de zilveren 
wings verglii4t. 

Het wit zo helder als de jurk van het 
Chinese meisje, dat door het loopgange
tje dribbelt, en het rood zo vurig als de 
lippen van de stewardess ... Dit laatste 
stelt de Stoottroepman vast als de blon
dine hem een blad met croquetten, kof
fie en pisang voorhoudt. 

Het hobbelige wolkendek vertoont een
overeenkomst met de kruiende ijsmassa
aan het ]Jselmeer. Stil en statig vaart
het luchtschip over de doodse beneden
wereld en de stoottroeper waant zich in
een zachte leunstoel voor het raam van
een gezellige huiskamer, uitzicht biedend
op een zon-beschenen en sneeuwbedekt
landschap.
Dan opeens een smeltplek in de witte
dons laag.

Toppunt van 's mensens kunnen ... maar 
niets, nog helemaal niets vergeleken bij 
de wondere scheppingen Gods. 
De daling begint. De stoottroeper kijkt. 
Einde der weelde van comfort en 
schoonheid. Begin weer van het militaire 
blubber- en zweetleven . .... . 
Even een verlangen om stiekum weg te 
zweven in de luchtige droomwereld. 
Dan weer berusting ..... . 
De propellers beschrijven hun laatste 
circel. voor ee.n poosje vervagen ..... . Wat een verschijning en wat een glim

lach ...... Het groen van de Sumatraanse wouden
wordt zichtbaar. Groter wordt de door
kijk. Machtig aanblik.

Z'n bagage wordt voor hem verzorgd 
en hij behoeft zich alleen maar te laten 
zakken Ïn de zachte stoelen. 

Boven een peilloos, verblindend azuur. 
Beneden een fijnrimpelende, groene spie
gel, in het zuiden begrensd door een 
paarse ber&karteling. 

Maar hij met zijn flodderpak...... neen 
nu nog niet., .... Enkele maandjes, dan Achter, een goudglanzend wolkenrijk 

met grottenfantasieën. Vooruit beneden, 
de reuzen boerenkool; het geheel onder 
een glanzende koepel, waarvan het 

Hij stapt uit en loopt van het vliegveld. 
Plunjezak op de rug, geweer over de 
schouder, een bruine knuist aan de 
draagriem. Alles eigenlijk veel te mooi. Hij weet 

nauwelijks raad met z'n soldatenkisten 
en voelt zich als een schoorsteenveger 

De bedding van de Javazee heeft zich 
op vele pl,;iatsen uitgestulpt. in zand
banken. 

in Nederland .... .. 
De engel zweeft al weer verder. 
De h,eerser van de lucht glijdt door de 

Op ...... naar z'n post. 

" De Heer en Mevrouw 
CH. v. SUSANTE-SCHOTS 

geven met vreugde kennis van 
de geboorte van hun zoon 

JAN 
die bij het H. Doopsel de na
men ontving van: 

Johannes,· Andreas 
Theodorus, Maria 

Boxtel, 5 Februari 1948. 
Stationstraat 56. 
Mede namens mijn ouders be
tuig ik m'n hartelijke dank 
aan vrienden, kennissen en het 
Kath. Thuisfront voor de vele 
blijken van belangstelling bij 
m'n thuiskomst uit Ned. Indië. 

A.C. C. v. d. HEYDEN
Kon. Marine 
Bott. 1. o.v.w. 

Langs deze weg betuig ik mijn 
hartelijke dank aan buurtbe
woners, familieleden

1 
kennis-· 

sen en Kath. Thuistront, ook 
mede namens mijn ouders, 
broers en zusjes, voor de vele 
blijken van belangstelling on
dervonden bij mijn terugkeer 
uit N.O.!. 

P. J. v. d. BONGAARDT 
Sergt. L.S.K. 

Voor de vele blijken van be
langstelling ondervonden bij 
mijn terugkeer uit N.O.!., be
tuig ik, ook namens mijn echt
genote, aan allen mijn oprech
ten dank, in het bijzonder aan 
mijn familie, de buurt Molen
straat voor het mooie cadeau, 
de Eerw. Heren Geestelijken 
en vrienden. 

E. H. Kampert-Moorman 
Marinier te klasse 

Boxtel, 3 Febr. 1948. 
Wegens vertrek naar Indië 
aang eboden:  donkerblauw 
kamgaren mantelpak. wollen 
jurken, overgooier, truitjes, 
vestjes, schoenen, kunstrij
schaatsen "Polar" met hoge 
schoenen. Alles z.g.a.n. Kleine 
maat. Zonder punten. Biemans, 
Stationstraat 52. 
Meisje gevraagd in een klein 
gezin, leeftijd 15-16 jaar, 
halve dagen of een werkster 
één c\ag ii, g� week. Bevragen 
Jvtolc;nstr;iilt 19. 
Te koop: enige heren winter
jassen en demisaisons, middel
maat corpulent. Bevragen Mo
l enst;·aa t 19. • 

Kinderwagen z.g.a.n. te koop, 
nieuw model. Bevragen Molen
straat 19. 
Welke moeder heeft een 
dochter die als dagmeisje in 
burgergezin wil komen. Be
handeling als eigen kind. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 
Wegens dienstpl. te koop: 
Winterjas en battledres, 
leeftijd 17 á 18 jaar. Mgr. Wil
merstra.at 16 ..
Te koop in goede staat zijnde 
wasmachine met wringer. Be
vragen Zandvliet 28. 
Te koop: een z.g.a.n. kinder
wagen, kleur donkerrood, te
gen elk aannemelijk bod. Te 
bevragen: Molenstraat 19. 
Huisnaaister gevraagd v_oor 
één dag per week. Mevr. De 
Haas, Mgr. Wilmerstraat 8. 
Te koop: kinderfiets (vanaf 6 
jaar).·v. Salmstraat 10, boven. 
Te koop: appelen (Bellefleur) 
bij Jac. de Regt, Oudegrint
weg 92. 
Te koop: een prima ploeg, 
winkelkar en een beerkistje 
400 L. H. v. d. Boogaard, v. 
Osch & v. Leeuwenstraat 35. 
R. K. Heer zoekt kamers. Brie
ven met inlichtingen of adres 
onder No. 14, Molenstraat 19. 
Te koop: prima overjas gr. m. 
een paar z.g.a.n. bruine dames 
laarzen ·111. 41, enige dekens, 
katoenen werkbroek, lap zij
den japonstof, alles zonder 
punten, en spiegel. Bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop: een zinken wasfor
nuis met koperen binnenketel 
en een nieuw kruiwagenrad. 
v. Coothstraat 31.
Verloren: vermoedelijk in de 
H. Hartkerk of Nieuwe Kerk
straat bruinkralige rozenkrans.
Tegen beloning terug bezor
gen: Nieuwe Kerkstraat 46.

Te koop of te ruil: twee zwa
re eiken waskuipen, een hang
klok, drie sportframes, een 
voorwiel met banden, beelden 
en stolpen. Kranenburg, Osch 
v. Leeuwenstraat 37.
Te koop bij G. Melis, Roond 
12, een turnis V ploeg en een 
paardenhaam, Vuchts model, 
alles zo goed als nieuw. 
Te koop: toom zware biggen, 
waarbij gemerkt voor Stam
boek. A. van de Pasch, Tonge
ren 70. 
Landbouwers en Tuinders! U 
kunt nog boonstaken bestellen 
(en bezichtigen) bij H. van 
Helvoort, Loopstraat 26, Ge
monde. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

ZOl'IIERKRACHT � 
WlnTERIW\AANDEN ! 

Zorg tlan ook beslist dat Uw 
kleine zijn dosis krijgt. Die 
vitaminen-rijkdom is voor 
groei en kracht onontbeerlijk! 
Geef daarom Uw kinderen: 

SINATRAN 
SANOSTOL 
DOHYFROL 
DAVITAMON A- D 

Verkrijgbaar bij: 
Drogisterij "DE MOLEN" 
RECHTERSTRAAT 37 

DE BOXTELSE 
Begrafenis•Onderneming 

Stationstraat 64 
WAS DE EERSTE HIER 

TER PLAATSE. 

rc';'�,��;!�,��!�9��"""""""':""'i""'"! 
DINSDAG 10 Febr. 

--- =
SPEELT IN 

,,DE ARK" BOXTEL 's TONEEL 
traditiegetrouw een echte Carnavalsklucht 

ll=O&�'if (g [ij @[F) C=[)@[L 
door P. MOSSINKOF 

Regie: P. PRINCE Grime: TH. v. LAMOEN 

AANVANG 8 UUR Prijzen f 1.50 en 1.-
- Plaatsbespreken: ZONDAG 8 Febr. van !2-1 I=_MAANDAG 9 Febr. van 12-1 
- DINSDAG 10 Febr. van 12-1 -
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SLAAPKAMERS 

geven nog al eens moeilijkheden in 

verband met hun omvangrijkheid. 

Wij hebben dan ook slaapkamers, 

waarbij gedacht is aan de kleine 

ruimten welke meestal maar be

schikbaar zijn. 

Ook in bedkleedjes en spreien kun- . 

nen wij U een en ander laten zien. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Voor de plechtige H. Communie 
hebb�n wij voor u een zeer uitgebreide collectie gereed. 

Zilveren rozenkransen in alle maten 

Scapuliermedaille• 
Kruisjes en Hangers in goud 

in zilver 

in doublé 

Besteed n� Uw gebakbon bij 

H. de Rooij:=van Laarhoven
Breukelsestraat 89 

volop: 

Koek, Koekjes en Biscuit 
Uw kinderen kunnen weer genieten van de heerlijke 
Box,koeken ( verkrijgbaar op inlevering). 

Iedereen van groot tot klein 
Vindt KAAS en VIS van VOS fijn! 

STATIONSTRAAT 44. 

OEKHANDEL 

Hoe zet ik de lekkerste koffie? 

k,�,,� 

�r 1 -
Koop een pakje· 
Douwe Egberrs 
koffie! 

Maal zêlfUw koffie 
vlak voor het zet• 
ten; nie, eerder. De 
heerlijke geur eo 
smaak blijven dan 
het beste behouden! 

Gefiltreerd en geschonken met warme melk is Douw: Egberts koffie een ware tractatie ! 1 De N.V. ORGANON te Boxtel

1 �Gekt 1 111 

Colliers, Ringen, Oorbelletje& 
Armbanden, Broches en 
Spelden, Manchetknopen 
Dasspelden en Dasklemmen 

Gaarne tonen wij u onze nieuwe 
modellen en geven u alle inlichtingen. 

nog enkele 

Schoonmaaksters. 
Aanmelden Lennisheuvel 118 
van 7.30 tot 17.00 uur. 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt 
bil Bert van 

Nieuwe Kerkstraat 73 

' 
den Braak• 

Telefoon 450 

A. van Vlerken ... Boxtel
JUWELIER = HORLOGER 

Algemene Vergadering 
van de 

Veeverzekering 

op DONDERDAG 12 FEBR. 
des n.m. om 2 um 

in Café H. van Rooij. 
Na afloop vergadering van de 

PAARDENVERZEKERING 
Agenda: -Opening. Notulen. 
Jaarverslag 1947. Bestuursver
kiezing, altr. P. van Eerd, her
kiesbaar. MededeJingen. Rond
vraag en sluiting. 

• 
Een niouw import! 

Parfumerie 
Dames kapsalon 

M. J, v. d. Broek - Boxtel
Breukelsestraat 34 

• • 

Markiezen, rolluiken, enz. 
Ik kan U thans in beperkte 

mate leveren 
!Markiezen, rolluiken• of
i ��- zonneschermen 

indien U vergunning vraagt bij 
de plaatselijke distributiedienst 

H. J. Verhagen 
BREUKELSESTRAAT 30 

BOXTEL 
DRUK: J. P. TJELEN, BOXTEL. 

BOSSCHEWEG 10 
K 50 

W• • diverse 
B

• __ IJ Den, priJzen Ier, Limonadè 
voLoP Beschuit, Biscuits, Koek 
.Voor pannekoeken zonder bon BOEKWEITMEEL 

ANDRE VAN HILST 

R.K. Middenstands-Vereniging 
.. 

Nog eenmaal Belangrijk 

De R.K.- Middenstands,Vereniging heeft vergaderd over de 

,,Op touw te zetten actie'' 
en wel in de vorm van een te organiseren 

Winkelweek 
Reeds een dertigtal leden gaven zich op 

A.s. WOENSDAG 11 Februari vergadering voor
definitieve afspraak bij Bekkers 8 uur n.m.

Op deze vergadering sluit tevens de mogelijkheid tot 
inschrijving. HET BESTUUR. 

11 1 1 11 
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s Centcam 
6 Februari 1948. 

De Plaatselijke Prijzencommissie 
Wat doet de Commissie] 

Einde 1946 heeft de burgemeester de 
plaatselijke Prijzencommissie geïnstal
leerd. Het doel van deze plaatselijke 
Commissie is de regering te steunen in 
haar politiek inflatie te voorkomen. De 
commissie bestaat uit 5 personen name
lijk uit een voorzitter, aangewezen door 
de Burgemeester, verder uit vertegen
woordigers van plaatselijke organisaties 
KA.B. en Middenstand, enz. 
De gang van zaken is als volgt: 
Wanneer een koper meent voor een ar
tikel te veel te hebben betaald, kan hij 
schriftelijk een klacht indienen bij de 
Prijzencommissie, die zodra er enkele 
gevallen zijn, zitting houdt. De klager 
krijgt dan een oproeping en een nauw
keurig onderzoek volgt dan mede aan de 
hand van het prijzenboekje. 
Komt de commissie tot de conclusie dat 
vermoedelijk een te hoge prijs is bedon
gen, dan wordt de verkoper ontboden. 
Hern wordt dan gevraagd de factuur van 
het artikel mede te brengen. Als er voor 
het artikel een prijzenbeschikking is en 
er is te duur berekend aan de klager, 
wordt door de Prijzencommissie geadvi
seerd het te veel betaalde terug te geven 
of goederen bij te leveren. 
Er is dus van een proces-verbaal geen 
sprake. Wel wordt de overtreder, winke
lier of grossier erop gewezen dat bij 
meerdere herhaling de zaak wordt door
gegeven aan de controle-afdeling van het 
Directoraat-Generaal van de Prijzen, 
met alle gevolgen van dien. Is er geen 
prijzenbeschikking, maar acht de Prij
zencommissie het gevraagde bedrag voor 
een artikel te hoog, dan wordt aan het 
Directoraat-Generaal van de Prijzen ge
vraagd de zaak na te gaan en er aan de 
Prijzencommissie rapport over utt te 
brengen. Ook in dit geval krijgt de man 
die teveel berekende geen proces-ver
baal, maar de vermaning het teveel be
taalde terug te geven. 
De Prijzencommissie is geen ambtelijk 
instrument, heeft geen bevoegdheid pro
cessen-verbaal op te maken. Zij wijst er 
alleen op dat er geen te hoge prijzen 
mogen worden berekend en dat het te 
veel betaalde aan de klagers moet wor
den terugbetaald om verdere ambtelijke 
bemoeiingen te kunnen voorkomen. 
De plaatselijke Prijzencommissie treedt 
derhalve bemiddelend op en op deze 
wijze zullen vele processen-verbaal, dik
wijls voor zeer onbeduidende bedragen, 
achterwege kunnen blijven, hetwelk toch 
zeer zeker ook het belang van de verko
pers is. 
Het bericht in "Braban:s Centrum" door 
het Gemeentebestuur doorgegevc•1, dat 

men klachten kan uiten bij ieder Com
missielid is niet geheel ju.st. De Commis
sie vraagt schriftelijke en ondertekende 
klachten te adresseren aan het Gemeen
tehuis, Boxtel. Deze worden dan doorge
geven aan de Secretaris der Commissie. 
Zodra de voorzitter het nodig oordeelt 
doet deze de Commissieleden bijeenroe
pen ter zitting waar dan verder zal wor
den gehandeld als boven omschreven. 
De Commissie heeft op een klacht over 
de broodprijs volledig overeenstemming 
bereikt met de bakkers. Zowel de bak
kerspatroonsbond als de Commissie in
formeerde naar de juiste prijzen voor de 
klasse, waarin Boxtel is ingedeeld. Ge
bleken is toen dat de broodprijs voor 
volkswitbrood en volksbruinbrood be
draagt 23 cts. per 8 ons, 34½ cts. per 12 
ons. Hieraan wordt nu door de bakkers 
algemeen vastgehouden. 

De prijzen-commissie. 

Maria Immaculata 

Daar staat Zij hoog verheven, 
Te glanzen, stralend in de Grot, 
De Boetgezante van 't Eeuwig Leven, 
Maria, de heilige Moeder van God. 

Daar knielde zij neer, 't arme meisje, 
Verrukking straalt er uit haar oog, 
'n Verre vogel zingt 'n wijsje 
En vliegt almaar hoog omhoog. 

Ave Maria, Lieve Vrouwe, 
Hier is Uw zo bevoorrecht kind, 
Dat U wil blijven eeuwig trouwe, 
Dat U zo teer bemint. 

Bernadette, de kleine, teder, 
Buigt nu haar hoofdje neder, 
En kust de aarde als boete 
Voor hen, die God bedroeven. 

De zieken, zij komen zonder eind, 
,,Maria genees ons, en was ons rein, 
In Uw heilzame bad van genade, 
En verlos ons van al het kwade. 

Millioenen, bidden dag en nacht, 
Bewaar de wereld voor droeve smart, 
Maria, Moeder, aanvaard onze dank, 
Weerhoud van ons 'n wereldramp. 

0, onbevlekte Moeder zoet, 
Aanhoor ons vurig Weesgegroet, 
Tot in de dood zijn wij U trouw, 
U eeuwig Moeder, Lieve .Vrouw. 

v. M."

Naar de missie van Oeganda 
'n Eentoniger leventje, clan dat men tij
dens een zeereis leidt, kan ik me niet 
indenken. 
De enige te beleven sensatie is eigenlijk 
de zeeziekte, waarvoor ik tot nu toe nog 
maar een remedie weet, n.l. in de kooi 
te kruipen - zwls dat in het zeennns
jargon heet - en maar te wach•cn tot 
de zee het belieft w;:it kalmer te wo··dc.,. 

Berekenbaar echter is ze nooit. Een staal
tje van haar wispelturigheid, leverde ze 
in de golf van Biscaje. We hadden hier 
minstens een kolkende, kokende, brui
sende zee, met huizenhoge golven ver
wacht. Ze tartte integendeel met deze 
verhaaltjes en was zo kalm, als ze sinds
dien niet meer geweest is. Toen we er 
nauwelijks enige dagen uit waren, begint 
ze me te keer te gaan, alsof ze ziedde 
van verontwaardiging, dat we door de 
groeven van haar wereldzeegezicht voe
ren. 

Een aangename afleiding in de verveling 
van de reis, betekenden de hav(lfl
plaatsen. De eerste die we aandeden, na 
Southarnpton, was Marseille in Zuid
Frankrijk. Dinsdàg 23 December mochten 
we daar toen van de boot, om wat te 
gaan ,,passagieren". 
Ofschoon we heg nog steg wisten, stap
ten we er met vijven op uit. Ons slip
pertje gold een bezoek aan de Notre 
Dame de la Garde, een grote Kerk, toe
gewijd aan Maria van de "behouden 
vaart en goede wacht" (vrij vertaald). 
Ze is zo genoemd, omdat ze op een berg 
staat en reeds op een afstand van alle 
kanten en vanuit zee te zien is. 
Ze biedt een prachtige aanblik, van de 
voet van de berg bezien. 
Met een kettingiift zijn we boven geko
men, waar we even perplex stonden van 
dat machtige panorama, dat onder ons 
lag. In de kerk hebben we ons in Maria's 
voorspraak aanbevolen voor de verdere 
reis en voor onze a.s. missiearbeid. 
Hierna zijn we met onze bijeengetrom
melde francs naar de boot getaxied waar 
ons het verrassende bericht wachtte, dat 
de boot niet voor de volgende dag zou 
vertrekken. 

In de Kerstnacht lagen we in de haven 
van Genua voor a1;ker. 
We hadden een apart groot altaar ge
bouwd en enkele Kerstliedjes ingestu
deerd. 
Om klokslag 4 uur werd in aanwezigheid 
van alle passagiers de H. Nachtmis ge
zongen. 
Ofschoon geïmproviseerd, een Kerst
stemming was er. Maar nu bleek nog 
eens temeer, dat Kerstmis een feest is 
voor de familiekring, want de intieme, 
gezellige sfeer ontbrak. 
In de vijf dagen, dat we in Genu"a ble
ven liggen, hebben we de gelegenheid ge
kregen om de Italianen wat te leren 
kennen. 
Italië scheen een werklustig volk te be
zitten, al te werklustig misschien, want 
's Zondags werd normaal verder ge
werkt, terwijl ook de winkelweek er ze
ven dagen schijnt te tellen. 
Een trouwpartijtje, vindt er eveneens, bij 
vo,orkeur, 's Zondags plaats. 

Met de jaarwisseling ben ik gewoonte
getrouw maar opgebleven en heb vanaf 

-de ,.Boschfontein" Boxtel een Gezegend
N'euwiaar toegewenst.
Ik eindig thans met de hoop, dat U mij

tijdens 1948 niet in Uw gebeden zult 
vergeten. Van mijn zijde kunt U op een 
gebed rekenen. 

Father JAN VAN DE LAAR. 

Een tekort aan textiel? 
We hebben met grote belangstelling in 
de kranten kunnen lezen, dat de textiel
punten in waard� gaan toenemen, en we 
zijn blij, dat we het hoog nodige op dit 
gebied voor ons gezin zullen kunnen 
bijhouden. 
Toch schijnen er nog steeds mensen ge
vonden te worden, die dit gebrek n,et 
helemaal 1110cten voelen. 
Zo gebeurt het regelmatig, dat er op 
onze scholen voorwerpen worden ge
vonden, clie met geen mogelijkheid aan 
de rechtmatige eigenaar kunnen worckn 
terug bezorgd, om de eenvoudige reden, 
dat deze niet komt opdagen. 
Zo zouden we, naast de lijst van gevon
den voorwerpen, die regelmatig bij de 
politie worden opgegeven, een hele lijst 
kunnen publiceren van voorwerpen, die 
op onze scholen blijven slenteren. 
Zo hoorden ·we b.v. allen reeds van de 
R.K Meisjesschool te Duinendaal, dat er
nog steeds verschillende zilveren rozen
kransen, kinderwanten, hoofddeksels,
dassen op de rechtmatige eigenaar
wachten.
Meerdere malen werden de verschillende
klassen hiermede afgeleurd, maar steeds
zonder succes.
Het is natuurlijk goed te begrijpen, dat
de kinderen zelf de waarde van deze
verloren goederen niet beseffen, maar
het zou toch een grote slordigheid van
onze huismoeders betekenen, wanneer
ze het niet meer de moeite waard ach
ten om even te informeren op de school,
wanneer haar kind, als het uit de school
thuiskomt, een of ander voorwerp is
kwijtgeraakt.
Het zou in alle geval een bezuiniging
v<\_n de portemonnaie ofwel een bespa
ring van textielpunten met zich mee
brengen. D.

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Zondag 8 Februari 

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 
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 op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van de parochie.
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e
schaalcollecte voor de bizondere noden
van het Episcopaat, welke bizonder in
de milddadigheid van de gelovigen wordr
aanbevolen.

Vanwege het Veertigurengebed zal het 
Allerheiligste voor de H. Mis van half 7 
ter aanbidding worden uitgesteld. 
Vanavond om 6 uur en Maandag en 
Dinsdag om 7 uur Lof met Predikatie. 
Dinsdagavond Te Deum tot sluiting van 
het Veetig-Urengebed. 
Vanmiddag oni 3 uur gezamelijk biduur 
van de Mariacongregatie en de Maria
garde. 
Om het 40-urengebed zo goed mogelijk 
te doen slagen en te zorgen dat er voort
durend mensen in de kerk aanwezig zijn, 
om het 1-1. Sacrament te aanbidden, heb
ben wij voor de parochie de volgende 
biduren vastgesteld: 7-8 uur: Onrooy, 
Onrooyse straat, Munsel; 8-9: Nieuw
straat; 9-10: Langen berg, Gemondse 
weg; 10-11: Stationstraat; 11-12: Kas
teellaan, Ten Brinkstraat, Frans Stael
straat, v. Coothstraat, Parallelweg Z; 
12-1: Rechterstraat; 1-2: Burgakker,
Raaphof, Markt, Rozemarijnstraat; 2-3:
Prins Hendrikstraat, Mo�nstraat; 3-4:
Eindhovense weg; 4-5: Kleinderliempde
en Kleinderliempdse weg; 5-6: Bossche
weg, Selissen. Selissenwal, Hulst; 6-7:
Duinendaal, Kerkstraat, Koppel, Vicaris
_van Alphenlaan, Deken Spieringsstraat,
Deken de Wijsstraat, Dr. Hoekstraat,
Mgr. Wilmerstraat, Molenpad, Molen
wijk.
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde 
in de kapel van Duinendaal. -
Woensdag zal de a, gewijd worden voor 
de H. Mis van kwart voor 7. Op die 
dag zal de H. Communie worden uitge
reikt uitsluitend onder de HH. Missen. 
Voor en na de HH. Missen zal de ge
wijde as worden uitgereikt. Donderdag
avond om 7 uur Lof met rozenhoedje. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg en ver
ering van de relikwie van het 1 -I. Kruis. 
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. 
Zaterdagavond om 7 uur Lof tot opening 
van het Veertigurengebed. 
_Maandag en Woensdag Katechismuson
derricht voor de jongens om half 9 in de 
Petrusschool en Dinsdag en Donderdag 
om half 9 voor de meisjes op Duinen-

.. daal. 
Met ingang van vandaag zal er voortaan 
gelegenheid zijn om HH. Missen te be
stellen: des Zondags na de HH. Missen, 
behalve na de Hoogmis. Door de week 
worden geen HH. Missen meer aange
nomen. 
MAANDAG: om kwart voor 7 Gef. gez. 
jrgt. voor de overleden familie de Jong
van Beugen, z.a. gel. H. Mis voor Johan
na de Laat van Kempen, vanwege de 
buurt. H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Gysbertus Looijmans, H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Martinus van de Wijdeven,
vanwege de Bond van het H. ,Hart. Om 
half 8 gel. jrgt. voor Petrus van Hal en 
Maria van Zeeland de hsv., z.a. gel. H.
Mis voor Michael Bloks te Maastricht
overleden. Om half 9 gef. jrgt. voor Ma
ria Santegoets.



,. 

DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor de Zeereerwaarde Heer Aloy
sius v. d. Eerden, z.a. gel. mndst. voor 
Andreas de Visser, H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Lambertus v. d. Steen vanwege 
de buurt, H. Bloedkapel gel. H. Mis voor " 
Marinus van Diessen vanwege de R.K. 
Landarbeidersbond St. Deusdedit. Om 
half 8 gel. H. Mis voor Christianus van 
Kaathoven te Schijndel overleden, z.a. 
gel. H. Mis voor Johanna v. d. Anker 
te Oss overleden. Om half 9 gez. mndst. 
voor Maria van Gerwen. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Henricus v. d. Eerden, z.a. 
gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. Pas, H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Lambertus 
v. d. Steen, H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor Maria van Gerwen vanwege de
Retraitenpenning. Om half 8 gel. H. Mis
voor onze jongens in Indië vanwege Ma
ria's Biddend leger, z.a. gel. H. Mis voor
Maria Welvaarts v. Esch te Liempde
overleden. Om half 9 gez. mndst. voor
Martinus Verleg_-
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Petrus Laus, z.a. gel. mndst.
voor Cornelia Renders, H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Jacobus van Elk. H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Michael v.
d. Meyden en Anna v. d. Ven de hvr.
Orµ half 8 gel. jrgt. voor Francisca Pey
nenburg van Rulo, z.a. gel. H. Mis voor
Johanna van Kaathoven Voets te Schijn
del overleden. Om half 9 gel. H. Mis
voor de overleden familie van Martinus
van der Vorst.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Mechelina Pennings-v. d. Akker,
z.a. gel. jrgt. voor Everardus v. d. Sande,
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Martina van 
Houtum, H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Johanna Verschuuren-de Greef te Waal
wijk overleden. Om half 8 gel. H. Mis 
voor gerardus Saris, z.a. gel. H. Mis voor 
Gerardq van Hemmen van Vught. Om 
half 9 gel. H. Mis voor Johanna van 
Lieshout-de Werd. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna van Lieshout-de 
Werd, z.a. gel. mndst. voor Cornelis 
Voermans, H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Andreas de Visser vanwege de 
buurt, H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Franciscus Verheyden, vanwege de buurt. 
Om half 8 gel. H. Mis voor Anna van 
Kessel-v. Weert te Gemonde overleden, 
z.a. gel. jrgt. voor Petronella v. d. Boer
van Dijk. Om half 9 gel. j'rgt. voor Aem;
lius Bogaerts.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
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. Don
derdag gel. H. Mis voor Johannes v. d.
Plas en Hendrica Dirks de hvr. Vrijdag
en Zaterdag gel. H. Mis tot bizondere
iotentie.
Gedoopt: Marinus Johannes Theodorus 
z. v. Johannes Heerkens-v. d. Braak; Ma
ria Henrica d. v. Cornelis v. d. Broek
Schellekens; Marinus Clemens Maria z.

v. Martinus Donhuyzen-Robeerst; Cor
nelis Wilhelmus Franciscus z. v. Francis
cus van Dun-v. d. Meyden; Catharina
Elizabeth Cornelia Maria d. v. Cornelis
van Griensven-v.d. Eerden.

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
Zondag Quinquagesima, 8 Febr. '48 

De 1 e schaal is voor de nieuwe geluids
installatie; -<Ie 2e voor de B. N. 
De Hoogmis is met volkszang. 
Vandaag begint het Veertigurengebed. 
Mogen het dagen zijn van eerherstel en 
van vernieuwing onzer devotie tot het 
Aanbiddelijk Sacrament. Wij nodigen 
U allen uit iedere dag aan de Aanbid
ding te komen deelnemen. 
Om 11 uur komen de jongens, om 2 uur 
de meisjes van onze scholen. 
Om 3 uur bijeenkomst H. Fam. van 
Meisjes en van Moeders. Parochiebundel 
meebrengen. 
Om 6 uur Gidsen en Verkenners. Ook 
de Welpen met hun leidsters zijn pre
sent. 
Iedere avond wordt om half 7 de aan
biddingsdag besloten met een Lof, waar
onder predikatie (parochie-bundel mee
brengen). 
De leden der Altaarwacht worden herin
nerd aan het voor hen vastgestelde Bid
uur. De vergaderingen der H. Familie en 
van Santa Teresa vervallen. leder kome 
echter een aanbidding houden bij het H. 
Sacrament. 
Woensdag, Aswoensdag, geboden vasten 
en onthoudingsdag. Men mag dan geen 
vlees of jus uit vlees gebruiken. Zij die 
21 jaar zijn moeten op deze dag tevens 
vasten, d.w.z. zij mogen slechts één volle 

maaltijd gebruiken. Op deze dag wordt 
het Askruisje gegeven. Dit betekent, dat 
men het voornemen maakt de Vastentijd 
in de geest der H. Kerk door te brengen, 
d.w.z. in onthouding van wereldse ver
maken en in onthechting. In de Vasten
tijd herleve ook het schone gebruik van 
het dagelijks bijwonen der H. Mis. 
ZONDAG, 8 Febr.: 6 uur Ld. Clazina 
v.d. Gouw v. cl. Broed. H. Willibrord.;
7 uur l.d. voor de parochie; 8 uur l.cl.
Theodorus Barten v.w. H. Fam.; kwart
over 9 Ld. overleden Moeder; half 11 de
Hoogmis voor Adrianus v. cl. Loo v.w.
Broed. 0 L.Vr. in het Zand.
MAANDAG, 9 Febr.: 7 uur !.cl. Willem
v. cl. Langen berg; Ld. Heer Wilhelm en
l\1ej. Od::i \" E:1pc:,; lm::i··t V('-or 8 l.i.
Maria v. d. Pbs-v. Summeren; 1 111 M;i;_
tina V!a1J1inckx-v. Handel; half 9 Gef
PI. z.j. Mevr. Elisabe:h v. Haaren-Spie
nngs. 
DINSDAG, 10 Febr.: 7 uur I.m. Johan
nes v. cl. Heijden; !.cl. Johanna Heeren
Kuppen; kwart voor 8 I.m. Henricus v. 
Weert; I.m. Johanna v. cl. Loo-Heesak
kers; half 9 z.d. Rosalie v. Susante
Litjens. 
WOENSDAG, 11 Febr.: 7 uur PI.l.m. 
Karel Smit; I.m. Johanna y. Geffen-v. cl. 
Horst; kwart voor 8 1.cl. t.e.v. 0. L. Vr. 
v. Lourdes en Bernadette; l.d. Maria
Kouwenberg-v. cl. Steen; half 9 Ld. Pe
tronella de Bie-Schoones.

DONDERDAG, 12 Febr.: 7 uur Pl. I.m. 
Johanna Heeren-Kuppen; I.m. Gerrit 
Voets; kwart voor 8 I.m. Petronella v. cl. 
Horst-v. Handel; I.m. Frans v. Kleef; 
half 9 !.in. Maria Belieën-v. Susante. 
VRIJDAG, 13 Febr.: 7 uur z.j. Henricus 
v. Gurp; I.m. Johannes v. Ierse!; kwart
voor 8 l.d. Johanna v. Schijndel-Zwa
nenberg; I.j. Adrianus Potters; half 9 !.cl.
Mathilde Scheepers v.w. de Buurt.
ZATERDAG, 14 Febr.: 7 uur !.cl. Mar
tina Vlaminckx-v. Handel v.w. de Buurt;
l.j. Maria v. Liempd-v. cl. Sanda; kwart
voor 8 !.cl. Henricus v. Weert v.w. de
Buurt; Ld. Marinus v. Esch v.w. de Bo
terfabriek; half 9 l.j. Cornelis v. cl. Hors!.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Zondag Quinquagesima. 

Na de middag om 3 uur rozenkrans en 
om 6 uur Lof. 
ZONDAG: half 8 I-1. Mis voor welzijn 
der parochie; 10 uur jgt. Marinus Schel
!ekcns. 
MAANDAG: half 8 jgt. Adrianus Schel
lekens en Cornelia de hsv.; 9 uur jgt. 
Martina de Vroom. 
DINSDAG: half 8 jgt. Petrus v. Eind
hoven; 9 uur Wilhelmus v. Eindhoven. 
WOENSDAG: half 8 jgt. Henricus van 
Grinsven en Catharina van Grinsven. 
DONDERDAG: half 8 jgt. Petrus' v. 
Houtum. 
VRIJDAG: half 8 jgt. Ardina, hsvr. van 
Petrus v. Houtum. 
ZATERDAG: half 8 jgt. Eerw. Zuster 
Philomena v. Logten. 
Deze week zullen geschieden: 
Woensdag 1-1. Mis voor Johanna Schel
lekens; Donderdag mndst. voor Henricus 
Kemps; Vrijdag mndst. voor Henrica v. 
Logten; Zaterdag mndst. voor Antonetta 
v. Kempen.

PAR. H. THERESIA BOXTEL
Zondag Quinquagesima 1948 

ZONDAG Aanbiddingsdag: 7 uur H. 
Mis tot intentie v. cl. parochianen; half 9 
H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen
v. cl. Schoot. 10 uur Hoogmis, om Gods'
zegeningen te verkrijgen over "Orion"
en de kapel v. Stapelen. De eerste schaal

• is voor onze eigen kerk, de tweede voor
B. N.; 6 uur Lof met rozenhoedje om de
goede God te bedanken voor de verkre
gen. weldaden. - Op deze dag vergade
ring voor de St. Vincentius-vereniging.
MAANDAG: half 8 1-1. Mis tot bijzon
de·e intentie; 10 uur gcz. l I. Mis, om
Gods' zegeningen te verkrijgen over het
bewaarschoolondi::nvijs; 's avonds om zes
uur. Lof tot sluiting v. cl. Aanbiddingsdag.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Petra,
nella v. cl. Sloot-v. Roosmalen; 10 uur
gez. jg. voor Gerardus v. cl. Heyden, Eli
sabeth Steenbakkers, hsvr., Hendrikus
Klomp en ]da v. cl. Schoot hsvr.; 's avonds
om 6 uur pkchtig Lof met Te Deum tot
sluiting v. Aanbicldingsdag. Laat ons deze
dagen van Aanbidding doorbrengen, om 
v. cl. goede God te verkrijgen de beke
ring _der communisten en afweer v. com
mumsme. 
WOENSDAG, Aswoensdag: vóór de 
eerste H. Mis wijding v. cl. as, op Palm-

zondag gewijd; half 8 H. Mis voor Cor
nelia v. Hal-v. Riel; kwart over 8 gez. 
mndst. voor Johannes Vermulst; des 
avonds om 6 uur plechtige Kruisweg voor 
diegenen wier namen op het zielsboek 
staan. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor An
tonius Martinus Pijnen burg in 's Bosch 
overleden; kwart over 8 H. Mis voor de 
leden v. Godvruchtige Vereniging "H. 
Theresia". -
VRIJDAG: half 8 H. Mis v. w. St. Elisa
beth-Stichting voor mej. Anna Maria Pij
nenburg-v.d. Sande; kwart over 8 H. Mis 
v. w. nersoneel voor Mevrouw de wed.
Maas-de Werd .
ZATERDAG: half 8 jg., waarbij de kerk
met 'n kaars wordt vereerd voor Johan
nes v. cl. Pas, Antonia Boons en Anna
Maria v. Asveld h,vr.en; kwart over acht
H. Mis voor Wed. Maria Berends
Toonen
Biechthoren: van half 3 tot 4 en van 5
tot half 7, om 6 uur Lof met rozenhoed
je, om Gods' zegen te verkrijgen over
onze jongens en mannen in Indië.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor de Eerw. Zuster Maria Lina v. cl.
Nosterum te Tilburg, Cornelis v. d.
Vleuten te Liempde, Antonius Martinus
Pijnenburg te 's Bosch, Leonardus Brox
te Best en mej. Anna Maria Pijnenburg
v. cl. Sande, alhier overleden, voor wie
ook het ?de wordt gehouden.
ZONDAG 8 Februari: H. Mis voor de
parochianen; half 9 t-1. Mis v. cl. heer
Lambertus Manclers en echtgenote; 10
uur Hoogmis voor Orion en de kapel v.
Stapelen.
Jongens van het 2e tot en met 4e leerjaar
die lid willen worden van het jongens
koor kunnen zich opgeven bij het hoofd
der school. Spoecl gewenst.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE. 

Zondag Quinquagesima, 8 Febr. '48. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der pa
rochie; 8 uur I.m. tot bijz. intentie; 10 
uur z.m. Corns. v. cl. Vleuten vanwege 
de boterfabriek; 7 uur plechtig Lof; Na

middag biechthoren van 2-3 en van 
6-7. De leden der Erewacht zullen hun
a;-inhiddingstijd vermeld vinden op een
liist ;-ichter in de kerk
MAANDAG: half 7 I.m. Corn. v. cl.
Vleuten als lid van de Retraitepenning.
-'l uur l.i. M,.-t. v. Geffen; 9 uur 7. i. Bar
bara Jos. Hnll;rnders. Na de middag om
half � aanbiddings-oefeninq voor de le
den der meisjes-congregatie. 's avon(is 7
11nr nlechtig Lof.
DINSDAG: half 7 l.i. Adr. Hermes; 8 uur
I.m. Corn. v. cl. Vleuten als over!. weldoe
·ner der armen; 9 uur z.i. adr. v. d. Laak.
Na de middag om half 3 aanbiddings
oefening voor de leden der jongens-con
gregatie, 's avonds half 7 plechtig Lof
met Te Deum.
WOENSDAG, Aswoensdag, geboden
vasten- en onthoudingsdag - op As-

• woensdag is niet gedispenseerd in de
onthoudingswet en ook niet in de vasten
wet -; vóór de H. Mis van half 7 wij-

ding van de as. 
half 7 l.j. Arn. v. Eyndhoven en Arnolda 
hvr; 8 u. I.m. Corn. v. d. Vleuten als over! 
lid der Congreg. van 0. L. Vrouw; 9 uur 
z.mdst. Adr. Kuppens.
DONDERDAG: 7 I.m. bijz. noden der 
parochianen; half 8 z. mdst. Petrus v. cl. 
Berk, 8 uur I.m. Corn. v. cl. Vleuten als 
over!. weldoener der armen. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. Corn. v. cl. Laak; 
half 8 z. mdst. Corn. v. cl. Buggelaar; 
8 uur I.m. Corn. v. cl. Vleuten als over!. 
weldoener der armen. 
ZATERDAG: 7 u. z.m. Corn. v. cl. Vleu
ten als over!. ·bestuurslid v. d. Boerenleen
bank; half 8 z.mdst. Willem Bekkers; 8 
uur l.mdst. Adr. Nijssen. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der 
par.; 8 'trnr I.mdst. Adr. Vught; 10 uur 
z.mdst. Marinus Habraken.
30e Corn. v. cl. Vleuten te Liempde.
Gedoopt: Marinus Johannes z. va·n Hu
bertus Rovers-Lievenoogen.

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Zondag Quinquagesima. 

Vandaag om half 7 uitstelling van het 
Allerheiligste. H.H. Missen 01i1 7 uur, 
half 9 en 10 uur Hoogmis. Tweede 
schaalcollecte voor de versiering en licht 
ter ere van het H. Sacrament; derde 
voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de mid
dag om 3 uur oefening van het H. Uur; 
om 6 uur Lof met preek over het H. 
Sacrament. 
Maandag en Dinsdag om half 7 uitstel
ling va1/het Allerheiligste en Commume 
u;treiken. H.H. Missen om half 8 en 9 
uur gez. H. Mis. Na de middag om 3 
uur oefening van het H. Uur. 's Avonds 
om half 7 Lof met preek. . 
Woensdag_ Aswoensdag, geboden vasten
en onthoudingsdag, zal voor de H. Mis 
van 7 uur de as 5ewijd worden en daar
na voortdurend wOïde:i uitgedeeld. 
Gedurende de Vasten iedere Vrijdag
avond om half 7 oefening van de H. 
Kruisweg. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
de Dioc. Kath. Actie. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Pa
rochie; half 9 H. Mis Christianus Merks 
te Boxtel over!.; 10 uur Hoogmis tot in
tentie van de Edelachtb. Heer Burge
meester. 
MAANDAG: half 8 jgt. Adrianus Ver
hoeven; 9 uur Gez. Gef. Jgt. Franciscus 
van den Braak. 
DINSDAG: half 8 H. Mis Johannes Ko
nings; 9 uur Gez. H. Mis voor Albertus 
van Rulo. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
0. L. Vr. v. Altijddurenden Bijstand; 8
uur Jgt. Willibrordus Pijnenburg.
DONDERDAG: half 8 Jgt. Johanna
Pijnenburg-v. Gemert.
VRIJDAG: half 8 Jgt. Adriana van de
Ven-v. Erp.
ZATERDAG: half 8 Mdst. Adrianus van
de Nosterum.
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d.
Braak; H. Mis Gertruda van der Staak
Konings; H. Mis Adriana van de Ven
v. cl. Struyk; H. Mis Albertus van Rulo.
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR' BOXTEL EN 

Over Brabantse Cultuur 

De voortrekkers van het Brabantse cul
tuurleven zijn vol goede plannen en vol 
initiatieven. Op allerlei manieren trach
ten zij ons volk tot een beschavings
hoogte te brengen, die aan de adel van 
onze volksgemeenschap beantwoordt. 
Brabantia Nostra, Brabants Heem, Het 
Provinciaal Genootschap, talrijke • plaat
selijke studiekringen, provinciale cultu
rele verenigingen, Brabantse dag- en 
weekbladen, dat alles voert op allerlei 
manieren intensieve actie voor de op
heffing van onze cultuur. 
Hoeveel grote figuren kennen we niet, 
die voor de beschavingsgeschiedenis van 
het Brabantse volk een grote betekenis 
kregen, 
Men zal hen niet licht vergeten. Men 
zal hun werk evenmin vergeten, 
Maar als we ons nu eens afvragen: 
Heeft al hun werk ons vofk gecultiveerd 
naar een peil, dat eeuwigheidswaarde 
bezit? 
Hebben de grote mannen van het Bra
bantsè Culturele _leven succes gehad? 
Is ons volk gegroeid naar een beter be
schavingspeil? 
En als we dat zo nagaan, dan moeten 
we misschien wel zeggen dat het uiter
lijk vernisje wat mooier is geworden, 
maar dat aan innerlijke schoonheid en 
grootheid niet zo veel goeds werd ge
wonnen. Laten we ons niet in slaap wie
gen met lofliederen op de grootheid van 
de Brabantse beschaving. Zien we naar 
de realiteit. 
We moeten bekennen, dat de overzeese 
invloed dikwijls groter geweest is dan 
het werk van onze grote figuren .. Papier 
is wel geduldig en ·we kunnen in aller
lei kranten de loftrompet steken op onze 
Brabantse deugden. Maar ondertussen 
is de smaak van ons volk niet veel ver
beterd. Kijk maar de etalages en bezie 
de wangedrochten der r.eligieuze arti
kelen, die men voör schoonheden aanziet 
en verkoopt. Luister maar de muzikale 
prestaties, naar het gesprek der jongeren, 
bezie de toneelstukken 'OP onze dorpen, 
waar de sentimentaliteit de graadmeter· 
is der kwaliteit, zoek naar schone archi
tectuur in onze interieurs, naar kunst
bezit.,.... giJ zuit teleurgesteid worden, 
Onze jongens en meisjes hebben iets van 
de uiterlijke charme overgenomen, die 
geïmporteerd werd, maar hun innerlijk 
werd niet schoner of harmonischer. Hun 
smaak werd nief rijker. Hun boeken
kast kwam niet verder dan een drie
stuiversroman, hun kunstbezit was rijk 
genoeg met een gekleurd beeldje of een 
nikkelen kruisbeeld. 
De voortrekkers van het Brabantse Cul
turele leven droegen er steeds zorg voor, 
dat met het uiterlijke vooruit gaan der 
cultuur het geloof de bron zou blijven 
van nieuw leven. Maar zij hadden niet 
zoveel invloed, dat ook het geloofsleven 
bezield werd me.t de oude degelijkheid 
onzer voorvaderen en de nieuwe bele
ving der liturgie of gem·éenschappelijke 
godsdienstoefeningen. (Wie ergens in 
het Noorden een Mis bijwoont, weèt 
hoeveel liturgische feeling ons Brabant 
nog ontbreekt). 
Alleen bij een voortdurende beleving 
van de eeuwigheidswaarde van ons ge
loof is een bezielde en hogere cultuur 
mogelijk. Niet het uiterlijke is winst, 
maar wel het innerlijke. 
Alleen dat volk dat de geestelijke diepte 
van zijn oeroud geloof weet te binden 
aan de uiterlijke beschaving, zal in staat 
zijn tot het hoogst bereikbare, 
Het werk der groten kan alleen succes 
hebben, als de geestelijke structuur 
eerst wordt uitgebouwd. En die geeste
Jijke structuur ligt in de beleving der 
Godsgedachte. H. v. d. M. 

Waarom het goed is 
het Brabantse land, volk en 
zijn gewoonten te kennen. 

Er zijn talrijke mensen die zich afvragen, 
wat het voor zin heeft steeds maar weer 
te wijzen op de eigen volksaard, op het 
schoon van eigen land en op de gebrui
ken van eigen provincie, Zij menen dat 
dit gelijk staat met een soort bekram-

• penheid, die men provincialisme noemt.
Daartegenover stellen ze dan een of 
ander nationalisme of cosmopolitisme,
waarmee ze hun horizon willen verwij
den tot het gehele land of de hele we
reld,
Niemand zal het nut ontkennen van
een goede kijk en een breder uitzicht
op land, natie en de wereld. Maar men
moet deze twee verschillende gezichts
punten niet alter.natief, niet louter tegen-
over elkaar stellen.
Men kan immers met evenveel recht de 
provincie als het land en de natie en het 
wereldgeheel overzien. 
De kijk naar eigen geboortestreek, naar
eigen land heeft echter zijn bijzondere 
voordelen, zijn bijzondere aantrekkelijk
heid ook, wanneer men maar zorgt niet
verstard te geraken in een al te eng 
gezichtsveld. 
Een Brabander dient ervan overtuigd te
zijn, hoeveel schoonheden, hoeveel
schatten er • voor zijn ontwikkeling ver
borgen liggen in eigen provincie. 
Wie alleen nog maar de Brabantse ge
bruiken bestudeert, waarvan er nog vele 

leven onder het volk, komt tot de ont
dekking hoe machtig veel hier te vinden 
is om tot een beeld te komen van de be
schaving zijner voorouders. 
En hoeveel valt hieruit weer te leren 
voor onze cultuur op de <lag van van
daag. 
Waren vroeger bijna alle gebruiken rond 
feesten in verband met de godsdienst 
van ons volk, nu is deze religieus.e band 
bijna overal verdwenen. We vieren nog 
slechts feest om te feesten. 
Inderdaad hebben we nog wel nationale 
feesten, maar de manier waarop we deze 
feesten nog houden, heeft dikwijls niets 
meer over van onze eigen beschaving. 
Wat heeft Liet moderne <lansen op aller
lei soorten feesten nu nog te maken met 
het volkseigen? Is het niet meer dan 
bedroevend, dat men uit alle macht 
moet werken om de oude volksdans weer 
ingevoerd te krijgen, die toch veel scho
ner, veel volkseigener is en ook meer 
beteken� 
Welke moderne jongen kent nog de 
schoonheid van zijn eigen streek zo goed 
als hij nu de moderne filmcultuur kent? 
Natuurlijk is het niet erg dat we onze 
tijd bijhouden. Niemand heeft iets tegen 
film, sport of dansen. Maar het grote 
bezwaar dat we moeten maken tegen de 
houding onzer jonge mensen, dat is 
vooral dat ze achteloos voo,·bij gaan aan 
dingen, die zo vanzelfsprekend schoon 
en aangenaam zijn, dat ·men zich niet 
kan indenken, hoe onze tijd daarbuiten 
kan. 
Om een eigen levensstijl te verkrijgen is 
het goed de levensstijl onzer voorouders 
te kennen. Om te kunnen genieten van 
de wereld, moeten we eerst de schoon
heid onzer geboortestreek weten te 
waarderen. Om de aard van andere vol
keren te begrijpen is het nodig eerst iets 
van onze eigen volksaard te weten. 
Geen enkele tijd begint met een schone 
lei. Iedere generatie komt voort uit een 
andere, met haar goede en slecht� ka
raktertrekken. Deze te kennen en te be
grijpen doet ons groeie11 naar een beter 
leven en een schoner bestaan. 

Plaatselijk Nieuws 
HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE-

KAARTEN UIT ESCH, 
In de afgelopen week ontvingen wij een 
twaalftal prentbriefkaarten uit 1:sch. In 
deze collectie bevinden zich o.a. een in
terieur van de oude kerk met de drie 
houten altaren in Çothische stijl; een 
buitenaanzicht van de oude kerk (de to
ren met de oudere stompere spits; op de 
voorgrond zijn de thans gesloopte oude 
huizen op het kermisterrein zichtbaar); 
voorts een gezicht op de huidige kerk 
·met op de voorgrond de helaas gesloopte
dorpspomp en een foto uit de glorietijd 

"van de molen toen deze zijn wieken nog 
niet verloren had. 
De kaarten zijn alle in zwart of bruin.
Er moeten echter nog enige kaarten van 
Esch zijn die in kleurendruk waren uit
gevoerd. Deze serie is destijds uitgege
ven door de boekhandel van Jan Ko
nings" Onder andere was daarbij een ge-.
zicht op het oude kerkje met op de voor

grond de oude huizen voor het kerkhek,
ter plaatse waar nu de woriing van het 
hoofd der school staat. Het zou voor
de Essche collectie een moöie aanvulling 
betekenen indien ook de hier bedoelde
gekleurde serie aan de bestaande verza
meling kon worden toegevoegd.
Wie zoekt er nog eens naar in oude
laden, op zolder of in een aJbum? Inzen
dingen, ook één exemplaar is zeer wel
kom, aan A G. Smits, van Merheim
straat 19, Boxtel of aan een der andere
bestuursleden van de heemkundige stu
diekring, 

CURSUS 
BRABANTSE PRAEHISTORIE. 

De aandacht van belangstellende in prae
historie en toponymie wordt gevestigd 
op de cursus in Brabantse prae-historie, 
welke vanwege de Stichting "Brabant's 
Heem" op de Zondagen 15 en 29 Fe
bruari a.s. zal worden gegeven in hötel 
Noord-Brabant, (P, Mulders), Markt te 
's Hertogenbosch. 
Het programma luidt als volgt: 
Zondag 15 Februari: 
11-12 uur: De vorming der Brabantse

aardlagen en gesteenten, door pater 
Arnultus O.Cap., Breda.

12-1 uur: Climatologische en biologi
sche bijzonderheden uit de prae-his
torische perioden, door de heer Wa
terbolk, eerste assistent van prof.
van Giffen.

2-4 uur: De beschaving van de prae
historische mens, vanaf het stenen
tijdperk tot en met de Romeinse tijd, 
door de heer W. Glasbergen, eerste
assistent van prof. van Giffen.

Zondag 29 februari: 
11-1 uur: Brabant in de· tijd der Fran

ken, Merovingers e11 Carolingers, 
door Dr. Heli Roosens, Brussel.

2-4 uur: Toponymie, vooral in verband
met de prae-historie, doór Dr. A.
Weijnen, Roosendaal,

4 uur: Stichting der sectie prae-historie 
door pastoor Binck. 

Leden van de Heemkundige Studiekring, 
die voor de prae-historie interesse heb
ben, kunnen zonder verdere formalitei
ten deze lessen volgen, De deelname aan 

• de cursus is voor hen geheel gratis.

ONZE NIEUWE KLOKKEN. 
Op 7 Februari j.l. was het precies een 
jaar geleden, dat op de eerste vergade
ring, die gehouden werd tot voorberei
ding van het zilveren priesterfeest van 
Pastoor van Besouw, besloten werd, te 
collecteren voor nieuwe kerkklokken. En 
dat de parochianen dit een prachtig 
feestgeschenk vcin<len, is wel gebleken 
uit het eindcijfer van de collectelijsten, 
waar we tellen konden: niet minder dan 
f 12445,305. En oindat alle parochianen 
naar , vermogen hebben bijgedragen, is 
het te begrijpen, dat we nog geregeld 
moeten luisteren naar de vraag: En 
wanneer komen die klokken nu weer in 
de toren? 
En hoewel we het juiste antwoord hierop 
nog moeten schuldig blijven, het is thans 
toch zover . gekomen, dat .de klokken 
werkelijk lil de maak zijn. Dezer dagen 
ontvingen we bericht van de Klokken
gieterij van Bergen te Heiligerlee, dat de 
klokken van St. Petrus in de gietkuil 
staan. Hoewel het jammer is, dat ze met 
Pasen nog niet gereed zullen zijn, weten 
we nu toch, dat deze zomer de klokken 
aan <le St. Pieter haar oude luister zul
len terugschenken. 

ZILVEREN JUBILé, 
De 24e Î:ebruari is het Sinte Matthijs. 
Op die dag verwisselden de dienstboden 
en de knechten dikwijls van betrekking. 
Ze konden dan met Sinte Matthijs ver
trekken, maar moesten de te Maart weer 
in hun nieuwe betrekking aanwezig zijn. 
Daaraan· herinnert nog het rijmpje: 

Den ursten Mert 
moeten de boje zijn op den herd 
anders zijn ze geen schup onder d'r 

......... werd. 
Het schijnt dat ook Willem de Dekker 
met Sinte Matthijs bij de Eerw. Zusters 
Ursulinen in betrékking kwam, want op 
24 Februari a.s. hoopt hij de dag te 
herdenken, dat hij �5 jaar bij de zusters 
in dienst is. 
Zo'n 25-jarige dienst gaat je niet in de 
kleren zitten, maar wel in je naam, want 
.de meesten kennen hem alleen als "Wil-
lem van de Zusters", 

ENIGE OPMERKINGEN 
1/ AN HET W,-G, K. 

Het bestuur van het \Vit-Gele Kruis 
acht het gewenst nog eens onder de 
aandacht van de leden te brengen, dat 
in bruikleen verstrekte verplegingsarti
kelen moeten terug bezorgd worden op 
De Bouw, 's namiddags tussen 2 en 3 
uur. 
De wijkverpleegsters nemen van huis 
geen artikelen aan, omrede de admini
stratie moeilijkheden ondervinden kan, 
als de uitgeleende artikelen niet op de 
daarvoor aangewezen plaats worden be
zorgd. 
De gebruikers worden verzocht het ge
bruikte niet langer d;m noodzakelijk in 
bezit te houden, en goed gereinigd terug 
te bezorgen. 
Ook zij er speciaal op gewezen, dat .bij 
afhalen van verpleegartikelen de lid
maatschapskaart van het Wit-Gele Kruis 
moet worden getoond, 
Wie deze niet kan tonen wordt terug 
gestuurd. 

TRAGISCH GEBEUREN. 
Woensdagmorgen werd, in alle vroegte, 
op de Eindhovenseweg ter hoogte van de 
Liempdse Barrier het lijk gevonden van 
een zekere J. Niesten, (in zwerverskrin
gen beter bekend onder de naam 
,,Worstje") woonachtig te Best (woon
wagenkamp). 
Vermoedelijk is deze paria van de grote 
weg in de nacht door een auto gegre
pen en eerst later gevonden. Hij had 
ogenschijnlijk geen bloedende verwon
dingen. Het onderzoek is in handen van 
de Rijkspolitie. 

TERUG UIT NED.-IND!ë 
Sergt. J. A. • C. Kooien (Breukelsestraat 
46, Boxtel), van de Kon. Landmacht, 
repatrieert met s.s. ,,Zuiderkruis", dat 
vermoedelijk Dinsdag 17 Februari de 
haven van Rotterdam zal binnenlopen. 

COLLECTE GOUDEN FEESll--' 
Op het Gouden Huwelijksfeest van het 
echtpaar Poirters werd voor Broeder 
van Rooy, van de Congregatie "Scheut", 
Sparrendaal f 21,- opgehaald voor de 
Congo-Missie. 

R. K, J. B. BOXTEL
De leden van de R.K.JB. worden er op 
attent gemaakt, dat er op Donderdag 19 
Febr. een Bedrijfsleercursus en een So
ciale cursus zullen worden gegeven in de 
R.K. Landbouwschool. Aanvang half 
acht n.m. 

RIJVERENIGING ST, MARTINUS. 
In de jaarvergadering, die Rijvereniging 
"St. Martinus" in de zaal van H. van 
Rooij, Nieuwe Kerkstraat hield, werden 
de aftredende leden L Kurstjens en M. 
v. d. Sande met meerderheid van stemmen
in het bestuur herkozen,
Besloten werd o.m. : Een_ voorjaarsjacht
rit te houden binnen afzie_nbare tijd, als
mede ook het volgende seizoen weer 
deel te nemen aan concours-ruiterwed
strijden.
Staande de vergadering gaven zich en
kele nieuwe leden op,

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST, PETRUS. 

Wij ontvingen in dank de volgende 
giften: 
- Bij gelegenheid van de Gouden Brui
loft van het echtpaar Poirters-Hendriks, 
Bosscheweg, f 15.63. 
- Het Buurtfeest bij Café v. cl. Aker,
Bosscheweg, van de Buurtschap Bossche
weg, Selissen, Heult, enz. f 20.45. 
- De rommelpot van Friedie Driessen
f 1.-. 
- Van Wimmie v. cl. Velden f 2.10.
- ,Van Cisca v. d. Aker, Marietje v. cl.
Langenberg en Annie v. d. Plas f 8.15. 
Aan al deze grote en kleine weldoeners
in naam van onze jongens in. Indië onze 
hartelijke dank. 

R.K. BOERINNENBOND 
De R.K. Boerinnenbond kwam Maandag
middag 9 Februari om 2 uur in de zaal 
van I-1. van Rooy in vergadering bijeen. 
Bij afwezigheid van de voorzitster werd 
de vergadering geleid door de secreta
resse. 
Dr. Deelen besprak in zijn causerie de 
hygiëne op de boerderij en het belang 
van de schoolartsendienst. 
Op 18 Maart zal dezelfde spreker een 
voordracht houden voor de moeders van 
de Boerinnenbond. 
Tezijnertijd zullen hierover nadere me
dedelingen gedaan worden. 
Vervolgens sprak Mej. van Lierop een 
kort opwekkend woord betreffende de 
studiedag voor jonge boerinnen, die op 
Woensdag 18 Febru;:iri om half twee in 
Tilburg aanv;:ingt. Er vertrekt 0111 13 min. 
over half 2 een trein uit Boxtel. 
Rector J;:insen, tenslotte, besprak de so
ciale cursus (die inmiddels is aangevan
gen), alhier te geven door Kapelaan 
Verbruggen. 

BURGERLIJKE STAND, DER 
GEMEENTE BOXTEL 

van 3 Febr. t.e,m. 9 Febr. 1948. 
GEBOREN: Petrus W. G. M. zoon 
van P. v, cl. Bosch en van W. A. v. d, 
Aa; Hendrik P. M. zoon van H. M. v. d, 
KruiJs en van A. J. v. d. Anker; Johan
nes A. Th, M, zoon van C. J. Fr. M. v, 
Susan te en van M. J. T. Schots; Hen
drikus A. W. zoon van A. C. v. Laak en 
van J. M. Bekkers; Martina J. H. doch
ter van M. J. v. d. Meijclen en van P. J. 
v. cl. Hout; Antonius M. J. M. zoon van
A. M. Hendricks en van A. C. J. Ber
bers; Adrianus H. C. zoon van R. J. 
Meuwissen en van C. J. v. Weert; An
tonia C. M. dochter van Th. v. Kempen .
en \'.an C. J. v. Eindhoven; Johanna W. 
M. dochter van A. v. cl. Langenberg en
van J. M. v. d. Loo. 

ONDERTROUWD: Henri Claassen, 
Boxtel en Cornelia W. Calsijn, Bergen 
op Zoom. 

ESCH 
MISSIE-ACTIE 

Op de bruiloft van Van Uden-Van de 
Ven werd f 16,78½; op de bruiloft van 
Verhagen f 5,-; opgehaald voor de 
missie van de Zusters voor Sint Jozef 
Zorg, 

Als ie,mand u één schrede tegemoet komt, 
ga hem dan twee schreden tegemoet en 
gij zult elkander weldra bereikt hebben. 

Toets der Critiek 

De grootste wijsheid is op tijd 
zich zot te veinzen (Erasmus), 

CARNAVAL 1948. 
-Onder deze titel bracht Boxtels Toneel 
M;:iandag- en Dinsdagavond j.l. voor 
twee maal een stampvolle Ark, de klucht 
,,Harten op Hol" van P. Mossinkof. 
Boxtels Toneel had hiermee geen andere 
pretentie dan met elk ander in adoratie 
te vallen voor Prins Carnaval en alle 
dwaasheid, die daarmee samenhangt. 
Doch de "vrij dwaze geschiedenis van 
liefde en verliefdheid" (zoals de schrij
ver zijn zwakte in z'n voorwoord ver
goelijkt) biedt ook geen andere moge-
lijkheid. . 
En zelfs een uitzonderlijk sterke creatie, 
als Boxtels Toneel ervan gaf, is niet in 
staat dit stuk boven het "nonsensikale" 
van de alledaagse klucht uit te lichten, 
Het heeft enkel de dwaasheid als rugge
graat en laat zich haast' even gemakke
lijk sp·elen als genieten. Er is veel huwe
lijkskrakeel, veel misverstand en een 
,happy enl,

In de sterk regisseerde vertolking van 
Boxtels Toneel, die geen enkele zwakke 
plek telde, vielen enkele uitstekende de
butt'll te noteren: 
Zo werd Nora een opvallend vlotte en 
intelligente creatie, en kreeg Bellevoort 
van :dj11 debuterende vertolker een tref
fende weergave, die op zijn minst veel
beloven<I was. 
De rol van Mollie bood de debutante re 

OMGEVING 

ST. PAULUS 
en zijn tijd 

De geboorte van een zoontje was bij de 
Joden een dubbel feest Een dochtertje 
was ook wel welkom, want de meisjes 
konden moeder wat helpen met naaien 
en koken; als ze heel bij de hand waren 
leerden ze zelfs spinnen, maar dat duur
de gewoonlijk niet zo lang, daar ze al 
vroeg gingen trouwen. Maar als er een 
jongen geboren werd, dan droomde va
der er al van, hoe hij met verloop van 
tijd, een tweede weefgetouw erbij kon 
zetten en hoe het aantal rollen zeildoek, 
dat kon worden afgeleverd, kon worden 
verdubbeld. De geboorte van een jonge 
zoon werd dan ook feestelijk gevierd 
en zodra dan ook de geboorte van dit 
kind bekend is geworden, zijn er de 
buurvrouwen natuurlijk bij, om het eerst 
haar belangstelling te tonen en de jonge 
wereldburger te bewonderen. Op de Be 

dag werd het kind, naar Joodse gewoon
te, besneden en ontving bij die gelegen" 
heid de naait. van Saul. Waarschijnlijk 
koos zijn vader deze naam, als herinne
ring aan de eerste Koning van Het Jood
se volk, Saul, die eveneens uit het ge-
slacht van Benjamin was ..... . 
De knaap groeide op in de weverij. Als 
ie wakker werd, hoorde hij het regel
matige getiktak van het weefgetouw en 
wanneer hij zijn slaapdronken oogskes 
even opentrok, zag hij slechts de voort
duïende bedrijvigheid van zijn vader op 
de lage weefstoel, terwijl moeder aan 
het spinnen is. Alles wat de kleine ziet 
en hoort is bedrijvigheid en werklust, 
twee eigenschappen, die ook in hem op 
deze wijze worden aangekweekt. Als hij 
wat groter gaat worden, loopt hij rond 
met kort geknipt haar en een _ rozig 
rokske en mag hij spelen met zijn zusje. 
Stilz"itten kan hij niet, en aanhoudend 
wordt hij op de vingers getikt, daar hij 
alles overhoop haalt. Later denkt hij nog 
dikwijls terug aan zijn ongebonden en 
onbezorgde jeugd, waar hij zelf in zijn 
brieven schrijft over de tijd, dat hij kind 
was, genoot als een kind en roerig was 
als een kind. (1 Cor. 13, 12). En als hij 
w·el·d lcgcngespïoktn vf gci1i1Hlë1 �, Jun 
begon zijn onstuimig bloed te koken_ 
Dan vonkten zijn gitzwarte oogjes, dan 
kneep hij zijn vuistjes samen en .stampte 
met �ijn blote voetjes op de koude 
grond. Alleen als Vader hem vertelde 
van de slechte Pharao van Egypte, die 
de jongetjes liet verdringin, dan zat· hij 
voorover en dan rilde zijn hele lichaam 
van woede en toorn. Dat zou zijn karak
ter worden: Hij gaf zich zoals hij was: 
open en eerlijk: Wat hem niet aanstaat, 
dat zegt hij; wat hij weet, vertelt hij. 
Als hij ongelijk heeft, bekent hij ridder
lijk en als hij eenmaal overtuigd is, zal 
hij strijden voor de waarheid. Toch was 
hij soms gevoelig en teer, Vader kwam 
's avonds ooit thuis met de zware rollen 
en liet ze moedeloos neervallen in een 
hoek. Niets verkocht! Moeder keek 
hem aan en zweeg. 
's Anderendaags was het stil in de weve
rij. Vader werkte ingespannen en moeder 
zat te dromen achter haar spinnewiel. En 
dat werd de kleine Saulus te veel. De 
tranen schoten hem in de ogen ...... 
En zo breekt langzamerhand de tijd aan, 
dat Saulus zijn eerste schreden zal gaan 
zetten op de weg naar de wetenschap·: 
de schooltijd. 
Saulus' vader stelde als eerste eis de 
godsdiens�e opvoeding van zijn jongen, 
en hij voe1de zich dan ook niet verant
wos,rd, als hij hem zou sturen naar het 
Lyceum van de stad of naar een Griekse 
school, waar de heidense schrijvers en 
dichters werden gedoceerd. 1'lee, als 
Jood zou hij zijn opleiding ontvangen op 
de Joodse school, de ,t;chool, waar het 
voornaamste handboek de Bijbel was. 
Vader zelf had na zijn werktijd zijn vrije 
uren opgeofferd, om zijn zoontje het 
Grieks van de Bijbel te leren lezen en 
hij had hier al aardig wat mee bereikt. 
Vele vaders en moeders, die niet meer 
de minste interesse aan de dag leggen 
voor hetgeen hun kinderen op school ge
leerd wordt, zouden hier een voorbeeld 
kunnen nemen aan deze huisvader en 
wanneer dit voorbeeld werd nagevolgd, 
zouden zij op latere leeftijd van hun kin
deren misschien meer plezier beleven, 
(Wordt vervolgd). D. 

wem,g "demonstratiemateriaal" om haar 
kw'nen u.• te spelen, 
V0orts ,_,,,-rd d'! droog-komische August 
Mei een publiek-succes, bekoorde ons de 
zwierige nonchalance van volle neef 
Kamerling, bleek Stuivenbergs vertol
ker, in zijn nadrukkelijke geestigheid 
een doorgewinterde plankenrot viel het 
kittige spel op van Mattie, 

1

werd de 
dweepzucht van Mevr. van Eekeren 
goed uitgebeeld, was Ankie Toorlaer een 
heuse comediante in haar eerste, en een 
hartveroverende vrouw in haar tweede 
gedaante en was Bobbie zijn drie vraag
tekens waardig en een "caricatuur-tot-en
met", dank zij vertolker en grimeur, 

Zó zagen we uitstekende persoonlijke 
prestaties in een uitstekend gemonteerd 
geheel. Onzinnig om het gegeven, doch 
belangrijker om het spel en regie. 
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Algemeen Nieuws. 
,,GEZEL- EN MEESTER-EXAMENS" 
De Vereniging ter Veredeling van het 
Ambacht zal dit jaar in de periode van 
26 Juli-7 Augustus a.s . .te Utrecht, te 
Assen en te Sittard gelegenheid geven 
tot het afleggen van de examens ter ver
krijging van de graden van "gezel" en 
,,meester" in de onderscheidene ambach
ten, en wel: timmeren, meubelmaken, huis-schilderen, metselen, plaat- en smidsbankwerken, vuurwerken, constructiebankwerken, machinebankwerken, machinedraaien, lood- en zinkwerken, koperbewerken, modelmaken en steenhouwen. 
Als bijzonderheid kan worden vermeld, 
dat ook de examens voor Meester meu
belmaker,· smid, huisschilder en lood
gieter, gas- en waterfitter weer zijn in-
gesteld. , 
Inlichtingen en inschrijvingsformulieren 
zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Seqe
tariaat der Vereniging ter Veredeling 
van het Ambacht,' Raadhuis, kamer 197, 
Amsterdam-C. De inschrijving moet vóór 
15 April a.s. geschieden. 

HUISSLACHTINGSREGELING 1948/1949 
Het Bedrijfschap voor Vee en Vlees 
deelt mede, dat de zelfverzorgers voor 
vlees thans· in de gelegenheid worden 
gesteld varkens op te leggen voor huis
slachting in het seizoen 1948/ 1949. 
Voor opname in deze zelfverzorgers
regeling gelden dezelfde richtlijnen als ·het vorige jaar. Aanvragen om vergun
ningen tot het aanhouden ·van een huis
slachtingsvarken moeten vóór 15 Maart 
a.s. bij de plaatselijke bureauhouders 
worden ingediend. Aan personen op wier 
aanvrage gunstig wordt beslist, en die 
zelf geen biggen hebben gefokt, wordt 
een aankoopvergunning voor een big 
verstrekt. 
Het voor het vervoer val!'" de big ver
€iste geleidebiljet wordt door de P.B.H. 
of de marktadministratie afgegeven tegen 
afgifte van deze aankoopvergunning. 
Binnen 2· x 24 uur na ontvangst van de
big moet de koper dit geleidebiljet in
leveren bij de P.B.H., waaronder hij res
sorteert, waarna hij in het bezit wordt 
gesteld van een aanhoudvergunning. 
Huisslachtingsvarkens moeten worde,n 
aangehouden op het bij de woning van 
de zelfverzorger gelegen erf, of, indien 
deze exploitant van een land- en tuin
bouwbedrijf is, op het erf waar de be
drijfsgebouwen zijn gevestigd. 
Zelfverzorgers aan wie wordt toege
staan een of meer schapen te slachten, 
dienen deze schapen tenminste 3 maan
den zelf te weiden. 
Het slachtseizoen voor .schapen is vast
gesteld van 1 October tot I April en is 
dus gelijk aan het slachtseizoen voor 
varkens. 
Naedre inlichtingen betreffende de rant
soenering e.d. kunnen door de plaatse
lijke bureauhouders worden verstrekt. 

Distributie-Nieuws. 
OFFIClëLE BONNENL!JST 
voor het tijdvak van 15 Fébruari tot en met 28 Februari 1948 

Elk. der volgeiide bonnen geeft recht op 
het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 802 
181 Melk: 4 liter melk. 
183 Melk: 7 liter melk. 
186 Vlees: 100 gram vlees. 
187 Vlees: 300 gram vlees. 
188, 189 Boter: 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
209 Algemeen: 150 gram kaas of 187½ 

gram korstloze kaas. 
'208 Algemeen: 2 eieren. 
206 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e.d. (geldig tot 
en met 21 Februari a.s.) 

204 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 
tot en met 21 Februari a.s.) 

199 Algemeen: 500 gram sinaasappelen 
( voorinlevering). 192 Reserve: 125 gram citroenen ( voorinlevering). 193 Reserve: 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas. 195 Reserve: 800 gram brood (geldig tot en met 21 Februari a11.)198 Reserve: 400 gram brood (geldig tot en met 21 Februari a.s.) Bonkaarten KD, KE 802 . 683 Melk: 12 liter melk. 686, 687 Vlees: 100 gram vlees. 

688 Boter: 250 gram boter of margarine 
of 200 gram ,vet. 

689 Boter: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet. 708 Algemeen: 2 eieren. 706 Algemeen 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (geldig tot en met 21 Februari a.s.) 704 Algemeen: 400 gram brood (geldig 
tot en met 21 Februari a.s.) 699 Algemeen: 1 kg sinaasappelen (voor
inlevering). 693 Reserve: 100 gram kaas of 125 gr. 
korstloze kaas. 

695 Reserve: 400 gram brood (geldig 
tot en met 21 Februari a.s.) Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 803 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 

1063 Brood: 800 gram brood. 
1068 Boter: 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
1062 Margarine: 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
1064 Kaas: 200 gram kaas of 250 gr;i.m 

korstloze kaas. 
1069 Eieren: 5 eieren. 
1067 Melk: 5 liter melk. 
1061 Vlees: 300 gram vlees. 
1066 Vlees: 200 gram vlees. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 13 Februari worden gebruikt, 
met uitzondering van de bonnen voor 
melk, waarop eerst op Maandag 19 Fe
bruari a.s. mag worden gekocht. 
De bonnen 199 en 699 Algemeen (sinaas
appelen) en 192 Reserve (citroenen) 
moeten uiterlijk op 21 Februari bij een 
handelaar in groente en/of fruit worden ingeleverd. 

Sociale Verzekeringen. 
helft, totdat eindelijk Hazenberg on
houdbaar de gelijkmaker scoorde. 1-1. 
Blij waren we dat de scheidsrechter em
delijk het verlossende einde aankon-RISICOFONDS VOOR DE BOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND. •�&. 1/ Vervolg. 

Op de uitkeringen ingevolge dit fonds 
dus bij vorst- of sneeuwverlet enz., wor
den de normale inhoudingen toegepast, t.w. 2 % Ziekenfondspremie en . 1 %
Ziektewet, benevens de evçntuele inhou
ding wegens verplichte terugbetaling op
verleend Consumenten crediet. 
Geniet een werknemer, die in het genot 
is van vorstuitkering, inkomsten uit ar
beid voor eigen rekening of voor een 
andere werkgever, hetzij in, hetzij buiten 
het bouwbedrijf, dan worden deze in
komsten door zijn werkgever op de 
vorstuitkering in mindering gebracht. Al
leen nevenverdiensten, die ook reeds be
stonden vóórdat de uitkering wegens 
vorst werd genoten en wanneer deze 
nevenverdiensten tengevolge van de 
vorst niet zijn toegenomen, blijven bui
ten beschouwing. 
De werkgever dient ten behoeve van 
iedere bij hem in dienst zijnde werkne
mer, aan wie uitkering moet worden ver
strekt, een kwitantie in 3-voud op te ma' 
ken, welke kwitanties aan dezelfde adres
sen, waar de verletcoupons worden ge
kocht, gratis verkrijgbaar zijn. Op deze 
kwitantie verklaart de werkgever hoe
lang de betrokken werknemer in de 12 
maanden voorafgaande aan de uitkePing 
bij hem werkzaam is geweest. (Als dit 
korter is dan 26 weken dienen aanvul
lende verklaringen der vroegere werkge
vers aan de kwitantie te worden ge
hecht.) De werknemer moet op de kwi
tantie verklaren in de periode, waarover 
uitkering wordt verstrekt, geen andere 
inkomsten te hebben genoten. Door on
dertekening van de kwitantie verklaart 
de werknemer bovendien het op de kwi
tantie vermelde bedrag· te hebben ont
vangen. 
Uiteraard is de werkgever volledig aan
sprakelijk voor de juistheid van z,ijn ver
klaring, voor zover deze berust op voor 
hem .controleerbare gegevens en de 
werk11emer voor de juistheid van de 
door hem afgelegde verklaring betref
fende eventuele bijverdiensten. De op 
grond van onjuiste' verklaringen ten on
rechte uitgekeerde bedragen zullen van 
de werkgever, respectievelijk werkne
mer worden teruggevorderd, terwijl 
daarnaast het afleggen van een onjuiste 
verklaring strafbaar is ingevolge art. 326 
van het \Vetboek van Strafrecht (vals
heid in geschrifte) waarop een gevange
nisstraf van ten hoogste 3 jaar is gesteld. 
Hoe geschiedt nu de ,uitbetaling? 
Hiervoor kunnen twee wegen worden 
bewandeld: 
1. De werkgever keert zelf uit ... ·._
2. Het fonds keert namens de- werk-

gever uit.
Indien de werkgever zelf uitkeert dienen• 
de volgende richtlijnen in acht te wor
den genomen. De bedragen, welke door 
één werkgever aan al zijn arbeiders als 
verletuitkering zijn uitbetaald, worden 
door hem verzameld op een declaratie
staat (in tweevoud op te maken), welke 
na optelling het eindbedrag aangeeft, dat 
door deze werkgever gedurende de afge
lopen betalingsweek op grond van de 
verletregeling is uitbetaald aan al zijn 
arbeiders die voor deze uitkering in aan-
merking komen. 

Het 2e elftal verloor van de Boxtel
reserve's met 5-1, en het grote euvel, 
dat de ontstane kansen niet worden be
nut is nog steeds niet opgelost. 

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP
Het tegenbezoek van D.V.G. kon voor 
de tweede maal niet doorgaan, wegens 
een "verdronken" Boxtel-terrein. Boxtel 
raakt hierdoor wel erg achterop in· het 
wedstrijdprogramma. Laten we hopen, 
dat ,a.s. Zondag in Breda de weg naar 
de victorie aanvangt. 

..Onze reserves gaven verleden Zondag 
"O.D.C. met 5-1 klop in een in aantrek
kelijke stijl gespeelde wedstrijd. De juni
oren lieten in Rhode hun kampioens
voornemens gelden en wonnen overtui
gend met 3-0. 

De stand in de 4de klasse afd. C: 
TAC 16 11 2 3 24 44-15 
Boxtel 12 10 1 1 21 33-7 
SVG 14 8 1 5 17 32-25 
VOAB 16 8 1 7 17 35-36 
Gr. Wit 14 7 2 5 16 25-25 
Advendo 14 6 2 6 • 14 3�-29 
Zundert 15 4 4 7 12 32-40 
DVG 14 4 2 8 10 ár4-38 
DEB 15 4 2 9 10 25-40 
Nevelo 14 4 1 9 9 21-42 
Oirschot 14 3 2 9 8 22-45 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
De uitslagen van deze week gespeelde 
competitiewedstrijden luiden: 
Advance 1-Tilburg 1 10-0 
Advance Dames-Pieus Dames 4-6 
Advance Dames-Philips Dames 2-8 
Philips 7-Advance 3 6-4 
Advance 2-Cor du Buy 1 werd uitgest. 
Geheel volgens de verwachtingen zijn 
ook de uitslagen. der Dames. Ondanks 
het feit dat zij steeds beter partij geven, etunnen ze nog steeds niet winnen, de 
eerste winstpartij kan echter niet lang 
meer uitblijven. Advance I kan "zich bijna 
Brabants 'kampioen noemen. Nog twee 
weken geduld en het is zover. 

Zaterdag 14 Februari 
Atoom 2-�Advance Dames 
Advance 4-Lichtflitsen 1 

Zondag 15 Februari 

3 uur 
3.45 uur 

Advance 2-Be Quick 1 2 uur 
Advance 1-Be Quick 2 4 uur 
Zouden Advance 1 en Advance 2 allebei 
winnen dan is het eerste team kampioen, 
verliest echter Advance 2 van Be Quick 1 
dan zal het nog een week duren, eer de 
kampioensvlag gehesen kan worden. In 
de eerste klas moeten 16 wedstrijden ge
speeld worden en de stand van de bo
venste is thans: 
Advance I: 12 gespeeld en 23 punten 
Be Quick l : 12 gespeeld 
Be Quick 2: 9 gespeeld 

en 18 punteri 
en 12 punten 

B.B.B. NIEUWS. 
A.s. Zaterdag 14 Februari beginnen de 
persoonljjke kampioenschappen. 
De 1ste klas speelt in het clublokaal van 
't Schipke, gevestigd bij de Heer P. 
Voets, Bosscheweg. 
De 2de klas speelt in het clublokaal van 
De Sport, gevestigd bij de Heer W. Lan
genberg. 

,# 

Deze wedstrijden vangen over twee we
ken aan. 
De 3de klas speelt in café Noten, terwijl 
de 4de klas-wedstrijden plaats vinden in 
Café Waals. 
Nadere bijzonderheden hieromtrent 
volgen. ,-
Thans geven wij U alsnog de definitieve 
eindstand van de clubcompetitie, klasse 
A, gezien er in de vorige week geplaat
ste stand .enkele foutjes zijn geslopen. 

carb. brt. gem. over gem. 
1 .'t Hoekje 6555 1623 4,03 1431 4,04 
2 Pr. Hendrik 6528 1644 3,97 112 3,97 

·3 Amateur "'6302 1656 3,80 920 3,81 
4 De Sport 6147 1684 3,65 440 3,65 
5 Eureka 5670 1680 3,37 840 '3,38 
6 Krijt o. tijd 5676 1748 3,24 1248 3,25 
7 Gr. Pomm. 5164 1722 2,99 1522 3,00 
8 's Schipke 5296 1901 2,78 1022 2,74 
In deze competitie hebben Gr. Meukn
dijk ('t Hoekje), H. v. Breugel (Pr. Hen
drik) alle 14 gesp�lde partijen gewon
nen. Dit is voor beide spelers niet ge
makkelijk geweest om ongeslagen in 
deze lste klas uit de strijd te zijn geko
men, als men nog eens nagaat, hoe'n 
spanning er geheerst heeft om de boven
ste plaats te bezetten. 

Volk, hunkerend naar medicijnen. 
Wat hier volgt is iets over het werk van een doodgewone ziekenverpleger, ingedeeld bij het leger te velde. En in het bijzonder over zijn aandeel in het herstellen van de vrdfige, rustige toestanden in de in het binnenland gelegen kampongs. 

Als resultaat van de republikeinse tijd is 
het volk "gezegend" met allerlei ziekten, 
die door gebrek aan medicijnen verwaar
loosd zijn tijdens het wanbeheer in die 
·periode. 
Tijdens de politionele actie, werd het 
stadje Grissee, ten NW van Soerabaja, 
door de Grenadiers bevrijd, en, zoals 
overal• in de pas bevrijde gebieden, lag 
ook daar een welhaast hopeloze taak te
wachten. Het begin was tamelijk moeilijk 
maar weldra kwamen de moedigsten uit 
de dichtbijgelegen l<ampong, na hun door 

• de repubHkeinse propaganda ingeprente 
angst voor de Hollanders te hebben 
overwonnen, hun "obatje" halen. En toen 
bleek, dat qe Hollanders toch niet zulke 
wreedaards waren als verteld was en
iedereen hielpen die d:it vroeg, stonden 
weldra dag in, dag uit, 70 tot 80 mensen, 
kinderen en volwassenen, 's morgens 
voor dag en dauw in de rij, om hun zwe
ren en huiduitslag te laten behandelen. 
Vele van de Nederlandse militairen be
grepen niet, waar de hospitaalsoldaten de 
moed vandaan haa�den om deze afzichte
lijke kwalen te behandelen. Maar de be
vrijding bracht hen voedsel en kleding en
nu ook hun wonden en ziekten werden 
verzorgd, leefden de mensen weer op. 
Zij zagen het leven niet meer zo somber 
in. Ze konden weer vis vangen, hun rijst
velden bewerken en vrijelijk hun produc
ten op de passers verhandelen. 
Maar toch bevreemde het dat slechts de 
bevolking uit de naburige kampongs 

Een exemplaar van deze declaratiestaat 
benevens twee exemplaren van elke ge
tekende kwitantie moeten daarna zo 
spoedig mogelijk door de werkgever wor
den opgezonden aan de . Administratie 
van het Risicofonds voor de Bouwbedrijven in Nederland: welke voorlopig is gevestigd te Amsterdam Sarphatiestraat 12. 
Op de declaratiestaat dient de werkge
ver tevens te vermelden, aan welke van 
terugbetaling hij de voork,mr geeft. 
Behalve de door hem uitgekeerde bedra
gen ontvangt de werkgever van het fonds 
een opslag van 30 % ; deze opslag wordt 
berekend over de som van de bruto uit
gekeerde bedragen, die de declaratie
staat aangeven. Deze opslag dient om 
aan de werkgevers te vergoeden de op 
de verstrekte uitkering vallende sociale 
lasten. 

VADER EN ZOON 

De door de werkgever verstrekte verlet
uitkering wordt n.l. voor de berekening 
van de premies voor de Ziektewet

J 
Kin

derbijslagwet en Ziekenfondsbeslmt vol
ledig als loon beschouwd, waarover de 
normale premie verschuldigd is. 
De premie Ongevallenwet maakt hierop 
een uitzondering; de uitbetaalde verlet
uitkeringen worden gelijkgesteld met 
,,wachtgeld" waarover een uniforme pre
mie Ongevallenwet wordt geheven van 
0.22 %. Op de loonlijsten welke t.z.t. bij 
de Organen der Ongevallenverzekering 
moeten worden ingediend, dienen de als verletuitkering uitbetaalde bedragen dus 
duidelijk te worden aangegeven als ,,wachtgeld". 
Wordt vervolgd. H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 
S.C.B. - O.D.C. 1 - t.

Een wedstrijd die prachtig • begon, en 
waarin beide elftallen een technisch goed 
spelletje voetbal demonstreerden, veran
derde geleidelijk aan in een wedstrijd die 
met voetbal weinig gemeen had. Dat het 
toelaatöare niet werd overschreden, en 
alles nog binnen de perken bleef, is uit
eindelijk nog een complime1it waard aan 
het adres van de spelers. De enige man 
die hieraan debet was, was scheidsrech
ter Van Linder. Toen kort na het begin 
eerst Pennings en toen Hazenberg, zon
der in het bezit te zijn van de bal, tegen 
de vlaktè werden gekegeld, en deze over
tredingen ongestraft werden gelaten, 
kregen de spelers in de gaten, dat alles 
geoorloofd was. De rest laat zich mak
kelijk begrijpen. In een periode, waarin 
ODC een duidelijke veldmeerderh.eid en 
een veel beter ploegverband had laten 
zien, nam SCB tegen de verwachtiqg in 
de leiding. Een op zichzelf slecht ge
nomen corner werkte de ODC-verde-
diging in eigen- doel. 1-0. 
Deze stand bleef tot diep in de tweede 

De bomen bogen en zuchtten onder de 
harde Novemberwind. De laatste blaren 
werden de lucht in gejaagd ver van hun 
takken en een vergeten appel plofte 
neer in 't beetje vergeelde gras van de 
boomgaard, dat de droge zomer nog 
gespaard had. 
Toontje sukkelde vanuit de kerk naar 
huis, bleef hier en daar wat staan praten 
of rustte even uit. 
De laatste tijd kon hij z'n benen al niet 
zo goed meer mee krijgen. 
Ook z'n ademhaling functioneerde niet 
zo best meer. ,,Dempig", zei z'n zoon 
altijd. 
Nou ja laat 'm wat dempig zijn. Op slot 
van rekening was Toontje toch nog kras 
voor z'n zeventig. Hij had er al velen 
naar 't kerkhof vergezeld, die met hem 
naar school waren gegaan en hun Plech
tige Communie met hem hadden gedaan. 
Z'n zoon was nu al veertig. Die zat nu 
op de boerderij. 't Ging 'm niet slecht. 
En dat is toch veel waard. 'n Schoon 
huishouden, 'n pronte vrouw en 'n hele 
tafel volk - dat klein goedje (dat 't 
wel eens wat te druk maakte voor hem). 
Nee, Toontje had geen klagen. 
Hij tippelde iedere morgen naar de Mis 
van half negen, hoorde daarna 't nieuws 

HetGehei1n 
van 

Doruske 

Simpel 

20. Tegen het vallen van de avond ging 
Doruske naar het bos. Niemand behalve 
de koning wist van zijn plan af. Nieuws
gierig werd hij nagekeken door de men
sen, die zich afvroegen wat het manneke 
wel mocht bezielen om geheel alleen de 
kant van het bos uit te gaan. 
In het bos aangekomen, ging Doruske 
rustig op een wegbermpje de dingen af 
zitten te wachten, die komen zouden. 

van andere kerkgangers, bleef wat na_.. 
praten over 't weer en liep dezelfde weg 
terug, die hij gekomen was. 
Thuis kroop hij in z'n leunstoel, rookte 
z'n pijpke en zat wat te suffen, tot 't 
middag werd en etenstijd. 
't Pijpke en na de middag de krant, 
's avonds soms enkele buren en vroeg 
onder de wol. 
Dat was zo de dagorde van Toontje. 
Daar zat niet zo heel veel afwisseling 
in, maar Toontje was heel tevreden 
ermee. 
Dat duurde zo tot men hem op 'n goede 
dag uit de kerk naar huis moest brengen, 
omdat hij gevallen was. 
Vanaf <lie dag lieten z'n benen hem in 
de steek. Hij moest wat geholpen wor
den. Z'n handen begonnen wat te beven. 
Kortom Toontje werd een last in 't huis. 
Hij voelde dat zelf ook heel goed, al 
kon hij er niets aan doen. Z'n zoon keek 
nu en dan eens ongeduldig naar de hoek 
van 't vuur waar Toontje aan z'n pijpke 
zat te trekken. 
Op een goede dag was er zo iets gezegd 
over 't "liefdehuis". 
Toen begreep Toontje wel welke kant 
't met hem uit zou gaan. 
Het duurde nog enkele weken voordat 

.Zo nu en dan liep hij eens een eindje op 
en neer, want de uren gingen heel traag 
voorbij, maar angst kende hij niet. 
21. Tegen middernacht zou het man
neke zijn ingedommeld, als niet het he
vig grommen van het serpent Doruske 
wakker had laten schrikken. 
Nu moet ik handelen dacht hij. 
Behoedzaam opende hij het kistje en 
wat er toen gebeurde heeft het manneke 

naar ons toe kwam" Waren de mensen· 
uit de meer afgelegen kampongs t'e lui 
om te komen? Of interesseerde het hen • 
niet? 
Al spoedig bleek, dat de ware rede1a 
wás: angst voor· terreur van- de "voor
vechters van de vrijheid", hun, eige11 
landgenoten. Ze wáren bang, en terecht, 
dat ze teveel in het oog zouden lopen 
met zo'n smetteloos wit verbandje om 
been of arm. Dat ze hun genezing zou
den moeten betalen °'et een roofpartij of 
erger, door terreurbenden, in wier 'kraam 
het natuurlijk niet te pas kwam dat de 
Belanda's zo veel goed deden. Dit 
kwam pas goed tot uiting toen om een 
of andere reden, de post meer naar vo
ren moest worden verschoven. Al spoe
die stroomden de mensen van· daar ook 
naar "toea,1 dokter". En dat hun gen�
zing hen ook wat waard was, bleek mt 

de geschenken, zoals pisang en eieren, 
die ons als dank werden aangeboden. 
Jammer genoeg kan nog niet geheel 
worden verhinderd, dat rampokbenden 
zich af en toe in verder gelegen kam
pongs_ vertonen. Indien dit niet gebeurde 
zouden ook vele andere zieken zonder 
vrees voor wraak van terroristen naar 
onze verplegers durven komen. Dege
nen, die uit de kampongs in het z.g. • 
randgebied naar ons toe durven komen, 
zijn doorgaans dermate bedekt met 
zweren, dat het bijna te erg is om aan 
te zien. Deze mensen hebben slechts 
te kiezen tussen twee uitersten: of ten 
onder gaan aan hun kwalen of de kans 
lopen hun bezittingen te verliezen aan 
terroristen. 
Lat.en wij hopen, dat alle inheemsen 
spoedig in staat zullen worden gesteld, 
vrijelijk met ons om te gaan zonder 
hiervoor op wrede wijze te moeten 
boeten. 
Dan zal er nog heel veel werk te doen 
zijn, zowel voor ons, ziekenverplegers, 
als voor de zich geheel aan deze taak 
gevende Rode Kruis-zusters, die, e�en- . 
als wij, menig, op het het eerste gezicht_ hopeloos lijkend geval, gezond hebben 
kunnen afleveren 

Gesprek van Vanavond 
In Limburg werden enkele tonnen wit

lof op de mestvaalt geworpen, terwijl 
een vijfhonderd ton witlof werd inge
voerd vanuit België. Ondertussen cre
peren de • mensen in Duitsland, waar
onder ook Nederlanders van honger. 
We gaan al weer aardig de weg op van 
enige jaren gelede!), toen men in andere 
werelddelen de locomotieven met graan 
voortdreef en de Chinezen in honderd-
tallen van honger omkwamen. 
Och ja, er is niets nieuws onder de zon 
en de geschiedenis herhaalt zich on
eindig vele malen. Zo krijgen we binnen 
korte tijd weer spek voor een dubbeltje 
het pond. We )<rijgen straks weer de 
bussen crisis-vlees te zien, ongeledigd 
langs dé weg. 
We krijgen weer volop servies-goed, 
want het is "vrij". 
Als het net eender gaat als met de siga
ren, dan weet U de rest wel. Ook met 
de fietsen zijn we al een heel eind voor
uit gegaan. Morgen fietsen we op een 
vergunningloze fiets. 
En zo kunnen we zoetjesaan gaan ge
loven in een nieuwe maatschappij, waar 
alles te koop is, waar niets meer te 
wensen over blijft. 

1 Verhaal van de week 
er met Toontje zelf over gesproken 
werd, maar op een goede dag moest er 
dat toch van komen. Toontje knikte 
.maar ja. Hij kon daar niet véel .aan doen. 
Z'n zoon was al naar de zusters geweest 
en de volgende week zouden ze 'n plaats 
voor Toontje klaar maken. 6 

Op de afgesproken dag ging de zoon 
z'n vader naar 't Liefdehuis brengen. 
Daar de knecht die dag de "roomkar" 
moest rijden, werd Toontje op de krui
wagen gezet. • 
Weer was 't Novemberweer. De wind 
joeg hoog door de populieren. 
Toorltje zat op de kruiwagen. Vlak voor 
de laatste bocht liet Toontje z'n zoon 
eventjes stilstaan. De kruiwagen werd 
neergezet. Toen zei Toontje: ,,Hier moet 
ge efkes rusten, jongen. Dat heb ik ook 
gedaan, toen ik mijn vader naar 't liefde
huis krooi". 
Eventjes werd 't stil. De laatste blaren 
werden de lucht in gejaagd ver van hun 
takken en een vergeten appel plofte neer 
in 't beetje gras van de boomgaard, dat 
de droge zomer nog gespaard had. 
Dan piepte weer het rad v.an de krui
wagen. 

nooit kunnen vertellen. 't Was zo angst
aanjagend, dat hij zich plat tegen de 
grond drukte met de vingers in zijn oren 
gestopt. Na zo enige tijd doodstil te 
hebben gelegen, waagde hij eens even 
te kijken. Doch hij zag niets meer en 
alles was doodstil. 
Ziezo, dacht Doruske, • ik ga nu naar 
huis en als het morgen dag is, zullen 
we wel zien, wat er gebeurd is. 

1 
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Af scheid van Sema�a-ng 

Een militair uit de Tijgerbrigade 
vol_Ui in een gedeeltelijke demobi
lisatie van "zijn" brigade aanlei
ding z'n ziel. eens uit te schrijven 
,en de verdiensten van dé Tijgers 

• in de Tropen eens aan de publici
teit prijs te geven. Daar de Tijger
brigade ook vele B�xtelse jongens
onder haar J>anier heeft staan,

• geven wij hier de bewuste ont
boezeming.

Er ligt een schip op de rede van Sema
rang, dat de vervulling betekent van 
duizend in �mbere uren gedroomde ver
iangens, waarnaar is uitgezien door hon
derden ogen telkens weer, wanneer de 
helling van de Gombel voor de uit hèt 

_ Zuiden komenden het onvergetelijk pa
norama openlegde van stad en zee. Het 
is slechts een kleine boot, maar. in de 
enge welving van zijn ruimen zal hij 

1 ·werelden bergen, werelden van herinne
ringen en hoopvolle verwachtingen, even
veel als er mensen aan boord zijn. 
Onder het teken van het Zuiderkruis zal 
het Eerste Bataljon Stoottroepen en een 
-deel van het GB! de terugreis naar het

- vaderland aanvaarden, na meer dan vol-
brachte diensttijd in de tropen.
Nog enkele dagen en dan zullen wij aan
de kade de laatste LCT uit het gezicht
·zien verdwijnen en omkeren en doorgaan
met het werk, dat zij tot nu toe met ons
·verrichtten. Wapenbroeders gaan heen,
vriendschap gegroeid in de uren van
·gevaár en ontbering, waar de ene mens
tegenover de andere staat zoals hij wer-

•.kelijk is, wordt verbroken door de gol
ven, áie zich tussen hen en ons dringen
en de sporen uitwissen van het schip, dat
hen wegvoert.

Er is in de afgelopen jaren een grote
1 , ·kameraadschap gegroeid tussen de on

derdelen, die oorspronkelijk slechts door 
�en administratieve maatregel werden 

• ·samengevoegd tot een gevechtseenheid.
·Zij waren van vt!rschillende afkomst: het
GB!, aangetreden voor de dienst in Indië
.als de allereersten, . maar door . de loop
der omstandigheden van de plaats voor
.aan verdrongen, uiteengeslagen naar alle
·streken van de archipel, overal aanwezig
maar nergens als eenheid. De Stoottroe
pen, een nieuw onderdeel van de Neder
·1aydse weermacht, gekomen om te vech
ten en dit belijdend, vol zelfvertrouwen
·en gevoel van superioriteit, vastbesloten
om hun naam eer aan te doen en daar
te zijn waar doorgestoten moest worden,
·zich verheven voelend boven de andere,
-de gewone R.l.'s, zoals ze ze noemden.

Het zesde en het dertiende, ook ontstaan
in de storm dèr bevrijding, vooral het 
-zesde met een reeds zeer belangrijke en
·zware staat van dienst in de strijd tegen
de Mof aan de Maas, minder zelfbewust,
·misschien enigszins huiverig voor de taak,
-die hen wachtte en waarvoor zij even
·min als de Stoottroepen waren uitgezon
·den. De Amsterdammers zo uit Amster
•dam naar het altijd moeilijke Oostfront .
van Semarang, aan de tropen wennen en
·meteen vechten voor het leven en �
veiligheid van de stad. Geheel Neder
lands bonte wereld van religie eQ volks
.aard door een pennestreek op een bu
reau bijeengevoegd tot een gevechtseen
heid.
Dit werd _de Tijgerbrigade, een werke
lijke eenheid, waar ieder de hem toe
gedachte taak met alle energie en en
·thousiasme vervulde tot het hoogste
offer, dat hij gev�n .kon toe. De brigade,
-die een bovenmenserrjke zware taak

•. heeft -geHad, die vaak niet eens begre
·pen werd door de buitenwereld, waarbij
talrijke soldaten en officieren zijn, die
naar Nederland terug keren zonder iets
anders in Indië gezien te hebben dan
de plaatsen, waar hun zweet en bloed
stortten. De brigade, die bij het rauwe
oorlogswerk de discipline wist te hand
haven van een garnizoen in vredestÜd.
De brigade, die wist te slaart en te helen,

, die verovering en opóouw wist te com
bineren, die gevreesd was bij de kwaad
williger\ als de Tentara Matjan • en de
sympathie had, van alle bewoners van
zijn gebied, blanken en Indonesiërs van
elke landaard. De grijnzende Tijgerkop
werd de schrik van de terroristen en het
teken van veilige bescherming voor alle
goedwillenden . . . ........ .
Vanzelf is bij de achterblijvend;n een
gevoel of er iets moois stuk wordt· ge
maakt, een gaaf geheel verbroken. En

• niet alleen bij de achterblijvenden. Ook
zij, die vertrekken, gaan niet heen met

_ de juichende fanfarestemming, welke zij
zich i11 h,et verl�den hadden gedroomd. 
Zij laten een stuk van zich zelve in M1d- • 
den Java achter. In de vriendschap met 
hun kamera�n, in de vriendschap met 

de burgerij, in • de dankbare aanhanke
lijkheid van de kampongbevolking, waar
tussen zij zo lang hebben geleefd. Hun 
vrolijkheid wordt getemperd door de ge
dachte, dat het werk, waarvoor zij uit
trokken nog niet voltooid is. Niet door 
hun schuld, zij hebben zich niets te ver
wijten. 

De Stoottroepen hebben altijd een bij
zondere plaats ingenomen in de Brigade. 
Dat ·was op de eerste plaats, de bijzon
dere positie, die zij zichzelf gaven, door 
hun zelfverzekerdheid, door hun ver
trouwen op hun eigen kunnen. Waar 
de and�ren het zelfvertrouwen kregen 
door het experiment, waren zij een slag 
voor, omdat ze kwamen met de over
winning reeds in hun zak Zij namen 
een bijzondere plaats in door hun corps
geest, die bij dit bataljon veel sterker 
was, althans tot uiting kwam dan bij de 

. anderen. De overige onderdelen hadden 
op papier een traditie van n�eer dan een 
eeuw, �aar de onsoldateske houding van 
het Nederlandse volk had dit verband 
met het verleden reeds lang verbroken: 
de Stoottroepen hadden een geschiede
nis van nauwelijks een jaar, maar die 
historie was dan ook levende werkelijk
heid voor iedere man van het regiment. 
Zij stree.fden ernaar om overal de eer
sten te zijn en het risico van een debacle 
of een tegenslag daarvoor op de koop 
toe te nemen. Zo was het met vechten 
en feesten, met ·sport en met spel. Zij 
hebben zwaar aan de weg getimmerd, 
maar niet alleen aan de Bodjong met een 
blonde Madelein, maar veel meer aan 
de ongebaande wegen en·paardenpaden 
in het verrad<yrlijke heuvelland rond Se-
marang . ....... . 

Wij hebben de grootste bewondering 
voor hun werk voor ieder, die eerlijk 
wil spreken, moet het een uitgemaakte 
zaak zijn, dat zij in vele opzichten een 
voorbeeld zijn geweest. Maar een"-.voor
beeld, dat nabij werd gestreefd en hoe 
langer hoe meer geëvenaard door de 
anderen. 
Wanneer wij nu het geluk zou�en heb� 
ben met hen de reis terug te maken zo
als de heenreis, zouden niet meer toe
vallig bijeenkomen onderdelen verbaasd 
zijn elkaar te hebben ontmoet op een 
stomer in de Oceaán, maar vrienden 
samen gaan, die weten, wat ze waard 
zijn en dat ze heel wat waard zijn ... . . .  

• beiden. Zoals de Stoottroepen hier de
proef hebben genomen op de som, waar
van de uitkomst voor hen reeds tevoren •
vaststond, hebben de anderen gemerkt,
dat ze ook rekenen 'konden en feilloos.

Onder het teken van het Zuiderkruis,·
dat zo vaak een baken was bij nachte
lijke tochten of een rustpunt voor het
oo_g als de wachtende naar de sterren
hemel tuurde, gaan zij thans de terug
keer naar het vaderland aanvaarden.
Maar niet allen. 46 hunner blijven hier
achter onder onze hoede, van ons en de
burgerij van Semarang, die de zorg voor
hun nagedachtenis heeft toegezegd. Zij
blijven rusten onder het Zuiderkruis als
voortdurende herinnering aan de offers
die dit bataljon heeft gebracht voor het

p herstel van veiligheid en recht in deze
gewesten: 46, die niet worden afgelost,
maar hier voor eeuwig hun post hebben
betrokken. Zij hebben niet gestreden
voor eigen gewin, zij hebben niet ge
streden voor ove;teersing of onder
drukking. Zij werden als al hun kamera
den slechts bezield door fanatieke haat
tegen ieder, die terreur en ellende bracht
in dit land en zich richtte tegen de weer
lozen. Zij gaven hun leven t werkelijk
heid voor Indonesië, voor de armste

• Javaan.

En thans goede reis en behouden vaart.
Wij geven jullie thans over aan de hoe
de van het vaderland, waar je al� be
horende tot de eerste demobiliserenden
ook weer de spits zult moeten afbijten
in een organisatie, die nog op gang moet
komen. Ik zou willen, dat de ontvangst,
was zoals het afscheid is, dat mensen
jullie ontvangen, die begrijpen wat deze
jaren betekent hebben, dat het •• geen
jaren zijn geweest van genoegelijk avon
tuur maar van harde arbeid en ontbering,
van teleurstelling op teleurstellin�. Ik
hoop, dat men jullie niet zal beschou
wen als zonderlingen, die niet goed meer

_in de maatschappij passen, want volgens
ons idee p,i'ssen jullie juist wel in de
samenleving van het ogenblik, die im
mers schreeuwt om mensen, die werken
willen en offeren voor een gemeenschap- .
pelijk doel.

Correspondentiè 
-Inzender v. d. M. U moet niet vergeten .
dat er veel is veranderd. De gemeente-
raad is vrijwel homogeen.
Weliswaar komen er wel eens punten in 
behandeling waarop een of ander raads
lid een afwijkende visie heeft, doch tot 
nog toe hebben wij gemeend in onze 
verslagen alleen de afhandeling in z'n 
geheel te moeten weergeven.
Het sensationele karakter, wat vroeger
door sommigen aan de Raadsvergaderin
gen werd gegeven, was wel als het ware 
een amusement voor het luisterend pu
bliek maar serieuze mensen waren er 
àfke(ig van. 
Toen bewezen de couranten de gemeen
schap geen dienst met het opnemen der
raadsverslagen in de vorm als door U
bedoeld, integendeel, zij wakkerden de
.sensatielust aan en zodanig, dat er "toe-·
gangsbewijzen" voor het bijwonen der 
raadsvergaderingen op de publieke tri
bune moesten uitgereikt worden. 
Toch willen wij trachten, voor wat be
treft het d•r U bedoelde onderdeel der 
Raadsvergadering, aan bepaalde verlan
gens tegemoet te komen, alhoewel er
raadsleden zijn, die er niet op gesteld
zijn.

Inzender V., ·Gemonde. Uw betoog is
veel te uitgebreid. Het is waar, wat U 
schrijft, doch is op de wijze, zoals U
doet, al· zo dikwijls neergeschreven. , 
Probeer uw ideeën eens tot gelding te
brengen door persoonlijke belangstelling 
te wekken voor verschillende acties. 
U bezit ovèrredingskracht genoeg. 
Wellicht hebt U op die wijze meer suc
ces dan bij de massa. Deze komt immers 
niet gemakkelijk in beweging. 
En gelooft U maar, zwaar en groots
werk wordt per slot toch door kleine 
groepen bekwame en/of onbaatzuchtige 
mensen verricht. 
Het is altijd zo geweest dat de goede
kleine kern de ziel is van de samen
leving. 

Kleine Weetjes 

REMBRANDT, de -·zeventiende-eeuwse 
schilder heette met zijn achternaam '\lan 
Rijn. Hij werd 15 Juli 1606 te L�iden 
geboren. Zijn vader heette Harmen Ger
ritz van Rijn. Hij was molenaar. 

't BAIANISME: is een theologische 
dwaling van Michaël Baius (1513- 1589),. 
'n hoogleraar te LeuveH. 
Zij heeft veel verwantschap met de leer 
van Luther en Calvijn. 

't JANSENISME: is een theologische 
dwaling van Cgrnelius Jansenius (1585-
1638) 'n theoloog te Leuven, die veel 
volgelingen heeft gehad. 
Jansenius werd later bisschop van leper 
en op z'n sterfbed onderwierp hij z'n 
gesfhriften aan 't bevoegd gezag. 

't PlëTISME is 't protestantse quiëtisme 
dat Jacobus Spener tot vader heeft ge
had. Hij stierf in 1705. 

Medische Curiosa 

"DOOD", LEVEND EN ÇEZOND 

De 14-jarig� Richard Heyard uit Louis
ville Ohio dankt zijn leven aan een 
electrische 'schok waardoor hij weer tot 
leven we�d gebracht, nadat hij "gestor
ven" was tijdens een borstoperatie. 
Toen de borst-openin<> bijna dicht was, 
hield plotseling zijn polsslag op en stond 
zijn hart stil. ,,De patient was schijn
dood", zo heette het in het verslag van 
de Amerikaanse Medîsche Vereniging 
in haar politiek orgaan. 
De chirurg Dr. Claude S. Beek van de 
Western Reserve Universiteit te Cleve
land, Ohio, maakte de borst weer ops:n, 
en masseerde het hart gedurende 35 mi
nuten, waarna het begon te kloppen, 
doch zonder regelmaat. Daarna werd 
procaine hydrochloride toegediend om 
het hart minder gevoelig te maken voor 
de derde en laatste proef. 
Een electrische schok. Twee grote elec- -
troelen van 1.5 ampere en 110 • wissel
stroom voltage, zoals algemeen gebruikt 
in Amerika werden met het lichaam in 
centact gebracht en reeds na de tweede 
schok begon het hart regelmatig te klop
pen. Medicijnen en voortgezette massage 
jledurende twee uren yerhinderden een 
inzinking. Dertig dagen later was de 
patient volkomen hersteld. 

EEN MERKWAARDIGE OPERATIE 

Eén dezer dagen had in Stockholm een 
merkwaardige operatie plaats. 
De Zweedse chirurg C. Graaford wist. 
de Fransman Havard het leven te redden 
door bij hem een gedeelte van de aorta 
of grote lichaamsslagader te verwijderen, 
waarna hij de 2 uiteinden weer aan el
kaar hechtte. Dat dit uiterst snel moest 
geschieden, behoeft wel geen betbog, 
als men zich realiseert, dat het hart op 
het critieke moment moest stilstaan, het
geen vanzelfsprekend slechts enkele sè
conden kan duren. 
Raymond Havard, die 24 jaar oud en 
gehuwd is - hij heeft een dochtertje 
van enkele maanden oud - leed reeds 
twee jaar aan een vernauwing in de aor
ta. De artsen, die hem behandelden, be
schouwden zijn geval als volkomen ho
peloos en gaven hem nog slechts ander-
half jaar te leven. 
Een redacteur van het blad "Paris Pres
se", die toevallig van het geval op de 
hoogte was, had echter van de grote 
kundigheid van de Zweedse chirurg ge
hoord en stelde zich met hem in· ver
binding. Aangezien Havard niet in staat 
was de hoge kosten, aan een moeilijke 
operatie verbonden, te �ranen verklaar
de Dr. Graaford zich bereid jeze gratis 
te verrichten. De K.L.M. tezamen met 
de Air France vervoerde Havard naar 
Stockholm. 
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voor Katholiek Thuisfront Parochie H. Hart

De operatie, een unicm!! in de· medische 
wereld, slaagde uitmuntend, en wèrd bij
gewoond door 32 chirurgen uit 8 ver
schillende landen. Havard bevindt zich 
thans in een hospitaal te Stockholm, 
maar het ziet er naar uit, dat hij spoe
dig naar Parijs zal kunnen terugvliegen. 

Parochie-Agenda 
PAR�HIE ST. PETRUS BOXTEL 

te Zondag v. d. Vasten, 15-2-48. 
Een goed Katholiek is in de kerk. 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst dan de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half 11 de Hoogmis met 
Lijdensmeditatie. Vandaag wordt de H. 
Mis van 9 uur opgedragen voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie. Vandaag gaat in alle H.H. Mis
sen de 1 e schaalcollecte voor de Katho
lieke Actie, de 2e schaal voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
beide collectes ten zeerste in de mildda
digheid van de gelovigen' worden aanbe
volen. 
A.s. Zondag gaat de 1 e schaal voor het
seminarie.
Maandag en Woensdag katechismuson
derricht voor de jongens om half 9 in 
de Petrussschool en Dinsdag en Donder
dag voor de meisjes op Duinendaal tot 
voorbereiding van de Plechtige H. Com
munie. Vanavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. Donderdagavond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje. Vrijdagavond om 7 u ..
Kruisweg, waarna kort Lof en verering 
van de relikwie van het H. Kruis. 
Zaterdag is het biechthoren vari 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 Johannes van der Eerden, z.a. 
gel. mndst. voor Huberdina Queens Kus
ters, H. Hartaltaar gel. mndst. voor Jo
hanna Schellekens-van Hoofd, H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Marinus van 
Diessen vanwege de K.A.B.; om half 8 
gel. H. Mis voor Maria van Gri�e 
Nijmegen overleden, z.a. gel. �or 
Johannes van Erp en Elizabeth van Rooy 
ds hvr.; om half 9 gef. gez. jrgt. voor 

• Henrica Verheyden-Roefs:
DINSDAG: om kwart vbor 7 gez. jrgt. 
voor Johanna van Lieshout-Saats, z.a.
gel. H. Mis voor Johanna de Laat-van 
Kempen vanwege de buurt, H. Hartal
taar gel. H. Mis voor Gerarda vai:i Hem
men-van Vught, H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Johannes van der Plas en Hen
drica Dirks de hvr.; om half 8 gel. jrgt. 
voor Wilhelmina Bergman-de Bresser en
Adrianus de zoon, z.a. gel. jrgt. voor Jo
h annes Timmermans; om half 9 gel. H.
Mis voor Martinus Voets; om half 10 
gez. H. Mis tot bizondere intentie. 
WOENSDAG: om kw. v. 7 gef. gez. jrgt.
voor Johanna van der Eerden-de Visser, 
z.a. gel. H. Mis voor Johanna de Laat
van Kempen vanwege de buurt, H. Hart
altaar gel. mndst. voor Petronella van 
Grinsven-v. cl. Steen, H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Marinus van Griensven- vanwege de Boxtelse R.K. Slagersver
eniging; om half 8 gel. H. Mis voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger, z.a. gel. H. Mis voor Petrus 
Laus vanwege de klanten; om half 9 gez. 
mndst. voor Christina Heiligers-Derks. · 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johanna Pastoor-v. d. Broek, 
z.a. gel. mndst. voor Johanna de Laat
van Kempen, H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Adriana van Minderhout-Simons, 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Andreas
de Visser vanwege de buurt; om half 8 
gel. jrgt. voor Johanna Timmermans
Schellen, z.a. gel. H. Mis voor Martinus 
Giesbers; om half 9 gel. jrgt. voor Jo
hanna v. d. Hagen-Princee.
VRIJDAG: om· kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Adrianus Verheyden, z.a. gel. 
mndst. voor Adriana van Bragt-Smetsers, 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Anna
Hensen-v. d. Langenberg, H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Michael v. d. Meyden 
en Anna v. d. Ven de hvr.; om half 8 
gel. jrgt. voor Valentius van Doesburg, 
z.a. gel. H. Mis voor Pétrus Muselaars
en Henrica van Drunen de hvr.; om half 
9 gel. jrgt. voor Everardus Leermakers. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Marinus van Diessen, z.a. 
gel. mndst. voor Anna v. d. Boer, H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Johanna van 
Woensel-Spierings,' H. Bloêdkapel gel. 
H. Mis voor Elizabeth Traa-Verhoeven
vanwege de kleinkinderen, om half 8 gel. 
jrgt. • voor Geerdina Timmermans-Leer
makers, z.a. gel. H. Mis voor Henrica 
van Geel-Hensen te Heerlen overleden; 
om half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Cornelia Ren
ders. Diqsdag 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. mndst. voor Jo
hannes van Boxtel. Zaterdag gel. H. Mis 
voor bijzondere intentie. 
Gedoopt: Petrus Hendricus Maria z. v.
Clemens van Hövel van Wezeveld en 
Westerflier Roes; Hendricus Pieter Ma
ria z.v. Hendrik v. d. Kruys- v. d. Anker; 
Martina Johanna Hendrica d.v. Marinus 
v. d. Meyden v. d. Hout.

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

te Zondag van de Vasten 
15 Februari 1948 

. De te schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. Aan de uitgang der' Kerk col
lecte voor het Kath. Thuisfront. 
Vandaag onder de HH. Missen van 7 

- en 8 uur Algem. H. Communie voor de
leden der H. Familie van Moeders en 
Gehuwde vrouwen. 
Vanavond wordt om kwart vodr 7 het 
Rozenhoedje gebeden. Om 7 uur Lof 
met volkszang voor onze Jongens in
Indië. 
Onder dit Lof zal Kapelaan Cox de 
eerste Lijdens-meditatie houden. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag Quater
temperdagen, dagen van gebed en boete. 
De oude Kerk bad dan speciaal voor 
haar priesters. Op deze dagen mag men. 
geen vlees of jus uit vlees gebruiken. 
Deze week zullen de Prefecten en 
Onder-Prefecten der H. Familie van 
mannen op huisbezoek gaan, om nieuwe 
leden te werven voor de gereorganiseer
de H. Familie. . . , 
Vrijdagavond 8 uur repetitie voor de 
Zangeressen der H. Familie van meisjes. 
ZONDAG, 15 Febr.: 6 uur Ld. voor 
Mej. Spijkers-Dekkers v.w. het Ap. des 
Gebeds; 7 uur Ld. voor de Parochie; 
8 uur Ld. voor Biz. Intentie; kwart over 
9 Ld. voor overl. Moeder;· half 11 de 
Hoogmis voor Clazina v. d. Gouw v.w. 
Broed. H. Roz. 
MAANDAG, 16 Febr.: 7 uur l.j. voor 
·Henricus Theurlings, Henrica Schaaps
meerders z.e. en Cornelia de dtr.; I.m. 
voor Willem v. d. Langenberg; kwart v. 
8 I.m. voor Maria v. Opstal-v. Breugel;/ 
I.m. voor Theodora v. Schaayk; half 9 
Ld. voor Piet v. d. Kruys ..
DINSDAG, 17 Febr.: Pl. I.m. voor Wil
helmina Steenbakkers-Tuien; I.m. voor 
Johanna de Kort -v. d. Broek; kwart v. 
8 Ld. tot Biz. Intentie; l.d. tot Biz. Inten
tie; half 9 f.j. voor Johannes v. Erp.
WOENSDAG, 18 Febr.: 7 uur 1.j. voor
Catharina Snijders-Jansen; I.m. voor Cla
zina v. d. Gouw; kwart voor 8 Ld. voor 
Jan v. d. Aa; I.m. voor Johanna Spijkers•
Dekkers; half 9 1.j. voor Henrica v. Erp-
Schoones. " •
DONDERDAG, 19 'Febr.: 7 uur Ld. v.
Matthilde Scheepers v.w. de Buurt; l.j. 
voor Laurentius Nouwens; kwart voor 
8 Ld. voor Christiaan Merks v. w. de 
H. Fam.; Ld. voor Maria Kouwenberg
v. d. Steen; half 9 l.j. voor Franciscus 
Mandos en Elisabeth ·vloedgraven z.e.
VRIJDAG, 20 Febr.: 7 uur Ld. voor 

Matthilde Scheepers v.w. de Buurt; Ld. 
voor Theodorus Timmermans; kwart v. 
8 I.d. voor Martina Vlaminckx-v. Handel 
v.w. de Buurt; Ld. voor . Henricus v. 
Weert v.w. de Buurt; half 9 l.j. voor 
Johannes v. d. Meyden. 
ZAERDAG, 21 Febr.: 7 uur Ld. voor 
Willem v. d. Langenberg; l.j. voor Cor
nelis v. Liempd; kwart voor•8 Ld. voor 
Nelly v. d. Steen; l.j. voor Nicolaas v.
d. Braak; half 9 Ld. uit dankbaarheid.

PAR .H. LAMBERTUS GEMONDE 

lste Zondag Vasten. 

ZONDAG: half 8 H. Mis Welzijn der 
parochie; to uur jaarg. Theodorus v: Ku
ringen. 
MAANDAG: half 8 jaarg. Theodorus 
Schellekens. 
DINSDAG: half 8 jaarg. Hendricus v. 
Houtum, en Maria de hsv. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. GeràrÖus 
Putmans en Maria de hsv., • 
DONDERDAG: half 8 jaarg. Laurens 
Timmermans en Elisabeth de hsv. 
VRIJDAG: half 8 jaarg. Joannes Tim
mermans. 
ZATERDAG: half 8 jaàrg. Jan Cornelis 
Timmermans. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst Cornelis Schellekens. 
Dinsdag mdst. Joannes v. Nistelrooij. 
Woensdag mdst Adrianus v. Ruremonde. 
Donderdag H. Mis Antoon Luypers te
Arnhem overleden. Vrijdag H. Mis Cor
nelis Schellekens v.w. proc. Hakendover. 
Zaterdag H. Mis Antonetta v. Kempen. 

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 
. 

• Eerste Zondag van de V�sten 1948

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v. 
d. parochianen; half 9 H. Mis voor de
heer Lambertus Manders en echtgenote; 
10 uur Hoogmis, om Gods' zegeningen 
te verkrijgen over Orion en de kapel 
van Stapelen. • ..D_e eerste schaal is voor de Katholieke
Actie van ons Bisdom; de tweede voor 
B.N. 
Half 3 Lof met Rozenhoedje, om de goe
de God te bedanken voor de ontvangen 
weldaden. 
Zulke dankbetuiging is de beste me-
thode om nog meer weldaden voor het
vervolg te verkrijgen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst, 
voor Petronella v. d. Sloot-v. Roosmalen. 
DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis 
voor Mevr. Marie Maas-de Werd; kwart 
over 8 gez. mndst. voor Hendrikus v. d. 
Loo. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Leo-· 
nardus Brox te Best overleden; kwart 
over 8 H. Mis uit dankbaarheid. 

• 
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DONDERDAG: half 8 jrgt. voor de 
familie Manders-v. Deursen; kwart over 
8 H. Mis tot intentie v. d. leden der 
Godvruchtige vereniging ter ere v. d. 
H. Theresia.

VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis v. 
Mej. Anna Maria Pijnenburg-v. d. Sande; 
kwart over 8 H. Mis v.w. Broederschap 
v. O.L. Vrouw v. Lourdes voor Johannes
Vermulst.

ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Bosch-v. Engeland; kwart over 8 H. Mis 
voor Mevr. v. Lieshout-de Werd. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7. Om half 7 Lof met Rozen-

• hoedje, om Gods' zegeningen te ver
krijgen over Orion en de kapel van
Stapelen.
30 dagen worden de gebeden verzocht •
voor Eerw. Zuster Maria Lina v. d. Nos
terum te Tilburg; Cornelis v. d. Vleuten
te Liempde; Antonius Martinus Peijnen
burg te Den Bosch en Mej. Anna Maria
Pijnenburg-v. d. Sande alhier overleden.

ZONDAG, 22 Febr.: 7 uur H. Mis ter
ere v. O.L. Vrouw v. Altijddurende Bij
stand voor behouden thuiskomst. Hier
bij wordt de kerk met 'n kaars vereerd.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 18, 20 

.............. � ............... 

en 21 Februari zijn quatertemper, gebo
den onthoudingsdagen. 
Voor de Missie is opgehaald bij gelegen
heid van de bruiloft van Hendriks-de 
·Regt f 5,-. En door Joke v. d. Sande
bij gelegenheid van de uitvaart van Mej.
Anna Maria Pijnenburg-v. d. Sande, al
hier f 15.60 ook voor de missie.
In onze parochie zal vanwege St. Vin

centius-vereniging een collecte gehouden
worden voor armen van onze parochie.
Dinsdag na de middag 10 Februari, zal
het eieromgang zijn ten bate van onze
parochie. Van· uit de Grote Vorst zal
over de Zalmstraat en de Kamp en
verder Kampse dreef in de richting naar
de Acht Zaligheden gegaan worden.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
TE LIEMPDE. 

te Zondag v. d. Vasten, 15 Febr. '48

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par. 
8 uur l. mdst. Adr. Vughs; 1 � uur z. 
mdst. Marinus Ha braken; 3 uur Lof, 
daarna meisjes congregatie. In alle H. 
Missen de _Ie schaal voor de Kath. Actie. 

MAANDAG: 7 uur z.m. Com. v. d. 
Vleuten als over!. lid der broederschap 
der H. Theresia; half 8 z. mdst. Cath. 

Willem Welvaarts; 8 uur l.mdst. Maria 
Adr. Coppens. 
DINSDAG: 7 uur z.m. Corn. v. d. Vleu
ten als overl. lid der Erewacht van het 
H. Sacrament; half 8 z.mdst. Theod.
Hollanders; 8 uur l.mdst. Maria Hendr.
v. d. Sande.
WOENSDAG: 7 uur z. mdst. Arnoldus
v. d. Wiel; half 8 z.mdst. Adr. Kuppens;
8 uur l.mdst. Mathilda Prinsen.

DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.mdst. Wed. 
Verdonk; 8 uur l.mdst. Engelbertus v. d. 
Wiel. 

VRIJDAG: 7 uur z. mdst. Marinus Traa 
half 8 z.mdst. Corn. v. Abeelen; 8 uur 
l.j. Com. Smolders.

ZATERDAG: 7 uur z.mdst. Com. v. d. 
"Vleuten; half 8 z. mdst. Michiel v. d. Vel
den; 8 u. 1.j. Johanna Corn. Smolders en 
kinderen. 

ZONDAG: half 7 l.j. Joh. v. Esch; 8 uur 
I.m. tot welz. der par. 10 14Jir z.j. Joh.
Hollanders.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
de quatertemperdagen, geboden onthou
dingsdagen.
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur al-

gem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdagmor
gen 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen. 

Gezelschap van de Stillen Omgang. 

De leden worden vriendelijk verzocht 
a.s. Zondag 15 Febr. na de Hoogmis de
contributie te betalen in de Jongens
school. Deze bedraagt 50 cent. Tevens
bestaat er gelegenheid zich op te geven
voor deelname aan de Stillen Omgang,
welke dit jaar gehouden wordt op Zon
dag 7 Maart. Nadere inlichtingen bij de
Broedermeesters.

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH. 

Eerste Zondag van de Vasten. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis waaronder Lijdensmeditatie 
voor de parochie. Tweede schaalcollecte 
voor de Diocesane Kath. Actie; derde 
voor bijz. Noden Episcopaat. Na de mid
dag om 3 uur Lof; na het Lof een lied. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen, geboden vasten- en 
onthoudingsdagen (in de vasten gedis
penseerd, niet in de onthouding). 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de, 6de en ?de leerjaar komen 

biechten. Woensdag onder de H. Mis 
van half 8 zullen ze gezamenlijk comrtrn-
niceren. 
Vrijdagavond om half 7 oefening van de 
H. Kruisweg.
ZONDAG: 7 uur mdst. Cornelia van 
Oers-v. d. Braak; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 

MAANDAG: half 8 H. Mis Henricus 
van de Coevering te St. Mich.gestel 
over!. 
DINSDAG: half 8 H. Mis uit dankbaar
heid (B). 

WOENSDAG: half 8 gef. jrgt. Adrianus 
van de Nosterum . 

DONDERDAG: half 8, gez. H. Mis Al-
bertus van Rulo. 
VRIJDAG: half 8 mdst. Albertus van 
Rulo. 

ZATERDAG: half 8 mdst. Gerardina 
van Schijndel-v. Dijk. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Gertruda var! der Staak
Konings; H. Mis Adriana van de Ven-v. 
d. Struyk; H. Mis Albertus van Rulo.
Missienaaikring Esch: opgehaald door de

. negertjes bij gelegenheid van de installa
tie van de Burgemeester f 1.21.

• • 
Op Dinsdag 17 Februari • 
a.s. hopen onze geliefde
Ouders 1 J. H. v.d. Wiel's Schoenfabriek 

Theodorus v.d. Langénberg 
en 

Johanna Maria Bekers 
hunne 40-jarige Echtver
enigmg te vieren. 
Dat God hen nog lang 
moge sparen is de wens 
van hunne dankbare 

Kinderen 
en Kleinkinderen 

De H. Mis zal worden op
gedragen om 9 uur in de . 
St. Pieterskerk. t 
Boxrel, Nieuwstraat 122. ! 

.......................... �--.-.■.-.--

Te koop aangeboden: een 
prima bruinvilten jongemeis
jes hoed, zo goed als nieuw, 
niet gebruikt, modern model, 
en een meisjes hoed, donker
blauw vilt, zeer geschikt voor 
gidsen-uniform, nog geheel 
nieuw. Aan spotprijs. Aan het
zeltde ::dres te koop een twee
de hamls leren damesjas, zeer 
geschikt voor iemand die veel 
buiten werkt. Adres: Breukel
sestraat 3, Boxtel. 

Te koop wegens plaatsgebrek: 
een studie-piano. Te bevragen: 
Molenstraat 19. 

Te koop: damesmantel, maat 
42, en zilvergrijze bruids1urk 
maat 44-46, zonder punten. 
Bevragen: Molenstraat 19.

Net Meisje gevraagd voor en
kele maanden in eezin van 2 
personen, enigszins bekend 
met koken. 's Zondags vrij. 
A. Loerakker-v. Geel, Burgal;
ker 12.

Te koop: rijwiel en piano. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 

1 
11
1 
1 
1 11
11 1 
11 1 
1 1 
1 
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OISTERWIJK 

vraagt Meisjes voor de stikkerij

en J Ongens ter opleiding in de

verschillende afdelingen. 

Aanmelden dagelijks aan de fabriek. 

Een Cigarellenkoker 
is het ideale cadeau voor een man! 

Wij etaleren deze week nieuwe modellen 
cigarettenkokers in de prijzen van 
f 11.- f 12.- f 13.25 en f 31.-

ZWAAR VERZILVERD EN PRIMA CONSTRUCTIE 

A. van Vlerken -- Boxtel
JUWELIER = HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Een ieder gaat met Z!Jn bonnen 
Voor puike KAAS en prima VIS 
Naar de zaak van vertrouwen 
En weet dat VOS het is. 

STATIONSTRAAT 44. 

ENGELSE MEUBELEN 

Deze meubelen hebben een spe
cial� charme. Er gaat een warme 
en intieme sfeer van uit. Daarbij 
lenen zij zich bij uitstek om als aan
vulling te dienen bij bestaande in
richtingen. Hun stijl komt •niet in 
botsing met meubelen uit een tijd
perk dat reeds achter ons ligt. Wij 
hebben er een zeer ruime keuze in. 

Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt ' 
Te koop: 4 armstpelen en 
rond s;;lontafeltje, tegen bil
lijke prijs. Bevragen: Molen
straat 19. 

Te koop: keukenfornuis met 
dressoir. Te bevr.: Merheim
straat 37, Boxtel. 

Als het ga.at over- Zaden of Bloemen 

Steeds hoor-t ge dan v. Zogchel noemen 
bli Bert van den -Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Gekruist Mechels-Duitse Her
dershond (teef) te koop, ge
deeltelijk afgericht. G. Schalks, 
Nieuwstraat 64. 

Te koop: twee paar nieuwe 
jongensschoentjes m. 28 voor 
half geld en schoenbon, twee
persoons spiraalmatras en dito 
kinderledikant, Molenstraat 23. 

Cramers' Engels Woorden- Te koop: prima wit-bbuw ge
boek te koop gevraagd. Schrif- vlamde Fornuiskachel, merk 
telijke aanbied. onder No. 30. Dinsing. Merheimstraat 21. 
Te koop: beste 3-jarige cana
dapoten. Bevr. J. Clercx, Rech
terstraat 32. 

/ 

Weggelopen Mechelse Herder. 
Tegen goede beloning terug te 
bezorgen Nieuwstraat 40. 

Te koop: 2 stalmestkarren. J 
v. Schijndel, Parallelweg 41N,
Boxtel.

Te koop bij A. C. Peynenburg, 
Lennisheuvel 62, een toom 
. beste biggen G. Y. 

Gevonden een portemonnaie 
met inhoud. Tegen adverten
tiekosten terug te krijgen bij 

• v. d. Aker, Nieuwstraat 180b. 

Gevraagd: een knecht, leeftijd 
vanaf 16 jaar, op een groente
en fruitbedrijf. Aan hetzelfde 
adres te koop, mangelwortelen 
en koolrapen en voor het a.s. 
voorjaar: prima aardbeiplan
ten, Duits Evern en Madam 
Mathott. Th. Sleutjes, Kaste
ren B 37, Liemdde. 

Gevraagd: Meisje voor halve 
dagen of werkster voor twee 
of drie dagen per week. Aan
biedingen: Stationsstraat 58. 

Woningruil 
DEN HAAG - BOXTEL 

Geheel vrije dubbele etage
woning, nieuwbouw (vijf mi
nuten van strand). 
Bevattende: kamer ensuite, be
tegelde keuken, gang, W.C., 
twee grote slaapkamers, een 
kinderkamer, badkamer en 
W.C. zowel beneden als boven,
groot balcon.
Brieven onder no. 62 :ian bu
reau van dit blad. 

Maatcorsetten 
Dames, wenst u een goed en 
prima maatcorset wendt u dan 
tot 

A. Seerden 
p.a. J. v. d. AA

Stationaplein 9 • Boxtel 
Te koop: een Kinderwagen. iedere Woensdag van 1.30 - 4.30 uurTe bevragen Onrooisestraat 16 

In één week klaar. 

I
O
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wHi7 
> brengen wij als iets speciaals :
1 Wollen dekens 

met vergunning 

Wollen dekens 
zonder vergunning 

Alles in 1 en 2 persoons. 

Javakapok Matrasstellen 
met damast overtrek. 

Tevens ontvingen wij 98 
prima Luiers vanaf et. 

Natuurlijk bij: 

i �:f,;!�!:���.o��e�-R;J1�e� ! 
��- "V�� 

Te koop: ruime arbeiderswo
ning te Boxtel met ¼ hectare 
grond, eventueel ook hypo
theek gevraagd. Brieven: Mo-

Fa. Joh. van Erp Voor het FI]Nt: MAATWERK
uw adres 

• Kleermakerij

• Kerkstraat 60
/. lenstraat 19 onder nr. 12. 

;... -----------
Mevr. Verhuist, Postkantoor, 
Boxtel, vraagt een flinke hulp 
in de huishouding voor dag of 
dag en nacht. 

Dames-Gymnastiekclub in op
richting vraagt nog enige le
den. (Gehuwde dames en da
mes boven de 23 jaar) gelieven 
zich op te geven aan het bu
reau van dit blad. 

Kunstmeststoffen 
Bouwmaterialen 

Hierbij delen wij belanghebben, 
den mede, dat ons 

Pakhuis bij 

M, CORVERS. & f, VERHAGEN • 's BOSCH

Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

. A. Heerenbeek 
Lennisheuvel • Alle make-up artikelen

GEOPEND is vanaf 
19 Februari Donderdags 
namiddag van 2-5 uur 

voor 't afhalen v. kun■tmeat
stoffen en Bouwmaterialen. 

Dames Kapsalon en Parfumerieé·n 

M. J. v. d. Broek, Breukelsestraat 34
• 

1 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

Doet mee aan onze grote Voetbalprijsvraag ! 
Het Van Boxtel Pltilisha ve elftal voetbalt 
tegen de "MANNEN MET BAARDEN'' 

Er is een nieuwe Philips radio te winnen 

8 Bezoekt de demonstratie van 16 t.m. 21 Februari 1948
met Pflilips Staalbaard droogscheerapparaat. Gedurende 
deze week elke dag demonstratie tot 8 uur 'savonds. 

Zie de speciale etalage. Deelname-formulieren verkrijgbaar bij:

N.V. Radiodienst en Handelmy. VAN BOXTEL
Bosscheweg 17 BOXTEL, Tel. 479 

Een greep uit onze kleinvak afdeling! 
Machinegaren (wit, zwart, gekleurd) 
Handgaren (wit, zwart) 
Handzijde (div. kleuren) 
Stopzijde (div. kleuren) 
Stopkatoen (div. kleuren) 
Borduurzijde (div. kleuren) 
Koordzijde (div. kleuren) 
IJzergaren ( wit en zwart) 
Rijggaren 
Stopn_aalden 
Naainaalden 
Breinaalden (met en zonder knop) 
Haaknaalden (div. maten) 
Knopspelden 
Veiligheidsspelden 
Haarspeldjes 
Haarkammen 
Punt kammen 
Haarnetjes 

Linnenband 
Keperband 
Veters (bruin en zwart) 
Corsetveters 
Treksluitingen 
Mouw vullingen 
Centimeters 
Boenwas (dozen) 
Schoencrème 
Tandpasta· 
Fantasieknopen 
Mantelknopen 
Overjasknopen 
Vrijgezell,nknopen 
Drukkers (wit en zwárt) 
Gespen (div. soorten) 
Haken en ogen 
Scheermesjes 

etc. etc. 

II. J. w:11.n •• nn•,.'s J. � Manufacturen en Confectiebedrgf

Rechterstaat 18, Boxtel 
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KATHOLIEK 

Bezuiniging 
van bovenaf 

Steeds weer wijst Minister Lieftinck er 
op dat ons volk moet gaan sparen, dat 
Nederland op alle gebieden moet gaan 
bezuinigen. Men wijst op de deugd van 
zuinigheid onzer voorouders. Men weet 
te vertellen met hoe weinig zij tevreden 
waren en met hoeveel zij het landsver• 
mogen verrijkt hepben. 
Het is erg bevreemdend, dat enerzijds 
alles in het werk wordt gesteld om het 
volk aan het '1erstand te brengen dat 
Nederland arm is en dat alleen zuinig 
zijn, de;ze armoede kan verhelpen, ter• 
wijl van de andere kant van regerings• 
wege niet de minste zuinigheid in acht 
wordt genomen. 
Men stelt voor om de leden der volks
vertegenwoordiging een reisvergoeding 
van twintig tot dertig gulden per dag te 
verstrekken in plaats van een treinabon• 
neinent. Hoe dit te rijmen valt met de 
voorgeschreven zuinigheid is niet geheel 
duidelijk. 
Waarom al die goede mensen een eigeri 
wagen nodig hebben, is ook niet goed 
duidelijk. 
Men laat handelscommissies naar het 
buitenland gaan om daar handelsover
eenkomsten te sluiten. Men geeft die lui 
de nodige deviezen in handen om hun 
reis en verblijfkosten te kunnen betalen.· 
Maar ondertussen worden de onmoge• 
lijkste t�nsacties afgesloten, omdat de 
eigenlijke handelaren er buiten worden 
gehouden. Men had de zuinigheid hoer 
kunnen betrachten door handel aan han
delslui over te laten. Want het laat zich 
ernstig betwijfelen of het land gediend 
is met uitgaven voor reisgeld aan onbe
kwame commissies. 
Terwijl men met het vrije bedrijfsleven 
verder zou geraken op de weg naar een 
economisch herstel, gaat men maar door 
instituten aan te houden c!ie 's lands 
schatten uitputten en niets doen dan de 
zaak moeilijk maken. 
Hoeveel ellende had men kunnen bespa· 
ren indien gedrochten als Wederop• 
bouw en Beheersinstituten nooit bestaan 
iia<làen. 
Van uit het vrije verenigingsleven kwa• 
men instanties naar voren, die zeer ge
makkelijk-de oorlogs- en bezettingsschep
pingen der vakgroepen hadden kunnen 
vervangen. Maar toch werden die over• 
bodige instellingen staande gehouden. 
Hoe dat met zuinigheid te rijmen is, is 

• • ook niet helemaal of helemaal niet dui•
<lelijk.
Bovendien moet men de psychologische
factor van het belastingheffen niet· uit
het oog verliezen. Wanneer steeds maar
nieuwe belastingen geheven worden,
dan breekt men daarmee het initiatief in
het zakenleven.
Het is duidelijk dat er belasting moet ge•
heven worden. Maar het is niet duidelijk
hoe er bij een abnormale belasting nog
mensen kunnen zijn, die de zuinigheid
in die mate kunnen beoefenen, dat ze
voor de belasting gaan werken.
Er zijn talrijke and- wegen, die de 
schatkist kunnen verrijken. Wanneer het 
geld dat er nu verknoeid en verduisterd
is bij zovele officiële instanties in de

• schatkist was geloodst, dan hadden we
er wel wat beter voor gestaan. Wan·
neer men de overbodige overheidsinstel
lingen wegruimt, dan is dat een flinke
stap in de goede richting.
Zolang de belastingsbetaler weet, dat hij
slechts werkt voor onnodige bureaucra·
tie, zal hij er niet aan denken de zuinig-
heid te gaan beoefenen.
Zolang hij ziet dat er van bovenaf niet
bezuinigd wordt, zal hij zeer zeker zelf
niet bezuinigen.

Het Pelgrimsland Brabant
Btabant zonder bedevaartplaatsen is als
een Brabants dorp zonder herberg of
een pastoor zonder glas wijn.
Het is alsof er op een goede dag een
grote hand boven Brabant talrijke won•
derbeeldjes heeft neergestrooid, zo maar
willekeurig. Den Bosch, Uden, Handel,
Ommel, Meerveldhoven, Aarle-Rixtel,
Oirschot, Elshout, Oisterwijk, dat zijn

• .allemaal bedevaartplaatsen ter ere van
Maria.

• 

Al die genadeoorden hebben hun aparte
processies. Iedere bedevaartsplaats heeft

- haar eigen sfeer en karakter.
Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik
en Onze Lieve Vrouw ter Linde wed
ijveren met de Zoete Lieve Vrouw van
Den Bosch in de maand Mei om het
meeste Brabantse vroomheid.
Natuurlijk heeft een bed�vaart zijn ge•
bed en schone gezangen, maar het kent
ook de vreugde van een frisse teug bier
na het bidden en de klagelijke tonen va.n
het accordeon van Blinde Peer.
Iedere bedevaart i_s een feest van gebed
en Brabantse uitbundigheid.
Hoeveel Maria-kapellekes Brabant rijk
is, dat weet Maria misschien maar alleen.
Soms wordt ge op uw wandeling opeens
verrast door een klein houten kastje
tegen een boom, en daarin staat een
beeldje van de Lieve Vrouw. De lelijkste
beeldjes treffen we aan naast erg schone.
De dwaaste versieringen zien we naast
de meest kunstzinnig verzorgde kapelle-

, 
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kens. Maar steeds treft de vrome en diep 
godsdienstige geest waarmee grote men• 
sen en kleine kinderen het kleine buiten
verblijf van de Moeder Gods verzorgen. 
Zij doen dat zonder sentimentaliteit, als 
vanzelf,prekend. 
Een eenzaam wandelaar knielt er even 
neer, rust er even uit op een 'klein bank
je, bidt zijn weesgegroetje en verdwijnt 
weer. 
Het is allemaal zo ·eenvoudig, maar on
dertussen is dat alles een diep ingewor
telde gewoonte, die van geslacht tot ge
slacht is overgeleveld. 
Deze traditie laat Brabant zich niet 
ontnemen. 

Boekenweek 
26 FEBRUARI - 6 MAART. 

De commissie voor de propaganda van 
het goede Nederlandse Boek'' begint 
Donderdag 26 Februari haar jaarlijkse 
boekenweek-actie, om door middel van 
deze groots opgezette manifestatie meer
dere mensen tot het kopen en lezen van 
goede boeken te brengen. 
Dat dit streven, om het goede Neder-
landse boek ingang ti; doen vinden onder 
alle lagen der bevolking, een noodzake
lijk streven is, blijkt o.m. uit de cijfers, 
die ons vertellen, dat ongeveer 60 %
van onze bevolking practisch nooit een 
boek leest, terwijl de smaak van het wel 
lezende pul,liek veel te wensen over
laat. Men vergrijpt zich nog te veel aan 
de mindere goden; vijf-centen-roman
tiek en trein-sensatie-literatuur, om de 
waarde van het goede boek te beseffen. 
Ongetwijfeld zijn hier de al te hoge prij
zen ten zeerste debet aan. 
Niemand haalt het nu in z'n hoofd 'n 
eigen bibliotheek te vormen van peper
dure en desondanks toch niet zo schit
terend uitgevoerde boeken. 
Maar de boekverkopers kunnen de in
tensiteit _en ...... omvang van het lezen 
in de komende boekenweek sterk bevor
deren. 
De "Commissie vóor de propaganda van • 
het goede boek" doet zulks door, even
als vorig jaar, bij aankoop voor tenmin
ste f 3.50, de novelle "Oeroeg" als ge
schenk te geven. ,,Oeroeg'' verhaait van 
de verhouding tussen 'n Nederlandse en 
een inlandse jongen, speelt zich af in In
die en pleit voor een algemene broeder• 
schap. De bandtekening van deze no
velle is van de illustrator Doeve. Wie de 
auteur is, mag men raden. Er is een keu· 
ze uit 19 namen van inzenders, die ach-
ter in het geschenk vermeld staan. 
Er zijn naast drie hoofdprijzen nog een -
.vijftig kleinere prijzen, allen in de vorm 
van boekwerken. 

Plaatselijk Nieuws 
RESTITUTIE PRIJSVERHOGING 

HUISBRANDSTOFFEN 
Onder Uw aandacht wordt gebracht, 
dat. de normale uitbetaling van de kolen· 
bonnen (78 en 81) tot en met 25 Febr. 
1948 behoort plaats te vinden. 

Directeur 
van het Post- en Telegraafkantoor . 
Boxtel. 

HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE 
KAARTEN UIT HAL 

Onder de kaarten, die wij in dank ont
vingen noteerden wij een gezicht op de 
Halse Barrier, met de oude keiweg, mt 
den jare 1902, alsmede een afbeelding 
van het klooster der Witte Paters "St. 
Charles", naar een foto die kort na het 
bouwen van dat klooster is gemaakt, ge· 
tuige de kleine boompjes die daar voor 
.staan. 
Hiermede is ook Hal in onze verzame• 
ling opgenomen. 
Een merkwaardige aanwinst is ook een 
kaart, welke als opschrift draagt: ,,Sou• 
venir van de Groote Ringrijderij", ge
houden te Boxtel op 21 Augustus 19U6. 
De kaart vertoont het gemeentewapen; 
op de achtergrond ziet men de silhouet
ten van de St. Petruskerk en de H. Hart
kerk. 
Prentbriefkaarten voor de verzameling 
kunt U zenden aan de heer A. G. Smits, 
van Merheimstraat 19 of een der andere 
bestuursleden van de heemk.undige stu• 
diekring. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Op Woensdag 25 Februari a.s. zal de 
Z.E. Pater Arnulfus 0. Cap., een der 
inleiders op de dezer dageo gehouden 
leergang in Brabantse praehistorie, voor 
de leden van de heemkundige studie
kring voor Boxtel en omgeving een eau• 
serie houden over geologie. Ook buiten 
de leden zijn alle belangstellende wel
kom. De bijeenkomst wordt gehouden 
in de foyer van de Ark, des avonds om 
8 uur. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUSPAROCHIE. 

Bij de thuiskomst van G. v. Houtum
Clarenbeek werd door J. Kerstens opge· 
haald een bedrag van f 10.-. Van de 
rommelpot van Jos Clerkx fî·.-.

Officiële Opening Zwaanse Brug 
Zondag 22 Februari a.s. zal de nieuwe 
Zwaanse Brug, die zolang in het brand· 
punt van de algemene belangstelling 
heeft gestaan, officieel geopend worden. 
Om 12 uur zullen "Boxtel Vooruit", het 
Middenstandsbestuur (dat te dezer ge
legenheid een winkelweek organiseert) 
en verdere genodigden op het gemeente-

• huis bijeenkomen, waar Burgemeester
Drs. M. A. M. van Helvoort de ope·
ningstoespraak zal houden.
Met de Bo_xtelse Harmonie voorop zal

RECTIFICATIE. 

De naam van de zwerver wiens lijk op 
de Eindhovenseweg onder Liempde ge
vonden werd en waarvan inmiddels is 
vast komen te staan, dat de dood door 
aanrijding is veroorzaakt, is niet J. Nies• 
ten, zoals wij vermeldden, doch J. Denis.

EEUWIGE PROFESSIE. 
Op Dinsdag 10 Febr. j.l. werd onzé 
oud-dorpsgenote Dien van Moorsel, in 
het klooster -,,Marie Refugie" te Uden 
voor eeuwig geprofest als religieuse van 
de communiteit der H. Birgitta. 
Vermeldenswaard is voorts, dat zij de 
eerste Boxtelse religieuse is, als lid van 
deze strenge beschouwende kloosterorde, 
waarvan Ned�rland nog maar 2 huizen 
meer bezit, en wier leden hun leven dag 
en nacht achter tralies doorbrengen in 
boete, meditatie en gebed tot heil van 
de wereld en tot uitbreiding van 't Godsa 
rijk op aarde. • 

E.N.S.A.I.D.-EXAMENS 
Bij het te 's Hertogenbosch gehouden 
examen op 14 Febr. slaagden de volgen
de dames voor: 
Coupeuse: Marie v. Oirschot, Gemonde. 
Costumière: Marie v. Abelen, Liempde; 
Marie Bergman, Gemonde; Anny Dob
belsteen; H.iet v. Gurp; Marie Peijnen• 
burg; Marie v. d. Sloot; Anny v. Uden, 
allen te Boxtel; Dien Verhagen te Ge
monde. 
Ze genoten hun opleiding bij Mej. M. 
J. J. v. Nistelrooy, Lerares-coupeuse, 
Rechterstraat 20, Boxtel. 

,,ZWARTE PLAK" 
Op Dinsdag 24 Febr. zal Bert Poels in 
De Ark een voordracht geven over het 
illegale werk tijdens de bezetting op de 
Zwarte Plak in het peeldorpje America. 
Deze interessante voordracht die overal 
stampvolle zalen trok, geeft ons een 
beeld van het opofferende 'iverk van de 
verzetslieden op de Zwarte Plak. 
Bert Poels zal zijn voordracht illustreren 
met lichtbeelden over het verzetswerk. 

VERLICHTING STATIONSTRAAT. 
A.s. Zaterdag 21 • Februari zal de in de 
Stationstraat inmiddels gereedgekomen
straatverlichting der.N.V. P.N.E.M. proef
branden. Deze proefbranding zal de ge•
hele winwelweek voortduren.

JAARVERGADERING 
R. K. BOERENBOND 

Alge111ene jaarvergadering van de R.K.
Boerenbond op Maandag 23 Februari 
's avonds om 6 uur in de zaal van H. 
van H.ooij. 's Morgens zal om half negen 
in de parochiekerk van St. Petrus een 
H. Mis worden opgedragen voor de
levende en overleden leden van de Boe
renbond, waarbij alle leden worden ver·
wacht.

EIERVERENIGING 
Op Zaterdag 21 Febr. is er gelegenheid 
om eieren af te leveren in plaats van 
Maandag 23 Febr. 

GEMEENTERAADSVERGADERING 
De Raad van de Gemeente Boxtel zal 
Vrijdag 27 Februari des n.m. 7 uur ten 
gemeentehuize bijeenkomen ter behan
deling van diverse aangelegenheden. 

R.K. JONGE BOERINNENBOND 
Woensdag 25 Februari vangt Kapelaan 
Verbruggen aan met zijn sociale cursus 
voor jonge boerinnen in de R.K. Land
bouwschool. 

. Er is dan tegens gelegenheid zich op te 
geven voor de retraite, die van 13 tot 16 
Maart gegeven wordt. 
Men kan zich voorts nog opgeven tot 
Woensdagavond bij de secretaresse op 
Tongeren 4. 

BURGERL,IJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 10 - 16 Februari 1948. 
GEBOREN: Marinus Leonardus Gerar

dus M. zoon van L. M. v. Esch en van 
H. Th. M. Sanders.
ONDERTROUWD: Hendrik A. Snel
laars en Francisca H. P. Bertens. 
GEHUWD: Franciscus L. Smoorenburg 
en Maria van Helvoirt - Karel van der 
Steen en Eelkje Th. E. de Keijzer. 
OVERLEDEN: Rosalia Selhorst, wedu
we van A. de Haas, oud 83 jaren. 

direct daarna naar de nieuwe brug ge• 
gaan worden waar de echtgenote van 
de Burgemeester, Mevrouw van Helvoort 
de brug officieel voor het verkeer zal 
openstellen. 
Na dit officiële gebeuren zal met een 
tocht door Boxtels straten van de Box
telse Harmonie de Middenstands-Win
kelweek als geopend beschouwd mogen 
worden, terwijl een zelfde tocht van de 
Gildenbondsharmonie aan het einde van 
de winkelweek de. sluiting zal betekenen. 

Algemeen Nieuws. 
DE WINTERBESPUITING VAN 
FRUIT- EN BOOMKWEKERIJ-

GEWASSEN. 
Ten gevolge van het zachte weer ver
loopt de ontwikkeling van fruit- en 
boomkwekerijgewassen thans snel. Ter 
voorkoming van beschadiging door de 
winterbespuiting is het in verband hier• 
mede gewenst, vruchtboomcarbolineum 
óver een niet te lange periode aan te 
wenden en zo nodig tijdig over te gaan 
op het gebruik van d.n.c.-houdende en 
gecombineerde winterspuitmiddelen. De 
laatste beide groepen werken iets minder 
krachtig op de plantendelen in en wor
den daarom in vergelijking tot vrucht• 
boomcarbolineum later aangewend, doch 
in ieder geval vóór het opengaan der 
knoppen. 
Bij het gebruik van vruchtboomcarboli
neum kan er rekening mede worden ge
houden, dat ook overjarige partijen in 
de handel zijn. De mogelijkheid is niet 
uitgesloten, dat gedeelten hiervan ten 
gevolge van de strenge vorst van de vo
rige winter onbruikbaar zijn geworden 
en bij verspuiting aanleiding kunnen ge
ven tot ernstige beschadigingen van het 
gewas. 
Wanneer bij de bereiding van de spuit· 
vloeistof zich oliedruppels afscheiden, 
duidt dit er op, dat het middel ondeug
delijk is geworden en in geen geval voor 
bespuiting mag worden aangewend. In 
twijJelgevallen kan men een monster van 
ca. 100 gram eer onderzoek aan de Plan
tenziektenkundige Dienst te Wagenin• 
gen opzenden. 
Bij de uitvoering der winterbespuiting is 
het voorts van belang rekening te hou• 
den met de megelijkheid, dat door win
tervlinders, die in het algemeen dit jaar 
zeer talrijk zijn geweest, vele eieren zijn 
afgezet. Deze kunnen voor een belang· 
rijk deel worden gedood, wanneer krach
tig en overvloedig wordt gespoten, zodat 
de spuitvloeistof ook doordringt onder 
en tussen de schorsschubben en op an· 
dere verqorgen plaatsen, waar de winter· 
vlindereieren zich bevinden. 
'Nadere bijzonderheden over de uitvoe· 
ring der winterbespuiting worden ver
strekt door de Plantenziektenkundige 
Dienst. 

COLORADOKEVERBESTRIJDING 
1948. 

De uitzonderlijk warme zomer van 1947 
is zeer gunstig geweest voor de ontwik
keling van de Coloradokever. Als gevolg 
hiervan is de mate van besmetting on· 
àanks de intensieve bestrijding in ver• 
schillende gebieden toegenomen. 
Het toenemende gevaar is echter niet 
alleen een gevolg van de gunstige ont· 
wikkeling tijdens de afgelopen zomer. 
Wij hebben ook weer te kampen gehad 
met belangrijke "invasies" uit zuidelijke 
en oostelijke buurlanden. Een ieder her· 
innert zich nog de berichten over aan• 
spoelingen langs de kusten. De kevers 
zijn echter niet alleen via de kust ons 
land binnengedrongen, doch de invasie 
heeft ook via de lucht plaats gevonden, 
tengevolge van warme zuidelijke win
den. Het is dus van groot belang, dat 
ook onze buren de bestrijding krachtig 
ter hand nemen .. Wij mogen aannemen 
vat voor 1948 hierin een stap in de goe
de richting is gedaan. 
Op initiatief van Engeland en Nederland 
hebben in October te Brussel en in Janu• 
ari te Den Haag besprekingen tussen 
vertegenwoordigers van Engeland, Bel
gië, Frankrijk, Luxemburg en Neder• 
land plaats gevonden. 
Als gevolg van deze besprekingen zal dt! 
bestrijding in geheel West-Europa ver· 
sterkt worden. Zoals vanzelf spreekt, 
mag Nederland hier niet bij achter blij
ven. Onze belangen bij de export van 
land- en tuinbouwproducten zijn van te 
grote betekenis, dan dat zij door een on• 
voldoende bestrijding in gevaar mogen 
worden gebracht. 

De Plantenziektekundige Dienst te Wa
geningen zal binnenkort enige medede
lingen doen omtrent de verplichte be
spuiting. In verba,nd met exportbelangen 
en de mate van besmetting zullen in het 
gehele land alle met aardappelen beteel• 
de percelen tenminste tweemaal bespoten 
moeten worden. Deze bespuiting (of be
stuiving) zal in twee perioden van 10-12 
dagen moeten plaats vinden. Te zijner 
tijd zullen de burgemeesters deze perie· 
den officieel bekend maken. In hoeverre 
nog een derde of eventueel vierde ver• 
plichte bespuiting afgekondigd zal moe· 
ten worden is thans nog niet bekend. 

OMGEVING 

ST. PAUL.US 
en zijn tijd (4) 

Op de Joodse school van Tarsus heerste 
een sfeer van orde en tucht. Vooraan in 
de klas zit de meester op een kleine ver• 
hoging, van waaruit hij het jeugdige pu
bliek rustig kan overzien. Naast hem 
staat een ronde koker, vol met boekrol
len voor de verschillende vakken, en in 
de hand een lange roede, ,die nogal eens 
dienst moet doen, om de warmbloedige 
Oosterlingetje's in bedwang te houden. 
Op lage bankjes zitten de leerlingen. Het 
warme klimaat laat zijn invloed dikwijls 
gelden, maar wanneer de aandacht van 
het gehoor dreigt te verminderen en de 
leerlingen beginnen te knikken, gaat de 
meester over naar de rekenles en begint 
hij hardop met de klas de tafels op te 
dreunen. De Bij_belse geschiedenis was 
h,;,t lievelingsvak van Saulus en wanneer 
de hele klas samen met de meester aan 
het lezen gaat de verhalen van Abraham, 
Jacob, Jozef en Daniël, dan ontgaat hem 
niet het kleinste onderdeeltje, en hij ziet 
de beelden van de Bijbel voor zijn ogen 
staan, zoals ze worden beschreven. 
En als de school weer uit is, joelt hij 
met de Oosterse knapen de straten door, 
buitelend en dansend van jeugdige onbe
zonnenheid. En in de straten van Tarsus 
groeide zijn liefde voor. de bedrijvigheid 
die hij had leren kennen in vaders weve
rij ·en dre broeide _in zijn onstuimig kina 
dergemoed. Het leven der gewassen, het 
gezang van de vogels en de dichterlijk
heid van de natuur lieten hem koud en 
onverschillig. De mooiste landschappen 
waren te rustig voor zijn onstunnige 
geest. 
Maar wel was het feest voor hem, als hij 
met vader mee mocht naar de renbaan 
in de stad. Ze gingen er vroeg naar toe, 
om een behoorlijke plaats te kunnen be
machtigen. In het midden van de ren
baan legen de prijzen uitgestald: keurige 
vaten, gouden en zilveren kronen en
bekers. De slaven maakten· de laatste 
toebereidselen, door een dunne laag heel 
fijn zand over het parcours uit te 
strooien. En als eindelijk de hoornbla
zers het sign;:::1! geven, treden de athle
ten de renbaan binnen, hun lenige lijven 
blinkend van de olie. Daar slaat de 
hoofdleider met zijn stàf op de grond 
en de lopers schieten de renbaan in, en 
laten het verzamelde publiek genieten 
van hun praestaties. En als Saulus des 
avonds te slapen ligt, dan blinken nog 
voor hem de prachtige ereprijzen en 
snorren nog de renners aan zijn gespan- · 
nen oog voorbij. Heerlijk vond hij het! 
Meer nog dan van wedlopers en de 
worstelaars, hield hij van soldaten. Als 
de Romeinse cohorten door de stad trok
ken, stond in de voorste rijen van de toe
schouwers het Joodse knaapje, sidderend -
en stom van bewondering. Het glinsteren 
der blinkende helmen, het wemelen der 
roodgeverfde schilden, het bengelen van 
de zwaarden op de heupen, het dof ge
bots der zware schoenen joegen zijn 
jeugdig bloed onstuimig door het lijf. Al 
deze mannen stonden in dienst van de 
Romeinse keizer, die ze vanuit Rome 
hier, door de straten van Tarsus deed 
stappen. Dat vond hij geweldig. Toch 
zou hij zelf nooit mee gaan stappen in 
dienst van de keizer. Strenge Joelen de
den dat niet, omdat zij in het leger de 
Sabbath niet konden vieren. Maar des 
te vaster zou hij willen staan in de 
dienst van Israëls God en Diens Wet. 
Daar was hij van kindsbeen in opge
groeid. De gehele dag werden de ver
schillende bezigheden van het dagelijkse 
leven met gebed afgewisseld. En voóral 
de Sabbath werd met de grootste ernst 
gevierd door het gehele bezin. Ouders 
en kinderen gaan samen naar de syna
goge, van buiten een onooglijk gebouw, 
dat, in het Grieks het opschrift draagt: 
"Synagoog der Hebreeuwen". Beneden 
zijn de reinigingsbaden, voor hen die· 
zich verontreinigd hebben door het aan
raken van een lijk, of van 'verboden var
kensvlees. Langs de brede stenen trap 
k?men we in de eigenlijke syn�goge, een 
vierkante zaal, waar de gelovigen langs 
de vier muren hui plaats innemen, terwijl 
in het midden de kansel voor de predi
kant staat opgesteld. Geregeld kwamen 
er vreemde predikanten, die de reis van 
Jerusalem naar Tarsus hadden gemaakt, 
om het woord Gods te verkondigen. En 
wanneer de dienst was afgelopen, waren 
deze predikanten de gast in het huis van 
Saulus Vader, waar ze konden eten en 
slapen. En wanneer deze de avond ge
vuld hadden met ·verhalen over de tem
pel en .wanneer ze besproken hadden de 
Verwachting van de Messias, dan kniei
den ze samen eindelijk neer in een stil 
gebed en een vaste hoop op de Verlos
ser, die komen zou. 

(Wordt vervolgd). D. 

Behalve door middel van de officiële be- , 
kendmakingen van de burgemeesters zul
len aan deze perioden, via pers en radio;. 
algemene bekendheid worden gegevm. 
In volgende berichten zal aangegeven 
worden met welke middelen deze bespui• 
tingen dienen plaats te vinden en welke
voorschriften volgens de nieuwe Colo
radokeverwet van kracht zijn. 

·, 

.:. 



Middenstands= Winkelweek 
Bij alle inwoners van Boxtel en omgeving 
wordt er de aandacht op gevestigd, dat 
deze winkel-week wordt gehouden van 
23 tot en met 28 Februari. 
De beide ..Boxtelse harmonieën zullen de 
opening en sluiting van deze week mu
zikale luister bijzetten. 
Aan deze week zijn de navolgende voor
delen verbonden : 
U kunt meedoen aan een prijsvraag, die 
bestaat in. het opsporen van fouten, wel
ke in een étalag� van elke deelnemer 
vöorkomen. Etalages waar een fout in 
voorkomt zijn voorzien van een strook 
met opdruk: 

,,Middenstands-Win kei week". 
Alle deelnemende Middenstandswinke
Jiers zijn verdeeld in 3 groepen, n.l.: 

1. Kruideniers - Bakkers.
11. Manufacturenzaken - Sigarenma

gazijnen - Drogisterijen.

111. Alle overige deelnemende zaken.
Om aan deze prijsvraag mee te kunnen
doen verplicht U zich tot aankopen van
ten minste f 10.- tesamen in de .3 groe
pen van winkeliers.
U moogt deze aankoop verdelen over de
voornoemde 3 groepen.
Groep I: U koopt b.v. bij een kruide

nier of bakker voor f 5.-; 

Groep Il: U ko�r,t bij een manufacturier 
of sigarenwinkelier of drogist voor 
f 2.50; 

Groep 111: U koopt bij een rijwielhandel 
of sèhoenenhandel of galanteriezaak 
of overige bij de winkelweek aange
sloten zaken voor f 2.50. 

Hoe groot of hoe klein deze bedragen 
zijn, hindert niet. Het totaal moet echter 
ten minste f 10.- zijn. Hebt U zo ge-

kocht, dan kunt U één keer aan de prijs
vraag deelnemen. 
Let wel de aankopen -moeten geschieden 
bij die winkeliers wiens étalage's voor
zien zijn van een deelnemersstrook van 
de winkelweek. 
De prijzen welke U daarmede kunt win
nen zijn: 
te prijs f 150.-; 
2e prijs f 100.-; 
3e prijs f 50.-. 
Overige prijzen zijn uitgestald in de 
étalage's van de fa. C. Steinmann en de 
fa. v. Hout-Ververgaard. 
De oplossing van de prijsvraag kan met 
bijvoeging van de aankoopbriefjes bij 
elke deelnemende winkelier worden inge
leverd tot en met Woensdag 3 Maart. 
Zie advertentie. 

Lijst - Deelnemers - Winkelweek 
GROEP I: 
fa. L. v. d. Vliert, Bakkerij, Rechterstraat 
J. v. Liempt, Bakkerij, Stationstraat 63
A. v. d. Meyden, Bakkerij, N. Kerkstraat 13
fa. v. Duren-Schollen, Bakkerij, Breukelsestraat
J. Melis-v. Rooy, Bakkerij, Eindhovenseweg 11
fa. A. Spierings, Kruidenier, Breukelsestraat 88
J. v. Asveld, Bakkerij, Wilhelminastraat
J. v. Dijk, Bakkerij, Vic. v. Alphenlaan
W. v. d. Laar, Bakkerij, Rechterstraat
Jos. v. d. Sande, Bakkerij, Stationstraat 6 
Jo v. Griensven, Bakkerij, Rechterstraat 

GROEP Il: 
fa. A. Spierings, Manufacturen, Bi'eukelsestraat 88 
fa. F. J. Witteveen, Manufacturen, Rechterstra.at 18 
fa. W. v. d. Heyden, Drogisterij, Markt 8 

• fa. M. Oliemeulen, Drogisterij, Rechterstraat 37
fa. W. Prick, Sigaren-winkelier, Rechterstraat 5 

fa. v. Hout-Ververgaart, Manufacturier, Stationstraat
fa. Thijs v. d. Brandt, Manufacturier, S:ationstraat
H. v. Eyck, Manufacturier, Rreukelsestraat
fa. Prick-Op de Laak, Manufacturier, Rechterstraat

1 

GROEP III: 

Ad Witteveen, Meubelafd. Rechterstraat 22 
J. v. d. Brekel, Electriciën, Rechterstraat
W. Spoormakers, Rijwielhandel, Stationstraat
Gemen, Schoenhandel, Stationstraat
v. cl: Weyden, Schoenhandel Stationstraat
Bovendeert, Schoenhandel, Rozenmarijnstraat
P. v. Gooi, Rijwielhandel, Rechterstraat
fa. A. v. Vlerken, Horloger-Juwelier, Bosscheweg 10 
fa. P. v. Lange, Horloger-Juwelier, Stationstraat
fa. P. v. d. Brandt, N. Kerkstraat • 
fa. Fr. v. d. Brandt, Stationstraat 51 
fa. A. v. Kol, Stationstraat 53 
fa. Steinmann, Rechterstraat 6 
fa. J. P. Tielen, Boekhandel, Stationstraat 28 
fa. C. v. Griensven, Boekhandel, Rechterstraat 
fa. Heymans, Schoenhandel, Breukelsestraat 
fa. P. P. v. Zogchel, Bloemisterij, Stationstraat. 
fa. J. Voermans, Loodgietersbedrijf, Breukelsestraat 
fa. J. Goossens, Meubelen, IJzerwaren, Galanterieën, 

Breukelsestraat 

.

Sociale Yerzekeringe_n. 
7 achtereenvolgende werkdagen onafge
broken geen arbeid heeft verricht is ver
plicht op het bijkantoor daarvan, waar 
de Gemeente waar hij woonachtig is 
onder valt, als werkzoekende te melden. 
Op dit bureau ontvangt de werknemer 
een bewijs van inschrijving. Wordt hem 
passende arbeid aangeboden door dat 
bureau of bijkantoor dan is hij verplicht 
die arbeid te aanvaarden. Hierbij moet 
echter rekening gehouden worden dat 
het dienstverband hierdoor met zijn eer
ste werkgever niet wordt verbroken. Men 
kan de aangeboden arbeid dan ook 
slechts aanvaarden onder voorwaarde 
dat deze onmiddellijk kan worden beëin
digd op de eerste oproep van de eerste

Distributie=Nieuws. 

VORSTVERLETCOUPONS. 

werkgever. • 
Niet komen voor uitkering in aanm·er
king: 
1. Hoofden of bestuurders van een on

derneming .
2. Indien dit bloed- of aanverwanten tot

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 22 Februari 
tot en met 6 Maart, 1948. 

Elk der volgende bonnen geeft 
op het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 802. 

recht 

150 Algemeen 2 eieren (geldig tot en 
met 28 Februari.) 

207 Algemeen 750 gram suiker, boter
hamst.rooisel enz: of 1500 gram jam 
stroop enz., of 750 gram versnape
ringen. 

205 Algemeen 250 gram waspoeder .. 
203 Algemeen )00 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel. 
202 Algemeen 400 gram brood of 1 rant

soen gebak (geldig t.e-.m. 6 Maart. 
2ûl Algemeen 1600 gram brood (geldig 

tot en met 28 Februari a.s.). 

200 Algemee"'n 200 gram brood (geldig"' 
tot en met 28 Februari a.s.). 

194 Reserve 800 gram brood (geldig 
tot en mét 28 Februari a.s.)-

196 Reserve 400 gram brood (geldig 
tot en met 28 Februari a.s.) 

Bonkaarten KD, KE 802 
• 650 Algemeen 2 eieren (geldig tot en

met 28 Februari) 
709, 707 Algemeen 250 gram suiker, 

boterhamstrooisel enz., of 500 gram 
jam, stroop enz. of 250 gram ver
snaperingen. 

705 Algemeen 500 gram waspoeder. 
703 Algemeen 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

702 Algemeen 400 gram brood of t 
rantsoen gebak (geldig tot en met 6 
Maart a.s.) 

701 Algemeen 400 gram brood (geldig 
tot en met 28 Februari a.s.) 

700 Algemeen 200 gram brood (geldig 
tot en met 28 Februari a.s.) 

694 Reserve 400 g'ram brood (geldig tot 
en met 28 Februari a.s.) 

696 Reserve 500 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 803 
(bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 

• 1065 Suiker 250 gram suiker, boter
hamstrooisel, enz. of 500 gram jam, 
srroop enz., of 250 gram versnape
ringen. 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 802 
13, 14, 17 Tabak 2 rantsoenen sigaret

i ten of kerftabak. 
15 Versnaperingen 200 gram versnape

ringen of 200 gram suiker, boterham
strooisel enz. of 400 gram jam, 
stroop enz. 

18 Versnaperingen . t 00 gram vers na: 
peringen of 100 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 200 gram jam, 
stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 20 Februari worden ge
bruil<t. 
Niet aangewezen zfjn en vernietigd kun
nen worden: de bonnen 152, 154, 155, 
654 l'en 655 Melk, 160, 161, 162, 164, 
167, 666 en 667 Reserve, 169 en 669 
Algemeen. 

SPORT-NIEUWS 
D.V.G. - S.V.G.

DVG stelde Zondag j.l. haar supporters 
niet teleur en behaalde een verdiende 
3-2 overwinning op SVG uit Tilburg.

Met de wind in de rug trapt SVG af 
en neem\ al direct het heft in handen. 
De DVG-achterhoede is deze middag 
echter weer op dreef en weet talrijke 
aanvallen af te slaan. En de eerste goal 
komt zelfs aan de zijde, waar hij het 
minst verwacht werd. 
Uit een snelle DVG-aanval wordt het 
eerste doelpunt geboren. Van Houtum 
lost een onverwacht schot, dat in het 
uiterste hoekje roos treft 1-0. Hierdoor 
aangemoedigd werkt DVG zich los, maar 
door zeer ·slordig schieten van de voor
hoede worden verschillende mooie kan-

De werkgever ontvangt van het risico
fonds voor de bouwbedrijven een opslag 
van 30 % van de bruto uitgekeerde be
dragen als vergoeding voor de sociale 
lasten vallende op de verstrekte uitke
ringen. In deze opslag is 'tevens reeds 
een evenredig deel van de kosten, 
vacantiebons, verletcoupons, zieken
fondscoupons en rentezegels begrepen 
welke de werkgever eveneens moet ver
strekken wanneer in een week gedeel
telijk vorstverlet bestaat en gedeeltelijk 
wordt gewerkt. Deze dagen vormen te
zamen een doorlopend dienstverband. 
Vereveningsheffing is over de verstrekte 
uitkering niet verschuldigd, omdat de uit
kering als wachtgeld wordt beschouwd. 
De terugbetaling van de door de werk
gever uitgekeerde bedragen, benevens 
de uitbetaling van de 30 % toeslag door 
het fonds aan de werkgever vindt plaats 
uiterlijk één week na ontvangst van de 
declaratie. Is er dus een vorstperiode 
van enige wekc!n en·de werkgever kan de 
vele uitkeringen niet dragen, dan kan hij 
onmiddellijk na de eerste week vorst een 
declaratiestaat in tweevoud opmaken 
w'elke in totaal aangeeft een eindbedrag 
van de in die week dan aan zijn ar
beiders gedane uitkeringen. Een declara
tiestaat moet hij dan aan het Risicofonds 
opzenden en daarbij voegen twee exem
plaren van elke getekende kwitantie, 
waarna hij uiterlijk één week na ont
vangst het gedeclareerde bedrag terug
ontvangt, aangenomen dat de bescheiden 
door hem ingezonden juist zijn inge
vuld en in orde zijn bevonden. Voor de 
werkgevers die daar prijs op stellen kun
nen, indien zij zulks op de declaratie
formulieren vermelden de gelden op hun 
giro- of bankrekening overgemáakt wor-

in de 2e graZid zijn (vaders, zoons,
broers, zwagers, schoonzoons, schoon
vaders) tenzij deze onder dezelfde
voorwaarden werkzaam zijn als vreem
de arbeiders en evenals deze geregeld
vacantiebons en vorstverletcoupons
ontvangen.

Het Paard van Knillis 

den. 
Het voorafgaande is de algemene gang 
van zaken voor de gevallen, waarbij de 
werkgevers zelf de vorstverletuitkeringen 
doen. 
Het is echter ook mogelijk, dat de uit
betaling der uitkeringen niet door de 
wêrkgevers maar rechtstreeks door het 
fonds namens de werkgevers te doen 
plaats vinden. 
Wordt deze weg gevolgd, dan behoeft 
de werkgever niets anders te doen dan 
de kwitantie in drievoud op te maken. 
Een houdt hij zelf in bezit en de twee 
andere geeft hij aan zijn werknemer af. 
Deze kan dan met deze twee exempla
ren der kwitantie naar een plaatselijk 
orgaan van het Risicofonds gaan, waar 
hij de uitkering in oiltvangst kan nemen. 
Ook in dit geval moet de werkgever 
zelf vacantiebons, verletcoupons, zieken
fonds coupons, en rentezegels verstrek
ken, terwijl deze uitkeringsbedragen 
evengoed in de. loonadministratie moeten 
worden opgenomen ten behoeve van de 
loonbelasting en sociale verzekering. Zo
dra via de uitbetalingsorganen de kwi
tanties ten kantore van het Risicofonds 
zijn binnengekomen, worden deze per 
werkgever op de bekende declaratie sta
ten verzameld, waarna aan de werkge
vers, die deze methode volgen wordt 
terugbetaald de door het fonds namens 
hem ingehouden loonbelasting benevens 
.het opslagpercentage Sociale lasten. Het 
fonds brengt vanzelfsp;ekend de werk
gevers enige vergoeding voor admini
stratielasten in rekening. De laatste me
thode is voor vele werkgevers zeer ze
ker te verkiezen boven de eerste, daar 
zijn voorschotten veel geringer en klei
ner zullen zijn. Hij behoeft alleen slechts 
te wachten op de vergoeding der diverse 
coupons derhalve op de 30% opslag op 
de uitkeringen, die het fonds uit de door 
de werknemers afgegeven kwitanties 
zijn gebleken. 
De arbeider, die vorstuitkering of deze 
bij sne!!uwval geniet en die gedurende 

3. Werknemers die de voorgeschreven
bepalingen niet nakomen

4. Over Zondagen en algemeen Christe
lijke feestdagen en snipperdagen wordt
geen uitkering aan de arbeiders ge
geveo aangezien over deze dagen de .
vacantiebons moeten worden verzil
verd.

Arbeiders die reeds in het genot zijn 
van een uikering ingevolge een gedeel
telijke invaliditeit komen eveneens voor 
vorst_ve�let uitkering in aanmerking. ln
vahd1te1tsrente en vorstverletuitkering 
samen mag echter niet uitgaan boven het 
bedrag hetwelk een soortgelijke arbei
der bij vorst ontvangt. 

1-:l· v.d. Sch. Uw schriftelijke tot mij ge
richte vraag behoeft enige toelichting. Ik 
verzoek U deze mij persoonlijk te mij
nen huize te willen geven. H. v.d. K. 

Ratt�nbestrijding 
Ten kantore van de dienst van gemeente
w_erken_ zijn verkrijgbaar gesteld bestrij
dmgsm,ddelen tegen de z.g. bruine rat 
(rioolrat). 
Door deze rat wordt aan de Nederlandse 
volkshuishouding jaarlijks een schade 
van ettelijke millioenen guldens berok
kend. Vooral landbouwbedrijven hebben 
van de bruine rat veel te· lijden. 
De bestriidin°smiddele� ''�'''7'1 uit brok
jes brood, met ec.n gifmiddel geprer 
reerct, unscl1,we11JK Vvvt 1J1t:11sen en huis
dieren, doch dodelijk voor de ratten. 
De uitleg der gifbrokjes moet zo spoe
dig mogelijk geschieden, daar deze niet 
goed houdbaar zijn. 
lnlichtinge�. te verkrijge_n ten gemeente
huize en brJ de plaatsehJke afdeling van 
de Jonge Boerenstand. 
Het gebruik der gifmiddelen wordt ten 
sterkste aanbevolen. 

Gemeentebestuur van Boxtel. 

Domheid dringt zich naar 
voren om gezien te worden. 

Wijsheid houdt zich op de 

achtergrond om te zien. 

Knilles was een boer hn het ouderwetse 
type. Hij hield van een boerderij met ·,n 
schone stal vee, 'n dikke vrouw in huis 
en 'n schoon paard in de wei. Dat had 
hij zo van huis uit geleerd en daar zag 
hij niet van af. . 
Knilles had al verschillende paarden ge
had, maar nu had ie 'n prachtige klepper 
van de Hedel-markt meegebracht. Alle 
boeren uit de omtrek prezen om 't 
meest 't prachtige dier. Hij had 'n mooi 
gebit, hij zat prachtig in z'n haar en z'n 
gang was iets zeer bijzonders. Geen 
paard uit de verste omtrek kon zo prach
tig draven. 
Nu had Knilles vlak bij z'n huis eên aar
dige wei liggen, waar hij 's avonds z'n 
paard in joeg als 't z'n dagtaak vervuld 
had. Dat deed hij zo al jaren. 
Maar nu met dat nieuwe paard gebeurde 
er iets vreemds. 
Al een paar keer had Knilles opgemerkt, 
dat het paard 's morgens niet zo erg fns 
meer was. En overdag was het veel te 
gauw moe. 
Het kon toch niet liggen aan het voeren. 
't Beest kreeg wat 't wilde. Het behoefde 
niet harder te werken dan 't paard van 

HetGehei1n 
van 

·noruske'

Simpel 

22. Wit van angst zat Hanneke op de
terugkomst van Doruske te wachten. Al
lerhande nare gedachten war.en haar
door het hoofd gegaan. Toen zij het vre
selijk gebrul hoor<le, was ze van schrik
haast ineen gekrompen. .
't Was ·ook verschrikkelijk om te moeten
denken, dat haar manrieke daar moeder
ziel alleen op die gevaarlijke plaats in
het bos was.
Een half uurtje na middernacht was Do
ruske thuis gekomen; hij vertelde hoe
alles ·zich had afgespeeld Hanneke vroeg
hem over alles en nog wat, waarop
Doruske zei: ,,Vrouw, we zullen er eerst

andere boeren. 
Knilles wist werkelijk niet, wat ·er aan de 
hand moest zijn. Hij prakkezeerde daar 
'n beetje over. 
Soms, als hij 's morgens 't paard wat 
vroeg kwam halen, dan was 't beest drijf
nat. Het stond te baden in 't zweet. 
Toen besloot Knilles 's avonds eens 'ne 
keer te gaan kijken, als 't donker was, 
want 't was net of men 's nachts 't paard 
bereed. 
Zo deed hij dan ook een paar avonden 
op rij en nu wilde het precies, dat hij 
kwam toen 't paard als bezeten door de 
wei holde, terwijl er toch niemand op 
zat en nergens iemand te bespeuren was. 
Hierover was Knilles zeer verwonderd. 
Hij probeerde z'n paard te kalmeren, 
maar het lukte niet. Wat hij ook riep. 
Het beest bleef onrustig. Het draafde 
steeds maar op en neer door de wei. 
Dat had Knilles zo· al enkele avonden 
aangezien. En stilletjes aan begon 't hem 
te verdrieten. Hij dacht er zelfs over 't 
beest te verkopen. 
Misschien reed de duivet er 's nachts wel 
op. Niet voor niets waren het paard z'n 
manen bijna niet uit te kammen. Knilles 

maar op gaan slapen; morgen vroeg zul
len we wel gaan zien hoe alles afgelo
pen is. 
De oudjes sliepen een gat in de dag. De 
voorbijgangers spraken elkaar er over 
aan, als ze het huisje van Doruske voor
bij kwamen, want alles was nog potdicht. 
23. Toen lange \Y/illem vernam dat bij
Doruske alles nog gesloten was, ging hij
er dadelijk heen.
Zijn been zat dik ,in het verband, want
hij h�d zich danig geblesseerd, evenals
zijn vriend Gijs, die met zijn gekneusde
arm zich bij hem aansloot.
Ze waren benieuwd hoe het met Dorus-

sen om zeep gebracht. 
Enige minuten voor de rust weet, SVG 
de gelijkmaker te scoren. 
Na de thee is het eerste kwartier voor 
de Liempdenaren. Als de Tilburgse kee- . 

, per de bal niet voldoende wegwerkt, 
schiet v. d. Pas onhoudbaar in 2-1. • Even later vangt van Houtum een voor
zet op van rechts, die hij ineens inknalt,
3-1.
Een kwartier voor het einde brengt de
SVG-linksbinnen de stand op ·3-2.
Hierna blijft DVG op haar qui-vive en
sluit SVG geheel in.
Er wordt echter niet meer gedoelpunt
en als de scheidsrechter, die goed leid-
de, het einde blaast, heeft DVG verdiend
gewonnen.
Het tweede elftal verloor in Orthen met 
5-2. • • 
De Junioren wonnen van R.K.S.V.A. 
met 4-2. " 
A.s. Zondag D.V.G.-D.E.B., • aanvang
2 uur.

NIEUWS UIT HET BOXTEL-KAMP. 

Ondanks .haar gedwongen vrije Zondag, 
spon Boxtel nog aardig wat zijde .bij de 
veelzeggende 3-0 nederlaag van T.A.C. 
in Zundert. T.A.C. noteert thans 7 ver
liespunten meer dan "Boxtel", dat Zon
dag een vergeefse reis naar Breda maak
te·. Daar aangekomen kreeg Boxtel te 
horen, dat D.E.B. eigenhandig de wed
strijd van 2 op 12 uur gesteld had. De 
scheidsrechter was n1ervan verwittigd, 
doch Boxtel njet (ofschoon D. E. B. 't 
tegendeel beweerde). 
De reserve-elftallen zagen hun thuiswed
strijden afgelast, terwijl de junioren in 
Dinther Avesteijn met 1-0 klopten. 
A.s. Zondag speelt Boxtel de return
match tegen Zundert, dat Zondag j.l. zo
genadeloos tegen T.A.C. revanche nam
voor de in Breda t 0-t geleden neder
laag.
Het is voor Boxtel thans zaak om van
deze fanatieke ploeg de beide puntjes af
te snoepen, om in een zo kort mogelijke
tijd de 10 nodige winstpunten bijeen te
hebben.

Supporters, die Zondag 29 Februari hun 
spelers in Tilburg tegen S.V.G. willen 
aanmoedigen, kunnen zich voor de reis 
per bus opgeven bij J. Lorist, Nieuw
straat 174. Zulks uiterlijk tot en met 
Woensdag 25 Februari. De kosten zijn 
f 1.35. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
De uitslagen van de j.l. Zondag gespeel
de competitiewedstrijden luiden als volgt. 

Atoom 2 Advance Dames 8-2
Advance 4 Lichtflitsen 4-6 
Advance 2 Be Quick 2 6-4 
Advance t Be Quick 2 7-3 
Advance 2 is thans wederom van de on
derste plaats af, en hopenlijk zullen ze 
in de resterende ·3 wedstrijden uit de 
gevaarlijke zone blijven. 
Advance 1 bevindt zich op de drempel 
van het Brabantse kampioenschap en 
heeft nog slechts twee punten nodig om 
zich kampioen te noemen. 

, De wedstrijden voor a.s. Zaterdag lui
den: 
Philips-- t - Advance Dames 6.30 uur. 
Pieus t - Advance Dames 2.30 uur. 
A.s. Zondag:
Advance 3 - Philips 5 2.00 uur. 

(Verhaal 
van de week) 

had wel eens ooit gehoord van "maan
rijen". Misschien was dat hier ook wel 't 

geval. 
Op 'n avond komt hij weer terug uit de 
wei en z'n ogen vallen juist op 'n kat, 
die op de hekke-paal zit. 
Als Knilles het zich· goed herinnerde, 
dan zat die daar gisterenavond ook. Mis
schien zat ze er wel iedere avond. Gek, 
clat hij er niet eerder op gelet had. 
Kwaad als Knilles is, raapt hij een stuk 
hout van de grond op en slaat daarmee 
de kat van het hek af. 
'n Akelige schreeuw en weg is 't beest. 
Nergens meer te zien. Nou ja 't is ook 
al erg donker. 
Knilles gaat naar binnen en hij zit goed 
en wel in z'n stoel bij 't vuur, of daar 
komt de buurman binnengelopen om 
Knilles te vragen vlug even de dokter te

gaan halen, omdat z'n vrouw 'n gat in 
d'r hoofd had, waaruit ze erg bloedde. 
Toen begreep Knilles opeens dat die 
vrouw 'n heks was, die zich in 'n zwarte 
kat kon veranderen. 
Z'n paard was sinds die avond van 't 
maanrijden genezen, want ·de kat kwam 
niet meer op. de hekke-paal zitten., 

ke was afgelopen. Bij het huisje aange
komen zagen ze dat er geen leven te 
bekennen was. Ze tromme'lden op de 
deur en ja, er werd tegengeroepen. Na 
enkele minuten verscheen het manneke 
in levende lijve. 
Ze begrepen er niets van, eerlijk gezegd 
waren ze vast van mening dat Doruske 
als lekker hapje in de maag van . het 
monster terecht was gekomen. 
Ze wilden hem van alles vragen, maar 
Doruske zei: ,,Ga zelf maar kijken, ik 
moet eerst nog naar de koning om de 
uitslag te gaan vertellen". 
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Advance 3 Helmond t • 5.00 uur. 
Advance 2 Philips t 2.00 uur. 
Advance 3 is van plan de Helmondena
ren, welke kampioen :zijn, nog enig� 
puntjes afhandig te maken. Advance 2 
_en Advance 4 kunnen, iqdien er flink 
gevochten wordt, winnen van hun tegen
standers, die op papier sterker :zijn. 

het �orschrift van de Geneeskundige 
Dienst om na zonsondergang een over
hemd met lange mouwen en een lange 
broek te dragen; :zodoende wordt de 
kans om door een geïnfecteerde malaria
mug gestoken te worden geringer. 

DE BURGEMEESTER VAN BOXTEL ,maakt bekend: 

dat op Donderdag '.26 Febr. a.s. gele�nheid wordt gegeven tot 
Te Batavia geschiedt de malariabestrij
ding op grote schaal in samenwerking 
met cle Militaire Luchtvaart en de KLM. 
en �,an men op geregelde tijden een 
KL.M.-Dakota of een toestel van de 
M. L. laag boven Batavia en omgevi11g
zien cirkelen, grote hoeveelheden D.D.T. 
in petroleumoplossing verspreidend. Het 
resultaat van deze vluchten is, dat Bata
via thans nagenoeg malaria-vrij is. 

INENTING TEGEN DIPHTHERIE 
De Dames :zijn tegen hun Eindhovense 
sportzusjes geheel kansloos: 

STAND PERSOONLIKE 
KAMPIOENSCHAPPEN A. 

Gehouden bij de Heer Voets, clublokllal 
van 't, Schipke. 

voor de niet schoolgaande kinderen vanaf 1½ jaar, tussen 
'.2 - 3 uur in het Ziekenhuis, Duinendaal; voor de school
gaande kinderen geschiedt de inenting op de scholen. 

De Burgemeester van Boxtel, 
carb. brt. gem. h.s. gesp. 

A. Wijdeven _500 77 6,49 46 2 Drs. M. A. M. VAN HELVOORT 
B. Schalkx 750 t 18 6,35 41 3 
J. Meulendijk 608 111 5,47 26 3
H:"' Hobbelen 432 85 5,08 • 26 2 

. T. Bakx 631 141 4,47 17 3 
J. v. Liempt 568 144 3,94 26 3 
De laatste partijen worden Zondag ge
speeld om 9 uur. 
R.K.S.V. .,Boxtel" afd. Korfbal. 

Boxtel 2 trok Zondag naar 's-Bosch om 
daar de strijd aan te binden met 
D.O.T.B. 3. Na een spannende en spor
tieve wedstrijd wist Boxtel 2 een 4-2 
-Overwinning te behalen.
D.O.T.B. 3 - Boxtel 2 2 - 4. � • 

In deze wedstrijd had Boxtel 2 reeds voor 
,de rust een 0-2 voorspfong. Doch na 
-de rust opende D.O.T.B. 3 een hevig 
-0ffensief, waarop Boxtel 2 het juiste ant-
woord schuldig bl�ef. Binnen vijf minu
ten zag D.O.T.B. 3 kans om de stand 
weer op gelijke voet te brengen 2-2, 
-doch was toen blijkbaar uitgespeeld. Na
nog wat op en neer gaand spel legde 
Boxtel 2 een grote meerderheid aan de 
,dag en drong D.O.T.B. 3 in de verde
-diging terug, waarna Boxtel 2 weer op

'nieuw de leiding nam met 2-3. Aan alle 
-onzekerheid een eind makend, verdween
tenslotte numm·er 4 door de mand. In 
-de toen vèrkregen stand kwam geen wij
·:ziging meer.

DAMNIEUWS

Voor de onderlinge· competitie der Eer
·ste Boxtelse Damclub, werden de na
volgende partijen gespeeld. 

' .J. v. d. Wouw-N. Walrave 
H. Schuurmans-E. v. Roosmalen
W. Tybosch Jr.-N. Walrave
J. v. d. Wouw-]. Verhuist
W. Tybosch Sr,-:--Chr. v. Rooy
F. Leermakers-J. v. d. Wouw

1-1
2-0
2-0
2-0
0-2
1-1

·Contact met INDIË
Malariabestrijding te, Batavia 

Malaria· behoort tot een der meest ge
vreesde tropenziekten en voor de oor
·1og. werd door de Nederlands Indische·
regering alle's in het werk gesteld om 
,eventuele malariahaarden (meestal stil
:staand water en moerassen) op te sporen 
en te vernietigen. 
De oorlog maakte aan dit nuttige werk
helaas een einde. De Japanners bekom
merden zich bitter weinig om de gezond
heidstoestanden in de cl.orpen en steden, 
met het gevolg, dat de malariahaarden 
·:zich steeds meer uitbreidden. Sedert ge
ruime tijd echter werkt de Dienst Volks
·gezondheid met man en macht om het
·malariagevaar te beperken. Voor de Nt>
,derlandse militairen geldt in dit verbanà 

Jodiumfabriek Watoedakon 
Omstreeks 1920 ontdekte een ijverig 
tuinemployé ergens bij een oud Javaans 
kerkhof in de· buurt van Modjokerto een 
bron, waaruit gas ofltsnapte. De bevol
king had deze bron heilig verklaard, van
wege de geneeskracht van het water. 
De employé, de heer van Faber, nam 
een monster water van deze bron en liet· 
dit onderzoeken. Het water bevatte 
iodiumzuuten. Op verschillende diepten 
bevonden zich zoutwaterlenzen in de 
grond. De heer von Faber interesseerde 
enkele kapitaalkrachtigen voor zijn plan
nen en zo ontstond in de moerassen ten 
Westen _van Modjokerto een zeer een
voudig<' verwe1 kingsinsta:latie, die per 
maand één vat joodkoper produceerde. 
In 1926 werd het bedrijf gekocht door 
de Combinatie 'van Kininefabrieken. 
Deze· Combinatie begon met proefborin
gen door de gehele Sidoardjo-delta. Uit
emdelijk achtte men twee terreinen ge
schikt voor een eventuele exploitatie en 
wel dat bij Watoedakon, waarop het oor
spronkelijke fabriekje stond en een ter
rein enkele kilometers ten Westen van 
deze fabriek. Dit tweede terrein werd 
het :z.g. reserveterrein. Met behulp van 
buizen perste men lucht onder de grond, 
waardoor het zouthoudende bodemwater 
naar boven kwam. Aanvankelijk fabri
ceerde men joodkoper, een halfproduct 
dat in Amsterdam verder verwerkt werd. 
De wijze van bereiding was erg omslach
tig en omstreeks 1936 breidde men de 
installatie belangrijk uit, zodat men nu 
jodium, joodkali en joodnatrium kon be
reiden. Per maand werd er 1000 kg. 
jodium afgeleverd en ongeveer 1300 kg. 
joodkali. Het bedrijf gebruikt als ener
giebron bodemgas. 
De oorlog met Japan kwam. Gedurende 
korte tijd werkte het bedrijf nog onder 
Europese leiding, doch weldra werden çle 
Europeanen geïnterneerd en namen en,
kele mandoers de leiding op zich. De 
Japanners verrichten nog enkele borin
gen, doch zij zochten geen zouthouden
de gronden of zouthoudend bodemwater, 
het· was hen om de aardgassen te' doen. 
Na verloop van tijd werden verschillen
de vitale delen van de fabriek naar an
dere· plaatsen gebracht. 
Eind Maart van dit jaar bezetten Neder
landse troepen Modjokerto. 
-Direct na de bezetting van het plaatsje 
kwam er een bedrijfsleider van de Com
binatie van Kininefabrieken, die gege
vens trachtte te verzamelen over de toen 
nog niet bezette jodiumfabriek. Aan zijn 
eerste rapport ontlenen wij het volgende: 
"Direct na de bezetting van Modjokerto 
werd een patrouille naar de jodiumfa
briek uitgezonden. Alles bleek intact te 
zijn, alleen had de Genie van de TRI er 

een werkplaatsje ingericht ter bereiding 
van springstoffen. Enkele dagen later 
werd er weer een patrouille uitgezon
den en men vond het archief versnip
perd op de grond verspreid, de brand
kast was opengebroken, van het labora
torium was weinig overgebleven en en
kele stukgegooide en geforceerde kasten, 
gebroken ruiten, vernielde flessen en 
glaswerk, getuigden van het vandalisme 
dat hier bedreven was. De bevolking is 
uiterst schuw. De angst voor represailles 
als gevolg van het bij Europeanen wer
ken, kidnapping, zomede de. onzekere 
toestand en rechtspositie, werken een 
spoedige opbouw niet in de hand . . .  " 
Een week na d� bevrijding van Modjo
kerto werd er een militaire bezetting op 
de jodiumfabriek gelegerd. Tegelijk met 
deze bezetting kwam de Heer Kingma, 
die voor de oorlog reeds op de jodium
fabriek werkzaam was. 
De fabriek, de enige van dit soort in de 
Archipel, begon, zij het op beperkte 
schaal, weer met de productie van jood
koper. Intussen werd onder moeilijke 
omstandigheden -met man en macht ge
werkt aan het herstel van de schade. 
Eind November was men reeds zo ver 
gevorderd, dat men joodkali kon gaan 
leveren en de proeven over een fabriek
matige bereiding van jodoform, een in 
Indië zeer gezocht geneesmiddel tegen 
tropenzweren, verkeerden in een verge
vorderd stadium. Na lang experimente
ren,· slaagde de Heer Kingma erin om 
met grondstoffen uit Indië de zuivere 
producten te vervaardigen. 
De productie van de fabriek is thans ten
gevolge van deviezenbepalingen aan 
zekere grenzen gebonden. 
Op het ogenblik moet nog uitsluitend 
voor de binnenlandse behoefte geprqdu
ceerd worden. 

Emigratie=Bezwaren 

Nadat men geruimen tijd wat angstval
lig en met enige reserve de emigratie
mogelijkheden overwogen heeft, schijnt 
de ban nu eindelijk gebroken en lijkt 
er bij veÎen een licht enthousiasme voor 
emigratie te zijn losgeslagen. 
Niet alleen bij de noodlijdende landbou
wers en landarbeiders, doch ook - hoe
wel nog in :zeer beperkte mate - bij ge
wone losse arbeiders. 
Er zijn echter nieuwe practische moei
lijkheden voor de emigrant op komen 
duiken, welke absoluut onvoldoende 
door de voorlichting belicht zijn. 
Zo werd door een Nederlands Generaal 
in Zuid-Afrika nog onlangs verklaard, 

dat het aantal goedgeschoolde Neder
landse landboi.wkrachten, dat in Zuid
.Afrika zou worden opgenomen, de aan
dacht van het gouvernement zou hebben. 
Een deskundige (Prof. Feimers) merkte 
naar aanleiding hiervan echter op, dat 
-oordelende naar zijn eigen ondervin
dingen - nog geen begin is gemaakt 
met het ontwerpen van een schema voor 
de opname van landarbeiders of boeren
zoons in Zuid-Afrika. 
Behalve deze ontnuchtering komen de 
,,landverhuizers" nog te staan tegen
over de kortzichtige houding van de 
Zuid-Afrikaanse landbouwer ten aan
zien van de opname van goedgeschoolde 
landbouwkrachten. Bovendien dient er 
rekening mee worden gehouden, dat het 
loon daar zeker minder is, terwijl men hier 
kan werken op een jaarcontract, waarbij 
de minimum- en maximumlonen door de 
regering zijn vastg!!steld. 
Hier is men lid van machtige organisa
ties, die hun belangen behartigen en wel
ke in gevallen van meningsverschillen tus
sen werkgever en werknemer over het 
arbeidscontract, het werk, vacantiedagen, 
verzekeringen, etc., arbitrage kunnen ver
lenen. 
Tenslotte is er in Nederland nog altijd 
een kleine kans, na jaren van hard wer
ken, een kleine zelfstandige boer te 
worden, waar tegenover staat dat in 
Zuid-Afrika noch het Departement van 
Landbouw, noch het Departement van 
Grondbezit tot op lîeden enige voor
ziening heeft getroffen om deze mensen 
tenminste te helpen aan kleine stukken 
land, geschikt voor intensieve bewer
king voor welk doel deze goedgeschool
de landbouwkrachten begrijpelijk :zeer 
geschikt zijn. 

Zo bezien is het ook gemakkelijk te ver
klaren, dat de landbóuwku�dige expert 
van het Immigratie-Comité ◊oor Neder
land, België, Frankrijk en Scandinavië 
enige tijd geleden werd teruggeroepen, 
iets wat zeker niet het geval zou zijn 
geweest, indien er vóor onze emigre
rende landgenoten goede mogelijkheden 
waren geweest. •• 
Zolang er dan ook geen betere voor
waarden ten aanzien van emigrerende 
landarbeiders en landbouwers gesteld 
worden, blijft het advies, naar landen 
met een betere toekomst te emigreren, 
van hoge waarde. En :zolang ook blijft 
de raad van kracht, zich goed te bezin
nen, alvorens de grote stap te wagen, 
want in welk land ook, overal. zullen 
zich soortgelijke moeilijkheden voor
doen, zowel voor landbouwers en land
arbeiders, als . . . . . .  losse arbeiders. 

Van kalender en almanak Auto1natische Besturing van Vliegtuigen 
De geschiedenis van het schrikkeliaar "George" is de naam, die de geallieerde 

vliègers hebben gegeven aan de automa-
_,,De tijd gaet snel, besteedt haer wel", vier jaren aan Februari 1 dag toege- tische piloot of stuurautomaat, het kleine 
·:zo luidt een oud rijmpje, waarmee ieder- voegd om die jaarlijkse ¼ dag op een- kastje in het midden van het instrumen-
-een het volkomen eens :zal :zijn. Onge- voudige wijze in de tijdrekening te be- tenbord• met een paar wijzerplaten en
twijfeld hebben de mensen uit vroegere - trekken. knoppen, dat, indien gewenst, gedurende 
tijden het precies zó begrepen. Mis- Na de dood van Julius Caesar ontstond het grootSte deel van het te vliegen tra-
schien ging de tijd hen zelfs te snel. • weer vrij spoedig verwarring, ·doordat ject de beSturing van de vlieger kan 
'In elk geval vonden :zij het ook nodig de zijn opvolgers reeds om de 3 jaar een overnemen. 
·tijd· te controleren. Vanzelfsprekend be- schrikkeljaar inlasten.· . In elk K.L.M.-vliegtuig kan men zo'n 
-dienden zij zich hierbij van zon, maan In het jaar 8 na Chr. werd deze fout klein kastje vinden. De vliegers zouden
en sterren·, welke hen bij benadering in hersteld door Keizer Augustus, :zodat elk het niet meer willen missen. Vroeger was 
.staat stelden, de tijd, waarin zij leefden, jaar, dat door·4 deelbaar was, een schrik- het vliegen vooral bij ruw weer, een 
te bepalen. keljaar :zou :zijn. :zwaar en afmattend werk; zonder onder-
.Als we in Multatuli's Max Havelaar de (Het woord "schrikkeljaar" is waar- breking moest de bestuurder met armen 
geschiedenis van Saïdjah en Adinda schijnlijk ontleend aan schrikken, in de en benen werken om het stampende en 
lezen, dan merken we op, dat deze laat- betekenis van vaneenzetten en ver- slingerende toestel in de koers te hou-
ste, ·zo dikwijls als het nieuwe maan was, springen). den. Dit is nu nièt meer nodig, want nu 
het rijstblok van een teken voorzag, om Zoals gezegd, geheel afdoen4e was de knapt "George" dit werk voor hem op. 
-zo te weten, wanneer er drie jaren om Juliaanse tijdrekening niet. Immers door Hoe werkt nu :zo'n stuurautomaat? waren. om de vier jaren een schrikkeljaar van 
Om met de voorbeelden dichter bij hms 366 dagen te rekenen, beging men toch Voor het principe van deze automatische 
te blijven: In Limburg treffen we onder elk jaar nog een fout' van 11 minuten en besturing moeten wij teruggaan naar de 
de dorp-scheldnamen er de "Pinneste- 12,2 seconde. Bij de juiste zonnestand speelgoedtol uit onze jeugdjaren. Wan-
kers" aan. Het dorp· nu, dat deze twee- bleef men dus elk jaar deze 11 min. 12,2 neer wij een dergelijke tol op een losse 
-de, wat onhoffelijke naam gegeven was, sec. achter. In de loop der eeuwen werd plank opzetten, staat hij daar met zijn 
lag in de turfstreek en de bewoners er- deze achterstand er een van dagen na- draaiingsas loodrecht op; als we nu deze 
van, stelden hun tijd vroeger (toen men . tuurlijk. Zo bemerkte men b.v. dat het plank in de hand nemen, en hem dan 
-de kalender nog niet l<ende) vast, door begin der lente, hoe langer hoe vroeger scheef houden, zien we, dat de tol niet 
-zeven pinnen in een turf te steken en er viel. loodrecht op de plank blijft staan; maar 
-elke dag een uit te trekken. Eindelijk in 1582 ging men volgens een, in :zijn oorspronkelijke stand volhardt. 
Thans is het de mens, wat de tijd betreft, op het Concilie van Trente door Paus Een dergc;lijke tol bevindt ziéll. ook in de 
alles even gemakkelijk gemaakt. Een blik Grègorius XIII genomen besluit, er toe stuurautomaat van het K.L.M.-vliegtuig; 
op de wandkalender is voldoende om over de Juliaanse tijdrekening te verbe- op de buitenomtrek van deze tol bevin-
precies het ogenblik van ons bestaan te teren. den zich schoepen, waartegen door een 
weten. . , In 1582 was de Juliaanse kalender reeds tweetal straalpijpjes lucht wordt gebla-
Het uurwerk gèeft ,ons voorts de tijd 1_0.dagen bij de zon ten achter. Nu werd zen; hierdoor krijgt de tol een draaiende
met een minutieuze nauwgezetheid. bepaald, dat op 4 October van dat jaar beweging. Deze tol, gewoonlijk gyros-

uitzetten naar de andere kant. Aan het 
membraan :zit nu een hefboompje, dat 
deze beweging overbrengt op een cylin
dertje met een zuigertje; hier wordt 
d.m.v. oliedruk deze kleine beweging
sterk vergroot overgebracht op de roe
ren, die het vliegtuig dan weer in zijn 
oorspronkelijke stand terugbrengen. Dan 
komen de beide straalpijpjes weer vrij en 
is alles weer als in het begin. Natuurlijk 
is het geheel niet zo simpel als het hier 
staat, en daarbij is het hele systeem in 
drievoud uitgevoerd, omdat een vliegtuig 
drie verschillende stuurorganen heeft, de 
rolroeren, het hoogteroer en het rich
tingsroer. 
In het algemeen is de gang van zaken nu 
zo, dat de vlieger de machine start en 
dan naar de gewenste hoogte klimt; daar 
aangekomen stelt hij de juiste koers en 
hoogte in, en schakelt de stuurautomaat 
in, die dan zorgt dat de machine auto
matisch op deze koers en hoogte blijft. 
Wanneer het vliegtuig de landingsplaats 
nadert, neemt de vlieger de besturing 
weer over, en voer; hij de landing uit. 
De KLM. gebruikt deze stuurautomaten 
sinds 1935; ze waren n.l. in de Douglas
machines ingebouwd, die de K.L.M. toen 
in gebruik nam, en van toen af was elk 
nieuw vliegtuigtype voorzien van een 
Sperry stuurautomaat; ook de nieuwe 
vliegtuigen, de Douglas DC-6 en de 
Convair-Liner, die dit jaar aan de 
K.L.M.-vloot zullen worden toegevoegd,
zijn met een stuurautomaat uitgerust. 
Het gewicht van de gehele installatie be
draagt 54 kg. Doch dit is niet altijd :zo geweesl Beha)- niet 5 maar 15 October zou volgen. coop genoemd, is gemonteerd in een 

ve dat men vroeger de tijdsmdeling Voor zover was de fout dus hersteld; om tweetal loodrecht op elkaar staande rin- Maar intussen zitten de technici niet 
slechts bij benadering kon vaststellen, in het vervolg nu ook misverstand te gen, die vrij ten opzichte van elkaar kun- stil; reeds hebben de Amerikanen een 
trof men bij verschillende volken een voorkomen, werd door Paus Gregorius, nen bewegen; een z.g. cardanische op- proefvlucht over de Atlantische Oceaan 
verschillende tijd_sindeling aan en vooral voorgelicht door grote sterrekundigen, hanging. Aan een van deze ringen be- gemaakt met een vliegtuig van het type 
de lengte van het jaar was erg uiteen- bepaald, dat in elke 400 jaren 3 schrik- vindt zich een metalen plaatje, dat in Douglas Skymaster, die volledig auto-
lopend. keljaren zouden wegvallen. 1600 zou een normale stand' de openingen van de bei- matisch bestuurd werd, en wel door mid-
Zo hadden de Chaldeiers een jaar van schrikkeljaar zijn; 1700, 1800 en 1900 de straàlpijpjes, die de tol aanblazen, del van radiogolven van de grond af. 
360 dagen, de Romeinen kenden naast echter weer niet. (oudere mensen herin- vrijlaat. Wanneer nu het vliegtuig om de Van het moment van de start in Amerika 
een maanjaar van 355 dagen een zonne- neren zich dit geval in 1900 wellicht een of andere reden uit de koers raakt, tot aan de landing in Ierland heeft de 

. jaar van 365 dagen, de Grieken rekenden nog). 2000 zal weer wel een schrikkel- blijft de gyroscoop in zijn oorspronke- vlieger geen hand behoeven· uit te ste-
met maanjaren, de Egyptenaren ver be- ~ jaar zijn. 2100, 2200 en 2300 weer niet. lijke stand, ev,etp)s de tol op de plank ken; ·de instrumenten· deden het werk. 
terden het tot 365 dagen, totdat Julius Alleen de eeuwjaren wier ranggetal door waarvan wij';hi�rbq.ven spraken. Er was wel een bemanning aan boord, Caesar nog 'een verbetering in de tijd� vier deelbaar is, zullen dus een schrik- Hierdoor wordt door het_ aan de ring maar die keek alleen. maar toe of er rekening bracht. . . keljaar :zijn. bevestigde plaatje één van de. tw, ee straal-

k k k niets verkeerd ging. Voorgelicht' door be wame sterre undi- Deze Gregoriaanse tijdrekening, oo pijpjes afgedekt, _zodat1,�h>i:erdoçr· geen
gen, breidde hij eerst de duur van het wel de Nieuwe Stijl genoemd, wordt door lucht kan stromen. Nt • zijh ·dez·e "twee Natuurlijk is dit maar een proefneming 
,jaar 46 v. Chr .. uit tot 4.,45, om verval- Nederland in 1583 aangenomen. straalpijpjes verbonden met een klein geweest, uitgevoerd door een militair 
gens het jaar vast te stellen op 365 da- Behalve de Grieken hield . Rusland het kamertje, dat door een dun vlies, een .z.g. ! vliegtuig, maar het is al dikwijls voor-
gen en 6 uren. Dit noemde men de Ju- .langst aan de Juliaanse kalender vast. membraàn, in tweeën wordt gedeel,d en-,:, gekomen, dat in militaire kringen een 
liaanse tijdrekening, waaraan zich mo- De Griekse Christenen, die thans nog de t\'•ee straalpijpjes komen aan weèrszif ·,: nieuwe uitvinding werd beproefd en ge-
menteel alleen de Griekse christenen , alleen deze oude tijdrekening handhaven den van' dit membraan uit. Wanneer nu'··· perfecti_onneerc\, die dan later door de 
nog 'houden, warit ook deze tijdrekening zijn, in het huidige schrikkeljaar 1948 en één van de twee straalpijpjes afgesloten' ' burgerluchtvaart werd overgenomen . Of 
bleek niet helemaal'>juist. , • in deze schrikkelmaand, 13 dagen dagen wordt, ontstaat aan . één zijde van ,he.t dit met' deze uitvinding ook het 
In deze z.g. ,,oude stijl" nu, werd om de op ons ten achter. .--membraan eenn druk, waardoor dit gaat zal :zijn? De toekomst zal het leren. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE !iir. PETRUS BOXTEL 
2e Zond. v. d. Vasten, 22 Febr. '48 

Vandaag Feestdag van St. Petrus Stoel 
te Antiochie, Patroonfeest van onze pa
rochie en van geheel Boxtel. 
De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en half 11 de Hoogmis, 
waaronder Lijdensmeditatie. Vandaag 
gaat in alle H.H. Missen de te schaal
collecte voor het seminarie, terwijl de 
2e schaalcollecte gehouden wordt voor • 
de bizondere noden van het Episcopaat, 
welke beide collectes ten :zeerste in de 
milddadigheid van de gelovigen worden 
aanbevolen. 
Om kwart voor twaalf Mariagarde in de 
kapel van Duinendaal. Om half 4 H. Fa
milie. Vanavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. 
Maandag en Woensdag katechismuson
derricht voor de jongens om half 9 în 
de Petrusschool en Dinsdag en Donder
dag voor de meisjes op Duinendaal. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje en Vrijdagavond om 7 uur 
Kruisweg waarna kort Lof en v'erering 
van de relikwie van het H. Kruis, van
wege de Vastentijd. 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 Johannes van Laarhoven en 
Emerica v. d. Veen de hvr., z.a. gel. jrgt. 
voor Petrus de Laat en Jacoba Raayma
kers de hvr., H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Petrus Valks, H. Bloeclkapel gel. 
H. Mis voor Michael v. d. Meyden en
Anna v. d. Ven de hvr., om half 8 gel. 
H. Mis voor Cornelis Kempenaars; :z.a.
gel. H. Mis voor Adrianus v. d. Heyden 
vanwege het Kaartgezelschap Tijdver
drijf. Om half 9 gel. H. Mis voor de 
levende en overleden leden van de R.K
Boerenbond. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef.' gez.
jrgt. voor Johannes van Laarhoven en 
Emerica van de Ven de hvr.; :z.a. gel. 
H. Mis voor Lambertus v. d. Sande; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Catharina 
van Weert Voets; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Elizabeth Traa-Verhoeven
vanwege de kleinkînderen; om half 8 
gelezen jrgt. voor Adrianus van Nu
nen en Anna van Rooy de hvr.; z.a. gel. 
jrgt, voor de overleden familie v. d. Ven
de Laat; om half 9 ge:z. mndst. voor 
Christina Heiligers-Derks. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Maria Lonkhuizen; z.a. 
gel. H. Mis voor Johan de Visser; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Franciscus 
Verheyden; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Johanna Verschuren-de Greef te 
Waalwijk overleden; om half 8 gel. H. 
Mis voor onze jongéns in Indië van
wege Maria's Biddend Leger; z.a. gel. 
H. Mis voor Lamberdina v. d. Geeren
v. d. Meyden; om half 9 gez. mndst. 
voor Henricus Crols. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Petrus v. d. Vliert en Ja
cobina v. Hoogstraten de hvr.; z.a. gel. 
H. Mis voor Petrus de Visser; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Henricus Pijnen
burg; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Marinus van Diessen; om half 8 gel. 
jrgt. voor Helena Timmennans; z.a. gel. 
jrgt. voor Johanna v. cl. Meyclen-Cor
nuyt; om half 9 gez. mndst. voor Mari
nus van Griensven. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Adrianus van Lieshout; :z.a. 
gel. mndst. voor Christianus Schellekens; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Cornelis
v. d. Heuvel; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor de levende en overleden leden van 
de Processie naar Ulicoten. Om half 8 
gel. H. Mis voor Adriana van Rumund
Ketelaars; z.a:. gel. H. Mis ter ere van 
de H. Antonius uit dankbaarheid; om 
half 9 gel. jrgt. voor Elizabeth Leer
makers-Hoefnagels. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Catharina v. d. Brekel; z.a. gel. 
H. Mis voor Marinus van Griensven van
wege de Boxtelse R.K Slagersvereniging; 
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Lambertus
v. d. Brand, Lamberdina de hvr. en Hen
drica de dochter; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Marinus van Diessen; om half 
8 gel. H. Mis voor Cornelis van Gaal te 
Stevensbeek overleden; :z.a. gel. H. Mis 
voor Johanna Heeren-Kuppen in de 
parochie van het H. Hart overleden. Om 
half 9 gel. H. Mis voor Henricus Korsten 
te Winschoten overleden. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis tot bi:zondere in
tentie; Dinsdag gel. H. Mis voor Johan
na van Lieshout-de Werd; Woensdag 
gel. H. Mis voor Gerardus Schellekens; 
Donderdag gel. H. Mis voor Johannes 

• v. d. Plas en Hendrica Dirks de hvr.;
Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis tot bi
zondere intentie. 
Gedoopt: Antonius Martinus Jacobus 
Maria :z. v. Antonius Hendriks-Berbers. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

De Ie schaal is voor de Seminaria van 
ons Bisdom; de 2e voor de B. N. De 
Hoogmis is vandaag met volkszang. Di
rect na de Hoogmis Santa Teresa voor 
de meisjes; om kwart v. 12 H. Familie 
voor de jongens. Om half 4 GEEN H. 
Familie voor mannen, doch in plaats 
daarvan VriÎdagavond om half 9. 
Vanavond wordt om kwart voor 7 het 
Rozenhoedje voorgebeden voor on:ze 
jongens in Indië. Om .7 uur Lof met 
volkszang en 2e Lijdens-meditatie. 
Woensdag feestdag van St. Matthias, 
Apostel. 
Vrijdagavond half 8 H .. Familie voor 
meisjes; om half 9 voor de mannen. 
Deze week Dinsdag en Donderdag om 6 
uur repetitie van het jongenskoor .. 

• Nu het weer beter wordt, gelieven de
ouders er aan mede te werken dat hun 
kinderen, :zoals, vanouds, 's morgens de 
Kindermis bezoeken, vooral op Dinsdag 
en Vrijdag. 
ZONDAG 22 Febr.: 6 uur lezende 
dienst; 7 uur 1. d. voor de Parochie; 
8 uur lezende dienst; kwart over 9 1. d. 
voor Bi:z. Intentie; half 11 de Hoogmis 
voor Theodora v. Schaayk v. w. de Eli
sabethver. 
MAANDAG 23 Febr.: 7 uur z. j. Mej. 
Wilh. v. Laarhoven-Kuipers; 1. m. An-
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toon Smulders; kwart voor 8 L d. Chris-. 
tiaan Merkx; 1. d. Biz. IHtentie; half 9 
1. d. Lambertus en Cornelis Baayens.
DINSDAG 4 Febr.: 7 uur Pl. 1. m. Chris
tiaan Merkx; 1. m. Theodorus Barten; 
kwart voor 8 1. j. Martinus Michielsen, 
Joha. v. Krieken z.e. en familie; I.m. Hen
rica v. d. Broek; half 9 z. j. Heer Henri 
Bogaerts. 
WOENSDAG 25 Febr. 7 uur 1. d. Wil
lem v. d. Langenberg; 1. m. Allegond)l 
v. Dijk-v. Empel; kwart voor 8 I.m. Jo
hanna v. d. Sande-Merks; l. d. Martina 
Vlaminckx v.w. de Buurt; half 9 l.d. Wil-
lem v. d. Langenberg. . DONDERDAG 26 Febr.: 7 uur 1. m.
Tonny Nooren; 1. d. Henricus v. Weert 
v.w. de Buurt; kwart voor 8 1. j. Johanna
v. d. Meyden-v. d. Berk; l. j. Francisca
v. Liempd; half 9 z. d. Marinus v.
Breugel. 
VRIJDAG 27 Febr.: 7 uur l.j. Gerardus 
v. d. Langenberg; I. d. Adriana Mut
saers-v. d. Boer te Berkel over!.; kwart 
voor 8 1. d. Heer Arnold v. d. Laar en 
echtg.; 1. d. Antoon v. Hees, Par. St. Pe
trus over!.; half 9 z. j. Jacobus v. 
Grinsven.
ZATERDAG 28 Febr.: 7 uur 1. j. Johan-.
nes Peijnenburg en Maria v. d. Boer z. e.; 
1. d. Ant. Wagenaars en echtg.; kwart
voor 8 I. d. Hendrika Dortmans-Scheut
jes; 1. j. Antony v. d. Sande en Ant. Bek
kers z. e.; half 9 z. d. Antoon Smulders. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
2de Zondag v. d. Vasten 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jgt. Adriana Verhagen. 

MAANDAG: half 8 jgt. Marinus v. 
Oorschot. 
DINSDAG: half 8 jgt. Adrianus v. Eind
hoven. 
WOENSDAG:. half 8 jgt. Andreas v. 
Eindhoven en Theodora de hvr. 
DONDERDAG: half 8 jgt. Petrus Schel
lekens en Hendrina de hsv: 
VRIJDAG: half 8 jgt. Maria Scheil eken� 
ZATERDAG: half. 8 jgt. Joannes Schd
lekens. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis Theodorus v. Kurin
gen; Dinsdag H. Mis van dankbaarheid· 
voor behouden terugkeer uit In<lië; 
Woensdag H. Mis Joannes v. Nistel
rooy; Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 
H. Mis Antonetta v. Kempen.
PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 

Tweede Zondag v. d: Vasten 1948 

ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand
voor behouden thuiskomst; half 9 H. 
Mis voor de parochianen; 10 uur Hoog
mis v. d. HoogEerw. Heer W. Spierings, 
gewezen deken en pastoor van. Boxtel. 
De eerste schaal is voor de opleiding tot 
priesters op ons Seminarie; de tweede 
voor· B. N. Vergadering van de St. Vin
centiusvereniging. Vanaf heden 22 Febr. 
zullen weer de wekelijkse bijeenkomsten 
plaats hebben der beide groepen van de 
jeugdbeweging. 
Half 3 Lof met roz"enhoe_dje, om Gods'
zegeningen te verkrijgen over Orion en 
de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 1-1. Mis tot bijzon-

dere intentie; kwart over 8 H. Mis voor 
mevr. Henriette Witteveen-Schöne. 
DINSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de • 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor de 
heer Adrianus v. d. Breekel; kwart over 
8 gez. mndst. v. Wed. Cornelia de Groot
v. Roosmalen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis tot bijz
intentie; kwart over 8 H. Mis voor Pe
trus v. Beers en Maria de dochter. 

· DONDERDAG: half 8 1-1. Mis v.w. per
soneel voor mevrouw Marie Maas-de
\Verd; kwart over 8 H. Mis tot intentie 
v. d. leden �., ,d. Godvruchtige .vereniging 
,,H. Theres1a .
VRUDAG: half 8 jgt. voor de familie
Jansen-Verstappen; kwart over 8 gez. 
mndst. voor mej. Anna Maria Pijnen
burg-v. d. Sande. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de
familie v. Son-v. d. Meijden; kwart over 
8 jgt. waarbij de kerk met 'n kaars wordt 
vereerd voor Adrianus Schelle. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot half 7. Om half 7 Lof met rozen
l10edje om het communisme af te weren 
en opbloei van het verenigingsleven op 
katholieke grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Antonius Martinus Peijnenburg te 
's Hertogenbosch en mej. Anna Maria 
Pijnenburg-v. d. Sande, alhier overleden. 
ZONDAG 29 Februari: 7 uur H. Mis
tot intentie v. d. parochianen; half 9 H. 
Mis voor Marinus v. Griensven te Boxtel 
overleden. 10 uur Hoogmis, om Gods' 
zegen te verkrijgen over "Orion" en de 
kapel van Stapelen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

. 2e Zond. v. d. Vasten, 22 Febr. '48 
ZONDAG: half 7 l.j. Joh. v. Esch; 8 uur 
1. m. tot welz. der parochie; 10 uur z.j.
Joh. Hollanders; 3 uur Lof, daarna jon
genscongregatie. In alle H. Missen de Ie 
schaal voor het Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. Franc. v. d. Big
gelaar ei1 Joh. de hsvr.; half 8 z.j. Mart. 
Hollanders; 8 uur l.j. Wilh. Joh. v. Esch 
en Kinderen. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Ant. v. d. Bigge
laar; half 8 ;z.j. Everd. v. d. Vleuten; 
8 uur l.j. Helena Ant. Asveld. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. Lamb. v. d. 
Biggelaar; half 8 z.j. Cath. Everd. v. d. 
Vleuten; 8 uur l.j. Jacobus v. Eijnd
hoven. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.j. Wilh. v. d. 
Vleuten; 8 uur l.j. Joh. Jac. v. Eijnd
hoven. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. Adr. v. d. Biggelaar 
half 8 z.j. Elisabeth v. d. Vleuten; 8 uur 
l.j: Franc. Copal.
ZATERDAG: 7 uur z.j. Corn. v. d. m� 
gelaar; half 8 z.j. Joh. de Laat; 8 uur 
l.j. Theod. Franc Copal.
ZONDAG: half 7 1. m. tot welz. der
par.; 8 uur l.j. Maria v. Eijndhoven; 10 
uur z. j. Adr. Joh. de Laat. 
Te beginnen a.s. Maandag, zullen _de kin
deren, die hun plechtige H. Communie 
hopen te doen iederen morgen om .half_ 9 
in de kerk komen ter voorbereiding. 
Gedoopt: Anna Joh. Maria d. van Karel
Kreyveld-Roestenburg; Marinus Petrus 
Maria z. van Cor. v. Alphen-de Rooy. 

In de kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag en Dinsdag 7 uur I.m. voor 
Corn. v. d. Vleuten. Maanda,g vanwege 
de Eierbond, Dinsdag vanwege de Var- • 

, kensfokvereeniging. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 

2e Zondag v. d. Vasten, 22-2-'48. 
H.H. Missen dm 7 uur, half negen en 
10 uur Hoogmis voor de parochie, waar
onder Lijdensmeditatie. Tweede schaal
collecte voor het Seminarie; derde voor 
Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2de 
en 3de leerjaar komen biechten; Woens-' 
dag onder de 1-1_. Mis van half 8 zullen 
ze gezamenlijk communiceren. 
Vrijdagavond om half 7 oefening van de 
H. Kruisweg. •. 
ZONDAG: 7 uur mdst. Adriana van de 
Ven-v. d. Struyk; half 9 mdst. Gerardina 
van de Pas-Hoevenaars; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 mdst. Martinus Jo
hannes van Rooy. 
DINSDAG: half 8 jgt. Johannes Brox. 
WOENSDAG: half 8 jgt. Arnolda Brox
Raaymakers. 
DONDERDAG: half 8 jgt. Laurentius 
Brox. 
VRIJDAG: half 8 jgt. Johannes Klomp. 
ZATERDAG: half 8 jgt. Gertruda 
Klomp-v. d. Braak. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers- v. d. 
Braak; H. Mis Gertruda van der Staak
Konings; H. Mis Adriana van de Ven
v. d. Struyk; H. Mis Albertus v_an Rulo. 

-----------------------------------T'-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---------. _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---.. -_-_-----_---_-_-_-::::.-_;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; Mede namens mijn ouders be
tuig ik mijn hartelijke dank 
aan Geestelijken, R. K. Thuis
front, buurt, vrienden en be
kenden voor de belangstelling 
bij mijn terugkeer uit Indië 
bewezen. 

DE BOXTELSE 
Begrafenis•Onderneming Ze zijn er_weer 

C. KERKHOVE
Bosscheweg 24

DANKBETUIGING 

Voor de talrijke blijken van 
belangstelling en medewerking, 
bij mijn aankomst voor verlof 
uit Indië ondervonden, betuig 
ik, mede namens mijn Echtge
note en Fämilie, hartelijk 
DANK aan de Buurtbewoners, 
Z. E. Heer Pastoo.r, vrienden 
en kennissen -en de Voetbal-· 
vereniging Boxtel, ook voor 
de aangeboden bloemen. 

Korp. G. J. H. v. 1-loutum
E. Clarenbach 

Te koop: een prima electr. 
motor voor wasmachine, 1/3 
P.K. Adres: J. v. Berkel, Dorp 
'A 15, Liempde. 
Te koop: een als nieuwe ka
merkachel en een in goede 
staat zijnde mandoline. Te be
vragen: Rechterstraat 56. 
Voor direct gevraagd: net 
R.K. Meisje, boven de 20 jaar, 
moet zelfstandig kunnen wer
ken in een gezin met 2 klei
ne kinderen. Moet beslist de
gelijk zijn; goed loon. J. v. 
Eindhoven-Mennen, A 20, 
Liempde. 
Te koop, partij aardbeiplanten,
Madame Mhatott. J. v. Hel
voirt, Lennisheuvel 104 (Vorst) 
Te koop: Wilgenpoten á 50 
cent. P. Hazenberg, Lennis
heuvel 55. 
Te koop: Mangelwortelen, 
Aardappelen en· Boonstaken. 
A. J. v. <l. Sande, Ruiting B 49, 
Esch. 
Te koop: een paardenhaam, 
partij voederbieten .en een 
kalfkoe, aan telling 28 Febr. 
bij J. de Punder, Kinder
bos 82. 
Te koop: mangel, tafèl, met 
6 stoelen. 
Te bevragen Bosscheweg 119. 
Te koop: goed spelende Phi
lips Radio, op licht of batterij 
75 gulden. Eindhovenseweg 18. 
Te koop: een groen emaille 
vulkachel. G. v. Breughel, Pa
rallelweg 27. 
Te koop, een grote spiegel.
Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop: 5000 kilo Mangel
wortelen., Alb. van Hal, On
rooij 14. 
Brandhout te koop, tegen bil
lijke prijs. afname minstens 
1000 kilo. A. M. Traa, Klom
penfabriek, Liempde. 

Alg. Jaarvergadering • 
van de 

R.K, BOERENBOND
afd. Boxtel op MAANDAG 
:23 FEBRUARI 's avonds 6 uur 

, bij H. v. Rooij. 
A G E N D A: 

1. Opening.
2. Notulen. 
3. Jaarverslag, Rekening en 

Verantwoording over 1947. 
4.. Bestuursverkiezing. Aftre

dend: P. J. v. d. Meijden,
J. A. v. Hal, H. Dollevoet 
(herkiesbaar). 5. Bespreking reorganisatie
Brab. Vee- en Vlees-Cen
trale. 

6. Verkiezing Pl. Comm. v.d.
Stichting v. d. Landbouw. 

7. Mededelingen.

Stationstraat 64 

werd voor U opgericht om 
de bes:aande wantoestan
den uit de weg te mimen. 

A.s. Dinsdag 24 febr.
per AUTOElUS

NAAR WINSSEN 

Electr. Wasmachines 

Verwarmingskussens 

Stofzuigers 

Boenmachines 

Lampekappen 

Kroonlampen 

Alles op Eiectrisch gebied 

Speciaal bij: 
Inlichtingen en Kaarten 

J d B REKEL Garage De Mol • V • 1 
Telefoon 336 Rechterstraat 42, BOXTEL 

Een nette J_ongen 
(van 15- 18 jaar) hebben wij nodig O[) onze bestel
auto. Hij moet de chauffeur behulpzaam zijn bij het 
afleveren en ophaka der goederen. - Aanbiedingen 
uitslui:end aan de fabrit:k van 9 - 12 en 2 - 5 uur.

CHEMISCHE WASSERIJ EN STOOMVERVERIJ 
DEN DRIES 

GEZELLIGE 

en toch niet veel plaats innemende 

meubelen waaraan zij, die klein 

behuisd zijn, zo'n grote behoefte 

hebben. Komt U maar eens kijken 

in onze showroom. Wellicht is er 

ook voor U iets bij wat U zeer goed 

zult kunnen gebruiken. 

Onze étalages tonen U deze week 

Gouden en ·Zilveren Sieraden 
Speciaal geschikt voor de plechtige H. Communie 

'Eerste kwaliteit Doublee Armbanden 
Sierlijke, apartè modellen van f 7 50 tot 27.-. 

A. van Vlerken - Boxtel
JUWELIER • HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Als cadeau voor de 

Pleéhtige H. Communie 
vindt u bij Boekhandel TIELEN 

Een grote sortering Kerkboeken, Rozenknenzen, 
• Dag- en Zondagamiuaala, Leesboeken enz enz. 

Dinsdag 24 Februari De Ark 

BERT POELS 
over het illegale werk tijdens de bezetting 

Op de Zwarte Plak 
Interessante avond, vol spanning. 

Aanvang 8 uur. 
Prijzen der plaatsen f 0.75 en f 1.25 
Plaatsbespreken Zondag a.s. van 12 tot 1 uur. 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

�;�--�� vos - J:i •,.,:;Xi!I' 
·• ��-_c.; STATIONSTR. 44

Op W<:>ensdag 25 Februari a.s. houdt de 

Kath. Arbeidersbeweging 
een grote Propaganda:: Vergadering 
voor HAAR INSTELLINGEN. 

Aanvang 8,00 uur. Zaal "DE ARK". 

Namens de CENTRALE VOLKSBANK spreekt de 
Heer A. de Wolf en 
Namens de LEVENSVERZ. My . .,CONCORDIA" 
opre"kt de Heer H. Lanaink. 

Voor deze belangrijke avond verwachten wij mlmJ1ens 
ALLE Leden. HET BESTUUR. 

•charme en Schoonheid
door Vanishing, Gold, Massage
en Penicillcid-Crême. 
van MARCEL BRÉMOND, Londen. 

Alleenverko·op : 
Damesk apsalon en Parfumerieën 

• M. J. v.d. Broek, Breukelsestr.34e

-- Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

� Koopt , 
bil Bert van den Braak• 

Nieuwe Kerkstraat 73 Te lefoon 450 

DE "SERVICE" GEDACHTE brachten wij in de tweede
helft der achttiende eeuw reeds in praktijk door het 
inkopen van a(tikelen van huishoudelijke en hllmeuse 
aard ten behoeve van de in de kleinere steden en 
dorpen wonende afnemers. 
Steeds is het geven van "service" een der leidende 
beginselen onzer Firma geweest. Wij zijn ook U 
gaarne van dienst, komt eens praten met ons. 

�ma 

8r vàn�Jciot 
'S HEll TOGEN BOSCH 

me1s1es schorten 
fantasie schorten 

ook donkere deesins 
sportkousen, sokken 
dameskousen 
overalls en werkkleding 
O!ltbijtlakens, theedoeken 
dekens en bedden 

Ziet onze speciale etalages 
het loont b dSli s t de moeite. 

Koopt het beste 1 i, Natuurlijk bij: 

_ 
F: �· ���·-

d _· B�o _o�e�� e_s�-k __ 
� ����-��

a

���
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ODBOEKHANDEL 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

b. cuit,\/ers
o\op ,s Er is weer v '\ de oven, . reen\ \,\I 

en bros, ·• en een biscu1,s 
i wee ons 

b .. \\(oek kriig\
. on\ 1) .geurige b waarvan

-
1. :ze on, 

U. per "eu . a s.) één
f bruan , vóór '1.q

e L \ gratis., ·t genee 

biscu1 s '\0 O/o ons . nog . 
En bovendien

korting\

' 8. Rondvraag en Sluiting. 
* Speciaal vestigen wij de aandacht op onze grote 

keuze Communieprentjes, welke met toepauelijke 
1preuk bedrukt kunnen worden. 787 

DRUK: J. P. Tll::Ll:N. HOXTl:L. 

/ 
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EXTRA EDITIE 24 FEBRUARI 1948 

C t's en
UITGEGEVEN VOOR DE R.K. MIDDENSTANDS-VERENIGING, AFD. BOXTEL, 

bij gelegenheid van de door haar georganiseerde WINKELWEEK 

Winkelweek 1948 
Het is een goede gedachte van het 
bestuur der Katholieke Midden
standsvereniging om de opening 
van de herbouwde Zwaanse Brug 
te accentueren met een winkel
week. 
De Zwaanse Brug is voor Boxtel 
het voornaamste beeld geweest in 
de herinnering aan wat de oorlog 
verwoestte. 
Haar wederopbouw demonstreert 
hoe wij niet bij de pakken gaan 
neerzitten, maar alles in het werk 
stellen om het verlorene terug te 
krijgen. 
Het initiatief van de middenstand 
om een winkelweek te organi
seren betekent evenzeer, dat er 
wordt aangepakt. 
Ondanks de eigenaardige moei
lijkheden, welke het midden- -
standsbedrijf in deze tijd onder
vindt, realiseert men zich terecht, 
dat wij geleidelijk zullen terugke-

De Middenstand 
dient de gemeenschap. 
Met genoegen constateren wij, dat ook 
te Boxtel bij gelegenheid van de opening 
van een der belangrijkste toegangsbrug
gen tot• het centrum een Winkelweek 
wordt georganiseerd. Voor deze daad 
van georganiseerde middenstandsactivi
teit hebben we alle respect. Er blijkt uit, 
dat ook de middenstand van Boxtel er
naar streeft zijn dienende taak in de 
gemeentelijke samenleving zo goed mo
gelijk te vervullen. Tevens blijkt eruit 
dat hij prijs stelt op het bezit van die 
eigenschappen, welke een economisch 
gezonèie middenstand niet kan omberen. 
Keurig en deskundig verzorgde etalages 
hebben het publiek iets te vertellen. 
Het ziet initiatief en vakmanschap met 
beide ogen voor zich, wat uiteraard 
stimulerende en waarderende invloed op 
de étalage-bezoeker uitoefent. 
Gaarne willen we het publiek van Boxtel 
en Omgeving dan ook adviseren deze 
gelege;iheid, om zich van het willen en 
kunnen van de eigen Boxtelse midden
stand op de hoogte te stellen, niet te 
laten voorbijgaan. Met des te meer vrij
moedigheid geven we dit advies, omdat 
we dagelijks van nabij ervaren, hoe de 
financiële ruimte van armslag van de 
zelfstandige middenstand met de dag 
kleiner wordt. Zozeer zelfs, dat in meer
dere takken van middenstandsbedrijf met 
betrekking tot de toekomst werkelijk 
onrust en angst begint te heersen. 
Toch heeft ook de middenstander die 
zijn economische functie behoorlijk ver
vult1 krachtens normen val) gerechtig
heid en verdelende rechtvaardigheid 
recht op dagelijks brood. 
En niet alleen dit. De instandhouding 
van zijn zaak eist rekening te houden 
·met bepaalde bedrijfsrisico's, welke dek
king vragen. Daarnaast heeft hij zelf 
zorg te dragen voor eigen sociale zeker
heid. De werkelijkheid in verschillende 
bedrijfstakken op het ogenblik is zo' 
dat noch het een noch het ander ver
zekerd is. Er komen in meer dan één 
bedrijfstak prijsvaststellingen voor, die 
geen laag redelijk ondernemersloon meer 
opleveren. 
Aan borgstellingsfondsen worden meer 
credieten gevraagd dan ooit tevoren. 
In meerdere takken van bedrijf steunt 
de prijspolitiek, alle bereidheid tot het 
gaarne willen meedragen van onze na
tionale armoede ten spijt, op een onbe
vredigende basis. Wanneer men deze en 
vele andere moeilijkheden concreet kent, 
heeft men des te meer waardering voor 
een winkelweek-actie. 
Met niets doen of negatieve activiteit 
zijn nog nooit constructieve resultaten 
verkregen. Een winkelweek-actie is een 
positief constructieve daad. 
Mogen de organisatoren van en deelne
mers aan de 'Boxtelse winkelweek-actie 
in het welslagen van hun onderneming 
hun arbeid beloond vinden. 

Dr. N. H. L. VAN DEN HEUVEL. 

De Middenstand 
op z'n best. 

Van harte feliciteren wij onze zusteror
ganisatie, de R.K. Middenstandsvereni
ging afd. Box!el, met het door haar ge
nomen initiatief om in Boxtel een win
kelweek op touw te zetten. Wij wensen 
haar ook het beste succes toe en wij zijn 
er ook ten volle van overtuigd, dat, ge
zien de activiteit van bestuur en leden, 
deze winkelweek zal slagen. 
Het is voor een gemeente altijd van be
lang, dat er personen gevonden worden, 
die iets willen, iets durven en iets kun
nen ondernemen. 
Immers wanneer men iets wil onder
nemen, dan getuigt men dat men niet 
futloos is en bij de pakken neer blijft 
zitten, wat in onze hedendaagse maat-

ren tot de meer normale verhou
dingen. Dit betekent voor de win
kelbedrijven de noodzaak om de 
koers opnieuw nauwkeurig vast 
te leggen. De oorlog heeft ook 
hier ontwrichtend gewerkt; de tijd 
is weer aangebroken, dat de spe
ciale deskundigheid en de kunst 
van moderne service door de mid
denstanders zullen moeten wor
den uitgebuit om daarmede hun 
positie - ook voor de toekomst -
te verstevigen en te verzekeren. 
Een winkelweek is daartoe een 
uitstekend middel. 
Bovendien zal zij de Boxtelse in
gezetenen kunnen tonen wat tie 
winkelbedrijven hebben te bieden 
en wat zij kunnen presteren, waar
door de verbondenheid van Box
tel aan de zo belangrijke groep 
van de middenstand wordt bevor
derd. 
Moge de winkelweek 1948 in alle 
opzichten een succes zijn! 

De Burgemeester, 

Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT 

schappij helaas zoveel voorkomt, maar 
dat men de energie en de wilskracht be
zit om te beginnen. 
Wanneer men iets durft ondernemen wil 
dat zeggen, dat men de moed bezit om 
aan te pakken en niet zo gauw_ voor 
tegenvallers of iets dergelijks uit de weg 
gaat. 

• Wanneer men iets kan ondernemen be
tekent dat, dat men over de mogelijkhe
den en de capaciteiten beschikt ·om iets
te presteren.
Als wij de volgende week de étalages in 
de Boxtelse straten gaan bewonderen, 
dan zullen wij ongetwijfeld verbaasd 
staan, wat de Boxtelse Middenstand in
haar étalages bijeen heeft vergaard, om
het aan het Boxtels Publiek aan te bie
den. Men zal dan ook bemerken, dat 
men heus niet steeds naar omliggende 
steden behoeit te reizen o·m zijn behoet
ten te dekken. 
En al kan men in Boxtel wel niet spreken 
over "De Kalverstraat", het zal toch 
heus niet ongezellig zijn tijdens de win
kelweek een zgn. Kalverstraatje te
maken.
Moge op het initiatief, dat hier door 
Boxtels' Middenstand genomen is nog
vele andere initiatieven volgen, en mogen
zij die nog plannen in hun schoot heb
ben, maar tot op heden er nog niet mede 
over de brug konden komen, spoedig de
gelegenheid vinden om hun plannen en 
ideeën uit te voeren. 
Nogmaals onze beste wensen voor nu
en voor de toekomst.

A.K.W.V. afd. Boxtel: 
Jac. van Susante. voorzitter. 

Rond de Winkelweek 

De opening van de Zwaanse Brug was 
voor de Boxtelse Middenstand een dank
bare gelegenheid, om gezamenlijk een 
actie te ontplooien, waardoor de aan- • 
dacht van de ingezetenen er op geves
tigd zou worden, dat een bloeiende Mid
denstand inderdaad haar plaats verdient 
in het Boxtelse Bedrijfsleven. Reeds lang 
broeiden er plannen achter de Bestuurs
tafel, maar voortdurend schrok men 
terug voor de vele moeilijkheden, die de 
na-oorlogse tijd meebracht: schaarste 
aan verschillende artikelen, hopeloze 
étalageruimte, de distributie en alle 
moeilijkheden, die daar verder mee ge
paard gaan. En daarom - terwijl de 
Middenstanders alle :.:eilen moeten bij
zetten, om hun klanten naar believen te 
bedienen - begroeten we deze actie 
van onze plaatselijke afdeling met des te 
meer vreugde, daar ze het bewijs levert 
dat ook de Middenstand - een niet on'. 
belangrijke groep van Boxtel - zich 
weet aan te passen aan onze tijd. 
Wanneer we de lijst van deelnemers eens 
bezien, dan mogen we niet ontevreden 
zijn en dan kan het Bestuur voldaan zijn 
over de spontane medewerking, die het 
bij de organisatie van deze Winkelweek 
van verschillende leden mocht onder
vinden. 
En wanneer mij dan ook, als Adviseur, 
om een kort woordje voor het extra
nummer werd verzocht, dan maak ik 
gaarne van deze gelegenheid gebruik, 
om alle leden van onze plaatselijke afde
ling, ook degenen, die met deze actie 
niet meededen, nog eens wakker te
schudden, om vooral actief hun lidmaat
schap te tonen. Ook in onze vereniging 
is het noodzakelijk, dat de twee peilers 
- Bestuur en Leden - ten nauwste ver
bonden blijven.
Alleen door het onderling en voortdu
rend contact van deze twee zal het mo
gelijk zijn, de moeilijkheden op te los
sen en gezamenlijk omhoog te streven.
Met de Winkelweek is gebleken, dat er
iets bereikt kan worden. Laat het daar
niet bij blijven, integendeel: Laat deze 
eerste stap in de goede richting nog ge
volgd worden door vele andere, opdat 
een gezonde activiteit van de leden 
slechts ten goede kan komen aan de
vereniging in haar geheel, en daardoor
aan geheel Boxtel. ADVISEUR.

Een stap 
Met genoegen en zekere trots kan ik 
deze actie van de R.K.M.V. afd Boxtel 
aankondigen. 
Inderdaad is dit een stap in de goede 
richting, daar juist grote moeilijkheden, 
als distributie, regeringsbemoei'ingen etc. 
hierdoor zijn overwonnen en dus onze 
Middenstanders niet hebben lamgelegd. 
Het is nog meer een stap in de goede 
richting, daar velen in alle lagen der 
Boxtelse bevolking en Omgeving wellicht 
de Middenstand dood waanden, doch 
niets is echter minder waar. 
Onze Middenstanders zijn steeds actief 
geweest, doch overbezetting in werk en 
administratieve romslomp waren in 
hoofdzaak de oorzaak van hun zwijgen. 
Bij de officiële her-opening der Zwaanse 
Brug hebben allen de kans gegrepen om 
eens flink de trom te roeren en het is 
dan ook de juiste actie op het juiste 
tijdstip. 
De Boxtelse Middenstanders zijn her-

in de goede richting. 
boren van stille zwijgzame harde werkers 
in een luidruchtige manifesterende groep, 
welke er in alle opzichten mag zijn. 
Zij leven mee met de voorspoedige uit
breiding en herstel van hun plaats en 
waarderen . dan ook ten volle de uiter
mal'e grote moeilijkheden, welke door 
de Burgerlijke autoriteiten zijn overwon
nen. 
Inwoners van Boxtel en Omgeving be
grijpt ook Gij de taak tegenover Uw 
middenstanders. . 
Laat dit Uw devies zijn: 

Door Uw volledige steun en begrip is 
de Middenstand nog tot grotere daden 
in staat. 
Zij stond voor U op de bres in het ver
leden, doch ook nu nog kent zij haar 
taak ten volle. 
Ik hoop, dat deze actie dan ook haar 
vruchten moge afwerpen op het werk 
voor nu en in de toekomst en onze 
middenstand met voldoening hierop zal 
kunnen terugzien. 

Voorzitter R.K.M.V. 

,,Koopt toch in de vreemde niet, 

Wat de Middenstand 
in eigen plaats U biedt. 

Aan de hand van een door Atelier Van Elten gemaakte foto der nieuwe Zwaanse Brug heeft onze tekenaar zijn v1s1e 
gegeven op de Rechterstraat der toekomst. Het resultaat is van die aard, dat men op het eerste gezicht betwijfelt of 
bovenstaande afbeelding wel op Boxtel betrekking heeft. En toch, men ziet hier werkelijk onze nie�we Zwaanse Brug, de 
karakteristieke boom op de hoek van wat vroeger Ossepad was moge het mede getuigen. De tekenaar heeft de onlangs 
door onze Gemeenteraad voor de Rechterstraat vastgestelde denkbeeldige rooilijn gerealiseerd door de winkelhuizen van 
het voorste deel der Rechterstraat op die rooilijn terug te zetten. Ter rechterzijde is de zijgevel der firma Steinmann 
eveneens door hem alvast gerestaureerd gedacht met een maximum van lichtramen in het bovenste geveldeel. 
En verder ......... ziet U zelf maar ........ . 

Iets over Bruggenbouw. De Brug .... en nog iets_! 
Het is misschien wel interessant, om bij 
de opening van de Zwaanse brug, eens 
iets te vernemen over de bruggenbouw 
in vroegere tijden en voor velen zal het 
misschien een openbaring zijn, te horen, 
dat het houwen van bruggen, vooral in 
de Middeleeuwen, eigenlijk een soort 
liefdadigheidswerk was. 
We spreken hier over de twaalfde eeuw. 
De kooplieden, die in die dagen de lan
den van West-Europa doorkruisten, stel
den vanzelfsprekend steeds hogere prijs 
op de veiligheid van het verkeer. De ver

betering van de wegen en vooral het 
aanbrengen van vaste rivierovergangen 
kwamen uitstekend te pas aan de talrijke 
pelgrims, die pelgrimeerden naar de ver

schillende bedevaartplaatsen, aan de 
kruisvaarders, die in heilige strijd op
trokken naar het Oosten, aan de deelne
mers van de kerkelijke concilies, en aan 
de vele predikers, die rondreisden, toen 
het gehele Westen nog bijna voortdu
rend in beroering was. Het lag dus voor 
de hand, dat men bij de uitvoering van. 
werken, die de verbetering van het ver
keer beoogden, een beroep zou gaan 
doen op de christelijke naasteliefde, te
meer daar zulke werken verschillende 
werkkrachten voor zich opeisten. De 
religieuze gemeenschapsgedachte kon 
zich vooral ontplooien bij het bouwen 
van bruggen. Het was niet gemakkelijk 
houten bruggen te slaan over een brede 
stroom, daar deze niet alleen onderhou
den, maar bovendien dikwijls vernieuwd 
moesten worden. Men ging langzamer
hand de houten bruggen door stenen 
vervangen, maar daarvoor was nog meer 
arbeid en geld nodig. Het voorbeeld 
hiertoe gaf b.v. de Broederschap van de 
H. Jacobus van Altopuscio, die naast
een pelgrimshuis op de veelgebruikte 
pelgrimsweg naar de Eeuwige Stad, bo
vendien nog een brug onderhield over de

• rivier de Arno. Soortgelijke broeder
schappen, die bij haar hospitaal een brug 
aanlegden, vinden wij op verschillende 
plaatsen in Italië.
Het door Italië gegeven voorbeeld vond
al spoedig navolging in Zuid-Frankrijk, 
waar ook broederschappen werden opge
richt, die zich het bouwen van bruggen 

tot voornaamste doel stelden. 
Toen tijdens de derde Kruistocht grote 
drommen !:'ranse en Engelse Kruisvaar
ders Zuidwaarts trokken, stortte de hou
ten brug over de Rhöne bij Lyon in. Er 
vormde zich direct een genootschap met 
het doel een nieuwe brug te bouwen. 
Overal werden inzamelingen gehouden, 
die van hogerhand ten zeerste werden 
aanbevolen. We zijn in onze voortvaren
de tijd wel eens ontevreden geweest over 

de vorderingen, die gemaakt werden bij 
de Zwaanse brug, maar in die tijden 
werkte men heel wat langzamer. Zo be
gon men in het jaar 126J aan de bouw 
van de nieuwe Rhönebrug, die eerst vol
tooid werd in la07, door de bewoners 
van St. Saturnin du Port. De broeder
schap der brugarbeiders ontwikkelde 
zich tot een broederschap van de H. 
Geest, die aan de stad haar nieuwe naam 
gaf: Pont Saint Esprit. 
We kunnen verder in de geschiedenis
boeken vinden, hoe vanaf de dertiende 
eenw bisschoppen en Abten de bruggen
bouw steunden. 
Zo kregen de bruggen langzamerhand 
een zekere wijding, ctie ook werd uitge
beeld door de oprichting van kleine ka
pellen, die men op de brug zelf of er 
tegenaan bouwde, zodat beschadiging 
van de brug door iedereen als heilig
schennis werd beschouwd. Op zijn minst 
plaatste men een kruisbeeld of een heili
gen beeld. Tegen het einde van de Mid
deleeuwen werd hiertoe vooral het beeld 
van de H. Christophorus gekozen, de 
Patroon van alle reizigers. 
Het was misschien nog niet zo'n gek 
idee, om de beeltenis van deze, bij alle 
reizenden zo populaire Heilige, in onze 
brug aan te brengen. En me dunkt, dat 
hier reden te over is, om dit te doen, te
meer, daar we dezer dagen reeds een 
reddingsboei geplaatst zagen, aan de 
zijde van de Stationstraat; een ongunstig 
voorteken van de ongelukken, die hier 
verwacht worden. Wat er ook van zij, 
moge in alle geval de H. Christophorus 
allen beschermen, die, hoe dan ook, 
langs deze weg de Dommel moeien pas
seren. D. 

Met genoegen namen wij de gelegen
heid, die ons geboden werd, te baat om 
middels dit extra Middenstandsblad onze 
stem te doen horen bij gelegenheid van 
de ingebruikneming van de nieuwe 
"Zwaanse Brug". Deze in gebruikneming 
meende de k..K. Middenstandsvereniging 
afd. Boxtel niet ongemerkt voorbij te 
mogen laten gaan. 
Evenals de Middenstand in "de brug"
een startpunt voor zijn actie ziet, zien 
wij in de brug eveneens een beginpunt, 
al is het dan slechts een beginpunt voor 

dit artikeltje. 
Een brug verbindt de ene oever van een 
rivier ot kanaal met de andere. De brug 
is een middel om twee oevers, die oor
spronkelijk van elkaar gescheiden zijn, 
aaneen te koppelen en daardoor beide 
oevers de gelegenheid te geven om el
kaar een gelijkwaardige vooruitgang mo
gelijk te maken. 
Zo ongeveer staat het ook met de Mid
denstand en de Arbeidersstand. 
Tussen deze beide groeperingen is een 
stevige brug nodig om beiden tot wel
stand te brengen. 
Denkt U zien bv. de toestand van de 
Middenstand eens in, wanneer de Ar
beidersstand totaal verproletariseerd ! 
Zou de Middenstand dan nog enige kans 
op een redelijk bestaan hebben? 
Wij betwijtelen het! 
Denkt U zich anderzijds de toestand in 
van de Arbeidersstand, wanneer de Mid
denstand van het toneel verdween! 
Inderdaad, de arbeiders zouden hun be
staanszekerheid behouden, dit hebben zij 
dus op de Middenstand vóór, maar in de 
plaats van de Middenstand, met hun on
derlinge concurrentie, zouden de grote 
concern's en warenhuizen opgang maken, 
die wellicht van hun hegemonie misbruik 
zouden maken, ten koste van de Arbei
dersstand. 
De positie van deze twee groepen zijn 
dus practisch gelijk en toch ... wij durven 
beweren dat er gezorgd moet worden, 
voor stevige peilers niet alleen aan de 
arbeidersoever doch ook niet minder aan 
de middenstandsoever, waaraan de brug 
muurvast verankerd dient te worden, om
dat er anders vroeg of laat een instor
ting plaats :z:ou kunnen hebben. 



Groep 3 Groep 3 

Nog steeds Is ons devies : 
bij van den Brandt gekocht 

vertrouwd gekocht 

Wij kunnen U nog niet aanbiedèn zoals we graag 
zouden willen. Toch trachten we onze voorraad, wat 
kwaliteit en sortering betreft, zo spoedig mogelijk op 
vooroorlogs peil te brengen, daarom voor: 

Haarden, "Kachels, Huishoud�lijke Artikelen, 
IJzerwaren, Gereedschappen, naar ..... 

Fa. Fr. van den Brandt & _Zn. 

Groep 3 
Stationstraat 51, Boxtel 

Groep3 

Denkt gedurende de Winkelweek aan 

oan de faac's 
P,cood= en P,anWallkedj. 

Zij brengt U een extra 
sortering fantasie Ook voor BROOD en GEBAK het 
PAASEIEREN welbekende adres 

De overheerlijke F IJ N E K O E KJ E S  en van ouds 
geroemde O N TB IJ T KO E K dan niet te vergeten 
Zoek de fout 
in onze étalage 

Grootste ■ortering Versnaperingen 

In de fijnste kwaliteit 

Banketbakkerij ,,'t Hoekske", Rechterstr.15, Boxtel 

E_en lichtpuntje
bij de huidige koffieschaarste: 

er is Kwaliteits � Koffie ! 
Besteedt Uw bonnen goed,_

besteedt ze aan 

Bij de Spar bovendien , Fiedelflier" een 
prachtverhaal voor de jeugd in schitte:r 
rend album. 
En deze week e_xtra kans op prijs van 
f 150.-, f 100.-, f 50.-. 

Fa. Wed.SPIERINGS 
Breukelsestraat 88 

-

• Boxtel

■:---------'------------

1voor Rijwielen 
en Rijwielonderdelen 
naar 

,,DE FAVORIET'' 
RECHTERSTRÁA T 46 • 

MAGAZIJN 

BOXTEL 

Vergeet tijdens de 
Winkelweek v o oral 
Uw Cassabon niet! 

,,DE BIJENKORF'' 1 
STATI0NSTRAAT A. VAN KOL 
Telefoon 406 BOXTEL

MARKT 
Telefoon 489 

SOLA ZILVER Solide 

Onbeperkte 
zwaar verzilverd, 20 jaar garantie. 

CASETTE No. 60. -
L 

6 Tafelcouverts, 8 Desertcouverts, 1 Soep., 
evensduur 1 Saus•, 1 Groenlo•, 1 Aardappol•lepel , , • f 174.30 

dus CASETTE No. 80. 
A, 

12 Tafeloouverts, 12 Dessertcouverts, 1 Soep-, f 309 80 
1 Saus-, 1 Groente-, 1 Aardappel-lepel . • • • 

Kaasschaaf in étul , , 
Tafelcouvert in étul . . 
12 Theelepels in étui . 
3 Ontbijtartikelen in étul . 
1 Kindercouvert met schuier 

in étui 

f 9,60 
" 10,40 

" 15,60 

" 12,'.20 
" l'.2,'.20 

. Theezeefje met lekbakje 
Kinderbeker met oor 
Eiergarnituur . . . 
Bonbonschaaltjes 3 de lig •. . 
Bonbonschaaltjes met hengsel . 

f 6.50 
"8,'.20 
" 7,50 

"5,75 " 6,70 

SOLA door en door Vlekvrij. 
GARNITUUR bestaande uit: 12 Tafelcouverts, 12 Dessertcouverts

1 soep-, 1 saus-, 1 groente-, 1 aardappellepel f 83. 1 0 
GARNITUUR bestaande uit: 6 Tafelcouverts, 6 Dessertcouverts 

2 saus,, '.2 groente-, 1 aardappellepel f 59. 1 0
Salade couverts in étui f 6,45 Tafel couverts in étul Kaasschaaf in étui . . . , , ,, 3,90 Tafellepels per stuk 
l'.2 Theelepels in étui , . . , .,,-7,'.20 Tafelvorke�, per stuk 

Keuken garnituur, 7-delig f '.2'.2.65 

f 3,10 

" LOO 
" 1.00 

Op een kwaliteitsproduct staat S O L A. 
Verkrijgbaar in: 

Magazijn 
Stationstraat 55 

,,De Bijenkorf" 
Markt 4 

Hebt U een Wastafel nodig'/Of een complete Douche 
Joh. Thijs-v. d. Brandt 
STATIONSTRAAT 38 - BOXTEL 

Of Badinstallatie ■
Ga dan naar de Firma VOERMANS, die heeft het, e n  
het wordt bovendien vakkundig geplaatst en aangelegd 
tegen billijke pr�s. 

* Wollen- en Zijden Stof f e'!
* Dames- en Kindèrhoeden

J. C. VOERMANS DROGISTERIJ "DE VIJZEL"
- BREUKELSESTRAAT 54 BOXTEL MARKT 8 - BOXTEL 

N ietlegenstaande alle diatributiemaatregelen 

kunt U vanaf heden weer genieten van 
Vooroorlogs Slagroomgebak 

Laat ,�De Vijzel_n 

_uw drogist zijn 

Ook Verfwaren 
Glas• en 

Behangselpapier 

(op inlevering van natuurboter) 
Neem er eens proef mee, want U 
weet, gebak van Banketbakkerij 

A. van Duren=Schollen
Breukelseslraat 62 

is toch beter! 

v. d. WEIDE's Schoenen

kwalititeit schoenen 

Wij toonden dus r.eeds aan, dat Mid
denstand en Arbeidersstand elkaar nodig 
hebben en dat zij elkaar moeten helpen 
bij de strijd om het bestaan, 
De arbeiders moèten dit begrijpen en 
ook dienovereenkomstig handelen, 
Het oude devies: ,,Koopt toch in de vreemde niet, wat de Middenstand in 
eigen plaats U biedt", heeft nog niets 
aan belangrijkheid ingeboet, 
Waarom, als men iets nodig heeft 
"eerst" even naar de stad, inplaats van 
,,eerst" even bij de Boxtelse Midden
standswinkeliers te kijken? 
Och ja, het kan misschien wel eens voor
deliger "lijken" om in de stad inkopen 
te doen, maar als U Uw boodschappen 
daar gedaan hebt en U telt dan bij de 
prijs van de artikelen ook nog de kosten 
van de reis, het kopje koftie, het ge
bakje, de ijsco en wellicht ook nog de 
minderwaardige kwaliteit van het een 
of ander artikel, bent U dus uiteindelijk 
zeker veel duurder uit geweest, dan 
wanneer U direct in Boxtel had gekocht, 
De Middenstanders. daar tegenover mo
gen zeker ook niet de belangrijkheid van 
de werknemer vergeten en iedere wel
denkende Middenstander zal daar ter
dege rekening mede moeten houden. 
Ook de Middenstander moet begrip to
nen voor de werknemer en ook de Mid
denstander is verplicht te handelen Óver
eenkomstig de vervulling van hun "die
nende taak". 
Wij kunne·n nu kort zijn, 
Middenstand en Arbeidersstand, begrijp; 
toch Uw beider belang, 
De bestuurders Uwer organisaties heb
ben elkaar reeds gevonden, volgt gij dit 
voorbeeld en beider belang is gediend, 

KAB., Boxtel. 

...... ook de Boeren . 
Ook de boeren van Boxtel zien met 
vreugde naar de activiteit van de R.K 
Middenstand, die nu een winkelweek ge
organiseerd heeft ter gelegenheid van de 
officiële opening van de Zwaanse Brug. 
Zij zien met vreugde, dat er in Boxtel 
zoveel leven en bedrijvigheid is, Natuur
lijk schuilt hierbij een klein beetje egoïs
me, want waar de zaken goed gaan, daar 
gaat het de boer niet slecht, 
Zo heel veel boerenkarren rijden er niet 
over de Zwaanse brug, maar die enkele 
keren dat we in Boxtel moeten zijn, rij
den we niet zo graag achterom, 
Onze vrouwen zijn niet zo happig op 
prijsvragen, ook al is het niet zo'n moei
lijke prijsvraag, want ze hebben niet zo 
veel tijd om te puzzelen of om voor 
winkelramen en étalages te gaan staan, 
Maar er is vreugde omdat een mede-or
ganisatie in het maatschappelijk leven de 
moed bezit het zakenleven te bezielen 
met hun �nthousiasme, ondanks de tJ!

rijke beperkingen en h0nderd en een 
r.1aatregelen, die de zakenvrijheid be
perken, 
Als er een stand verlangt naar die echte 
vrijheid van werken en handelen, dan is 
het toch wel de boerenstand, Het is een 
symptoom van beginnende vrijheid dat 
de Middenstanders hun zakengeest weer wat meer kunnen ontplooien, 
Om dit verheugend verschijnsel mogen 
we niet achterblijven met onze geluk
wensen voor alle Middenstanders van 
Boxtel. Daarbij spreken we tevens de 
wens uit dat alle organisaties mogen !Jlij
ven samenwerken zoals dat sinds de be
vrijding het geval g�weest is, want we 
staan niet tegenover maar naast elkaar, 

Secr, Boerenbond, 

Een Vrije Middenstand 
Niemand zal het recht van bestaa� van 
een Middenstand betwisten, Het is im
mers duidelijk dat de Middenstander de 
oudste rechten heeft, in tegenstelling 
met het Grootbedrijf. 
Reeds toen de eer�te gemeenten en ste
den ontstonden, waren de meesters van 
het bakkersambacht, de schrijnwerkers
ambachten en talrijke andere midden
standsberoepen ontstaan, 
Zij hebben het volk gediend van af de 
eerste vorm van samenleving tot op de 
moeilijke tijden van vandaag, Zal er dan inderdaad niemand zijn, die 
het bestaansrecht van de middenstand 
ontkent, In onze periode van geleide 
economie zijn er talrijke mensen die me
nen dat er geen VRIJE middenstand 
mag zijn. 
Men meent dat de concurrentie uit den 
boze is, terwijl in de elementairste leer
boeken der economie, de concurrentie 
een bron van welvaart voor het volk ge
noemd wordt, 
Een vrije Middenstand is voor het volk 
van grote betekenis, Waar het Grootbe
drijf alleen zou bestaan, daar zou het • 
volk de dupe worden van de willekeur en 
de prijsvaststellingen dier Grootbedrijven 
zelf, 
Een behoorlijke concurrentie houdt de 
prijzen binnen de perken, Daar behoeft 

Doet U ook mee aan de Winkelwsek-Prijsvraag? 
Voor de deelnemers zijn vele waarde
volle prijzen disponibel gesteld door de 
Boxtelse Middenstanders, 
U kunt winnen: als eerste prijs f 150,-, 
als tweede f 100,-, als derde f 50,-, 
De overige prijzen zijn uitgestald in de 

, étalage van de firma Steinmann. 
Hoe is de prijsvraag gesteld 7 

Iedere aan de Winkelweek deelnemende 
winkelier heeft in zijn étalage waarop 
een strook is aangebracht met het op
schrift 1,Middenstands-Wink!!lweek", een
étaleerrout gemaakt, en deze moeten 
opgespoord en dçior de deelnemers aan de prijsvraag vóór 3 Maart worden inge
leverd, met bijvoeging van de aankoop
briefjes, die tijdens de Winkelweek bij 
iedere aánkoop worden verstrekt. 

Hoe zijn de voorwaarden om 
te kunnen meedoen 7 

In het kort gezegd: gedurende de win
kelweek moet U voor f 10.- kopen bij 

De Burgemeester kwam Zondagmiddag, 
vergezeld van Wed:::::'.!ers en Raadsle
den, vertegenwoordigers der diverse 
Standsorganisaties en vele andere geno
digden, officieel over de nieuwe Zwaanse 
Brug, nadat de Burgemeesters-Vrouwe 
de passage vrijgaf, middels· het plechtige 
doorknippen van het symbolische oranje 
lint. 
Namens de Middenstand werd Mevrouw 
v, Helvoort een bouquet bloemen aange
boden door het dochtertje van de vice
voorzitter, de heer Noud Spierings. 
Het gehele gezelschap trok, onder muzi
kale begeleiding van de,Boxtelse Harmo
nie verder door de Stationstraat naar de 
zalen van Hotel Theuwkens, daartoe uit
genodigd door de Middenstands Vereni
ging, om de opening van de Winkelweek 
met een gezellig samenzijn te beklinken, Een verslag van de officiële ingebruik
stelling der Zwaanse Brug zullen wij in 
onze wekelijkse editie geven, met de ty
pische historie over de vroegere Zwaanse 
Brug, welke door de Burgemeester bij de 
openingsplechtigheid werd gelezen, Deze 
interessante gegevens waaruit de oer
degelijke oudhollandse zakelijkheid zo 
typisch tot uitdrukking komt, zal velen 
zeer zeker interesseren. 

in normale tijden geen prijsbeheersing bij te pas te komen, 
Het moet duidelijk zijn, dat iedere eco
nomische _politiek naar deze vrijheid 
moet gericht zijn. 
Het is fout steeds maar weer beperkende 
maatregelen te nemen, Men moet alles 
in het werk stellen om te komen tot een 
vrijheid van handel, 
Er mag niets ongedaan gelaten worden 
?m de geleide economie uit de oorlogs
Jaren om te zetten in een vrije economie, 
leder gezond verstand is hiervan over
tuigd, 
Alleen de oorlogsinstellingen, die lang 
onmisbaar zijn geweest, zullen er anders 
over oordelen, omdat hun rijk uit zou 
zijn, wanneer er een vrije economie zou 
komen, 
Het is voor de welvaart van een land fu
nest, wanneer men aan 't Grootbedrijf 
teveel concessies doet, Maar het bete
kent voor een land en een volk een 
ramp, als men niet alle mogelijkheden 
opent voor een vrije en onbelemmerde 

- Middenstand, 
Wanneer het de Middenstand goed gaat, 
en dat kan alleen als er vrijheid is, dan 
gaat het de arbeiders vanzelf .goed, daar 
men zal trachten het volk van alles te 
voorzien voor de laagst mogelijke 
prijzen, 
Mocht men alles in het werk stellen om 
dit te bereiken, H.v. d.M.

verschillende winkeliers te samen, die 
aan de winkelweek meedoen, Deze kunt 
U vindèn in de in dit blad onder de ru
briek "Wandeling langs de Winkelweek" 
Etalages", en overigens kennen aan de 
reeds bovengenoemde étalage-strook, 
waarnaast een der cijfers 1, 2 of 3. Deze 
cijfers geven aan in welke groep de win
keliers zijn ingedeeld, en nu moeten de 
aankopen zodanig zijn, dat men het be-
drag van tenminste f 10,- besteedt voor 
'n gedeelte in iedere groep, bijv.: een 
bedrag bij bakker of kruidenier, een be- • 
drag bij manufacturier, of sigarenwinke
li_E? _of drogist, en een bedrag bij een 
n1w1elhandel, of schoenen- of galanterie
zaak, of overige bij de winkelweek geïn-
teresseerde zaken. 
U ziet, iedereen kan aan de voorwaarde 
voldoen, Immers, voor een bedrag van 
10 gulden kan iedereen besteden zelfs 
door aankopen van dagelijkse ben1odigd
heden. Welnu, profiteer van de gelegen
heid. 

Wandeling langs de 

Winkelweek=Etalage 
"Winkelen" is prettig! E� zoals met alles 
is de betrekkelijkheid zeker ook hier in 
het spel, De dames toch, welke in çlie 
bezigheid bijzondere ambitie hebben/' 
zullen hierbij wellicht minder worden 
aangedreven door zorg voor de provian
dering van het gezin, dan wel door het 
aantrekkelijke van een promenade in het 
drukke, bonte stadsgewoel, met de afwisseling van een kopje koffiè met ge-' 
bak in een of andere JUnch-room. , -.. 
Be)ioudens de bijzondere omstandighe
den, als de dagen voor de heerlijke St. 
Nicolaas- en Kerstfeesten is het winke
len voor de vrouwen met 'een gezinstaak 
meer een zorg dan een ontspa.nning, 
Maar atgezien van het verschil, gewin
keld moet er worden, en daarom 1s het 
voor de winkeliers van belang hun étala
ges aantrekkelijk te houden, opdat de 
wmkelende dames, hetzij op hun gemak, 
dan wel terloops, kunnen opnemen wat 
voorradig is en waarmee zij bij eventuele 
aankoop zijn gebaat voor de huishouding 
ofwel voor bijzondere gelegenheden. 
De thans door de Middenstand georga� 
niseerde winkelweek is dan ook een on• 
derneming, die getuigt van psychologisch 
inzicht der �winkeliers. 
Het is een goede gelegenheid in deze
tijd, waarin de overvloed nog geen fac. 
tor van betekenis is in het economische 
leven van ons volk, om eens te tonen 
hoe zij zich inspannen om van de natio
nale productie (eventueel goederentoe
wijzingen)' voor de bevolking van Boxtel 
en Omstreken hun deel te krijgen. 
Na de officiële opening van de Zwaanse 
Brug door de Burgemeester, waarbij .de 
Burgemeestersvrouwe hem behulpzaam 
w�s met de traditionele schaar, hebben, 
WIJ een rondwandeling gemaakt door ons 
stratencomplex om de diverse étalages te
bezichtigen. 
Ons oog viel aanstonds op de étalage 
van Van Hout-Ververgaard. Nu "Marie" 
heeft een keur van snoezige kindercon• 
fectie, lijn van coupe en kie1.1r de win• 
kelweek waardig, l:n zo tussed het een 
en ander door ... excellent speelgoed. 
(Groep 2), 
Ongemerkt stonden we voor de étalage 
van Jetke van de Sande. Deze was even 
welvoorzien, als we van Jetkes gewoon 
zijn, (Groep 1). 
Bij Spoormakers-v. d. Sande heeft men 
de keuze tussen een voor- en een achter• 
?mmetje. Voor komt men in de piep• 
Jonge weelde van bonloze fietsen en 
tietsbanden, naast een ruime keus in 
wasmachines, haarden, kinderwagens en 
fornmzen, De "achterom" leidt naar de 
rijwielherstelplaats (Groep 3). 
Bij de étalage van Gemen blijft speciaal 
een sportman even langer dralen, want 
men ontdekt er naast een grote keuze in 
schoenen, een opvallende keur-collectie 
sportartikelen. (Groep 3). 

Aan de "Prijsvraag" doen zij 
niet mee. 

/ 
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Fa. Fr. van den Brandt & Zn., Stationstraat 51, Boxtel 
Auto•verhuur9 stallen, onderhoud, benzine, olie 

, v. d .. Weide's Schoenen, Kwaliteit 
Schoenen". Met alle recht (mogen we 
wel zeggen)" gebruikt Schoenhandel v. d. 
Weide deze slogan. Deze étalage geeft 
ons bovendien een typische kijk op de 
overgang van de oude naar de nieuwe 
stijl en de ontwikkeling van deze laat
ste. (Groep 3). 
Bij Boekhandel Tielen wast de ene hand \ 
de andere, want behalve Winkelweek, is 
het hier vanaf Donderdag a.s. ook Boe
kenweek. -(Groep 3). 
Alhoewel de modernisatie en uitbreiding 
bij Joh. Thijs-v. d. Brandt nog niet ge
heel voltooid is, krijgen we hier toch een 
collectie dames en kinderhoeden te zien , 
en levert deze firma - alhoewel in dis
tributie-hoeveelheid - wollen en zijden 
stoffen in verschillende dessins. (Gr. 2). 
F. P. van Lange heeft een schat van 
cadeaux voor de a.s. Plechtige H. Com
munie (Groep 3). 

En na al dit geschitter van horlogerie, 
optiek, ·goud en zilver, dat op "snoezige" 
wijze geëtaleerd is, steken we over naar 
bakker-kruidenier J. van Liempd, die 
zijn brood nog altijd volgens het oude 
recept bakt, wat zulk 'n heerlijk, dege
lijk, ouderwets product afwerpt. 
Van Kol's Bijenkorf is vol als een bijen
korf. Hier is voor "elck wat wils". Deze 
winkelweek zelfs "aardewerk" voor de 
huismoeders, die hun dromen nu verwe
zenlijkt zien (Groep 3). 
Fa. Fr. v. d. Brand & Zn. is het manusje 
van alles op .het gebied van ijzerwareir 
Haarden, kachels, gereedschappen en 

: )µiishoudelijke artikelen rechtvaardigen 
qua kwaliteit het devies "Bij v. d. Brandt 
gekocht, vertrouwd gekocht!" (Gr. 3). 
In de Wilhelminastraat huist J. van As
Veldt-de Koning. Naast ons dagelijks 
brood levert hij ons de kruidenierswa
ren. Een gerief voor de huismoeders in 
��filt. 
In de. Breukelsestraat vraagt de heren
mode-étalage van Van Eyck- de Louw 
speciaal even de attentie van de man. 
Hoeèen, petten, dassen, sporthemden etc. 
alles "up to date". Wie blijft daar nu 
fiigevoelig voor? (Groep 2). 
De fa. Voermans stelt - deze week spe-

l_cïaal - e vraag· ot-men een wastafe( 
complete douche of badinstallatie nodig 
heeft. Indien U Voermans Uw "fiat'' 
geeft, verzekert hij U bovendien, voor 
een billijke prijs, een vakkundige aan
leg. (Groep 3). 
Even verder krijgen we te doen met de 
specialist in gebak: Van Duren-Schollen. 
Een étalage om vart' te dromen. (Gr. 1). 
Doch. er is geen tijd om te dromen. 
Schuin tegenover hebben we "good old" 
fa. Goossens, die, naast een variatie in 
kinderwagens, ijzerwaren, gereedschap
pen etc., uitstekend borstelwerk étaleert. 
Iets aparts op de dag van heden (Gr. 3). 
Fa. Wed. Spierings noemt als eerste arti
kel uit haar kruideniersbedrijf de "Land 
van Belofte" -koffie. 
De Spar heeft voor de jeugd hier boven-

dien nog steeds "Fiedelflier", hèt pracht
verhaal in schitterend album (Groep 1 ). 
Op hetzelfde adres, maar behorende tor 
groep 2, manufacturen in ruime sor
tering. 
De portée van de étalage van fa. Van de 
Brandt-Baayens in de Nieuwe Kerkstraat 
is niet weer te geven, doch ze biedt 
vooral de landbouwers een grote keus in 
landbouw-gereedschappen. (Groep 3). 
De vitrine van Bakkerij v. d. Meyden 
toont ons heerlijk knappend brood dat 
een delicatesse op zich moet zijn (g�. 1). 
en bij gelegenheid der Winkelweek kan 
men de kwaliteit van z'n banket op keur 
bekomen, zonder inlevering. 
Vervolgens komen we voor de étalage 
van Van Zogchel en bewonderen de ver
scheidenheid en pracht der bloemen 
bloeiend in een heerlijk zachte tempera'. 
tuur, terwijl wij bibberen van koude. 
(Groep 3). 
Fa. Van Vlerken, die haar voorraad 
steeds met de nieuwste artikelen aan
�ult, heeft een sprekende étalage, waar-
111 het oog dreigt te verdwalen in het 
lokkende flikkeren van gouden en zilve
ren sieraden. 
Niet alleen op het gebied van drogisterij 
staat W. v. d. Heijden uit "De Vijzel" 
zijn mannetje, maar ook op het gebied 
van make up is hij hedendaags voorzien. 
(Groep 2). 
"Altijd prijs bij Bovendeert I" Al is het 
niet met de prijsvraag, dan toch zeker 
met Uw keuze uit de étalage, waarin 
U ook boekentassen, portefeuilles, por
temonnaies etc. aantreft in grote ver
scheidenheid van prijzen, formaat en 
kwaliteit. (Groep 3). 
Een varia van de nieuwste snufjes op 
parfumerie en galanteriegebied vindt U 
natuurlijk geëtaleerd bij Drogisterij de 
Molen. Voor de a.s. Schoonmaakdaoen 
heeft Oliemeulen zeer zeker een boel 
practische dingen. (Groep 2). 
Op electrisch gebied maakt de vitrine 
van J. v. d. Brekel in de Rechterstraat • 
U absoluut een eind wegwijs. Verwar
mingskussens, stofzuigers, Boenmachines, 
lampekappen en kroonlampen, ziehier 
een greep uit het vele. (Groep 3). 
P. van Gooi, de favoriet, heeft wederom 
alle rijwielonderdelen en repareert à la
minute. (Groep 3). 
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Van Dongen, vanouds de kleine bazar, 
doet ook mee aan de winkelweek, of
schoon de naam in de lijst vergeten 
werd. Hier is de degelijkheid koning, zo
wel op het gebied van de ijzerwaren 
(links), als de beeldjes (rechts) (Gr. 3). 
Bakker Melis-van Rooy heeft veel heer
lijks. Zijn Brood en Banket is uitgespro
ken fijn. 
Fa. Prick op de Laak étaleert vlotte 
hoedjes en· dito corsages. Zowel oud als 
jong kan hier terecht. (Groep 2). 
Precies zo met Witteveen's Woning
inrichting. De uitersten lopen hier van 
de wieg tot de (stijlvolle) fauteuil. De 
showrooms spreken hier klare taal voor 
trouwlustige paartjes. Prachtig meubilair 
in een soliede uitvoering. (Groep 3). 

De étalage van Witteveen's Manufactu
ren en Confectiebedrijf bewijst, dat deze 
zaak de eisen van Koningin Mode kent. 
Het is de zaak voor de vrouw met 
smaak, dus ook op het gebied van klein
goed ruim gesorteerd. (Groep 2). 
Bij Van de Laar's étalage, denken we 
natuurlijk aan de befaamde peperkoek 
van deze zaak. Het kwantum dat men 
toegewezen krijgt is natuurlijk "mond
jesmaat", maar de faam is en blijft, en 
het thee-uurtje met Van de Laar's koek 
is een feest op zich. (Groep 1 ). 
Precies zó is het gesteld met de broodjes 
van Bakker v. d. Vliert. Zijn luxe broodjes 
maken van een Zondagmorgen-ontbijt 
tot iets feestelijks en voor wat zijn ove
rige prestaties betreft, kan men het best 
beoordelen bij de bezichtiging van zijn 
étalage, die in een weelderige chocolate
rie is herschapen. En alles eigen fabri
kaat. (Groep 1). 

Bakkerij Van Griensven, Rechterstraat 8, 
een zaak van vader op zoon, met een 
gerenommeerd product voor dagelijks 
gebruik, maar niet minder van naam 
door een verscheidenheid van koekjes en 
gebak. (Groep 1). 
Kantoor-Boekhandel v. Griensven be
klemtoont het woord kantoor, wat n_iet 
wegneemt, dat men ook op het gebied 
van jeugdboeken, luxe-post en schrijfbe
nodigdheden ruim voorzien is (Gr. 3). 
Steinmann's bazar heeft "van alles" te 
kust en te keur. De étalages geven een 
uitgebreid beeld van het bont-allerlei, dat 
deze zaak herbergt. (Gn:,ep 3). 
Willem Prick heeft te lang vóór de 
"brug-in-wording" gestaan om nu niet zo 
tactisch te zijn iedereen een "kom over 
de brug" toe te roepen. Maar zijn uit
stekende opvatting van zijn distributie
taak en zijn kwaliteits..,roducten zijn een 
waarborg voor hem, die de uitnodiging 
aanneemt. (Groep 3). 
Zo zijn we weer aan het beginpunt van 
onze wandeling gekomen: De brug. 

• Moge zij steeds zijn als nu: De schakel
tussen een middenstand, die begrip toont 
voor de tijd, waarin men leeft. 

De krulstaart 
kon niet geétaleerd worden 

Àan allen, die hunne medewerking hebben verleend, 
tot het doen slagen van deze e.xtca 'llli4de.nstands= 
editie, betuigen wij onze hartelijke dank. 

Bestuur R.K.M. V. afd. Boxtel.

Gedurende de Winkelweek 
extra aanbiedtng 

Groep 3 

Dameskousen 
Damesondetjurken 
Damesdirectoirs 
Dameshemden 

Herenpantalons 
Heren borstrokken 
Herensokken 
Heren bretels 
Herenpetten 

van Hout-Ververgaard 
Voor kwaliteit vermaard 

Ruime keu.ze Voorjaar 1948 
Dames=, liieisjes= eit Kinderhoeden 
Alpino's in Viltstof en Vilt 
Vervormen en opmaken van, alle hoeden 

H. Prick-op de Laak
Rechterstraat 30 • Boxtel 

Prl)zen voor Iedere beurs __________ _. 

Winkelweek Bloemen week 

Deze week bij Uw inkopen 

een extra Bouquetje Bloemen 
of een fl�urig bloeiend Plantje 

Het verhoogt de gezellige sfeer in Uw huis en tevens 
doet U mee aan de grote Winkelweek,Wedstrijd 

• Speciale nieuwe voorraden in "Leerdam" Glasvazen 
en diverse soorten Aardewerkvazen 

Bloemenmagazijn P. P. VAN ZOGCHEL
Het is gemakkelijk met al Uw bonnen 
bij VAN ASVELDT te kopen 
Dan behoeft U niet verder te lopen. 
U neemt er nooit mis, 
Hij zorgt wel dat het artikel er is. 

BROOD- EN KRUIDENIERSWAREN 

J. À. uan Awddt=de J<o.ninq,
WILHELMINASTRAA T 

• voor schoenen
• voor sport"artikelen

- • voor schoenreparatie

Gedurende de winkelweek, bij aankoop 
van een paar schoenen 

een doosje poets cadeau 

• J. A. GEM EN
Stationstraat 14 - BOXTEL - Telefoon 296

Brood=, Beschuit= en Kleingoedbakkerij 

Fa. Laznb. van de Vliert 
RECHTERSTRAAT 13 - BOXTEL • 

Specialiteit In fijne Chocolade en Suikerwerken. 

Koffie, Wijnen, Thee 
10 maal bekroond in verschillende Vakwedstrijdert. 

Ere-Diploma Middelburg 1923; Gouden Medaille Luik 1924; 
Lid der' Jury Middelburg 1923; 's Bosch 1924; Parijs 1925; 
Maastricht 1926; 's Bosch 1931; Helden-Panningen 1947. 

Ziet onze speciale Paasartikelen 
Eigen fabrikaat. 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATION STRAAT • BOXTEL 

Wij hebben 1001 artikelen.
Al heel makkelijk kunt U bij ons een keuze maken om 
aan de door de Winkelweek-commissie gestelde eis, 
om ook in groep 3 een groter of kleiner bedrag te be
steden, te voldoen. Speciaal vestigen wij Uw aandacht 
op onze dozen prima oudhollands postpapier - cor
respondentiekaarten - luxe mapjes postpapier -
bloc notes, enz. - Wie voor f 2,50 koopt (uitgezon-
derd boekwerken), ontvangt / 
EEN LUXE MAPJE POSTPAPIER GRATIS. 

Boekenweek 
26 FEBRUARI TOT 6 MAART A.S. 

Donderdag 27 Februari komen wij uit met een 
speciale Boekenétalage. 
Wie gedurende de Boekenweek voor minstens 
f 3.50 aan boeken besteedt, krijgt als geschenk 
de NOVELLE "OEROEG" en kan mededingen 
naar 3 hoofdprijzen ter waarde elk van f 100. -
(waardebonnen voor de aankoop van boeken 
tot dat bedrag) en verder nog 50 boekwerken. 
* 

Gedurende de Boekenweek verkrijgbaar, zolang 
de voorraad strekt, een door Anne H. Mulder 
speciaal voor jonge mensen van 16 - 18 jaar 
geschreven boekje "LOGARITHMEN EN 
ROZEN. Prijs slechts 30 cent. 
* 

Bij aankoop van een kinderboek GRATIS EEN 
PUZZLE VOOR DE KINDEREN van 12- 15 
jaar, waaraan een prijsvraa11 verbonden is. 
* 

Kom gedurende de Boekenweek eens geheel vrijblij
vend kennis nemen van onze GROTE SORTERING 
BOEKWERKEN OP ELK GEBIED. 

BOEKHANDEL T I E LE N 
STATIONSTRAAT 28 BOXTEL 

Ook voor Uwe contante 
aankoop van 

Groente,- Bloem-
en Landbouwzaden 
kunt U meedoen aan de 
Winkelweek• Wedstrijd 

Alle soorten voorradig 

ZAADHANDEL 

P. P. van Zogchel 
Brood, Beschuit, 
Koek en Banket 
Koloniale waren 
Grote Sortering in: 

Koekjes en Suikerwerk 

HET VAN OUDS 
BEKENDE ADRES 

JAN VAN LIEMPT 
Stationstraat 6 3, Boxtel 

Bij Willem Prick over de brug 
Kom je altijd gaarne terug 
Want voor Tabak, Sigaret of Sigaar 
Ben je daar altijd zeer vlug en goed klaar 11 

-- -i---:.--
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AL TIJD PRIJS 
BIJ 

BOVEN DEERT 
WANT 

P,o.uuuleect' s Sdwenen 
6ti;.u.en ktec 

Ruime sortering tassen en ,koffers 

Schoenreparatie binnen 48 uur klaar 

Moderne afdeling voor 
pedicure en voetverzorging 

Keurige en voordelige kousenreparatie 

1 

1 
Ziet tijdens de 
Winkelweek W. Spoormakers-v. d. San de
onze Etalage
en binnen in de

winkel 

Wij hebben niet alles 
wat U wenst 

maar toch 
zeer veel 

Kijk eens en kom gerust 
binnen zonder enige 

verplichting 
bij 

J. v.d. BREKEL
Rechterstraat 42, Boxtel 

j Gediplomeerd Rljwielhersteller 1 
Handel in: Rijwielen, Kinderwagens, 
Wasmachines, Fornuizen, Haarden, 

Kachels, enz. 

Stationstraat 6 • Boxtel 
Telefoon 275 

Firma TH. W. VAN DONGEN 
Uw adres voor 

Huishoudelijke Artikelen 
en IJzerwaren 

RECHTERSTRAAT 58, BOXTEL 

,. Ook wij doen mee aan de grote 

Groep Middenstands-Winkelweek Groep 

2 2 
van 23 t.m .. 28 Februari 

1 1 Wij deden véél 

1 Wij deden 
I I 

1 meer 

1 Wij gaan nógmeervoor U doen 1
Gedurende deze week bij elke aankoop voor fl. 10.-

een speciale attractie 

1. J W�n' s 'lll,anufaauun-en
Rechteratraat 18 ·- Boxtel Co.HJectie6edciie

1 1 

. 
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Behalve de Winkelweek prijsvraag hebben wij 
nog een speciale attractie in onze etalage. 

Het oudste en vertrouwdste adres 

• sinds l 1sso I is

GOOSSENS, Boxtel 
Kinderwagens, IJzerwaren, 

Gereedschappen, 
Huishoudelijke artikelen, 

Borstelwerk 

,,Wie niet graag het BESTE mist, 

Kiest de MOLEN als DROGIST" 
De meest uitgebreide sortering 
Binnen- en Buitenlandse Specia
lité's, Verband- en Ziekenverple
gings-artikelen, Parfumerie en 
Toilet-artikelen. 
Voor de a.s. Schoonmaak kun
nen wij U leveren: 
BEHANGSELPAPIER, ruime keuze in 
voor-oorlogse prijs en kwaliteit. 
WATERVERF, VLOEIBAAR BEHANG 
en BEITS. 
Weer leverbaar: OLIEVERF in diverse 
kleuren, 

lll�i����-� .. -- in beperkte mate:
• PRIMA BORSTEL WERK, DWEILEN,

Ziet de étalages SPONSEN, MEUBELWAS.

M. Oliemeulen III Rechterstraat 37

K U d I Iedereen weet het 
oopt w Ca eaux v. Langen heeft het 

voor de a.s. plechtige H. Communie 
in de Winkelweek 

Wij brengen U 'n collectie in: 
ZILVEREN 

Rozenkransen (alle. maten zonder inlevering) 
Manchetknopen, Dasklemmen, Asbakken, Arm
banden, Kettinkjes met Medailles, Kruisjes, 
Hangertjes, Cigarettenpijpjes, zwaar verzilverde 
Cigarettenkokers, zeer voordelig. 

GOUDEN EN ZlLVEREN 
Dasspelden (zonder inlevering), Sierspelden, 
Oorbelletjes, Ringen. 

Verzilverde Schenkkurken, Poederdozen, enz. 
Ie kl. Zwitserse Horloges op vergunning, 
Brillen uit voorraad leverbaar. 

F. P. v.Langen, Stationstr.62 
Horlogerie, Optiek, Goud, Zilver. 

ERKEND ZIEKENF0NDSLEVERANCIER 

Koopt in de Winkelweek 
op uw 

snoep- of suikerbon bij ons 
Voorradig diverse soorten koekjes 
suikerwerken, bonbons, repen chocolade 
puur en gevulde. 

Ook voor Brood-, Banket en Kruidenierswaren 
steeds Uw adres. 
Bovendien als extra reclame deze week bij 
aankoop in onze zaak voor minstens f 10.-

1 pond heerlijk banket zonder inlevering 

A, V, d, MEIJDEN �
o

�
e

X
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J,os u. d. Sande De mooist e  Voorjaarsschoentjes 
► Het fijnste Brood •• 

Brood- en 
vindt U in onze ruime collecties 

-► De heerlijkste Chocolade•
Dames=, Heren= en Kinderschoentjes. 

P
► en Suikerwerken, Banketbakkerij 

• Ook in Lederwaren 
H 

• • , 

steeds 't nieuwste. e IJ m an s
koopt U bij 

Firma VAN GRIENSVEN 
RECHTERSTRAAT 8 

STA TIONSTRAA T 4 

BOXTEL 

SCHOENEN, EN LEDERWARENHANDEL 
BREUKELSESTRAAT 

Heren:::Modes 1 

Wij zijn weer ruim gesorteerd in: 

Hoeden en Petten 
Herenhoeden vanaf f 10,25 

Petten in grote kiuze 
Altijd iets aparts 

H. v. EYCK-DE LOUW
BREUKELSESTRAAT 42 BOXTEL 

Besteed deze week Uw bonnen bij: 

Tijdens de Winkelweek 
Dagelijks nieuwe attracties! 

e Wij verkopen iedere dag schaarse artikelen, 
o.a. GLASWERK, AARDEWERK, EMAILLE EN GE
GALVANISEERDE ARTIKELEN.

e Dag en uur van verkoop wordt in de étalage bekend 
gemaakt. 

Bazar C. STEINMANN::PECHTOLD 
Rechterstraat 6 • Boxtel - Telefoon 6 

1 
:Komt U iets. te Aa.et in 

SPIERINGS 
dan krijgt U de ALLERBESTE

IJzerwaren, Emaille, Kachels, 
Rijwielen en Onderdelen, 
Landbouw-Gereedschappen 

Bovendien dingt U mee 
naar de prijzen van de 
Winkelweek f 150, - , 
f 100, - , f 50, - plus 

KOFFIE en THEE 

1 In 't Land van Belofte 1 
clan � U ukec S.ij o.ns staqe.K. 

vele andere prijzen. En nog verrassingen in de pakjes 

Ook mooie kinderwagens 
hebben wij in verschillende modellen 
en kleuren voorradig 

· *

DUS ALLEN NAAR 

DE SPAR 
Met uw consumenten crediet bonnen 

kunt U ook bil on■ terecht. 

P. v. d. Brandt-Baaijens

Gedurende de Winkelweek 
Geven wij U de gelegenheid 
kennis te maken met onze 

heerlijke gebakjes 

Zonder inlevering van boter en suiker 
uitsluitend op de gebakbon 

Banketbakkerij MELIS-VAN HODY 
• Eindhovenseweg 11, Boxtel

Telefoon 238

�jdens de winkelweek tonen wij U in onze 
étalages en in de zaak een zeer interessante 
collectie gouden en zilveren artikelen, 

* Ook in Pleet' diverse niéuwe modellen. 

* Voor elke feestelijke gelegenheid en in 
iedere prijsklasse vindt U steeds in onze 
collectie het meest geschikte cadeau,

Als speciale reclame gedurende de winkelweek' 
krijgt U op alle prijzen 5 pCt. korting, 

A. van Vlerken - Boxtel
JUWELIER • HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Nieuwe Kerkstraat 48 • Boxtel
• 

�agazijn De Bijenkorf 
Stationstraat 55 
Telefoon 406 

A. VAN KOL
BOXTEL

Markt 4 
Telefoon 489 

Ter gelegenheid der opening van de 
W I N K E L W E E K begint Maandag• AARD r," w ER Kmiddag 2 uur de V E R K O O P van f'..:. 

Evene�ns hebben wij voor die gelegenheid een partij 

Borrels 
Bierglazen 
Kop en Schotels (glas) 
Drinkserviezen 
Peper- en Zoutstellen 
Compot-stellen 
Wijnglazen 

Wederom in voorraad 

't van oud• bekende 

DAA'LDEROP TIN 
Vazen, Schalen, Thee-. 
zeefjes, Bekers, As
bakken, Sigarendoos, 
Servetring, Bonbon-
stelletje, Roomstel, 
Fruitschaal. 

VOLL(. 
�IE 

EDY emaille 't beste 

··Pa�n
Braadpannen
Opwas bakjes
Bazarbakken
Fluitketels
Kolenkitten
Waterketels
Wasketels
Steelpannen
Koffiepotten
Theepotten
Nachtpo's
Emmers
Waterkannen
Soeplepels
Sauslepels
Kroesjes

ZOEKT DE FOUT IN ONZE ETALAGE 

Speciaal voor de Winkelweek ontvingen wij een prachtsortering luxe artikelen o.a. 
Rooktafels, Kapstokken, Spiegels, Parapluiebakken, Borstelhangers, Schemerlam
pen, Rookstandaards, Courantenhangers, Hang- en Staankruizen, Jampotten, Ge
bakstellen, Wandbordjes, Schoorsteenbordjes. 

SPECIALE MEUBEL EXPOSITIE 

F. 

Ter gelegenheid van de Winkelweek van 23 tot en met 28 Februari a.s. 
is onze zaak ook geopend 

VAN 8 TOT 10 UUR 'S AVONDS
U kunt dan rustig, geheel vrijblijvend, onze toonkamers bezichtigen. 

J. WITTEVEE·N WONINGINRICHTING
DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 
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O
fficiële in

g
eb

ru
ik

stellin
g

 
1 

der nieuw
e Z

w
aanse B

rug 
Z

ondag 
22 

Februari, 
patroonfeest 

der 
gem

eente, is een dag gew
orden in de 

geschiedenis van 
Boxtel, door 

de offi
ciële 

ingebruikstelling 
van 

de 
nieuw

e 
Z

w
aanse Brug. 

H
et gem

eentebestuur had de ·raadsleden, 
besturen van de diverse standsorganisa
ties, Boxtel Vooruit, de geestelijkheid en 
vele 

andere 
bijzonder 

geïnteresseerden, 
als de aannem

er, de H
eer Van Lieshout, 

het hoofd van de gem
eentew

erken enz. 
uitgenodigd Óp het gem

eentehuis bijeen 
te kom

en. H
ier w

aren voorts aanw
ezig 

M
evrouw

 van H
elvoort en M

evrouw
 van 

Sante,n, echtgenote van de ontw
erpen Ir. 

van Santen, die w
egens ziekte verhinderd 

w
as. 

In de raadszaal sprak de f
furgem

eester 
het w

elkom
stw

oord en deed hierbij uit
kom

en, dat de officiële ingebruikstelling 
van onze brug m

et enige luister zou ge
schieden, om

dat de bouw
 van deze brug 

een onderdeel is van het nationale "her
stel der oorlogsverw

oesting en sym
bool 

van w
ederopbouw

. 
D

aarbij hebben bruggen voor de gem
een

schap nog een zeer bijzondere betekenis, 
om

dat 
ze 

als 
verbindings-elem

ent 
het 

verkeer tussen het volk vergem
akkelij

ken en als het w
are stim

uleren. 
D

aarom
 is de bouw

 van bruggen altijd 
van zo bijzondere betekenis gew

eest. 
Z

o is de Z
w

aanse Brug door het Box
telse G

em
eentebestuur altijd als een zeer 

belangrijk 
verkeers-elem

ent 
gezien 

en 
verzorgd. 
D

e Burgem
eester m

eende dan ook, dat 
de aanw

ezigen het w
el interessant zou

den vinden iets te horen om
trent de door 

oorlogsgew
eld 

vernielde 
brug, 

die 
in 

1838' is gelegd. 
D

e H
eer D

orenbosch had uit 
het 

ge
m

eente-archief gegevens verzam
eld, zo

dat de burgem
eester de bijzonderheden 

kon voorlezen van de aanbesteding 
in 

1837. 
D

E Z
W

A
A

N
SE BRU

G
 

V
A

N
 

1
8

3
8

. 

D
e publieke aanbesteding der Z

w
aanse 

brug geschiedde op A
llerzielendag 1837, 

ten huize en ter herberge "D
e Z

w
aan" 

van Jan H
endrik van H

ogerw
ou. 

D
it pand 

w
-.s 

het oude 
patriciershuis, 

dat bij het 
opblazen 

van 
de 

brug 
in 

1944 is vernietigd. Later in de 19e eeuw
 

w
erd herberg gehouden daar tegenover, 

op de andere hoek van de O
ssenpad, 

w
aar m

ede de Z
w

aan uithing. 
D

e 
besteding 

had· plaats 
door 

Burge
m

eester en A
ssessoren der gem

eente. 
H

et gem
eentebestuur w

as toen als volgt 
sam

engesteld: A
braham

 Florentius Speel
m

an van W
ulvershorst, burgem

eester, P. 
C

uypers, secretaris en Ç
h. C

: J. A
chter

berg, assessor. 
Er w

as één assessoren-(w
ethouders) va

cature, in w
elke enige m

aanden nadien 
w

erd voorzien door de benoem
ing van 

de heer T
hom

as M
aas. 

A
ssessor 

A
chterberg 

w
erd 

enige 
jaren 

later burgem
eester. 

H
et bestek om

schrijft het w
erk als het 

m
aken van een nieuw

e brug m
et stenen 

landhoofden. 
Bij de vorige bruggen w

aren de land
hoofden 

niet 
uit steen 

opgetrokken. 
D

e lengte van de brug bedraagt tussen 
de landhoofden 11 ellen en 10 duim

en; 
de breedte 4 ellen 25 duim

en. 
D

e brug w
ordt voorts geschraagd door 

tw
ee evenw

ijdig van elkaar staande eiken 
gebinten van elk 6 palen. 
H

et hout dat verw
erkt w

ordt is vrijw
el 

uitsluitend Brabants qf M
eijerij's eiken

hout, 
de 

stenen 
voor 

de landhoofden 
m

oeten m
opstenen zijn "gebakken langs 

de hoófdrivieren des 
rijks" 

de m
etsel

kalk: goede D
uitse of Luikse steenkalk, 

de 
tras: 

zuivere 
D

ordtse 
cem

ent 
van 

zuivere tufsteen gem
alen. 

A
ls peil geldt een bout, geslagen in de 

m
uur van de Z

w
aan. 

H
et 

dek 
bestaat 

uit 
tien 

duim
 

dikke 
planken. D

e gehele oppervlakte m
oet be

legd w
orden m

et D
uitse grauw

e keien, 
nadat het houten dek m

et een laag klei, 
of leem

, is bekleed -
(Bij latere vernieu

w
ingen der brug is de keibestrating niet 

aangebracht, in 
1944 w

erden de keien 
van 

de 
tàen 

w
eer 

aanw
ezige 

brugbe-
•strating 

over 
grote 

afstanden 
w

egge
slingerd. Bij het laatste brugdek w

as ge
bruik ·gem

aakt van zw
are, enigszins ge

bogen ijzeren balken).
D

e leuningen w
erden elk gesteld op 7

palen. V
oor de veiligheid w

erden voorts
nog m

iddelleuningen of "scheyen" aan
gebracht, alles in eikenhout, geolied m

et
zuivere lijnolie, daarna gegrond en tw

ee
m

aal geverfd. -
(O

ok de leuningen zijn
later herhaaldelijk vernieuw

d 
en 

door
ijzeren vervangen, laatstelijk in 1939, bij
gelegenheid 

van 
het 

40-jarig 
jubileum

v
an

 de electrische C
entrale).

D
e 

w
erk

p
u

tten
 m

oesten 
n

a 
afd

am
m

in
g

w
o

rd
en

 
d

ro
o

ggem
aak

t 
en

 
drooggehou

d
en

, o
p

d
at d

e fu
n

d
erin

g en
 d

e opm
etse

lin
g 

in
 

d
e 

b
este 

o
rd

e 
zo

u
 

k
u

n
n

en
 ge

sch
ied

en
.

O
n

d
er 

h
et lan

d
h

o
o

fd
 

aan
 

d
e zijde van

d
e Z

w
aan

 
en

 
o

n
d

er d
e 

vleu
gelm

u
u

r ter
p

laatse m
o

eten
 

4
8
 

p
alen

 
in

geh
eid

 w
or

d
en

, ter len
gte van

 4
 à 5 ellen

.
A

an
 

d
e 

O
o

stzijd
e 

24
 

h
eip

alen
, 

een
 

en
. a

n
d

er 
n

ad
at 

d
e 

o
u

d
e 

p
alen

 
b

eh
o

o
rlijk

w
aren uitgetrokken. 

D
e palen m

oeten behoorlijk gepunt en 
gekruind zij1i; (het verw

ijderen der oude 
palen w

as bij de bouw
 der huidige brug 

nog een hele karw
ei.) 

Voorts m
oest een 

trap w
orden aange

bracht van 12 treden. 
(D

eze trap is later nog enigszins ver
breed "tot m

eerder gem
ak der ingeze

tenen", die daarvan vooral gebruik m
aak

ten om
 de w

as te spoelen. A
an beide 

zijden van de trap w
erd een hardstenen 

hoeksteen aangebracht "naar de eis be
w

erkt en netjes gefrijnd".) 
H

et m
uurw

erk m
oest "w

el, vol en zat 
w

orden 
gew

erkt 
in 

goed kruisverband, 
van 

voren zindelijk, net afgevoegd 
en 

m
et de dagge doorgehaald". 

H
et inheien der palen van de gebinten 

m
oest geschieden m

et een heiblok "ten 
m

inste 
zw

aar 
300 

ponden, 
getrokken 

door niet m
inder dan 25 bekw

am
e ar

beiders en w
erkende m

et w
el-ingerichte 

slagen van 15 tot 18 palm
en valling". 

Voor m
eerder w

erk golden o.m
. de vol

gende richtprijzen: 
voor elke kubieke el eikenhout f 70,-

; 
voor elke kubieke el m

etselw
erk f 14,-
à f 

18,-
; 

voor elk pond gesm
eed ijzer 30 cent, 

alles m
et het verw

erken, aanbrengen en 
spijkeren 

daaronder 
begrepen. 

T
ijdens de bouw

 m
oest de aannem

er in 
de passage 

voor voetgangers voorzien, 
zonodig door het optim

m
eren van een 

nood vonder. 
H

et w
erk m

oest na goedkeuring binnen 
tw

ee m
aanden w

orden voltooid. 
D

e betaling zou plaats hebben: 
¾

 ge
deelte na oplevering van het. w

erk en 
de rest na het verstrijken van de onder-
houdsterm

ijn 
van 

6 m
aanden. 

D
e 

besteding 
geschiedde 

bij 
"inschrij

ving en opbod". N
iem

and m
ocht m

ijnen, 
die niet op het w

erk had ingeschreven. 
D

e laagste inschrijver zou J 
10,-

tot 
trekpenning genieten, w

elke echter dade
lijk door degene, die per slot het w

erk 
zoi.I aannem

en, aan de gem
eente m

oest 
w

orden gerestitueerd. 
-Bij de opening der inschrijvingsbriefjes,
w

elke alle nog aanw
ezig zijn, bleek als

volgt te zijn ingeschreven:
H

erm
anus Roelofs 

Jan
 H

endrik v. H
ogerw

ou 
W

illem
 v. d. Eerden 

Jan v. Liem
pt 

Jan de W
erd 

R.v. D
riel te Stratum

Vervolgens is de procedure 
het opbieden en m

ijnen. 

f 4499,
,, 4425,-
1

1
 3940,

// 3890,
,, 3880,-
1
1

 3849,-
gevolgd van 

H
et gem

eentebestuur 
presenteerde 

het 
w

erk voor een som
, 

beginnende 
m

et 
f. 3000,-

telkens 
opklunm

ende 
m

et
f 10,-

. T
oen het w

erk voor f 3400,
w

erd aangeboden heeft een der inschrij
vers, de heer Jan H

endrik van H
oger

w
ou, te w

iens huize de besteding plaats
had, het w

erk daarvoor gem
ijnd.

Volgens bestek m
oest de aannem

er tw
ee

"solidaire" borgen stellen. D
it w

aren de
heren H

endrik van der Voort en Peter
H

erm
anus Velsen.

D
e brug kw

am
 gereed in Septem

ber
O

ctober 
1838. Blijkbaar w

as 
de 

bouw
niet zo vlot verlopen als m

en zich aan
vankelijk had gedacht.
D

e 
Z

w
aanse 

brug 
kostte, 

m
eer 

en
m

inder 
w

erk 
inbegrepen, 

precies
f 3,553,44½

.
In 

de loop der jaren m
oesten natuur

lijk 
verschillende herstelw

erkzaam
héden

plaats hebben. Er m
oesten verbeteringen

w
orden aangebracht door 

aanleg 
van

trottoirs naast het brugdek, enz.

V
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Ruim
 100 jaar later: de volkom

en vernie
tiging. In haar val sleept zij tw

ee van de 
m

ooiste oude huizen m
ee. 

In de loop van 1945 w
erden de m

oeiza
m

e pogingen begonnen om
 "van de be

voegde instanties" de nodige vergunnin
gen enz. te verkrijgen tot herbouw

 dezer 
belangrijke verbinding, die Boxtel O

ost 
m

et W
est verbindt en tevens de rijksw

eg 
koppelt aan het spoorw

eg-em
placem

ent. 
A

an Ir. H
. van Santen w

erd dé opdracht 
verstrekt 

om
 

de 
brug 

te 
ontw

erpen, 
w

aaraan deze m
et voortvarendheid ge

volg gaf . 
N

a m
oeizam

e voorbereidingen en bespre
kingen kon eindelijk op 13 M

aart 1947 
de aanbesteding plaats vinden. 
O

p 17 A
pril 1947 kon de gunning plaats 

hebben aan Bouw
bedrijf Van Lieshout te 

's H
ertogenbosch. 

G
em

akkelijk w
as het w

erk niet; de ge
heim

zinnige bodem
 van het D

om
m

elbed 
verzette zich 

op 
taaie 

en 
onvoorziene 

w
ijze tegen 

de aanslag der 
techniek, 

m
aar 

de 
trefzekerheid 

van 
de 

tech
nische 

w
etenschap 

w
as zó intens, dat 

iedere hinderpaal van de onzichtbare bo
dem

 letterlijk en figuurlijk w
erd opge

ruim
d, totdat het m

achtige lichaam
 van 

de betonnen brug oprees uit het m
oeras 

van de bouw
put. 

En thans is het zover, dat de Z
w

aanse 
brug, m

achtiger en m
ooier dan ooit, is· 

herrezen. Een teken van de kracht en de 
taaie volharding van ons Brabantse volk; 
een bew

ijs, dat m
en in Brabant niet bij 

de pakken blijft neerzitten. 
W

at 
h

eeft 
d

e 
B

o
xtelaar 

in
ten

s 
m

eege-

leefd m
et deze bruggebouw

, die te ver
gelijken is m

et een reparatie aan het hart 
van 

Boxtel. Eenieder 
beschouw

de deze 
,bruggebouw

 m
ede als zijn w

erk als Box
telaar. G

een w
onder, dat deze grote be

langstelling eventjes parten speelde toen 
één der m

uurtjes op het m
achtige brug

lichaam
 zich enige centim

eters verplaatst 
zag! 

H
et gaf aanleiding tot een storm

 
in een glas w

ater en m
et fiere victorie 

kw
am

 de brug als onaantastbaar uit de 
strijd ...... m

aar duidelijk en scherp w
as 

eventjes 
gedem

onstreerd 
hoezeer 

ieder 
Boxtelaar de Z

w
aanse brug als. zijn eigen 

brug beschouw
de; hoezeer hij m

eeleefde 
van begin tot eind. 
N

u w
ij staan voor de officiële opening 

der brug, stel ik er prijs op, nam
ens het 

gem
eentebestuur 

dank 
te 

brengen 
aan 

allen, die aan dit w
erk hebben m

eege
daan. 
O

p de eerste plaats de ontw
erpen, Ir. H

. 
van Santen, die zijn grote ervaring m

et 
bruggenbouw

 kon paren aan w
etenschap

pelijke kennis, en ons daarenboven nog 
een fraai ontw

erp heeft gegeven, w
aarop 

w
ij m

et recht trots kunnen gaan. 
H

et spijt ons zeer, dat Ir. van Santen 
aan het ziekbed is gebonden, w

ij hadden 
hem

 gaarne vandaag in ons m
idden ge

zien. M
evrouw

 van Santen, w
ij 

stellen 
het op hoge prijs, da, U

 aan deze bijeen
kom

st hebt w
illen deelnem

en; m
ag ik U

 
. verzoeken de dank \!an het gem

eentebe
stuur aan U

w
 m

an over te brengen, ver
gezeld van de hartelijkste w

ensen voor 
een spoedig herstel. 
D

e heer Van Lieshout, als aannem
er van 

het w
erk, 

betuigen 
w

ij 
eveneens 

onze 
bijzondere dank. H

ij voerde het. w
erk uit 

op loyale, prettige en deskundige w
ijze, 

w
aarover w

ij slechts onze tevredenheid 
kunnen betuigen. 
D

e gem
eentelijke dienst 

van 
openbare 

w
erken heeft het zijne bijgedragen tot 

het w
elslagen van het geheel. 

G
aarne 

dank ik de heren Van l:rp en Van den 
Braak, en in het bijzonder de heer W

il
bers, die als opzichter fungeerde. 
Ir. H

azelhof heeft ons w
el eens uit de 

inaterialen-nood geholpen bij dit w
erk; 

w
ij zijn hem

 hiervoor zeer erkentelijk. 
Een speciale positie nem

en in de eigena
ren van de aangrenzende percelen. d

oe
w

el zij door het w
ederopbouw

plan niet 
zonder m

eer gebaat zijn als 
eigenaar, 

hebben ZIJ ons vp JUyd,cC W
lJZe g-:uv,,,en 

om
 de bouw

 van de brug voon
gang te 

•doen vinden. A
an de 

heren 
lY!ertens,

H
oyng, 1-'astoor en het bestuur van het 

W
a,erschap betuig ik daarom

 onze dank. 
H

et 
besm

ur 
der 

M
iddenstandsvereni

ging heett de gelukkige gedachte gehad 
om

 aan de openm
g oer brug een W

in
kelw

eek te verbm
den. W

ij z1Jn daarvoor 
zeer erkentelijk, om

dat de betekenis van 
de Z

w
aanse brug en haar w

ederopbouw
 

daardoor geaccentueerd w
ordt. 

t..,aarne 
w

ens ik de deelnem
ende 

zakenm
ensen 

een volledig succes toe. 
M

oge dan de 
Z

w
aanse 

brug 
in 

haar 
nieuw

e gedaante de draagster zijn van 
het m

oderne verkeer in een zich sterk 
ontw

1kke1end Boxtel; m
oge zij een bij

drage zijn tot de w
elvaart van Boxtel en 

daarbij de plaats, w
elke zij in het hart 

van de rechtgeaarde Boxtelaar heeft ver
kregen, nim

m
er m

eer verliezen! 

W
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O
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R
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N
adat de Burgem

eester het gezelschap 
in deze geest had toegesproken, vroeg de 
H

eer rnts W
itteveen, Voorzitter van de 

Boxtelse M
iddenstand, die in de gebeur

tenis een aanleiding vond om
 een extra 

activiteit te ontplooien, m
iddels het orga

niseren van een w
m

kelw
eek, het w

ourd 
en bracht hierbij de dank over van 't be
stuur en alle leden voor de sym

pathieke 
houding van Burgem

eester en W
ethou

ders. ln het bijzonder w
as hij de Burge

m
eester, nam

ens de M
iddenstand, erken

telijk voor zijn voortvarendheid bij het 
herstel en uitbreiding van Boxtel. 

H
ij 

sprak hierbij de hoop uit, dat het gevaar, 
dat het onm

iddellijke centrum
 van rloxtel 

m
om

enteel bedreigt, door de Burgem
ees

ter terdege onder het oog zou w
orden 

gezien. 
D

e M
iddenstanders, aldus de H

eer W
it

teveen, zagen in zijn activiteit een voor
beeld en de W

inkelw
eek betekende de 

kom
ende opleving van de Boxtelse M

id
denstand. 
H

ij eindigde m
et de w

ens uit te spreken, 
dat Boxtel een w

elvarende plaats m
och• 

w
orden, m

et een even w
elvarende M

id
denstand. 
N

a de heer W
itteveen uitte de vice-voor

zitter van de R.K
.M

.V., de heer N
oud 

-Spierings, zijn vreugde over de gereedgt:
kom

en hechte verbinding van de 
beide

gem
eentedelen aan w

eerszijden van de
D

om
m

el.
D

e vernietiging van de brug bracht ons
het geluk der bevrijding van ons aller
gem

eenschappelijke vijand, doch jam
m

er
genoeg zo roerend als w

e het m
et elkaar

eens w
aren tijdens de bezetting, zo ijve

rig 
begonnen w

e na de 
bevrijding 

op
elkaars foutjes te letten.
T

hans doe ik vanaf deze plaats een be
roep 

op alle 
gem

eentenaren, 
m

ede 
te

w
erk

en
 

aan
 d

e 
versterk

in
g 

van
 

d
e 

een
-

heid onder Boxtel's bevolking. 
• 

H
ierna w

as ten gem
eentehuize het pro

gram
m

a afgew
erkt en m

aakte het gezel
schap zich op voor de w

andeling naar de 
brug, w

aar M
evrouw

 van H
elvoort bloe

m
en w

erden aangeboden door het doch
tertje van de vice-voorzitter van de R

.K
.

M
iddenstand, A

rn. Spierings. 
N

adat de Boxtelse H
arm

onie het W
ilhel

m
us 

had 
gespeeld w

erd het 
lint door 

M
evr. van H

elvoort doorgeknipt, w
aar

door de 
officiële opening van de brug 

een feit w
erd. 

O
nder begeleiding van de Boxtelst H

ar
m

onie trok het gehele gezelschap naar 
H

otel 
T

heuw
kens, 

w
aar 

m
en 

de 
gast 

w
as van de R. K

. M
iddenstand, die het 

op prijs stelde de opening van de w
inkel

w
eek m

et een gezellig sam
enzijn te be

klinken. 
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Z
oals reeds eerder in de pers w

erd be
kend gem

aakt, zal er dit jaar in de H
out

rusthallen 
in 

D
en 

H
aag 

een 
tentoon

stelling w
orden gehouden van de N

edèr
landse Vrouw

 11,98-
1948. 

D
eze huldeblijk van alle vrouw

en van 
N

ederland aan H
. M

. de K
oningin bij 

H
aar vijftigjarig regeringsjubileum

, heb
ben 

onder 
arc11itectonische leiding 

van 
H

enri 
Pieck 

en 
M

evrouw
 

M
eihuizen

ter Braake vaste vorm
 gekregen. 

Er 
zal op 

de kom
ende 

tentoonstelling 
een zo volledig m

ogelijk beeld gegeven 
w

orden van de vrouw
 in het N

ederiandse 
volksbestaan. 
H

et doel is het publiek te laten zien, 
w

at in de vijftig jaren is gegroeid in het 
w

ezen 
van 

de 
vrouw

 en datgene 
w

at 
uit deze groei is voortgekom

en. 
Bij de w

andeling door 
de vijftig jaren 

m
ode, 

ontm
oet 

m
en 

de 
vrouw

 in het 
gezin. in de oorlogsjaren, en staatkun
dige 

leven 
als 

kunsten_M
es, 

als 
acarle

m
1sch 

gevorm
de, 

als 
onderw

ijzeres, 
in 

haar sociale w
erk, in de bedrijven, in de 

handel, in de sport en de m
ode, en in 

een rustig hoekje de vrouw
 in het gods

dienstige 
leven. 

J
u

b
ile

a
 

E
N

 N
U

 .
.
.
.
 

eerst een zeldzaam
 op handen zijnd ju

bileum
, w

aaraan onder geen voorw
aarde 

ruchtbaarheid m
ocht w

orden gegeven. 
Z

elfs de krant zou geen letter m
ogen 

w
ijden aan het diam

anten kloosted
eest 

van Z
uster lgnatie, dat op 12 M

aart ge
vierd zal w

orden -
zij het dan ook in 

alle bescheidenheid 
Z

uster lgnatie is echter een te goede be
kende voor Boxtel, dat w

ij (nu w
e einde

lijk eens de gelegenheid hebben) 
haar 

verdiensten m
ets eens in het volle licht 

zouden stellen. 
M

en m
oet im

m
ers al aardig in de jaren 

gevdrderd zijn, als m
en Z

uster lgnatie 
niet kent uit het tierige school-leven op 
D

uinendaal. 
Z

uster lgnatie is reeds in A
ugustus 1899 

in Boxtel gekom
en en daar leerde m

en 
haar al direct kennen als een uitzonder
lijk ijverige w

erkster in het onderw
ijs. 

N
aast het gew

one onderw
ijs had Z

uster 
lgnatie de zorg voor de bibliotheek der 
schoolkinderen, riep zij 

de 
K

indennis 
m

ede 
in 

het leven en leidt deze nog 
prom

pt elke m
orgen. En w

ie kon er beter 
zangles 

geven dan 
Z

uster lgnatie? En 
w

ie uit de St. Petrusparochie 
is 

door 
haar 

niet 
opgeleid 

voor 
de 

Eerste 
en 

Plechtige H
. C

om
m

unie? 
T

ientallen jaren doet ze dat reeds, m
et -

dezelfde toew
ijding, begeestering en on

verm
oeibaarheid als ze de K

leine C
on

gregatie leidde. O
ok geeft zij nog voorf

durend lessen in steno en typen. 
M

et hart en ziel heeft zij zich steeds ge
geven aan de H

. Bloedprocessie en elk 
jaar ziet m

en haar nog m
et het vertrouw


de beeld der bruidjes m

eetrekken door 
het processiepark. 
Z

ij hield van de zorgen, hoe groot ook, 
gedurende alle 60 jaren uit haar vrucht
baar kloosterleven. 
Velen zullen haar dan ook op 12 M

aart 
indachtig en dankbaar zijn, 

op 
w

elke 
w

ijze ook. 

E
N

 
D

A
N

.'
 .

.
.
.
 

hebben w
e nog zo'n voorbeeld van de 

dienende liefde in 
de 

bloem
etjes 

te 
zetten. 
W

elisw
aar is het in dit geval geen dia

m
anten jubilé, m

aar in de rubriek "Jubi
lea" niet m

inder zeldzaam
. 

Juffrouw
 Fransen zal op 1 M

aart 12ti 
jaar in de huishouding van de 

fam
ilie 

Pechtold 
m

ede dé 
scepter hebben 

ge
zw

aaid. 
D

aar w
ordt natuurlijk 

op 
gefeest 

en 
zeker om

dat dit jubileum
 

een fam
iliale 

tendenz heeft. Juffrouw
 Fransen w

as n.l. 
reeds ongeveer 24 jaar bij de ouders van 
de H

eer Pechtold, vóór zij in de M
olen

straat kw
am

 w
onen. 

Begr�pelijk is de verhouding tussen Ber
tha en de fam

ilie zeer intiem
 gew

orden 
in de loop der jaren. 

O
M

G
E

V
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S
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tijd
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5
)

Z
o groeide Saulus langzam

erhand op en, 
toen 

hij 
op 

de 
school 

volleerd 
w

as, 
plaatste zijn vader een tw

eede w
eefge

touw
 erbij, om

 sam
en m

et zijn zoon de 
inkom

sten 
voor 

het 
gezin 

te 
kunnen 

verdubbelen. M
aar 's avonds na de ar

beid, zat de jongem
an bij de schijn van 

een olielam
pje, m

et de bijbelrol op de 
knieën en 

las daar over 
de 

heerlijke 
C

hristus, die kom
en zou. H

ij w
as nu een 

dikke tw
intig en als een goede Jood on

derhield hij streng de W
et van M

ozes. 
D

e m
issionarissen uit Jerusalem

 hadden 
hem

 veel verteld over de grote w
etge

leerden in de tem
pelstad, die dagelijks 

leefden in de schaduw
 van het heilig

dom
. 

En de drang, die de jonge m
an in zich 

voelde, om
 de Joodse W

et te bestude
ren, w

erd steeds sterker. H
ij kon het zelf 

niet begrijpen, hoe hij het zo lang had 
kunnen uithouden op dezelfde w

eefstoel 
in hetzelfde huis en 

in dezelfde stad. 
H

ij w
as im

m
ers Jood en daardoor reeds 

had 
hij 

het 
trekvogelbloed 

in 
Zijn 

lichaam
. D

e plannen rijpten in hem
 om

 
nog beter G

od te gaan dienen door een 
volm

aaktere kennis van de W
et, en na 

overleg m
et zijn vader w

as de zaak be
klonken: H

ij zou college gaan lopen aan 
de school van W

etgeleerden in Jerusa-
lem

 ........ . 
In de haven van T

arsus lag het koop
vaardijschip voor anker. M

et een lichte 
bagage ging Saulus hier aan boord: En
kele bijbelrollen in linnen om

hulsel, een 
gestam

pte vijgenkoek als proviand, een 
m

andje olijven, enige platte broodjes en 
een kruikje m

et w
ijn: dat w

as alles, w
at 

hij voor de reis nodig had. O
p het dek 

zitten en liggen de reizigers tussen sta
pels pakken en kisten en balen, rustig 
te drom

en in de O
osterse zon. 

D
e zw

ellende zeilen flapperen loom
, op 

de m
aat van het zuigende schip. 

Z
o zetten ze koers naar C

aesarea, de 
havenstad, en als ze de toren aan het 
einde van de pier voorbij zijn gevaren, 
w

ordt het schip gem
eerd in de Palestijn

se haver,.. 
D

e verdere reis, over land, ging te voet. 
Saulus hangt zijn bagage aan zijn reis
staf en bij w

ijze van rugzak draagt hij 
heel zijn bezit op zijn 

schouder 
m

ee. 
W

aarschijnlijk 
koos 

hij 
de 

grote w
eg 

over A
ntipatres en Lydda naar Jerusa

lem
. W

anneer hij de stad begon te nade
ren, kw

am
en de zw

are w
allen als don

kere silhouetten tegen de heldere ach-
tergrond. 
M

aar w
at een tegenstelling m

et T
arsus. 

D
áár een en al bedrijvigheid en hier een 

triestige stad m
et loom

 en vadsig volk, 
dat schijnt ingeslapen. M

aar dat zoekt 
Saulus niet. ,-A

ls hij Jerusalem
 ziet, dan 

denkt hij enkel en alleen aan de tem
pel, 

w
aar 

de G
od der 

Joden 
w

oont, 
w

aar 
G

ods 
w

etten 
bestudeerd 

w
orden 

en 
bloeien. En als hij eindelijk het tem

pel
plein betreedt, dan staat hij 

verstom
d 

van de praal en de 
rijkdom

 
van 

dit 
bouw

w
erk, door zijn volk daar neerge

zet en voor zijn geest kom
en w

eer terug 
de beelden uit de Bijbel, die hem

 vertel
den van de grootheid van het uitverko
ren volk, en als hij de vergulde daken 
ziet glinsteren in de zon, daR prijst hij 
de goede G

od, die ook hem
 heeft uit

verkoren tot zijn bevoorrechte natie. 

D
e eerste dagen had hij zijn verblijf ge

vonden in de synagoge van de C
iliciers, 

w
aar hij kon eten en slapen. Er w

as te 
Jerusalem

 een vrij grote groep van C
ili

ciers gevestigd. H
et w

aren m
eestal oude

re m
ensen, die w

at geld hadden opge
spaard 

en naar Jerusalem
 w

aren ver
huisd, om

 er op hun oude dag de W
et 

zo goed m
ogelijk te kunnen beleven, de 

tem
peldiensten bij te w

onen, en er te 
sterven en begraven te w

orden. 
H

un synagoge w
as geheel als pelgrim

s
huis ingericht. N

aast de badkam
ers be

neden w
aren ruim

e vertrekken, w
aar de 

C
iliciers onderdak konden 

krijgen 
en 

w
aar op geregelde tijden van de dag de 

tafels gedekt stonden. D
it w

erd in het 
begin het kosthuis van Saulus, w

aar hij 
's nachts ook sliep tussen de andere lo
geergasten. 

D
e 

vloer 
w

as 
dan 

bedekt 
m

et tapijten en kussens. Iedereen kiest 
daar zijn hoekje, haalt een hoofdpeluw

 
naar zich toe, draait zich in zijn m

antel 
en slaapt in de rij. 

O
verdag 

w
erden 

platte gerstebroden en olijven als voedsel 
aangeboden. 
(W

ordt vervolgd) 
b

.

Z
ij regelt en bedisselt; en gezam

enlijk 
m

et de dochters knapt zij de huishoude
lijke w

erkzaam
heden 

op 
in

 
zusterlijke 

verhouding. 
W

elisw
aar is Bertha zeer bescheiden van

'aard, m
aar evenredig daaraan is ook de 

om
gang onder elkaar. 

D
ie onderlinge voorkom

en,dheid 
schept 

een heerlijke sfeer. 
H

et is van de fam
ilie Pechtold dan ook 

juist gezien, dat ter ere van haar Bertha, 
eens flink gefeest zal w

orden op Z
on

dag 29 Februari. 
O

nzerzijds prijzen en feliciteren w
ij Juf-

• 
frouw

 Fransen en de fam
ilie Pechtold en 

hopen dat beiden nog vele jaren -
en 

in 
hartelijke 

om
gang 

-
plezier 

aan 
elkaar m

ogen hebben. 

• 

~ 



' 
Hoe moeilijk het is. 

Hoe moeilijk het is iets van de __ kinderen
terecht te brengen in deze tiJden, dat 
weten honderden ouders. Als men de 
talrijke mislukte opvoedingen ziet in 
onze ontwrichte samenlevmg, dan moe
ten we haast tot de conclusie komen, 
dat de meeste ouders niet meer in staat 
zijn een behoorlijke opvoeding te geven 
aan hun kinderen. 
Vroeoer was het betrekkelijk eenvoudig 
de ki�deren op te voeden in de geest der 
traditie en der oude gewoonten die van 
generatie op generatie werden overgele
verd. Men had 'niets te maken met de 
moderne vermakelijkheden. Een gezin uit 
vroeger dagen behoefde niet verder te 
zien dan de omgeving. De jeugd ver
maakte zich met de buurjeugd. Film ken
de men nog niet. Sport was iets dat al
leen nog maar voor verlichte geesten 
gold. Reizen en uitgaan bestonden alleen 
in gezameli.lijke bedevaarten en kermis
sen. Nu en dan werd er in het dorp een 
toneeluitvoering gegeven en de rest be
stond in hard werken en weinig ver-
dienen. 
·rn onze dagen hopen de problemen rond 
de opvoeding zich op. Hoeveel moeders 
weten geen raad met het bepal�n van het 
zakgeld, dat nooit voldoende blijkt. 
Hoeveel ouders zien hun jongens tot 
fihnmaniakken verworden of sport-veraf
goders. Een weer echt moderne kwaal is 
het alcohol gebruik door de aankomende 
jeugd. . . Onze jeugd ontspoort op allerlei gebied. 
Niets is nog heilig. De enkelen die idea
list zijn en blijven, werden jeugdleiders 
en hebben daarmee een overdruk werk. 
Het tekort aan goede jeugdleiders is ver
bazingwekkend. 
Reeds de vroegwijze kinderen der lagere 
school zijn ontspoord. Beluister de ge
sprekken der kinderen van nu en vergelijk die met wat wij vroeger bespraken. 

· Het kinderlijke, het jongens- en meisjes
achtige is volkomen verdwenen.
Waar zit de fout?
Niet alleen de tijd en de veranderde om
standigheden zijn dc-bet aan deze mis-

. ]ukkingen. Er zit ook een fout in de
slechte voorbereiding op de ouderlijke 
taak, die de ouders hebben gehad: Of
eigenlijk moeten we zeggen, dat er m het
geheel geen voorbereiding geweest is. 
De enkele catechismus-vragen, die de
pastoor hen stelde en de enkele bekende 
waarheden, die zij ontvingen bij de hu
welijksinstructie, waren niet voldoende. 
Ook de groei der jonge mensen in hun
eigenlijk milieu is te snel gegaan. Men 
heeft zich in vele gezinnen niet kunnen 
aanpassen bij de moderne tijden. De 
ouders begrepen de tijd en hun kinderen 
niet. Daardoor bleef een groei naar het 
moederschap en een voorbereiding voor 
de ouderlijke taak meestal achterwege.
De traditie had niets meer te vertellen.
En er was geen vervangend middel. 
Hoe kan men verlangen, dat de nieuwe
gezinnen een voorbeeld zouden zijn, als 
er niets werd gedaan om het te maken
tot wat het :rijn moest. 
Ook de cursussen voor het vqlle leven
kunnen niet geven wat ze moesten geven. 
Alles wordt daar besproken, behalve dat
wat dikwijls onoverkomelijke moeilijkhe
den zijn bij vele huwelijken. Men praat
daar over de godsdienstige betekenis van 
het huwelijk, men zegt met een lachje,
dat de aanwezigen wel zullen weten dat
het ooievaarssprookje geen werkelijk
heid is, en dan horen we nog een paar 
preken over de opvoeding der kinderen. 
Nergens leert men de kunst, vrouw te 
zijn, man te worden, elkaars liefde te
verstaan, moeder te kunnen zijn, vader 
te worden .. Dat kan eigenlijk alleen maar 
geleerd worden van eigen ouders. Het 
gezinsleven moet niet alleen bestaan in
gezamenlijk eten, drinken, slapen en 
bidden. Het moet vanaf de eerste lach 
tot aan de laatste traan een begrijpen, 
een naar elkaar groeien en voorbeeld 
zijn, aan alle tijden aangepast.
Alleen een moeder kan haar dochter le
ren leven. Alleen een vader kan zijn 
zoon tot geestelijke rijpheid brengen. 
Alleen liefdevolle ouders kunnen hun 
kinderen de kunst der liefde leren. 

Plaatselijk Nieuws
DEELNEMERS 1
' MIDDENST ANDS-WINKELWEEK
Let op de volgende punten:
1. Verlichting is tot 9 uur 's ·avonds aan.
2. Dien Uw étalage-fout in gesloten en

veloppe in bij onze Secretaris. 
3. Denkt aan het afgeven der bonnenaan Uw klanten.
4. Blijf enthousiast tot het einde.

WIE WERKT MAAKT FOUTEN!
Zelfs wie door een gemaakte fout 
wordt gedupeerd is eerlijk genoeg om te 
erkennen, dat werken zonder fouten te 
maken, zo niet geheel onmogelijk, dan 
toch bijna onvermijdelijk is. Wat niet 
wegneemt, dat het voor ons heel begrij
pelijk is, als het voorwerp van een ge
maakte fout toch maar met een z·uur
zoet gezicht de stelling aanvaardt. 
Zo is het ook verklaarbaar als de firma Heijmans, Schoen en Lederhandel in 
de Breukelsestraat, maar heel slecht te 
spreken is over onze wandeling langs de 
étalages, waarbij wij haar zijn voorbijge
gaan zonder notitie te nemen van h;iar 
allermooiste voorjaarsschoeisel voor Da
mes-, Heren en Kinderen, en van de 
lederwaren, die daar geregeld in grote 
verscheidenheid voorradig zijn, als 
damestassen en portemonnaies, terwijl de firma Heijmans bovendien nog hèt adres 
is voor padvinders, verkenners en gidsen 
om zich daar de uniformriemen aan te 
schaffen. 

GEEN LOCAAL TARIEF MEER. 
De Directeur der Posterijen verzoekt 
ons het publiek er op te wijzen, dat het 
locaal tarief voor het postverkeer tussen 
Boxtel, Esch, Gemonde, Liempde en om
gekeerd is vervallen. 
Bijgevolg gelieve men er aan te denken 
brieven met 10 cent te frankeren. 

26 Maart 1898 
De sprookjesachtige kathedraal van Car
thago, stralend symbool van het herrezen 
Christendom in het land van Augustinus, 
Monica, Cyprianus, Origenes en Tertul
lianus, tekent zich marmerwit af tegen 

• de vlekkeloos blauwe hemel. Ze staat
daar als een indrukwekkende burcht, die
heel het Afrikaanse land beheerst en 
zelfverzekerd een halt toeroept aan de
]slam. Haar koepels en pinakels geven 
haar het aanzien van een m;ijestueuzc 
moskee, maar een moskee, waarop hoog 
het Kruis, ergernis der Muzelmannen, in
de zon staat te blinken.
Haar fundamenten rusten op de puinen
van de oude Romeinse glorie ... Cartha
go ! Moest Augustinus niet wenen van
artistieke ontroering, als hij de witte stad 
ooverschouwde? Stad van cultuur, verfijn
de beschaving maar ook van zedelijk ver
val, met haar overdaad aan beelden, mo
zaïeken en vergulde daken ...
Augustinus voelde er zich behaaglijk ... 
doch moest later, na zijn terugkeer tot
de \X/are Liefde, bitter treuren over zijn 
Carthaagse dwaasheden. 
Carthago ! Stad ook van Christelijke tri
omphen ... Haar grond bergt de relieken 
van duizenden heiligen, die de palm ver
overden in bittere strijd. De schamele 
puincn der basilieken, de inschriften d_er 
grave'ti, de martelaren-acten, en de boè
ken der Afrikaanse Groten uit de vroeg
Christelijke tijd getuigen van de bloei,
die eens de Afrikaanse Kerk beleefde ... 
tot in de sombere dagen van de IsL:.n1,
toen alles wat christen \vas of aan de 
christenen herinnerd:_,, mCLbgenloos on
der de voet werd gelopen.
Met recht mag Carthago naast Rome
worden genoemd als de stad van Heili
gen: Martelaren, Belijders en Maagden.
Op deze 26 Maart 1898 luidden de klok
ken een feestlied. Zwaar dreunt en da
vert de kolossale bourdon tussen het •
zingend gebeier der kleine klokken. Bin
nen in de Primatiale Basiliek, sedert 6 
jaren het mausoleum boven het graf van
zijn Bouwheer, Kardinaal Lavigerie, vul
len witte gestalten de koorbanken in af
wachtin'g van de stoet die aanstonds zal 
binnenschrijden: voorop Het kruis, ·dar. 
de jonge levieten, die vandaag de trap
pen van het altaar zullen beklimmen en 
eindelijk de Hogepriester, de Pontifex, 
die hun de handen zal opleggen. 
De oude tijden herleven .. We zien Cypri
anus met zijn diakens optrekken naar het
heiligdom. De eeuwen zijn niet meer. 
Hetzelfde triomferende kruis van w�leer 
gaat glinsterend door de beuken. De
zelfde psalmen galmen door het ruim. 
Dezelfde taal verheerlijkt hetzelfde ge
loof en de namen der glorierijke belij
ders zullen straks gezongen worden als
zestien eeuwen voor deze. De canon der 
Heilige Offerande zal in het oeroude ge
bed "Communicantes" en in het "Nobis 
quoque peccatóribus" herinneren aan 
Cyprianus en Perpetua, wier gemeen
schap wij vragen te mogen delen. 
Gewichtig is het ogenblik, als de Bis
schop, gezeten op zijn roodfluwelen 
troon luistert riaar de namen der wijde
linge�. Ze zijn talrijk. Telkens wanneer 
een hunner genoemd wordt, klinkt een 
vastberaden: ,,aclsum" ,,present". De be
geestering en heilige vreugde, die alleen 
de priesterwijding geven kan, stralen hun
uit de ogen, al durven zij straks niet in
stemmen met het antwoord, tbt de aarts
diaken aan de Bisschop geeft op zijn 
vraag: ,.seis illos dignos esse", ,,weet Gij 
of ze waardig zijn?" De zuiverheid van 
een aartsengel immers en de heiligheid 
van een Johannes de Doper zijn niet vol
doende voor een zo verlieven bediening. 
Diep daarvan doordrongen is 'n jonge 
Nederlander met ingetogen gelaat en 
stralende zwarte ogen·, die met een ac
cent van vertrouwv·olle overgave zijn 
,,adsum" uitspreekt bij de naam "Anto
nius Kersten". 

Wat baat het, dat alle mensen u prijzen 
en uw geweten U beschuldigt? 

HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE Aanwinsten. 
Schreven wij enige weken geleden over 
een oude gekleurde serie prentbriefkaar
ten van Esch, thans kan worden medege
deeld dat een van bedoelde kaarten in
middels in ons bezit is gekomen. Het is 
het gezicht op het oude kerkje met op 
de voorgrond de oude huizen vóór het 
kerkhek, ter plaatse waar nu de woning 
van het hoofd der school staat. 
De kaart werd, volgens de daarop voor
komende aanduiding, uitgegeven door de 
R.K. Theologische boekhandel te Esch. 
Gij zult LI wellicht verwonderen over 
deze weidse naam, maar achter deze be
titeling verbergt zich Jan Konings, in de 
volksmond, met een beminnelijke over
drijving, ,,de Paus" geheten, die inder
daad een erkend boekenleverancier was 
van het 'Groot Seminarie te Haaren. 
Nog werden ontvangen kaarten van de 
Stationsstraat en een fraaie kaart, tonen
de Boxtel in vogelvlucht, blijkbaar geno
men vanaf de toren van Je St. Petrus
kerk in de richting van dt Markt, om
streeks 1906. 
Aanvullingen vart onze kaartencollectie 
worden gaarne in ontvangst genomen 
door de heer A. G. Smits, van M<"rheim
straat 19 of een der andere bestuursleden 
van de Heemkundige Studiekring. 

Nu de Zwaanse Brug gereed is en officiëel voor het verkeer open
gesteld, betuigen wij onze DANK aan allen, die ons bij de bouw met zoveel onverflauwde belangstelling (en medelijden?) dag-in, dag-uit, van de morgei1 tot de avond, vanaf de weg op de handen hebben gekeke11. DE BOUWERS EN ZWOEGERS 

RESULTAAT VAN DOORTASTEND SPEURDERSWERK. 
In volledige s·amenwerking met diverse 
politie-instanti�s is het de gemeentepo
litie te Boxtel thans gelukt weer drie in
braken tot klaarheid te brengen. 
De aanhouding van een verdachte uit 
Tilburg in October 1947 bleek een goede 
vangst • te zijn. Deze verdachte, die in 
één nacht zeven inbraken te Lennisheu
vel pleegde, bleek nog meer op zijn kerf
stok te hebben. Het voortgezette onder
zoek wees uit, dat hij niet minder dan 60 
à 80 inbraken heeft gepleegd, waarvan 
enige te Boxtel. Zo bleek hij zich ook 
schuldig te hebben gemaakt aan de in
braak in de winkel van Van Zon te Len
nishe·uvel. 
De ontvreemde goederen werden in het 
algemeen te Amsterdam van de hand ge
daan. Voor twee andere verdachten, die 
enige tijd geleden elders werden aange
houden, had de Boxtelse Politie ook een 
bijzondere belangstelling. Bij het onder
zoek bleek n.l., dat zij zich hadden schul
dig gemaakt aan inbraken bij v. d. Aker 
Hal en Van Berkel aan de Oirschotse 
Grintweg, waarbij ook verschillende 
voorwerpen werden ontvreemd. De bij 
v. cl. Aker gevonden dolk bleek van één
der daders te zijn. Ook zij verkochten de 
ontvreemde goederen te Amsterdam. 
Voor zover thans bekend, hebben deze
,,heren" een 41-tal inbraken op hun ge
weten, waarvan enkele te Boxtel. 
Een andere aanhouding betrof een
vrouw. Deze maakte er een gewoonte 
van om geestelijken op te lichten voor 
bepaalde gcl<lsbed,·agen, door te vertel
len, d::it zij een man in een zenuwinrich
ting had en drie kinderen, die zodoende 
onverzorgd achterbleven. 
Zij liep echter te Boxtel tegen de lamp,
waarbij zij in de gelegenheid werd ge
steld hetzelfde verhaal aan de politie te 
vertellen. Deze staat echter een beetje
wantrouwig tegenover deze verhaaltjes 
en het bleek aldra, dat haar man niet in
een zenuwinrichting was opgenomen, 
doch in een logement verbleef te Haar
lem en dat zij zelfs geen kinderen had. 
Zij zag dan ook spoedig het nutteloze
van haar houding in e'n viel door de 
mand. 
Gedurende het onderzoek bleek, dat zij
zich op 16 plaatsen in ons land aan op
lichting had schuldig gemaakt.
Alle verdachten, die thans verblijven in
het Huis van Bewaring te 's-Hertogen
bosch, hebben een v_olledige bekentenis 
afgelegd.
De politie roept de volle medewerking in 
van de inwoners te Boxtel, om bij inbra
ken e.d. onmiddellijk de politie hiervan 
in kennis te stellen en de toestand ter 
plaatse onveranc\erd te laten en vooral 
geen voorwerpen aan te raken, waarme
de de daders in aanraking zijn geweest. 
Ook nieuwsgierigen houde men van de 
plaats des misdrijfs verwijderd. 

UITVOERING BOXTEL'S GEMENGD KOOR 
Maa.ndag 26 April zal Boxtel's Gemengd 
Koor o.l.v. haar nieuwe directeur, de 
heer C. Suys, voor het eerst een grote 
uitvoering geven. Hiervoor heeft het 
koor zich van de medewerking van Box
tel's Orkestverecniging kunnen verzeke
ren. Gezien de bekwame leiding van de 
dirigent en de goede naam, welke Box
tel's Orkestvereniging zich hier ter plaat
se heeft verworven, houdt dit voor 
zang- en muziekliefhebbers in een genot
volle avond te worden. Er zal zang en 
muziek, zowel afzonderlijk als gecom: 
bineerd ten gehore gebracht worden. 

BIJ EEN VERTREK. 
Hadden we zoals vroeger in ons blad 
èen rubriek: ,,De Komenden en Vertrek
·kenden"; we zouden een bekende figuur 
moeten vermelden: de Witte Pater W.
Binkhorst.
Dagelijks konden wij hem ontmoeten op
weg naar het postkantoor of diverse bu
reau1, waar hij als Provinciaal Econoom 
zijn zaken af te wikkelen had. Hij was
immers de man, die de zorgen en moei
lijkheden van de Provincie in cijfers 
voor zich zag en er mee moest goo
chelen.
Nu de jaren - hij is er 68 - hun druk 
doen voelen, geeft hij zijn last over in
jongere handen. Bijna dertig jaar zat hij 
gebogen over lange getallenreeksen, die 
steeds langer werden en geen ruimte lie
ten voor een dagje vrijaf. Honderden 
kisten maakte hij klaar voor de verzen
ding naar de missie, waar zijn confraters 
ongeduldig zaten te wachten op de goede 
en onmisbare gaven uit het Vaderland.
Hij wist wat daar nodig was, uit onder-
vinding ...... Zestien jaar gaf hij zijn 
jeugdige energie aan de negers in de
binnenlanden van Afrika, toen die nog 
wild waren en het comfort van motors, 
fietsen en auto's ontbrak, de z.g. held
haftige tijd.
Pater Binkhorst gaat Boxtel verlaten, on
opvallend en bescheiden zoals wij hem
kenden. Een welbesteed leven ligt achter 
hem. Gaarne wensen we hem een vre
dige "oude dag" toe, als een voorlopige 
beloning voor zijn ononderbroken wer
ken in dienst van de Grote Meester.

ZILVEREN DIENSTJUBILEUM. 
De !-leer J. v. Meersbergen vierde dezer 
dagen zijn 25-jarig dienstjubileum bij de 
firma Hoogerwouw. 
De jubilaris en zijn verloofde werden bij 
deze gelegenheid in de feestelijk __ ver
sierde pakkamer ontvangen, waar ZIJ een 
spontaan driewerf hoera in ontvangst 
moesten nemen. 
De Heer Burgers, Directeur van de fa. 
Hoogerwouw, bood de jubilaris zijn ge
lukwensen aan, waarna Mevr. Burgers 
eveneens een felicitatiewoord sprak. 
Onder passende bewoordingen bood de 
Heer Van Dommelen vervolgens het ca
deau aan, namens het gezamenlijk per
soneel, terwijl Mej. Steen namens de 
naaikamer bloemen aanbood. 
Na al dit huldebetoon ging men naar 
Hotel v. d. Ven, waar thee en gebak 
werd geserveerd en men toastte op de 
Zilveren jubilaris en verloofde, de fam. 
Burgers en de groei en bloei van de 
firma. 

STILLE OMGANG. 
In aansluiting op de advertentie, voorko� 
mend in dit blad, waarbij alle leden wor
den uitgenodigd, dringen wij er ten zeer
ste op aan, dat in ieder geval alle deel-

. nemers aan de bedevaart naar A'dam 
aanwezig zullen zijn. Mochten er zijn, 
die wensen mee te gaan en zich nog. niet 
aanmeldden, die kunnen zich alsnog op
geven. Nog enkele kaarten zijn beschik
baar. 
Het verheugt ons, dat het aantal deelne
mers, dat dit jaar de tocht mee zal ma
ken, bijna het dubbele is van het ·vorig 
jaar en de 100 kort benadert. De leden 
van onze afdeling die niet meegaan mo
gen wij hierbij aansporen, hun intenties 
op Zondag 7 Maart te verenigen mer de 
algemene intentie van de "Stille Om
gang" voor dit ja;ir: 

"Meer godsdienstig gezinsleven en meer geestelijke roepingen'. 

TUSSEN T'1VEE - SLOTEN 

Jan de Bresser was 'ne stoere werker. 
Hij kon even goed met de schop over
weg als met de aks of 't bijl. Jan was 
ook 'ne uitstekende voerman. Hij wist 
met z'n paard even goed om te gaan 
als met z'n vrouw. 
En beide die dingen te doen is een grote 
ku!1st. 
Een paard en een vrouw zijn de beste 
gaven die een man kan ontvangen, maar 
hij moet er mee kunnen omspringen, an
ders heeft hij er meer verdriet dan vreug
de van. \X/ie dit weet en er naar handelt 
is een wijs man. Jan' de Bresser was zo'n 
wijs man. 
Jan ging bij tijden ook wel eens in Duits
land werken. Hij verdiende dáar niet 
slecht. De enigste bezwaren tegen da.t 
verre werktn, waren de lange voetreizen, 
die hij daarvoor moest maken. 
Dikwijls kwam hij op 't einde van de 
week nog na middernacht thuis. 
Z'n vrouw wachtte clan op hem met 
warm eten en een paar wanne klompen. 

, Het Gel1eiln 

van 

Doruske vertelde de koning hoe alles 
gebeurd was en hij nodigde hem uit om 
met hem mee naar het bos te gaan. 
"Dan kan ik LI de toedracht precies 
uitleggen, majesteit", zei het manneke. 
We zullen er direct heen gaan zei de 
koning. 
Hij riep zijn secretaris en met hun drieën 
stapten ze naar het bos. 
Toen de mensen de koning met zijn 
secretaris en Doruske daar zagen lopen 
werd hun nieuwsgierigheid tot 't uiterste 
geprikkeld, en op een kleine afstand 

Op zekere keer echter overkwam Jan 
de Bresser iets heel vreemds. Als ik 't 
LI vertel dan zult ge misschien ongelovig 
met uw hoofd schudden en zeggen dat 
Jan toen 'n borrel zal gedronken hebben. 
Maar dat is toch niet waar. Jan was zo 
nuchter als gij en ik, 
Hij kwam ongeveer middernacht over de 
Schijndelse dijk gestapt en behoefde al
leen nog maar een zijstraatje in te slaan 
om een paar honderd meter verder thuis 
te geraken. 
Op dat ogenblik zag Jan 't wijfke van 
Van den Merrendonk naar 'm toekomen. 
't Is wel gek, maar ge ontmoette op de 
Lang.enberg dat vrouwke altijd, op welk 
uur van de nacht ook. 
't Vrouwke kwam naar Jan toe, klopte 
hem op de schouder en zei: ,,Ge bent 
nog laot, vanaovend Jan". 
"Ja, ik kom van Duitsland af", zei Jan 
en liep weer verder. 
Maar zodra hij 'n eindje.gelopen heeft, 
komt hij opeens voor een brede sloot. 

volgden zij hem. 
In het bos aangekomen, stonden allen 
stom van verbazing. 't \X/as huivering
wekkend zo'n afzichtelijk monster en 
zo'n enorm groot, dat de gr9otste bomen 
in het bos als plantjes platgetrapt waren. 
,,Ik heb nooit kunnen denken, dat zo
iets mogelijk was", zei de koning tegen 
Doruske. 
"Jammer dat we niets weten van dit 
enorme ondier". 
"Ga de professor eens halen", sprak de 
koning tot de secretaris". 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 
Woensdagavond hield de Heemkundi�e 
Studiekring een studieavond, waarop 
door Pater Arnulfus O.Cap. een lezing -
\\lerd gehouden over de vorming van 
aardlagen en gesteenten in N.-Brabant. 
Spreker maakte het de vergadering dui
delijk, hoe de aardlagen van Brabant zijn 
samengesteld, hoe ze zijn gevormd. 
Zo vertelde hij ons hoe de eerste steen
kolenlagen uit 't paleozoïsche tijdperk te 
vinden zijn in de Peel in de omgeving 
van Helenaveen vooral, en wel op 'n 
diepte van 1000 meter en meer. 
De bodem van Brabant is vooral ge
vormd in het quartaire tijdvak van het 
henozoicum. Het quartaire tijdperk ver
deelt men in 't deluvium en alluvium. 
Talrijke gesteenten werden door de gro
te rivieren aangevoerd vanuit Duitsland 
vooral maar ook uit de Ardennen en 
vanuit' Zwitserland. 
Verschillende relicten van flora en fauna 
wijzen op een ijstijdperk, waarin glet
schers vanuit Scandinavië tevens graniet-
steen aanvoerden. • . ' 
De Brabantse gronden zijn vooral samen
gesteld uit Rijn- en Maas-diluvium, mt 
gesteenten uit 't Zuiden aangevoerd. 
De talrijke vennen, b.v. van Oisterwijk· 
vinden hun oorsprong in oude Maas- en 
Rijn-armen, wat blijkt uit talrijke aange
voerde gesteenten. Wanneer n.l. de grote 
rivieren te veel water hadden, moesten 
ze dit kwijt worden in hun, zij-armen: 
die later tot vennen werden, toen er 
meer zand en minder water werd aange
bracht. 
En zo sprak pater Arnulfus een paar uur, 
·over een taai onderwerp, dat hij interes
sant wist te maken door zijn uitleg aan 
de hand van enige kaartjes, op 'n school-
bord getekend. -
Zonder deze wetenschap onverteerbaar
te maken wist hij ondanks de koude voe
ten zijn gehoor te boeien.

BERT POELS OP DE ZWARTE PLAK
Het wegens ziekte uitgestelde optreden
van Bert Poels, zal nu plaats hebben 
Maandag 1 Maart, in de Ark.
Indien _het wenselijk mocht blijken, is het
wel mógelijk dat ook Dinsdag 2 Maart 
nog gelegenheid zal bestaan deze illegale 
werker te horen over het wel en wee op 
De Zwarte Plak tijdens de bezetting. 
Bespreek uw plaatsen op de tijd in de
advertentie vermeld. 

,,KAJOTTERS OPI" 
Woensdag 3 Maart zal er schoon schip. 
gemaakt worden in De Kajuit. Het is m.1 
eenmaal niet alles "rozengeur en manen
schijn" geweest in het afgelopen jaar, 
doch voor kort was er weer een onge
kende opleving te bemerken, die alle 
reden geeft een eivolle kajuit te vers 
wachten. 
Er staan belangrijke punten op het pro
gramma. 
Zo zal b.v. de heer P. Vriends, Dioce
saan Voorzitter van de KA.B., een 
hartelijk woordje spreken om het enthou
siasme bij de Boxtelse katholieke jonge 
arbeiders los te slaan voor de K.A.J, 
Hierna zullen de bestuursverkiezingen 
worden gehouden en enkele zeer belang
rijke mededelingen worden gedaan. 
Een jaarvergadering is bij de Kajotters 
altijd een hoogtepunt in• het jaar-pro
gramma geweest, dus zal er ook thans 
weer een grote opkomst te verwachten 
zijn. Wat opkomst betreft. 
Ook de "dwalende broeders" worden 
verwacht. Misschien ligt hierin een 
actueel actiepunt voor de overige leden. 

1 Verhaal va_n de week • 
Vreemd,die sloot was er verleden week 
toch. niet. 
Jan ging weer terug om te zien of hij 
wel goed ingeslagen was, maar na een 
klein eindje lopens, komt hij ook' daar 
voor een brede sloot. 
Zo liep Jan enkele keren op en neer, 
maar telkens kwam hij voor een sloot. 
Hij zat tussen twee sloten gevangen en
kon niet thuiskomen. 
Jan werd erg bang. Hij hield zich toen 

• heel stil, ging plat in 't gras liggen en
bleef wachten tot het licht geworden was. 
Toen stond hij op en kon zonder moeite
thuis komen, want de twee sloten waren .
nergens te zien.
Jan heeft nooit begrepen, hoe zoiets mo
gelijk was. Her moet in ieder geval hek
serij •geweest zijn.
Daar gaat niets van af. Want dat 't
echt gebeurd is, dat staat als i:en paal
boven water.

Deze ging er dadelijk heen en kwam 
spoedig térug met professor Katoaksie, 
deze stelde vast dat dit een Cépirus 
moest zijn, een zeer gevaarlijk, alles 
verslindend dier. 
,,U kunt van geluk spreken majesteit" 
ebt het zijn laatste adem, heeft uitge
blazen" zei de professor. 
Lange Willem en Dikke Gijs stonden 
ook hun ogen uit :te kijken. Bertje ·van 
Mie Tijssen hoorde hen nog juist tegen 
elkaar zeggen: ,,Snapte gij nou, dat 
Doruske dat heeft kunnen kl�arspel_en". 

Doruske 
Simpel 



Distribufie=Nieuws. 

OFFICIELE BONNENLIJST 
Bonkaarten KA, KB, KC 80:l 
21 l. 1v1e1k 4 l1Ler me1k 
21  ;i 1V1e,k • 7 heer me,k 
2 16  .\1 1ees lUU gram v1ees 
21 / • V1ees :iUv gr<1lll v,ees 
2 1ö, :.i 1 �  rloter -"JU gram boter of  mar-

garine or :.ZOU gr<1111 vet . 234 füge111een 1000 gram brood (geldig- tuc e,1 met 6 JVl<1<1d) -
235 A1ge111een :;uu gram brood (geldig 

tuc en met 6 JVJa<1n) 
236 A1uerneen 4UU gram brood of 1 

ra,;.,0en puawn1-,p0eder, venrncelli 
e.a. ,ge,d1g cue é;, 111e, 1 J .tv1aanJ 1 230 1-1.1ge"n::t11 D U  gra1n kaas or 1 0/½ 
g, alii Kurstloze Kaas 

237 .1-1.1gemeen I D  g, am koffie 
'.b� 1-1.,i;.:111een '.>U gr a111 thee 
2.iö A,g.:meen '.>UV gram smaasappelen 

(._ vuunn,evenng) 
223 h.eserve t>uu gram brood (geldig 

tot en met t:> .tv1..iart) 
224 keserve ,oonkaart i<B) 1 25 gram 

c1lfuenen \. vuur1111evenng) 
227 keserve \_bonkaart K�J 125  gram 

vuunn,ever,ngJ. 
226 l{eserve 4UU gram brood (geldig 

tot en met 6 fv1aart). 
.Bonkaarten KD, KE 80:l 

7 1 3  Melk 1 2  liter melk. 
716 -✓ 1/ Vlees JUO gram vlees. 
7Hs' lioter DO gram oocer ot margarine 

ot :.ioo gram vet. 
7 19  .l:loter ,.,J  gram boter of margarine 

ot J 00 gram vet. 
734 Algemeen 400 gram brood (geldig 

J tot en met 6 Maart).
735 A1gemeen :lUU gràin brood (geldig 

tot en met 6 Maart). 
736 Algemeen 400 gram brood of 1 

rafüsoen puddingpoeder, vermicelli 
e.d. (.ge1d1g tot e!l met 1 3  Maart).

737 Algemeen 1:l5  gram citroenen 
( voorinlevering). 

738 Algemeen I kg lóinaasappelen 
( vóonn1evering). 

723 l{eserve 40U gram brood (geldig 
tot en met 6 .tv1aart). 

724 Reserve lUO gram kaas of 1 25 gr. 
korstloze kaas. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF, 
MG, MH 80:l (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken) 

1 073 Brood 800 gram brood. 
1 078 Boter 250 gram boter of marga

rine of 200 gram vet. 
'1 072 Margarine :LOO gram boter of 

margarine of 200 gram vet. 
1 074 Kaas 200 gram kaas of 250 gram 

korstloze kaas. 
1 079 Eieren 5 eieren. 
1077 Melk 5 liter melk. 
1 071  Vlees 300 gram vlees" ' ·  
1076 Vlees 200 gram vlees. • 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 27 Februari worden gebruikt, 
met uitzondering van de· bonneu voor 
melK, waarop eerst op Maandag 1 Maart 
a.s. mag worden gekocht.
De bonnen voor sinaasappelen en citroe
nen moeten uiterlijk op 6 Maart bij een 
detaillist in groente en/of fruit worden 
ingeleverd . . 

·wuzIGING
OPENSTELLING DER LOKETTEN 

VANAF 1 MAART A.S. 

De Directeur van de Distributiedienst 
Kring Boxtel, maakt bekend, dat met 
ingang van 1 Maart 1948 enige wijzi
gingen zullen worden aangebracht in de 
openstelling der loketten en uitreiklo
kalen in alle tot zijn Kring behorende 
gemeenten. 
BOXTEL : 
Particulieren : Maandag, Wo�nsdag en 

Vrijda,g. 
Handelarén : Maandag tot en met 

Vrijdag. 
SCHIJNDEL : 
Particulieren : Maandag en Donderdag. ·  
Hàndelaren : Maandag tot · en met  

Vrijdag, 
BEST : 
Particulieren : Dinsdag en Donderdag. 
Handelaren : Maandag en Vrijdag (al-

leen na de midê!ag) en Woensdag. 
OIRSCHOT : 
Particulieren : Woensdag en Vrijdag. 
Handelaren : Maandag en Vrijdag (al-

leen van 9 tot 1 1  uur) en Donder
dag. 

LIEMPDE : 
Particulieren en Handelaren : Dinsdag 

voor de middag. 
ESCH : 
Particulieren en Handelaren : Dinsdag 

ná de middag. 
De loketten zijn open te Boxtel van 
9 tot 1 2, 1 5  en van 1 3,30 tot 16  uur. -
In de overige gemeenten : van 9 tot 12  
en van  1 3  tot 1 5  , 30  uur. 
Onder "Particulieren" wordt verstaan 
het verstrekken van inlichtingen, het uit
reiken van nieuwe bonkaarten, alsmede 
alle overige bescheiden, welke door de 
Centrale Kas geschieden. 
,,Handelaren" zijn alle winkeliers, gros
siers, producenten en daarmee gelijkge
stelden. 
Op andere, dan bovengenQemde tijden 
zijn de loketten dus ·niet voor het publiek • 
geopend. 
In verband met bovenstaande, moet het 
schema van uitreiking van n ieuwe bon
kaarten, zoals op 20 Januari j . l .  werd 
gepubliceerd, enige wijziging ondergaan. 

• Een en ander wordt uitvoerig bekend ge
maakt aan de kantoren. Gemakshalve 
wordt medegedeeld, dat tussen 1 en 1 2  
Maart, o p  de dagen, waarop d e  kantoren 

geopend zijn (zie h ierboven), nog aan 
de beurt komen de letters S tot en met 
z. 
Men kome zoveel mogelijk op de vast
gestelde <lagen. 
BOXTEL, 23 Februari 1948. 

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

ST. RAPHAEL VIERT FEEST. 
St Raphaël, de Katholieke Bond voor 
Spoor- en f ramwegpersoneel, werd op
gericht in 1 903, toeu de grote spoorweg-
staking uitbrak. 
Tussen de oprichting en <le staking be
stond echter slechts een betrekkelijk ver
·band, omdat men reeds geruime tijd
voordien plannen had tot oprichting van 
een Landelijk Secretariaat van Spoor- en 
Tramwegpersoneel. Wel heett de beroe
ring van die dagen geleid, tot een over
weidigend succes bij de oprichting. De 
staking was n.l. aanleiding 0111 één week 
voor de oprichting te -1 11burg een spe
ciale propagandadag te houden, waaraan 
1 400 man personeel uit de Zuidelijke 
provinciën deelnam. Zo was het moge
lijk bij de oprichting zelf 2000 l eden te 
noteren. 
Bij de oprichting werd het Landelijk Se
cretariaat gevestigd in ons Boxtel, dat 
steeds een zeer belangrijke rol in • de 
N. S. heeft gespeeld en dat aan St. Ra-

• phaël verscheidene organisati.efiguren 
leverde. Zo denken we b .v. aan Jrn Hel
lemons, , ,onze Jan", die Th. van Hal uit
Den Bosch opvolgde als voorzitter in 
1 909. Dan memoreren wij het werk van 
H.  F. Timmermans, die in 1 9 1 8  secreta
ris werd. Dan noemen we ook "vrijge
stelde" H. Terra en Kap. Donders. 
Kapelaan Donders, die toendertijd in
Boxtel stond, verleende zijn medewer
king bij de oprichting, verzorgde de 
redactie van "Het Rechte Spoor" en 

· geestelijk adviseur werd ná kapelaan A. 
Mutsaers. 
Het is voor<!l het werk van deze pioniers
geweest, dat St. Raphaël groot gemaakt
heeft. Telde de Bond van Spoor- en 
Tramwegpersoneel bij de oprichting 
reeds 2000 leden, thans is  dit getal acht 
maal zo groot geworden, met inbegrip 
van het personeel der A.T.O. 

Boxtel, waarvan het Landelijk Secreta
tiaat inmiddels if overgeplaatst naar 
Utrecht, zal het 45-jarige bestaansfeest 
v ieren op Zondag 29 Februari in het St. 
Paulusjeugdhuis in de Nieuwstraat. En in 
het feit, dat het veertig jarig bestaan in 
1 943 niet gevierd kon worden, vindt men 
thans de titel om het nog eens extra 
over te doen. � 
De Spoorwegtoneelvereniging "Vrien
denkring" zal 't Brabantse spel "Zand of 
klei" opvoeren, terwijl er tijdens <le 
feestvergadering een verloting gehouden
zal worden ten bate van het "M3r. Mut
saertsoord" te Venlo, dat ondanks de 
zware oorlogsschade en dank zij St. 
Rafaël weer begonnen i s  met zijn mooie 
werk. 
STICHTING VOOR DE LANDBOUW.

Bij de plaatselijke commissie voor de
Stichting van de Landbouw kunnen op 
Zaterdag 28 Febr. tussen 3 en 5 uur 
n.m. bonnen worden afgehaald voor 
\\'.erkkleding bij de Secretaris, Molen
straat 14.  

R.K. BOERENBOND 
Jaarvergadering · 

Het is zoiets als een tradit ie geworden, 
dat de boeren rond de feestdag van St. 
Petrus-Stoel te Antiochië gaan jaarver
gaderen. 
Voorzitter Van de Meyden memoreerde 
in zijn openingswoord de moei l ijke tijd, 
die de boeren door . moesten (en nog 
moeten) maken. 
Hij waarschuwde de boeren in dit ver
band ; de moeili jkheden, die de geleide 
economie voor hen met zich mee bracht, 
niet af  te schuiven op de . organisatie, 
door h un vertrouwen in de N .C.B. te 
verliezen. 
De aftredende bestuursleden P. J.  v .  d. 
Meyden, J .  v. Hal en A.  Dollevoet wer
den bij acclamatie herkozen. 
Vervolgens sprak de Heer Luyben over 
de reorganisatie van de Vee- en Vlees
centrale. 
Spreker wees er o.a. op dat de organisa
tie vertegenwoordigd dient te zijn in  al le 
vakgroepen om zodoende enige mede
zeggingschap te verwerven. 
Leveringsplicht was volgens de Heer 
Luyten noodzakelijk omdat er een be
paalde hoeveelheid nodig is om de af
nenfrrs te kunnen helpen en het afzet
gebied te behouden. 
Tot slot van zijn voordracht verstrekte 
de Heer Luyben de voorwaarden, d ie  
aan het l idmaatschap z i jn  verbonden, en 
beantwoordde de vragen u i t  de vergade
ring. 
Bij de verkiezing van de plaatselijke 
commissie voor de stichting van de land
bouw, wees de vergadering hiervoor J.
-v. Hal, Fr. v. d .  Struyk, W. Peynenburg
en P. v. d. Sa,nde aan. 
De mededelingen vermeldden o.m., dat 
als l eden voor de Pl. Commissie i n  Je 
Ruilverkaveling Spoordonk door <le Be
sturen van Boerenbonden Oirschot en 
Boxtel de volgende personen zullen wor
den voorgedragen : 
J. v. d. Schoot, J. de Kroon en M. Heyns
uit Oirschot en P. J. v. d.  Meyden en 
J�c .  Kurstjens uit Boxtel. 
Voorts werden er bijzonderheden be
kend gemaakt omtrent de cursus Vee
teelt, het T.B.C.-Fonds van de N .C.B., 
rattenbestrijding, het pakhuis en de 
Tuinbouwvereniging. 
De collecte, die tijdens de vergadering

voor h et T.B.C.-Fonds werd gehouden, 
bracht f 40,- op. 

De- leden van de R .  K. Boerenbond wor
den er op geattendeerd, dat aanvragen 
voor werkkleding nog slechts deze week 
kunnen worden· ingediend bij de secreta
ris P. v .  <l. Sande, Molenstraat. 
NED. KATH. METAALBEWERKERS-

BOND ,/ST. ELOY". 
Op Woensdag 18  Februari j.l . hield de 
afdeling Boxtel van <le Ned. Kath. Me
taalbewerkersbon<l "St. Eloy" haar jaar
vergadering in het R.K Verenig ingsge
bouw. De opkomst der leden was bevre
digend te noemen. 
De voorzitter opende de vergadering 
met de Christelijke groet, waarna hij alle 
aanwezigen van harte welkom heette. De 

SOCIALE CURSUS R.K.J.B. 

Eventuele deelnemers van de Sociale 
Cursus geli�ven er rekening mede te 

• houden, <lat a .s. Donderdag de laatste
les zal worden gegeven in de R.K Lan<l

,bouwschool om half acht 's avonds. 
BURGERLIJKE STAND DER 

GEMEENTE BOXTEL 

Van 17 tot en met 23 Februari 1948. 
GEBOREN : Johannes H. M. zoon van 
W. Th . v. Gils en van C. v. Vreede -
Henricus M. C. zoon van H. C. v. Breu
gel en van H. v .  Geel - Hein P. A. M. 
zoon van W. P.  v. cl .  Vorst en van J .  A. 
Relouw - Johanna A.  M.  dochter van A. 
J. M. Strik en van J. M. Janssen - Ma
ria J .  E. E. dochter van L. H. v .  Oor� 
schot en van J. Fr. v. d. Besselaar. 

Wij ver lengen d e  d e m onstrati e m et h et P h i l i ps Staal baard 
d roogsc heerapparaat tot e n  m et 28 Fe b ru ari a .s .  

Komt met Uw baard . . . . . .  h ij v l iegt  er af. 

11-'V. Jtadio.dieitst en ;/(,andefmij. v: B O X T E L
BOXT E L  BOSSC H EWEG 1 7  Telefoon 479

keurig verzorgde jaarverslagen van de 
secretaris en de penningmeester werden 
zonder op- of aanmerkingen goedge
keurd. 
Van het bestuur waren de voorzitter en 
de penningmeester, resp. de heren H. 
van Kasteren en A. v .  d .  Meyden perio- • 
diek aftredend. De penningmeester stel
de zich niet herkiesbaar. H. van Kaste
ren werd opnieuw tot voorzitter geko
zen, terwijl voor de functie van penning
meester de heer Mandcrs gekozen werd. 
In enkele goedgekozen woorden sprak 
de voorzitter zijn waardering uit voor 
het vele en onbaatzuchtige werk <lat de 
heer A. v .  d .  Mey<len in het belang van 
de organis,atie had verricht. 
De districtsbestuurder behandelde ver
volgens de C.A.O. voor de groot-metaal 
industrie en voor de klein-metaal in- . 
dustrie. 
Na nog een korte, krachtige discussie 
over lonen en tarieven in diverse bedrij
ven werd de vergadering op de gebrui
kelijke wijze gt:sloten. 
Het geheel van deze vergadering moge 
alle metaalbewerkers aanleiding geven 
om actieve leden te zijn van hun organi
satie. Het is  nu <le tijd om een goede 
basis te vormen voor de toekomst. Me
taalbewerkers, weet deze tijd dus te be-
nutten. 

BENOEMD 

De J-,Ieer A. Heesters, hoofdbesteller van 
de Posterijen alhier, is met ingang van 
1 Maart benoemd tot Posttrein-expedi
teur. 

SPORT-NIEUWS 
ADV ANCE TAFEL TENNlSNIEUWS. 

Advance I, 
Brabants Kampioen Ie  klasse 

Het spreekwoord zegt ,,lang gewacht en 
stil gezwegen, nooit gedacht maar toch 
gekregen". Waarde lezers, het feit is l 
daar ! Het eerste team van onze ver
eniging wordt a.s. Zoncbg definit ief kam
pioen van de I e  klasse N .T.T.B., Afd. 
Brabant. Wij willen dan ook niet nalaten 
om de a.s. kampioene11- namens bestuur 
en leden met hun prachtige prestatie te 
feliciteren en de wens uit te spreken, dat 
hun· komende promotiewedstrijden tot 
resultaat moge hebben, dat Boxtel zijn 
langverwachte overgangsklasser krijgt. U 
zult zeer terecht opmerken : ,,verkoop de 
huid van de beer niet voor hi j  geschoten 
is" en clan moeten wij U natuurlijk ge
l i jk geven, maar gezien <le sterkte van 
dit team kan mel'l, zeer bijzondere om
standigheden voorbehouden, aannemen, 
dat Aclvance 1 in zijn kampioenswedstrijd 
tegen "De Kring 1" uit Den Bosch a.s. 
Zondag zal zegevieren. 
De kampioenswedstrijcl zal, in verband 
met de te verwachten publieke belang
stelling, gehouden worden in de boven
zaal van het theater "De Ark" waar 
tevens na afloop gelegenheid gegeven 
zal worden tot feliciteren. 
Boxtelaren, wij doen een beroep op U ,· 
om deze wedstrijd te bezoeken en daar
door te tonen dat u- weet te appreciëren 

DANKBETUIGING Te koop : zeer goede kinder
wagen, sportmodel. Bevragen 
Molenstraat 1 9. 
Te koop : 3000 Kg. best haver
stro en 1 500 boonstaken. M. v. 
Roosrnalen, Vorst 95. 

dat Boxtel op sportgebied groeit en 
bloeit, waar nog bij komt, dat Uw aan
wezigheid een stimulance zal zijn voor 
onze drie Heren, zijnde : F. Leermakers, 
R. Steinmann en J .  van Berkel.
Tot slot willen wij hierbij nog even ver
melden, dat Advance 1, negen jaren ge
vochten heeft om tot dit succesvolle 
resultaat te komen. 

DAMNIEUWS 

Door de E. B. D. werden heden de vol
gende wedstrijden gespeeld voor de on
derlinge jubi leum-competitie. 
C. 011emeulen-J. v.  d. Wouw 0-2
E. v.  Roosmalen-A. v. Giersbergen 0-2
Chr. v. Rooy-H. Schuurmans 0-2 
H. Poulissen-W. Tybosch Sr. 0-2
W. Tybosch Jr-Chr. v. Rooy 0-2
W. Tybosch Jr. die zowel in  de competi
tie voor de Prov. Noordbr. Dambond, 
alsmede in <le tot heden gespeelde wed
strijden geen enkele partij verloor, moest 
heden in Chr. v. Rooy zijn meerdere 
erkennen. De spanning is h ierdoor aan 
de kop van het lijstje toegenomen. 

J--(et ligt in de bedoeling zéér binnenkort 
in een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
E.G.D. uit St. M. Gestel uit te komen. 
Nadere mededelingen zullen worden be
kend gemaakt. 

BILJARTEN . 
De uitslagen van de l ste klasse A Per
soonl ijke kampioensroi:ide B.B.B., waarin 
A Weij<leven het kampioenschap behaal-
de, luiden als volgt : 

carb. brt. gem. over 
A. Weij<leven 12 1 1 172 7,02 1 2  
B .  Schalks 1 250 1 84 6,79 64 
J. Meulendijk 1 1 08 203 5 ,45 165 
H. Hobbelen 964 1 86 5 , 1 8  52 
lvt. Baks 1 076 224 4,�6 76 
J .  v. Liempdt 881 2 1 8  4,04 28 
De gemiddelden waren resp. : 7,02, 6,74, 
5 ,46, 5 , 1 8 , 4,76, 4,04. 
De hoogste series waren resp . : 64, 4 1 ,  
3 1 ,  42, 3 3 ,  26. 
De wedstrijden werden gespeeld in het 
clublokaal van ' t  Schipke bi j  P. Voets, 
Bosscheweg. Een pluimpje voor de prima 
verzorging, die de wedstrijden een vlot 
en gezellig cachet gaven. 

De wedstrijden om de persoonlijke kam
pioenschappen klasse B werden gespeeld 
in het clublokaal van "De Sport'', W. v. 
d. Langenberg, Stationsplein 8 .  Ze van
gen aan op Zaterdag 28 Febr. om 
5.30 n.m. 
Spelers, schrijvers en macceurs worden
beleefd verzocht om 5 uur precies aanwe
zig te zijn, daar deze door de voorzitter 
van "De Sport" geopend zullen worden. 
Bi l jartliefhebbers bezoekt gedurende de 
3 opvolgende Zaterdagen de kampioens
ronden, Klasse B. Ze worden gespeeld bij 
W/. v. d .  Langenberg, Stationsplein 8, tel
kens aanvang half zes n.m. Laatste partij 
10 uur. 

We e k ! 
Langs deze weg betuig ik ,ook 
namens mijn ouders mijn h;ir
telijke dank aan Famil ieleden, 
Z. Eerw. H. Pastoor, Kath .
Thuisfront, Buurtbewoners, 
vrienden en kennissen en aan
de Boxtelse zwemvere11iging, 
ook voor de cadeaux en aan
geboden bloemen, 

J. A. C. KOOLEN. 

Te koop : een best nuchter 
maal kalf van een beste 
k�e, bij A. Verhoeven, Roon<l 
no. 4, Boxtel. Vrije Dekens 

Sergt. K. L. 
Een waterdichte regenjas en 
vulkachel te koop. Zandvliet 63 
Te koop : 1 Electr. Pick-up met
platen; 1 gegoten ijzeren kook
ketel met alluminium deksel en 
losse gasbranders; 1 stel mo
torwielen geschikt voor wagen
tje of handkar ;  1 paar lederen 
laarzen (maat 42)). 
Te bevragen : Breukelsestraat 
39, Boxtel. 

Ch.emische wasserij en ververij 
zoekt net persoon, voor opha
len en bezorgen van goederen 
v.g.g.v. flink loon en provis ie .
Brieven onder no. 76, bureau 
van dit blad. 
G ev r a a g d  

N ET R .K .  D A G M E I S J E  
J .  Tielen,y. d. Laar 

Rechterstraat 36 , Boxtel 

Boek h a ndel  T I E L E N Boxtel 

Zo juist weer ontvangen : 

Dr. H udd leston Slater 

,,IK HEB GEEN MAN" 
gebonden f 8,2,2 

Sti l l e  Omga n g .  Afd . B o_xtel .  
Algemene Vergader ing

voor d e  l eden van d e  "Sti l l e  Omgang 
op Woensdag 3 M aart  's a v o n d s  8 u u r  i n  De Ark.

Mededel ingen over bedetocht  naar A'dam en  uitdtling 
van progrJ mma·s enz. 

Men gel eve  dan tevens spoorkaartjes en contributie 
over 1948 af te rekenen . 

Gemeente BOXT EL

Beke n d ma k i n g  
De aandacht wordt hierop gevestigd dat de houders 
van honden, ook al hebben zij geen aangifte-biljet 
ontvangen, verplicht zijn vóór 15 Maart , a.s. ter ge
meente-secretarie aangifte te doen. 
Bovendien wordt erop gewezen dat, wanneer bij con
trole blijkt dat de honden niet worden gebruikt zoals 
zij zijn aangegeven, de aanslag hondenbelas :ing met 
het tweevoud zal worden verhoogd. Verhoging van 
de aanslag zal eveneens geschieden voor honden 
welke niet zijn aangegeven. 

Vrije Werkkleding 

voor Landbouwers 

Trap en ganglopers 

T orek kinderstoelen 

T orek kinderwagens 

T orek kinderboxen 

en een vooroorlogse 
sortering Matrasstellen 

Natu url ijk bij : 

PA. P. v. d. Booman-Resink 
Stationstraat 43 Boxtel 

��-� 

Gevraagd voor onmiddel l ij ke indiens t treding 

Enige handige Werkkrachten 

Fa. A. H E KKE N '.i . - BOXTEL ·
Prins Bernhardstraat  1 

Geslote n 
Wegens inruiming van de 
winkel op 

Maandag 1 Maart 
g e h e e l  d e  dag g e s loten 

Thans volop Nutricia 
Li ga's voor kinderen 
Volop grote eieren 

C. ·de J o n g
v a n  H o r n straat 1 2  

Ma a tcorsetten 
Dam€S, wenst u een  goed e n  
pr i ma maatcorset w endt u d a n  
tot  

A. Seerden
p . a .  J .  v. d .  AA 

S tati o n s p l e i n  9 • Boxtel 

I e dere Woensdag van 1 30 - 4.30 uur 

I n  één week klaar. 

26 Februa ri t/m 6 Maart a .s.
Zie d e  speciale Boekenétalage bij Boekhandel  TI E LEN. Stationst·r. 

Wie voor f 3.50 a a n  boeken koopt k rijgt een N O V E L L E  C A D E A U
m et d e  daar.aan verbo nden kansen o p  B E L A N G R I J K E  P R IJ Z E N

Deze novelle wordt a l leen uitgerei kt a a n  personen boven d e  18 jaar. 
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NET DAGMEISJE gevraagd :-----------�--------------""'! ·------------------•--••---� 
L�eftijd 18 jaar of �uder. _, 
Mevr. Verwey Bosscheweg 195, Boxtel Handweef Tafelkleden·_ 

Accountantskantoor Frisse kleuren 

H. Cuppen 140 X 170 cm. 11.50 • 9.25 Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 
Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 1 J. Witteu.een WoninginciditÜUJ, 

Rechterstraat 22 - Boxtel 
Behandeling van Belastingzaken 

Maandag 1 Maart I De Ark 

BERT POELS 
over het illegale werk tijdens de bezetting 

Op de Zw-arte Plak 
Interessante avond, vol spanning. 

Aanvang 8 uur. 

Prijzen der plaatsen f 0.75 en f 1.25 
Plaatsbespreken Zondag a.s. van 12 tot 1 uur. 

RADIO's 
Beperkt uit voorraad leverbaar. 

3faastU! 
1l. V. :R.adio.dieH.st 

en 3laH.ddmij. V ■ BOXTEL 
BOXTEL "' Bosscheweg 17 "' Tel. 479 

Wasecht Tafelkleed 
Puntenvrij ! 

Zeer geschikt voor Ontbijtlaken 

120X150 cm. 9 • 7 5 

F. J, wmeveen Woninginrichting
Rechterstraat 22 - Boxtel 

Diepvries Groenten! 
Vanaf Zaterdag steeds voorradig 

alle soorten 

Diepvries Groenten en Fruit 

Fruithandel "Het Westland" 
Molenstraat 6 - Têlefoon 34 7 

Voor het FIJNE MAATWERK • Kleermakerij 
uw adres ,, • Kerkstraat 60 

M, CORVERS & f, VER�UGEN • 's,BOSCH

Adres· voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

Voor het a1s. Regerings-Jubileum 
krijgen wij de beschikking over 

prima wollen Vlaggen 
in verschillende maten met stok en huls. 

Bestelt tijdig, om teleurstelling te voorkomen. 

1 J Witteoeen' s 
Manufacturen en Confactiebedrijf 
Rechterstraat 18 Boxtel 

MEDEDELING. 

De Directie v.d. Kath. Leeskring"Nederland" bericht hiermede dat zij een bjkantoor gevestigd heeft te 
BOXTEL 

onder leiding van de Heer TH. VERHEIJDEN 
Stationstraat 68. Onze leeskring stelt zich tot doel, Katholleke Lectuur in de huiskamers te brengen welke ontspanning en ontwikkeling geeft in het gezin. 

Wij leveren elke week 5 tijdschriften t.w.: 
1. Nieuwe Eeuw of Linie

- 2. Katholieke Illustratie
3. Beatrix - Libelle
4. Panorama - Zuid
5. Katholiek Filmfront.

l p. kwartaal f 3.25
p. h. jaar f 5.50
p. jaar f 10.-

Dit is ÉÉN van onze se;ies, wij hebben buiten deze nog 3 verschillende series waaronder ook buitenlandse bladen. Alles thuisbezorgd en gehaald. Leestijd een week. 
H.H. Artsen, Hotels, Café-Rest., Kappers 50 °/o korting. Vraagt vrijblijvend prospectus. 

• Bespreekt tijdig 't Wordt PASEN! 
UW PERMANENT 

Dames-Kapsalon en Parfumerie 

Heropening ,,'t Anker"
. (ieacltte � 

Door de uitbreiding van ons klantenaantal en 
de eisen, welke momenteel zéér terecht aan 
een levensmiddelenbedrijf worden gesteld, 
meenden wij er goed aan te doen, de inrichting 

DINSDAG 

van onze zaak geheel te herzien, 

De practische indeling van de winkel garandeert 
U thans een vlotte bediening, terwijl door de 
overzichtelijke ràngschikking der goederen, U 
nog prettiger dan voorheen bij ons zult kunnen 
winkelen. 

MAART 

's Voormiddags 10 uur 

Openen wij ons geheel gemoderniseerd Levensmiddelenbedrijf 
Wij zouden het op prijs stellen, als U die dag bij ons in de 
winkel een kijkje zoudt willen nemen. 

Uw speciale. attentie vragen wij voor onze grote partijen 

appelstroop, blikgroenten, wijnen en likeuren, 
havermout, gort enz. 

Afgesproken ? Komt U dan even aanlopen? 
Vergeet dan vooral niet Uw bonnen mede te brengen! 

Let op onze speciale attractie in de etalage 1 
Zuivel- en Lev�nsmiddelenbedrijf ,, 't Anker" 

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

Ce . , koHie brengt een weld��i�e 
en geurig kopJe.r · elt zich dadelijk in 'kk' Dat weersp1eg h verkw1 ing. �r·ongd gezic t. ,

een ontspannen en 
h -� van y,ierkelijk goede

Daarin schuilt het ge -�
1 o opwekkend zijn en

koHie en thee, dat z1J z . Dat geldt in het
1. ht doen zien. • k u• 

de dingen ic er oede De Gruyter s on1e
bijzonder voor dd

e g bespaart U nog door.
thee want aaropen • . 1 de 100/o korting• 

x>l.iii■r-,)•=1•��•.•1•11•·•1•1•4-;.l•·r:-.
;);il[ DE KOFFIE- EN THEEZAAK til 

.M.J.v.d.Broek, Breukelsestr.34. WITTEVEEN de zaak 

• r De Fa. M. BAKX tE��DE

OPENT 

• a.s. Woensdag 3 Maart

haar nieuwe 

Kruidenierszaak 
Van prima kwaliteitsartikelen 
en nette bediening kan men 
verzekerd z1Jn, 

Beleefd aanbevelend. 

-STEEN BAKKERS
STATIONSTRAAT 58 
Wij lijsten in Foto's, Platen, 
Schilderstukken, enz. 

LIJSTEN TE KUST EN TE KEUR 

Een ieder weet dat VOS 
In fijne KAAS en prima VIS 
Nooit te overtreffen is 1 

�-�"'3"j� STAT�?s�R. 44

14 dagen voor Pasen 
is ons bedrijf telkenjaren overbezet en moeten wij . 
steeds klanten teleurstellen. Voorkomt dit en breng reeds nu Uw kleding om chemisch te reinigen of te verven. U bent er dan zeker van met de a.s. feestdagen keurig ge�leed te zijn. 

Chemische Wasserij en Stoomververij 

D D • " BOXTEL 
" en rt eS Telefoon 232 

= Rooktkwáliteit vol geur en smaak 
en Koopt . ' 

bil Bert van den Braak • 
Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Voor reparaties van Uw Meubels 

STEENBAKKERS 
STA TIONSTRAA T 58. 

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

voor de vrouw met smaak 

EDAH 

en ... THEE VOOR OUDE PRIJS!

Dat geeft dubbel voordeel en 

genot I Bij aankoop van een half 

pond Keurkoffie en één ons thee 

(op de keuzebon). 

DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

• 
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Bijlage 
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No. 170 

Toevallige Samenloop van 
Toevallige Toevalligheden. 

Er zijn reeds teveel verhalen over ge
pantserde smokkelauto's in de pers ge
lanceerd, om nog door het publiek met 
intense belangstelling verslonden te 
worden. 
Maar de achteloosheid, waarmee men ze 
leest kan niet zo groot zijn, of in het 
verhaal, dat de dagbladpers Maandag j.l. 
publiceerde, ontdekt men enkele kapitale 
blunders. 
Het verhaal, dat e!t:enlijk meer geëigend 
is voor de rubriel< ,,Sterk Verhaal" in 
,,De Linie", houdt ongeveer het volgen
de in: 

"Een gepantserde smokkelauto, die uit 
België kwam, reed in de nacht van Vrij
dag op Zaterdag dwars door een grens
versperring heen, en verdween in de rich
ting Ossendrecht. 
Bij de terugtocht nam de pantserauto 
dezelfde weg als op de heenreis, tot aan 
Ossendrecht .. 
Hier sloeg zij een binnenweg in, die de 
gewaarschuwde douane haastig gebarri
cadeerd had met een oud auto-chassis. 
De in volle· vaart naderende auto reed 
recht op deze versperring in, doch . . ....  
kantelde. De doual)iers, die met het ge
weer in de aanslag in hinderlaag lagen, 
konden niet schieten, daar hun geweren 
haperden. Daardoor waren de drie smok-. 
kelaars in staat zich snel uit hun benarde 
positie te bevrijden en...... met dr'ie 
koeien het hazenpad te • kiezen. Ter 
hoogte van grenspaal 263 werd bet 
vreemde gezelschap nog 'n halt toege
roe door de dienstgeleider van Ossen
drecht, doch het drietal snelde met ach
terlating van de koeien de grens over." 

Bij ons nu, wÜ het er niet in, dat toeval
lig alle geweren van de douanen weiger
den, dat toevallig de koeien door de kan
teling bevrijd raakten, dat toevallig geen 
van de douanen tegenwoordigheid van 

• geest genoeg had om ondanks al deze
toevalligheden de vluchtenden achterna
te gaan. (Koeien lopen nu eenmaal zel
den snel). En nu ook de dienstgeleider
van Ossendrecht de bende liet ontsnap
pen, vragen wij ons af of er hier toeval
lig van een massa-suggestie sprake was,
die_ de blunders van het douane-apparaat
ongedaan zou kunnen maken ..... .
Of is het - en nu iets minder toevallig
- de voorlichting geweest, die blun
derdè.

,,Onze Jong�ns Overzee" 
Onder deze titel brengt de Geïllustreerde 
Pers N.V. te Amsterdam een fraai ver
luchte • uitgave over de wereld, waarin 
allen, die een vader, echtgenoot, zoon, 
verloofde of broer als militair in Indo
nesië hebben, dagelijks met hun gedach
ten verwijlen. 
Suggestieve foto's en een onderhouden
de tekst roepen de krachtige Hollandse 
soldatenfiguur met het lachende gezicht 
onder de tropenhelm voor onze· geest, . 
die als het ware onze beste gedachten 
over onze Jongens ginds symboliseert: 
Dat zij sterk en moedig zijn, vol plichts
besef, waakzaam, <hulpvaardig en in hun 
ontspanning de nuchtere Hollandse hu
mor laten uitleven. 
Op 32 pagina's zwaar glad papier, 
glijdt dan !tet dagelijkse leven van 
de soldaat in Indië aan ons oog voorbij 
te midden van de e�otische entourage 
van- .een tropisch landschap. 
Aan de acties van de Niwin en Katholiek 
Thuisfront zijn enkele interessante pa
gina's gewijd en zowel minister Jonkman 
als Lt. Gen. Spoor brengen er hun waar
dering voor deze uitgave in tot uitdruk
king. 
Wij geven deze uitgave, die tot het beste 
op illustratie gebied behoort, gaarne onze 
goede wensen mee op zijn weg naar 
huis en hart van ons volk dat weet, wat 
het haar soldaten aan dankbaarheid is 
verschuldigd. 
Prijs f 0,65. 

Voor de Vrouw 

NIEUWE BROCHURES VAN HET 

VOORLICHTINGSBUREAU 

VAN DE VOEDINGSRAAD 

Het Voorlichtingsbureau heeft wederom 
een tweetal brochures uitgegeven onder 
de titels "De voeding van de aanstaande 
moeder" en "Voorjaarsgroenten". 
Ze zijn samengesteld in samenwerkiiig 
met de Commissie inzake Huishoudelijke 
Voorlichting en Gezinsleiding en de Ne
derlandse Bond • tot bescherming . van 
Zuigelingen en Kleuters en ter bevor
dering der praetentale zorg. 
Beide verzorgde werkjes verdienen aan-· 
beveling omdat ze kunnen bogen op vol
ledigheid in een beknopte, uiterst han
dige vorm. 
Ze zijn verkrijgbaar voor de. prijs van 
3 cent bij het Voorlichtingsbureau van 
de Voedingsraad, Koninginnegracht 42, 
's 'Gravenhage. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST, PETRUS BOXTEL 

Derde Zondag van de Vasten 
'.29 Februari 1948 

Een goed Katholiek is in de kerk. 

als de H. Mis begint en verlaat 

eerst dan de kerk, als de priester 

naar de sacristie terugkeert 

VANDAAG zijn de HH. Missen om half 
7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 
de Hoogmis met lijdensmeditatie. Van
avond om 7 uur Lof met Rozenhoedje, 
en Gebed tot St. Jozef tot opening van 
de maand Maart. 

Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaalcollecte voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in de 

. milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Gedurende de maand Maart zal iedere 
Woensdag om 7 uur Lof zij� met Rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. Vandaag 
na de Hoogmis vergadering van de Ze
latricen van de Bond van het H. Hart. 

Maandagavond om half 8 Recollectie 
voor de Propagandisten van de Maria
con<sregatie en de leden van de KA. in 

• de kapel van de. Witte Zusters.

Woensdag om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en Gebed tot St. Jozef, vanwege
de maand Maart. Donderdag om 7 uur
Lof met Rozenhoedje en na het Lof ge
legenheid tot biechten tot 8 uur.·

As. Donderdagavond om 8 uur is het
Kath. Actie in het KJ.V.-huis.
Vrijdag, e_erste 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.

Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand 
. en tevens Priester-Zaterdag. 

Maandag en Woensdag om half 9 Ka
techismusonderricht voor de jongens en 
Dinsdag en Donderdag voor de meisjes 
ter voorbereiding op de plechtige H. 
Communie. 

Vrijdagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje, vanwege de eerste Vrijdag. 
Zaterdag biechthoren van half 3 tot 4 

uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur, 
Op 2 Maart a.s. herdenken we de ver
jaardag van de Pauskeuze van Paus Pius 
XII. Daarom zal a . .s. Zondag onder het.
Lof het Te Deum gezongen ·worden.

MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Wilhelmina van Horck; z.a. 
gel. mndst. voor Hendrica de Bresser
v. d. Loo; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Hubertina Queens-Kusters; H. Bloed
kapel gel. H. Mis ter ere van Maria; .om 
half 8 gel. jrgt. voor Elizabeth Pelders; 
z.a. gel. H. Mis v. Franciscus Vencken;
om half 9 gel. jrgt. voor Zuster Irmen
trudis Raaymakers; om 9 uur gel. H.
Mis tot bizondere intentie.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgf. voor de overleden familie Cornelius 
Roeseling; z.a. gel. rondst. voor Gerar
dus Schellekens; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Petrus Muselaars en Henrica 
v. Drunen de hvr.; H. Bloed kapel gel. H.
Mis voor Rosalie de Haas-Selhorst v.w.
de St. Elizabethvereniging; om half 8
gel. irgt. voor Eduard van Griensven; z.a.
gel. H. Mis voor Jan Johannes van Erp,
Barbara v. d. Meerendonk de hsvr. en
Leonardus de zoon; om half 9 gef. gez.
jrgt. voor Jacobus van Susante.

WOENSDAG: om kwart voor 7 gez·. 
jrgt. voor Maria Tielen-van Beurden; 
z.a. gel. mndst. voor Johannes Cijffers;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Cornelia
van Hal-van E,iel; H Bloedkapel gel H.
Mis voor Louisa de Visser-Frije; om half
8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indië
vanwe'se Maria's Biddend Leger; z.a.
gel. H. Mis voor Petrus Laus vanwege
de klanten; om half 9 gel. jrgt. voor
Jan Johannes van Erp.

DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. irgt. voor de overleden Familie , 

, Henricus Buddemeyer; z.a. gel. mndst. 
voor Martinus v. d. Wijdeven; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Gijsbertus Looij
mans; H. Bloedkapél gel. H. Mis voor 
Johan de Visser; om half 8 gel. H. Mis 
voor Maria Eykemans; z.a. gel. H. Mis 
voor Catharina v. d. Vaart-Spruyt te 
Voorburg overleden; om half 9 gel. Ïrgt. 
voor Adriana van Nieuwburg-van Erp. 

VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Elizabeth Traa-Verhoeven; z.a. gel. 
mndst. voor Antonius Brussel ers; H. 

Hartaltaar gel. mndst. voor Antonia · v. 
Kerkoerle-Heerenbeek; H .. Bloedkapel . 
gel. H. Mis voor Gerarda Kusters. >i-.w .. 
de Broederschap van .het H:- Bloed; Qm 
half 8 gel. H. Mis_ ter ere van· h�t i-( 
Hart; z.a. gel. jrgt. voor Gerardus v. d .. 
Steen en Anna Slijters de hsvr.; �m half 
9 gel. H. Mis voor Petrus v. • d. Aker 
te Vught.overleden. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna v. d. Meyden,Be
vers; z.a. gel. jrgt. voor Maria .v. d. 
Langenberg-Hosewol; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Adrianus Wilhelmus Voets;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Andreas
de Visser v.w. de buurt; om half 8 geL
H. Mis ter ere van het Onbevlekt Hart
van Maria tot bekering van d·e zondaars;
z.a. g'el. H. Mis voor Wilhelmina v. éf
Brekel-v. Kerkoerle; om half 9 gel. H:
Mis voor Sjaak van Vlerken.
In het Liefdegesticht zullen • nog- ge
sch.ieden Maandag gel. H. Mis v. Sjaak
van. Vlerken; Dinsdag gel. H. Mis· voor 
Johanna van Lieshout-de Werd; Woens
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens; Donderdag gel. H. Mis voor Eli
zabeth Traa-Verhoeven; Vrijdag gel. H. 
Mis voor Cornelia van Hal-van Riel; 
Zaterdag gel. H. Mis tot bizondere in
tentie. 
Gedoopt: Johannes Hendricus Martinus 
zoon van Wilhelmus van Gils-v. Vreede; 
Henricus Maria Cornelis zoon vari Hèri
ricus van Breugel-van Geel; Johanna 
Arnolda Martina dochter van Arnoldus 
Strik-Janssen. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
,, 

3e Zond. v. d: Vasten. '.29-'.2-'48 

De 1 e schaal is voor de kerk; de 2e voor 
de B. N. Vanavond wordt om kw,art voor 
7 het Rozenhoedje gebeden voor �nze 
jongens in Indië. Om 7 uur Lof met 
volkszang en 3e "Lijdensmeditatie". Te
vens wordt in dit Lof het gebed van St. 
Jozef gebeden tot opening der maand 
Maart. 
Woensdagavond half 8 Lof ter ere van 
St. Jozef. 
Donderdagmiddag 3 uur H. Familie voor 
moeders en gehuwde vrouwen. 
Donderdag wordt biechtgehoÓrd van 
6-7 uur. Van half s...:..half 9 H. Uur.·
Vrijdag, de eerste Vrijdag der maand,



toegewijd aan het H. Hart; 's avonds om 
half 8 Lof (gezongen door het knapen
koor). 

ZATERDAG: Priester-Zaterdag, na de 
H. Missen wordt het gebed voor de
priesters gebeden.

ZONDAG 29 Febr.: 6 uur 1.d. voor de 
Parochie; 7 uur lezende dienst; 8 uur l.d. 
Clazina v. d. Gouw v.w. de Elisabeth ver.; 
Kwart over 9 lezend·e dienst; half 11 de 
Hoogmis voor Willem v. d. Langenberg 
v.w. Broed O.L.V. i. h. Zand.

MAANDAG 1 Maart: 7 uur gef. l.j. 
Heer Laurentius v. Lieshout; l.d. Chris
tiaan Merla; kwart voor 8 1.d. Francyna 
v. d. Loo-Kluijtmans; 1.d. Petronella de
Bie-Schoone.s; half 9 Ld. Rosalie de
Haas-Selhorst. 

DINSDAG 2 Maart: 7 uur gef. l.j. Mevr. 
Joh. de Werd-v. Lieshout; l.j. Wilhelmus 
Lemaire en Gertr. Bakkers z.e.; kwart 
voor 8 l.j. Jacobus Withoos; I.d. voor Z. 
H. de Paus v.w. Ap. d. Geb.; half 9 1.d.
Catharina Baayens-v. Strijthoven. 

WOENSDAG 3 Maart: 7 uur gef. l.j. 
Mej. Maria de Werd; 1.d. Petrus v. d. 
Aa en Gertruda Jansen z.e.; kwart voor 
8 l.j. Adrianus v. Meersbergen en An
toinetta v. d. Wiel z.e.; l.j. Theodora v. 
d. Plas; half 9 gef. pl. z.j. Thomas v. 
Alphen en Joh. Schellen z.e. 
Half 8 Lof. 

DONDERDAG 4 Maart: 7 uur z.j. Fran
ciscus Boley; Ld. Jozefina Hoenselaars; 
kwart voor 8 l.j. Marinus v. Hemmen; l.j. 
Martinus v. Schijndel; half 9 z.j. Theo
dora v. d. Plas-Clemens. 

VRIJDAG 5 Maart: kwart voor 7 pi: z.d. 
over!. 1. Broed. H. Hart; l.j. Johannes v. 
d. Aa; kwart voor 8 l.j. Marinus v. Esch;
I.m. Martina Vlaminckx v. Handel; half 
9 z.j. H�er Henricus Bekkers. 

ZATE_RDAG 6 Maart: 7 uur gef. 1.j. 
Heer Petrus Hub. de Werd; I.m. Johan
nes v. d. Heijden; kw. v. 8 l.d. Martina 
Vlaminckx-v. Handel v.w. buurt; l.j. 
Theodora v. Liempd-v. d. Meyden; half 
9 I.m. Antonius v. Rooy, 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 
3e ZÓndag v. d. Vasten 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10_ uur jaarg. �drianus v. Eind
.h.oven, 

MAANDAG: half 8 jaarg. Jan Cornelis 
Schellekens. 

DINSDAG: half 8 jaarg: Wilhelmina 
Schellekens. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis bijzondere 
intentie. 

DONDERDAG: half 8 jaarg. Engelber
tus v. d. Linden en Hendrina de hsv. 
,VRIJDAG: Eerste Vrijdag, half 8 jaarg. 
Hendricus Klomp. 

ZATERDAG: half 8 jaarg. Ida hsv. van 
Hendricus Klomp. 

Deze week zullen geschieden: Maandag 
H. Mis Antonetta v. Kempen; Dinsdag 
H. Mis Cornelis Schellekens 0. L. Vr.
v. Lourdes; Woensdag H. Mis Cornelis
Schellekens, H. Theresia; Donderdag H. 
Mis Cornelis Schellekens, proc. Vught
Kevelaer; Vrijdag H. Mis Cornelis Schel
lekens, H. Hart; Zaterdag H. Mis Co(

nelis Schellekens v.w. neven en nichten.

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 

Derde Zondag van de Vasten 1948 

Zondag 29 Februari. De leden van het , 
Apostolaat tot hulp aan de stervenden 
worden dringend aangespoord dagelijks 
voor de stervenden het schietgebed te 
bidden: H. Jozef, voedstervader van 0. 
H. Jezus Christus en kuise Bruidegom 
van de H. Maagd Maria, bid voor ons en 
voor de stervenden van deze dag.
Collecte voor het Katholiek Thuisfront 
aan de ingang van de kerk. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie
v. d. parochianen; half 9 H. Mis voor
Marinus v. Grinsveri. te Boxtel overleden; 
10 uur de Hoogmis, om Gods' zegenin
gen te verkrijgen over Orion en de kapel
van Stapelen. De eerste schaal is voor 
de St. Pieterspenning, de tweede voor
B.N. Half 3 Lof met Rozenhoedje, om 
de goede God te bedanken voor de ont
vangen weldaden. 

MAANDAG: half 8 H. Mis tot bij
zondere intentie; kwart over 8 mndst. 
voor Johannes Vermulst. 
Om 7 uur vergadering van St. Elisabeth
stichting in de pastorie. 

DINSDAG: half 8 jrgt. voor Gijsberdina 
v. Eert-v. d. Loo; kwart over 8 gez. 
mndst. voor Mevr. Maria Maas-de Werd. 

WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Cor-

nelis v. d. Vleuten te Liempde overleden; 
kwart over 8 H. Mis voor Johanna v. 
Roosmalen-Hoefnagels. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jo
hannes Bekkers en Gertruda v. d. Bes
selaar hsvr.; kwart over 8 H. Mis tot 
intentie v. d. leden der Godvruchtige 
v1:reniging ter ere v. d. H. Theresia. 

VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis v. 
Mej. Anna Maria Pijnenburg-v. d. Sa�de; 
kwart over 8 gez. H. Mis voor Mej. 
Wilhelmina v. d. Boom. 

Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd 
aan het Goddelijk Hart v. Jezus. 

ZATERDAG, priester-Zaterdag: half 8 
H. Mis voor Marinus ·veroude; kwart
over 8 H. Mis voor de heer Jacobus v.
Elk.

30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Mej. Anna Maria Pijnenburg-v. d. 
Sande alhier overleden en voor Z.H. de 
Paus wegens verjaardag van zijn paus
keuze. 

Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 tot half 7. Om half 7 Lof me_. Rozen
hoedje, om het Communisme af te weren 
en opbloei van het verenigingsleven op 
katholieke grondslag te verkrijgen. 
ZONDAG 7 MAART: 7 uur H. Mis v. 
Henri ette Witteveen-Schone; half 8 H. 
Mis voor Petrus Laus te Boxtel over!. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 

LIEMPDE. 

3e Zond. v. d. Vasten, 29-2-'48 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.; 
8 uur l.j. Maria v. Eyndhoven; 10 uur z.j. 
Adriana Joh. de Laat; 3 qur h_et Lof. 

MAANDAG: 7 uur z.j. Adriaan v. d. 
Langenberg; half 8 z.j. Willem Quinten; 
8 uur l.j. Mart. v. Eyndhoven. 

DINSDAG: 7 uur z.j. Hendrica Adr. v. 
d .. Langen berg; half 8 z.j. Anna Maria 
Willem Quinten; 8 uur l.j. Francyna 
Hendr. v. d. Meerendonk. 

WOENSDAG: 7 uur z.j. Maria Adr. v. 
d. Laar; half 8 z.j. Joh. Welvaarts; 8 uur
l.j. Ant. Bax, Maria hvr. en Corn. de z.
DONDERDAG: 7 uur I.m. •bijz. noden
der parochianen; half 8 z.j. Wilhelmina
Joh. Welvaarts; 8 uur l.j. Jos. Hendriks. 

VRIJDAG: te Vrijdag der maand 

daarom ook Donderdag biechthoren als 
op Zaterdagen, d.i. van 2-3 en van 
6-7; half 7 l.j. Joh. Vingerhoets; 7 uur
l.j. Ger. Schalkx; half 9 mdst. over!. fa
milie v. Boeckel- v. R.; deze H. Mis met
uitstelling van het Allerheiligste enz.

ZATERDAG: 7 uur z.j. Anna Maria Joh. 
Welvaarts; half 8 z.j. Joh. v. d. Laar en 
Maria de hvr.; 8 uur l.j. Wilhelmina Ger. 
Schalkx. 

ZONDAG: half 7 I.m. leden van de 
Stillen Omgang; 8 uur I.m. tot welz. der 
par.; 10 uur z.j. Johanna Lamb. Wel
vaarts. 

Gedurende de maand Maart, toegewijd 
aan de verering van St. Joseph, iedere 
Woensdagavond om half 7 Lof. 

Gedoopt: Ant. Joh. Corn. zoon van Theo 
Prinsen-v. Alphen; Joh. Maria Arnolda 
Adr. dochter van Marinus v. d. Wiel-v. 
Kemenade; Joh. Mart. zoon van Adr. v. 
d. Ven-de Beer; Joh. Jac. Corn. zoon van
Henr. v. Kuringen-Hubers. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH

3e Zondag v. d. Vasten. 

H.H. Missen om 7 uur, half negen en 
10 uur Hoogmis voor de Parochie, waar
onder Lijdensmeditatie. Tweede schaal
collecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur plechtig Lof tot 
opening van de maand Maart, waaronder 
gebed tot de H. Joseph. Na het Lof een 
lied. 

Dinsdag is het de verjaardag van de 
Pauskeuze. De gelovigen worden ver
zocht veel voor de H. Vader te bidden. 

Woensdagavond om half 8 Lof ter ere 
van de H. Joseph. 

Donderdag gelegenheid OIIF te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 7 oefeni�g van het H. Uur. 

Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligst-e 
en Communieuitreiken, om half 8 pl. 
gez. H. Mis met uitstelling, waarna oefe
ning van Eerherstel en Litanie van het 
H. Hart. 's avonds om half 7 oefening
van de H: Kruisweg.
Zaterdag Priester-Zaterdag.

Zondag a.s. zal de Zeereerw. Heer Adr. 

v. d. Ven O.Praem. in alle H.H. Missen
preken als voorbereiding van de Mis
week, welke in onze parochie gehouden
wordt van 9-14 Maart a.s.

ZONDAG: 7 uur jgt. Gerdina van Ge
mert; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 

MAANDAG: half 8 H. Mis voor de lev. 
en over!. leden van de R.K. Boerenbond. 
DINSDAG: half 8 H. Mis over!. leden 
Proc. Tilburg-Hakendover. 

WOENSDAG: half s· H. Mis over!. fa
milie de Greef-v. Exsel. 

DONDERDAG: half 8 H. Mis Cornelia 
van Dijk-v. d. Steen. 
VRIJDAG: half 8 Gez. gef. jgt. M;ej. 
Dymphna Sprengers. 

ZATERDAG: half 8 H. Mis Cornelis 
van der Steen. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Gertruda van der Staak
Konings; H. Mis Adriana van de Ven
v. d. Struyk; H. Mis Albertus van Ru�o. 

STEUNT 
Katholiek 

Thuisfront 



Te koop: zeer mooie Bruinzeel keuken (nieuw) voor groote keuken; 10 stalen ramen nieuw hoog 159 cm breed 95 cm; stalen deur, nieuw, hoog 196½ cm breed 182½ cm; baby cirkelzáagmachientje, geheel gietijzer, hoog en laag verstelbaar; prima houtdraaibank, geheel metaal; nieuwe draagbare ketting-fraismachine, met ingebouwde motor (wisselstroom); 3 stuks zeer mooie mahoniehouten winkelkasten (met zeer veel glas); deur met kozijn; twee 9-pans dakramen; twee teakhouten schilderezels (hoog en laag verstelbaar); twee autobanden (binnen- en buiten.band) 600x16; nieuwe autocrick voor Mercedes; zeer mooie lange jas, waterdicht, geheel met schapenbont gevoerd, flinke maat; gasoventje; 2-pits gasstel; een stel verenvoor handwagen. Bevragen:Stationstraal' 58. 
F. J. Witteveen· s 
Manufacturen&. Confectiebedr. 

Nieuwe Bioscoop • Boxtel

Vrijdag 5 Maart 8 uur 
Zaterdag 6 Maart 8 uur 
Zondag 7 Maart 4 • 6 • 8 uur 

Een machtige sensationele CIRCUSFILM 

ONDER HYPNOSE 
ANNA CRAWFORD 

18 jaar HERBERT LOM 

Maandag 8 Maart 1 Dinsdag 9 Maart 
G A f Woensdag 10 Maart ene U ry zn 

RANCHA GRANDE 

Als extra WILT BILL ELIOT 

Mensenjacht in de Doodsvallei 
14 jaar 14 jaar 

vraagt voor apoedige indienat-
;;;�;ineeee�de Verkoopster S TE E N BA K K ERS

STATIONSTRAAT 58 

Atg. V ergade1 ing van de 
Varkensfokvereniging op DONDERDAG 11 MAART bij H. v. Rooij. AGENDA: Opening. Notulen. Jaarverslag. Rekening en Verantwoording. Bestuursverkiezing (aftredend Jos. Schapenclonk en A. Dobbelsteen, (beiden herkiesbaar). Mededeling. Rondvraag. Sluiting. Goede opkomst _gewenst. HET BESTUUR 

Donderdag 12 Maart om 7 uur 
Alg. Vergadering van de 
Jonge Boerenstand in de 
Landbouwschool Belangrijke agenda 

a.s. Dinsdag 9 Maart
per Autobus naar

WINSSENInlichtingen en kaarten
GARA GE DE M O L  Telefoon 336 
Een greep uit onze artikelen Verpleegstersschorten Bretelschorten Handdoeken Theedoeken Dweilen Luiers Damesondergoed Herenondergoed Kinderondergoed Kousen Sportkousen Sokken Breikatoen (gekl. en ongebl.) 
F. J. Witteveen's . MANUFACTUREN & CONFECTIEBEDRIJF Rechterstraat 18 - Boxtel ZIET ET ALAGE'S 
Boerenleenbank BOXTEL De boekjes van de Boerenleenbank kunnen weer'worden afgehaald op de zitdagen Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag v.m. van 9 - 12 uur. De overige dagen en uren is <le Boerenleenbank GESLOTEN. 

BABV·en. 
kllAAMPAKKETTEN" 

van geheel volledige inhoud 
zijn een specialiteit van 

OPOGISTE/1!1 !/i' ._ --ii '_: ll((IITEl/fT/l J7 

.OE HOIEIY" , • :,, BOXTEL THJ61 

� 

DE BOXTELSE 
Begrafenis•Onderneming 

Stationstraat 64 

Wij lijsten in Foto's, Platen, Schilderstukken, enz. 
LIJS TEN TE KUST EN TE KEUR 

Communicanten van Boxtel jullie kunt Zondag 14 Maart bij ons terecht van 9 tot 6 uur. 
Foto-Atelier Janssen 

ZONDER INLEVERING 

14 kr. gouden trouw- en verlovingsringen 
F. P. v.Langen, Stationstr.62 Horlogerie, Optiek, Goud en Zilver. 

Laat uw zieken vervoeren per ziekenauto Wij beschikken over een speciaal ingerichte ziekenwagen met hydraulische brancard en uitgerust met alle verdere toebehoren. WIJ staan dag en nacht voor u klaar ! ! ! 
W. Fassbender-ValksTelefoon K 4101 No. 271 Schijndel Boschweg 12 

De Heer rv; eyer de "Vries-van het Directoraat-Generaal van de prijzen
Komt op 10 Maart a.s. spreken 

in "De Ark", aanvang 9 uur.

Toegang vrij Debat gewenst 

Aanvang jaarvergadering der K.A.B. 
8 uur; waarna om 9 uur iedereen 
toegang heeft in verband met de 
spreekbeurt v.d. Heer Meyer de Vries 

Voor reparaties van Uw Meubels 

STEENBAKKERS 
ST ATIONSTRAA T 58 

oonBOEKHANDEL 
• - -■���..., 1 

Binnen enkele maanden verschijnt 
,,,DE GOUDEN KROON" HET gedenkboek bij gelegenheid van het Gouden Regeringsjubileum van H. M. de Koningin, met honderden_ foto's, waaronder vele zeldzame, en enkele fraaie reproducties in kleuren. 

Dit belangrijke boek zal bevatten 200 pagina's op formaat 26 x 36 cm, gedrukt op prima papier en gebonden in aantrekkelijke halflinnen band. Prijs bij intekening f 5, - . Uw bestelling wordt gaarne genoteerd door 
BOEKHANDEL TIEL EN STATIONSTRAAT 28 BOXTEL 

BRILLEN uit voorraad leverbaar 

1 F. P. van Langen ERKEND Z1EKENFONDSLEVERANCIER 

. Om 

Zaterdag 6 Maart 2 uur

HEROPENING I 
van onze geheel 
gemoderniseerde zaak 

Firma J. M. v. GEEL-DE KONING 
STATIONSTRAAT 22, BOXTEL 

....:..+ ZATERDAG EN ZONDAG zal 

onze zaak voor iedereen ter be, 

zichtiging zijn opengesteld van 

2•8 uur. {Zie circulaire) 

Een aankomende Wijkbediende 
(16-17 j�ar) 

die onder deskundige leiding in het vak zal worden opgeleid. 
Goed loon Prettig werk 

Aanmelden bij de filiaalchef. 

____________ 
_) 

Mode 1948 doel haar intrede • Wij hebben momenteel een mooie collectie 
Voorjaarsmantels en Japonnen 

Komt U eens een kijkje nemèn 
en U zult zeggen: 

Nu nog méér dan voorheen 1s 
WITTEVEEN de zaak 
voor de vrouw met smaak 

• Tandpasta, Tandenborstels
Luxe Zeep, alle soorten CrèmeDames-Kapsalon en Parfumerie 

• M. J. v.d. Broek, Breukelsestr. 34•

�-� 

·oeze week

Vistra 
voor Zomerjaponnen en 
schorten 80 cm breed. 

Jongens en meisjes sportkousen 
Jongens• en Heren•sporthemden 

met losse en vaste boord 
• Borduurzijde
Haakzijde

Vrije Wollen Dekens 
en Bedstellen 

Overgordijnstoffen 

Natuurlijk bij 

! �.�t:.�:.�: ��ome�-R��!�,�
____,.__,,..,_,.-.____,___,..,.__,..._,_. __ ..,.__.r,,,,�'"""'� 

1 Als het gaat over Zaden of Bloemen -,
Steeds hoort ge dan v. Zogchel nc:,emen 

Verzoekt stilte, eerbied en netheid bij haar uitvoering. DRUK: J. P. TIELEN, BOXTEL. 

- LEUK EN AARDIGis zo'n kamer helemaal voor de kindéren alleen. Zij kunnen daar naarhartelust spelen en ravotten en lopende groten niet in de weg.Voor de kosten behoeft U het niette laten�-en wanneer U geen apartekamer hebt, dan is er toch nog weleen klein hoekje hier of daar beschikbaar.
•. 

J}W� .\.

Land:: en Tuinbouwers 

toê niet lanqer De vertegenwoordigers 
van het Adviesbureau voor Belastingzaken Spoorlaan 66, Tilburg zijn thans in Uw omgeving werkzaam en zullen binnenkort U een bezoek brengen, waarbij U voor f. 15. - per jaar de gelegenheid wordt geboden Uw belastingzaken, en andere moeilijkhede1_1 toe te vertrouwen aan een vertrouwensman, die elke 4e Maandag van de maand van 10 tot 5 uur zitdag houdt te Boxtel,· Cafè "De Adelaar", H. van Rooii, Nieuwe Kerkstraat 75. Sluit U aan bij de 1600 cliënten, die reeds van onze diensten profiteerden. De Accountant G. VENNIX. 

Uw verloving of huwelijk begint goed met
14 karaats gouden _H.D.Z. ringen Deze gouden ringen zijn door ervaren vaklieden uitedelgoud naadloos gesmeed, ·Degelijk, voornaam, onverslijtbaar.

In onze étalages fonen wij U een speciale

expositie van H.D.Z. ringen. 
A. van Vlerken - Boxtel
JUWELIER = HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Een heerlijke fles wijn 
koopt U in Aveha winkels 
Appelwijn Ale, geh. 10-11 0/o p, fles 140et. 
Kersenwijn ,, ,, 10-11 o;o p. fles 182 et. 
Tutti Frutti vruchten wijn ,, + 12 0/o p. fles l9 5 et. 
Schilletje Likeur ,, ,, 14.9 o;o p. fles 2 9 5 et. 
-Vermouth • " ·,, 14 0/o p. fles 355et. 
Muscatel Zoete wijn" " 14-15 °/o p, fles 413 et. en vele and091l soorten. (Statiegeld is in de prijs niet in begrepen) 
WIJN RECLAME 

GR ATIS 
1½ ons BISCUITS·

tl 1 grote rol BESCHUIT (op bon) 
bij aankoop van iedere fles wijn 

Geldig tot 14 Maart 

ANDRE VAN H.1 LST • 

EDAH N.V. 
vraagt voor haar filiaal te Boxtel 

Bosscheweg 13 
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nts en 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Komen zal het 
Wie er nog aan twijfelt dat het vrede 
zal worden op deze wereld, die is ziende 
blind. En wie niet inziet, dat de oorlog 
uit het Oosten komt en andermaal van 
dictatoriale zijde, die kan men wel voor 
krankzinnig houden. 
Het schijnt dat niets of niemand bij 
machte is de geweldige macht van ·het 
Oosten te stuiten. Na Polen en Tsjecho
Slowakije komt Finland aan de beurt. 
We kunnen er zeker van zijn dat Oos
t�nrijk en Italië volgen zullen. 
Ondertussen zal men trachten in Frank
rijk en België de nodige stakingen te 
organiseren en daarna ligt Nederland 
ingesloten. 
Laten we elkaar niet in slaap sussen met 
het praatje, dat Rusland niet klaar is. 
Laten we elkaar niet wijsmaken, dat het 
Westen nooit te overwinnen is. 
Het is bijna net eender als een natuur
ramp. Een lawine die naar beneden rolt, 
steeds groter wordt en daarna onmo
gelijk meer tegen te houden. Een lava
golf, die zachtjes voor zich uit schuift 
en alles wegrukt. 
Er. is een oud gezegde dat ons vertelt 
dat de eerste klap ·een daalder waard is. 
Weest ervan overtuigd, dat die eerste 
klap niet door het Westen, niet door de 
democratische landen zal worden ge-
�nn. . 

• 
. 

, 

En tussen die uren in bidden de mannen 
in het holst van de nacht. 
Heel eenvoudig bidden zij voor de in
tentie van dit jaar: 
meer Christelijke geest in onze gezinnen 
en daardoor meer geestelijke roepingen. 
Wil Nederland zijn geliefde vrijheid be
houden, wil Nederland nieç geknecht 
worden dan kan dit enkel en alleen door 
toepassing van alle natuurlijke middelen 
en door practische beleving van de Gods
dienst in woord en daad. 
Nu kan men hierom wel lachen of de 
schouders ophalen: maar dan zie men 
maar ,eens naar Tsjecho-Slowakije ..... . 
En dat ligt heusch zo ver niet meer uit 
de buurt. En als Nederland zo iets ooit 
zou moeten meemaken ...... dan is Ne-
derland "er aan" ........ . 
Daarom mannen: Christelijke geest in 
onze gezinnen. Let op radio, dagblad, 
boek enz. Mannen: als Uw geest rots
vast is, dan is Uw gezin goed. Dat staat 
vast. 
De Stille Omgang levere daartoe een 
belangrijke bijdrage. 
Dit jaar gaat Boxtel met een 100-tal 
mannen. Moge Boxtel volgend jaar dit 
getal verdubbeld zien. 
Mannen: geneer U toch niet. Ga komend 
jaar mee. Het zal U bevallen. Maar 
denk er wel om : Het is geen plezier
reis, integendeel het is een zeer ver
moeiende tocht maar eenmaal volbracht 
geeft die tocht grote innerlijke bevre
diging. 
Meer Christelijke geest in onze gezinne1f 
zal leiden tot meer geestelijke roepingen. 
De Bisschoppen klagen over een tekort 
aan priester-roepingen. 
Bestaat er een tekort aan priester-roe
pingen: opmerkelijk reeds is het tekort 
aan "zuster-roepingen". 
Heeft men voor een uitstekend doel 
zusters nodig dan moeten de diverse 

De geschiedenis zal zich herhalen. De 
kruik zal zo lang te water gaan tot ze 
breekt. Wij slome duikelaars zullen wel 
weer wakker worden als de pantser
wagens over onze wegen sukkelen met 
sikkel en hamer beschilderd. Precies zo
als op de ocht.end van de tiende Mei 
1940 zullen we verwonderd naar de lucht 
staren, waar onze jagertjes, te klein in 
aantal de strijd zullen aanbinden tegen 
mi/,ssa's vliegtuigen uit het Oosten. 
Opnieuw zijn er talloze Chamberlains, 
die nog vrede trachten te brengen. Op
nieuw is men bang voor de verantwoor-

. Congregaties telkens teleur stellen ...... 

. delijkheid een oorlog te ontketenen, ter
wijl hij eigenlijk al lang aan de gang is. 
Oe stem van _ enkele profeten, zoals 
Kravchenko, klinkt in de woestijn en -t1l
leen de dieren horen het. Het is alsof 
Jonas te Ninivé weer roept· en uitgela
chen wordt. Maar ondertussen voltrekt 
zich het drama. 
Men lacht gewoonweg als er gesproken 
wordt over het d!eigende gevaar. Men 
gelooft niet dat het mogelijk is in deze 
pas vernietigde maatschappij nu al weer 
klaar te staan voor een nieuwe vernieti
ging. Maar n;ien vergat de kracht der 
revolutie juist ligt in de chaos. Een kind 
�an dat begrijpen, maar het is nu een- ' 
maal zo dat iedereen pas begint te den
ken aan blussen, als zijn eigen huis in 
brand staat. 
Daarom zullen de ogen pas open gaan, 
wanneer de grai:iaatsplinters boven Lon
den en Parijs op de conferentie-bureaux 
terecht komen. 
.Terwijl de Russische diplomaten nog aan 
de conferentie-tafels gezeten zijn, zullen 
de plannen al klaar liggen voor de over-· 
rompeling. 
Komen zal het. 
Materieel zal geen enkele Westerse mo
gendheid gereed zijn. 

_Het is te hopen, dat we tenminste de 
, stoot ge�stelijk kunnen verdragen. 

Wánt tén slotte overwint de geest toch. 

H. V. d. M. 

Stille Omgáng 
Drie Zondage� achtereen zullen de 
bedevaartgangers uit Noord en Zuid, uit 
Oost en West weder optrekken naar 
.Amsterdam. 
Drie nachten lang zullen de mannen bid
dend 'door Amsterdam trekken. En het 
beloven er vele te zijn. Men verwacht 
60000 bedevaartgangers. 
Moge ieder van de bedevaartgangers be
zield zijn met de juiste geest. Want niet 
het aantal is beslissend, maar alleen de 
geest. 
Het is geenszins de bedoeling van de 
Stille Omgang om reclame te maken. 
Het is geen voetbalmatch die wij gaan 
zien. 
De propaganda wordt daarom ook steeds 
heel in stilte, zonder enig geheimzinnig 
gedoe overigens; gevoerd. Zo heel een
voudig worden de mannen tijdig herin-
• nerd aan de Stille Omgang die weer ko
men gaat. En ieder blijft volkomen vrij 
om mee te gaan óf thuis te blijver. 
Geen enkele sensatie wordt beoogd. Die 
meegaat is welkom. Die thuis blijft zal 
daarvoor wel zijn goede reden hebben. 
En daarmee uit. 
Boxtel gaat Zaterdag: om Zondag:nacht 
zijn bedetocht te houden. 
Een honderdtal mannen uit Boxtel gaat 
mee. De mannen hebben hun spoorkaar
tje al in 'de _zak. Het is betaald en de
mannen. zijn reisvaardig. 
Boxtel gaat per trein van uit Boxtel 
's avonds om zowát half negen om Zon
dag-morgen ook rond die tijd weer thuis 
te zijn. 
De mannen gaan dus de deur uit nadat 
zij de kinderen mee in bed gestopt heb
ben met het ge.bruikelijke "kruiske" om 
thuis. te komen als hun kinderen de deur 

• uitwippen om op hun beurt ...... naar de
kerk te g_aan. 

Moeder Overste zou graag helpen, maar 
. . . . .. . zij heeft geen zusters. 
En er is nog zoveel te doen. 
Daarom niannen: treedt aan. Wij trek
ken op naar Amsterdam. 
Vrouwen en kinderen laten wij ditmaal 
thuis. Dit is onze beurt. 
In stilte reizen wij af. In stilte komen 
wij thuis. üi1ze donkere gestalten zuilen 
door Amsterdams straten schuifelen. 
Wij bidden voor God en Vaderland; 
O�e gezinnen en meer geestelijke roe
pingen; 
Ons eigen gezin heel afzonderlijk; 
Onze Regering en onze jongens in Indië; 
Onze Oost en Onze West. 
Moge de Stille Omgang slagen. 

Gem�enteraadsvergadering 
Vrijdag 17 Februari kwam de Raad der 
gemeente Boxtel in openbare vergade
ring bijeen ter behandeling van een acht
tal voorstellen, waarvan de· meeste vlot 
onder de voorzittershamer doorgingen. 
De ingekomen stukken vermeldden o.a. 
gO"edkeuring van diverse besluiten door 
Gedeputeerde Staten, het rapport school
artsendienst, schoolverzuim en presentie
gelden der raadsleden. 
In verband met het ingediende rapport 
van de schoolartsendienst kwam uit de 
vergadering - reeds lang tevoren ge
uite - klacht naar voren over de drink
watervoorziening in Gemonde, meer in 
het bijzonder in de scholen. 
De voorzitter zei, in deze te rekenen 
op het schoolbestuur aldaar en meende 
met vertrouwen de toekomst tegemoet 
te kunnen zien. - f. 
Het voorstel tot wijziging van de ge
meentebegroting voor het di<:;nstjaar 
1947, dat door de Raad werd "aanvaard, 
houdt in verbouwing van het z.g. school
huis aan de Burgakker, tot 2 woningen 
en verbetering van de Ons Doelstraat. 
Het voorstel tot wijziging van de ge
meentebegroting voor het dienstjaar 
1948, welke wijziging verbetering bete
kent van de schuur bij de gemeente
boerderij Veldrielskamp, werd goedge
keurd. 
Eveneens hechtte de Raad zijn goedkeu
ring aan het voorstel tot benoeming van 
2 leden en 3 plaatsvervangende leden van 
de .commissie voor georganiseerd over
leg. 
Met meerderheid van stemmen werden 
de heren Van Susante en v. d. Weyst 
tot leden en de heren v. d. Krabben, de 
Laat en v. d. Sande tot plaatsvervangen
de leden gekozen. • 
Het lid v. d. Krabben verklaarde na· 
de:i;e stemming het wel eens te kunnen 
zijn met de uitlating van Brabants Cen
trum (in haar nummer van 13 Februari), 
dat de Raad vrijwel homogeen was, maar 
meen.de hier toch ernstige bezwaren naar 
voren te_ moeten brengen, tegen de voor
dracht van de leden en plaatsverv,mgen
de leden, zoals die door B. en W. was 
gedaan. 
Vervolgens werd door de Raad het voor
stel goedgekeurd, waarin de vergoeding"' 

aan de vrijwillige brandweer geregeld 
werd. Deze krijot thans een jaarlijks 
kernbedrag van 'f 300,-, terwijl de leden 
zich bovendien een vergoeding van 
f 1,50 per uur en f 2,50 voor elk dienst
uur tussen 8 uur 's avonds en 8 uur 
's morgens zien toegewezen. 
Volgens een door de Raad bekrachtigd 
voorstel zal een voorschot verleend wor
den op de vergoeding ex-artikel 101 der 

Lager Onderwijswet 1920 voor 1948. 
Voorts werd besloten een vaste lening 
van f 173.250,- te sluiten. 
De Raad besloot opnieuw tot verkoop 
van stroken grond aan J. van Weert" e.a., 
daar een eerder genomen besluit door 
Ged. Staten voor goedkeuring was aan
gehouden, waarover het lid v. d. Meyden 
zijn verwondering uitsprak. 
Het voorstel tot aankoop van grond 
van de heren J. P . Tielen en J. W. 
van Rooy moest van de agenda worden 
afgevoerd, daar met de heer Van Rooy 
geen • overeenstemming was bereikt. 
Zulks was wel gebeurd met d·e heer 
Tielen, onder voorwaarde dat deze een 
.uitgang op de z.g. houtwerf zou krijgen. 
lnplaats van dit voorstel stelde de Voor
zitter het voorstel aan de orde, waarin 
de Raad gevraagd werd om in princiep 
haar goedkeuring te geven aan een even
tuele onteigeningsprocedure. In de lange 
discussies drong het lid v. cl. Krabben 
o.m. aan op een voorstel, dat zou inhou
den, dat de heer Van Rooy op de hoogte 
zou worden gesteld van de mening van 
de Raad, die uitwees dat voor de bouw 
van een semi-permanente arnbachtsschool 
absoluut geen betere oplossing gevonden 
was kunnen worden. Het lid de Visser 
vond onteigening te dictatori;ial temeer 
daar hij andere oplossingen goed mooe-
lijk achtte. 

" 

Dezelfde mening was het lid van Susante 
toegedaan. Beiden spraken in waarschu
wende geest, om het eigendomsrecht niet 
al te gauw aan te tasten. 
De voorzitter. verklaarde deze oplossing 
als de beste, 111 welke verklaring hij ge
steund. werd door de leden Pietermans 
(die meende het algemeen belano toch 
boven het particulier belang te �oeten 
stell_en), de Laat (die een spoedige op
lossing wenste te zien, na de lange lij
densweg, die de ambachtsschool reeds 
heeft afgelegd), en Oliemeulen (die ver
klaarde dat het Bestuur van de Am
bachtsschool geen betere oplossino had 
kunnen vinden dan deze die aansl�it op 
de plannen voor de bo;w van een per
manente school). 
Nadat de oppositie haar meningen nog 
eens uitvoerig gestaafd had verzocht h·et 
lid de Visser om stemming.' 
Deze wees "goedkeurmg-in-princiep" uit. 
Met 11 stemmen vOOï en drie stemmen 
tegen, werd het voorstel aanvaard. In be
ginsel goedkeuring dus -.;an een eventue- . 
Ie onteigeningsprocedure van de onder
werpelijke gronden, waarbij geeri minne
lijke schik_king nog mogelijk blijft, omdat 
het beslmt los staat van de wettelijke 
formule en eerst in laatste instantie ont
eigening zal betekenen. 
De mededelingen vermeldden het ver
zoek om een machtiging tot het doen 
van een kapitaalsuitgave en de aanvraao 
van de machtiging tot het verbeteren va� 
straten, wegen en pleinen. Voorts kon de 
Raad overeenstemmen met de huurover
eenkomst met de L;mdbouwschool voor 
de grond, die voor plaatsing van Oosten
rijkse houten woninger moet dienen. De 
huur bedraagt f 104,- per jaar voor de 
grond voor 2 woningen. De heer v. d. 
Weyst adviseerde in verband hiermee de 
Commissie van Welstand te wijzen op de• 
detoner_ende st!jl van deze woningen, die 
geen willekeurige plaatsing toestaat. 
Vervolgens werd het besluit goedge
keurd, dat de wijziging inhoudt tot het 
a�ngaan van een geldlening en betrek
kmg heeft op een renteverlaoino van 
3½% ·op 3%. . 

" " 
In de rondvraag werd o.a. op de onhoud
bare toestand van de noodbrug naar de 
oude Tongerse school gewe;:en. Er werd 
een verzoek ingediend om van gemeente
wege in request in te dienen bij het mi
nisterie tot verlaging van de hoge huren 
van het nieuwe huizen-complex in de Dr. 
Hoekstraat etc. Vast staat, dat vrijwel 
alle inwonenden 'n zevende gedeelte van 
hun inkomen aan huur moeten betalen. 
"Wel- wat hoog voor een vierde-klasse 
gemeente, in vergelijking met andere ge
meenten", meende het lid C. de Laat. 
Voorts wercl. gewezen op de gevaarlijke 
lage leuningen der Zwaanse Brug. Hier 
zal een gekartelde ijzeren rand omhei,n 
komen. 
Er werd aangeraden te overwegen of bij 
een eventuele verbetering van de Van 
Salmstraat de krommingen niet wegge-

. werkt zouden kunnen worden. 
Tot slot waren er nog enkele uitvoerige 
aanmerkingen op het wegen- en strateri
onder.l)oud in Boxtel, speciaal wat betrof 
de wegen, dié naar Boxtel teidden; werd 
nog gewezen op de .slechte wegentoe
standen in Gemonde en werden nog 
enkele lopende subsidie-aanvragen ge
memoreerd. 

Plaatselijk Nieuws 
RATTENBESTRIJDING OP 

BOERDERIJEN. 

Te gelegener tijd zal een algemene rat
tenbestrijc;lingsweek worden gehouden. 
Een dergelijke algemene rattenbestrijding 
is alleen doelmatig. 
Rattenbestrijding nu hier en dan daar is 
veel re kostbaar en zonder veel resultaat. 
Het heeft daarom geen zin - en kost 
slechts geld - wanneer men dit door een 
of andere particuliere instantie laat doen. 
Men zij dus gewaarschuw.d; en ga op 
geen enkele aanbieding of aanbeveling in. 

, Dr. G. SMULDERS 

K. V. P., AFD. BOXTEL.

Ter kennisgeving aan onze leden. Op 20 
Maart a.s. zal in de Graanbeurs te Brèda 
een kring-appèl worden gehouden, kring 
Tilburg, in welke vergadering Prof. C. 
P. M. Romme, leider van de Tweede 
Kamerfractie der K. V. P., het woord zal 
voeren. Leden van de KV.P., afd. Box
tel, die deze vergadering willen bijwonen, 
mogen wij verzoeken in verband met de 
organisatie van deze vergadering, hun 
naam en adres schriftelijk op te geven 
vóór 1 t Maart a.s. op de volgende adres
sen: Prins Bernhardstraat 13 a; Deken 
Spieringstraat 11; Osch & van Leeuwen
straat 7 en Tongeren 34. 

JAARVERGADERING K.A.B. 

De K.A.B., afd. Boxtel houdt op Woens
dagavond 10 Maart in De Ark haar jaar
vergadering, waarop alle leden met hun 
gezinsleden worden uitgenodigd. 
Op deze belangrijke vergadering zal 
Meyer de Vries, van het Directoraat-Ge
neraal van de Prijzen, spreken over prijs
controle, aan welke voordracht een. ge
dachtenwisseling is verbonden. 
Voorts merken wij in de belangrijke 
agenda op: 
De verkiezing van het bestuur waarin de 
v?orzitter en de penningmee

1

ster perio
diek aftredend zijn, doch zich herkies
baar stellen. Moge vooral dit aoenda
punt de bijzondere belangstelling heb
ben van de leden, omdat een bestuurs
verkiezing nog altijd de stap is waarmee 
men de richting voor een heel jaar be
paalt. 
Voorts zal Rector Dr. J. Jansen enkele 
actuele problemen behandeling. De to
neelgr�ep zal haar statuten en reglemen-
ten knJgen. 
De leden van de KA.B. worden er op 
gewezen de circulaire met uitvoerige 
agooda en mededelingen ter memorie te 
bewaren voor Woensdag 10 Maart. 

JAARVERGADERING 
K.A.V .. ORGANISATIE. 

De Kath. Arb. Vrouwen Oroanisatie zal 
Dinsdag 16 Maart om 8 "uur in het 
KJ. V.-huis haar Jaarverg_adering houden, 
waarvoor de leden alle worden uitge-
nodigd. 
De Kajotters hebben voor deze veroade
ring het amusante gedeelte op zich ge
nomen, zodat men mag verwachten dat 
deze vergadering een aangename afwis
seling zal zijn in de sleur van het daoe-
lijkse leven der huisvrouwen. 

• " 

Ook niet-leden zijn op deze bijeenkomst 
van harte welkom. 

R.K. WERKMEESTERSBOND. 

De R.K. Werkmeestersbond, kring Box
tel, houdt a.s. Vrijdag 12 Maart des 
avonds om 8 uur een belangrijke leden
vergadering in de zaal van de Heer A. 
Bekkers, Stationsplein, alhier. 
Behalve de gewone punten zal er een 
bespreking plaats hebben over voorstel
len van de a.s. Bondsvergadering, terwijl 
het Bestuur een voorstel heeft om deze 
zomer een gezamenlijke reis te maken. 
Verder zal de ZeerEerw. Adviseur Dr. 
Janssen een causerie houden over Pu
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie". 

" 

Gezien de belangrijke agenda verwacht 
h _�t bestuur dat alle leden present zullen 
ZtJn. Stelt uw adviseur en bestuur niet 
teleur. 

BENOEMD. 

Bij Ministeriële Resolutie van 24 Fe
bruari 1948 werd de heer J. F. van de 
Wouw, assistent der Directe Belastingen, 
invoerrechten en Accijnzen, alhier, met 
mgang van 1 Maart l.i. verplaatst naar 
de Inspectie der Belastingen te 's Herto
genbosch, en benoemd bij de afdeling 
Recherche en Controledienst. 

JAARVERGADERING LAND
ARBEIQERSBOND "ST. DEUSDEDIT" 
De afd. Boxtel van de Landarbeidersboncl 
,,�t. _Deusdedit" hield Dinsdag 2 Maart 
z1Jn Jaarvergadering. 
Nadat Secretaris en Penninmeester hun 
jaarverslagen hadden uitgebracht werden 
de overige agendapunten afgew�rkt. 
Het lid M. v. d. Aa werd bij acclamatie 
als bestuurslid herkozen, terwijl in de 
Commissie voor de Stichting van de 
Landbouw A. Schoenmakers,· Roond, 
werd benoemd. 
Met ingang van 1 April werd de contri
butie bepaald op 60 et. per week. Deze 
zal, te beg.innen met Zaterdag 17 April, 
om de 14 dagen aan huis worden opge
haald door M. v. d. Aa, die gelijktijdig 
het bondsorgaan "De Landarbeider" en 
,,Her�tel" zal bezorgen. 
Na afhandeling van de agenda hield het 
hoofdbestuurslid Van Munik een spreek
beurt, waarbij hij de positie der landar
beiders schetste vanaf 1900 tot heden en 
too!lde hierbij _de verbetering· aan 'op 
sociaal-econonusch gebied. 
Spreker waarschuwde voor het Commu
nisme en spoorde allen aan mede te wer
ken aan de bestrijdin-g ervan. 
Omreden het Communisme in ontevre
denheid een voedingsbodem heeft, ver
maande hij toch vooral in gesprelçken 
met halfslachtige collega's te doen uit
komen, dat onze arbeiders alle reden 
hebben om tevreden te zijn. 
Tot slot dezer zeer geanimeerde verga
dering spoorde voorzitter Valks de l«:_çlen 
aan ongeorganiseerde vrienden te bewer
ken voor het lidmaats_chap der organi
satie. 

OMGEVING-

ST. PAULUS 
en zijn tijd (6) 

Sa4lus, met zijn werklust en ijver kon 
zich in de synagoge van de Ciliciers niet 
thuis voelen. Hoewel kost en verblijf 
niets te wensen overlieten beschouwde 
hij zichzelf als een soort klaploper, (\ie .. 
door zijn landgenoten ter liefde Gods 
werd onderhouden. Dat moest verande
ren en we zien dan ook de jonge man 
al spoedig ronddwalen in de stad, om 
werk te zoeken voor zijn geoefende we
vershancl. Hij slaagde erin, zich als knecht 
te verhuren bij een wever voor een halve 
tienling en de kost. 
Enige uren per dag zat hij op de weef
stoel en de overige tijd kon hij besteden 
aan de lessen van de Rabbijnen. 
De Rabbijnen waren over het algemeen 
geen welgestelde lui, maar meestal am
bachtslieden, zoals Saulus zelf: leer
looiers, smeden, wisselaars, schrijnwer
kers enz. Ze hadden dan ook niet de 
beschikking over ruime huizen waar ze 
het onderricht konden oeven ' 
Bij goed weer gaven ze hun I;ssen in de 
zuilen galer!jen op het tempelplein, bij 
slecht weer 111 een gebouw in het buiten
voorhof van de tempel. 
Men wisselde dikwijls van leraar, maar 
langzamerhand koos men zich toch een 
vaste leraar, aan wie men zijn vertrou-
wen schonk 
Z_o is ook Saulus eerst eens op verken
ning gegaan en daarna heeft hij zijn 
keuze gemaakt en schenkt hij zijn ver
trouwen aan Garnaliel, de oude. 
Het is merkwaardig' hoe de karakters van 
leermeester en leerling geheel verschil-
lend zijn. 
Saulus, de voortvarende, de onstuimige 
en Gamaliel, de rustige, kalme, die wars 
was van alle handtastelijkheden, maar 
een man van groot geloof en diepe gods
vrucht. 
Buiten de Wet bestond er niets voor 
hem. Toneel, wedstrijden, worstelspelen, 
waar Saulus zo van hield waren voor 
hem uit den boze. ' 
�e Wet was zijn enige leefregel. Tot 
,n het mterste •::ercl ze ;loc� hem n:1 ge
leefd, zoals door de echte Farizeën: Hij 
zou b.v. _ _  de blaadjes van muntkruid, anijs 
en kom11n geteld hebben in zijn tuintje 

om het tiende gedeelte ervan te kunne� 
afstaan aan de tempel te Jeruzaiem. 
Hij at geen groenten van de markt zon
der ze eerst te wassen. Hij droeg· de ge
bedsrollen aan. het voorhoofd enz. enz. 
Bij het volk stond Gamaliel hoog aan
geschreven. En als de lessen uit zijn en 
Gamal(�I vanuit de tempel terugkeert 
naar z11n woonhuis, wordt hij door een-
ieder vriendelijk gegroet ..... . 
Tijdens de les�n zit Gamaliel op de ste-

• n�n bank i� de tempelhal. Op de vloer 
zitten en liggen de leerlingen (aan de
voete_n van de Meester), en luisteren 
aandachtig naar de Wet die in ieder 
onderdeeltje wordt verkl�ard en uitge
legd. 

• Onde_� de drang van die Wetstudie groei
de htJ tot een volbloed Farizeër een 
dier mannen, die de duizenden uitspra
ken en haarkloverijen van de schriftge
leerden nauwgezet naleefden. 
Te Tarsus was hij gewoon op de Sabbat 
met een lange wandelstok door de stra
ten te genieten. 
Thans liet �ij zijn stok thuis liggen, want 
de Wet luidde: Op. Sabbat mag niets 
worden meegedragen. 
Dit kl�i�e feitje typeert duidelijk de
mentaliteit van de echte Farizeërs die 
zich vastklampten aan de letter va� de 
Wet. 
De lessen werden geope'nd en gesloten 
met een smekend gebed tot God dat 
Hij toch de beloofde Verlosser br�n"en 
zou, om redding te brengen aan zijn �it
verkorer. volk. 
.En al, de lessen waren geëindigd, wan
delde Saulus nog uren rond in de galerij 
en ·,an de . tempel, en leerde al mompe
lend de uitspraken van Gamaliel van 
buiten. 
En wanneer de laatste zonnestralen over 
de heuveltoppen scheerden blies een 
priester vanaf de hoogste ti�nen van de
tempel zijn langgerekte bazuinstoten over
de stad, om het aanbreken van de Sab
bat aan te • kondigen. Zo zal ook eens 
de bazuin schetteren over Jeruzalem, om 
het optreden vän de heerlijke Christus 
aan te kondigen. 
Zalig degenen, die in Zijn dagen zullen 
leven! D.

. ..'Bca�t' s Centaun ueuoeAt ... 

1 
VERHUIZENDE ABONNEE'S 
worden verzocht hun adreswijzi
ging onmiddellijk door te geven 
aan de administratie van Brabant's 
Centrum, Molenstraat 19, even-
tueel via de bezorg�. 
KLACHTEN 
OVER BEZORGING gelieve men 
eveneens direct bij de administra
tie te melden, opdat ongeregelde 
b�zorging uitgesloten wordt. 
H.H. MEDEWERKERS van ons 
blad worden verzocht hun copy, 
als het maar enigszins mogelijk is, 

\, 
reeds DINSDAG in te zenden. 

• 



,,De NE)derlandse Vrouw1898-1948" 
( H�ldeblijk aan H. M. de .Koningin J 

zitter. Deze laatste, welke zich niet her
kiesbaar had gesteld, omdat militaire 
dienst zulks onmogelijk ·maakte, werd 
een spontaan (en verdiend) dankwoord . 
toegesproken. 

In Februari 1947 reeds, namen 
enkele· dames het initiatief tot het 
houden van een tentoonstelling, 
•die het leven en werk zou uitbeel
den van de Nederlandse vrouw, 
gedurende de regeringsperiode 
van H. • M. de Koningin Wilhel
mina, aan wie men in deze geest 
hulde wilde brengen. 
Thans heeft deze 

1
,wensdroom van 

Februari 1947" reeds zo'n vaste
vorm aangenomen, dat alleen nog 
slechts de sympathie nodig is van 
alle vrouwen om deze tentoonstel
ling als een algemeen huldeblijk 
van de Nederlandse vrouwen aan 
onze • vorstin voor te kunnen 
_dragen. • 

. WAT BEOOGT DEZE 
TENTOONSTELLING? 

Deze tentoonstelling, die geopend zal 
zijn van 18 Augustus tot 29 Septem'ber 
van dit "gouden" jaar, en gehouden zal 
worden in de Houtrusthallen in Den 

• Haag, zal voor de toekomst het werk der
vrouw stimuleren, zij zal de punten naar 
voren brengen, die herziening behoeven 
van de vrouw zelf of van de overheid. 
Zij zal de b@langstelling van de vrouwen 
onderling voor haar leven en werkén op
wekken en zij zal de izrote vooruitgang 
tonen, die de vróuw in de afgelopen vijf
tig jaar mocht beleven en die een indi
rect uitvloeisel is van de zegenrijke rege
ring van Hare Majesteit de Koningin. De_
tentoonstelling geeft te zien, dat de 
betere levensomstandigheden, waaronder 
de Nederlandse vrouwen momenteel 
leven, stapje voor stapje verbeterd en 
veroverd werden. 

1 ' 

VOORBEREIDING. 
De komende tentoonstelling wil een zo 
volledig • mogelijk beeld geven van de 
vrouw in het Nederlandse volksbestaan. 
Men wil laten zien wat in de vijftig afge
lopen jaren gegroeid is in het wezen van 
de vrouw en datgene wat uit deze- groei 
is voortgekomen. 
.Als men even doordenkt op deze doel
stellingen, zo ijzig kort geformuleerd, zal 
men beseffen, dat het hier een geweldig 
•organisatiewerk betreft, dat een gedegen
voorbereiding vraagt: 
Bij het samenstellen van het hoofdbe
·stuur van deze tentoonstelling zat de 
gedachte voor in dit Bestuur alle schakè
ringen te vertegenwoordigen, zonder dat 
de leden een bepaalde vereniging, groep, 
federatie of anderszins daarin vertegen
woordigen. 
In overleg daarom, met de twee over
koepelende vrouwenorganis;:ities in ons 
land, de Nationale Vrouwenraad en het 
Nederlands Vrouwen Comité werd het 
bestuur samengesteld .. Om • een logisch 
overzicht van de veelzijdigheid van een 
vrouwenleven te krijgen, werd de ten
toonstellingstof in 10 groepen verdeeld. 
Aan het hoofd van iedere groep werd 
een deskundige vrouw gezocht, die we
derom een staf van deskundige vrouwen 
uit alle delen van het land om zich heen 
verzamelde. Het bestuur kwam in con-• tact met de echtgenoten der Commissa
rissen van de Koningin ·en deze knoop
ten op hun beurt contact aan met de 
Burgemeestersvrouwen, die beloofd heb- -
ben in hun gemeente een Contact-Com
missie in het leven te roepen. 
Zo hoópt men alle vrouwen in het ge
hele land te bereiken. 
De voorbereidingen zijn thans in een zo
ver gevorderd stadium gekomen, dat men• 
reeds kon gaan denken, hoe het bedrijfs
kapitaal bijeen te brengen. Hiertoe wer
den couponboekjes ontworpen, waar
door iedere vrouw in de gelegenheid is 
tegen ontvangst van een co1,1ponnetje, 

,,'T ANKER�' 
Zuivel- en Levensmiddelenbedrijf ,,'t An- _ 
ker" van C. de Jom:-van Kempen heeft 
de eisen van de tijd begrepen. 
Deze conclusie trekt men onwillekeurig 
bij het zien van d� modernisatie, die het 
bedrijf ondergaan heeft. 
De vergrote winkelruimte biedt de klant 
thans een van elkaar gescheiden zuivel
en levensmiddelenbedrijf met een prac
tische, overzichtelijke indeling. 
Alle ruimte is benut. De artikelen zijn 
in P.rote verscheidenheid gerangschikc, 
zonder dat het interieur hierdoor "te 
druk" werd. 
Het winkelen, in ,,'t Anker" is de klant 
in alle opzichten tot een gezellige nood
zaak-van-elke-dag gemaakt. 
Men heeft er een comfortabele ruimte, 
met buitengewoon practische toonbanken, 
die een vlotte bediening mogelijk make11. 
Men heeft direct een overzicht van zo
wel zuivelproducten als kruidenierswaren, 
die met betrekkelijk weinig materiaalver
bruik' maar door 'n flinké dosis practisch 
inzicht, ve�koopkundig zijn gerangschikt 
De uitbreiding van deze zaak belooft 
voor menige huisvrouw in dat gedeelte 
van Boxtel een uitkoms'f te zijn. 
Het winkelinterieur werd verzorgd door 
de fa. Leermakers. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 

In dank de volgende giften ontvangen� 
Fa. v. d,, Aa, Heult f 10,-; Fam. v. d. 
Langen berg-Bekers f 12,-; Martien en 
Gerard v. d. Schoot en Theo Schelle
kens f 1,50. 

VERENIGING VOOR 
KATHOLIEKE GEZINSVOOGDEN 

EN PATRONAGE. 
Vrijdag 26 Februari waren in Hotel_ van 
Vlerken de Katholieke Gezinsvoogden 
en. Gezinsv<5ogdessen bijeen om te ko
men tot officiële oprichting ener plaatse
lijke Vereniging. De Heer Buitenweg uit 
's Hertogenbosch, ambtenaar bij de kin-; 
derwetten, gaf in zeer heldere bewoor
dingen uiteenzetring van doel en werk-

waarvan de waarde varieert van 10 cent 
tot 10 gulden, een gift te schenken en 
haar handtekening te zetten in het ge
denkboek. Comité's, die deze actie ter 
hand zullen· nemen, worden door het 
hele land ge�ticht. 

PLANNEN, 
DIE VORM KREGEN. 

Dit pionierswerk heeft het, mogelijk ge
maakt, dat architect Henri Pieck en 
Mevrouw Myhuizen-ter Braake, hoofd 
van de tentoonstelling, reeds hun plan
nen konden vastleggen. 

Nadat de nieuwe voorzitter reeds direct 
enkele drastische maatregelen voor de 
toekomst afgekondigd had, 'besloot aal
moezenier, kapelaan Van Gorp met een 
geestelijke injectie, deze goede bijeen
komst. die een nieuw jaar inluidt van in
tensief arbeidersjeugdwerk, waarbij -
vooral zonder te veel de grote trom te 
roeren - een goede kern _gekweekt zal 
moetén worden, om op dit terrein sucees 
te kunnen oogsten. 

"ST. RAPHAEL" IN DE BLOEMEN 

,,Wie niet met mij verzamelt, 
verstrooit". Bij het binnenkomen in de Houtrustha-1-

len bevinden wij ons midden in het ge
zin. Het gezin neemt de grootste plaats 
in voor de Nederlandse vrouwen en 
daarom werd ook de gehele rechterkant 
van c.le Houtrusthallen hiervoor gereser
veerd. Zo zal men de-verschillende stands 
doorlopen met haar beelden uit vijftig 
jaar gezin om dan plotseling herinnerd te 

- worden aan de meest sombere jaren uit
deze laatste halve eeuw, n.l. de oorlog. 
Via deze aparte expositie komen wij in de 
middenruimte van de tentoonstelling. 
Hier vindt men de vrouw werkend op 
een terrein buiten het gezin. Zoals zij 
haar plaats inneemt in het politieke en
staatkundige leven. 

Na een 45-jarige uitstekende staat van 
dienst meende St. Raphaël, afd. Boxtel, 
alle reden te hebben de bloemetjes eens 
buiten te zetten. En het is goed, op zijn 
tijd eens even stil te staan, om het ge
dane werk te bezien en zich te toetsen 
aan de werkers, die met zoveel "vecht-

• lust" aan de moeilijkheden - en dat
waren er velen - het hoofd hebben ge-
boden. . 

Als kunstenares, als academisch ge
vormde, als onderwijzeres. Zijn wij bij de 
vrouw in he-t onderwijs gekomen, dan 
blijkt dat wij het rechterpand al weer 
geheel afgewandeld hebben en wij wen
den ons naar de linkerzijde van het 
middenpad, na de vooruitgang en het 
verschil .geconstateerd te hebben van de 
vrouw in de landbouw, vijftig jaar gele-· 
den en thans, welke afdeling de eerste 
is van de nu voloende groep, de vrouw 
in Beroep, Bedriïf en Sociaal werk, ter
wijl in een rustig stil hoekje _ aan het 
einde der zaal de vrouw in het gods
dienstig leven haar plaats zal vinden. 
De mode, in al haar grillen, beslaat de
overige linkerwand, behoudens een hoek
je voor de vrouw in de sport. Men zal 
de evolutie van het strandleven nog 
eens zien voltrekken, waarbij alle exces
sen natuurlijk vermeden zullen worden 
en er zullen films draaien over onder
werpen, welke op geen betere manier 
zijn uit te beelden. •• 
Een beetje vermoeid van deze wande
ling komt men op weg naar het restau
rant, tenslotte over een pleintje, waarop 
nog eenmaal de gehechtheid van alle 
Nederlandse vrouwen aan het Oranjehuis 
en onze Koningin tot uitdrukking werdt 
gebracht. In dit verband is het mede van 
belang te weten, dat er besprekingen 
gaande zijn om ook de vrouw uit onze 
overzees_e, gebiedsdelen ,ill haar wezen en 
werk te exposeren.

VERANTWOORD?
Reeds veel· is de vraag gesteld of zulk
een grootse tentoonstelling wel verant
woord geheten mag worden. Ze is ,ver
antwoord, omdat er zoveel goeds mee 
gebracht wordt en op de meest zuinige 
wijze beheerd beloofd te worden, daar 
practisch alle werk belangeloos wordt g .e
daan door honderden vrouwen en de in
richting van de tentoonstelling 1 zo sober 
mogelijk zal worden gehouden, zonder
dat dit afbreuk zal doen aan het fraaie 
ervan. 
De gemaakte winst tenslotte komt ten
nutte van een door H. M. de Koningin 
aan te wijzen liefdadig doel. 
Er is dus alleen maar n:den om belang
stelling te tonen voor dit mooie werk. 

\De vrouwenorganisaties in tal van Bra
bantse gemeenten, die reeds nu aan het 
sparen zijn voor een bezoek aan deze 
expositie, hebben een voorbeeldig begrip 
getoond, dat navolging verdient. 

wijze der vereniging. Na een geanimeerd 
vraaggesprek tusfon de leden en de Heer 
Buitenweg werd de oprichting der Ver
eniging met algemene stemmen goedge
keurd en het volgende Bestuur gekozen: 
De Heer J. C. v. Etten, Hoofd der St. 
Petrusschool, Voorzitter. Mej. Mr. Alex 
van Susante, Secretaresse. De Heer F. 
de Rooij, Hoofd der St. Franciscusschool, 
Penningmeester. Dè Dames fi. van 
Roosmalen en Jo van Vlerken. 
Aan de Vereni0ing zal een geestelijk ad
viseur worden toegevoegd. 

KAJOTTERS-JAARVERGADERING. 
En nu de bezem in de mast, want ...... 
Het was Woensdagavond j.l. in de Ka
juit een jaarvergadering van het goede 
soort, waarin de Boxtelse Kajotters 
schoon schip maakten. 
Na enkele nummers van het KA.J-koor 
sprak Piet Vriens, de diocesane voor
zitter van de KA.B. en eerste voorzitter 
van de Jonge Werkman in Boxtel, in de 
tijd, dat ·hij tesamen met Ad Bevers, Jan 
v. d. Plas, Piet Boley en vele anderen,
(in een "aangekleed" kippenhok als 
secretariaat) de weg vrij maakte voor 
wat thans K.A.J. heet en wat van nu af 
aan KA.J. zal zijn: Katholieke Arbeiders 
Jeugd; Katholiek voor alles en in alle op
zichten. Eerst dan, aldus Piet Vriens, 
verdient de . arbeidersjeugd · de rechten, 
waarvoor gestreden is_ en nog gestreden
wordt. Zijn woorden, enthousiast als al
tijd, wisten ongetwijfeld vele harten van 
jonge arbeiders warm te maken voor de 
sociale plicht, die "georganiseerd zijn" is. 
Zijn klare taal toonde aan wat organi
satieliefde en -ijver vermag te doen en 
vormde een psychologisch zeer juiste 
inleiding op de bestuursverkiezing, die 
na zijn causerie, als oud-voorzitter van 
de Boxtelse jonge arbeiders, aan de orde 
was. 
Voor de vijf functies in het bes.tuur, dat
volledig aftrad, werden met meerderheid 
van stemmen Hendriks (36), v. Nunen 
(35), Pastoor (34), v. d. Aker (33) en 
Kampert (25') gekozen.
Piei Hendriks (diocesaan secretaris van -
de K.A.J.) volgde J. Elissen op als voor- • 

Boxtel deed dat ook en in dit verband
huldigden zij het 84-jarige jubilerende 
lid v. Wijk. 
En in dit verband spraken ook voorzitter
Pietermans en adviseur Rector Jansen 
over de 45 jaren katholieke organisatie 
en w.it er in deze periode bereikt was. 
En nog steeds valt er een massa te doen. 
,,Daarvoor heeft St. Raphaël actieve le-
den nodig", aldus de Rector. 
Zondagavond had St. Raphaël feestende
leden. In het meer dan stampvolle 
Jeugdhuis in de Nieuwstraat bracht de 
Spoorwegtoneelvereniging "Vrienden
kring" het Brabantse spel van tlenri
't Sas ,,Zahd of Klei". 
De ronde humor van dit· spektakelstuk
lag de spoorwegmannen goed en zij wis
ten de lachers op hun hand te krijgen. 
Ze brachten een uitvoering, die goed 
voldeed in het gezellige "onderonsje" 
van St. Ráphaël, die thans weer op weg 
is naar het gouden feest. • 
Ad multus Annosl 

ONTWIKKELINGSAVOND K.A.B . • 
Verleden week Woensdag hield de Box
telse KA.B. wederom een ontwikkelings
avond, die speciaal bedoeld was als een 
propagering van de instellingen der 
'.K.A.B. • 
De Heer de Wolf gaf als inleiding een 
overzicht van de geschi_edenis van de 
KA.B. en daarmede van de Centrale 
Volksbank, die gegroeid is uit de z.g. 
kleine spaarkassen. Reeds in 1890 propa
'geerde Dr. Ariëns het sparen onder de 
arbeiders. De K.A.B. heeft dit idee steeds 
gevolga. 
Sparen bij de Centrale Volksbank, aldus 
de heer de Wolf, is vooral voor de Ka
tholiek georganiseerde arbeiders van zo 
groot belang, omdat de bank 2 % rente 
geeft, het kapitaal nooit tegen de katho
lieke arbeiders gebruikt, doch steeds tot 
hun voordeel. (In dit verband wees hij 
op de bouw van het Sanatorium Berg en 
Bosch). De Centrale Volksbank. ver
strekt verder hypotheken aan de leden 
tegen een rente van hoogstens 3-3¼%, 
hetgeen dus ook weer·een geweldig voor
deel betekent. Als derde voordeel noem� 
de_ hij nog dat de Centrale Volksbank de 
enige -bank is, die ook over de geblok
keerde saldi steeds 2 % rente blijft be
talen. Tenslotte herinnerde spreker eraan 
dat de Centrale Volksbank ook de jeugd 
gelegenheid tot sparen geeft, b.v. door 
het schoolsparen met zegels door de 
schoolgaande jeugd:-
De !Jeer Lansink, vervolgens, gaf eerst 
een volledig overzicht van alle instellin
gen van de KA.B., zoals De Ontwikke
lings Centrale in Doorn, De Volkskrant 

, met zijn oplage van 180.000 exemplaren, 
Herwonnen Levenskracht, Woningbouw
verènigingen, Kan. van Schaikfonds, 
Concordia, de Volksbank en vele andere. 
Als speciale voordelen van de Levens
verzekeringmij. Concord.ia gaf de heer 
Lansink aan de uiterst lage premies, de 
premievrijstellingen bij ziekte, de uitke
ringen bij gezinsvermeerdering, de pre
mievrijstelling bij deze gelegenheid, de 
winstaandelen e.d. 
Evenals de Volksbank biedt Concordia 
de gelegenheid om het geld van de Ka
tholieke Arbeiders goed en in het belang· 
van die· arbeiders te beleggen, waardoor 
toch het belang van eenieder gediend 1s. 
Met een kbrte gedachtenwisseling nam 
deze uiterst belangrijke vergadering een 
einde. 

BURGERLIJKE STAND DER 
GEMEÈNTE BOXTEL. -

van 24 Febr. t.e.m. 1 Maart 1948. 

GEBOREN: Antonius B. G. zoon van W. 
de Hommel en B. C. Schalk - Johannes 
M. zoon van J. L. Puijn en van J. J. M.
v. Dinther - Christina Christianus zoon
van J. H. v. Roosmalen en van A. Fr. v. 

• Beers - Justinus A. A. M. zoon van A.
J. M. v. Erp en van M. L. A. Egelie -
Marinus G. • C., zooR van A. v. Amstel 
en van J. M. Blummel - Adrianus M. 
Fr. zoon van A. Kastelijn en van C. J C. 
Appeldoorn - Elisabeth G. W. dochter
van Th. de Wit en van A. M. Leenders. 
·- Martinus A. zoon van L. H. v. d.
Biggelaar en van H .. C. Olijslagers -
Martina A. L. dochter van H. A. C. Wij
gergangs en van E. P. v. d. Plas - Hen
drikus M. A. zoon van J. A. L. Voets en 
van W. M. Smits - Laurina H. W. 
dochter van J. H. van Hal en van J\:'I. H. 
v. d. Boom - Sjoerd B. J. zoon van Th.
Minneboo en van M. M. v. d. Schuit.
GEHUWD: Henri Claassen en Cornelia 
Wilhelmina Calsijn - Frederik Willem 
Scholten en Maria Johanna Antonia • 
Frantzen. 
OVERLEDEN: Maria Stupp, echtgenote 
van A. Langenhuizen, oud 60 jaren 
Fráncis Th. van der Meijden, oud 42 
jaren, Liempde. 

Algeme·en Nieuws. 
ZESDE LUSTRUM ST. LEONARDUS 
24,-en 25 April 1948 viert de R.K. Stu
dentenvereniging St. Leonardus van de 
R.K Leergangen te Tilburg haar zesde
lustrum. • 
Willen alle oud-leden ten spoèdigste hun 
namen en adressen opgeven aan het 
secretariaat: • Boerhavestraat 76 te Til
burg·, daar ons· archief door oorlogsom
standigheden grotendeels verloren is ge-
gaan. - • 
Nadere mededelingen zullen U dan wor
den toegezonden. 
WAAR ZIJN•DE 

• NIWIN-CANTINEWAGENS? -
De Nationale Inspanning Welzijnsver
zorging Indië (NIWIN) heeft thans uit 
Indië bericht ontvangen, waar de_ eerste, 
kortgeleden uit Nederland verzonden, 
cantinewagens zijn gestationneerd: 
De wagen van: Gouda naar Palembang; 
Oldenzaal naar Medaan; Kampen-IJssel
muiden naar Padang; Amsterdam naar 
Semarang-; - Apeldoorn naar Tjilatjap; 
Katwijk naar Soerabaia; Rotterdam naar 
·soerabaia; Ommen naar Batavia; Leiden
naar Batavia; Leiden naar Makassar; 
Vlaardingen naar Makassar; Enschedé
naar Makassar; Enschedé naar Sema
rang; Assen naar Cheribon. 
Met de verdeling is rekening gehouden
met de militairen die afkomstig zijn uit
de plaatsen, welke deze NIWIN-cantine
wagens hebben geschonken. Ook de bui
tenposten zullen door deze wagens wor-. 
den bestreken. Over de verblijfplaats der 
volgende cantinewagens zullen te zijner 
tijd nadere mededelingen worden gedaan. 

Distributie=Nieuws.
OFFIClëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 7 Maart -
tot en met 20 Maart 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 802 
232 Algemeen: 750 gram suiker., boter

hamstrooisel, enz., 
of 1500 gram jam, stroop,· enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

233 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 
tot en met 13 Maart). 

231 Algemeen: 400 gram brood of 1 
rantsoen gebak 

229 Algemeen: 2 eieren. 
225 Reserve: 800 gram brood (geldig 

• tot en met 13 Maart).
228 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 13 Maart). 
Bonkaarten KD, KE 802' 
730 Algemeen: 250 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen. 

732 Algemeen: 500 gram suiker, boter
hamstrooisel, enz., 
of 1000 gram jam, stroop, enz., 
of 500 gram versnaperingen. 

733 Algemeen:. 400 gram brood (geldig 
tot en met 13 Maart). 

731 Algemeen: 400 gram brood of 1 
rantsoen gebak. 

729 Algemeen: 2 eieren, 
725 Reserve:- 400 gram brood (geldig 

tot en met 13- Maart). 
728 Reserve: 500 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 
803 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 
1075 Suiker: 250 gram suiker, boter-

hamstrooisel, enz., . ' of 500 gram jam, stroop, enz., 
of 250 gram versnaperingen .. 

Tabak- en versnaperingenkaarten • enz.
QA, QB QC 802 
19, 23 -Tabak: 2 rantsoenen sigaretten 

of kerftabak. 
21 Versnaperingen: 200 gram versnape

ringen, 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

24. V �rsnaperingen: 100 grain versnape-
- ringen,

of 100 gram suiker,· boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop, enz.

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 5 Maart worden gebruikt. 
Op Zaterdag a.s. zal nog een bon voor 
zachte zeep worden . aangewezen. 
,Niet aangewezen zijn en vernietigd kun
'hen worden de bonnen 182, 184, 185, 
684, 685 Melk; 190, 191, 197, 697, 698 
Reserve . 

. 

. 

Sociale Verzekeringen. 
Vraag. Ik ben 53 jaar oud en heb sedert 
1920 een ongevalsuitkering van f 5,22 
per week. Heeft nu een van mijn kinde
ren recht op kinderbijslag of heb ik zelf 
daar recht op. Ik ben sedert dié tijd, dat 
is 7 Mei 1920 niet meer in staat te wer
ken. Gaarne had ik antwoord in Bra
bant's Centrum in uw rubriek Sociale 
Verzekering. H. v. Sch., lio,ctel. 
Antwoord. De Ongevallenwet kent geen 
enkele bepaling, waarbij aan rentetrek
kers, blijvend invaliden, kindertoeslag· 
-zou kunnen worden verstrekt. Evenmin
hebt U recht op kinderbijslag ingevolge 
de Kinderbijslagwet, daar onder deze 
wet alleen arbeiders vallen in dienst .van 
een onderneming. 
Ook uw kinderen kunnen geen rechten
ontlenen aan de Kinderbijslag. U bedoelt 
hier zeker, dat uw oudste zoon vanwege 
uw invaliditeit de kostwinner is en een 
kinderbijslaglijst zou moeten worden ver
strekt. Deze vraag wordt mij dikwijls 
gesteld, ook door weduwen, van wie de 
oudste zoon de kostwinner is·· van het 

� gezin. 
Geven de beide genoemde wetten der
halve geen rechten om in het door u 
bedoelde geval in het genot van kinder
bijslag te worden gesteld, toch zal in de 
naaste toek9mst de gelegenheid bestaan 
voor rentetrekkers om een kinderbijslag 
aan te vragen. 
De Minister van Sociale Zaken heeft 

nam�lijk een afzonderlijke kinderbijslag
regeling getroffen en thans een. Wets• 
o!1twerp bij de Staten-Çeneraal inge•
d1end. � 
De regeling zal. in hoofdzaak dezelfde 
bepalingen bevatten als de Kinderbijslag• 
wet1 doch staat hiervan geheel los, daar
de kosten vàn het ontwerp ten laste van 
de Staat komen. Het ligt iri de bedoeling 
in aanmerking te doen komen de arbei
ders die in heJ genot zijn van een invali-
diteitsrente ingevolge de Invaliditeitswet, 
derhalve toegewezen op het bezit van • 
een rentekaart, verder de ·rentetrekkers 
op grond van blijvende invaliditeit inge
volge de Ongevallenwet 1921, De Land
en Tuinbouwongèvalleriwet 1922 of de
Zee-ongevallenwet 1922. 
Bovendien· strekt het Ontwerp zich uit 
tot de kinderen die een wezenrente ge
nieten ingevolge deze Wetten, zij_ het
onder zekere beperking. • 
Waar het recht op wezenrente krachtens 
de Invaliditeitswet bestaat tot de 14-
jarige leeftijd en de kindérbijslag , wordt 
verleend tot de 16-jarige leeftijd, heeft 
de Minister het wenselijk geacht .de • 
wezenrente krachtens de Invaliditeitswet 
tot 16 jaar te verhogen, wat zeer zeker
eveneens een belangrijke verbetering is; 
Bij de Ongevallenwetten bestond - deze
bepaling reeds. . . 
Verder kan het wensdijk...worden geacht
de aan de man toekomende kiridei'bijslag. 
geheel of gedeeltelijk aan de vrouw be
taalbaar te doen stellen bij scheiding van 
tafel en bed en wanneer de echtgenoten 
duurzaam gescheiden zijn. In dit geval
geldt als voorwaarde, dat de vrouw met 
de verzorging van de kinderen of van • 
enige kinderen is belast. • _ 
Zodra het Ontwerp is· goedgekeurd zal
een nadere uiteenzetting over de defini
tieve regeling worden gegeven. 

H. v.d. K.

SPORT-NIEUWS 
Boxtel - Zundert � - 1 

Boxtel,· dat Timmermans ·moest missen, 
had .P. Huyberts als. reserv_e laten ;ian
rukken. En wat gevreesd werd gebeur- -
de. Individueel was Huyberts zeker niet
de mindere van Timmermans, docJr het
ploegverband was hopeloos , zoek ge
raakt. 
De aanvalsmachine, die slechts met hor
ten en stoten werkte, had aan v. d .. Hey
den niet de gewenste gangmaker. De 
linkervleugel combineerde heel aardig- in
tribune-stijl, d.och slaagde -er niet in een 
verrassend element in de aanval te leg
gen. Alle aanvallen werden zonder enige 
variatie over links geleid en moesten 
doodlopen,. zolang de rechter-wing niet 
in het spel betrokken werd. De Zundert
se ve�dedigers, die verwoed van .zich af
beten en bergen werk verzetten, kregen 
alle tijd -het doorzichtige spel "dood" te 
leggen. Deze kanttekeningen konden 
rt!eds in het prille begin van deze forse 
ontmoeting gemaakt zijn, want Boxtel,
maakte zich, van de aanvang af, reeds 
vleugellam, door de rechter vleugel op 

. non-actief te zetten. 
Men opereerde herhaaldelijk op het
Zundert-gebied, doch op een hoogst 
enkele uitzondering na, zagen de Zun
dert-verdedigers zich niet voor onoplos
bare problemen gesteld. Deze hoogst en
kele uitzonderingen werden gevormd 
door twee goede schoten van Boxtel's 
middenvoor, een machtig hard ·schot van
,M. Voets, dat juist_ naast.gierde. en een/ 
ingeschoten bal van v. d. Aker, die van 
rechtsbinnen Huyberts geen vrijbrief 
kreeg. Op de doellijn stuitte de bal van 
zijn rug weer het veld in. 
Aan de overzijde was het Leyten, die 
zijn beste keepers-kwaliteiten had moe
ten aanspreken om een verrassende kop
bal �it zijn kooi te moeten ranselen- en 
een listig schot uit de bovenhoek .,te -
plukken. �' 
Verder verliep alles volgens· de starre

• methode (die geen enkele toeschouwer
kon boeien) totdat Zundert meende wat
leven in de brouwerij te riioeten brengen. 
Hun gevaarlijke middenvoor was doorge
broken en nam, op een meter afstand van
doelman Luyten, een bal uit de lucht in
eens op de schoen . . .  De "poeier" kwam 
precies in de handen.. .  en maagstreek 
yan doelman Leyten, die als een blok 
tegen de grond sloeg, doch de bal jn zijn 
bezit hield. 
Nauwelijks hersteld, zag hij een elfme- •
terschop tegen zich nemen, toen een van
zijn backs bij een volgend schot geen 
beter middel wist dan de bal met de 
handen ,uit het ,doel te slaan. 
Bijna slaagde Leyten .er nog in zijn doel 
brandschoon te houden, het schot was
echter te hard en zijn uitval - hoe snel 
ook - kwam nóg te laat. . , 
Na de rust leefde het spel snel op. Boxtel
schet;n haar achterstand zo gauw moge
lijk ongedaan te willen maken. Een van 
links, direct naar rechts gespeelde bal, 
werd om de aanstormende back ge
toverd en op de uitschietende voet van
Van den Broek gepast 1-1. 
Enkele minuten later zag Boxtel zich een
penalty toegew�zen, waaruit het tweede 
doelpunt werd ..,geboren. Enige minuten 
later zou het zelfs 3-1 zijn geworden ,
door de fraaie (traditionele) goal van
Huyberts, als de scheidsrechter juist geen
buitenspel had geconstateerd. 
Zo snel als het verrassende element in
het spel van Boxtel was gekomen, zo snel 
verdween het ook weer. De verflauwing 
in de ijver bij de voorhóede sloeg zelfs 
over naar de achterhoede. 
De middenvoor. van Zundert slaagde er 
in aan zijn bewaking te ontsnappen en 
naast de uitlopende (weifelende) Leyten
in te schieten 2-2. Even' later permit
teerde W. v. d. Meyden zich nog een ·
slordigheid, dat alle Boxtel-haren ten
berge de.ed rijzen. 
Met een allemachtig hard sch'ot· van ,M.
Voets, dat van de deklat in doel. sloeg en
er met effect weer uit caramboleerde, is
alles gezegd wat er van de . resterepde 
tijd te zeggen valt. . • 
De scheidsrechter, die naar wij verna-.
men, zijn debuut maakte in de K.N.V.B., 
bleek het' kunstje om de teugels strak te 
houden aardig onder de knie te hebben. 
):n scheidsrechters, die zich aan de om-

• 

• 

• 

.. 



• - standigheden . weten aan te passen, vin- • 
den hun weg. Wij hopen hem op deze 
weg nog eens te ontmoeten. 
Boxtel 2 en13 verloren in St. M. Gestel 
van dezelfde elftallen met 3-1. 

• A.s; Zondag S.V.G.-Boxtel. 

. K.S.V. ,,0. D. C."
Aangezien het eerste elftal nog steeds 
vrij is van de competitie wedstrijd (er 
moet nog een wedstrijd worden gespeeld) 
en het wachten is op de Bekerronde,. 
wordt alles in het werk gesteld om deze 

•· gedwongen rustpe_riode te benutten voor
het spelen van vriendschappelijke wed
strijden. Op het ogenblik zijn onderhan-

• delingen gaande met Hieronymus uit
Tilburg. 
Men raadplege de raambiljetten,. want er 
bestaat vrij grote zekerheid dat er Zon-
�ag wordt gespeeld. 
Het 2e en 3e elftal spelen uit respectie-

• velijk tegen St. Mich.-Gestel 2 en Zwa-
luwen 3, • • , . 
Ji�ren bestuursleden, denkt aan de ver
gad_ering van Vrijdagavond

_. 

Nader wordt gemeld, dat O.D.C. a.s. 
. Zondag speelt tegen Hieronymus;Tilburg. 

De wedstrijd begint in tegenstelling met 
anders om TWEE UUR. 

Vandaag gaat de 2e schaal voor de bi
zondere noden van het Episcopaat, welke 
bizonder in de milddadigheid van de 
gelovigen wordt aanbevolen. 
Vanavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje, en gebed tot St. Jozef en Te 
Deum, v.w. de verjaardag van de Paus
kroning. 
Maandagavond om half 8 Maria-Congre
gatie. Woensdagavond om 7 uur Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot St. Jozef 
v.w. de maand Maart. Donderdagavond 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Vrijdag a.s. begint de Novene tot voor
bereiding op de plechtige H. Communie. 
Daarom worden deze kinderen verzocht, 
Vrijdag te beginnen, aanwezig te zijn in 
de H. Mis van half 8, waar ze pla.ts 
nemen in het priesterkoor. 
Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg, waar
na kort Lof en verering van de relikwie 

,van het H. Kruis, v.w. de Vastentijd. 
Zaterdag is het biechthoren van half 3 
tot 4. uur en van 6 tot half 8. 
Zondag a.s. zullen de kinderen onder 
de H. Mis van kwart voor 8 de plech
tige H. Communie doen. 
Onder deze H. Mis alsmede onder het 
Lof worden de stoelen in het priesterkoor 
en vlak achter het priesterkoor gereser- _ 
veerd voor de Communiecanten. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 

D.V.G. - D.E.B. t - 2. - MAANDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
Het heeft DVG Zondag j.l. niet meege- voor Franciscus Jurgens; z.a. gel. mndst. 
zeten in de thuiswedstrijd tegen DEB. voor Cornelia Renders; H. Hartaltaar 
Hoewel· DVG reeds direct na de aftrap gel. mndst. voor Petronel� v. Grinsven
het initiatief in handen neemt, komt suc- v. d. Steen; H. Bloedkapel gel. H. Mis
ces aan de andere zijde. Na twintig mi- v. Franciscus Verheyden v.w. de buurt; 
nuten neemt DEB de leiding. Nog voor om half 8 gel. H. Mis voor Maria Eyke
<le rust brengt de DVG-middenvoor de mans; z.a. gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. 
stand op gelijke voet 1-1. Na de thee. Oetelaar en Johanna Bergman de hsvr.; 
is het al DEB wat de klok slaat, ofschoon om half 9 gef. gez. jrgt. voor Adrianus 
ook de DVG-voorhoede ver$chillende Leermakers. 
mooie kansen geboden ziet, die niet DINSDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
worden afgewerkt. Na tien• minuten voor Maria v. Susante-v. Dongen; z.a. 
neemt DEB opnieuw de. leiding om die gel. mndst. voor Andreas de Visser; H. 
niet meer af te staan. Wel maakte DVG Hartaltaar gel. H. Mis voor Ursula Vaes
nog een doelpunt, dat echter door sen-v. Erp; H. Blcedkapel gel. H. Mis v. 

• scheidsr-echter Ossenblok werd geannu- Marinus v. Griensven v.w. de St. Elisa
leerd. bethvereniging; om half 8 gel. H. Mis 
De. junioren gingen met acht man naar voor Franciscus Bosch; z.a. gel. H. Mis 
Avantie in Schijndel en verloren begrij- voor Sebastianus v. Duren; om half 9 
pelijk met ·5-0. gez. mndst. voor Petrus Laus. 
As. Z'óndag de returnmatch: DEB- WOENSDAG: kwart voor 7 gef. gez.· 
DVG. DVG-ers· neemt het niet te jrgt. voor Wilhelmus v. Dongen; z.a. gel. 
licht op. mndst. voor Lambertus v. d. Steen; H. • 

ADVANCE TAFELTENNIS NIEUWS. Hartaltaar gel. jrgt. voor Barbara v. Erp
v. d. Meerendonk; H. Bloedkapel gel. H. "Ad.vance"· I kampioen Eerste Klasse Mis voor Andreas de Visser v.w. de 

Afd. Brabant. buurt ;half 8 gel. H. Mis voor de jongens 
· -Onder grote belangstelling speelde Ad- in Indië v.w. Maria's Biddend Leger; 

vance 1 op Zovdag 29 Febr. haar kam- z.a. gel. H. Mis voor Johannes v. d. 
pioenswedstrijd te klasse_N.T.T.B. tegen Akker; half 9 gez. mndst. voor Mecheli
-de Kring uit Den Bosch en wist een ge- na Pennings-v. d. Akker. 
lijk spel te bevechten (5-5). DONDERDAG: kwart voor 7 gef. gez. 
In het theater de Ark waar de wedstrij- jrgt. voor Wilhelmus v. Gerwen; z.a. gel. 
-den gespeeld werden heerste een gezel- jrgt. voor Cornelis v. Berkel; H. Hart
lige sfeer. Men kon zien dat het publiek • altaar gel. H. Mis voor Franciscus Ver-
vol verwachting was over de komende heyden v.w. de jongens in Indië; H. 
wedstrijden. Speciaal willen wij hier nog Bloedkapel gel. H. Mis voor Johanna 

• vermelden de aanwezigheid van de He- Verschuren-de Greef te Waalwijk over-
ren geestelijken alsmec\e ·de Burgemees- leden; half 8 gel. H. Mis voor de over-
ter van Boxtel, die hierdoor blijk gaven leden familie v. d. Ven-de Laat; z.a. gel. 
van hunne sympathie voor onze tafelten- ·H. Mis voor Jacobus v. EJk; half 9 gel. 
nissport: jrgt.-voor Wilhelmina v. Esch-v. Gemert. 
Advance heeft het niet gemakkelijk ge- VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. • 
had, hetgeen wel blijkt uit het verloop voor Maria v. Ge�wen; z.a. gel. jrgt. v. 
van de volgende partijen tegerr de Kring Wilhelmina v. Berkel-v. d. Langen berg; 
{Den Bosch). . .H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Wilhelmina 
Leermakers-C. Leo (10-21 en 18-:21) Olieslager�-v. d. Aker; H. Bloedkapel 
-0-1; R. Steinman-G. Corsten (21_;_10 gel. H. Mis voor Michaël v. d. Meydcn 
en 21-7) 0-1; J. van Berkel-;-M. van en Anna v. d. Ven de hsvr.; om half 8 
Engelen .(16-21, 21-17 en 13-21) gel. H. Mis voor Albertus Welling; z.a. 
-0-1; Leermakel-s-G. Corsten (21-11 gel. jrgt. voor Wilhelmus Jonkers en Jo-
en 21-11) 1-:0; R. Steinman-van En- hanna Giezen de hsvr.; half 9 gel. jrgt. 

• gelen-(21-9 en 21-10) 1-0; J. van voor Martinus v. d. Steen. 
Berkel-C. Leo (10-21 en 19-21) 0-1; ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
Leermakers-van Engelen (12-21 en 15 mndst. voor Martinus Verleg; z.a. gel. 
-21) 0-1; R. Steinman-C. Leo (22- jrgt. voor Arnoldus Olieslagers; H. Hart-
20 en. 22-20) 1-0; J. van Berkel-G. 1 altaar gel. jrgt. voor Martina v. Schijn
Corsten (21-15 en 21-15) 1-0. Dub- . del-v. Ho·utm;n; H. Bloedkapel gel. H. 
belspel Leermakers en Steinman tegen C. • Mi� voor Elizabeth Traa-Verhoeven v.w. 
Leo en van Engelen (18-21 en 17-21). de kleinkinderen; om half 8 gel. H. Mis 
De beste wedstrijd van de dag was wel voor .. Antoon Luypers te Arnhem over
R. Steinman tegen. C. Leo. Om ieder • leden; z.à. gel. H. Mis voor Petrus Mu
puntje moest • gevochten worden; men selaars en Henrica v. Drunen de hsvr.; 
-zag prachtig werk van beide zijden, half 9 gel. jrgt. voor Lambertus Schoen
werkelijk 2 spelers die aan elkaar ge- makers. 
waagd waren, wat de uitslag dan ook wel In het Liefdehuis zûllen nog geschieden: 
weergeeft. . Maandag gel. H. Mis voor Sjaak van 
:Ook de wedstrijd van Engflen-Leerma- Vlerken; Dinsdag gel. H. Mis voor Jo-
kers leverde fraaie momenten op en. er hanna, v. Lieshout-de Werd; Woensdag 
,werd technisch en tactisch goed spel in gel. H. Mis voor Gerardus Schellekens . 
gegeven. Donderdag gel. H. Mis voor Elizabeth 
Met deze 5'-5 uitslag mogen wij dan Traa-Verhoeven; Vrijdag gel. H. Mis v. 
-ook tevreden zijn en is hc;t resterende bizondere intentie; Zaterdag gel. jrgt. 
puntje binnen. Proficiat, heren! Mogen voor Adrianus v. d. Sande, Wilhelmina 
de komende promotiewedstrijden even v. Kuyk de hsvr. en Johannes de zoon. 
succesvol zijn. Gedoopt: Elizabeth Goverdina Wilhelmi-
De Edelachtbare Heer Burgemeester- nam na dochter van Theodorus de Wit-Leen-
na het einde der wedstrijden het woord ders. 
en sprak o.m .. zijn waardering uit over 
het spelpeil der gespeelde wedstrijden en 
het behaalde kampioenschap, waarvoor 
spreker ook namèns· de gehele Gem. 
Boxtel het kampioensteam van harte gt!
luk wenste. 
Na het overhandigen :van een prachtige 

• bloemenmand kwam het einde van deze 
mooie , sportmiddag. 

. BILJARTEN. 
Stand der persoonlijke kampioens

wedstrijden Klasse B. 
carb. br:t.' gem. h:s. gesp. 

• J.C. Meulendijk 300 64 4.68 26 2 
H. v. Erp • 274 69 • 3.97 21 2 
A. Beek.ers 300 77 3,89 25 2 
J. v. Dijk 292 78 • 3.74 36 2 
G. Meulendijk 265 72 3.68 14 2 

. L. v. d. Schoot 275 78 3.51 18 2 
E. v. d. Velden 244 70 3.48 19 411

. 

A. v. Hamond 193 70 2.75 13 "l 

Paroc.hie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 7 Maart Laetare (Halfvasten) 

'Een goed Katholiek is in de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst' dan de kerk, als de priester 
na�r de sacristi_e terugkeert. 
De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur, en om half 11 de Hoogmis, 

• waaronder Lijdensmeditatie. 
O.e H. Mis van half 7 zal worden op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de 'parochie. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
Zondag Laetare (Verheugt U) 
7 Maart 1948 

De eerste schaal i� voor de geluidsin
stallatie; de 2e voor de B.N. 
Vandaag na de Hoogmis Te Deum v.w. 
de verjaardag der Paus-kroning. 
Vanavond kwart voor 7 wordt het Ro
zenhoedje gebeden voor onze 'Jongens 
in Indië. Om 7 uur Lof met volkszang 
en 4e lijdensmeditatie. 
Woensdagavónd half 8 Lof t.e.v. St. 
Jozef. 
De kinderen die a.s. Zondag de plechtige 
Hernieuwing der Doopbeloften doen, 
zullen· hun biechtuur nader vernemen. 
Donderda<> be0int voor hen een retraite, 
te geven door een Pater Capucijn. 
Op dezelfde dag - Passie-Zondag • -
begint de Paastijd voor volwassenen en 
duurt tot en met .Beloken Pasen. Binnen 
deze tijd is iedere Katholiek streng ver
plicht, ,,zijn P.asen te houden" d.w.z. 
waardig te communiceren. Om cle 0rote 
drukte te verminderen op Paas-Zaterdai:; 
stelle men zijn Paasbiecht niet uit tot 
op deze dag. 
Voor de schoolkinderen begint de Paas
tiid reeds vandaag, bedoeld zijn de 
schoolkinderen tot de Plechtige H. Com
munie. 
Zij zullen in de week tussen Passie-Zon
dag en Palm-Zondal? worden voorberc,d 
eii afzonderlijk gelegenheid krijgen tot 
biechten en communiceren. 
A.s. Zondag wordt de H. Mis van 8 uur

. als Hoogmis gecelebreerd en is met 
volkszang. 
ZONDAG, 7 Mrt.: 6 uur 1.d. voor Jo
hanna v. d. Loo y_.w. Broed. 0. L. Vr. 
in 't Zand; 7 uur l.d. voor Clazina v. 1.

Gouw -v.w. Broed. H. Hart; 8 uur z.d. 
voor de Parochie; kwart over 9 Ld. voor 
Biz. Intentie; half 1 t Ld. tot genezing 
van een zieke. 
MAANDAG, 8 Mrt.: 7 uur Gef. l.j. voer 
Anna de Werd-de Leyer; l.d. voor Chris
tiaan Merkx; l.j. voor Adrianus v. Roos
malen; kwart voor 8 l.j. voor de Heer 
Paulus Leenen; l.j. voor Wilhelmus v. d. 
Broek, Johanna v. d. Sande z.e., en Wil
helmus de zn.; half 9 z.j. voor Johanna 
v. Schijndel-Zwanenberg. 
DINSDAG, 9 Mrt.: Gef. z.j. voor Mej. 
Johanna v. d. Meerendonk-v. d. Laar; 
l.d. voor Biz. Intentie; l.d. voor de Heer
Josephus v. d. Meyden en Mej. Wilhel
mina v. d. Meyden; kwart voor 8 I.m. 
voor Henricus v. Weert; I.m. voor Jo
hanna v. d. Loo; half 9 l.d. voor Johanna 
v. d. Sande-Merks. 
WOENSDAG, 10 Mrt.: 7 uur Gef. l.j.
voor afgest. fam. v. Lieshout; l.d. voor 
Adriana Meys-Timmermans; I.m. vo·or 
Johanna v. Geffen-v. d. Horst;· kwart 
voor 8 I.m. voor Gerrit Voets; I.m. voor 
Petronella v. d. Horst-v. Handel; half 9 
z.d. voor Johanna 11. d. Pas-Peynenburg; 
half 8 Lof t.e.v. St. Jozef. 
DONDERDAG, 11 Mrt.: 7 uur Gef. l.j.
voor Petrus Lambrechts; I.m. voor Frans 
v. Kleef; I.m. voor Johannes v. Ierse!; 
kwart voor 8 I.m. voor Maria Belieën-v. 
Susante; I.m. voor Willem v. d. Langen
berg; I.m. voor Maria' v. Opstal-v. Breu
gel; half 9 z.j. voor Theodorus Hendriks. 
VRIJDAG, 12 Mrt.: 7 uur Pl. I.m. voor 
Karel Smit; l.d. voor Henricus v. Weert 
v.w. Buurt; l.d. voor Maria Kollenburg
v. Liempd; kwart voor 8 l.d. voor Chris
tiaan Merkx als Prefect der H. Familie; 
Ld. voor Adriana Mutsaers-v. d. Boer te 
Berkel overleden; l.j. voor Adriana v. d. 
Sande en de Eerw. Zuster Prisca en Leo
nardina; half 9 l.j. v. Petronella v. d. 
Steen-Boom. 
ZATERDAG, 13 Mrt.: 7 uur Pl. I.m. 
voor Johanna Heeren-Kuppen; l.d. voor 
Henricus v. Weert v.w. Buurt; l.d .. voor 
Adrianus en Franciscus Wagenaars; kw. 
voor 8 Ld. voor Christiaan Merks als 
weldoener der H. Familie; Ld. voor Hen
ricus v. Weert v.w. Buurt; l.j. voor Wil
helmina v. a. Sande-Ol 't Hoog en Cor
nelis de zn.; half 9 .j. voor Adrianus 
der Kinderen. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 
4e Zondag v. d. Vasten. 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur H. Mis Willem v. d. 
Linden, H. Hart. 
MAANDAG: half 8 jaarg. Huberta v. d. 
Eerden. 

• Dinsdag: half 8 jaarg. Martinus v. d. 
Besselaar. 
WOENSDAG: half 8 jlkirg. Henrica hsv. 
van Martinus v. d. Besselaar. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. Wilhelmus 
Kemps. 
VRIJDAG: half 8 jaarg. Cornelia hvr. 
van Wilhelmus Kemps. 
ZATERDAG: half 8 jaarg. Petrus Kape
teijns. 
Deze week· zullen geschieden: 
Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag 
zevende Willem v. d. Linden. Maandag 
mdst. Antoon v. Kempen. Dinsdag mdst. 
Henricus Kemps. Woensdag mdst. Hen
rica v. Logten. Donderdag mdst Antonet-

Gevraagd: 

Jongedame 

ta v. Kempen. Vrijdag mdst. Adrianus v. 
Ruremonde. Zaterdag mdst. Joannes v. 
Nistelrooij. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
4e Zondag v. d. Vasten 1948. 

• ZONDAG: 7 uur H. Mis voor mevr. 
Henriëtte Witteveen-Schöne; half negen 
H. Mis voor Petrus Laus te Boxtel; 10
uur Hoogmis voor het welzijn v. d. pa
rochianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk, de tweede voor B. N. Heden 
vergadering" van St. Vincentius-vereni
ging. Half 3 Lof met rozenhoedje, om de 
goede God te bedanken voor de verkre
gen weldaden. Ook zal het Te Deum 
gezongen worden . 
MAANDAG: half 8 H .. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Hendrikus v. d. Loo. 
DINSDAG: half 8 H. Mis v. w. perso
neel ·yoor mevr. Marie Maas-de Werd; 
kwart over 8 gez. mndst. voor Petronella 
v. d. Sloot-v. Roosmalen. 
WOENSDAG: half 8 jgt. voor Antonius 
Adrianus v. Eert, Petronella v. Hal hsvr. 
kwart over 8 H. Mis voor Adrianus v. d. 
Loo, Hendrikus de zoon en Johanna de 
dochter; 7 uur Lof ter ere v. d. H. Jozef 
tot hulp voor hen, die het eeuwig leven 
ingaan. 

·DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Adria
na de Dekker; kwart over 8 H. Mis voor 
de leden v. d. Godvruchtige Vereniging 
ter ere v. d. H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis v.w. God
vruchtige Vereniging ter ere v. d. H. 

• Theresia voor Mej. Anna Maria Pijnen
burg-v. d. Sande; kwart over 8 H. Mis 
voor de leden v. h. Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Martinus. 
de Dekker, Maria de hsvr. en Hendrikus 
de zoon; kwart over 8 H. Mis . voor 
Mevr. v. Lieshout-de Werdt. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 6 tot 7 uur; 7 uur Lof met Rozen
hoedje, om het communisme af te-weren 
én opöloei van het verenigingswezen op 
katholieke grondslag te verkrijgen. 
In deze week omgang om eieren in de 
Mijlstraat, Coevert en de Zweelders. 
ZONDAG, Passie-Zondag: 7 uur H. 
Mis tot bijzondere intentie; half 9 H.
Mis voor Johanna Maria v. Nunen-v. d. 
Schoot. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

4e Zondag v. d. Vasten 7-3-'48. 
ZONDAG: half 7 I.m. leden van de 
Stille Omgang; 8 uur I.m. tot welzijn der 
parochie; 10 uur z.j. Johanna Lamb. 
Welvaarts; 3 uur Lof, daarna Meisjes
congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. Ant. Mathijsen; 
half 8 z.j. Adriana v. d. Laar; 8 uur I.m. 
Fra·nc. v. d. Meijden, over!. lid Retrai
tepenning. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Joh. Mathijsen; 
half 8 z.j. Theod. v. d. Laar; 8 uur l.j. 
Maria v. d. Velden. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. Elisabeth Ma-

, thijsen.; half 8 z.j. Corn. v. cl. Laar; 8 uur 
l.j. Anna Maria v. cl. Velden. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden 
der parochianen; half 8 z.j. Wout. v. 
Mensvoort; 8 uur 1. 7e Franc. v. d. Mey-
dm. 

- • 

VRIJDAG: 7 uur z.j. Ant. v. Esch; half 8 

z.j. Johanna Wout. v. Mensvoort; 8 uur. 
l.j. Hendr. v. d. Velden. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. Adr. v. Esch; 
half 8 z.j. Jos. Oerlemans en Maria hvr.; 
8 uur I.m. Cornelia v. d. Biggelaar als
over!. lid v. d. Retraitepenning. 
ZONDAG: half 7 l.j. Petrus Pen; 8 uur
I.m. tot welzijn der parochie; onder deze 
H: Mis de plechtige te H. Communie 
der kinderen; 10 uur z.j. Joh. v. d. Vleu
ten, Hendrica en Johanna Maria de 
huisvrouwen. 
Zij, die vóór de H. Mis van 8 uur de H.
Communie wensen te ontvangen, worden 
verzocht tijdig aanwezig te zijn, opdat de 
H. Mis van 8 uur op tijd kunne aan
vangen. 
7e Frans v. d. Meyden overleden te
Liempde. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Dinsdag en Woensdag 7 uur I.m. Franc. 
v. d. Meyden, vanwege de K.A.B. Vrij-_ 
dag en Zaterdag 7 uur I.m. Franc. v. d. 
Meyden1 vanwege de R.K. Bouwvakarb. 
bond, atd. Boxtel. ,. 
Gedoopt: Franc. Wilh. Corn. zoon van 
Wilh. de Koning-v. d. Dungen; Adr. 
Mart. Franc. zoon van· Adr. Kastelijn
Appeldoorn. 

PAR. H. WILLIBRORDUS ESCH 
4e Zondag v. d. Vasten. 7-3-'48 

Vandaag is het Zondag "Laetare". H.H. 
Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoog
mis voor de parochie. In alle H.H. Mis
sen zal de Zeereerw. Heer v. d. Ven een 
voorbereidingspreek houden voor de 
Misweek. Tweede schaalco).lecte voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de Hoogmis 
"Te Deum" wegens de verjaardag van de 
kroning van Z. H. de Paus. Na de mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na 
het Lof een lied. 
Dinsdag begint • de Misweek. 's Avonds 
om 7 uur plechtige opening met "Veni 
Creator",. waarna eerste avondoefening. 
Na afloop bespreking met voltallig zang
koor. Zie verder programma. 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte ·voor 
de arme blinden. . 
ZONDAG: 7 uur H. Mis over. familie 
de Greef-v. Exsel; half 9 H. Mis; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis over!. fami
lie de Greef-v. Exsel. 
DINSDAG: half 8 H. Mis Adrianus van 
Gerven. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis Everardus 
van Dijk; 7 uur zij-altaar H. Mis Everar
dus van Dijk; 8 uur--H. Mis Adriana van 
de Ven-v. d. Struyk. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis Petronel
la v. Schijndel-Sleutjes; 7 uur zij-altaar 
H. Mis Petronella v. Schijndel-Sleutjes; 
8 uur H. Mis over!. fam. v. Schijndel-v. 
Exsel. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis Adriana van de
Ven-v. d. Struyk; 7 uur zij-altaar jgt. 
Cornelis Martinus v. d. Broek; 8 uur jgt. 
Martinus Witlox. • 
ZATERDAG: 7 uur jgt. Ardina van den
Broek-v. Genuchten; 7 uur zij-altaar jgt.· 
Anna Maria v. d. Broek-v. Kasteren; 
8 uur jgt. Johanna Witlox-v. Kasteren. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Gertruda v. d. Staak-Ko
nings; H. Mis Adriana van de Ven-v. d. 
Struyk; 1-1. Mis Albertus van Rulo; H. 
Mis Cornelia Scheffers-Verhoeven te 
Helvoirt overleden. 

Levens'!1 iddele�� 
'T ANKER" en Zuwelbedrijf "" • 

voor de kassa en lichte kantoorwerkzaamheden 
Mijn schip is zwaa� bevracht 

Met ladiQg allerhande, 

Expeditiebe'diende 
voor bezorgen en magazijnwerkzaamheden. 

Mondelinge of schriftelijke soli. aan A.P. v.d. BOOMEN• 
RESIN K, S{ationstraat •3; Koxtel. 

Stoomwasserij GIESBERS 
kan nog plaatsen enige • 

nette Meisjes 
Hoog loon plus premie. 

Aanmelding aan het kantoor Eindhovenseweg, Boxtel 

Rubber Roostermatten 
bijzonder 
Kantoren, 

geschikt voor "" 
Café's, enz. 

Zeer solifle 
40X 70 
45 X 85 
50 X 100 

f 6.95 

f 9.95 

f 13.95 

� J. WittaJeen 

-

-

en 

WONINGINRICHTING 
· .RecJlterstraat 22, Boxtel

Rookt 
kwaliteit vol geur en emaak 

Koopt ' 
bil Bert 

Nieuwe Kerk■traat• 73 
van den Braak • 

Telefoon 450 

D'enk er aan!!· 
om nu Uw kledingstukken enz. chemisch te laten 
reinigen of verven, en ze aan een onzer depots of aan 
de fabriek in te leveren. Wacht dus niet tot de laatste 
week voor Pasen, zodat U de kans beloopt dat wij U 
moeten teleurstellen. 
Desgewenst ophalen en thuisbezorgen gratis. 

CHEMISCHE WASSERIJ - STOOM VERVERIJ 
EN FIJNSTRIJKINRICHTING 

,,DEN DRIES" Telefoon 232 

Verpakt, naar maat of wicht, 

En op ieders vraag' gericht. 

C■- DE JONG-v. KEMPEN 
VAN HORNSTRAAT 12 - BOXTEL 

Laat uw· centen· los 

Koopt Ka�s en Vis bij vos 

Bij mijn vertrek naar N. 0. I. 
groet ik bij deze al mijn vrien
den en kennissen, van wie ik 
persoonlijk geen afscheid kon 
nemen. 

dpi. sold. G. ·v AN ESCH 
Legerno. 270413121 
4e Brig. Verb. äfd. 
Veldpostkantoor Batavia. 
a/b. s.s. Volendam 

Langs deze weg betuig ik mij11 
hartelijke dank voor d� vele 
felicitaties die ik met mijn ver
jaardag uit • Boxtel mocht. ont
vangen . 

Sold. A. M. v. Helvoirt. 
Batavia. 

Gevraagd een schildersknecht, 
zich te vervoegen bij P. 0. v. 
d. Hurk, schilder, Dorp A 57a, 
Liempde. 

Ter overname gevraagd ee11 
bakfiets in goede staat. Brie

. ven onder no. 30, Molenstraat 
19. 

Boter bij de Vis 
Al wat heerlijk is -

STATIONSTR. 44 

Gevraagd tegen 1 April nette 
R.K Dienstbode bij A. M. van
Nistelrooij, Rechterstraat 20 te 
Boxtel. 

Verloren l.i. Zondag zilveren 
armband, fietsend van huis 
naar kerk Lennisheuvel. Tegen 
beloning t�rug te bezorgen bij 
Jan van der Heijden, Knuisten
koepel 95 Boxtel. 

R.K. Meisje biedt zich aan 
voor dag en nacht. Liefst in 
Boxtel. Brieven onder no. 25 
bureau van dit blad. 

Te koop: een handwasmachine, 
een hakselmachine en 'n zwa
re waskuip. 
W. van Gemert, Boomstraat 
no. 26 Gemonde. 

Te koop bij Wed. van Esch 
Roond 10a, een roodbonte 
kalfvaars, bijna aan ,telling. 

Te koop: Mangelwortelen bij Te koop nieuw plus-four pak W. de Groot, Liempde Vrilk-
hoven D 81. voor 12 à 13 jaar. Bevragen 

Te koop: een transportfiets 
met vier nieuwe banden. Mo
lenstraat 49. 

. WONINGRUIL 
A;mgeboden: Geschikt huis in 
Arnold van Celderstraat te den 
Bosch, huur f. 5,50 per week. 
Gevraagd: soortgelijk huis te 
Boxtel. Inlichtingen: Prins 
Hendrikstraat 19 _Boxtel. 

Gevraagd. voor Vrijdag (hele 
of .halve dag) een flinke werk
ster. Aanmelden: Foto-Atelier 
Janssen, Prins Hendrikstr. 10. 

Molenstraat 19. 

Jongmens 17 jaar, biedt • zich 
aan als incasseerder in Boxtel 
voor Verzekering, Bank of der
gelijke. Brieven onder no. 80 
bureau dezer. 

Fatsoenlijk arbeider zoekt .een 
kosthui91 voor zich en zijn 
schoolgaand kind. 
Aanbieding Molenstraat 19 . 

Te koop: zwart pak en winter
jas z.g.a.n. 
Adres- bevragen: Molenstr. t 9. 

.. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Naar welke kant? 
Wanneer men het heeft over de cultuur 
van Brabant, dan vraagt men zich vaak 
af naar welke kant men zich moet rich
ten om tot een hoger peil te geraken 
van onze volkscultuur. 
De laatste tijd wijst men een beetje in 
Zuidelijke richting. Naast de handelsver
dragen der Benelux-landen, wil men ook 
een nauw cultureel contact leggen tussen 
Nederland, België en Luxemburg. 
Er zijn zelfs al verschillende steden en 
gemeenten die in Nederland en in België 
daarvoor Comité's gevormd hebben. Het 
contact dat Nijmegen en Leuven gelegd 
hebben, is dan ook zeer begrijpelijk. Im
mers beide zijn Universiteitssteden en 
beide hebben een zeer oude ·geschie
denis. 
Nu is men in Boxtel bezig een nauwer 
contact te gaan leggen tussen een of 
andere plaats in België en onze eigen 
gemeente. 
Het ligt voor de hand dat er in de rich
ting van Hoogstraten gezocht wordt. Het 
historisch verband tussen Boxtel en 
Hoogstraten is reeds sterk genoeg om 
het contact -wat inniger te maken. Het 
H. Bloedwonder immers getuigt hiervan
genoeg. Iedereen weet hoe de corper<1-al
doeken van Boxtel daar bewaard zijn ge
bleven in voor N. Brabant boze tijden. 
Het is van belang naar het Zuiden te
kijken, als het gaat over onze Brabantse 
geschiedenis en folklore. Iedereen weet 
hoe N. Brabant's territorium ontstond uit 
het kleine bezit van de graven van 
Leuven. We weten hoe sterk de ge
schiedenis band van de beide Brabanden 
in vroeger eeuwen geweest is. 
Zodra het dus gaat over geschiedenis en
folklore is een band zoeken met het Zui
den aan te bevelen. 
Maar wanneer men de vraag stelt of
Boxtel op cultureel gebied iets van het 
Zuiden zal kunnen leren, dan moeten we 
direct en beslist neen zeggen. Wie ook 
maar enigermate met de volkscultuur van 
Nederlands sprekend België bekend is, 
zal direct zeggen, dat men daar meer 
van ons kan Ieren, dan wij van hen. 
Wie weet, hoe daar de kunstzin van het
volk verpest is door school, kerkelijke 
en wereldlijke overheid, zal inzien dat 
we , niets, totaal niet van hen te leren 
hebben. 

• Zie naar de smaak der kinderen, beluis
ter hun gesprekken, en men zal weten, 
dat de school voor de Vlaamse kinderen 
lang een levensvreemd en ook cultuur
vreemd element is geweest. Eerst thans 
beginnen zich kernen te vormen van een 
gezonde volksopvoeding. 
Zie naar de manier waarop er in de ker
ken met liturgie en met versieringen op 
feestdagen wordt omgesprongen, dan 
vraagt men zich af of wij niet eerder in 
het protestantse Noorden bij de katho
lieke diaspora ons heil moeten zoeken, 
om iets te leren. 
Zie naar de smakeloze producten die de 
overheid ·in grote getale heeft laten ver
rijzen om de oorlogsslachtoffers van 
1914-1918 te eren. Zie naar de films 
die men er zonder keuring laat draaien, 
zie naar de toneeldraken, die men er op
voert, en ge weet hoe er van bovenaf 
niets gedaan werd om de beschaving van 
het volk op te voeren. 
Het is zonder chauvinisme, wanneer we 
zeggen, dat ons Brabant daar niets kan 
halen voor het beschavingspeil. Laten we 
ons niets wijs maken over de cultuur 
van Vlaanderen. 
Wat hier dertig jaar geleden nog maar 
sporadisch voorkwam, dat is daar nog 
heel gewoon. Zaterdag en Zondag zijn 
zonder meer de dagen voor drank en 
dronkenschap. Van Vasten en Advent is 
niets meer te zien, dan de geweldige 
braspartijen op Vastenavond en Half
vasten. 
Zelfs in de grote steden_als Brussel, Ant
werpen, Leuven en Gent, daar vinden 
we dikwijls niet eens de beschaving die 
we er zouden verwachten. 
Wanneer men inderdaad contact gaat 
leggen tussen Boxtel en een of andere 
stad of gemeente in België, laat men het 
dan niet doen met de bedoeling iets van 
onze Zuiderburen te leren. Laten we ons 
niet voorstellen dat er voor onze N. Bra
bantse beschaving iets te vinden is. 
Alleen vanuit historisch en folkloristisch 
standpunt is contact tussen gemeenten 
voor Noord en Zuid belangrijk. Dan is 
Boxtel op Hoogstraten aangewezen. 
Wil men een andere plaats nemen, dan 
kunnen we van geen redelijk motief spre-• 
ken, terwijl we iets van onze eigen cul
tuur aan onze Vlaamse vrienden willen 
gaan brengen. Maar dan vragen we ons 
af, of onze eigen cultuur daarvoor het 
nodige peil bereikt heeft. En dit laat 
zich ernstig betwijfelen. Al staat onze 
beschaving hoger dan die van Zuidelijke 
plaatsen, zij kan dikwijls ternauwernood 
beschaving genoemd worden. 
Wellicht echter is het beter ons oog met 
naar het Zuiden te richten. Men kan de 
voorkeur beter geven aan de richting, 
waar we niet graag naar toe zien, omdat 
het boven de grote rivieren ligt. Maar 
de allerbeste raad die we geven kunnen 
is de raad, die Dr. P. C. de Brouwer zijn 
leven lang gegeven heeft: Brabant moet 
zichzelf blijven en zichzelf naar de cul
tuurtoppen werken, die het eens bereikt 

·heeft, toen het de toon aangaf aan alle
provincies. H. v. d. M. 
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,, Deze tekening werd 
welwillend ter repro
ductie aan ona afac
gestaan door de Red. 
van de Witte Paters 
van Kard. Lavigerie. 

De Hoogeerw. Pater Antoon Kersten, die op Tweede 
Paasdag zijn Gouden Priesterfeest viert. 

Plaatselijk Nieuws 
RECEPTIE ZUSTER IGNATIE 

• Vandaag, Vrijdag 12 Maart, viert Zuster
Ignatie op Duinendaal haar diamanten 
kloosterjubileum. 
Vanmiddag van 2 tot 4 uur is er op Dui
nendaal gelegenheid voor iedereen om 
Zuster lgnatie te feliciteren. Ongetwij
feld zal Zuster lgnatie op deze middag
uren nog vele handen te drukken krij
gen van dankbare oud-leerlingen en be
kenden. 

POLITIENIEUWS.
Ongeveer drie weken geleden is in de
St. Petruskerk alhier, getracht de brand
kast te forceren en van haar inhoud te 
ontlasten, hetgeen echter niet gelukte. 
De politie werd in de zaak betrokken,
die ter plaatse een onderzoek instelde en 
overging tot het verspreiden van een sig
nalement van de vermoedelijke dader. 
Enige dagen later werd te Gemert een 
persoon aangehouden die zich op ver
dachte wijze in een kerk ophield. Het 
bleek te zijn de Utrechtenaar S., wiens 
opsporing en aanhouding door politie
instanties van andere gemeenten inmid
dels was verzocht, terzake het plegen 
van kerkdiefstallen. 
Hij bleek te beantwoorden aan het door
de politie te Boxtel verspreide signale
ment. S., die inmiddels aan de politie te 
Utrecht was overgegeven, werd door de 
Boxtelse politie aan de tand gevoeld, 
mede aan de hand van de in de kerk ge
vonden sporen en gaf tenslotte toe, 
schuldig te zijn aan de poging tot dief
stal met braak in de St. Petruskerk te 
Boxtel. 
Tijdens het onderzoek kwam vast te
staan, dat hij zich in Brabant aan meer
dere kerkdiefstallen had schuldig ge
maakt. 
S. die te Utrecht ongunstig bekend staat
en meerdere vonnissen achter· de rug 
heeft, is ingesloten in het Huis van Be
waring te Utrecht. 

BENELUX. 
Op Zondag 7 Maart j.l. had onder voor
·zitterschap van de Burgemeester de op
richting plaats van een voorlopig plaatse
lijk comité voor Belgisch-Nederlands 
-Luxemburgse samenwerking. 
In deze bijeenkomst werd o.m. bespro
ken het aangaan van een filiatie van 
Boxtel met een Belgische gemeente. Deze 
betrekkingen zouden vooral op cultureel 
terrein liggen. In overleg met het hoofd
comité zal naar een geschikte Belgische 
gemeente worden • uitgezien waarmede·
contact kan worden opgenomen. 

WERKKLEDING.
De aan de plaatselijke commissie van de
Stichting voor de Landbouw toegewezen 
werkkleding is aangekomen. Diegenen 
die zich hebben .opgegeven worden ver
zocht deze op Zaterdag 13 Maart tussen 
9 en 12 uur af te halen. De kosten be
dragen f 21,50. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 

Van de Vereniging van Spoorwegperso
neel "St. Raphaël" ontvingen wij in dank 
f 30.-, opbrengst der loterij op de feest
vergadering van 29 Februari. 
Opgehaald bij de koperen bruiloft van 
v. Esch-v. Hamond, Frans Staelstraat 4
f 13.00. 

GESLAAGD. 

Bij de Zaterdag te Utrecht gehouden 
examens der E.N.S.A.I.D. slaagden de 
volgende dames: 
Voor ond. mod. Sierkunst: Mej. Riek 
Zijlemans. 
Voor hoedenmodiste: Lies Thijs. 
Beide dames met lof der examencom
missie. 
Voor coupeuse: de dames: van Haaren, 
Marietje v. d. Langenberg, Mientje Wol
tering, Marie van Diessen, Gerda v. d. 
Burgt, Riet van Kessel, A. S. en R. v. Z. 
Voor costumière: de dames: Dien Dole
weerd, Joke Voets, Annie van Oirschot, 
Pijnenburg, Door Doleweerd, Trees de 
Koning, v. d. Sande, Mia Eltink, Mien 
Coverde en Riki Keukens. 
Allen genoten hun opleiding bij mej. 
C. Entink.
FAVORIET VAN HANS GERMANIA. 

Fari, de prachtteef van de heer P. Zim
merman, die ,hij onlangs uit Engeland 
terughaalde, behaalde op de Winner
Tentoonstelling te Amsterdam de Win
ster-prijs 1948, alsmede de beker voor 't 
kampioenschap en de beker voor de bes
te in Nederland gefokte teef. Haar nest
broer, reu Fix van Hans Germania, won 
't kampioenschap en werd de beste boxer 
van 46 inzendingen. Een andere ge
stroomde nestbroer Faust behaalde 't 
reserve-kampioenschap en werd de beste 
gestroomde reu. 

R.K. TEXTIELARBEIDERSBOND 
,,ST. LAMBERTUS". 

De afdeling Boxtel van de R.K Textiel
arbeidersbond zal 'bp Woensdag 17 
Maart a.s. haar jaarvergadering houden 
in De Ark. 
De agenda vermeld o.a.: Inleidend woord 
door de districtsbestuurder Janssens, ver
kiezing controlecommissie en bestuurs
verkiezing. 
De aftredende bestuursleden zijn Th. 
Cuyten, H. van Rixtel en Th. van Ger
wen, welke zich weer herkiesbaar stellen. 
De vergadering, die een muzikale om
lijsting zal hebben, vangt aan om 
half acht. 

KAJOTTERS-PIONIERSGROEP. 

In verband met de veertiendaagse H. Fa
milie voor jongemannen in de H. Hart
parochie, zal de Vrijdag-Pioniersgroep 
voortaan - met ingang van vandaag 12 
Maart - om h_alf acht beginnen. 
De Kajotters worden verzocht vooral op 
tijd aanwezig te zijn. 

ST. PAULUS 
Kerkvervolger (7) 

Er werd druk gesproken over de Galli
leërs, die Saulus haast dagelijks ont
moette in de zuilengang van Salomon. 
Veel drukker, dan toen hij pas in Jeru
salem was. 
Overal, op de marktpleinen, bij de bad
vijvers en op het tempelplein werden 
wonderbare dingen verteld. Twee van 
hun hoofdmannen, Petrus en Joh,mnes, 
zouden allerlei wonderen verricht heb
ben, en zieken en gebrekkigen hebben 
genezen zonder daarbij zalf of olie te 
hebben gebruikt. De mare van deze 
wonderen liep over geheel Judea verder, 
zodat zelfs de buitenmensen hun zieken 
naar Jerusalem gingen dragen, om gene-
zing te verkrijgen. 
In de synagoge der Ciliciërs werd voor 
en na de godsdienstoefeningen volop ge
sproken en getwist over Jezus van Naza
reth. Sommigen der Ciliciërs waren vol
gelingen van Petrus en beweerden, dat 
Jezus door God gezonden was. Terwijl 
er over de persoon van Jezus menigmaal 
werd geredetwist, over zijn volgelingen 
zelf werd enkel goeds verteld. Dat waren 
stille goede mensen, blijmoedig en opge
wekt, die .elkaar hartelijk beminden en 
goed waren voor de medemens. De 
rijken onder hen verkochten van hun 
huizen en landerijen en legden de ver
koopprijs neer voor de voeten van hun 
oversten. Deze deelden daarvan uit, aan 
ieder die in nood verkeerde: weduwen 
en wezen werden dagelijks gespijzigd met 
brood en vijgen en olijven en alles wat 
het jaargetijde meebracht. Wie geen be
hoorlijke kleren meer had, kon bij hen 
terecht. Er was dan ook onder die groep 
christenen geen enkele noodlijdende, 
dank zij de onderlinge liefde en liefda
digheid, die ze in practijk brachten, hoe
wel toch de meesten woonden in de wij
ken van de armen. Tegen de avond kwa
men ze bij elkaar-irrde grote huizen van 
hun rijke geloo{s.genoten, braken samen 
het brood en loofden God in ingetogen
heid en psalmgezang. Tegelijkertijd wa
ren het vrome Juuen, die geregeld pre-

R.K. BOERINNENBOND. 

De lezing van Dr. Deelen voor de ge
huwde leden van de R. K Boerinne)l
bond, afd. Boxtel, zal niet op Donderdag 
18 Maart gehouden worden, doch is ver
schoven naar Dinsdag 23 Maart. 
De causerie zal gehouden worden in 
café Van Rooy, Nieuwe Kerkstraat. 
Aanvang 2.30 uur. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING. 

Op Vr1jdag 19 Maart a.s. zal de heer 
ir. D. van Diepen voor de heemkundige 
studiekring een causerie houden over 
boçlemkartering als bijdrage tot heem
kundige kennis. De voordracht wordt 
verlucht met projectie. 

KUNSTCOMMISSIE 

HERLEVEND BOXTEL. 

De laatst� (extra) avond in de reeks cul
turele avonden van dit seizoen zal plaats 
hebben op Woensdag 14 April a.s. Als
dan zal de heer F. A. Wagner, mede
werker van de Koninklijke Vereniging 
Indisch Instituut een voordracht met 
lichtbeelden houden over de volkskunst 
in Indië. 

Fa. VAN GEEL-DE KONING.

Het ongelukje met de zijgevel van het 
winkelpand van Van Geel-de Koning in 
de Stationstraat, is aanleiding geworden 
om het pand geh!!el te laten restaurçren 
en moderniseren. 
Het resultaat is verrassend: 
Het pand heeft aan grootte niets gewon
nen, doch heeft zulk een effectieve mo
dernisering ondergaan, dat het tussen de 
andere panden een verleiding is gewor
den om juist dáár binnen te gaan. 
In het beeldige textiel . -paleisje vermeit 
het oog zich reeds direct in het kleuren
feest van stoffen, kleding en garens, die 
de winkel door hun keurige sortering 
bijna tot een étalage op zich maken. 
De nieuwste, ingebouwde straalbuizen
verlichting geeft bij avond een verrukke
lijk cachet aan het interieur en de étala
ges, waarvan de ene omgetoverd is tot 
"baby's droomland" en de andere tot 
een ,,kousen-en-sökkensprookje-op-pun
ten". I-let oog wordt gedwongen er naar 
te zien, en men weet: Als het oog ge
streeld is. . . . . .  zal het succes niet uit
blijven. 

CREDO-PUGNO, AFD. BOXTEL. 

Op Maandag 8 Maart j.l. werd door 
Credo Pugno te Boxtel vergaderd in De 
Ark. Onder de aanwezigen merkten we 
op: Rector Dr. J. Jansen, de leden van 
het KA.B.-feestcomité en de Inspecteur 
van Concordia, de heer Diemen. 
De Credo-Pugnomannen zullen de loten 
voor de a.s. KA.B.-loterij trachtten te 
verkopen. Deze loterij zal gehouden wor
den ter gelegenheid van het 40-jarig be
staan. Er werd tot slot druk gediscus
sieerd over al of niet uitbreiding van de 
Credo-Pugnoclub. 

OMGEVING 

sent waren bij de godsdienstoefeningen 
in de tempel. Het volk zag hen dan ook 
graag en had graag met hen te doen . 
Maar de Farizeeën en Wetgeleerden 
stonden er heel anders tegenover. Zij 
immers hadden Jezus drie jaar lang met 
bittere haat vervolgd en tenslotte aan het 
kruis genageld. Zo hadden ze Hem met 
sluw geweld uit de weg gekregen, Hem, 
die hen in leer en wandel helemaal be
schaamd maakte. Daarom juist hadden 
ze Hem zo gehaat, omdat hij bij het volk 
hun huichelarij openlijk had veroordeeld. 
Met zulk een ma,n moest ge niet rede
twisten, die moest men doden. 
Maar Petrus, Johannes en Jacobus, die 
zijn volgelingen waren en die zij meer
m�n in Jezus gezelschap hadden ge
zien, waren eenvoudige mensen, onge
schoolde vissers, waarvan ze niets te 
duchten hadden. 
Eens. had ook Saulus aan Gamaliel ge
vraagd: ,,\1Vat dunkt u, Meester?" En 
de meester had bedaard en rustig voor 
zich uitgekeken en geantwoord: ,,Als het 
mensenwerk is, zal het in elba! storten, 
zoals een gebouw, op los zand gebouwd; 
is het echter Godswerk, clan kan nie
mand het tegenhouden." 
J\1.aar de Hogepriesters en Sadduceën 
dachten er anders over. Zij hadden zich 
voorgesteld, dat met de dood van Jezus 
ook heel zijn aanhang wel zon uitsterven. 
Zijn metgezellen vertelden na zijn dood 
wel allerlei gekke verhalen: dat de ge
kruisigde verrezen was1 dat zij Hem daar 
en daar gezien hadden, maar 'ook aan 
deze dwaasheden zou best een einde 
komen. Maar dit alles bleek een geheel 
ander verloop te hebben, dan ze voor
zien hadden: De beweging groeide zien
derogen, de samcnsc;J.10lingen in de tem
pel werden wekelijks uitgebreider en 
zelfs vele van hun eigen priesters toon
den een zekere sympathie voor de Naza
reërs. En na de wonderen van de laat
s�e dagen, raakte ook het platteland er 
vol van en ging de mare over de gehele 
landstreek. Ze vreesden dan ook een 
nieuwe opstand onder het volk, zoals ze 
zich nog herinnerden uit Jezus dagen_ 
Door geweld alleen kon dat nog voorko
men worden. 

D. 

De Passietijd 
Met de Passietijd is tevens genaderd de 
tijd van rouw en boete om het lijden en 
sterven van Christus. Op verschillende 
manieren heeft de H. Kerk dit ook tot 
uitdrukking gebracht in haar liturgie. In
het godshuis worden de kruisen en beel
den bedekt; dit gebruik wil de droef-, 
heid van de Kerk uiten; de kruisbeelden 
moeten hun schittering bedekken en de 
schilderijen en beelden moeten op de 
achtergrond komen in deze dagen, die 
heel speciaal gewijd zijn aan de overwe
ging van Christus' Lijden. 
De laatste vreugdeklanken moeten ver
stommen (het Gloria Patri in H. Misge
beden en in het Breviergebed van de 
priester blijft achterwege). 
Vanwaar deze gebruiken? Wij vragen 
ons wel eens af, hoe het komt, dat juist 
in de tijd, waarin wij heel bizonder wor
den aangespoord tot overweging van het 
H. Lijden, de kruisbeelden in onze ker
ken worden bedekt. 
Het is een overblijfsel uit de oude vro
me gebruiken van onze Moeder de H.
Kerk, waarvan we hier graag in het' kort 
een uiteenzetting geven: Toen de krui
sen nog zonder Gekruisigde werden ge
pla!1tst, was het vanzel,fsprekend, dat 
men dit teken van ons geloof en onze 
overwinning op allerlei manieren trachtte 
te versieren, door het "fe bekleden met 
goud en edelstenen. Het had in die da
gen een diepe betekenis, in de tijd waar
in de Kerk het heengaan van Christus 
overwoog, de glans van het kruis door 
boetekleuren weg te nemen. 
Deze bedoeling ligt nog steeds ten
grondslag aan het aloude gebruik en 
geeft tegelijkertijd aan in welke geest 
wij de dagen van de Passietijd moeten 
doorbrengen, zoals St. Paulus het de we
reld tegenroept: ,,Met Christus ben 1k 
aan het kruis gehecht, daarom leef ik 
niet meer, maar Christus leeft in mij". 
Wij moeten m.a.w. een zijn met Christus 
en zoals de H. Kerk in deze dagen al
het andere op de achtergrond stelt, zo 
moeten ook wij door de versterving en 
de boete ons enkel richten op de Lijden
de Christus, die het ons, in vergelijking 
met Zijn eigen leven, ·toch al zo erg ge
makkelijk heeft gemaakt. Zet daarom in
de Passietijd eens een streep achter alles 
wat achter u ligt. Geef al uw aspiraties 
in deze dagen eens een andere wending 
en sluit u aan bij de biddende en boe
tende Kerk, om zo straks op het Paas
feest met Christus uit te kunnen jubelen 
de Paaszang van de victorie, de victorie 
over u zelf en uw menselijke zwakheden. 

D. 

ABONNEE'S VAN HAL 

Onze abonné's die op Hal wonen maken 
wij er op attent, dat ook de H. Missen 
en Diensten, die op St. Charles gehou
den worden, voortaan in onze rubriek 
Parochie-Agenda zullen worden opge
nomen. 

vervuigtl). 



1898 1948 
De plechtigheid der priesterwijding is 
ten einde. Onder het galmen der Te 
Deum-hymne verlaat de wijdelingenstoet 
de basiliek. Vanuit de stemmingsvolle 
schemering treden de nieuwe levieten en 
priesters in de felle gloed der middagzon. 
Hoe geheel anders zien zij het Afrikaan
se land nu voor zich liggen. Zij hebben 
keer op keer het Carthaagse land door
kruist, wanneer ze hun zorgen gingen 
wijden aan de misdeelden en zieken on
der de mohammedaanse bevolking. Zij• 
hebben keer op keer hun schreden ge
richt naar de basilieken, waarvan de res
ten ternauwernood boven de grond uit 
steken. Ze hebben tientallen malen ge
pelgrimeerd naar het amphitheater, dat 
getuige was van duizenden moorden op 
weerloze christenen. Daar voor hen ligt 
het . . .  een grote kuip temidden ·van een 
korenveld. ,,Als het zaad niet in de aarde 
valt en sterft.. .  kan het geen vruchten 
opleveren", sprak eens de Goddelijke 
Zaaier. Carthago's bodem is overdadig 
bezaaid geweest. Zijn grond is doorzeefd 
van martelaarsgraven en elke steen in de 
arena va.n zijn ronde schouwburg is ge
kleurd geweest met bloed. Precies 
7 eeuwen geleden verdrongen ,zich 80.000 

· toeschouwers op de tribunes van het
colosseum en vergaapten zich aan de
bloederige scènes beneden hen, waar de
matrone Perpetua en haar dienstmaagd
Felicitas vochten met een wilde koe, niet
als trotse gladiatoren maar als fiere chris
tenheldinnen. Het is alles bijna legende
geworden, maar voor de pasgewijden be
ginnen de stenen te spreken. Zij voelen
zich meer dan ooit één met het verleden.
Zij weten zich de dragers en de zaaiers
van het geloof, waarvoor op enkele hon
derden meters afstand de Carthaagse
Christenheid alles veil had. Zij beseffen,
dat deze morgen een nieuwe verantwoor
delijkheid op hun schouders is neerge
legd en dat de eindeloze stoet van Afri
kaanse Heiligen begerig uitschouwt naar
de oogst, die hier op de Noordkust en
ginds in het donkere Binnenland zal wor
den verzameld... door hen. Waar kan
het Te Deum zo léven als in een land

• van Bloedgetuigen? Waar heeft het "'eer
diepte? ,,Te Martyrum candidatus lau
dat Exercitus" U bejubelt het witte Le
gioen van Martelaren . . .
Ieder, die heeft mogen leven op Car-·
thaagse · grond en die de betekenis van
zijn puin heeft verstaan, zal begrijpen,
dat een Wijding als deze, diep het hart 
moet treffen. ' • 
Maar komen de neomisten niet naar bui
ten door de poorten van een nieuwe Ba
siliek? Staat achter hen niet de belofte 
van een schone en heerlijke Afrikaanse 
Kerk? Zeker, zij wéten zich gerugsteund 
door een symbool, dat niet alleen zinne
beeld is, maar vooral een fundament, 
waarop zij, nieuwewerkers, zullen moget'l 
bouwen. Eens zal Gods Kerk, diep in de 
oerwouden, stralen en glanzen als deze 
witte tempel in de blakerende zonne
brand. 

-0-

Na de bekoriJ1g van de eerste wijdings
vreugde komt het leven. Kardinaal Lavi
gerie, de Stichter van de Witte Paters, 
kent het in al zijn schakeringen. Als wei
nige anderen heeft hij de betekenis en d..e 
zwaarte ervan ervaren. Hij kent de mens 
en ·zijn mogelijkheden en ... is een vir
tuoos in het woekeren met ieders per
soonlijke aanleg en gesteltenis. Zijn 
Regel is een monument van mensenken
,nis en apostolische ijver. Hij geeft zijn 
Zonen veel en durft ze veel vragen. Ook 
heldhaftige offers. Moeten zij immers 
niet een werelddeel veroveren voor 
Christus? En zou dat anders kunnen 
gaan, dan in de geest en naar het voor
beeld van de Goddelijke Missionaris? 
Onze nieuwe Nederlandse Witte Pater, 
Antoon Kersten, mag vanaf het eerste 
begin zich Lavigerie's ideaal waardig to
nen. Een benoeming voor het thuisfront 
schermt de wijde achtergrond van Afri
k.l's Binnenlanden af. Niet het neger
dorp, maar het kale leslokaal zal voorlo
pig zijn missiearbeidsveld worden. 

VERGADERING 
TUINBOUWVERENIGING. 

Op deze gehouden vergadering werd 
besloten tot een definitieve oprichting 
van een afd. in Boxtel, welke als vak
organisatie is aangesloten bij en deel uit
maakt van de R.K. Boerenbond. 
Het bestuur is als volgt samengesteld: E. 
v. d. Staak, Voorz.; J. v. d. Sande, secr.;
P. J. Schapendonk, A. v. d. Braak en
J. v. Moorsel.
Staande de vergadering gaven zich reeds
enkele nieuwe leden op.
De statuten werden voorgelezen, behan
deld en zonder verandering goedgekeurd.
Koninklijke goedkeuring zal alsnog wor
den aangevraagd.
Door de Voorz. werden nog enkele me
dedelingen gedaan, o.a. over de verbouw
van spruiten. Hiervoor gaven zich enkele
leden op.
Met ingang van 1 Maart is een vakblad
verschenen. Voor de tuinbouw-vakschool
in Oirschot gaven zich reeds direct en
kele deelnemers op.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden •
bij het bestuur.
Na een drukke conversatie over het
spuiten van de fruitbomen werd deze
oprichtingsvergadering gesloten.

JAARVERGADERING K.A.B. 

In de op Woensdagavond j.l. in de Ark 
gehouden jaarvergadering, waarop n.b. 
slechts tien procent van de georganiseer
de Boxtelse Katholieke arbeiders aanwe
zig was, memoreerde Voorzitter Valks 
in zijn uitvoerig en gedocumenteerd ope
ningswoord het belangrijke gedane werk 
van de K.A.B. in het afgelopen orgahisa
tiejaar. Het plaatselijk verrichtte werk 
werd speciaal vermeld in het jaarverslag 
van de secr., dat o.m. 'n ledenwinst aan-

. toonde. Uit het jaarverslag van de pen
nin�meester bleek, dat er een nadelig 
saldo over het afgelopen boekjaar was 
van f 12.85. Een en ander is te verhalen 
op een uitgave van ruim f 500.- voor 
een nieuwe cyclosteer-machine. 
Het bestuur zal ook het komende jaar 
uit dezelfde personen bestaan. 
Na de bestuursverkiezing, die niet ge
houden behoefde teworden, daar er geen 
candidaten voor de vacatures naar voren 
waren gebracht, sneed Rector Dr. J. 
Janssens "Enkele actuele problemen" aan. 
Achtereenvolgens behandelde hij be
knopt doch uitermate duidelijk: 1. Het 
communisme, zijn dreigende houding en 
zijn kansen in Nederland; 2. De Publiek
rechtelijke Bedrijfsorganis_atie, waarvoor 
Prof. Veraart reeds in 1920 streed en 
voor welke tot-stand-koming eerst dit 
jaar (1 Maart) een wetsontwerp werd in
gediend; 3. De verhoging Kinderbeslag
wet, als noodzakelijke maatregel tot ver
zwakking van de spanning tussen Ionen 
en prijzen, welke spanning speciaal nog 
heerst in gezinnen met meer dan drie 
niet verdienende kinderen. Deze kinder
bijslagw,et, •die niet de goedkeuring weg
droeg v,an Min. Drees zal thans gefinan
cierd worden door de Katholieke Werk
gevers. 
Na deze drie actuële problemen volgde 
nog een vierde, ,,Prijscontrole", dat be
handeld zou worden door de spreker van 
de avond, Meyer de Vries. 
Zijn duidelijke, maar radicale behande
ling van een gevoelig problèem wierp, 
zoals overigens in de lijn der verwach
ting van de spreker lag, nog aardig wat
stof tot discussie op. In alle menings
verschillen werd echter overeenstemming 
bereikt. 

GEVONDEN EN VERLOREN 
VOORWERPEN. 

Bij de Gemeentepolitie Boxtel · over de 
maand Februari 1948 ingekomen aangif
ten van gevonden en verloren voor
werpen. 
Verloren: 

1 portemonnaie, inh. 1 zilverbon van 
f 2,50, een vacantiebon en een bewijs 
van kledingververij; · 1 bankbiljet , van 
f 10. - en een reçu van postwissel; 
1 sleutelétui met 3 sleutels; 1 donker
blauwe regencape; 1 �amespolshorloge 
met bandje; 1 blauwe vulpenhouder met 
pen; 1 kindercapé (beige); 1 paraplu, 
donkerrood van kleur (geruit); 1 cein
tuur van lichte regenjas; J rechterhand
schoen, glacé, middelbruin van kleur; 1 
mandaat, nr. 13194, t.b.v. f 105 ,-; 1 
zwart-lederen tas, inh. 2 kolenbonnen, 1 
textielkaart en portemonnaie inh. pl.m. 
f 18,-; 1 hazewindhond, wit met beige 
vlekken, kortharig, luistert naar de naam 
Renno; 1 pr. bruin-lederen dameshand
schoenen; 1 Mechelse Herdershond, 
geelbruin van kleur; 1 reservewiel, com
pleet (Good Yaer banden); 1 bruine da
mes5choen, mt. 40 met dikke rubberzool; 
1 rokerskaart; 1 stamkaart; 1 bruine 
herenhandschoen; 1 opplakvel met 95 
rantsoenen vleesbonn.; 1 pr. donker• 
blauwe kinderwantjes; 1 lederen laars 
(rechter), mt. 42; 1 bruin-lederen porte
feuille m. inh.; 1 goedkeuringsstempel 
van Vleeskeuringsdienst; 1 portemon
naie m. inh. w.o. pl.m. f 25.-; 1 wit ge
breide linkerhandschoen. 
Gevonden: 

1 paar glacé dameshandschoenen; 1 ro
zenkrans; 1 bril; 1 ijzeren hamer; 1 

huissleutel; 1 huissleutel; 1 bril in étui; 
1 rozenkrans; 1 want; 1 rozenkrans; 1 
padvindersriem; twee paar kousen; 1
rozenkrans; 1 gouden broche; 1 pr. ge
breide wanten; 1 portemonnaie met inh.; 
1 bruin gebreid kindermutsje; 1 blocnote. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 2 tot en met 8 Maart 1948. 
GEBOREN: Petronella H. M. H. doch
ter,yan J. v. Breugel en van G. Pardoèl 
- Jacqueline A. A. S. M. dochter van
W. A. Meulensteen en van S. L. v. Wijk
- Johannes J. P. zoon van A. v. d. Vel
den en van M. v. d. Oetelaar - Johanna
P. M. dochter van G. v. Breugel en van
G. P. Hazenberg.
ONDERTROUWD: Wilhelmus Th. 
Duijts en Hendrika Mankor - Willem 

• Barendregt en Johanna M. Bevers
Wilhelmus F. den Otter en Martina van
Griensven 
OVERLEDEN: Lamberdiria van de Lan
genberg, oud 63 jaren, weduwe van J. 
Fr. v. Munster, Duinendaal 12 - Johan
na Sophia Covers, echtgenote van W. v. 
Heeswijk, oud 79 jaren, Tongeren 52 -
Elize Maria Anna Jacoba Soer, oud 94 
jaren, Hal 1. 

Boxtelse vrouwen, zet Uw handtekening 
• 

In de loop van Maart zal begonnen worden met de huis-aan� 
huis-collecte ten bate van de tentoonstelling "De Nederlandse 
Vrouw 1898-1948". - De Boxtelse vrouwen zal worden 
gevraagd haar handtekening te zetten in de bonboekjes, welke 
in het album komen die aan H. M. de Koningin wordt aange
boden. Iedere bijdrage vanaf 10 cent is füarbij welkom. De 
tentoonstelling is bedoeld als een hulde van alle Nederlandse 
vrouwen aan de Koningin bij haar 50-jarig regeringsjubileum. 
Moge ook op dit gebied Boxtel een waardige plaats tussen de 
Nederlandse gemeenten veroveren. 

Hebt U al een vierkante cent-imeteri 
Deze actie, waarover wij reeds eerder in meer uitvoerige 
zin schreven, zal de komende week ook in Boxtel worden 
uitgevoerd. 

Zij, die vielen, doen een beroep op ons. 

Inwoners van Boxtel: laat de dames, die hiervoor een beroep 
·op U doen niet vergeefs aan Uw deur kloppen.

Uitslag Prijsvraag 

Winkelweek 
Hoofdprijs f 150.-: B. v. d. Boogaard, 

Stationstraat 27, Boxtel. 
Hoofdprijs f 100.-: Annie Verrijt, Sta

tionstraat 73, Boxtel. 
Hoofdprijs f 50.-: Wagenaars, Korte 

Kerkstraat 15, Boxtel. 
6 Mevr. v. Soest-v. d. Broek, Basse

weg 18; een taart 
·17 W. v. d. Laar, Prins Bernhardstraat

7; een bloemstuk. 
25 K.J.V.-huis Parochie St. Petrus; een 

dekentje. 
4 Wim Pechtold, Molenstraat 5; koffie 

en bonbons. 
3 C. Vervoort, Boomstraat 16, Ge

monde; een paar Amerikaanse 
schoenen. 
Spoormakers, Stationstraat; emaille 
pan met drie bussen. 

9 Th. Poirters, Zandvliet 14; een paar 
damesschoenen. 

13 Zus Wagenaars, Korte Kerkstraat; 
een fles Eau de Cologne. 

2 Florie Raaphof 6, een reisklokje. 
28 H. van Nistelrooy, Rechterstraat 20 

een taart. 
24 Nelly v. d. Horst, Mole�traat 13; 

een lampekap. 
11 W. Spoormakers, Stationstraat; een 

doosje sigaren. 
27 Gertie de Koning, Breukelsestraat; 

voor f 10.- behangselpapier. -
12 Peijnenburg-Smits, Molenstraat; een 

hoed. 
15 Welling de Rooij, Stationstraat 11, 

Schijndel; een peperkoek. 
26 A. de Koning, Korte Kerkstraat 10; 

een kamer behangen. 
22 C. Schellekens, Burgakker 6; een 

doos postpapier met album en pot
lood. 

18 C. Bertens, Molenstraat 79; een 
serie boeken. 

8 W. v. d. Heijden, Markt 8; twee 
schalen. 

7 Dorenbosch, Mgr. Wilmerstraat 10; 
een taart. 

23 v. Moorsel-v. Nistelrooy, Bosseweg 
63; een ligstoel. 

5 Mien v. Zoghel, Bosseweg; een 
taart. 

14 A. Wouters, Molenstraat 1; een 
schilderij. 

20 T r. Klomp, v. Merheimstr. 63; een 
peignoir. 

16 Nico Verdonk, N. Kerkstraat 34, 
twee flessen vruchten. 

10 W. v. Amelsfoort, Molenstraat 19, 
een strijkijzer. 

19 Bep van Hoorn, Vic. v. Alphenlaan 7 
een theemuts. 

21 J. de Koning, Stationstraat 104; een_ 
fietspomp. 

PRIJSWINNAARS 
van de Paperclip-prijsvraag van Kantoor
boekhandel Van Griensven zijn: 
E. Stappaerts, Stationstraat • 98, Boxtel;
E. Siebel, Molenstraat 42, Boxtel;
A. v. d. Laar, Nw. Kerkstraat 1, Boxtel.
UITSLAG OPLOSSING PRIJSREBUS 

F. }. Witteveen Ma�ufacturen en
Confectiebedrijf. 

F. Hagemans, Markt 18, waardebon van
!50.-. 

A. Schellekens, Breukelsestraat 111,
waardebon van f 25.-.

-A. Traa, Rechterstraat 22, waardebon
van f 10.-. 

Annie van Roosmalen, Burgakker 9; 
Jo van der Pas, Tongersestraat 18; 
en Jo van Grinsven, Rechterstraat 8 
ieder een waardebon van f 5.-. 

Kantoor 
beperkte 

en 
Woonruimte 

Confectionnair wil zich te 
Boxtel vestigen en zoekt 

Woning of gedeelte van woning 
op goede stand 

Huurprijs van f 600.• tot f 1200,• 
per jaar. 

Brieven onder No.123 bureau dezer 

!J.,:; , 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,0. D. C." 

Doelpunten-regen bij 
O.D.C. - Hieronymus
Van het goede te veel. 

Toen het zeer fraaie combinatiespel van 
O.0.C. reeds in de eerste minuten de
Hieronymus-defensie aan het wankelen
bracht, en zij voor een hopeloze taak
stonden, de zuiver uitgevoerde attaques
van O.0.C. te weerstaan, werd de bui
tenspelval in werl{ing gebracht. Dat deze
tactiek riskant is (en zeer zeker tegen
een zo listige en vlugge voorhoede als
O.0.C. bezit) moesten de H.-lui al spoe
dig ondervinden. Bovendien bleken zij 
dit wapen niet in de perfectie te kunnen 
hanteren, wat tot gevolg had, dat blun
ders tussen doelman en backs niet uit
bleven. En O.0.C. had deze middag een 
persoon in Schalks, cl.ie ernstig bezwaar 
maakte tegen deze bfunders, want drie 
fouten werden even zoveel keren prompt 
afgestraft. Hoewel Hieronymus geen 
ogenblik bij de pakken ging neerzitten, 
was de aardigheid, toen de stand 6-0 
was, er af. In de laatste minuut van de 
eerste helft redde H. de eer, en zoals 
te verwachten was, begon de tweede drie 
kwartier met een sterk aanvallend spel 
van hun zijde, en toen al gauw een 
tweede doelpunt werd geboren, begon 
de hoop op een eventueel· ophalen bij 
de Hieronymus-lui te herleven. Doch e_lk 
doelpunt van hun kant, beantwoordde 
O.D.C. op gelijke wijze, zodat we op het
einde werkelijk konden spreken, van het
goede te veel. Voor de goed spelende
Bertus in het O.0.C.-doel (hij maakte

' geen enkele fout) en de brillant spelende
Peijnenburg als links back, waren vijf
goals echter te veel. Hoewel de gedachte
van "op de kussens zitten" hier wel niet
vreemd aan zal zijn geweest, mag zo iets
toch niet gebeuren. Zoals reeds gemeld,
strafte Schalks in een paar ogenblikken,
twee fouten in .de H-verdediging ·af,
waarna Bergwerff een juweel van een
doelpunt maakte, door een kopbal van
Hazenberg in eens op z'n slof te nemen,
en keihard in te schieten. Weer was het
Schalks die van een fout profiteerde en
Hazenberg en v. d. Boogaard maakten
het half dozijn vol. Het verdiende tegen
punt voor Hieronyll)Us kwam nog voor
de �ust, zodat een behoorlijk resultaat
nog altijd rwogelijk was. Dit bleek echter
voor de Tilburgers ijdele hoop te zijn,
want het tweede doelpunt, werd direct
gevolgd door een prachtig doelpunt van
Schalks, toen hij de bal als op een pre
senteerblad kreeg van Pennings.
Het einde bracht een 9-5 overwinning
van O.D.C. waarvan •'v. d. Boogaard het
achtste en Hazenberg het negende doel
punt hadden gemaakt. Het was de eerste
kennismaking met Hieronymus, en uit
sportief oogpunt gezien, een herhaling
zeker waart.
Het tweede elftal moest onvolledig in
Gestel de meerdere erkennen van de
jonnens van- die naam. En het derde elf
tal ging met de oneven goal ten onder
tegen de Zwaluwen uit Vught.·
Voor O.D.C. is het program Zondag
vrijaf.
De mogeliikheid bestaat, dat er Zaterdag
om half vijf wordt gespeeld tegen de
kampioen uit de 3e klasse; W.S.C. uit
Waalwijk. Men raadplege de raambil
jetten.

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel heeft zich met een 3-1 over
winning op het Tilburgse S.V.G. aan de 
kop gewerkt met evenveel punten als 
T.A.C , dat echter 4 wedstrijden meer 0p 
haar budget heeft staan. 
Er zijn redenen te over om aan te 
nemen, dat Boxtel zich op deze eet�te 
plaats zal handhaven, maar evenveel 
redenen zijn er om te waarschuwen voor 
het gevaar van een zelf-overschatting. 
Boxtel heeft nu eenmaal nog maar wei
nig denderende prestaties geleverd- en er 
zijn nog een massa technische oneffen
heden bij te schaven, wil men straks ook 
als sterkste u_it de promotie-strijd te 
voorschijn komen. 

Om echter niet op onzekere dingen 
vooruit te lopen: 

Het Gehei1n Jffi(��-
"' ö '') >�::::�:��-=

van Q�-

Doruske 
,$ 

Simpel 

25. De Koning had opdracht gegeven om
van het roemrijke gebeuren een monu
ment op te richten en stelde voor om de
kop van het monster op een voetstuk te 
plaatsen. Met man een macht waren ze 
aan het- werk getogen en na veel zweet
druppels waren ze hierin geslaagd. De
koning zou zelf met enig ceremonieel bij
het monument aan Doruske. zijn dank
overbrengen.
Doruske werd met de koets van de ko
ning gehaald, maar Hanneke was niet te
bewegen om in te stappen. Ze -hield bij

alle redenering vol dat het niet paste 
voor vrouw Simpel om daar bij die plech
tigheid vooraan te staan. 
,,Dan ga ik maar alleen" zei Doruske. 
Met luid gejuich werd het manneke be
groet, toen hij op het plein aan kwam. 
De koning sprak hem toe en hing hem 
met de gouden ketting het ereteken van 
de dynastie Godfried de Grote om. 
Daarna richtte hij zich tot het volk en 
stelde Doruske tot voorbeeld van allen. 
26. Daarna hield prof. Katiaksie een
feestrede waarin hij het gehele drama

Boxtel behaalde Zondag j.l. een alleszins 
verdiende 3-1 overwinning op S.V.G. 
dat speciaal voor de rust, gesteund door
de wind, moeilijk aan banden te leggen. 
was. Het spel van Boxtel was daarvoor te 
brokkelig. Een magisch vierkant, dat 
zwakjes omlijnd was, en nerveus spel
over alle linies waren oorzaak, dat de
tegenstander erin slaagde een 1-0 voor
sprong te behalen en deze vrij lang te
behouden. Juist voor de rust herstelde 
Boxtel zich echter en dit betekende al 
direct de gelijkmaker (een haarfijn en
uit een bijna onmogelijke hoek langs de
keeper geplaatst schot van Van de 
Broek). 
Na de rust werd S.V.G. finaal overklast 
en het lag aan "Boxtels" overmoed en 
het pechduiveltje, dat slechts twee maal 
gescoord werd. Pastoor en v. d. Broek_ 
eisten hiervoor de eer op. 
Boxtel trekt a.s. Zondag naar Oisterwijk 
om daar "de kat, die rare sprongen 
maakt" in de zak te doen. 
De stand is nu: 
Boxtel 14 11 2 1 24 38-10 
TAC 18 11 2 5 24 45-21 
VOAB 19 10 1 8 21 42-31 
Gr.-Wit 16 9 2 5 20 31-27 
SVG 17 9 t 7 19 41-42 
Advendo 17 8 2 7 • 18 41-36. 
Zundert 17 6 4 7 16 40-42 
DEB 17 6 2 9 12* 28-31 
DVG 17 5 2 10 12 38-42 
Nevelo 17 4 1 12 9 23-52 
Oirsch. V. 16 3 2 11 8 27-58 
* Twee winstpunten in mindering ge
.bracht wegens niet opkomen in de. va�t
gestelde ontmoeting . D.E.B.-Boxtel op
15 Februari j.l.

liet tweede elftal verloor in een zeer 
matige wedstrijd met 3-1 van Schijndel. 
Het derde elftal wist in zijn ontmoeting 
met Sportvereniging '32 uit Den Bosch 
vijf maal van tientallen kansen te profi
teren. 
In beide wedstrijden misten we echter 
het "heilige vuur", dat zelfs van een ont
moeting tussen reserve-elftallen een inte
ressant kijkspel kan maken.· 
De wedstrijd Nevelo - Boxtel, die a.s.
Zondag gespeeld zal worden, vangt aan 
om half een. 
De bussen voor spelers en stipporten
vertrekken om half twaalf. 

D.V.G.-NIEUWS.
D.V.G. is er niet in geslaagd in . Breda
revanche te nemen in de returnmatch
D.E.B.-D.V.G. Met 1-0 werd het lood
je gelegd. 
A.s. Zondag staat er voor D.V.G. een
belangrijke krachtproef op het program
ma. Dan zal Oirschot-Vooruit op be.,oek
komen. Wint D.V.G. deze wedstrijd, dan
is zij practisch uit de gevaarlijke zone:
Verliest men, dan blijft het oppassen.
Zondag 21. Maart: Boxtel-D.V.G.

M.E.P.-NIEUWS.
De eerste wedstrijd in de promotie-com
petitie, die M.E.�. I speelde, eindigde in
een klinkende 3-0 overwinning. De eer
ste twee winstpunten zij'l dos reeds bin
nen - en de eerste stappen gezet op de 
moeilijke weg naar de tweede klas. 
Breda II kon zelfs geen tegenpunt sco
ren. Met wat meer geluk zou de uitslag 
zeer zeker nog hoger in ons Vt>ordeel 
uitgevallen zijn. Ook de overige elftal
len wisten de voor hen vastgestelde wed-
strijden te winnen. 
Zondag 14 Maart spefen we de tweede 
wedstrijd voor de promotie en wel tegen 
Geel-Zwart uit Veghel. Dit is een zware 
wedstrijd en een overwinning zal niet 
gemakkelijk te behalen zijn. De wedstrijd 
vangt aan om twee uur. 

BILJARTEN. 
Stand pers, kampioenschap Klasse B. 

carb. brt. gem. h.s. gesp. 
J. C. Meulendijk 750 172 4,36 26 5
G. Meulendijk 565 134 4,21 29 4
]. v. Dijk , 591 154 3,83 38 4 
A. Beekers 571 150 3,80 25 4 
E. v. d. Velden 544 148 3,61 19 4
H. v. Erp 401 116 3,45 21 4 
L. v. d. Schoot 608 190 3,20 18 5
A. v. Hámond 471 156 3,01 16 4

JAARVERGADERING 
BOXTELSE MOTORCLUB "RAPIDE"

Nieuw bestuur. 
Vóór de verkiezing van het bèstuur, af
tredend volgens reglement, deelde de
voorzitter mede, dat hij zich nief meer
herkiesbaar wilde stellen, evenals de
heer H. v. Gijsel en de Heer H. Voets. 
Hij dankte de leden, mede namens de
beide andere_ aftredenden, voor het ver
trouwen, in hen gesteld, en voor de
medewerking, steeds aan hen verleend 
en sprak de hOQp uit, dat het "Rapide" 
ook in de toekomst wel moge gaan. 
De hieropvolgende bestuursverkiezing 
had het volgende resultaat: Voorzitter: 

nog eens in geuren en klsuren vertelde. 
fat hij wenste de bevolking geluk, dat zij 
nog in het bezit waren van de goede 
geest, want die was het, die machtiger 
dan wapens, het monster heeft geveld. 
Ze kwamen diep onder de indruk, toen 
hij vertelde, dat in de omliggende landen, 
waar ze de goede geest niet bezaten, 
door het monster alles was verwoest. En 
hij spoorde hen aan om eendrachtig de 
goede geest te bewaren. 

. , 

.. .. 



de heer W. v. d. Vorst; Secretaris: de 
' Heer G. v. d. Meijden; Penningmeester: 
. de Heer A. Bekkers; Commissarissen de 
' Heren H. v. Breugel, W. Spoormakers 
• en H. v: d. Anker.
Na overdracht der bestuursfuncties en
rondvraag werd deze vergadering ge
sloten.
Wij vestigen de aandacht van motor
sportliefhebbers op de zeer fraaie col,
lectie . foto's van de wedstrijden van
Tweede , Pinksterdag, welke zijn te be0 

zichtigen • in bovenvermeld clublokaal.

Distributie=Nieuws. 
OFFICIELE BONNENLIJST 

Tijdvak van 14 t.e.m. 27 Maart 1948. 
Bonkaarten KA, KB, KC 804 

, 241 Melk 4 liter melk. 
243 Melk 7 liter melk. 
246 Vlees 100 gram vlees 
247 Vlees 300 gram vlees. 
248, 249 Boter 250 gram ho.ter of 

margarine of 200 gr. vet. _, 
26(, Algemeen 200 gram kaas of 250 

. gram korstloze kaas. 
267 Algemeen 50 gram cacao. 
268 Algemeen 1600 gram brood (gel-

dig t.e.m. 20 Maart) 
269 Algemeen 400 gram brood of 1 

rantsoen puddingpoeder, vermicelli 
e.d.

253 Reserve 800 gram brood (geldig 
t.e.m. 20 Maart).

255 Reserve 200 gram kaas of 250 gr. 
korstloze· kaas. 

256 Reserve . 400 gram brood (geldig 
tot en met 20 Maart). 

180 Algemeen (bonkaart 802) 250 gr. 
zachte zeep (reeds aangewezen, gel
dig t.e.m. 20- Maàrt). 

Bonkaarten KD, KE 804 
743 Melk 12 lîter melk. 
746, 747 Vlees 100 gram vlees. 
748 Boter 250 gram boter of margarine 

• of 200 gram vet.
749 Boter 125 gram boter of margarine 

of 100 gram vet. 
766 Algemeen 100 gram kaas of 125 

• gram korstloze kaas.
767 Algemeen 100 gram cacao. 
768 Algemeen _ 400 gram h�ood (geldig 

t.e.m. 20 Maart).
769 Algemeen 400 gram brood of 1 

rants. puddingpoeder vermicelli e.d. 
753 Reserve 400 gram brood (geldig 

t.e.m. 20 Maart).
680 Algemeen (bonkaart 802) 500 gram 

zachte zeep (reeds aangewezen, gel
dig t.e.m. 20 Maart). 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, 
MF, MG, MH 804 (bijz. arbeid, a.s. moe
ders en zieken). -
Geldig zijn de bonnen van de strook A. 
Op de bonnèn komt de letter A voor 
met de aanduiding van het artikel en de 
hoeveelheid. Deze bonnen zijn 14 dagen 
geldig, hoewel zij wat betreft de tekst 
enige overeenkomst vertonen met rant
soenbonnen. Zij zijn van rantsoenbonnen 
te onderscheiden door de kleur (groen of 
groen met paars). 

. DISTRIBUTIEDIENST KRING BOXTEL 
Uitreiking nieuwe Bonkaarten 806. 

De Directeur van de Distributiedienst 
. Boxtel maakt bekend, dat in het tijdvak 
van -15 Maart tot 8 Mei a.s. in alle tot 
·zijn Kring behorende gemeenten, zal
worden overgegaan tot het uitreiken van
:nieuwe Bonkaarten 806, • alsmede van
nieuwe Brandstoffenkaarten T A 806. Te
vens zal een schoenenhon naar keuze
worden verstrekt aan personen, wier
nummer van de TD eindigt op het
cijfer 7.
Bovenstaande uitreiking zal in de ver
,schillende plaatsen op de volgende dagen
geschieden.

. BOXTEL.
15 Maart de letters Á en C
17 Maart de letter B
19 Maart de letter B
22 Maart de letter D
24 Maart de letter E
26 Maart de letters F en G.
30 Maart de letter H
31 Maart de letter H
2 April de letters H, I en J ..
5 April de letter K
7 April de letter L
9 Aprjl de letter M
12 -April de letters N en 0.
14 April de letters P en Q.
16 April de letter. R
19 en 21 April de letter S (geen Sch)
23 April de letter Sch
26 April de letters Sch. en T.
28 April de letters U en V.
30 April de letter V
3 Mei de letter V en kloosters.
5 Mei de letters W t. e. m. Z.

LIEMPDE EN ESCH.
16 Maart A t.e.m. C.
23 Maart D t.e.m. F. 
3 April G t.e.m. I (alleen v.m.)
6 April J t.e.m. L.
13 April M. t.e.m. N.
20 .t\pril O t.e.m. Q.
27 April R t.e.m. T.
4 Mei U t.e.m. Z.
In Liempde steeds van 9-12 en te
Esch van 13.30 tot 15.30 uur.

Pe Directeur voornoemd, 
J. F. A. PARO 

Sociale Verzekeringen. 
Bij de uitkeringen Noodwet Ouderdoms
voorziening, welke langzamerhand • alle 
lopend zullen zijn, doen zich teleurstel
lingen voor, welke toch van te voren 
w-1ren te voorzien en overigens zeer lo-
gisch waren. • 
Volgens de bepalingen in de Wet wordt 
op het bedrag der Ouderdomsuitkering 
in mindering gebracht de helft van het 
bedrag van het jaarlijks inkomen van 
de belanghebbende, behalve wanneer dit 
inkomen niet meer dan f 50 bedraagt. 
Een ongehuwde die minder dan f 725 
per jaa.r i11komsten heeft, kwam voor een 
uitkering in aanmerking. Laten wij nu 
een ongehuwde nemen met een jaarlijks 
inkomen van f 650. Zoals bekend be
draagt de maximum uitkering f 456 per 

jaar. Er gaat echter in dit geval de helft 
van f 650 of f 325 af. Er zou derhalve 
overschieten f 131 per jaar.· Maar aange
zien zijn inkomsten welke hij reeds had 
f 650 per jaar + deze f 131 of een to
taal van f 781 tot een bedrag van- / 56 
hoven de grens van f 725 komt (het be
drag beneden hetwelk men alleen in aan
merking kan komen) zal men deze f 56 
niet kunnen ontvangen. In dit geval kan 
derhalve affeen een aanvulling plaats 
hebben van f 650 tot f 725. -
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de ge
huwden die op deze wijze hun eigen ver
hoging kunnen berekenen. Voor hen 
geldt echter het bedrag beneden hetwelk 
zij voor uitkering in aanmerking komen 
f 1150 inkomsten per jaar. 
Bijvoorbeeld. Een gehuwde had f 1000 
inkomsten. Zijn uitkering zou dus be
dragen f 828 (maximum) - f 500 = 
f 328. Maar aangezien f 1000 + f 328 
voor hem een totaal aan i•nkomsten per 
jaar zou geven van f 1328, derhalve 
f 178 uitgaande boven de grens van 
f 1150 zal hij slechts een bedrag van 
f 150 naar een veelvoud van f 12 tot 
f 156 per jaar uitkering genieten. 
Zou men na bovenstaande verminderin
gen • geen uitkering meer overhouden, 
dan moet deze toch tenminste f 24 per 
jaar bedragen .. 

H. V. d. K.

(Wordt vervolgd) 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 
ZONDAG 14 Maart> Passie-Zondag. De 
H.H. Missen om ·half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half 11 de Hoogmis met 
lijdensmeditatie, die· zat worden opge
dragen voor de levende en overleden 
leden van de Broederschap van de Stille 
Omgang. De H. Mis van kwart voor 8 
zal worden opgedragen voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn van de parochie. 
Onder deze H. Mis zullen de kinderen 
hun plechtige H. Communie doen. Na 

• de middag om 3 uur plechtig Lof met
vernieuwing van de Doopbeloften en
toewijding aan de H. Maagd. Na het Lof
zullen de prijzen worden uitgereikt. De
stoelen in het Priesterkoor en vlak ach
ter het priesterkoor zijn onder de H. Mis
van kwart ·voor 8 en onder het Lof ge:
reserveerd voor de Communicanten.
Vandaag gaat de te schaalcollecte voor
de Arme Blinden, terwijl de 2e schaal
gehouden wordt voor de bizondere no
den van het Episcopaat, welke beide col
lectes ten zeerste in uwe milddadigheid
worden aanbevolen.
Vàndaag is het geen Mariagarde en geen
H. Familie. In verband met de Plechtige
H. Communie van de kinderen is het
vandaag Lof: vanmiddag om 3 uur.
A.s. Woensdag 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 Paascommunie te houden. De meis
jes komen biechten a.s. Woensdag en de
jongens a.s. Donderdag om 10· uur.
Woensdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje en gebed tot St. Jozef, van
wege de maand Maart. Donderdagavond
om 7 uur Lof met rozenhoedje.
Vrijdag, Feestdag van St. Jozef. Des
avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje
en gebed tot St. Jozef.
Vandaag, Passie-Zondag, begint de 
Paastijd voor de volwassenen en duurt 
tot en met Beloken Pasen. Voor de zie
ken en gebrekkigen begint 'de Paastijd
ook op Passie-Zondag, maar duurt voort
tot en met Drievuldigheids-Zondag.
A.s. Zondag, 21 Maart, zal voor de 
Hoogmis de palm gewijd en-- uitgereikt
worden.
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.
Wij willen er nog eens op wijzen, dat er
voortaan alleen maar gelegenheid wordt
gegeven om H.H. Missen te bestellen:
des Zondags na de vroegmissen.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Wilhelmus v. d. Ven, z.a. gel. jrgt.
voor Adrianus Schellekens, H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Wilhelmina van Oir
schot; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor
Franciscus Verheyden vanwege de jon
gens in Indië. Om half 8 gel. jrgt. voor
Maria Eykemans, z.a. gel. H. Mis ter ere
van de H. Clemens uit dankbaarheid. Om
half 9 gef. gez. jrgt. voor Engelina Leer
makers v. d. Velden.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef., jrgt.
voor Maria Kordewinders, z.a. gel.
mndst. voor Gerarda van Hemmen-van
Vught, H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Cor
nelis van Oosterhout, H. Bloedkapel gel.
H. Mis voor Lamberdina v. d. Langen
berg vanwege de- kinderen; om half 8 gel. 
jrgt. voor Cornelis Bevers, z.a. gel. H. 
Mis voor Henrica van Stekelenburg-van 
Duren vanwege de kinderen; om half 9 
gez. jrgt. voor Rumoldus v. d. Ven en 
Catharina Montens. 
WOENSDAG: om kwart voov.7 gef. 
gez. jrgt. voor Cornelis Leermakers, z.a. 
gel. mndst. voor Anna Hensen-v. d. Lan
genberg, H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Andreas van Oers en Adriana Nielen de 
hsvr.; om half 8 gel. H. Mis voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger, z.a. gel. jrgt. voor Maria 
Weyers-Smulders; om half 9 gez. mndst. 
voor Rosalie de Haas-Selhorst. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Michaël v. d. Meyden, z.a. gel. 
H. Mis voor Arnoldus van Kempen en
Maria de Laat, H. Hartaltaar gel. jrgt.
voor Adriana Schellekens-van de Bo
gaard, H. Bloedkapel gel. H. Mis. voor • 
Andreas de Visser vanwege de buurt. 
Om half 8 gel. H. Mis voor Antonius 
Brusselers, z.a. gel. H. Mis voor Marti- . 
nus Giesbers; om half 9 gel. H. Mis ter 
ere van Maria uit dankbaarheid. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Marinus van· Diessen, z.a. gel. 
mndst. voor Johanna van Woensel-Spie
rings, H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Johan
na Schoenmakers-Timmermans, H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Elizabeth Traa
Verhoeven, vanwege de kleinkinderen; 
om half 8 gel. H. Mis voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der parochie, z.a. gel. 
jrgt. voor de overleden familie Eijke-

mans, H. Hartaltaar, gel. H. Mis voor 
Petrus Laus vanwege de R.K Midden
standsvereniging. Om half 9 gel. H. Mis 
voor Sjaak van Vlerken. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Sebastianus van Duren, z.a. 
gel. jrgt. voor Adrianus van Oirschot, H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Adriana vàri 
Minderhout-Simons, H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Michaë,l v. d. Meyden en _
Anna v. d. Ven de hvr.; om half 8 gel.
H. Mis voor Johannes Strik en Bernar
dina de hsvr., z.a._ gel. H. Mis v. Johan
na Verhagen-Steenbakkers te Schijndel
overleden; om half 9 gel. jrgt. voor Fran
cisca Raaymakers-Stans.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken. Dinsdag gel. H. Mis ,voor Jo
hanna van Lieshout-de Werd. Woens
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens. Donderdag en Vrijdag gel. H. Mis 
voor Maria van Gerwen en Zaterdag gel. 
mndst. voor Johannes van Boxtel. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hendricus van Schijndel 
en Johanna, Hobbelen, beiden uit deze 
parochie; Cornelus Antonius v. d. Weide 
geb. en won. in de parochie van het H. 
Hart en Jacoba Johanna van Geel, geb. 
in de parochie van het H. Hart en won. 
in deze parochie, waarvan heden de te 
afkondiging geschiedt. • 
Arnoldus Wilhelmus Maria Verhoeven, 
geb. te Zevenaar en won. in deze paro
chie en Johanna Maria Adriana Wilhel
mina Schaeffer, geb. te Bergen op Zoom 

• en won in deze parochie; Johannes Fre
dericus de Wildt, geb. te Giesbeek-La
thum en won. in deze parochie en The� 
resia Antonia Adriana Huysmans, geb. 
en won. te Tilburg, parochie Heike, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen, waarin 
niet is gedispenseerd, ten spoedigste aan 
de Pastoor bekend te maken. 
Gedoopt: Martinus Adrianus zoon van 
LambertC!s v. d. Biggelaar-Olijslagers -
Hendricus Martinus Antonius zoon van 
Johannes Voets-Smits - Laurina Hen
drina Wilhelmina dochter van Johannes 
van Hal-v. d. Boom - Petronella Hen
drica Martina Hyacinta dochter van Jo
hannes v. Breugel-v. Geel. . 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
Passie•-zondag, 14 Maart '48. 

De te schaal is voor de Blinden; de 2e 
voor de B. N. 
Vandaag wordt de H. Mis van 8 uur als 
Hoogmis gecelebreerd . (met volkszang). 
Onder deze H. Mis doen de jongens en 
me1s1es hun Plechtige H. Communie. De 
gelovigen worden verzocht tijdens de 
Mis van 8 uur de 3 eerste rijen van ,de 
.groene stoelen vrij te laten voor de kin
d�ren van de Plechtige Communie; ter 
z11de voor de bruidjes. 
De vergaderingen van Santa Teresa en 
de Kleine H. familie vervallen vandáag. 
Om 3 uur Plechtige Hernieuwing der 
Doopbeloften (stoelengeld 5 en 3 cent). 
Vandaag Passie-Zondag begint de eigen
lijke Lijdenstijd; de beelden en kruis
beelden worden met een paarse doek be
dekt. In de tijd tussen Passie-Zondag en 
Beloken Pasen is iedere Katholiek ver
plicht "Pasen" te houden, d:w.z. waar
dig te communiceren. Deze week komen 
de schoolkinderen biechten ter voorb�
reiding op hun Paascommunie. Op de 
scholen zal worden bekend gemaakt 
wanneer iedere klas haar 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 te zijn 
en deel te nemen aan de Palmprocessie. 
Aan eenieder wordt een gewijde palm 
uitgereikt. De palmwijding met processie 
en Hoogmis vangt aan om 10 uur i.p.v. 
om halt 11. Zij, die in aanmerking 
komen de Paascomminie thuis te- ont
vangen gelieven daarvan kennis te geven 
aan de geestelijkheid. 
Woensdagavond om half 8 !:.of ter ere 
van St. Jozef. 
A.s. Vrijdag 19 Maart Feestdag van St. -
Jozef; 's avonds om half 8 Lof met Ro
zenhoedje en gebed t.e.v. St. Jozef.
Vrijdagavond om 8 uur H. Familie voor
meisjes.
ZONDAG 14 Maart: 6 uur l.d. voor een
overledene; 7 uur Ld. overleden Moeder;
8 uur z.d. lev. en over!. 1. v. d. Stille
Omgang; kwart over 9 l.d. over!. Vader;
half 11 1.d. voor de Parochie.
MAANDAG 15 Maart: 7 uur gef. l.j.
C<!tharina Laml:irechts-Marijnissen; l.d.
Christiaan Merkx; Ld. Henricus v.
Woensel en Johanna Spierings z. e.;
kwart voor 8 l.j. Gijsberdina Rekkers;
I.m. Theodora v. Schaaijk; half 9 plech
tige z.j. Wilhelmus Kouwenberg.
DINSDAG 16 Maart: 7 uur gef. z.j.
Heer Josephus v. d. Meyden en Mej.
Wilhelmina v. d. Meyden; 1.d. Henrica v. 
Stekelenburg-v. Duren; I.m. Johanna de 
Kort-v. d. Broek; kwart voor 8 l.j. Mar
tinus Scheutjes; I.m. Clazina v. d. Gouw; 
half 9 Ld. Willem v d. Langenberg.
WOENSDAG 17 Maart: 7 uur pl. I.m.

Wilhelmina Steenbakkers; I.m. Tonny 
Nooren; I.m. Joh.a. Spijkers; kwi,rt v. 8 
l.j. Petrus v. Dijk en Gertruda Schellen
z.e.; I.m. Allegonda v. Dijk-v. Empel;
half 9 pl. z.j. Mevr. Stinessen-Schermer;
half 8 Lof t.e.v. St. Jozef.
DONDERDAG 18 Maart: 7 uur gef. l.j.
Cornelia Lambrechts-v. Erp; I.m. Johan
na v. d. Sande-Merks; l.d. Adriana Meys
Timmermans; kwart voor 8 Ld. over!.
fam. v. d. Hout-Heerkens; Ld. Petronella
v. Hoesel-v. d. Horst; half 9 l.j. Johanna
v. d. Nieuwenhuizen-v. d. Horst.
VRIJDAG 19 Maart: 7 uur Ld. voor de
parochie; Ld. Bizondere Intentie; Ld. uit
dank. t.e.v. Maria; kwart voor 8 l.d_ Biz.
Intentie t.e.v. St. Jozef; 1.d. Adriana
Meys-Timmermans; half 9, z.d. Bizon
dere Intentie; half 8 Lof t.e.v. St. Jozef.
ZATERDAG 20 Maart: 7 uur pl. gef. z.j.
Willem Bosch; Ld. Henrica v. Stekelen
burg-v. Duren; l.j_ Martir,us v. d. Sande
en Helena v. Erfoort z.e.; kwart voor 8
l.j. Arnoldus Kuypers en Johanna v. d.
Aker z.e .. ; Lj. Margaretha Kuypers-v, d.
Aker; half 9 I.m. Roos V. Susante-Litjens.

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Passie-Zondag 

ZONDAG: 7 uur gezongen H. Mis wel
zijn der paroc}lie; 10 uur jrgt. Jan Cor
nelis Geerts. 
MAANDAG. half 8 jrgt. Petronella hsvr.
van Jan Corn. Geerts. • 
DINSDAG: half 8 jrgt. Joannes Geerts. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. Christiaan v. 
Kempen; 8 uur jrgt. Cornelis v. d. Vel
den en Adriana de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. Lambertus 
v. d. Sloot en Maria de hsvr.; 8 uur jrgt.
Martinus Verbruggen en Anna Maria de
huisvr. • 
VRIJDAG: half 8 H. Mis welzijn der
parochie.
ZATERDAG: half 8 jrgt. Adrianus v. d.
Velden en Catharina de hsvr.
W eze week zullen geschieden :
Maandag mdst. Cornelis Schellekens.
Dinsdag H. Mis Adrianus v. Ruremonde.
Vrijdag H. Mis Henrica v. Logten. Za
terdag H. Mis Henricus Kemps.

PAR. H. THERESIA BOXTEL. 
Passie-Zondag 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor bijz. 
intentie, waaronder enkele kinderen de 
plechtigé H. Communie zullen doen; 
half 9 H. Mis voor Johanna Maria v. 
Nuenen-v. d . .  Schoot. De eerste schaal 
is voor onze eigen kerk, de 2de voor 
B. N. Half 3 Lof met vernieuwing van de 
doopbeloften en toewijding aan 0. L. 
Vr. en Te Deum Làudamus. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bij
zondere intentie; kwart over 8 gez. 
mndst. voor mevr. Maria Maas-de Werd. 
DINSDAG: half 8 H. Mis om Gods 
zegen te verkrijgen over Orion en de 
kapel van Stapelen; kwart over 8 gez. 
H. Mis voor de levende en overleden
leden van de Stille Omgang naar Am
sterdam. Omgang om eieren in Kinder
bosch.
WOENSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor de
familie v. d. Breeke\-v. d. Heuvel; kwart
over 8 jgt. voor Petrus Kruyssen en
Theodora v. Strijp hsvr.
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor An
tonius v. d. Meyden; kwart over 8 H.
Mis voor de leden v. d. Godsvruchtige
Vereniging ter ere v. d. H. Theresia.
VRIJDAG: half 8 H. Mis ter ere v. d.
H. Jozef; kwart over 8 H. Mis ter ere
v. d. H. Jozef voor de parochianen. We
gens het feest van St. Jozef om 7 uur
Lof met gebed ter ere v. d. H. Jozef.
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de
Wed. Catharina v. d. Meyden-v. d. Hey
den; kwart over 8 jgt. voor Christianus
Christina v. Roosmalen.
Biechthoren: half 3 tot 4 en half 6 tot
7 uur. Om 7 uur Lof met rozenhoedje,
om het Communisme af te weren en het
verenigingsleven op katholieke grondslag
tot opbloei te brengen.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Frans v. d. Meyden té Boxtel over
leden.
PALM-ZONDAG: 7 uur H. Mis voor
behouden thuiskomst ter ere van 0. L.

Vrouw v. Altijddurende Bijstand. Hierbij
wordt de kerk met 'n kaars vereerd;
half 9 • H. Mis voor Marinus van
Griensven te Boxtel overleden.
In deze week zullen velen in de gelegen
heid zijn, om het Gouden Jubilé van de
H. E. Pater Kersten mee te vieren door
bijdrage voor studiebeurs.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

Passie-Zondag, 14 Maart 1948 
ZONDAG: half 7 l.j. Petrus Pen; 8 uur 
I.m. tot welz. der par.; onder deze H.
Mis de plechtige 1 e H. Communie der
kinderen; 10 uur z.j. Joh. v. d. Vleuten,
Hendrica en Johanna Maria de hvsn. Na
de Hoogmis prijsuitdeling aan de kinde
ren der plechtige te H. Communie;
3 uur plechtig Lof, waaronder hernieu
wing der Doopbeloften en toewijding aan
Maria door genoemde kinderen, met
,,Te Deum".

MAANDAG: 7 uur z.j. Thomas v. Esch; 
half 8 z. mdst. Willem Bekkers; 8 uur l.j. 
Hendrica Pen. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Maria v. d. Vel
den; half 8 z. mdst. Marinus Habraken; 
8 uur l.j. Wed. Johanna Adriaan v. d. 
Biggelaar. . 
WOENSDAG: 7 uur z. mdst. Catharina 
Willem Welvaarts; half 8 z. mdst. Theod. 
Hollanders; 8 uur 1. mdst. Adr. Vughs. 
DONDERDAG: 7 uur I.m. bijz. noden 
der parochianen; half 8 z. mdst. Adr .. 
Kuppens; 8 uur I.m. tot bijz. intentie. 
VRIJDAG: feestdag van St. Joseph; 
half 7 I.m. tot welz. der par.; 7 uur I.m. 
voor de leden der Meisjes-congreg. als 
zijnde St. Joseph de 2e patroon dier con
gregatie; half 8 z.mdst. Wed. Martina 
Hendr. Verdonk; 's àvonds half 7 plech
tig Lof. 
ZATERDAG: 7 uur z.mdst. Corn. v. 
Abeelen; half 8 z. mdst. Michiel v. d. 
Velden; 8 uur 1. mdst. Maria Adr. Cop
pens. 
ZONDAG: half 71.m. tot welz. der par.; 
8 uur 1. m. Marinus v. d. Linden te 
St. Michiels-Gestel overleden; 10 uur z.j. 
Maria Hendr. v. d. Langenberg. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Zondag tot Zondag 7.uur I.m. Franc. v. 
d. Meijden vanwege de familie en vrien
den. Donderdag onder de H. Mis van
8 uur algem. H. Communie der kinderen
voor sommige kinderen ook hun te H.
Communie. Zij zullen Maandag en Dins
dag om half 9 in de kerk samenkomen
ter voorbereiding en Woensdag komen
biechten de jongens ·'s morgens 8 uur 
de meisjes 's nam. om 1 uur. 

' 

Woensdagavond om half 7 Lof ter ere 
van St. Joseph. 
30e Franc v. d. Meijden, overleden te 

• Liempde; Marinus v. d. Linden, overle
den te St. Michiels-Gestel.
Gedoopt: Marinus Franc. Corn. zoon
van Marinus Rovers-Schepens.

MISSIEBUS 
Bij uitvaart van Franc. v. d. Meijden 
f 10.75. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Vandaag sluitingsdag van de Misweek. 
Gelezen H.H. Missen met leiding om 
7 uur en half 9. Om 10 uur 
plechtige Hoogmis, de grote Familiebij
eenkomst der Parochie. De Parochianen 
komen zovèel mogelijk naar de Hoogmis. 
Tweede schaalcollecte voor de bestrij
ding der onkosten van de Misweek. Der
de voor bijz. Noden Episcopaat. Na de 
middag om • 3 uur plechtig sluitingslof 
met preek en Pauselijke Zegen. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 4de 
5de, 6de en 7de leerjaar komen biechten. 
Woensdag die van het 2de en 3de leer
jaar. Daags nadat zij gebiecht hebben 
zullen ze gezamenlijk hun Paascommunie 
houden onder de H. Mis van half 8. 
Woensdagavond om half 7 Lof ter ere 
van de H. Joseph. 
Vrijdag, feestdag van de H. Joseph, om 
half 8 gez. H. Mis voor de Parochie; 
's avonds om half 7 Lof; na het Lof een 
lied ter ere van çle 1-1. Joseph. 
ZONDAG: 7 uur mdst. Gerardina Cor
nelia van Schijndel-v. Dijk; half 9 mdst: 
Adriana v. d. Ven-v. d. Struyk; 10 uur 
Pl. Hoogmis voor de Parochie . 
MAANDAG: 7 uur mdst Gerardina van 
de Pas-1-loevenaars; 7 uur zijaltaar mdst. 
Johannes Martinus van Rooy; 8 uur jgt. 
Cornelia van Oers-v. d. Braak, _ 
DINSDAG: half 8 H. Mis over!. Familie 
de Greef-v. Exsel. 
WOENSDAG: half 8 gez. mdst. Alber
tus van Rulo. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis Bijz. 
Intentie (B.) 
VRIJDAG: half 8 gez. H. Mis voor de 
parochie. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis Gerardina 
Cornelia van Schijndel-v. Dijk, 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Gertruda van der Staak
Konings; H. Mis Adriana van de Ven
v. d. Struyk; H. Mis Albertus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL - BOXTEL . 
Zondag 14 Maart Passie-Zondag. Om 
3 uur Vespers en Lof. 
Woensdag om 8 uur Lof ter ere van de 
H. Jozef.
Donderdag om 7 uur Lof met Lijdens
meditatie.
Vrijdag, Feest van de H. Jozef. De H.H.
Missen zijn om 7 uur, half 9, en om half
10 de gezongen Hoogmis. 's Avonds om
8 uur Lof._
Zaterdag om 8 uur Lof.
ZONQAG: 7 uur jaarget. voor Wilhel
mus van der Ven.
DINSDAG: half 8 tot zekere intentie.
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de
Voortplanting des Geloofs.
DONDERDAG: 7 uur jaargetijde voor
de Eerw. Zuster Prisca van Vreede.
VRIJDAG: 7 uur tot zekere intentie;
half 9 voor mevrouw Henket-Windstos
ser; half 10 jaargetijde voor de overle
den familie van de Nosterum.

ANNY SCHAEFFER 
en 
ARNOLD VERHOEVEN 
hebben de eer U kennis te 
geven van hun voorgenomen 
huwelijk. De inzegening zal 
plaats hebben op Dinsdag 30 
Maart a.s. om 10 uur in de 
Parochiekerk van St. Petrus 
te Boxtel. 

Bij deze danken wij, geslaagde 
E.N.S.A.I.D.-cursisten, onze 
lerares Mej. C. Entink voor 
het leerzame en prettige on
derwijs, dat wij gedurende 
onze opleiding bij haar moch
ten genieten. 

RiekictZijlmans 
Lies Thijs 

Mede namens mijn Echtgenote 
en Kinderen dank ik de Over
ste en andere Eerw. Zusters 
der Ursulinen, Geestelijken, 
vrienden en kennissen voor de 
vele blijken van belangstelfing, 
bij de viering van mijn zilvereIJ 
ambtsjubileum, bij de Eerw. 
Zusters Ursulinen, onder
vonden. 

Voor chemisch re1111gen en 
verven van goederen door 
,,Den Dries" kunt U zich ver
voegen bij A, M. Schellekens, 
Onrooisestraat 90. Het is een 
vertrouwd adres. 
Te koop een maalkalf, 3 maan
den oud en een weibeestje bij 
P. v. d. Made, Langenberg 23.

Boxtel, 7 Maart 1948. 
Mgr. Wilmerstr. 2 
Raaphof 8 

Receptie 1.30-2.30 
Mgr. Wilmerstraat 2. 

Te koop bij H. v. Vreede, 
Hal 3, voederbieten en een 
prima ligt. 

f e koop: voor-oorlogs slaap
kamer-ameublement en een 
matras. Bevr. Rechterstraat 56. 

Te koop: 700 Utrechtse dak
pannen bij I-1. J. v. d. Loo, 
Nieuwstraat 71. 

Mej. Van Haaren 
Marietje v. d. Langenberg 
Mientje Wolterink 
Marie van Diessen 
Gerda v. d. Burgt 
Riet van Kessel " 
Anny Swinkels 
Riet v. Zeeland 
Dien Doleweerd 
Joke Voets 
Annie van Oirschot 
Mej. Pijnenburg 
Door Doleweerd 
Trees dè-Koning 
Mej. v. d. Sande 
Mia Eltink 
Mien Coverde 
Rieki Keukens 

H. W. DEN DEKKER 
Echtgenote en kinderen 

Nw. Kerkstraat 16a. 
Te koop bij A. C. Peijnenburg, 
Lennisheuvel 62, een partij 
voederbieten en eetaardap
pelen. 
Te koop: kinderfiets voor leef
tijd -van 7 jaar, nieuwe bandjes 
en losse fiets-motor 98 cc. 
v. Salmstraat 10 (boven), na
zes uur.
Gevraagd: net R.K Meisje. 
Zondags en Woensdagmiddag 
vrij. Indiensttreding 15 April. 
Bevr. Molenstraat 19. 

Verloren: doublé dasschuiver. 
Vinder 100 cigaretten beloning. 
Terugbezorgen: Molenstr_ 19 ..
Te koop: regenjas, overjas, 
blauwe colbertjas, blauwe 
windjack, alle voor jongens 
van 15 tot 17 jaar, tevens da
mes regenjas. Bevragen Mo
lenstraat 19. 
Te koop: kippenren met nacht
hok en 4-wielige wagen op 
luchtbanden bij H. van Laar
hoven, Molenstraat 28. 
Gevraagd nette werkster, voor 
2 dagen in de week of net 
meisje voor halve dagen. Adres 
bevragen: Molenstraat 19. 
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Te koop: ·500 KG. bieten, een hoogkar en een koe, 6 maanden drachtig, bij P. v. Oor.schot, Kasteren, Liempde. 
Levensmiddelen• en 

. Zuivelbedrijf 

'T·ANKER 
Alle Levensmiddelen 
Gerookte vleeswaren 
Boter en Kaas 
Melk en Eieren 

Zomersproete n ku n t  U voorkomen, indien U NU reeds ons 
,,ZW ANENWIT'' gebruikt. 

PIIOGIST(ll!J ·1·"' s,.i..: \\, .. lllrllTERJTA.J7 .PE NOLEIY" . . . '. BOXTEL TELJ6! 
� 

Boekhandel TIELEN 
Stationstraat • Boxtel 

e Wij ontvingen weereen partij 
Kravchenko 

,,Ik verkoos de Vrijheid" 
Prijs 1 4,95 Voorziet U tijdig van dit zeer belangrijke boek. Voor Tuin-, Bloem;. en Landbouwzaden 

Land:: en T uinbouwers 
to& niet lanq,er De vertegenwoordigers 

van het Adviesbureau voor Belastingzaken 
Spoorlaan 86, Tilburg 

...,..._._.,,,.___..,,,_� 

DEZE WEE� 
Extra aanbieding in 

Gorsetten en Bustehouder� 

Nutricia-voeding ---------- is uw adres: 

zijn thans in Uw omgeving werkzaam en zullen binnenkort U een bezoek bren�en, waarbij U voor f 15. - per jaar de _gelegenheid wordt geboden Uw belastmgzaken en andere moeilijkheden toe te vertro'uwen aan een vertrouwensman, die elke 4e Maandag van de maand van 10 tot 5 uur zitdag houdt te Boxtel, Café "De Adelaar", H. van Rooij, Nieuwe Kerkstraat 75. 

Org. D. W. corsetten met 
zijsluiting, prima pasvorm 
18.10 - 22.50 • 27.50 
met buikband voor corpu
lente figuren 28.95 C. de Jong-v, Kempen Pootaardappelen

Hub. Poulissen • H t t 12 Uit voorraad leverbaar alle 
NDEL 

van orns raa soorten pootaardappelen van ZAAD HA Gesloten van 12 tot 1 de Friese kleigrond Rechterstraat 50 BOXTEL en na 6 uur C. J. Rumunt Telefoon No. 313 Sluit U aan bij de 1600 cliënten, die reeds van onze diensten profiteerden. Bustehouders in diverse 
modellen:en uitvoeringen 
2.95 3�25 3.45 3.50 GEVRAAGD Munsel 9 

----------

Schilders en Halfwas TE Koop voor particulier werk 
Vrijstaand Huisje met 

Jozef Linssen grond en flinke schuur 
Boschdijk B 73 Best Geïnteresseerden gelieven teInlichtingen bij 
J. VERHEIJDEN

ten Brinkstr. 4 Boxtel

schrijven onder motto "Huis" aan kantoorboekhandel van 

Griensven, Rechterstr. 10 

Boxtel, 

Accountantskantoor 
�- Cuppe'n Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

De Accountant G. VENNIX 
Voor het FIJNE MAATWERK 

uw adres 

M. CORVERS & F. VERHAGEN

• Kleermakerij• Kerkstraat 60• 's,BOSCHAdres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 
• Wij hebben alle soorten PARFUM en

EAUDECOLOGNEvoordea.s.Feestdagen

Met voorsÏuiting 5.15 
ook grote maten voorradig 

Benut onze wekelijkse aanbiedingen 

Voor het VOORJAAR!! Dames-Kapsalon en Parfumerie Extra aanbieding 
•

M.J.v.d. Broek, Breukelsestr. 34• d B d b t f8 65EEN WOLLEN JURKJE MET KORTE MOUWEN m pasteltinten, vindt U in de keurcollectie bij 
Het goedkoopste adres voor meubels 

STEENBAKKERS )f.. ook voorSTATIONSTRAAT 58 }f. Reparatie

Bruinle eren oo se appen as Ook weer een nieuwe collectie 
Ritssluitingtassen 

f 21 .. 9 5 WITTEVEEN de zaak 

Voor de Vrouw met smaak ! 

Inenting tegen Diphtherie 
Op Donderdag 18 Maart van twee tot drie uur wordt in het ziekenhuis Duinendaal aan de niet-schoolgaande kinderen de tweede inspuiting tegen diphtherie gegeve�, Drie inspuitingen beschermen het kind tegen deze besmettelijke, verraderlijke en vaak dodelijke ziekte. Bovendien verkrijgt diphtherie geen kans tot uitbreiding meer, wanneer alle kinderen in een grote omgeving zijn ingeënt. Dit willen wij bereiken in ons schoolartsendistrict. Ouders, laat Uw.kinderen inspuiten vóór zij naar school gaan, Laat Uw schoolgaande kinderen daarna ieder jaar nog één ·nspuiting geven, waardoor de niet-vatbaarheid behouden blijft.

1 , J. B. DEELEN, schoolarts. 
GEVRAAGD een Net en eerlijk persoon om met de bestelauto mede te rijden, en de chauffeur behulpzaam tt: zijn bij het ophalen en terugbezorgen der goederen, Aanbiedingen uitsluitend aan de fabriek van de Chemische Wasseri1 "D E N D R I E S" Rijksweg 2 te Boxtel GEVRAAGD: 
Een flinke nette BEDIENDE die in het kruideniersbedrijf werkzaam is, of er interesse voor heeft. - Tevens aan hetzelfde adres een zwart herencostuum te koop, met gestreepte pantalon (alleen geschikt voor een slank persoon). 
"D E S P A R" - L I E M P D E 

N.V. Brabantse Houtwarenfabriek van Hornstraat 34 Boxtel vraagt voor direct 
' 

Timmerlieden 1 Vakmensen
Meubelmakers 

Halfwassen == Jongens Persoonlijk aanmelden 
Pedicure • Manicure - Massage • Steunzolen Loopt niet langer met pijnlijke voeten Laat ze deskundig behandelen door A KRAMER Med. G�diplomeerd• Voetspec1ahste p.a. Dames v. d. Vorst, RIJKSWEG 4Na 6 uur telefoon 343. Komt alleen aan huis. 

î 

\. 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

� Koopt , 
bij Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

DRUK,KERI] FIRMA 

J. P. 'rIELEN 
STATIONSTRAAT 28 = BOXTEL

* 

Familie- l dcuAweck 1 
in het betere genre 

* Geboortekaartjes, Communieplaatjes,
Ondertrouwkaarten en Circulaires,
Jubileumkaarten, Rouwkaarten, Rouwcirculaires,
Bidprentjes, Fotoprentjes, enz. enz.

' 

,, 

NIEMA N Dvermoed in deze gezellig ingerichte kamer de slaapkamer. Heel weinigen kunnen voor ieder gezinslid een paar kamers beschikbaar stellen. Toch zijn zij afdoende geholpen met een goed opklapbed met ombouw, waarbij gevoegd een aardig zitje. Aldus een zit- en slaapkamer ineen. 

• \M T.J,..· r � 
u QOXTEL 

Alle drogistzaken 
. 

BoxtelID 

zijn geopend 

alle werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur

en van 1.30 tot 6.00 

's-Zondags gesloten 

A. de HAAS, Stationstraat
W. v. d. HEYDEN, Markt

uur

M. OLIEMEULEN, Rechterstraat

STEENBAKKERS STATIONSTRAAT 58 
Wij lijsten in Foto's, Platen, Schilderstukken, enz. LIJSTEN TE KUST EN TE KEUR 
Voor Tuinzaden en Granen 

Steeds n,J.ar VAN OERS Alles uit voorraad leverbaar Breukelsestr. 112 Eindhovenseweg 28 Wilt u op het Paasfeest heerlijk smullen Eet puike Kaas en Kabeljauw 
"'{ TiQ s Goede waar is u verzekerd
V I blijft kwaliteit getrouw 1 STATIONSTR. 44 �!>,,,..__ 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Zuiver leer, reeds vanaf ■ 
HEIJ MANS, Breukelsestraat 63 
SCHOENEN EN LEDERWAREN 

� UITSLAG ■
VOETBAL PRIJSVRAAG 

N.V. Radiodienst en Handelmij v. BOXTEL
le Prijs 
2e Prijs 
3e Prijs 

Philips Radio, ter wàarde van f 230.-
A. J. BOOY, Leuvenaarstraat 27a, Breda.
Vrijkaart België-Holland te Antwerpen.+ vrije 
reis naar Antwerpen en terug: 
P. A. PENNINGS, Kasteellaan 16, Boxtel. 
Vrijkaart Holland-België te Rotterdam+ vrije 
reis naar Rotterdam en terug. 
TH.A.P.M.v.HECKE, Damstraat 40, Roosendaal 

Wij danken de vele inzenders voor hun deelname aan onze., 
wedstrijd. 'n Volgende keer meer succes. 
Wij demonstreren nog dagelijks het PHILI�S D_�OS)G• 
SCHEERAPPARAAT. Ook U zult enthousiast z1Jn, want 
U bespaart U ergernis en geld. 

N.V. Radiodienst en Handelm ii v. BOXTEL
\. Bosscheweg 17, BOXTEL. Tel. 479. 

sparen is voor beiden

·v�� hetzelfde grote belan
t
�·

ti·e één gulden
d ·t geven ,en 

1 Van ie er u1 ge 
1 . het zaken even

t ngen za in 
contant terug on va 

dro�m blijven; voor een
veelal een schone 

k 1··kheid. Want van • het wer e 'l 
·k 1 huisvrouw ,s • 

D Gruyter' s art, e en
iedere tien gulde_n, a

an 
u Id en terug betaald.

besteed wordt een g 

Voor het ZOMERSEIZOEN!! 
EEN LEUK, VLOT VISTRA OF ZIJDEN JURKJE verhoogt uw zomervreugde Wij hebben hierin nu reeds een aardige sortering Dus ook voor ZOMERKLEDING is 

WITTEVEEN de zaak 
Voor de Vrouw met smaak 
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Natuurlijk bij: 

i r~,A. P. v.d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 . Boxtel 
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nt:s en 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

1 

KATHOLIEK WEEKBLA o· VOOR BOXTEL EN 

De· Boxtelse Palmestok Plaatselijk Nieuws HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE. 
PRENTBRIEFKAARTEN. 

Wederom werden enige merkwaardige 
kaarten in dank ontvangen . . 

Palmzondag, met zijn rijke liturgische 
plechtigheden, gaf het aanzijn aan scho
ne volksgebruiken. 
Bij gebreke aan echte palmtakken ge
bruikt men in. de Noordelijk gelegen 
landen bij de uitdeliRg der palmen en de 
palmprocessie bij voorkeur de twijgen 
van een boom, die evenals de palmboom 
altijd groen blijft. Bij ons neemt men 
daarvoor de buksbq_om: wij wijden -het 
blinkend groen van Ónze nederige bosse
boom _:__ zegt Guide Gezelle - en wij 
troosten ons met daar palm tegen te 
zeggen. 
Oudtijds hield men in elke stad maar 
een palmprocessie; in de Middeleeuwen 
werd in de luisterrijke stoet een houten 
palmezel, waarop een houten Christus
beeld was bevestigd, voortgetrokken. Het 
trekken van de ezel gold als hoogst eer
vol. Hoezeer de ezel een voornaam be
standdeel was van de plechtigheden op 
Palmzondag blijkt uit een oude benaming 
van dit feest n.l. Ons Heer ten ezele. 
Van de palmprocessie te Thienen is be
kend dat daar het Christusbeeld een 
palmtak droeg, waaraan ·vijgen, rozijnen 
en ouwelen waren vastgemaakt.- Hier 
werd feitelijk dus een palmpaas in de 
processie meegevoerd. 

De kerkrekeningen van de Boxtelse St. 
Petiuskerk uit rond 1620 tonen aan dat 
toen ook te Boxtel de palmprocessie 
werd gehouden. Telken jare konh de 
post voor: ,,Opten Palmsondach gegeven 
de coralen ende andere jongens die Glo
ria laus songhen" en dan volgt een uit
gaaf van 6 stuiver ofwel een betaling aan 
een van de kerkmeesters wegens voor de 
jongens geleverd "schoonbroot", dat we 
nu zouden vertalen met "witte mik". 
Zoals te Boxtel namen overal kinderen 
actief deel aan de palmprocessie. In· de 
functie van koorknaap luisterden zij de 
palmprocessie op, zingend de prachtige 
blijde lofzang 

Gloria, laus et honor, tibi sit 
Rex Christe Redemptor 
(Glorie, lof en eer zij U 
Koning Christus Verlosser) 

en zwaaiend met hun palmtakken. 
De liturgische palmprocessie werd o.m. 
door de invoering van de palmezel ·mede 
tot een volksgebruik, waaruit vervolgens 
een kindergebruik is gegroeid. Uit de 
kerkelijke processie ontwikkelde zich een· 
kiftderprocessie, waarin de palmtakken 
langzamerhand met lekkers werden be
hangen en met guirlandes, vlaggetjes enz. 
werden opgesierd. 

De 1>alrnpaasommegang, die vroeger al
gemeen op Palmzondag werd gehouden 
herinnerde nog aan dezé kinderprocessie'. 
Deze gezamenlijke optocht, welke bijna 
overal was verdwenen; leeft thans· hier 
en d;i.ar onder invloed vooral van de 
jeugdbeweging weer op; 
Tot in het begin van deze eeuw gingen 
in Limburg de kinderen met hun palm
paas naar de kerk om die daar te laten' 
zegenen. Dr. C. Cath. van de Graft zegt 
dat dit is afgeschaft wegens de luidruch
tigheid die daarmee bij een grote kinder
schaar gepaard ging .. 
Bij het rondtrekken met de palmpaasjes 
wordt in vele streken een palrnpaasliedje 
gezongen. 
De tekst van het meest bekende luidt 
als volgt: 

Palm Palm Pasen ! 
Hei koe rei! 
Óver ene Zondag 
krijgen wij een ei 
Eén ei is geen ei 
twee ei is een half ei, 
drie ei is een paas-ei. • 

Het is een opgewekt lied en het wordt 
door jonge kinderstemmen als een onaf
gebroken jubel steeds weer herhaald. 
Het Ei koe rei, dat in al deze liedjes 
voorkomt, schijnt em· verbastering te 
zijn van Kyrie eleiscm, Heer ontferm U 
onzer. 
Het is dikwijls m'oeilijk te achterhalen of 
het palmpaasgebruik in een bepaalde 
streek heeft bestaan. Het normale gebeu
ren van het dagelijks leven werd nu een
maal gewoonlijk niet opgetekend. 
Het Nederlandse palmpaasgebied moet 

. men vooral zoeken in Twente en de Ach
terhoek. In het Westen van het land is 
het gebruik alleen bekend in Amsterdam 

• en Alkmaar.
In Li111burg is het ook slechts in enige
plaatse'h bekend, n.l. in Roermend, Ven
lo en Afferden. Te Venlo beleeft het dit 
jaar een nieuwe bloei. 
Voor Noord-Brabant worden in het
werkje van Dr. C. van de Graft over 
Palmzondag slechts vermeld de plaatsen 

Den Bosch, Vught, Boxmeer en WotJ
drichem. 
Boxtel is blijbaar aan de aandacht ont
snapt en geen wonder, hier was 't palm
paasgebruik vrijwel uitgestorven; Slechts •
t enkele oude dame had er nog plezier in 
elk jaar voor haar kleine neefjes en nicht
jes een • palmestok op te tuigen. • Sedert
het begin van de oorlog werd er nog in
enige andere families op deze traditio
nele wijze fleur en kleur in het kinder
leven gebracht en op straat is men ver
heugd thans weer een echte Boxtelse
palmestok te ontdekken.

Want in Boxtel heet de palmpaas palrne
stok_ 
De naam van de palmpaas is van plaats 
tot plaats verschillend. Men spreekt o.m. 
van palmhaantje, haantje op een stokje, 
haantjepik, krakeling, kukelehaantje, 
paasbessem, paasstok, paastak, palmbos, 
palmhoutje, palmpaasstok, palmpasen, 
pikhaantje en zwaantje. 

-De naam palmpaas is wel het meest ver
breid en wordt o.m. gebruikt in Amster
dam.• 
Palmestok zegt men, behalve in Roxtel, 
ook nog -in Dalfsen, Dwingeloo, _Zelhem 
en Zwolle. = 
Palmboom wordt alleen maar in Den 
Bosch gezegd. 

De vom1 en de garnering van de palm
paas is sterk uiteenlopend. Bij de versie
ring van de palmtak heeft ongetwijfeld 
de meiboom tot voorbeeld gediend. Elke 
plaats heeft zijn eigen type, dat geëer
biedigd dient te worden. 
In tegenstelling b.v. met de meer kunst
matige palmpaas met -horizontale krans 
die in Den Bosch in gebruik is, is d� 
Boxtelse palmestok een natuurlijke tak, 
meestal een essen tak 
·In zijn rijkste vorm is het een tak met ..
vijf twijgen, een in het midden, de vier 
andere getweeën loodrecht op elkaar. 
Ook kan men een tak met vier twijgen 
nemen, een in het midden, terwijl de drie 
andere zich schoon spreiden. 
In zijn eenvoudigste vorm telt de tak 3
twijgen, een hoofdtak en twee zijtakken. 
Naar zich ouderen herinneren werd dit 
drie-armige type wel in snoepwinkeltjes 
verkocht o.a. bij Mieke van Run in 
het straatje naar de pastorie. 
Indien men een essentak gebruikt wordt -
deze van de schil ontdaan. De takken 
worden rijkelijk omwonden met gekleurd 
papier. Allerlei kleuren kunnen worden 
gebruikt, soms rood-wit-blauw. Het pa
pier kan spiraalvormig rond de takken 
worden gewonden, dan wel fraai gesnip
perd worden. 
De hoofdtak pleegt ·te wor"den bekroond
met een hailntje-pik,· de zij-takken met 
een sinaasappel, of met een krentebol, 
of ook wel met een appel. 

De palm wordt gebonden aan de uitein
den der twijgen, ander haantje-pik, sinaas
appel enz·., alsmede op de plaats waar de 
armên bij elkaar komen. 
Bij wijze van "manchet" kunnen bij de
bekroningen. nog bosjes gesnipperd ge
kleurd ·of goud papier worden aange
bracht. 
In de palmestok hangen, aan tussen de 
takken gespannen draadjes rissen rozij
nen! vijgen, koekkransje't, gedroogde 
prmmen. ,,poppeschuim", suikeren of 
chocolade ringetjes • en voorts allerlei
snoépgoed. Dit snoepgoed komt gewoon
lijk uit het vaJ;tenpotje, waarin de kinde
ren gedurende de vasten de gekreoen 
lekkernijen opsparen.

" 
Een specialiteit van de Boxtelse palme
stok waren de daarin voorkomende ko-· 
ningsringen, grote krakelingen. 
Deze koningsringen vormden een echte
Boxtelse tractatie. Zij werden gebakken 
o.a. door Mol van pe Ven, Jantje van
der Meijden en de gebroeders v. d. 
Donk. Het recept pleegden de bakkers 
angstig geheim ti; houden. 

Deze koningsringen schuift men onder 
aan de takken (opdat de kinderen ze niet 
zo vlug zouden opsnoepen). 
De palmestok kan voorts nog worden 
opgesierd met papieren slingers. 
In de periode tussen de twee wereÎdoor
logen, een tijd van mechanisering en ver
algemening, is de palmpaas goeddeels 
aan de vervlakking en confectionering 
van het leven ten offer gevallen. En dat 
is jammer! Want de palmestok kan een 
s�ukje vreugde in het volksleven zijn, 
met alleen voor het kind, maar voor het 
gehele gezin. Zo'n opgesmukte palmpaas 
is ook een weelde voor het oog en de 
kinderen zijn er maar wat· blij mee! Zij 
zullen zich de fleurige tooi hun leven 
lang blijven herinneren en zelfs de 
eigenaardige geur van palm en sinaas
appelen zal hen bijblijven. 
Wanneer de kinderen zich op Palmzon
dag met hun palmestok op straat ver
toonden, om hem bij familie en kennis
sen te laten bewonderen, waren zij op 
zijn paasbest uitgédost; de meisjes droe
gen veelal • een hagelwit schortje en de 
jongens, die vroeger hun eerste levens
jaren "in rok" sleten, droegen vol trots 
hun eerste broek. 
Al� U de kinderen een volgend jaar -
voor deze Palmpasen zal het wellicht te 
laat zijn - een schone vreugde wilt be
reiden: maakt vocir hen dan een echte 
Boxtelse oalmestok. Sinaasappelen waren 
er dit jaar weer volop te krijgen, rozijnen 
en vijgen zijn hopelijk weer spoedig 
leverbaar en als wij er om vragen bak
ken onze, ·bakkers schoongevormde 
haantjes-pik en de heerlijke echte Boxtel
se koningsringen. 
Een vreugde voor oog en hart, een blijde 
herinnering aan de palmen-wuivepde kin
deren van Jerusalem en een schone belo
ning voor tijdens de Vasten betoonde 
offervaardigheid, dat warde weer de 
Boxtelse palmestok ! 

P.D.

BOXTEL HET OPERATIETERREIN 
VAN BRUTALE INBREKERS. 

Boxtel schijnt het mikpunt te zijn van 
dievengespuis, , dat de laatste tijd met 
ongekende verontrustende activiteit ope
reert in deze plattelandsomgeving. Er 
blijkt met een onbegrensde brutaliteit te 
werk gegaan te worden. 

-Vorige week - Vrijdagmorgen - werd 
Boxtel opgeschrikt door het gerucht, dat 
bij v. d. Oetelaar in de Brugstraat dief
stal zou zijn gepleegd, waarbij een vol
maakte gangstermethode, volgens de 
regelen der kunst zou zijn toegepast. 
Bij v. d. Oetelaar nu, had zich een klein
en enigszins corpulent persoon vervoegd, 
onder voorwendsel van de wederopbouw 
te zijn. Toen de vrouw des huizes echter 
te kem,en gaf slechts alleen thuis te zijn, 
bleek hij plots weinig goeds meer van 
zin, want hij gooide alle list en schijn 
overboord, stopte de vrouw een prop in 
de mond en dwong haar onder bedrei-
ging te wijzen, waar hij het geld kon 
vinden. 
Nadat hif zich hiervan had meester ge
maakt, ging de onverlaat weg zonder 
ook maar één spoor van zich achter te 
laten. 
Omwonenden, die omstreeks de tijd �an
het gebeurde iets verdachts of opvallends 
gezien menen . te hebben, dat misschien 
met de brtitale overval in verband
gebracht kan worden, gelieven zich 
alsnog in verbinding te stellen met de 
Boxtelse politie. 

De verhalen, die omtrent het boven
staande de ronde gedaan hadden, waren 
nauwelijks oud te noemen, of een .brutale 
inbraak met wat gelukkiger .uitval bij fa. 
Van Griensven in de Stationstraat op 
Maandagavond jJ levèrde nieuwe stof. 
Een zekere ,16-jarige E uit Osch, uit de 
inrichting De Goede Herder te Tilburg
gevlucht, had zich 's avonds via de gara
ge toegang verschaft tot de winkel, doch 
zag zich even later ingesloten toen 
Mevr. Van Griensven de garage afsloot. 
Toen zij <li.-ect cL,aîûp ge.-c(cht i,1 de 
winkel meende te horen, ging zij kijken 
en zag toen achter de electrische koel
vitrine de insluiper staan, die blijkbaar 
weinig goeds in de mars had. Zij opende 
de winkeldeur om alarm te slaan (zij was 
alleen thuis), maar gaf <le dief hierdoor 
gelegenheid te ontsnappen. De heer 
Van Griensven, die bij Joh. van Run ge
waarschuwd werd, waarschuwde op zijn 
beurt de poatie en wilde zich juist naar 
huis begeven, toen eeff verdacht en 
vreemd persoon binnenkwam. /Het kan 
een soort intuïtie geweest zijn, die Van
Griensven er toe bewoog dit heerschap 
door een ander te laten volgen in al zijn 
gangen, middelerwijl hij zijn vrouw ging 
halen. Deze verklaarde echter dat deze
persoon, die uit Nijmegen kwam, de be
wuste persoon niet was. 

De gewaarschuwde politie had inmiddels
echter een tweede persoon ingerekend 
(die eveneens gezegd had uit Nijmegen 
te komen) toen hij aan het station een 
spoorkaartje wilde nemen. Zekerheids
halve werd toen ook de ander maar naar 
het politiebureau gebracht, waar hij v. E., 
die men als de dief herkend had, bleek 
te kennen. 
B.eiden waren z.g. naar Boxtel gekomen
om een accordeon te kopen. Beiden zijn 
nu echter in de cel terecht gekomen, we
gens diefstal en verdenking van mede
plichtigheid. 

TERUG UIT NED. INDië. 

Met de "Johan de Witt", die v.ermoede
lijk op 26 Maart de haven van Amster
dam zal binnenlopen, repatrieert het 
echtpaar E. J M. Kruysdijk-Boon met 
twee kinderen. 
Met hetzelfde s�hip keert sold. G. H. A.
A. Slenders uit Liempde naar zijn ge
boorteland terug, terwijl met m.s. Ta
binta zal repatriëren Kap.-Aalmoezenier 
A. K. M. van de Laar. 

AANBESTEDING. 

Proces-verbaal van de gehouden onder
handse aanbesteding voor het oprichten 
en afwerken van 4 stuks uit het buiten
land aangevoerde geprefabriceerde hou
ten woningen als volgt: 
a. een enkele woning op het terrein van

de landbouwschool, nabij de water
toren aan de Ons Doelstraat; 

b. twee woningen, te maken uit één en
kele op het terrein, genoemd onder a; 

c. drie woningen, te maken uit twee
enkele woningen op Molenwijk. 

Ingeschreven is als volgt: / 
Fa. Gebrs. van de Laar, Boxtel: a) 1 t ,338 
b)17,584, c) 33,014,5tl, massa 61,936,50.
G. Jacobs, Blaricum: a) 10,850,-, b)
16,770,-, c) 32,950,-
Vàn den Brink's ·Bouwbedrijf, Laren: 
a) 10,450,-, b) 15,350,- c) 31,500

1-·, 

massa 57,300,-. 
Fa. Joh. de Koning· & Zn. te Boxtel: 
a) ·8,750,-, b) 13,300,-.
C. J. v. d. Velden en H. J. v. d. Boo
men, Liempde: a) 8,755,- b) 12,505,-,
c) 24,840,-, massa 45,885,-.
Boxtel, 13 Maart 1948.

Allereerst een schoon Dommelgezicht 
met de St Petruskerk op de achtergrond. 
Het is een mooie zomerse dag en in de 

Dommel varen verschillende bootjes. 
Het voorste bootje wordt bemand door 
de heren Jan en Gust van de Ven, ver-

. derop ziet men in een schuitje de heer 
Henri van Haeren (Thans te Nijmegen). 
In de mobilisatiejaren 1914-'18 werd 
een mooie serie niet-gekleurde kaarten 
uitgegeven door A. Pennings-v. d. Akker. 
Van deze serie konden wij een viertal 
kaarten aan onze verzameling toevoegen, 
voorstellende de Zwaanse brug, het 
voormalig brugje bij het huis van Dr. 
Hoek - met de fraaie boompartijen -
hotel Riche en de Breukelse brug over 
het Smalwater, toen nog met een ·1ancle
lijk aanzien ,van bomen en struiken. 
Wil in de komende schoonmaaktijd den
ken aan de heemkundige verzameling! 
Alle dorpsgezichten kunnen wij gebrui
ken - ook foto's van Boxtel en omstre
ken en bidprentjes van Boxtelse mensen 
die eenmaal in het openbare leven enigs
zins op de voörgrond zijn getreden. 
Hierover volgen binnenkort nadere 
mededelingen. 

KATHOLIEK THUiSFRONT 
,,ST. PETRUS". 

A.s. Zondag 21 Maart bestaat er voor de
parochianen weer gelegenheid om in het 
KJV.-huis adressen af te halen van mi
litairen in Indië, om aan deze jongens 
Paaswensen over te sturen. Als de kaar
ten nog Zondag verstuurd worden, ko
men ze op- fijd aan. 
Laat dus a.s. Zondag iederden even bin
nenwippen in het KJV.-huis in ·ae Prins 
Bernhardstraat, waar het bureau ge
opend is tussen half twaalf en een uur 
en waar met de adressen ook Paaskaar
ten en postzegels verkrijgbxaar zijn. 
De ouders en familie van militairen vra-' 
gen we heel dringend-om de veranderde 
of. nieuwe adressen of de adressen van 
pas vertrokken jongens dáár op te geven. 
U_ hebt graag dat Uw jongen in Indië 
dce1 uitm.aakt vän htt �(ath. 17ïuisfïont. 
Breng ons dan zijn duidelijk ên juiste 
adres. 
Nu hebben ze misschien thuis ook al een 
hele verzameling foto's uit Indië. Breng 
die foto's eens mee. We zouden er zo 
graag nog eens een aardig filmpje van 
laten maken. Het gaat natuurlijk over 
foto's van de jongen zelf, van zijn werk, 
om·geving enz. Breng ze mee in gesloten 
enveloppe met duidelijk Uw eigen adres 
erop. Dan krijgt U ze vanzelf weer terug. 
DUS: 1. A.s. Zondag van half 12 tot één 
uur iedereen een paar adressen halen 
in het KJV.-huis. 
2. Ouders of familie brengen nieuwe of
veranderde adressen mee . . .  en bezorgen 
ons stapels foto's in gesloten enveloppe
met eigen adres. 

COLLECTE "VRIENDEN VAN DE 
ARBEIDERSJEUGD". 

De stichting "Vrienden van de Arbei
dersjeugd", die vorig jaar reeds een uit
zending van vele Boxtelse arbeiderskin
deren naar het vacantie-oord De Witte 
Bergen te Oirschot bewerkte, gaat a.s. 
Zondag 21 Maart collecteren. 

Deze door offervaardige liefde en samen
werking klein begonnen en nog l�ng niet 
volgroeide stichting, die onder directie 
�taat van Pater Reginald Groener, Ass., 
beoogt een verantwoorde vacantieuitzen
ding van het arbeiderskind, onder kun
dige leiding, waardoor de kinderen in
derdaad echt vacantiegenot ·hebben, va
cantiegenot, waar de ouders niet minder 
van zullen genieten, want gelukkig is in 
onze katholieke gezinnen het kinderge
not nog altijd dubbel ouder-vreugde. 
Het bestuur van de stic�ting "Vrienden 
van de arbeidersjeugd" is van· mening, 
dat de hulp aan onze jeugd zich niet 
alleen mag beperken tot ma,teriële steun. 
Daarom verzoeken zij alle leden van de 
KA.B. en de georganiseerde mannelijke 
en vrouwelijke arbeidersjeugd om a.s. 
Zondag de H. Mis bij te wonen, alge
meen te communiceren en tot St. Jozef 
te bidden met de intentie: Het behoud 
van onze arbeidersjeugd voor Christus. 

PAASEI-ACTIE. 
,,Een paasei voor het zwakke kind". 

Onder dit motto do� het Ned. R.K. 
Huis✓estigingscomité met Beloken Pasen 
ook dit jaar weer een beroep op alle 
katholieken, om het werk der kinderuit
zending financieel mogelijk te maken. 
De opbrengst van deze actie wordt toe
gewezen aan het Wit-Gele. Kruis, dat de 
kinderuitzending plaatselijk verzorgt. 
Vorig jaar konden dertig zwakke kinde
ren voor uitzending in aanmerking ko
men. Moge door de krachtige steun van 
van de Boxtelse katholieken dit jaar een 
nog grotere uitzending van Boxtel's 
zwakke kinderen van alle gezindten mo
gelijk gemaakt worden. 

., E.N.S.A.I.D.-EXAMEN. 
Bij het te Utrecht gehouden examen op 
t t en 12 Maart, slaagde voor Lerares
coupeuse onze dorpsgenote mej. Anny 
Neggers. Zij genoot haar opleiding bij 
mej. M. ]. ). v. Nistelroy, Rechterstr. 20, 
Boxtel. 

OMGEVING 

ST. PAULUS 
Kerkvervolger (8) 

Ze zaten stil aan de voeten van Gama
liel en luisterden met aandacht naar de 
wijze lessen van de Meester. Maar de 
rustige stilte werd al spoedig verbroken 
door een gehuil, dat los brak op het 
voorhof. Mannen lopen onder; de gale
rijen, de ·straten wemelen van onrustige 
en gejaagde mensen. ,,Israëlieten, te 
hulp! Hij heeft gelasterd1 .. .... God en
Mozes gelasterd' ...... Weg met hem . . . . . .  
Ter dood!" 

• Enige kerels slepen een man voor zich
uit. Ze houden hem bij de kraag en
sleuren hem ruggeling over de ruwe 
stenen. 
De Hogepriester, de opperpriesters en
ouderen, allen spoeden zich in de rich
ting van de ri)adszaal. En allen zijn am
pertjes gezeten·, of daar staat de laste
raar, door het woelige volk vooruitge
stoten, midden in de zaal: Stephanus ! 
Het hele geval herinnert aan de berech
ting van Jezus zelf indertijd. In plaats 
van waarachtige beschuldiging·en gooit 
men vloeken en scheldwoorden aan het 
adres van de beschuldigde. En wanneer 
Stephanus in zijn betoog hen wijst op de 
Grote Meester, Dien zij gekruisigd heb-· 
ben, staan ze het niet langer meer uit 
en het galmt door de raadzaal: ,,Weg 
met hem .... . .  Ter dood met hem ......
En het slot van deze scène: Tien, twintig 
handen grepen Stephanus bij zijn schou
ders, in zijn hals, bij zijn haar en sleur
den en stompten hem voor zich uit naar 
buiten. 
En buiten joelde •een 'opgestookte me
nigte: ,,Hij wordt gestènigd ! gestenigd!" 
Saulus riep mee en huilde mee met de 
drom. Zo ging het door de straten van 
de stad, de stadspoort uit, naar buiten! 
Langs de lusthoven van de. rijke Joden, 
langs de tuinen en olijfhoven. Daar 
schreeuwt het commando: ,,Hier, blijven 
staan!" Joden uit Cilicië, die Stephanus 
nog altijd vasthouden, brengen hem naar 
voren op een lager gelegen gedeelte. 
Dan trekken ze verder hoger op en blij
ver, einde!ijk, een steenworp verder 
staan, gesch'àard in een halve cirkel. In 
de voorste rij: Saulus. 
D�a; treden er enkele naar voren en
voor de voeten van Saulus leggen zij hun 
mantels af, opdat deze jonge schriftge
leerde ze zal. bewaren.
Zware stenen rapen zij op en naderen
tot Stephanus. Daar staat hij, gebonden 
tegen een boomstam, rechtop, rustig, 
met de armen langs het lichaam: zijn 
grote ogen glanzen lijk het gezicht van 
een engel. 
Wanneer de twee eerste stenen hem tot·
bloedens toe hebben gewond, wankelt hij 
tegen de boom e11 traag knielt hij neer, 
doet zijn armen open en roept: ,,Heer, 
reken hun deze zonde niet aan. 
Steeds sneller volgen nu de stenen op
elkarrr, steeds moeizamer en kreunender 
zwoegt Stephanus borst, totdat hij, ein
delijk bezwijkend, de geest geeft. 
De getuigen bezien elkaar. Langzaam
stappen ze naar Saulus en hangen hun
mantels weer om

.' 
Zwijgzaam slentert het 

volk, dat nu voldaan is, huiswaarts, over 
de grote baan. • · 
Voldaan gaat ook Saulus naar· huis. Hij 
heeft genoten van de vliegende stenen 
en het stromende bloed. Die Stephanus 
had het verdiend: Hij had God gelasterd 
en beschuldigde het volk door de gekrui
sigden Christus God te noemen. 
Van die dag stormde het in Saulus' zie[ 
Hij had het nu duidelijk leren zien, hoe 
de Nazareërs de Gekruisigden Jezus wil
den doen doorgaan voor de verheerlijkte 
Verlosser van het Joodse volk. Dit was 
volgens Saulus de grootste dwaasheid, 
die men maar kon verkondigen. Immers, 
stond het niet overduidelijk opgetekend 
in de H. Schrift, dat Israëls verwachte 
Verlosser een machtig en stralend vorst 
zou zijn? Door Hem zou Davids Koning
schap bestendigd zijn i.n eeuwigheid. 

Dieper dan nu voor de Romeinse Keizer 
zullen in die dagen de volkeren buigen 
voor iedere Jood. Dàt beeld van de heer
lijke Christus was met Saulus' vlees en 
bloed vergroeid, Daarvoor leefde hij, 
zoals het gehele volk. Het was dan ook 
gruwelijk te horen, dat volbloedige Joden 
dit stralende beeld omver wilden halen, 
om daarvoor in de plaats te zetten een 
Gallileër, die te spartelen hing als een 
misdadiger aan Zijn Kruis. Nee, bij de 
levende God, dat kan niet! Een gekrui
sigde kan niet de Christus zijn. Dit was . 
de gesteltenis, die in Saulus gegroeid was 
in zijn ontmoetingen met de Nazareërs. 

' 

(Wordt vervolgd). D. 

BRABANTS TONEEL 1 

De bekende Boxtelse toneelgroep Bra
bant's Toneel, is met de instudering van 
het blijspel ,1Tot wederdienst bereid"
van P. Mossinkof, reeds zo ver gevor
derd, dat de speeldata konden worden 
vastgelegd. 
Op Dinsdag 30 en Woensdag 3 t Maart 
zullen in schouwburg De Ark de uitvoe
ringen van dit uitstekende blijspel wor
den gegeven, onder regie van Fr. van 
Oers. 



KONINGINNEFEESTEN TE BOXTEL. 
Reeds \,ele gemeenten maakten voorlo
pige plannen om het a.s. Gouden_ Rege
ringsjubileum van H. M. de Koningin op 
waardige wijze te vieren. 
't Is vanzelfsprekend dat ook Boxtel in 
deze zijn beste beentje zal vooruit-
zetten. 
Het bestuur van Boxtel Vooruit hield op 
Maandag 15 dezer in Hotel Theuwkens 

. hiertoe een bespreking met afgevaardig
den van de R.K. Middenstandsvereni
ging, R. K. Arbeidersbeweging, R.K. Boe-· 
renbond, R.K. Werkgeversvereniging en 

. n·og enkele ancjere genodigden. 

INZAMELING AARDAPPELEN. 
De R.K. Jonge 8oerenstand, afd. Boxtel, 
zal deze week een 1:aardappelinzameling 
houden voor de Nederlanders in Duits
land, zulks naar aanleiding van het 
initiatief van de ZeerEerw. Pater Henri 
de Greeve, daartoe mede aangespoord 
door het Centraal Secretariaat in Til
burg. Boeren van Boxtel zet allen Uw 
schouders onder dit mooie werk van 
Christelijke naastenliefde, om de pre
caire voedseltoestand van onze Neder
landers daar wat te verlichte�. 

CURSUS 
IN VE,EBEOORDELINGSLEER. 

Binnenkort zal er een cursus gegeven 
_worden in beoordelingsleer van het vee. 
Diegenen welke hieraan willen deelne
men kunnen zich opgeven tot 1 April bij 
de Secr. van de Boerenbond, leden van 

Boxtel Vooruit meende voor dit zeld
zame gebeuren ni� alléén de leiding van 
van het feest op zich te moeten nemen, 
doch een comité te vormen waarin Box
tel's ingezeten�n zo goed mogelijk verte
genwoordigd zijn. Daartoe zullen nog 
verdere stappen gedaan worden. 
Reeds werd in beginsel besloten gedµ
rende 2 dagen te feesten, behoudens van 
hogerhand nader te geven richtlijnen. 

, de R.K.J.B. en N.C.B. 

Als in aanmerking komende feestelijkhe
den werden naar voren gebracht: 
het houden van een kinderoptocht, licht
stoet, kinderspelen, sportfeesten, histo
rische optocht, vuurwerk enz. Bovendien 
zal door het Gemeentebestuur een offi
ciële Raadszitting worden belegd. 
Verder werd nodig, geoordeelçl dat de -
buurtcomité's weer Îngeschakeld zouden 
worden voor het buurtsgewijze aan bren-· 
gen van straatversiering, feestverlichting 
enz. Deze vo·o'rlopige plannen zullen 
nader worden uitgewerkt en dan op een ;. 
te houden algemene vergadering met 
Boxtels ingezetenen besproken worden. 
Wie meent, voor dit heuglijke feest eens 
een bijzondere tip te kunnen geven, zal 
bij het comité een dankbaar gehoor vin
den. Het comité is hiervoor te allen tijde 
te bereiken bij Secretariaat Boxtel • 
Vooruit, Stationstraat 28 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING 
In afwijking van de aanvankelijke aan
kondiging zal de vergadering • van de 
heemkundige studiekring niet· plaats 
hebben op heden - Vrijdag - daar ze 
dan zou samenvalle.i met een bijeen
komst van de K.O.B., doch op Maandag 
22 Maart a.s., des avonds om 8 uur in de 
Ark, 
In deze bijeenkomst spreekt Ir. D. van· 
Diepen over bodemkartering als bijdrage 
tot heemkundige kennis. 

FANCY-FAIR. 
In de loop van de maand April zal de 
K.A.B., afd. Boxtel, in samenwerking· met 
de Stichting Katholieke Gezinszorg, een 
Fancy-Fair organiseren. 
De ene helft van de opbrengst van dit 
liefdadigheidsfeest komt ten goede aan 
de X.A.B., terwijl de andere helft ten 
bate is van de Stichting "Katholieke Ge-
zinszorg". 
Nadere mededelingen _zullen alsnog wor
den bekend gemaakt. 

UIT HET KAJOTTERS-KWARTIER. 
Nu de Pioniersgroep-avonden en de ont
spanningsuren weer in rechte banen ge
leid zijn, staan de vrije clubs gereed van 
stapel te lopen. 
Zo zal op Zondag na de Hoogmis reeds 
gelegenheid zijn in De Kajuit van de 
eigen bibliotheek gebruik te maken. 
Op dezelfde tijd zal ook de spaarkas 
ten dienste staan van de Kajotters. 
Deze maand zal begonnen worden met 
de colportage van het massablad "Pit", 
onder redactie van Ad. Bevers en Dr. 
A. Gerats. Dit blad is speciaal bestemd
voor de arbeidersjeugd en wil zo- veel en 
zo duidelijk mogtlijk stem geven aan 
wat leeft in deze kring. Het wil aan
dacht schenken aan alles wat de belang
stelling trekt van de arbeidende jeugd. 
Daar die belangstelling veelzijdig en on
begrensd is, heeft "Pit" een inhoud, die 
nauw luistert naar de naam en die be
vattelijk, vlot, pakkend en afwisselend is. 
(Cultuur en techniek, sport en politiek, 
het krijgt allemaal een gedegen journalis
tieke beurt.) 
Kajotters, die zich interesseren voor de 
colportage van dit blad, dat qua inhoud 
en opmaak een verademing is in de 
stroom van soprtgelijke bladen, die op 
de leesmarkt geslingerd worden, kunnen 
zich in verbinding stellen met J. v. Gef
fen, Onrooisestraat 22. 

Actuë1e Citáten 
Een voorzichtige zuivering moet leger, 
politiek en ambtenarenstand tot een on
overwinnelijk machtsinstrument van de 
regerende democratie maken. Dit instru
ment moet gebruikt worden om iedere 
illegale actie der communisten onverbid
delijk de kop in te drukken. 

(De Linie). 
Hoe breder het steunvlak is, dat bij ver
wezenlijking van het urgentieprogramma 
van de K.V.P. kan worden gevonden in 
's lands belang, des te beter. Daartoe 
moet op de eerste plaats de eigen fractie 
verbreed worden. Maar ook een vereni
ging van meer dan twee partijen· kan 
daartoe dienstig zijn. 

(Prof. Romme). 
De producenten dienen slechts billijke 
prijzen te vragen voor de consumptie
goederen, die zij ter markt brengen, om 
de spanning tussen lonen en prijzen op 
te heffen. 

(Kardinalen en Bisschoppen 
van Frankrijk). 

Kunst en• waarheid behoren onafschei
delijk bij elkaar. Inçlien we aannemen, 
dat het begrip "Kunst" is, het uitzeggen, 
het uitbeelden van wat er in eigen hart 
ontroert, dan zal die Kunst waarheid zijn 
als de, �unstenaar zijn individuele, juiste 
ontroering op doek en paneel in ware 
vormen en lijnen weergeeft en uhbeeldt. 
Al spreekt men al eens van een kunst(?) 
der caricaturen en stelt aldus de mens 
Maria, de heilige voor, dan zijn en blij'. 
ven die voorstellingen een aanslag op de 

• wa�rheid. De mens is van nature geen
cancatuur en eenieder zal zijn eigen 
portret in die _trant geschilderd, weigeren
en terecht. Dit alles kan zo licht leiden 
tot een decadente kunst. 

(Th. Mulder, pr.) 

'

GASCEL. 
Dezer dagen zal een gascel voor de be
strijding van schurft onder het vee in 
Boxtel komen. Veehouders die hiervan 
gebruik willen maken moeten zich uiter
lijk Dinsdagavond 23 Maart hebben op
gegeven_ bij de Secretaris- van de Boeren
bond. 

R.K. BOERINNENBOND. 
Blijkens in dit blad voorkomende adver
tentie zal Dr. Deelen voor de gehuwde 
leden van de Boerinnenbond een lezing 
houden. 
Belanghebbenden gelieven nota te nemen 
van datum en tijd in de advertentie ver
meld. 

R.K. WERKMÈESTERSBOND. 
Op de vorige week Vrijdag gehouden 
vergadering werd - met algemene in
stemming - besloten in Juli een excursie 
te maken naar de K.R.O.-studio's en het 
vliegveld Schiphol. Leden, die niet aan-· 
wezig waren, kunnen zich nog opgeven 
tot 1 April. Tot slot van deze vergade
ring hield Rector Dr. J. Jansens een cau
serie over de Publiekrechtelijke Bedrijfs
organisatie met gelegenheid tot gedach
tenwisseling. 

JAARVERGADERING 
TEXTIELARBEIDERS. 

' In de op Woensdagavond j.l. gehouden 
jaarvergadering van de R.K. Textielar
beidersbond "St. Lambertus", in de 

Áoyer van de Ark, werden de aftredende 
bestuursleden Th. Cuyten, M. van Rixtel 
en Th. van Gerwen allen herkozen. 
Ter animering van het geheel zorgde de 
Boxtelse Accordeonvereniging voor de 
muzikale omlijsting van het programma. 

KORT VERSLAG 
VERGADERING J. B. 

Op de Vrijdag j.l. gehouden vergadering 
van de R.K. Jonge Boerenstand besprak 
de heer Maas de- industrialisatie en de 
verschillende aspecten daarvan voor de 
jonge boeren, die bij gebrek aan cultuur
grond en de mechanisatie der landbouw
bedrijven hun bestaan zullen moeten 
gaan zoeken in de industrie. 
Hierbij werden de voordelen belicht van 
industrie op het platteland, tegenover de 
nadelen van de trek naar de fabrieken 
in de s·tad. 
Ook het bezoeken van ambachtsscholen 
werd door spreker sterk gepropageerd. 
De geestelijke adviseur gaf nog een toe
lichting aangaande de aardappelinzame
ling voor de Nederlanders in Duitsland. 
Tenslotte gaven zich vele deelnemers op 
voor de cursus veebeoordelingsleer en· de 
gewassenwedstrijd, en werden medede
lingen gedaan omtrent- de a.s. varkens
fokdag te Boxtel. 

ZUSTER IGNATIE EN HAAR 
KLOOSTERFEEST. 

Geen zilveren, gouden of diamanten 
kloosterfeest heeft Zuster lgnatie in haar 
wezen kunnen verahderen. Zij is de "zor
gende" zuster gebleven, die prentjes uit
deelt en die nog steeds de helpende hand 
meent te moeten bieden, zoals vroeger 
op school, in de kerk, onder de zangles 
of op de congregatie. 60 bescheiden 
kloosterjaren van hard werken en immer 
zorgen, met de toewijding van iemand, 
die zich zelf weet weg te cijferen, zijn 
over haar heen gegaan. Maar ze hebben 
alleen het uiterlijk geraakt, want het vuur 
van haar werklust is niet geblust en de 
jaren hebben haar niet kunnen doen ver
geten hij haar vele leerljngen uit deze 
lange ris· van jaren. 
De deur heeft vorige week Vrijdag op 
Duinendaal .dan ook niet stil gestaan, ter
wijl de Boxtelse harmonieën Zondag j.l. 
een serenadè brachten. Alles als blijk van 
waardering en eerbied voor haar - op 
allerhand terrein verdienstelijk - 60-
jarig kloosterleven en als een stille 
wens, dat zij nog vele jaren de jeugd 
van de St. Petrus-parochie mag leiden 
en vormen. 

BURGERLIJKE STAND DER 
• GEMEENTE BOXTEL
van 9 t.e.m. 15 Maart 1948 

GEBOREN :Henrica W. M. dochter van 
A. P. v. d. Brandt en van C. P. M. Span
jers - Adrianus J. E. M. zoon van A. J. 
Dankers en van W. H. Heesbeen -
Wilhelmina G. J.• dochter van J. Voer
mans en van M. Th. Strijbosch - Johan
nes P. J. M. zoon van J. P. J. v. d. Laan 
en van C. C. Uitendaal - Johannes M. 
B. P. zoon van P. J. J. Roskam en van M. 
J. v. -d. Eerselaar - Maria P. C. J. doch
ter van W. A. v. Lieshout en van C. Ke
telaars - Marinus J. zoon van Th. V. v.
Breugel en van M. A. Raaijmakers -
Wilhelmus J. H. J. zoon van L. v. Kol
lenburg en van A. M. Essens - Çornelia
H. J. dochter van H. J. v. d. Loo en van
A. v. cl Aker - Johannes M. zoon van
L. A. v. Ruremonde en van C. A. v. d.
Laar. 
ONDERTROUWD: C�rnelis v. d. Nieu
welaar en Johanna Adriana van Esdi -
Petrus Cornelis Adrianus van Wijck en 
Antonia Hendrika Bekkers - Leonardus 
Penning en Maria Geertruida Barten. 
OVERLEDEN: Adrianus van der Meij
den, oud 85 jaren, Bosscheweg 169. 

Er staan grote dingen te 
gebeuren voor 't Boxtels 
gemeenschapsleven ! 

Sociale Verzekeringen. 
Wat de uitkeringen bij overlijden be-· 

- treft, diene het volgende. Indien een ge
huwde man komt te . overlijden, dan 
wordt de hem toegekende Ouderdoms-· 
uitkering nog 5 maa.nden na de maand 
waarin het overlijden plaats vond uitge
keerd aan diens echtgenote. Is deze ook 
65 jaar en zou zij zelf recht hebbef1 op 
een hogere uitkering, dán kan zij on
middellijk zelL.een ouderdomsuitkering 
aanvragen. 
Is dit niet het geval, dus indien haar uit
kering niet hoger zou -worden, dan kan 
zij met de aanvraag wachten tot boven
genoemde 5 maanden verstreken zijn. 
Na het overlijden van een ongehuwde 
wordt de aan hem toegekende ouder
domsuitkering over de lopende, maand 
dus tot de laatste dag vaQ die kalender
maand uitbetaald aan degene die op bil
lijkheidsgronden geacht kan worden in 
aanmerking te komen. Een desbetref
fend verzoek moet binnen 3 maanden na 
het overlijden bij de Raad van Arbeid 
of bij het Bestuur der Rijksverzekerings
bank, indien deze de uitkering deed 
worden ingediend .. 
Het kan voorkomen, dat het overlijden 
plaats vindt vóórdat een uitkering is toe
gekend, dus vóór dat een beslissing op 
een ingediende aanvraag voor een uitke
ring is genomen. Ook dan kan op de 
wijze als boven omschreven, een verzoek 
om de nog toekomende gelden ge-
schieden. 
Moeilijkheden bij de uitkeringen doen 
zich nog herhaaldelijk voor bij oudjes 
die weer gaan werken. Het ligt natuurlijk 
.niet in de bedoeling telkens bij de aan
vaarding van werk tegen een normaal 
loon de nooduitkering te eindigen pm 
deze na afloop van het werk opnieuw 
toe te 'kennen. De-- nooduitkering zou 
dan veel gaan lijken op een soort werk
loosheidsuitkering. Iemand die dus weer 
enige tijd werkt tegen een normaal 
weekloon en daarvan kennis geeft, wordt 
zijn nooduitkering ingetrokken .omdat hij 
niet in het arbeidsproces is uitgescha
keld en door te gaan werken in zijn on
derhoud kan voorzien. Een dergelijk 
iemand, die meestal werkt en soms niet, 
moet niet ·in aanmerking komen omdat 
hij zeer zeker in een jaar genomen ge
acht kan worden de inkomensgrens van 
f 1150, of ongehuwd f 725 per jaar te 
zullen overschrijden. 
De Commiss.ie van Onderzoek ter plaat
se. bekend, zal bij het onderzoek der 
aanvrage meestal wel weten of aanvrager 
tijdelijk werkloos is, dan wel in de regel
door arbeid in zijn onderhoud voorziet. 
Een aanvrage gedaan tijdens een werk
loosheidsperiode moet worden afgewe
zen als de man in het arbeidsproces blijft 
meelopen. 
Een aanvrager voor nooduitkering moet 
altijd iemand zijn, die als regel niet
werkt en soms bij uitzondering, als het 
zo voorkomt een poosje werkt b.v. als 
invaller of bij extra drukte. 
Doorslaggevend voor de toekenning van 

ee� • nooduitkering is; dat aanvrag'ér bui
ten het arbeidsproces moet vallen. 
Bij het indienen van een aanvraag om 
een uitkering Ouderdomsvoorziening, 
komt het -voor dat een g'edeelte van het 
huis gemeubileerd is vérhuurd. De in
komsten aan onderhuur behoeven niet in 
zijn .geheel te worden opgeg�ven. Een 
gedeelte kan namelijk als slijtage worden 
afgetrokken. Ont_vangt men voor het 
verhuren van gemeubileerde kamers per 
week b.v. f 8,-, dan mag men daarvan 
25 % in mindering brengen en als in
komsten opgeven f 6,-:. is het een on
gemeubileerd gedeelte dan mag men 
10 % voor slijtage in mindering brengep. 

Bij de terugbetalingsregeling van het 
Consumentencrediet zijn enige wijzigin
gen gebracht. In het vervolg zal van 
eventuele verhogingen van het gezins
inkomen twee gulden buiten berekening 
blijven en zijn d·e verhogingen groter
dan worden deze voor de helft als in, 
komstenvermeerdering bes_chouwd. Zijn 
de inkomsten derhalve f 8,- per week 
hoger dan bij de aanvrage dan worden 
daarvan f 2,- niet medegerekend en 
van de resterende f 6,- beschouwt men 
dan f 3,- als inkomstenvermeerdering, 
wat zeer zeker een uiterst soepele toe
passing is. 
Met betrekking tot ouden van dagen die 
bij de kinderen inwonen en in het genot 
van een uitkering ingevolge de nood
voorziening zijn, geldt, dat de verhoging 
van het afbetalingsbedrag voor degene 
bij wie deze oudjes •inwonen, nooit.9meer 
mag bedragen dan f 1,- bij één ouder 
en f 2,- bij twee ouders. 
Ouden van dagen die zelfstandig wonen 
behoeven volgens de oude regeling niets 
terug te bêtalen omdat hun inkomen be
neden de voor afbetaling gestelde grens 
ligt. 

In verband" met de vele wijzigingen in de 
Sociale Verzekeringswetten, welke de 
laatste jaren hebben plaats gehad en in 
de toekomst :zullen volgen, is het huis
bezoek" bij mij in die mate toegenomen, 
dat ik mij hiervoor - dringende gevallen 
uitgesloten - alleen des Zondags van 
10- 1'.2 uur beschikbaar wens te stellen

,,. en verzoek ik belanghebbenden hiermede 
rekening te willen houáen. 

H. V. d. K.

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS 

Uit een sofwedstrijd als Nevelo-Boxtel 
was, kunnen toch nog vele conclusies ge-
trokken worden. 
Zo concluderen we b.v., dat, als Nevelo 
geen betere wapens heeft dan waarmee 
Boxtel bekampt werd, de Oisterwijkse 
ploeg haar duikeling van 2de naar 
3de en van 3de naar 4de kla, zal moeten 
laten volgen met een degradatie naar de 
onderafdeling. Een ploeg, die met zo 
weinig kruim haar laatste kansen verde-. 
<ligt, neemt het deftradatiespook zelf in 
de arm. · ,
Een tweede conclusie geldt Boxtel. Box
tel speelde bij vlagen een goed spelletje 
voetbal op een "duivels" terrein, doch 
bij evenveel vlagen was het zo egoïstisch 
van aard, dat er van een "gaarstoming" 

DE PA.RACH.UTE 
Het leven heeft soms heel kleine waarde
volle dingen. Een vliegenier heeft een 
hoogtemeter, waar s_oms zijn leven van 
af hangt. 
Een spuitje peneciline geeft _u het leven 
terug van uw kind. 
Een parachute gaat open en brengt u 
veilig op de begane grond. 
Zoals iemand gehecht kan zijn aan zijn 
paard of zijn hond, zo kan een vliegenier 
zijn parachute liefhebben. 
Karl was een oorlogsvlieger van formaat. 
Wanneer hij een gevecht begon, dan 
waren zijn vrienden overtuigd van zijn 
overwinning. Hij had een zekere ver
maardheid gekregen, toen hij als enig 
redmiddel zijn kleine jager op een bom
menwerper aanstuurde en juist voor d.e 
botsing er uit kon springen. 
Zijn toestel was in brand geschoten door 
een zware bommenwerper vertelde hij 
naderhand. De enigste manier om dit te 
te wreken was een rammen van het 
zware monster. 
De beide brandende toestellen waren 
eerder beneden dan ik met mijn para
chute. 
Juist omdat hij dat zo simpel vertelde, 
terwijl hij een sigaret aanstak en zijn 
benen over elkaar gooide, vonden zijn 
vrienden hem een soort duivelskunste
naar tegen wil en dank. 
Karl was een jongen uit een kleine 
Amerikaanse stad. Ze wisten niet precies 
waar hij vandaan kwam. Hij had blijk-

Het Gehei1n 
·van

Doruske. 

Simpel 
• 

27. ,,En nu vieren jullie maar volop
feest", had de koning gezegd.
De speelman en de hofnar van de koning.
trokken van 's morgens vroeg tot
's avonds laat door het dorp en de be
woners liepen· er uitgelaten van vrolijk-

.., 

baar veel ge,Uudeerd, want hij was een 
vermaard veearts. 
Maar daarover sprak hij zelden of nooit. 

• Hij vierde feest met zijn jongens, telkens
wanneer ze terug kwamen van een v·erre
raid op een of andere vijandige stad.
Hij kon met hen meeleven, als er ergens
een of ander ongeh.,kje wat verdriet 
bracht.
·wanneer er een meisje haar jongen een
aankondiging stuurde van haar voorge
nomen huwelijk met die of die, dan was
hij de eerste die met die knul een fles
wisky naar binnen goot. 
Karl cirkelde soms als een wesp boven
een vliegtuig, dat hij tot zijn prooi had
uitgekozen.
En als hij een steek toebracht dan· was
h�t een dodelijke, daar kon je zeker van
Zijn.
Maar op een keer was het geluk niet
met hem. Het schijnt dat niemand zijn
pechvogel kan ontwijken.
Ergens boven Noord-Frankrijk werd hij
neergehaald. Een steekvlam, die ver de
nacht in straalde, was het einde van zijn
machine. Zijn parachute bracht hem vei
lig naar beneden. Alleen een verstuikte
enkel bezorgde hem wat last.
Hij werd liefdevol opgenomen door een
boer, die hem 's morgens, slapend op zijn
parachute, in zijn weiland gevonden had.
Een fris bad en wat burgerkleren, maak
te al direct een ander mens van hem. 
Karl was weldra als kind in huis op de

heid achteraan. 
En tot laat in de avond kon men de mu
ziek van de fluitspeler horen en de grap
pen· van de hofnar beluisteren. 
Nog lang nadien werd in <le huiselijke 
kring besproken, wat men op die dag ge-

voor het komende voetbal-exam�n geen
spràke was. Dergelijke feitjes zijn in zul
ke "makkies" van wedstrijden wel ver
klaarbaar, maar desondanks toch uit den 
boze. Er moet fris en open spel geleverd 
ken wordt en in welk raam slechts ter 
variatie solo-voetbal past. 
Het tweede elftal zag in -de laatste, rom
melige minuten zich de overwinning 
voorbij schieten: B0xtel 2-Zwaluw 2 
2-2. Het derde elftal verloor zichzelf
in één kannonade op het gebarricadeerde 
O.0.1.-doel: 1-1. • 
De junioren brachten hun uitstekende 
kampioenskansen in gevaar door hun 
draw tegao Schijndel. 
A.s. Zondag: Boxtel-O.V.G. Zal Boxtel
uit deze semi-derby 2 van de 3 nodige
winstpunten distilleren?

K. S. V. ,,O.D.C." 
A.s. Zondag werkt o:D.C. het restant af
van de competitie met de wedstrijd 'in
Zalt-Bommel. Ofschoon de uitslag geen
verandering in de competitiestand kan
brengen, en de prestaties van Zalt Bom:
mei wijzen op een danige versterking,
rekenen wij toch vast op een O.D.C.
overwinning.
Maandag 2e Paasdag begint de Beker
ronde. Voor district IV zijn echter nog.·
geen wedstrijden va�tgeste1d.

Is er een nieuw offensief 
op hànden ?-

D.V.G. - OIRSCHOT VOORUIT.
Begunstigd door het mooie lenteweer 
speelde DVG Zondag j.l. haar 18e cbm
petitiewedstrijd en won deze verdiend 
met 4-1. 
Reeds vanaf de aftrap is DVG in de 
aanval en dringt Oirschot geheel terug 

' op eigen helft. Na 10 minuten geeft de 
linksbinnen mooi door aan v. Giersber
gen, die DVG de leiding geeft. Hier
door wakker geschud legt Oirschot het
zwaartepunt in de aanval en weet de bal
tenslotte met de hand in het doel te
werken. De scheidsrechter, die goed
leidt, ontgaat dit echter niet. Enige mi
nute.n voor de rust vergroot Smulders 
met een mooie omhaal de voorsprong 
van DVG en de rust gaat in met 2-û. 
Na de thee is het weer DVG die de' toon 
aangeeft en al snoedig schiet Van der 
Velden uit een goede voorzet nummer 
3 in de touwen. Nu komt ook O.V. iets 
meer in de aanval, maar de achterhoede 
van DVG is paraat t!n weet telkens weer 
de bal naar dç andere zijde te transpor
teren. Uit een fraaie voorzet van rechts 
schiet de. DVG-m1dvoor 09houdbaar in 
en bren�t hierdoor de stand op 4-1. 
Uit een ogenschijnlijk ongevaarlijke 
aanval weet O.V. de eer te redden en 
met een goede 4-1 overwinning voor de 
Uempdenaren komt dan het einde. 
Daar ook Nevelo verloor v<1n Boxtel is 
�VG thans voo,rgoed uit de degradatie-
zone. • 
A.s. Zondag de semi-derby Boxtel-DVG

PROMOTIE-C,PMPETITIE 
M.E:P. - GEH-ZW ART o - 1.

Met boze,· stekelige ogen en zo'n beetje 
mok�end tegen elkaar slenterden elf 

• M. •• E. P.-ers teleurgestetd het veld
af. Het overgrote deel van de wed-

Verhaaf 
van ï:le week 

boerderij, en niet lang duurde het of hij' � 
oefende een geheime praktijk" als vee,arts 
uit. 

Bij de bevrijding vonden zijn vrlenden 
hem terug als een gezonde Franse boe� 
renzoon. Hij werd zonder veel plicht
plegingen weer in een ander"vliegeskader 
ingedeeld. En al gauw vloog hij weer
boven de vijandelijke linies. 
Maar telkens als hij de 'kans had keerde 
hij nog eens terug naar zijn boerderij, 
ei:i ge moet niet verwonderd zijn, wan-.
neer ge later een echte Franse bruiloft 
mee maakt, waar Karl de brujdegom was 
en een dochter van zijn boer de bruid. 
Dat was allemaal heel simpel. 
Prompt op tijd kwam het eerste kind. 
En ook dat is heel simpel. 
Maar alleen een vrouw kan daarbij iets 
heel bijzonders uitvinden.-
Toen Karl met een dag verlof kwam 
om naar zijn kind te gaan zien, bleef 
hij verbaasd staan kijken. 
Zij had voor haar kind een kleedje ge-. 
maakt en zij had • de wieg bekleed m·et 
de groene stof van zijn oude parachute, 
die de vader van zijn vrouw steeds angst
vallig bewaard had. 
Een vliegenier is niet sentimenteel en
zeker Karl niet. 
Maar toen hij dat zag, moest hij toch 
tot de werkelijkheid geroepen worden 
door zijn vrouw. 
Een parachute is maar een simpel di_ng. 

noten had aan feestvreugde om de over
winning, die De ·Goede Geest ·op Het
Beest had behaald; 

EINDE. 

• 

• 



strijd waren ze in dé aanval .en hadden . 
tevergeefs doch niet zonder pech ge
tracht om de weliswaar uitstekende ach
terhoede van Geel-Zwart te overrom
pelen. De vijandelijke aanvablinie, die'
niet eens de pretentie had vàn geraffi
neerd te zijn, kwam zelden gevaarlijk 
voor hët M.E.P.-doèl en wist een kwar
tier -na de rust bij een misverstand in 
onze verdediging op,goedkope wijz� aan 
de overwinning te komen. Wat M.E.P. 
nadien ook nog probeerde, alles mi�lukte 
- en - wat het laatste jaar niet meer was
v.oorgekomen - M.E.P. was geslagen op
eigen terrein. De ploeg, die de meeste 
doelpunten maakt, is nu , eenmaal
winnáar. 
Geel-Zw�t verdient een grote pluim 

. voor de faire wijze en de overgave,
waarmede het heeft gestreden. Het moet 
gezegd zijn, dit elftal had het vermogen 
om, steunend op een koppig tempera
ment, tegendraads te winnen van supe
sieure techniek. 
M.E.P. laat het hoofd echter niet han-

/ gen. Er is nog niets verloren. Zondag a.s.' 
gaat het thuis tegen Tilburg, dat reeds 
tegen- Geel-Zwart gelijk gespeeld heeft 
(0-0). 

BILJARTEN. 

.Maandag liep het kampioenschap 2e 
klasse· B af. J. C. Meulendijk behaalde 
niét- alleen het hoogste gemiddelde, 
maar-won bovendien al zijn wedstrijden. 
Zaterdag beginnen de wedstrijden 3e 

1 klasse C. Deze worden gespeeld in· het 
clublokaal van • De Witte Muis, café 
Nooten, v. Salmstraat. De lesroosters 
kan men in de clublokalen van. de aange
sloten verenigingen raadplegen. 

Kampioen carb. brt. gem. h.s. 
J. C. Meulendijk 1050 228 4,60 26 
J. v. Dijk 1041 255 4,08 38 
G. Meulendijk • 955 261 3,65 29 

·E .. v. d. Velden 916 261 3,5.0 20 
A. Beekers 928 266 3,48 25 

. A. v. Hamond 840 244 3,44 16 
H.' v. Erp 761 227 3,35 25 
L. v. d. Schoot 864 284 3,04 18 
Bus J 64,86½ ten bate van B. B. B. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
( 

Op het gehouden stertournooi te Eind
hoven waar de 10 beste Dames en Heren 
voor waren uitgenodigd, eindigde de· 
Heer R. Steinmann op de ?de plaats. 
Hij won 3 partijen en verloor er 6. Een 
lichte verkoudneid in aanmerking geno
men, waardoor hij zijn sterkste spel niet 
kon, ontplooien, mag het resultaat niet 
slechts genoemd worden. 
A�vance 2 speelt a.s. Zondag -de laatste 
competitiew�dstrijd tegen Irene I ,en bij 
een eventuele overwinning laten zij de 
onderste plaats aan de Tilburgse vereni
ging. 
Door bijzondere omstandigheden konden 
de wedstrijden van_j\dvance 1 niet door
gaan, zodat nog geen definitieve eind.
stand kan worden opgenomen, vermoe
delijk zijn echter deze wedstrijden beiden 
met- 1_0-0 gewonnen: ._ De uitslagen van 1.1. Zondag luiden : 
Dames: N.1.O.-Advance , 8-2 

,Heren: Cor du Buy-Advance 2, 8-2 
A.s. Zondag:
Heren:, Iréne 1-Advance 2
�11mes: • Lichtflitsen-Advance. 

Contact met INDIË 

Boe groen was mijn dal 
De titel van een Engeise film, waarin de 
mens ergens in weemoedige stemming 
zijn gedachten laat terugglijden in het 
verleden. Naar ·de velden, naar het mijn
werkersdorp en naar de bewoners met al 
hun goede en kwade eige11li,.chappen, hun 
vreugde en moeilijkheden. Alles was toch 
zo vertrouwd en mooi...... 
Wat was het anders bij deze mens, ·dan 
de idealisering van zijn vroeger leven? 
Welk verschil is er tussen deze mens en 
onze militairen in Indië? Geen. Zij heb
ben allen dezelfde gewoonte. Alleen met 
dit onderscheid, dat het verleden zich bij 
elkeen weer onder een andere titel open
baart. Bij de een wordt het herinnerings
beeld beheerst dcior het ruisende riet 
langs de plassen. Bij de ander door het 
kerktorentje op het plein, terwijl de der
de zich immer laat_ vervoeren door het 
beeld van een stadswaranda met levens
blije kinderen. Alles was toch zo ver-
trouwd en mooi ........ . 
Het leven in Indië• gaat zijn gang en de 
jongens doen hun dagelijkse werk op de 
afgelegen posten. Zij ontwaken, baden, 
eten, werken, denken, schrijven, praten 
en slapen. Het is een leven onder nieu
we omstandigheden en in een andere 
omgeving. Maar het bloed kruipt waar 

• het niet gaan kan. Stemmen en beelden
blijven opkomen uit het vroegere leven. 
Soms is het een doodgewone zonnebloem 
die het weer in werking zet. Soms is het 
een foto, een witte zakdoek, een radio
deun, een kop thee, een regenbui of een •
koele windzucht door een tjemaraboom 
in de avondstilte, die de herinnerings
vlam doet oplaaien. Zij kunnen hun Ne
derland niet vergeten of uit hun ge
dachten bannen. Vooral niet op zo'n bui-.
tenpost in een diep het land in gelegen 
kampong, waar ik enkele dagen heb ver
toefd...... huizen -uit bamboe opgetrok, 
.ken, kale' wanden, petroleumlampen en 
militairen in effen grauw-groepe pakken. 
Alles primitief, eenvoudig, kaal. En hun 
leven is als het soldatenpak. Effen en 
grauw bestaan temidden van éen groene 
·wereld. Een schier oneindige aaneen
schakeling van sawah's, heuvels en bos 
sen. Da1,1 de buitenpost met dag in <lag 
uit hetzelfde grauwe werk van wach�
klóppen, patrouilleren, repareren en 
chaufferen. En 's avonds wordt <le efîen 
eentonight;d niet onderbroket, do0r een 
bioscoorgang, dansavond, clübfeest,
radio o kennissenbezoek. Er is niets, he
lemaal niets van dit - en nog heet veel 
anders. Alleen krekels, brulkikkers, mus-
kieten" 'sterren en ...... <le tijd. Is het niet 
begrijpelijk, dat zij" bij de minste aanlei
ding zichzelf verliezen in herinneringen? 
Maar de avond is lang, de brieven zijn aJè 
geschreven en de soldatenkamer is leeg, 
Geen radio, geen boek,,. geen geïllu
streerd weekblad, geen krant, geen van 
juist die dingen, welke je op zulke avon
'den over de verveling heen kunnen hel-
pen ........ . 
Dat maakt het werk van het thuisfront 
zo dankbaar, wanneer de jongens uit. het 
mbederland de ·dingen ontvangen, die zo
veel voor hen betekenen. Een radio-toe
stel, dat daar op het zelfgetimmerde 
tafeltte zal komen • te staan, een paar 

boeken op die plank en tijdschriften met 
illustraties om daarin, na een vermoeien
de patrouille even ontspanning en beel
den uit ·de Nederlandse groene vallei te 
zoeken. Onda'nks alles wordt er nog te 
weinig op dit gebied gedaan. 
Hoe het zaakje aan te pakken? 
Wel, ik las een krantenberichtje: 
·Emmen adopteert het vijfde bataljon van
hèt eerste regiment Infanterie, dat met 

/de Volendam naar Indië is gekomen. De 
soldaten van dit bataljon zullen nu door 
de inwoners van Emmen worden ftr
zorgd." 
Een belezen militair van ,het platteland
citeerde; toen we over deze dingen spra-
ken: ,,Geef ons brood en spelen" ..... . 
"Et breut habbe we," zei hij, ,,Noe nog
de speule". 

Het offensief voor hulp

verlening wordt ingezet.

Omgangsgebruiken 
bij het Volk 

Vroeger waren er maar een paar plaatsen 
in het dorp, waar de jongelui elkaar kon
den leren kennen. Dat was de kerk en 
het ouderlijk huis. 
De kerk was eeg • gemakkelijk plaatsje 
voor een minzaam knikje of knipoogje. 
Het heidense Cupidootje schoot in de 
kerk zijn pijltjes even goed en misschien 
nog wel met meer trefzekerheid af dan 
elders. 
Het ouderlijk huis was een gelegenheid 
tqt kennismaking op een manier die we 
nu niet meer kennen. Men ging "buur
ten" met de ouders om de dochters te 
winnen. 
De moeder prijzen om de dochter te 
krijgen is dan ook een effectief middel 
gebleken voor vele ouderwetse liefde
histories. 
Over het algemeen meende de mensen 
dat men de beste koeien op stal kon ko
pen en de beste vrouwen tl:mis kon 
vinden. 
Er is iets van waar. 
Tegenwoordig zijn er zovele gelegen- , 
heden om contact te leggen tussen de 
jonge mensen dat het bijna niet te over
zien is. 
De bioscoop, de sport, de toneelvereni
gingen, en de talrijke clubs zijn even zo
vele kansen voor de liefde en het huwe
lijk. Deze democratische tijd heeft aan 
de jeugd meer vrijheid gegeven. Men 
behoeft niet bij iedere wandeling nog 
een vader of moeder mee te nemen. De 
tijden zijn wel een beetje veranderd. 
Men heeft meer vertrouwen in de kin
deren gesteld. 
Overigens mag men wel zeggen, dat de 
oude tijd niet veel beter is dan de 
nieuwe, maar ook niet slechter. 
Heel veel ouders zijn eas tevreden, als. 
ze hun dochters aan dë man gebracht 
hebben. Want oude vrijsters worden over 
het algemeen beschouwd als de meest 
ongelukkige wezens op de wereld. 
Vandaar horen. we· vele gezegden die 
wijzen op de voortreffelijkheid van de 
ouders die hun dochters vroeg uithuwe
lijken. 

"Dochters en dode brase, moet men niet 
te lang bewaren", zeggen sommige vis
sers en vele anderen zeggen het hun na. 
"Een huis vol dochters .is een kelder, vol 
zuur bier", horen we op andere plaatsen. 
Het volk is over he,t algemeen wat bij
gelovig en daarom menen zij dat het 
niet goed is op een Vrijdag te trouwen. 
Evenmin· trouwt men op de dertiende 
van de maand. 
Wanneer ge mooi weer wilt hebben op 
uw trouwdag, dan is het aan te raden 
goed voor de katten te zorgen. Wan
neer ge die huisdieren op tijd eten en 
drinken geeft, dan kunt ge er zeker van 
zijn, dat het op uw trouwdag mooi weer 
is. 
Breek op uw trouwdag een spiegel of 
een wijnglas in stukkeri dan is het geluk 
met u, want scherven brengen zeker op 
een trouwdag veel geluk. 
Het volk weet dat een huwelijk onont
bindbaar is. 'Alleen de moderne tijden 
hebben daar anders over geoordeeld. 
Het volk zal de man radbraken die zijn 
vrouw verraad. Het volksgerecht of het 
"tafelen" waren de gewone middelen om 
.een echtbreker tot de orde te roepen. 
De liefde is voor het volk iets vanzelf
sprekends. Daaraan mag niet getornd 
worden. De wraak van de gemeenschap 
hebt ge te wachten als ge hier de con
ventie overtreed( althans op de dorpen 
is dit nog zo. In de grote wereld zijn de 
meningen al wat meer geemancipeerd, 
als ge dat zo noemen wilt. 
De gebruiken bij aantekenen en trouwen 
zijn talrijk en van plaats tot plaats ver
schillend. Iedereen weet, hoe het in Bra
bant nog lang de gewoonte is geweest 
de buurt op een vat bier te tracteren. 
Werd aan deze gewoonte verzaakt, dan 
trof de wraak van het volk het verliefde 
paar onherroepelijk. Men hangt poppen 
in de boom met onderschriften, en soms 
gaat men nog verder door allerlei ongure 
voorwerpen in de omgeving van het huis, 

·zoals dode katten, mest etc.
Plantte een jongeling van enige decennia 
terug nog een Meiboom voor het huis 

•• van zijn lief, thans probeert hij haar mee
·naar de film te nemen.
De gebruiken kunnen veranderd zijn met ·de jaren. 
De liefde bleef hetzelfde en het huwelijk 
bleef een feest. van belang. 
Het volk blijft geloven in dC\ eeuwige 
waarde van het huwelijk. Dit !<an geen 
moderne tijd er uit krijgen, hoe men van 
alle kanten ook de vrije liefde predikt. 
Niets is zo vast. geworteld in het volk als de heiligheid der liefde en de Onverbreekbaarheid van het huwelijk. 

H. v. d. M.

Ingezonden stukken. 
WAAKT VOOR HET COMMUNISME. 

Deze woorden klinken door de radio ;n 
vernemen we in tal van dagbladen. Niet 
alleen hier maar ook op tal van andere 
buitenlandse .. plaatsen. Londen, Oslo, 
Washington, Stokholm, etc. 
Geachte lezers, de tijd is er thans, dat 
ook wij ,dit ten volste moeten beseffen. 
Gij allen weet hoe vadertje Stalin met 
zijn trawanten in de nabije Russische 
landen te werk gaat. 
Maar ...... weet gij ook, dat het handje-
vol communisten, in de nóg niet door 

deze besmetting aangetaste landen, 
alles proberen om ook eens het 

• bloeddorstige communisme tot de partij
te krijgen. Moeten we niet • ten volste 
meestemmen met de regering vàn Engë
land die de communistische vooraan
staande personen naar, voor hun land 
minder gevaarlijke posten gaat overhe
velen? Moeten wij, Nederlanders, nu 
nog lariger de kat uit de boom kijken en 
ons straks plotseling laten overrompelen 
als eens door het nazie-ged_oe der 
N.S.B., of moeten -we ons aansluiten bij 
hen die ook reeds vërzoeken hebben in
gediend om de communisten van hun 
plaatsen te ontzetten? Deze vraag zal 
voor ons K.V.P.-ers niet moeilijk, ja, 
zelfs eenvoudig te beantwoorden zijn. 
K.V.P.-genoten, weet U dat ook U dit
lot in Uw handen hebt. Weet U, dat ook 
U hier straks een steunpilaar kunt zijn 
waarop verder gebouwd kan worden. 
Het zal een ieder wel bekend zijn, dat,
al zijn er thans nog geen vier jaren ver
streken, wij weer staan voor _de poorten',
van een nieuwe verkiezingscampagne, 
welke poorten vermoedelijk Juni of Juli 
zullen· open gaan. De Grondwet eist nu 
eenmaal dat bij een wijziging dezer wet, 
de bestaande Kamer der Staten Gene
raal ontbonden wordt. Gebeurt dit nu 
niet op het juiste tijdstip! Kunnen wij 
K.V.P.-ers nu· niet laten zien wat wij
willén en wat ,wij kunnen. Hebben wij 
ooit een betere gelegenheid gehad om 
hieraan mede te werken. Geen strijd met 
vuurwapens maar slechts een hokje op 
de juiste plaats dient roodgemaakt te
worden en ge, hebt Uw· plicht in deze 
momenteel gedaan. 
Laten wij, katholieken, door eendrachtig
samenwerken, zorgen, dat het aantaJ, 
katholieke zetels in de 2e Kamèr der 
Staten Generaal nog groter worden dan 
bij de huidige bezetting. 
Laat het de leuze voor ons zijn "Met de
a.s. verkiezingen verslaan wij het com
muaj_sme. 

V. D. 

Let de volgende week op 

de advertentie's in dit 

blad. 

Kleine Weetjes 

De eerste draaischijf was 5000 jaar voor 
Christus .reeds in· gebruik bij de Egypte
naren. 
De eerste vorm v.;in een weefstoel of 
weefraam werd al in 3500 v. Chr. in 
Azië ingevoerd. 
Het Kompas werd ontdekt in China on.
geveer 2650 ·v. Chr. Later werd het nog 
eens uitgevonden door de Italiaanse zee
vaarder Gioja. 
Glas werd reeds 1800 V. Chr. ver,vaar
digd door de Egyptenaren. De eerste 
glazen spiegel ging de •metalen spiegels 
vervangen ongeveer honderd jaar voor 
onze jaartelling. 
De eerste zonnewijzer was in China in
gebruik, reeds in het jaar 1100 v. Chr. 

MARIA BARTEN • 
en 

G�vraagd: een nette werkster Boonstaken te.l<0op bij Wed. Te koop: 3000 kg. bieten, en Te koop: 5000 kg. voederbie
voor één dag in de week. A. van Hal, Onrooi 8. beste 3-jarige canacfiïpoten. ten en rode eetaardappelen bij BEKENDMAKING 

i.EO PENNINGS 

geven kennis van hun voor-

Hek!<ens, Prins Bernhardstr. 1. ------------- Bevragen: J. Clercx. W. v. d. Oever,.,Onrooi 18. 
Te koop bij H. v. d. Pasch, -------.----1 De Gedtrputeerde Staten van Noord-Brabànt 
Onrooi 6, een partij haverstro, -----�------ ------------"--

• genomen • Huwelijk; waar
van de inzegening zal 
plaats vinden op Woensdag 
7 April 1948 te 9.30 uur: in 
de Parochiekerk van -het 
H. Hart te Boxtel. ·,

Boxtel, -Breukelsestr. 110 
Rosmalen, 't Ven G 83a 
. • ' ,; , Maart 1948

Toekomstig adres: 
Breukelsestraat 110. 

Daar ·het mij onmogelîjk is de 
takijke zenders van Kerst- en 
,Nieuw,jaarskaarten, die ik eerst.begin Maart , ontving, afzon
derlijk dank te zeggen voor 
hurt goede wensen, doe ik dit 
alsnog langs deze weg. 

L. A. v. GEFFEN,
Sold. lste klas. 
Lgnr. 26101.3080 U-Brigade 
3 Genie Veldcomp. Padang 

Als ;esÎaagde op het te 
Utrecht afgenomen examen 
voor het modevak, DANK ik 
Mej. Riet v. Nistelrooij voor 

. de van haar ontvangen op-
leiding. 

ANNIE NEGGERS 

Te koop: nieuw eikenhouten 
dressoir en grote bakoven. 
Za�dvliet 4"5, Boxtel. 

Te koop: ' een kinderwagen, 
oude samenstelling, in zeer 
goede staat,/prijs f 65,-. Be
vragen bureau van dit blad. 

Te koop of te ruil: Accordeon, 
3-rijer niet chromatisch; 4
eiken kuipen; hangklok; 2 an
tieke kettingklokken; vitrine
kast en· boekenpers. Kronen
burg, Osch & Van leeuwen
straat 37. 

TE KOOP: prima damesfiets 
inet nieuwe banden en lamp. 
v. Salmstraat 10, bov_en, (na
6 uur). 

• Te koop bij \Y- v. Berkel,
Kleinderliempde 15, Boxtel, een 
-partij mangelwortelen. 

Te koop: rood_-bonte kalfkoe,
4de kalf. J. de· Punder, Kinder
bosch, Boxtel. 

Te koop: electrische wasma
chine met dito, wringer, wissel
stroommotor, in goede staat. 
Molenstraat 32. • • 

roggestro en Groenkraag voe- brengen ingevolge artikel 39 der Ruilverkavelingswet 1938 
derbieten. DANKBETUIGING ter openbare kennis het navolgende besluit:, 

Dr. DEELEN 
Te . koop 
Pitchpine 
blement. 
straat 19. 

. z.g.a.n. compleet zal v. de gehuwde ledenslaapkamer - ameU-
Bevragen: Molen- van de· Boerinnenbond 

een lezing houden 
Dinsdag 23' Maart, Een net R. K. Dagmeisje ge- op 

vraagd bij J. M.' van Geel-de 
Koning, Stationstraat 226. 

2.30 uur 
in café H. N"an Rooij 

Te koop: een partij voederbie; FP F. M. Kluytmans
ten bij M. van der Heijden, Markt 6 ARTSLennisheuvel 111. 

Te.koop: bij H. de Bie, Roond 
9 B, een beste kalfvaars, bijna 
aan telling en een pink, 
T.B.C.-vrij. 

Af:WEZIG 
van Witte Donderdag tot en 

met Paaszaterdag 
Overige artsen nemen waar 

• ,,Eigenaren van gronden in het blok van ruilverkaveling , Hietmee betuig ik mijn hartelijke dank voor de zo "Spoordonk" gelegen in de gemeenten Oirschot, Boxtel, talrijke blijken van belangstelling, die ik bij mijn Oisterwijk en Esch, ter oppervlakte van 1550.51.59 ha., in 60-jarig Klóosterjubilé mocht ondervinden. vergadering bijeen in het R.K. Bondsgehouw te Oirschot op 
ZUSTER IGNATIE 17 Februari 1948: 

Duinendaal Gehoord de besprekingen over het advies van de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie betE,effende be,foelde ruilver-

Personeel gevraagd 

Twee halfwas bakkers 

Enige nette piente.re jongens 

vanaf 14 jaar, die in het bakkersb�drijf werkzaam 
willen zijn. 
Loon volgens rijksregeling en na gebleken geschikt
heid, bestaan er. zeer goede vooruitzichten. 

Aanmelden dagelijks, tot en met Dinsdag 23 Maart 

kaveling met de daarbij J>ehorenae kaart; 
Ot>erwegende, dat de voorschriften der Ruilverkavelingswet 
1938 zijn nageleefd 1 

Gelet op artikel 34 dier wet,· " 
' 

HEBBEN BESLOTEN: 
tot voorschreven ruilverkaveling over te gaan. 

De Voorzitter der Vergadering, 
(get.) J. KIRCH. 

's Hertogenbosch, � Maart 1948. 
De Gedeputeerd; Staten voornoemd, 

J. DE QUAY, Voorzitter
VAN ROOIJ, Griffier Koe te koop, 4e kalf, 19 Maart 

aantelling. Bevragen M. van 
der Meyden, Dorp A 10, Esch. 

Levensmiddelen 
'f ANKER en Zuivelbedrijf Bakkeri j "De Vooruitgang" Lièmpde 

voor de Pasen --------------------

Te koop: een in goede staat 
zijnde damesfiets met 4 nieu
we banden bij J. v. Roosmalen, 
Lennisheûvel 75, Kinderbo�. 

Gevraagd voor direct een net 
meisje. Hoog loon. Hotel 
Riche, Stationstraat 47, Boxtel. 

Te koop wegens overcompleet 
een mooie hard, zonder ge
breken, billijke prijs. Adres: 
Hotel van de Ven, Bosscheweg 
11, Boxtel. 

Te koop aangeboden: t. 
grondbascule, 1 stel motorwie
len met prima banden, 1 lange 
lederen jas met laarzen, 1 
bruin rijcostuum z.g.a.n., 1 
electr. pick-up met platen, 1 
snelweger (v. Berkel). Breukel
sestraat 39, Boxtel. 

Te • koop àangebodeQ: een in 
prima staat zijnde oud-Hol
landse Jaarsma haard. Te be
vragen: Nieuwe Kerkstraat 95, 
Boxtel, des avonds na half 6. 

Woningruil Oisterwijk-Boxtd 
Wie wil zijn woning in Boxtel 
ruilen met goede, zeer gèrief
lijke woning in Oisterwijk. In
lichtingen of brieven te richten 
aan Molenstraat 19.' 

fijne Likeuren 
prima Bier en Limonade 
Cassis en Cerise 

Specialiteit In: 
Chocolade artikelen, 
Chocolade eieren 

Volop Havermout, Gort en 
verdere Papproducten 

Verse eieren op uw bon 
volop voorradig 

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

Voor de schoolgaande jeugd 
hebben wij moment�el een 

leuk, vlot en sterk 

JAPONN,ET JE 
in �arme tinten 

Maten 70 • 75 • 80 • 85 

F. f. Witteveen' s
MANUFACTUREN &
CONFECTIEBEDRIJF 

Rechterstraat 18 Boxtel 

.Adverteert in 

!Bcaêant' s Centtam 

Welk NET en EERLIJK- R.K. MEISJE 
wil tegen goede behandeling en hoog loon ons klein huis
houden netjes doen en behulpzaam zijrf in de winkel. Zon
dags plus nog een halve dag in de week .Yrij. Brieven onder 
nr. 5 aan Bureau Brabants Centrum, Molenstraat 19. 

Te • koop of te huur gevraagd voor direct 
Alleènat. beach. Landhuisje of Villa met 
garage, in mooie omgeving, event. ruil 
gr. villa in het Gooi. 
Brieven onder Nr. 54 bureau v.an dit blad 

Stoomwasserij "De Smalle Stroom" 

l utaaqt: 1 Zandvliet 1, Boxtel 

Nette Meisjes 
voor de mangel en strykafdeling"' 

Aankomendè Jongens 
voor hulp in de wassery 

Man of Vrouw 
voor de sorteerafdeling. 

Aanmelden van 8-12 en van 131/2-18 uur aan de 
wasserij, na 18 uur Boaseweg 42. 

Land== en T uinbouwers 
-

to&niet�. 
De vertegenwoordigers 

van "het Advies�ureau voor Belastingzaken 
Spoorlaan 66,, TIiburg 

zijn thans in Uw omgeving werkzaam en 
zullen binnenkort U een bezoek brengen, 
waarbij U voor f 15, - per jaar de ge
legenheid wordt geboden Uw belasting
zaken, en . andere moeilijkheden toe te 
vertrouwen aan een vertrouwensman, die 
elke 4e Maandag van de maand van 10 
tot 5 ·uur zitdag houdt te Boxtel, Café 
"De Adelaar", H. van Rooij, Nieuwe 
Kerkstraat 75. 
Sluit U aan bij de 1600 cliënten, die 
reeds van onze diensten profiteerden. 

De Accountant G. VENNIX 

� � 

BOEKHANDEL TIELEN 
Voor het volgen van de plechtigheden in de 
Goede Week hebben wij voorhanden: 

,,Goede Week prijs ongebonden f 1_ .• 
en Paasliturgi'e". gebonden f 2.25 

* Wij ontvingen een groteo sortering Paaskaarten
zomede mooie Pa·asfopers en servetten.
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Landbouwzaden. 
Eng. Raygras . .: 1,70 p. kg. 
Italiaans Raygras 1, 10 ,, ,, 
W esterw. Raygras 0,85 ,, ,, 
Beemd langbloem '.2,00 ,, ,, 
Thimothé . . . 0,85 ,, ,, 
Rode Klaver . . 3,80 ,, ,, 
Witte klaver . . 3,90 ,, ,, 
Hopperups klaver 1,70 ,, ,, 
Seradella . . . 0,90 ,, ,, 
Voederbietenzaad 4,00 ,, ,, 

Hoe zet ik de lekkerste. koffie? 
De Nieuwe Bioscoop 
PRESENTEERT 

origineel en ontsmet zaad. 
TUIN- EN BLOEMZADEN 

in vele soorten. 
ZAADHANDEL 

HUB. POULISSEN 
RECHTERSTR. 50, BOXTEL 

Ma a tcorsetten 
Dam�s. wenst u een goed en 
prima maatcorset wendt u dan 
tot ' 

A. Seerden

. 

' 

. 

Koop een pakje 
DouWc Egberrs 
koffie! 

Maal zêlfUw koffie 
vlak voor het zet
ten; niet eerder. De 
heerlijke geur en 
smaak bJijvcn dan 

''""'"'"'· ,,, hecbesccbehouden! 

VRIJDAG 19 Maart 8 uur 
ZATERDAG 20 Maart 8 uur 
ZONDAG 21 Maart 4 - 6 - 8 uur 

DE ZWARTE ADELAAR 
Een spannende fllm vol avonturen en sensatie 

Toegang '14 jaar. Toegang 14 jaar 

MAANDAG 22 Maart 8 uur 
DINSDAG 23 Maart 8 uur 
WOENSDAG 24 Maart 8 uur 

BOBBY BREEN in 

DE VISSERS JONGEN 
met LEO CARILLO 

Prachtige songs In 'n ontroerend verhaal met'n lach en 'n traan 

Als extra 

CISCO KID in 

NIEUW MEXICO 
met DUCAN RENALDO 

Romantiek • Ridderlijkheid - en Bravoure 

·s-HERTOGENBOSCH was van oudsher een "koopstltl"; 
de handel te water over de grootc rivieren kwam hier 
in contact met den handel te land. 
In de tweede helft der achttiende eeuw maakten handel 
en industrie reeds van onz6 diensten gebruik. Ook 
thans verleenen wij U gaarne onze medewerking, komt 
eens praten met ons; het loont de moeite. 

p.a. J. v .. d. AA 

Stationsplein 9 • Boxtel 

Iedere Woensdag van 1.30 - 4.30 uur 

Gefiltreerd en geschonken met warme melk 
is Douwe Egberts koffie een ware tractatie ! 

Alle leeftijden Alle leeftijden 

Zondagmiddag 2 uur 'n uitgebreid kinderprogramma 
·s H E R TO G E N BOS C H 

Iri één week klaar. ' 

DE BOXTELSE 
Begrafenis•Onderneming 

� ;I ' ' 
, 

-:',.,.•.�;') M.11.a.Jl!I!"". _, 
oonBOEKHAND�l 

Stationstraat 64 

is een \!rkende 
R.K. Middenstandszaak 

VAN 0ERS ZADEN 

,...,�-:. ..
... 

, 
.. • 

STEENBAK ·KERS 
STATIONSTRAAT 58 

Wij lijsten in Foto's; Platen, Schilderstukken, enz. 
zijn wederom weer verkrijgbaar Wij hebben plaats voor 

NETTE JONGEMAN 
:Jl. :K. fandAoawecs LIJSTEN TE KUST EN TE KEUR 

bij de Wed. TOELEN
GEMONDE plm. 16 jaar, bij voorkeur Volontair met veel 

werklust en goede beschaving. 
Alle soorten gras en klaverzaden 

uit voorraad leverbaar 

Pedicure - Manicure - Massage. Steunzolen 

Loopt niet langer met pijnlijke voeten 
Laat ze deskundig behandelen Koopt VAN 0 ERS Zaden 

bij ons depot 

Wij garanderen prima vakopleiding. 
Schriftelijke sollicitaties aan 

Door grote omzet de laagste prijzen 
Zoekt uw voordeel en koopt kwaliteit 

door A KRAMER Med. G�diplomeerd

Harrie v. d. Ven 
Eindhovenseweg 28 

Fá. A. P. v. d. Boomen:::Resink 
STATIONSTRAAT 43 BOXTEL 

Firma Gebr. van Oers Boxtel 
GRANEN EN ZADEN 

• Voetspec1ahste 
p.a. Dames v.d. Vorst, RIJKSWEG 4

Na 6 uui:__telefoon 343. Komt alleen aan hui9• 

-

, . .  

�" E�n boterh�m
(,net De Gruyter s jam 
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Wij 

voor de a.s. Pasen 

Dames kousen 
Kinder kousen 
Dames nachthemden 
Sportkousen en sokken 
Heren pyama's 
Heren en jongens overhemden 
Wollen en. zijden damesstoffen 
in effen en gebloèmd 

-· 

Wij ontvingen grote zendingen 
Confectie 

o.a. Rokken, Kinderjurken 
Japonnen en Mantels

Tegen speciaal lage prijzen 

en nog 10-tallen andere 
aantrekkelijke goederen 

Natuurlijk bij: 
Fa A. P.·v. d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 - Boxtel

·---.., - -

hebben een aardige collectie 

Stoffen J ûrken 
in diverse frisse modetinten 
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) 
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Reeds vanaf f 16. 9 5
F.J. WITTEVEEN'S 
MANUFACTUREN• en CONFECTIEBEDRIJF 

Rechterstraat 18 Boxtel 

Het goedkoopste adres voor meubels 

STEENBAKKERS )f ook voor 

STATIONSTRAAT 58· )f Reparatie 

- Rookt-

kwaliteit vol geur en •maak 

en Koopt ' 
blf Bert van den Braak• 

Nieuwe Kerk•traat 73 Telefoon 450 

De Gruyler' s biscuits 
met . De Gruyter' s 

GRATIS 100 gr. Suikerwerken 
300 gr. HALEN en 200 gr. BETALEN 
Bij aankoop van 200 gram suikerwerk ontvangt 
U 100 gram gratis. Deze aanbieding geldt voor 
onze gehele uitgebreide eplleetie suikerwerken. 

Verder� nog �@ 0/o korting 

Onderstaande artikelen koopt U 200/o goedkoper 

Bi.scuits P· 100 gram 18 et 

Zout p. kilo 20 et. 

thans 14 Ct. 

thans 16 et.

Boerenkool p. pak 55 en 47 et. 
thans 44 en 37 et.

Huts pot p. pak 58 et. 
thans 46 et.

Aanbieding geldig tot 28 Maart 

Deze week 
4 E I E RE Nvoor iedereen • 

HEREN MODES ♦ Speciaal adres voor 

HOEDEN EN PETTEN 

Steeds iets apparts in zelfbinders 
Door onze grote keuze slaagt u bij ons altijd 

H. VAN EYK::DE LOUW
BREUKELSESTRAAT 42 • BOXTEL 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Voor VIS en fijne KAAS 
Is VOS de baas. 

STATIONSTR. 44 

Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel 

1 ons De Gruyter' s biscuits (op bon)

bij elke pot De Gruyter' s jam . 
(geldig tot'en met 24 Mrt.) 

• 

1928 1948 

Bg ge'tegenheid van het 20,jarig bestaan' 

ZATERDAG 20 MAART 

HEROPENING 
van onze geheel v e r b o u w de en gemoderniseerde zaak 

in Wollen en Zijden Stoffe�

Mode,Artikelen en Kleinvak 
• • 

Wif nodigen U uit op Zaterdag -en Zondag 
20 en 21 Maart onze buitengewone collectie 
en speciale aanbiedingen te komen bezichtigen 
van 5 tot 8 uur. 
• 

Firma Joh. Thijs::van den Brandt 
Aparte showroom 
voor Dames• en 

Kinderhoeden 

Stationstraat 38 " Boxtel 

De verkoop begint Maandag , 
22 Maart om half 10.

1 Vrijdag, Z�terdag en Zondag

·GEETALEERD
SLAAPKAMER 

2 pers. Ledikant 
Linnenkast 
Waskast 

met spiegel en 
marmer opzet 

Nachtkast 
Tafel 
2 beklede Stoelen 

Compleet f 495.-

f. J. W-itteveen

HUISKAMER 
'-

O LD FINISHED 

Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Armfauteuils 
4 Stoelen 

bekleed met 
wollen moquette 

Compleet f 525.-

Wo o in gin richting· 
Rechterstr. 22, Boxtel 
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Bijlage 
!l!,ca4ant's Centcuut 

No. 173 - 19 MAART 1948. 

Distributie0Nieuws. 

OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 21 Maart tot en met 

3 April 1948. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 804 
259 Algemeen ± 225 gram huishoud

• zeep of 180 gram toiletzeep. 
260 Algemeen 100 gram bloem of zelf-

rijzend bakmeel of kindermeel. • 
261 Algen�en 400 gram brood of 1 

rantsdPn gebak. 
262 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 

t.e.m. 27 Maart a.s.) 
263 Algemeen 200 gram brood (geldig 

t.e.m. 27 Maart a.s.) 
264 Algemeen 4 eieren. 
265 Algemeen 750 gram suiker, boter

hamstrooisel enz. of 1500 gram jam, 
• stroop enz. of 750 gram versnape

ringen. 
. 254 Reserve 800 gram brood (geldig 

t.e.m. 27 Maart a.s.) 
258 Reserve 400 gram brood (geldig 

t.e.m. 27 Maart a.s.) 
270 Algemeen 500 gram sinaasappelen 

(voorinlevering). 
Bonkaarten KD, KE 804. 
759 Algemeen ± 450 gram huishoud

zeep of 360 gram toiletzeep. 
760 Algemeen 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

761 Algemeen 400 gram brood of 
. rantsoen gebak. 

762 Algemeen 400 gram brood (geldig 
t.e.m. 27 Maart a.s.) 

763 Algemeen 200 gram brood (geldig 
t.e.m. 27 Maart a.s.) 

764 Algemeen 4 eieren. 
765 Algemeen 500 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, 
stroop enz., of 500 gram versnape
ringen. 

755 Reserve 400 gram brood (geldig 
t.e.m. 27 Maart a.s.) 

758 Reserve 500 gram bloem of zelfrij
zend bakmeel of kindermeel of kin
derbiscuits. 

770 Algemeen 1 kg. sinaasappelen . 
( voorinlevering). 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 802. 
25, 261 29 Taba 2 rantsoenen sigaretten 

·. • or kerfta bak. 
27 Versnaperingen, 200 gram versnape

ringen, of 200 gram suiker, boter
. hamstrooisel enz., of 400 gram jam, 
stroop enz., 

30 Versnaperingen, 100 gram versnape-• peringen, of 100 gram suiker, boter-

hamstrooisel enz., of 200 gram jam, 
stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 19 Maart worden gebruikt. De 
bonnen 270 en 770 Algemeen (sinaasap
pelen), welke op de bonkaarten voorko
men boven aan de kaart, moeten uiter
lijk op 27 Maart bij een handelaar in 
groente en/of fruit worden ingeleverd. 
Niet aangewezen en vernietigd kunnen 
worden: de bonnen 212, 214, 215, 714 
715 Melk, 229, 221, 222, 725 en 727 
Reserve, 210 en 710 Algemeen. 

alleen die ouderwetse winters maar kon
den zijn, toen wij melkmuiltjes er nog 
niet waren, toen de regentonnen bevro-0 

ren, toen· d-e ijs baarden aan de· vastge
vroren schuiten hingen, toen de bomen 
openvroren en geen vogel meer levend 
kon blijven. 
Maar dat is nu allemaal voorbij. In de 
normale jaren, zoals wij die nu kennen, 
betekent Maart het einde van de winter 
en het begin van een betere tijd: 
De Lente. 

========== • Wanneer 
MAART Lentemaand 

valt Pasen?
°

De Lentemaand heeft voor het boeren
leven heel veel zin en betekenis. Van 
een goede Lente hangt· dikwijls het wel
slagen van de oogst af, 

Vandaar heeft men talrijke gebruiken 
en zegswijzen, die in verband staan ·met 
de maand Maart. 
Maart roert zijn staart, wijst op de gril
lige voorjaarskuren van het weer. De 
Maartse buien zijn daarvan eveneens een 
bewijs. 
Maar met al dat boze weer is de boer 
niet gediend. 
Een droge Maart is geld waard, en een 
natte April is de boer zijne wil. 
Kwam met Sint Petrus Stoel (22 Febr.) 
de ooievaar in het gewoel, en ging men 
op die dag in Den Bosch De Ooievaar 
halen, terwijl men goed bedronken en 
met een herring op zijn pet (om de ooie
vaar te lokken) terugkwam. Sinte Mat
thijs gooit al een gloeiende steen op het 
ijs (24 Febr.). In Maart echter kon.t de 
Lente volkomen, want met Sint Gertrude 
komt het eerste ei al uit (17 Maart). En 
in Maart vinden we meestal ook het eer
ste kivietsei. 
In Friesland zegt men: mei Sint Gertrud, 
moat 't earste ai d'r ut. 
In Limburg houdt met Sinte Gertrud het 
avondwerk op voor de kleermakers en de 
naaisters. 
,,Sinte Geertrui, die schooen broed (d.i. 
bruid), bleest den snieder de kaers oet." 
En hoe de maand Maart de maand is 
van de schoonmaak, dat weten het best 
de mannen te vertellen, die dan het huis 
wel zullen ontvluchten, als ze goedschiks 
kunnen. • 
Rond die tijd ook, misschien echter meer 
in de buurt van de Vastenavond, hebben 
we in Uden nog de "Vlooiendag", waar
op de mensen hun bedde-stro gaan ver
branden. Ze doen dit meestal op de 
Bedafse bergen. /11en meent zelfs dat de 
naam Bed-asse bergen daarvandaan komt, 
gezien de as van het beqstro daar te vin- ·

-. 

den is. 
In ieder geval, de maand_ Maart zegt ons 
dat de winter uit is. En alleen heel harde 
en strenge winters vertellen ons nog dat 
het wel eens gebeurd is dat "den ursten 

• Mert ree men mee perd en kaar over de 
werd'.', wat wel het toppunt van een 
lange winter moet geweest zijn, zoals dat 

Reeds in 325 na Christus werd op het 
Concilie van Nizaza besloten, dat het 
Paasfeest gevierd zou worden op de 
eerste Zondag na de dag van de eerste 
Lente-Vollemaan, en wanneer deze op 
een Zondag viel, acht dagen later. 
Zo is het gebleven tot op de dag van 
vandaag. Pasen kan dus op z'n vroegst 
vallen de 22ste Maart (eerste dag der 
lente) en op z'n laatst de 25ste April. 
Tussen of op deze data derhalve, kan 
Pasen gevierd worden. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAR. ST. PETRUS BOXTEL 

Een goed Katholiek is in de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst dan de kerk, als de priester 
naar de sacr'istie terugkeert. 
ZONDAG 21 Maart Palmzondag. 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 van de parochie. Voor 
de Hoogmis zal de palm worden gewijd. 
Ook aan de gelovigen zal dit jaar de 
palm worden uitgereikt vanaf de Com
muniebank. Vandaag gaat de 1 e schaal 
voor het H. Land, terwijl de 2e schaal
collecte wordt gehouden voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
beide collectes ten zeerste in uwe mild
dadigheid worden aanbevolen. Vanavond 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Woensdagavond om 7 uur lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef, vanwege 
de maand Maart. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zal er 
biecht gehoord worden des morgens 
onder de H.H. Missen en Woensdag
avond 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 de diensten, echter niet onder de 
diensten. Op Paaszaterdag is het na de 
middag biechthoren van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot half 8. 
Op Witte 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 worden 
uitgereikt, ma�r niet na de H. Mis. Don
derdag zal gedurende de gehele dag het 
Allerheiligste ter aanbidding worden uit
gesteld. Des avonds om half 8 Lijdens
meditatie. 
Op Goede Vrijdag beginnen de plechtig
heden om half 8. Onder deze plechtighe
den wordt ook aan de geloviget1 de ge
legenheid gegeven het Kruis te vereren. 
Laten allen zoveel mogelijk hieraan 
deelnemen. 'Des avonds om 7 uur 
plechtige Kruisweg, waarna zegen en 
verering 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 
kinderen. Gelijk andere jaren kunnen wij 
het schone gebruik aanbevelen om op 
Goede Vrijdag om 3 uur in de huisgezin
nen, fabrieken en werkplaatsen enige 
ogenblikken stilte te bewaren en te bid
den 5 Onze Vaders en Weesgegroeten 
met het schietgebed: ,,Wij aanbidden U 

• Christus en loven U, omdat Gij cfoor Uw 
_ H Kruis de wereld hebt verlost". 
Op Goede Vrijdag is het geboden v.as
ten en onthoudingsdag. Men mag deis 
op die dag slechts eenmaal een volle 
maaltijd gebruiken en het gebruik van 
vlees en jus is op die dag verboden. 
Op Paaszaterdag wordt het Paasvuur ge
wijd op 7 uur, waarna wijding van Paas
kaars en Doopvont. Daarna volgt de 
Paasmis. Op Paaszaterdag is het gebruik 
van vlees en jus uit vlees verboden tot 
's middags 12 uur. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Martinus Leermakers, z.a. gel. 
mndst. voor Johanna Schellekens-van 
Hoofd, H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Petrus Valks, H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor· Hendrica de Bresser-v. d. Loo van
wege de Bond van het H. Hart; om 
half 8 gel. jrgt. voor Jacobus Verhagen, 
z.a. gel. mndst. voor Franciscus Verhey
den, H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Ge
rardus van Brunschot vanwege de RK. 
Textielarbeidersbond St. Lambertus; om 
half 9 gez. mndst. voor Christina Heili
gers Derks. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. jrgt. 
voor Leonardus Leermakers, z.a. gel. 
mndst. voor Cornelis Voermans, H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Henricus van Hal en 
Anna van Houtum de hsvr., H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Lamberdma v. d. 
Langenberg vanwege de Bond van het H. 
Hart; om half 8 gel. jrgt. voor Leentje de 
Louw, z.a. gel. H Mis voor overleden 
ouders v. d. Brekel, H. Hartaltaar gel. H. 
Mis 'voor Petrus Laus vanwege de 
klanten; om half 9 gez. mndst. voor Hen
ricus Crols. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Franciscus Leermakers, z.a. ael. 
H. Mis voor Cornelis v. d. Heuvel van
w. de kinderen. H Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Laurentius van Oosterhout te Buch
ten overleden, H. Bloedkapel gel. H. Mis 
�oor Elizabeth Traa Verhoeven vanwege 

de kleinkinderen, om half 8 gel. H. Mis 
voor onze jongens in Indië vanwege Ma
ria's Biddend Leger,' z.a. gel. H. Mis voor 
Piet van Engeland, H. Hartaltaar gel. 
jrgt. voor Johanna van Gooi Neggers; 
om half 9 gez. mndst. voor Johanna Pas
toor-v. d. Broek. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H Mis voor Johanna v. 
Lieshout-de Werd; Dinsdag gel. H. Mis 
voor Elizabeth Traa-Verhoeven; Woens
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schel
lekens. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Wilhelmus Gerardus Cor
nelis v. d. Linden geb. en won. te Eind
hoven (Parochie H. Trudo) en Clasina 
Cornelia Michielsen geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 1 e afkondi
ging geschiedt; Hendricus van Schijndel 
en Johanna Hobbelen beiden uit deze 
parochie; Cornelus Antonius v. cl. Weide 
geb. en won. in de parochie van het H. 
Hart en Jacoba Johanna v. Geel, geb. in 
de parochie v. h. H. Hart en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt; Arnoldus Wilhelmus Ma
ria Verhoeven, geb. te Zevenaar en won. 
in deze parochie en Johanna Maria 
Adriana Wilhelmina Schaeffer, geb. te 
Bergen op Zoom en won. in deze pa
rochie; Johannes Fredericus de Wildt, 
geb. te Giesbeek-Lathum en won. in deze 
parochie en Theresia Antonia Adriana 
Huysmans geb. en won. in Tilburg (pa
rochie Heike), waarvan heden de 3e 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: Johanna Petronella Maria 
dochter van Gerardus v. Breugel-Hazen
berg. Henrica Wilhelmina Maria dochter 
van Aloysius v. cl. Brand-Spanjers. Adria
J1US Josefus Eligius Maria zoon van An
tonius Dankers-Heesbeen. 

PAR. H. HART BOXTEL. 
Palmzondag, 21 Maart 1948 

De 1 e schaal is voor het Heilig Land; de 
2e voor de B. N. De Palmwijding met 
processie en Hoogmis begint om 10 uur 
i.p.v. half 11. Alle parochianen worden 
bij deze plechtigheden 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 afloop te laten 

, liggen). 
De Gidseri nemen plaats aan de Evange
liekant, de Verkenners en Welpen aan 
de Epistelkant. .. 
's Avonds om kwart voor 7 wordt het 
Rozenhoedje gebeden voor de jongens in 
Indië; om 7 uur Lof met volkszang en 
Lijdensmeditatie. 
Woensdag n.m. biechthoren van 3-4 en 
van 6-8 uur. 
Donderdag: Witte Donderdag, herden
king 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 half 8 begint. 
's Middags om· 3 ·uur H. Uur-oefening 
voor de leden der H. Fam. v. Moeders 
en Gehuwde Vrouwen en voor de H. Fa
milie voor meisjes. 's Avonds om half 8 
laatste "Lijdensmeditatie". 
Nu de mannen 's nachts hun aanbid
dingsuur houden, vragen wij met des te 
meer vertrouwen ·dat de vrouwen en. 
meisjes overdag zullen komen neerknie
len voor het H. Sacrament. 
Vrijdag: ,,Goede Vrijdag, herdenking 
van de Dood van onze Verlosser, Jezus 
Christus. De H. Dienst begint om half 8. 
's Middags om kwart over 3 Kruisweg
oefening voor de schoolkinderen. Om 
half 8 Kruisweg voor alle andere Paro
chianen. Na de plechtigheid 's morge11s 
en na de Kruisweg is er gelegenheid, de 
relikwie van het H. Kruis te vereren. 
Goede Vrijdag is een geboden vasten en 
onthoudingsdag. Men mag dan geen 
vlees of jus uit vlees gebruiken en mag 
slechts één volle maaltijd gebruiken. 
Op Paaszaterdag wordt om kwart over 7 
het Doopwater gewijd en omtrent 8 uur 
begint de plechtige H. Mis. Om half 10 
wordt het gewijde water uitgedeeld. Op 
Paaszaterdag is het onthoudingsdag tot 
12 uur. Gedurende deze gehele week is 
er 's morgens gelegenheid tot biechten, 
behalve op Goede Vrijdag. 
Onder alle H.H. M;:;�en van te Paasdag 
wordt een collecte gehouden voor om:e 
St. Martinus Naa·!-:ring (Stille Armen), 
welke wij teJl zeer;te in Uw milddadig
heid aanbevelen. 
ZONDAG 21 Maart: 6 uur t.d. Clazina 
v. d. Gouw v.w. Ap. des Geb.; 7 uur t.d. 
Tonny Nooren v.w. de Retraitepenn.; 
8 uur t.d. Maria Langenhuizen v.w. H. 
Fam. v. Moeders; kwart over 9 lezende 
dienst; 10 uur de Hoogmis voor het 
geestel. en tijde!. welzijn der Parochie. 
MMNDAG 22 Maart, 7 uur Gef. Pl. 
zj" Willem Bosch en familie; t.d. Chris
tiaan Merkx; I.m. Henrica v. d. Broek; 
kwart voor 8 l.j. Wilh. v. d. Broek, Jo
hanna v. d. Sande z.e. en Wilh. de 
z'oon; I.m. Theodorus Bertens; half 9 I.m. 
Maria Langenhuizen-Stüpp. 
DINSDAG 23 Maart: 7 uur Pl. I.m. 
Christiaan M.erkx; l.d. Mar. v. d. Lin
den te 's Bosch over!.; l.j. Cornelis Berg-· 
mans; kwart voor 8 t.d. Maria Kuypers
Habraken; Ld. over!. fam. v. Geldrop
Eras; half 9 Ld. Piet v. d. Kruijs. 
WOENSDAG 24 Maart: 7 uur t.d. Heer 
Jan de Leyer; Ld. Fransje Winkens; l.d. 
Adrianus v. d. Sande; kwart voor 8 l.j. 
Gerardus Raaymakers; Ld. Gerardus v. 
Brunschot v.w. personeel v. Oerle. half 9 
t.d. Gerardus Veroude. 
DONDERDAG 25 Maart: half 8 z.j. 
Cornelis v. Vleuten te Liempde over!. 
ZATERDAG 27 Maart: 8 uur z.j. Nico
laas Merloc en echtgenote. 

• PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE. 
Palmzondag 

Na de middag om half 3 Lof waaronder . 
rozenhoedje voor onze jongens in Indië 
en daarna .kruisweg. 
ZONDAG: 10 uur jaarg. Antoon v. d. 
Velden. 
MAANDAG: half 8 jaarg. Jeannes v. d, 
Velden. 
DINSDAG: half 8 jaarg. Cornelis v. d. 
Velden. 
WOENSDAG: half 8 ja-rg. Adriana v. 
d. Velden. 
DONDERDAG: Witte , Dondèrdag, 
half 8 jaarg. J\1arinus v. d. Heijden. 
VRIJDAG: Goede Vrijdag, begint de 
plechtigheid om half 8. 
ZA TER.DAG: Paas-Zaterdag, Wijding 

'Doopvont, om half 8 jaarg. Joanna Ma
ria Gerwen. 
Donderdagavond om 7 uur laatste medi
tatie over het Lijden. 
Vrijdagavond om 7 uur plechtige kruis
weg. 
. Deze. week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis Henrica v. Logten. 

,Dinsdag H. Mis Willem v. d. Linden, 
H. Hart. Woensdag H. Mis Marinus v. 

• d. Linden, H. Hart. 
PAR. H. THERESIA BOXTEL. 

Palmzondag 1948. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis - voor behou
den thuiskomst ter ere v. 0. L. Vrouw 
van Altijddurende Bijstand.· Hierbij wordt 
de kerk met 'n kaars vereerd; half 9 H. 
Mis voor Marinus v. Griensven te Box
tel overleden; 10 uur Hoogmis voor de • 
parochianen; de eerste schaal is voor 
het H. Land; de tweede voor B. N. 
Vóór de Hoogmis wordt de palm gewijd 
en palmprocessie gehouden. Heden ver
gadering van St. Vincentius vereniging. 
half 3 Lof met rozenhoedje om God's 

. zegeningen te verkrijgen over "Orion" 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart' over _8 H. Mis voor 
Johannes Vermulst. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Frans 
v. d. Meyden; kwart over 8 H. Mis van
wege retraitepenning voor mevr. Maria 
Maas-de Werd. -
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Ge
rardus v. Brunschot te Eindhoven over
leden; kwart over 8 gez. mndst. voor 
mejuffrouw Anna Maria Pijnenburg.-v. d. 
Sande. 
DONDERDAG: half 8 gez. H. Mis tot 
intentie v. d. leden der Godvruchtige 
Vereniging ter ere v. d. H. Theresia en 
Aanbidding van Jezus in het H. Graf tot
vijf uur. Om 7 uur predikatie over het 
H. Lijden en Sterven van 0. bleer Jezus 
Christus tot ons eigen bekering en die 
van andersdenkenden in ons vaderland. 
VRIJDAG: Goede Vrijdag, half 8 plech
tige herdenking van het H. Lijden en
Sterven van 0. Heer Jezus Christus. 
3 uur worden de gelovigen verzocht om 
even het zalig afsterven van 0. Heer 
Jezus te gedenken en te bidden voor de
stervenden vfn deze dag en allerlei in-

, 

tenties aan te bevelen aan de Îiefde van 
het Goddelijk Hart van Jezus. 
Om 7 uur plechtige Kruisweg vooral voor 
de zielen· der overledenen, wier namen 
op het zielsboek staan. 
ZATERDAG: Geboden onthoudingsdag 
tot 12 uur. om half 7 wijding v. Paas
vuur; 7 uur wijding van het doopwater; 
half 8 gez. H. Mis ter ere v. d. H. Jozef 
tot hulp voor degenen, die deze dag het 
eeuwig leven ingaan. 
Biechthoren van 2 tot 8 uur en in beide 
biechtstoelen van 5-8.· 
In de Paastijd is een ieder verplicht de 
Paascommunie te ontvangen. Wie op die 
Zaterdagen, waarop gedispenseerd is van 

. vleesspijzen, hiervan gebruik, gemaakt 
heeft, moet 15 cent dispensatiegeld beta
len in de bus bij St. Theresia kapel. 
Zondagmorgen op Paasdag valt weg de 
gelegenheid om te biechten en wordt de 
H. Communie uitgereikt vanaf half 7. 
Dinsdag omgang om eieren in de Vorst 
en Brede Heide. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor mejuffrouw A:nna Maria Pijnenburg
v. d. Sande, alhier en weduwe Petronella 
Dekkers-Kuipers te Zeeland overleden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Ger<1rdus Lambertus v. d. 
Heijden uit deze parochie en Adriana 
Maria v. Gestel uit de parochie St. Pe
trus Banden te Oirschot, waarvan heden
<Ie 2de afkondiging geschiedt. 
ZONDAG: Eerste Paasdag, 7 uur H.
Mis om Gods' zegeningen af te smeken 
over Orion en de kapel van Stapelen; 
half 9 H. Mis voor Petros Laus te Boxtel 
overle'den; 10 uur Hoogmis voor het 
welzijn van de parochianen; half 3 
plechtige Vespers, om van de goede God 
te verkrijgen om zelf goed 'christen te 
zijn, en de bekering der ander.;denken, 
den in ons land. 
Opgehaald bij ge]ePenheid van de plech
tige H. Communie van tweelingzusjes 
v. d. Laak f 5,- voor de Missie; f 4,50 
voor het beeld van de H. Theresia in 
.. Orion". 
Bij deze onze dank voor de gulle gaven. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
Palmzondag, 21 Maart. 

ZONDAG: half 7 I.m.· tot welz. der 
par.; 8 uur I.m. M\!rinus v. d. Linden, 
over!. te St. Michiels-Gestel; 10 uur z.j. 
Maria Hendr. v. d. Langenberg; vóór de 
Hoogmis om kwart vóór 10 "Asperges 
Me" en wijding der palm; 3 uur Lof,. 
daarna meisjescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.mdst. Arnoidus v. 
d. Wiel; half 8 z.'mdst. Marinus Traa; 
8 uur l.mdst. Maria Hendr. v. d. Sande.
DINSDAG: 7 uur l.j. Corn. v. Gerwen;
half 8 I.m. Petrus Vley, over!. te Vlaar
dingen; 8 uur l.mdst. Mathilda Prinsen. 
WOENSDAG: 7 uur l.j. Anna Maria 
Corn. v. Gerwen; half·8 l.mdst. Engelb. 
v. d. Wiel; 8 uur l.j. Anna Maria Petrus 
Pen. 
Woensdag nam. biechthoren van 2-:-4 
en van 5-half 8, eveneens a.s. Zaterdag. 
DONDERDAG, Witte Donderdag: 7 u.
z.mdst. Corn. v. d. Vleuten; uitdeling der 

H. Communie om 6 uur, half 7 en vóór 
en onder de H. Mis van 7 uur; 's avonds 
half 8 lijdensmeditatië, na welke het lied 
,,Komt, laat ons gaan aanbidden". 
VRIJDAG:' geboden vasten- en onthou
dingsdag; de dienst om 7 uur; 's avonds 
om 7 uur plechtige Kruisweg-oefening. 
Na deze oefening eerst het lied: ,,Kruis
beeld, kruisgeeld", en daarna verering 
van de relikwie van het H. Kruis. 
Donderdag en Vrijdag, onder de H.
Diensten 's morgens proce�sie; de leden 
der Erei,vacht van het H. Sacrament wor
den hierop attent gemaakt. 
ZATERDAGMORGEN, aanvang der 
Doopvontwijding om 6 uur, de H. Mis 
om circa 7 uur: deze H. Mis z.j. Frans 
v. d. Boer. 1 
Zaterdagmiddag 12 uur eindigt de vas
tentijd: vóór de middag verboden als ,op 
Vrijdagen vlcesch te gebruiken. 
ZONDAG, Hoogfeest van Pasen: half 7-
1.m. voor de levende leden der proc. van 
Hakendover; 8 uur l.j. familie Henr. 
Tinne broek; 10 uur de plechtige Hoog
mis tot welzijn der parochie. 

In de kapel der Eerw. Zu'sters: 
Zondag tot Donderdag 7 uur I.m. Franc. 
v. d. Mev<len vanwege zijn familie en 
zijn vrienden. 
30e Frans v. d. Meyden over!. te Liemp
de; Marinus v. d. Linden, over!. te St. 
Michiels-Gestel. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Palm-Zondag, 21 Maart. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 
10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor 't H. Land. 
D.rde voor Bijz. Noden Episcopaat. De 
Palmwijding begint om 10 uur. Na de 
wijding heeft de Palmuitreiking plaats. 
Voor de goede orde worden de gelovi
gen verzocht de aanwijzingen der orde: 
commissarissen strikt in acht te nemen. 
Alle • aanwezigen zullen een palmtakje 
komen afhalen. De Parochianen, die 

·meer palm willen laten wijden, kunnen 
tussen de H.H. Missen een palmtak, 
waaraan naamkaartje bevestigd, in een

• mand leggen voor de corri,muniebank, en 
deze na de Hoogmis komen afhalen. Na 
de middag om 3 uur Lof; na het Lof een 
lied. . . 
Woensdag vanaf 3-half 8 gelegenheid 
om te biechten. 
Donderdag zal vanaf half 7 de H. Com
munie worden uitgereikt. Na de middag 
om 3 uur H. Uur . .Dm half 8 plechtige 
H. Mis waarna processie naar het Rust
altaar. 's Avonds om half 8 laatste lij
densmeditatie, waarna Ons Heer ip stil
·te wordt weggebracht. 
Vrijdag, Goede Vrijdag. Om half 7 wordt 
het Allerheiligste overgebracht naar het 
Rustaltaar. Om half 8 beginnen de plech
tigheden, waaronder alle gelovigen aan
sluiten bij de kruisverering. Gedurende 
de dag zal het Kruis opgebaard zijn en 
de refikwie van het H. Kruis uitgesteld 
zijn. 's Avonds om half 8 plechtige 
Kruisweg, waarna verering van de reli
kwie van het H. Kruis. 

Zaterdag: Paas-Zaterdag. De plechtighe
den beginnen om half 7 met de wijding 
van het vuur, de Paaskaars en de doop
vont. -Omstreeks half 8 plechtige H. Mis 
waaronder gelegenheid om te communi
ceren. Een half uur na afloop van de 
plechtigheden kan gewijd water worden 
afgehaald. Na de middag van 3-half 8 
zal een Eerw. Pater biecht horen. Zij die 
op Zaterdagen in de vasten gebruik heb
ben gemaakt van de dispensatie zonder 
de voorgeschreven gebeden te verrich
ten, worden verzocht met Pasen minstens 
15 et. te offeren in de daarvoor bestem
de bus achter in de kerk. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis v.1 d. lev. en 
overl. leden van de R.K. Werklieden
verc; half 9 H. Mis lev. en over!. led.en 
van de "Stille Omgang"; 10 uur Hoog
mls voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis over!. fami
lie de Greef-v. Exsel. 
DINSDAG; half 8 H. Mis,Wilhelmus en 
,Wimke van Schijndel. ..., 
WOENSDAG: half 8 H. Mis over!. fa
milie de Greef-v. Exsel. 
DONDERDAG: half 8 Gez. Gef. Jgt. 
Christina van den Braak-Pijnenburg. 
VRIJDAG: half 8 Plechtigheden. 
ZATERDAG: half 7 Plechtigheden, om 
half 8 Gez. Gef. Jgt. Hendricus van den 
Braak: 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak. H. Mis Adriana van de' Ven-v. d. 
Struyk. H. Mis Albertus van Rulo, 

ST. CHARLES, HAL - BOXTEL.

ZONDAG 21 Maart, Palmzond.ag. De 
palmwijding begint om half 10, daarna de 
processie en de Hoogmis.· Om 3 uur: 
Vespers en Lof. • 
Donderdag: Witte Donderdag. Oe H. 
Communie zal worden uitgereikt om 
half 7 en kwart voor 7. 
Om 7 uur beginnen de plechtigheden. 
Onder de H. Mis: Communieuitrt"iken. 
's Middags om 3 uur: Plechtigheid van 
de Voetwassing. Om 7 uur Lijdensmedi
tatie met gezangen. Gedurende de gehele 
·dag aanbidding van het H. Sacrament. 
Vrijdag: Goede Vrijdag. Verplichte vas
ten- en onthoudingsdag. De plechtighe
den beginnen om 8 uur. 's Middags om 
3 uur plechtige Kruisweg. • 
Zaterdag: Paaszaterdag. De plechtighe
den beginnen om 7 uur. Begin der H. 
Mis om ongeveer half 9. Onder de H. 
Mis wordt communie uitgereikt. 's Mid
dags om 4 uur plechtige Metten van Pa
sen, daarna gelegenheid om te biechten. 
ZONDAG: 7 uur tot zekere intet)tie; 

om ·half 9 voor d�verleden leden der 
familie Henket. 
MAANDAG: 7 uur voor een overledene 
om half 8 voor Martinus van der Lin-
den en echtgenote. 
DINSDAG: 7 uur voor Wilhelmus van
der Ven. 
WOENSDAG: 7 upr voor Wilhelmus 
van der Ven; om half 8 voor Pastoor Ot
terbeek. 
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·KATHOLIEK

Het Spel der Millioenen 
Misschien weet ge nog hoe er eens een 
katholieke minister enkele honderd dui
zenden vroeg voor oplossing van het 
vraagstuk der werkloosheid.· Hij wenl 
aan de dijk gezet. 

• Dat is al enige jaren geleden. Ondertussen
is er veel water door de Maas gestroomd 

• en veel geld door de schatkist.
Terwijl er werk genoeg was, als men het
had willen zien, was men bang voor de 
grote onkosten aan rijkssubsidie ver
bonden. 
Enkele jaren terug was het nog een be
lachelijke kwestie te spreken over . sub
sidie in de landbouw, over ouderdoms
rente .van de kleine boer, over kinder
toeslag voor het boerengezin. 
Men moest niet aankomen met een voor
stel over verhoging van ouderdomsrente, 
ziekteuitkeringen enz. 
Dat kostte a!femaal teveel geld.
Wanneer men daarmee nu het millioe
nenspel vergelijkt van onze huidige mi
nisteries, dan vragen we ons af, waarom. 
we vroeger zo ontzettend zuinig geweest 
zijn. 
Hoeveel er op iedere begroting moet
worden toegegeven, is gewoonweg niet 
te schatten. Men praat zelfs niet meer 
van het millioenen-tekort, maar van een 
milliardenschuld. 
Nu kan opeens alles, wat vroeger niet
kon.· 
Plotseling zijn er talrijke maatregelen ge
nomen, die vroeger met0de beste wil van 
de wereld niet konden .genomen worden.
De arbeiders vechten om hun, rechten, 
thans behoeven ze daarvoor niet meer te 
vechten, niet omdat het nu beter lijden 
kan, maar omdat men blijkbaar andere
maatstaven heeft aangenomen. 
De kleine boeren vochten in aparte or
ganisaties voor hun eigen rechten en 
konden niets bereiken. Nu wordt alles 
vanzelf in hun schoot geworpen. Het kan 
allemaal nu. Niets is teveel.
Het spel der millióenen is blijkbaar maar
een spel met papier want men doet alsof 
het niets kost. 
Waar zit hem dat nu eigenlijk in?
Waarom kon vroeger niets gebeuren 
van alles wat we nu reeds gereed hebben 
of te l!'ebeuren staat? 
De enige reden, die men kan vinden is
gelegen in de verandering van opvatting 
bij regering en volk. Enerzijds is men 
·bereid alles te geven om de rust te hand
haven en het communisme geen kansen 
te geven. Anderzijd� heeft de oorlog ge
leerd, dat geld niets betekent, maar voed
sel en kleding alles. 
We hebben geleerd, dat men best failliet
kan gaan en toch nog voldoende kan 
eten. Wat doet een papiereqschuld af 
aan onze boterham? 
Het volk dat het best met millioenen
kan spelen en niets spaart om zich te 
voeden en te kleden, is niet het slechtste 

J-f, Want toen we een schatkist en een 
nationaal vermogen hadden, waar de
grote mogendheden jaloers op konden 
zijn, hadden onze arbeiders geen werk 
en onze kleine boeren niet te eten. Erg 
verstandig kon men dit niet noemen. 
We zijn wat onze opvattingen betreft 
wel erg geëmancipeerd en H. Colijn zou 
zich. de ogen uitwrijven als hij de staats
begrotingen van de laatste jaren zou 
doorkijken. 
Wat komt het er ook op aan of de be
groting een millioenen-tekort heeft. Het 
is voor een volk veel meer waard, de
kunst van het leven te verstaan. En dit 
kan gemakkeliîk, ook al speelt men een 
spel met millioenen. H v. d. M. 

Plaatselijk Nieuws

EERSTE PLECHTIGE H. MIS. 
Mijn ziel prijs groot den Heer 
en mijn geest juicht in God 
mijn Redder. (Magnificat). 

Boxtel zal op 1ste Paasdag weer de ge
legenheid krijgen een van zijn zonen, die 
tot het H. Priesterschap geroepen wer
den" te _eren, als Le� van Kol C.ss.R, om
halt 11 m de Parochiekerk vanSt. Petrus 

, 

nts en 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

WEEKBLAD V.OOR 

Goede Vrijdag 
Mijn hoofd zoekt rust tegen uw kreupel kruis 
Mijn mond op uw vaneengereten voeten 
En 't is of 'k immer zal vertoeven moeten 
In 't <lompe licht van 't heilig bedehuis 

BOXTEL EN 

ST. PAULUS 
Kerkvervolger (8) 

Sinds zijn hart gepopeld had bij de steni
ging van Stephanus, stormde het in Sau
lus ziel. De rede van Stephanus had hem 
klaar en duidelijk doen zien de opzet 
van de Nazareërs: ze wilden Jezus van 
Nazareth, een gekruisigde, doen door
gaan als de Heerlijke Christus! 
Het was ,.,ets anders dan een bedreiging 
van het Jodendom en het werd Saulus te 
machtig. Hij zat niet meer aan de voeten 
van Gamaliel, zijn weefstoel in zijn kost
huis stond werkeloos. Hij had de tempel
hoofdman aangesproken en deze had 
hem dienaren meegegeven, om de be
ruchtsten van de Nazareëi's gevangen te 
nemen. Hij haalde ze op tussen hun ko
peren vaten, achter hun schaafbank, op 
hun weefgetouw en uit hun verfkuip. 
Wel stond hij verstomd van het rotsvaste 
geloof in Jezus, waarmee deze lieden 
zich zonder verzet aan hun achtervol
gers overgaven, maar ook zijn eigen vas
te overtuiging in hun dwaling kon hier
door niet geschokt worden. 
En op de eerstvolgende sabbath trad' Sau
lus op in de synagoge der Ciliciers en 
begon zijn landgenoten toe te spreken: 
"Zonen van Israël! Er zijn mannen onder 
ons, die den God onzer vaderen leugen
achtig maken, door Jezus van Nazareth 
als den Christus te erkennen. Van gods
lastering beticht ik hen hier in het open
baar, en daag h;n voor het tribunaal 
der synagog.e ...... 
De mensen sprongen recht gingen direct 
enkele Nazareërs onder hen te lijf tot
dat eindelijk, de overste der synagoog 
om stilte riep. De beschuldigde Nazare
ërs werdert door de dienaren gevangen 
genom'i'n en voorlopig in de kerker van 
de synagoog in veiligheid gebracht. 
Morgen zouden ze· op de vloer worden 
uitgestrekt en gegeseld, dat het bloed 
·hen over de ruggen liep ...... ,,Ze zullen 
dan hun Jezus van Nazareth wel ver" 
vloeken!!! .. .... " 
Maar waar zitten de andere Nazareërs. 
Als Saulus met zijn dienaren weer door 
de straten trekt, bevinden zij de huizen 
leeg en verlaten. Het praatje ging, dat 
de meesten van hen de stad waren uit
gevlucht en dat aH�en nog enkele van 
hun hoofdmannen • in de stad ver
scholen waren. Johannes was nog ergens 
gezien. 
Maar niemand kon een of andere schuil
plaats aanwijzen. Maar dit stond vast bij 
Saulus: De oversten van Jeruzalem had-

OMGEVING 

den Jezus gedood, maar de jonge ge
meente van zijn aanhan�ers zou gedood 
worden door Saulus. 
En hij had gelijk in zijn vermoeden, dat 
de meesten van hen de stad hadden ver
laten, om elders een veiliger schuilplaats 
te !rnnnen vinden. 1 
Uit alle hoeken kreeg de Hoge Raad 
hierover berichten binnen. 
Een Joodse wisselaar, die overkwam uit 
Damascus, had zelfs weten te vertellen, 
dat ze in grote getale in zijn stad waren 
gevestigd, zodat ze door de bewoners 
zeer wantrouwend werden ontvangen. 
Over deze groep maakte Saulus zich de 
meeste zorgen. Immers Damascus was 
een grote stad, waar kooplui, geld, men
sen, kameeldrijvers, boeren en marskra
mers uit alle richtingen bijeenkwamen. 
Het zou verschrikkelijk zijn, wanneer 
vanuit dit handelscenfrum de leer der 
Nazareërs zou verbreid worden. Nee, 
dat kon niet, dat mocht niet. Bij de naam 
der gebenedijden, dat zou Saulus ver
hinderen. 
En dat kan hij ook. Wel gaat de rechts
macht van de Hoge Raad niet tet Da
mascus, maar toch luisteren alle syna
gogen in het buitenland naar dit wetge
vend lichaam. Wat hij beveelt, wordt 
overal ten uitvoer gebracht. 
En Saulus gaat naar Caiphas en, na de 
toestand in Damascus te hebben uiteen
gezet, vraagt hij de -volmacht van de 
Hoge Raad en brieven van de Hoge• 
priester voor de synagogen van Damas
cus. 
En Caiphas, die met grote aandacht heeft 
geluisterd, bewondert de moed van deze 
jolige schriftgeleerde; hij ziet in hem 
een geboren volksmenner, waarvan hij 
nog veel plezier zal kunnen beleven en 
alles, waarom hij vraagt, wordt Saulus 
toegestaan: gewapende dienaren uit de 
manschappen van de Hoge Raad, reis
geld en paarden, en een brief aan de 
synagogen van Damascus: ,,Caiphas de 
Hogepriester, met gans de Hoge Raad 
van de zonen van Israël, aan de ge
meenten van broeders die te Damascus 
wonen. Nadat ons ter are kwam dat 
velen uit de sekte van de Nazareërs, die 
te Jeruzalem talrijke broeders tot gods
lastering hebben aangespoord en overge
haald, zijn uitgeweken naar Damascus, 
zo bevelen wij u, die allen, vrouwen zo
wel als mannen, . te vangen en geboeid 
over te leveren aan onze geliefde zoon 
Saulus van Tarsus, uit de stam van Ben
jamin, die u van mond tot mond zal be
kend maken onze verdere onderrich-
tingen. 

D. 

Uw lichaam zielloos, naakt oneindig kuis, 
Bedekt met wonden en bevlekt met bloed en 
Al dit lijden om voor mij te boeten, PATER KERSTEN 
Voor mij, die elke dag Uw naam verguis ...... 

Heb dank, mijn Heiland, voor Uw reddend sterven, 
Gij hebt mij meer bemind, dan ik vermag 
U lief te hebben met mijn ijdel hert. 

0, liever wil ik 's werelds achting derven 
Om u te minnen, zo ik minnen mag, 
Om u te volgen, zij het uit de vert' ..... . 

'------------------

zijn Eerste Plechtige H. Mis opdraagt. 
De Weleerw. Patè'r Van Koningsbrugge 
zal onder deze H. Mis de feestpredicatie 
houden. 
De neomist, die op 16 Sept. 1947 pries
ter werd gewijd, zal 's middags van 2 tot 
3 uur recipiëren in de ouderlijke�woning 
Stationstraat 55, en om 4 uur een Plech-
tig Lof celebreren. 

RECEPTIE 

De Hoogeerw. Pater A. Kersten zal op 
Tweede Paasdag, bij gelegenheid van zijn 
Gouden Priesterfeest, 's middags van 1 
tot 3 uur recipiëren op de Procure der 
Witte Paters (Burgakker). 

GEMEENTERAADSVERGADERING 

De raad der gemeente Boxtel zal op 
Woensdag 31 Maart om 7 uur in verga· 
<lering bijeen komen. 
Er komt o.a. aan de orde een voorstel 
tot verhoging van de vermakelijkheids
belasting. 

BELANGRIJK VOOR ONZE 
MOEDERS. 

Donderdag 8 April wordt in Huize "De 
Braacken" te Vught een Moederdag ge
houden voor onze Boxtelse moeders. 
Daar er nog enige plaatsen beschikbaar 
zijn, kunt U zich tot 1 April aanmelden 
bij Mej. B. v. d. Ven, Rechterstr. 12 en 
bij de Maatschappelijke Werkster van de 
gemeente. 

H. FAMILIE ST. PETRUSPAROCHIE
De Prefecten van de H. Familie en 
abonné's van het Familieblad worden 
verzocht vóór 1 April het aantal bladen 
op te geven en het abonnementsgeld 
(f 2,- per jaargang) te voldoen. 

VRESELIJK ONGELUK. 

Woensdagmorgen, omstreeks half acht, 
had in de werkplaats van de fa. v. d. 
Wetering, in de Stationstraat, een vre
selijk ongeluk plaats. 
Toen men - zoals gewoonlijk de 
kachel met wat oude petroleum en poets
katoen wilde aanmaken en deze niet di
rect wilde branden, wierp men er een 
nieuwe hoeveelheid petroleum op. 
Met een geweldige knal sloeg er daarop 
een reusachtige vlam uit. H. v. d. Wete
ring's kleren vatten direct vlam. Hij 
maakte door zijn radeloosheid hulp van 
toesnellenden echter onmogelijk totdat 
hij neerviel en men het vuur met een mat 
wist te doven. Met vreselijke brandwon
den aan het bovenlichaam overdekt en 
in hoogst zorgwekkende toestand werd 
v. d. ·wetering naar het ziekenhuis • te
's Hertogenbosch overgebracht.
Een andere monteur liep lichte brand
wonden aan de hals op. 

K. A. J. 
De retraite voor Kajotters, die van 8 tot 
en met 11 April gehouden zou worden, is 
nu definitief vastgesteld op de dagen 6 
tot en met 9 Mei. Zij die deze bezin
ningsdagen mee willen maken, gelieven 
zich te verstaan met het bestuur. 
Volgende week Donderdag en Vrijdag 
zullen er in De Kajuit Paasavonden ge
houden worden voor en door de Boxtelse 
Kajotters. Het elck wat wils-programma 
belooft een avond, die stemmig, pak
kend en afwisselend zal zijn. Moge de 
groeiende belangstelling van de laatste 
weken zich ook openbaren op deze 
avonden, die om half 8 aanvangen. 

MISSIONARIS VAN HET 

THUISFRONT. 

Wijsbegeerte plegen is eeq schoon be
drijf. Zij scherpt ongemeen het ver
stand en opent wondere vergezichten. Zij 
leert achter de schermen kijken van ge
beurtenissen en verwikkelingen en maakt 
de mens bedachtzaam en wijs. 
Wijsbegeerte echter, die dag in dag uit 
en jaren lang moet worden voorgezon
gen en voorgedeund, wordt taai en dor 
en vervelend. Zij, die de wijsheid over 
de inhoud der dingen aan de man moe
ten brengen, weten van het proza des 
levens mee te praten. Pater Kersten heeft 
er tien jaar lang zijn ondervinding over 
opgedaan. In plaats van zonnige verge
zichten onder 'n staalblauwe hemelkoe
pel, lagen voor hem de saaie witgekalkte 
muren van Binson. Wuivende palmbo
men hadden afgedaan voor stijve den
nen. Kroeskoppen met ebbenhouten huid 
en blekkerende ogen waren vervangen 
door bescheiden, ingetogrn studenten, 
die naarstig de zware kost der philoso
phie trachtten te verteren. Volle kerken 
met onJtuimig galmende negerkelen wa
ren verdrongen door 'n knus kapelletje, 
dat elke dag met pijnlijke regelmaat een 
groep mediterende mensen overhuifde. 
Het mocht allemaal stichtend en stemmig 
zijn, het had niets van het wijdse avon
tuur der Binnenlanden en niets van het 
zwoegende leven der Werkers Gods. 
Maar er was nog hoop, dat het eens zou 
veranderen. Het is nooit te laat en een 
missionaris is altijd optimist. 
Van 1898 tot 1907 bleef het bij hopen. 
In 1907 ging het uitzicht op Afrika open, 
op een kiertje maar, want een nieuwe be
noeming verplaatste hem naar 1\1aison
Carrée bij Algiers, waar hij belast werd 
met het noviciaat der toekomstige pries
ters. Hij had er volop de gelegenheid om 
zijn rijke gaven van hart en geest vrucht
baar te maken in de vorming van pracht
missionarissen. Ondertussen zette hij zijn 
voet tussen het kiertje en bleef met één 
oog staren naar de grazige weiden van 
het missieland. De oorlog dreef hem met 
zijn novicen van Algiers naar Holland, 
naar Saint-Charles, maar in 1916 was hij 
weer terug op de kusten van Afrika. 
Mocht hij in zijn 20ste priesterjaar nog 
de illusie koesteren van verre missierei
zen langs negerpaadjes en door dichte 
bossen, om aan de heidenen de troost 
van de Godsdienst te brengen, zijn aan
stelling tot overste van het Philosophi-

cum Saint-Charles te Esch maakte er een 
eind aan. De Hollandse Provincie was in 
opkomst en Pater Kersten bleek de aan
gewezen man te zijn, om haar in de 
moeilijke kinderjaren voort te helpen, om 
haar "op te voeden" tot volwassenheid. 
Een zware taak, die veel zelfopoffering 
eiste en grote waakzaamheid. Pater Ker
sten heeft zich geheel op zijn nieuwe 
functie ingesteld. Zijn missionarishart be
greep, dat zijn arbeidsveld voortaan zou 
liggen achter het front waar hij de solda
ten der voorhoede moest uitrusten voor 
de grote veldslag. Zijn grote" talenten, 
zijn diep geestelijk leven, zijn ideaal: 
een heilig missionaris te zijn, overal 
waar de Oversten hem zonden, werden 
de jonge Nederlandse Provincie tot 'n 
zegen. Moeilijkheden - wáár ontbreken 
die? - vonden in hem altijd de man, die 
ze aardurfde en voor wie geen zwarig
heid té groot was. Zijn levend geloof aan 
de Heilige Drieëenheid, wonend in de 
ziel van die God liefhebben, was hem 
een richtsnoer en een steun in· alle om
standigheden. En God heeft zijn bidden, 
zijn werken, zijn zorgen gezegend. 
In 1943 werd de Hollandse Provincie 
kerkrechtelijk opgericht met vier huizen. 
Het klein-seminarie te Sterksel werd 
reeds geopend in 1926, het Noviciaat en 
het Scholastikaat te 's-Heerenberg in 
1937. 

* * *

Een mensenleven is vlug lang en vijftig 
jaren zijn spoedig om. Er blijft slechts 
van over, wat goed is geweest. Nu Pater 
Kersten zijn gouden jubileum gaat vie
ren, zijn wij verheugd over de schone 
resultaten, die zijn priesterleven heeft 
bereikt. Hij heeft de gouden kroon ver
diend. Dit is de overtuiging van de hon
derden Witte Paters, die hem kenden als 
hun overste, het is ook de overtuiging 
van de velen, die Pater Kersten waarde
ren om zijn goedheid, zijn vriendschap, 
zijn toewijding. Zelf zal hij onze eerbe
tuigingen liever naast zich neerleggen: 
Deus est qui judicat - God is het, die 
oordeelt. Moge hij echter niet vergeten, 
dat er nog iets is als de vox Populi, de 
stem des volks, die ook Vox Dei, de 
stem van God genoemd wordt. 
En die vox populi wenst hem hartgronqig 
geluk met zijn rijke priesterleven. En 
wanneer op de feestdag 2de Paasdag, 
het koper schalt en de kelen jubelen hem 
ter eer, dan zal het gemeend zijn. 



VERVOLG PLAATSELIJK NIEUWS 

TOT WEDERDIENST BEREID. 
Dinsdag 30 en Woensdag 31 Maart 
brengt Brabant's Toneel in Schouwburg 
De Ark het blijspel "Tot wederdienst 
bereid" van de Brabander P. Mossinkof, 
voor het publiek. Van uitstekend gehalte, 
als dit blijspel is, draagt het achter de 
lach de ernst van het leven. Moge het 
voor velen aanleiding zijn de vertolking 
ervan te gaan zien. Fr. van Oers voert 
de regie en Ph. van Lamoen verzorgt de 
grime. • -

CIRCUS BRIANTELLI. 
Naar wij vernemen., zal het circus Brian
telli tijdens zijn tournee ook Boxtel be
zoeken. Een week na Pasen zal er een 
gloednieuw circusprogramma vertoond 
worden, waarover nog· nadere mededelin
.,gen gedaa_n zullen worden. 

R.K. BIBLIOTHEEK 
,,ROOMS CULTUUR" 

De Bibliotheek, thans gevestigd bij de 
firma C. v. Griensven, Kantoorboekhan
del Rechterstraat, zal in verband met 
het' bijwerken van de catalogus en het in
orde brengen der boeken, tijdelijk ge
sloten zijn. 
leder, die in. het bezit is ,van boeken der 
Bibliotheek, wordt verzocht deze zo 
spoedig mogelijk in te leveren bij boven-
genoemde firma. 
Wij vertrouwen op de medewerking der 
lezers. • • 

VOOR DE MISSIE. 
Opgehaald op de uitvaart van Adrianus .v. d. Meyden voor de missie van Broe
der van Rooy te Sparrendaal: f 11,52. 

KATHOLIEK .THUISFRONT 
ST. PETRUS 

Van de vereniging "Het Raskonijn" ont
vangen f 8,- als bijdrage voor Katholiek 
Thuisfront. 

Fa. THIJS -v.d. BRANDT 
Bij ge)egenheid van haar 20-jarig be- · 
staan heropende fa. Thijs-v. d.· Brandt 
Zaterdag 20 Maart j.l. haar geheel ver
bouwde en gemoderniseerde manufactu
ren- en hoeden.zaak. 
De inrichting is met bijzondere �maak 
geschied. De zaak is een miniatuur-1110-
depaleis geworden door de schone lijnen 
en vormen, waarin étalage en interieur 
zijn gehouden en die beeldig geaccen
tueerd worden door een teer, charme
rend lichteffect. 
Behalve de inrichting zijn ook de artike
len niet bij het oude gebleven. Rijke stof
fenvariatie en uitgebreide collecties hoe
denmodellen, pakkend tentoongesteld, 
bieden een grote keus, zodat het geheel 
prettig aandoet en bekoort. 
Fa. Fr. de Koning had de verbouwing 
in handen, fa. Spijkers verzorgde het 
schilderwerk, fa. Hekkens bracht het 
licht aan, terwijl het interieur werd in
gericht onder architectuur van Van 
Wijck uit Breda. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 16 t.e.m. 22 Maart 1948. 

GEBOREN: Gerardus A. L. J. zoon van 
H. Kuis en van J. H. v. d. Boogaard -
Maria L. J. dochter van Fr. H. Langen
huizen en van H. T. M. Verhoeven -
Johannes H. J. zoon van M. H. v. d. 
Langenberg en van H. J. Smits - Gijs
berdina M. M. dochter van E. v. d. Vel
den en van G. W. Bekkers - Petrus H. 
zoon van P. H. v. Zantvo_ort en van M. 
J. Rooijakkers - Jacobus. G. C. zoon
van C. J. Voets en van G. H. C. ,Brekel
mans. 
OVERLEDEN: Josephina J. M. de Lang,
oud 89 jaren, Duinendaal 12.

Actué1e Citaten 
LOSLIPPIGE REACTIE 
"Zou de Katholieke Volkspartij met de 
groep-Oud in zee willen gaan, dán zou 
zij dit alleen moeten doen, daar de Par
tij van de Arbeid hieraan niet zou mee
werken. Zij wil alleen zitting hebben in 
een regering, waarvan zij de vooruitstre
vendheid bepaalt." 

(Mr. M. van der Goes van Naters 
BETERE OPVATTING
"De heer Schmal (C.H.) heeft de heer 
Van der Coes van Naters geantwoord op 
diens informatie. naar de houding der 
Christelijk Historische partij. Mr. Schmal 
geloofde over personen beter niet te 
kunnen spreken, noch over artikelen in 
dagbladen. Nuttiger achte hij het er op 
te wijzen, dat de tijden te ernstig zijn om 
elkaar in de weg te lopen." 

( Volkskrant). 
GEEN POSITIEF WERK
"Wat ons verdriet in de gebeurtenissen 
van de laatste weken is, dat er geen 
eigen stem van Europa is gehoord. Ze
ker, het is gebleken, dat men zich in de 
West-Europeese landen van het gevaar 
bewust is en dat men het communisme 
niet wil en dat men zich daar ook wel 
te weer tegen wil stellen. Maar wat wij 
hebben gemist, is een grootse West
Europeese impuls. Het is ·niet duidelijk 
wat men wèl wïl. Men komt tot samen
werking, omdat men het communisme 
niet wil en men werkt samen precies voor
zoveel dat nodig is om dat communisme 
weg te houden. Verder dan het formule
ren van deze negatieve taak gaat men 
echter niet." (Elseviers Weekblad). 
EIGEN KWEEK 
"En bedenke, dat het communisme stee4s 
zijn beste voedingsbodem heeft gevon
den bij die werknemers, die geen produc
tieve arbeid verrichten. Dit betekent, <lat 
de bureaucratie communisme kweekt. 
Evengoed als de werkloosheid. En in dit 
opzicht ,blijft nog wel een en ander te 
doen. Door negatieve tniddelen is nog 
nooit een dwaling met succes bestreden". 

De Linie. 
MOEDER 
"Van welke. vari je de�tien kinderen houd 
je het meest?"vroeg een verpleegster4aan 
een vrouw uit een New Yorkse achter
buurt. ,, Van die ene die ziek is; tot ie 
weer beter is" antwoordde moeder "en 
van die ene die weg is, tot ie· weer 
thuis is." 

(Reader's Digest - Pleasantville) 

Paaslied 

Overwogen werd of gedurende de wacht
dagen ingevolge de Ziektewet uitkering 
van kindertoeslag mogelijk was, terwijl 
een wetsontwerp ter voorziening in de 
toekenning van kinderbijslag aan wedu
wen, wier echtgenoot in loondienst werk
zaam is geweest, werd voorbereid. 

, (Thans reeds ingediend,) -
Er bloeide reeds een orchidee 
in het treurende Gethsemane, 
zij stra.alde in het vr.oege ·Jicht
een glimlach van Gods aangezicht. 

Een vogel floot zijn vrije lied
zo wonderstil verloren 
of het de hemel zo verliet 
uit engelen geboren. 

Toen straalde plots een licht omhoog 
dat zon en lied ging doven, 
de orchidee haar kelke boog 
voor 't witte licht van boven. 

Toen zong een reine kinderstem 
een alleluja, hoog en ver, 
nog immer slaapt Jerusalem; 
het licht blijft stijgen als een ster 
en gaat voor goed verloren, _ 
maar zon en lied· en orchidee 
dragen ·de blijde sporen 
voor immer in hun reinheid mee .. 

Algemeen Nieuws.· 
PREMIEREGELING WONINGVERBE-

TERING EN -SPLITSING. 
Voor het verbeteren en/of splitsen van 
bestaande woningen kan een premie van 
overheidswege worden toegekend. 
Deze premie bedraagt: 
a. voor het bewoonbaar maken van leeg
staande en onbewoonbaar geworden wo
ningen, alsmede 
b. voor het voorkomen van onbewoon
baar worden van thans nog bewoonde
woningen:
6ó % der verbeteringskosten, met dien 
verstande, dat geen premie wordt toege
kend voor zover deze kosteri per te ver
beteren woning meer dan f 2,400,- of 
minder dan f 201,- bedragen; 
c. voor het splitsen in twee of meer vol
waardige woningen van woningen, welke 
voor bewoning door meer dan één gezin 
geschikt gemaakt kunnen worden. 
(N.B. hieronder vallen niet alle wonin
gen, welke door meer dan één gezin be
woond worden of kunnen worden, <loch 
in het algemeen uitsluitend grote panden, 
welke voldoende ruimte bieden voor 
splitsing in twee of meer afzonderlijke 
woningen): . 
60 % der splitsingskosten, met dien ver
stande, dat geen premie wordt toegekend 
voor zover deze kosten per woning, wel
ke door splitsing boven het oorspronke
lijk in enig pand aanwezige aantal wo
ningen wordt verkregen, meer dan 
f 4.200,- of minder dan 201,- bedra
gen. 
Aanvragen om het genot van een premie 
te worden gesteld, moeten worden inge
diend bij het gemeentebestuur, voor zo
veel het gevallen a en b betreft uiterlijk 

. op 31 December 1948.
Met de voorgenomen werkzaamheden 
moet een, de kosten rechtvaardigende, 
bevredigende toestand worden verkregen, 
waartoe als regel aan de eisen der plaat
selijke bouwverordening dient te worden 
voldaan. • 
Een premie wordt niet toegekend ter te
gemoetkoming in de kosten, verbonden 
aan voorzieningen: 
a. welke behoren tot de normale onder
houdsvoorzieningen, als schilderen, wit
ten, behangen en z.g. dagelijks onder
houd; 
b: welke in aanmerking komen voor uit
kering ingevolge enige regeling voor ver
goeding van schade tengevolge van oor
logsomstandigheden; 
c. aan woningen, welke eigendom zijn
ener. toegelaten woningbouwcorporatie, 
en welke zijn gesticht en/of worden ge
ëxploiteerd met behulp van steun uit 
's-Rijks kas op de voet der Woningwet; 
d. aan woningen, welke ingevolge enige
regeling voor vergoeding van schade ten
gevolge van oorlogsomstandigheden als 
verwoest moeten worden aangemerkt; 
e. in verband met enige vordering, als
bedoeld in art. 7 van de Woonhuis
ruimtewet 1947. 

Hoe wordt het offensief 
voor hulpverlening 

ingezet? 

EXTRA TREINEN MET PASEN 
De N.S. hebben in verband met de Paas
dagen een extra treinenloop ingelast. 
De extra treinen, die via Boxtel gaan, 
laten wij hieronder volgen: 
Zaterdag 27 Maart: Amsterdam C.S. -

Maastricht. Vertr. Boxtel 15.11. 
Maandag 29 Maart: Amsterdam C.S. -

Eindhoven. Vertr. Boxtel 23.08. 
Dinsdag 30 Maart: Amsterdam C.S. -

Maastricht. Vertr. Boxtel 9.10. 
Maastricht - Heerlen - Amsterdam 
C.S. Vertr. Boxtel 9.15. 
Utrecht C.S. - Eindhoven. Vertr.
Boxtel 6.19. 
Eindhoven - Den Haag S.S./Rotter
dam Maas. Vertr. Boxtel 7.26. 
Den Haag S:S./Rotterdam Maas -
Eindhoven. Vertr. Boxtel 10.12. 
Eindhoven - Den Haag S.S. Vertr.
Boxtel 11.26. 

DE NIWIN ZENDT JUBILEUM-
KINDERPAKKETTEN. 

Na het succes met de Kin<ler-Kerstpak
kettcn, die vorig jaar ten gct;ile van 
10.000 door NIWIN, ,,Nederland helpt 
Indië" en het Nederlandse Jeugd Rode 
Kruis werden gezonden naar de Indi
sche weeshuizer1, hospitalen en kinder-

CATENA 

tehuizen, heeft de NIWIN besloten om 
dit jaar ter gelegenheid van het 50-jarig 
Regerings jubileum van H. M.< de Ko
ningin wederom en in samenwerking mef 
het Nederlandse Jeugd Rode Kruis 
10.000 z.g. Kinder-Jubileum-pakketten 
met soortgelijke bestemming naar de 
overzeese gebiedsdelen te verzenden. De 
inhoud der pakketten zal bestaan uit: 
tandenborstel, tandpasta, kleurboek, 
kleurkrijt, knikkers, een balletje, peper
munt, een Jubileum-zakdoekje en een 
stukje 'speelgoed, dat door jeugdige me
dewerkers(sters) van het Jeugd Rode 
Kruis zelf wordt vervaardigd. De verde
ling zal plaats vinden op een tijdens de 
jubileumfeesten passend tijdstip. 

Distributie=Nieuws. 
OFFICIELE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 28 Maart tot. en met 
10 April 1948 

Bonkaarten KA, KB, KC 804 
271 Melk - 4 liter melk. 
273 Melk 7 liter melk 
276 Vlees 100 gram vlees. 
277 Vlees 300 gram vlees. 
278 Boter 500 gram boter of margarine 

of 400 gram vet. 
279 Boter 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
290 Algemeen 125 gram koffie. 
291 Algemeen 50 gram thee. 
292 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloie kaas. . 
294 Algemeen 400 gram brood of 

rantsoen pud<lingp., vermicelli e.d. 
296 Algemeen 200 gram brood (geldig 

tot en met 3 April). 
298 Algemeen 1600 gram brood (geldig 

tot en met 3 April). 
285 Reserve 800 gram brood (geldig 

tot en met 3 April) 
283 Reserve (B-kaarten) 1 pot pinda

kaas· (voorinlevering). 
288 Reserve 400 gram brood (geldig 

tot en met 3 April). 
Bonkaarten KD, KE 80.f 
773 Melk 12 liter melk. 
776, 777 Vlees-! 100 gram vlees. 
778, 779 Boter 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet" 
792 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
794 Algemeen 400 gram brood of 

rantsoen puddingp., vermicelli e.d. 
796 Algemeen 200 gram brood (geldig 

tot en met 3 April). 
798 Algemeen 400 gram brood (geldig 

tot en met 3 April). 
785 Reserve 400 gram brood (geldig 

tof en met 3 April). y 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MC, MH 804 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen van strook B. Op 
de bonnen komt de letter B voor met de 
aanduiding van het artikel en de hoeveel
heid. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig, 
hoewel zij wat betreft de tekst enige 
overeenkomst vertonen met rantsoenbon
nen. Zij zijn van deze laatste te onder
scheiden door de kleur (groen of paars 
met groen). De bonnen voor boter en die 
voor margarine zijn geldig voor boter, 
margarine of vet. 
De bonnen voor pindakaas moeten uiter
lijk op 3 April bij een detaillist worden
ingeleverd. 

Sociale Verzekeringen. 
Nu de verkiezingen langzamerhand weer 
voor de deur· staan en de Regering nog 
al eens wordt "bekeken", lijkt het mij 
niet ondienstig een terugblik te werpen 
op het afgelopen jaar en wat daarin door 
het Departement van Sociale Zaken voor 
onze arbeiders werd gedaan op het ter
rein der Sociale Verzekeringen{ en zeer
zeker dit Departement geen a brekende 
critiek verdient. 
Het jaar begon met de wijziging van de'". 
Kinderbijslagwet, welke terugwerkt tot 
1 October 1916. Reeds voor het eerste 
kind beneden de leeftijd van 16 jaar 
wordt kinderbijslag toegekend. Voor kin
deren die <lagonderwijs volgen aan een 
inrichting voor algemeen vormend of 
vakonderwijs, is deze leeftijd gesteld tot 
en met 20 jaar. De bijslag bedraagt voor 
de eerste drie daarvoor in aanmerking 
komende kinderen f 0,40 en voor elk 
volgend kind f 0,50 per kind per dag. 
De werkgevers aangesloten bij het Rijks
ki.nderbijslagfonds moesten daarvoor met 
ingang van 1 J;rnuari 19-17 een premie 
betalen van 5,5 % van hef loon. 

Door de collectieve opzegging door de 
geneeskundigen van de contracten met 
de Ziekenfondsen, wilden zij hun princi
piële bezwaren tegen het Ziekenfondsen
besluit uiten met de bedoeling bij de 
komende onderhandelingen los te staan 
van nadelige contractuele banden; 
apothekers sloten zich hierbij aan terwijl 
de tandartsen ook blijken van ontevre
denheid gaven. Bij de onderhandelingen 
werden de nodige verbeteringen aange
bracht en een Wet op de Ziekenfondsen 
in uitzicht gesteld. 
De aandacht werd geschonken aan tien
duizenden kleine zelfstandigen die in niet 
minder moeilijke omstandigheden ver
keerden dan de arbeiders. Groepsgewijze 
werd nagegaan welke regeling _gewenst 
zou zijn om op die wijze te trachten de 
arbeidsverzekering uit te breiden tot een 
volksverzekering. 
De Commissie ingesteld om een onder
zoek te houden is hiermede intussen ge
reed gekomen en heeft haar rapport uit
gebracht, hetwelk spoedig zal worden ge
publiceerd. 
Intussen zijn de Kleine Zelfstandigen in 
de Noodtegeling Ouderdomsvoorziening 
opgenomen. De Noodvoorziening bracht 
aan plJn. 500.000 personen een ouder
domsuitkering welke • voor gehuwden, 
die reeds een rente hadden, bijna 
4 maal zo groot was, • en voor de an
deren, die nog nooit een rente haddèn 
genoten een algehele meevaller was. Het 
Ontwerp van Wet werd 28 Maart 1947 
door de Tweede Kamer aangenomen, 21 
Mei 1947 door de Eerste Kamer, en bij 
Kon. Besluit van 11 Juni 1947 werd be
paald dat de Wet N<?odregeling Ouder
domsvoorziening op 1 October 1947 in 
werking zou treden. 
Plannen bestonden, welke men bij de 
bestaande wachtgeldregelingen wilde 
aanknopen. De voorbereiding van een 
Ontwerp, dat spoedig kon worden ver
wacht was ver gevorderd en in Februari 
van dit jaar is het Wetsontwerp bij de 
Tweede Kamer ingediend. Hê"t is een 
verplichte verzekering van werknemers 
tegen de geldelijke gevolgen van onvrij
willige werkloosheid. Het wetsontwerp 
maakt onderscheid tussen wachtgeld en 
werkloosheidsverzekering. 
De werkloze werknemers, die geen aan
spraak op uitkering krachtens deze ver
zekering kunnen maken dienen door de 
Overheid te worden geholpen in de vorm 
van een sociale bijstandsregelin_g. 
De maximum-termijn van de verzeke
ringsuitkering bedraagt 126 dagen. De 
uitkering bedraagt 80 % (gehuwde man
nelijke en vrouwelijke kostwinners en 
ongehuwde mannelijke en vrouwelijke 
kostwinners), 70 % (ongehuwden, niet 
kostwinners van 18 jaar en ouder, die 
niet bij hun ouders inwonen), 60 % voor 
de overige werknemers. 
De uitvoering zal in handen van bedrijfs
organen worden overgedragen. Ongeveer 
240 millioen gulden per jaar zal beno
digd zijn, welke door werkgevers, werk
nemers en het Rijk, ieder voor een
zelfde percentage (ongeveer 2 percent) 
bij elkaar moeten worden gebracht. 
Land- en Tuinbouwers en losse arbei
ders, vallen eveneens onder deze rege
ling . 
Kleine zelfstandigen niet. 
Bij de bestaande wetten, waar een 
grens bestond voor de verzekerings
plicht, werd deze welstandsgrens tot 
f 3750 verhoogd, terwijl het maximum
dagloon, waarnaar de premiën en de uit
keringen sociale verzekeringswetten zou
den worden berekend werd gewijzigd 
van f 8 in f 10. 

H. v. d. K.
Wegens plaatsgebrek zal het tweede ge
deelte van dit overzicht van de verbete
ringen, die de huidige regering op sociaal 
terrein bracht, eerst volgende week ge
plaatst worden. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

Zalt-Bommel - O.D.C. 3 - 3
Zalt-Bommel en O.D.C. speelden Zon
dag een lauw partijtje voetbal en het 
was merkbaar dat er geen kruim meer 
aan zat. O.D.C. permiteerde zich de luxe 
in het begin van de wedstrijd een penalty 
naast te schieten, plus in het laatste 
kwartier een 3-0 voorsprong te laten 
niveleren. 
De enigste variatie bracht scheidsrechter 
Bremer, die eerst een speler van Z. B. 
ongemotiveerd van het veld zond en 
later weer mee liet spelen. 

De Bekerronde. 
Maandag 2e Paasdag speelt O.D.C. voor 
de K.N.V.B.-Beker en wel tegen Were Di 
uit Tilburg. De groep waarin O.D.C. is 
ingedeeld bestaat uit de volgende clubs: 
D.V.G., Taxandria, Nevelo, Were Di en
O.D.C.

BOXTEL VOETBAL-NIEUWS.
De ruim 2000 toeschouwers, die Zondag 
op het Boxte]:terrein een gezellige der
by-sfeer schiepen, hebben niet gekregen, 
wat zij verwachtten: een spannend ont
moeten tussen Boxtel, de koploper, en 
D.V.G., die zich al eens "kampioens
killer" getoond heeft. 
Boxtel scheen al te belust op èen veilige 
voorsprong om nog spanning te kweken. 
In de eerste minuut meende D.V.G. 
"Boxtel" reeds van dit voornemen af te 
moeten brengen. Men ,deed dit echter al 
te hardhandig en haalde zich eer1..straf
schop óp de hals, die de eerste minuut 
al een sensationeel tintje gaf en de weg 
naar de overwinning wees. De flits, die 
uit de uitschietende voet van W. v. d. 
Meyden wegsp�ong, zag zich eerst ge
broken in het net. 
Doch het moet gezegd: D.V.G. schijnt 
het woord "verloren" niet te kennen, 
voordat het einde geblazen wordt. En 
men kon de Liempdenaren dim ook van
af deze eerste morele opdoffer tot aan 

het einde (dat als van een nachtkaars 
was) met onverflauwde ijver zien door
vechten: 
Fors, geestdriftig en met· de vaste over
tuiging, de kampioensglans van de zes 
doelpunten, die Boxtel uit overwogen 
aanvalsspel puurde, te verdoffen. 
Eerst 25 minuten na de rust, toen het 
tempo wat gedrukt werdr fabriceerde 
zij uit een hoekschop de tegengoal. Aan
de geldigheid ervan zou getwijfeld mo
gen worden, ais d..e beweeglijke scheids
rechter Leender, dit anders eep open 
oog had voor "duwtjes" en in het heetst 
van de strijd autoriteit bleef, niet anders 
beslist had. 

Cijfers, die wat te zeggen hebben. 

In deze semi-derby forceerde Boxtel 12 
corners, tegenover D'.V.G. 4. 'Boxtel 
kreeg 15 vrije trappen wegens ongeoor
loofd aanvallen te nemen en D.V.G. 7. 
Boxtel stond to en D.V.G. 2 maal bui
tenspel. Boxtel kreeg 26, D.V.G. 31 in
gooiballen toegewezen. Bij Boxtel gingen 
9, bij D.V.G. 20 ballen achter. Boxtel 
maakte 3 maal hands, D.V.G. beging 
deze overtreding evenveel keren. 

Uit lagere regionen. 

Boxtel 3 moest beide punten in Liempde 
laten. Er ·werd met 3�2 verloren. 
De junioren overklasten Rhode en de 
3-0 overwinning, waarin hun vrije-trap
pen-expert een werkzaam aandeel had, 
was zeker niet geflatteerd. De A's zul
len thans een beslissingswedstrijd tegen 
concurrent U.D.I. moeten spelen. 

A.s. Maandag (2e Paasdag)
Boxtel gaat a.s. Zondag in Oirschot het
kampioenschap halen. 
Supporters, die de reis per bus mee wil

len maken, kunnen - zolang de voor
raad dit toelaat - kaarten krijgen bij
J. Lorist, Niectwstraat 174. Het tweede
elftal speelt thuis tegen U.D.I., terwijl 
het derde elftal Sportvereniging • '32 in
Den' Bosch gaat opzoeken.
Zij die in aanmerking wensen te komen
voor een plaatsje in het Feijenoordsta
dion op Zondag 18 April voor Neder
land-België kunnen zich opgeven bij H. 
v. d. Meyden, Nieuwstraat. De reis zal
per bus gemaakt worden. Als er meer
aanvragen zijn dan kaartén beschikbaar, 
zal er geloot worden.

PROMO'JJE-WEDSTRIJD 
M.E.P. - TILBURG 7 - 2.

Wie het genoegen heeft gehad, M.E.P. 
2 weken geleden tegen Geel-Zwart te 
zien spelen en Zondag j.l. hetzelfde flf
tal tegen Tilburg in actie te zien, kon 
zijn eigen ogen niet geloven. Dat. was n.l. 
'n verschil als tussen dag en nach't. Dank 
zij hun verrassend open spel wisten de 
Boxtelse jongens de vijandelijke achter
hoede uit elkaar te rukken, Volslagen 
ontreddering was hiervan het gevolg en 
de 2-0 vo9rsprong met de rust was dan 
ook geenszins geflatteerd. Wie gedacht 
had, dät M.E.P. zich na de rust in de· 
verdediging zou terug trekken, vergiste 
zich wel heel erg. Prachtig gesteund door 
de achterhoede en middenlinie bleef de 
voorhoede aanstormen en de Tilburgers 
vochten met een radeloosheid van in de 
steek gelaten Italianen in de Lybische 
woestijn. Taminiau, de gevaarlijke man

bij Tilburg, -trachtte zijn mannen op te
zwepen tot het onmogelijke, maar er was
geen houden meer aan en 20 minuten na
de rust was de stand al tot 6-0 opge
voerd. Dat konden de Tilburgers echter 
niet verkroppen en na enkele goede aan
vallen hadden ze 2 maal achtereen suc
ces. Juist voor het einde wist M.E.P., zij 
het niet zonder geluk, nog-eenmaal het
doel te treffen. 
De kracht van M.E.P. school ditmaal niet
alleen in een beter slyitend systeem, 
maar tevens, en misschien nog meer, in
de ontembare wil om te winnen. 
Tilburg heeft ons thans reeds een warme
ontvangst voorspeld, wanneer wij hen op
hun terrein zullen moeten opzoeken. 
Op 2e Paasdag spelen het 1 e dames- en
heren-elftal een huldigingswedstrijd in

Schijndel tegen de Hopbel ter gelegen
heid van hun 15-jarig bestaan. 
De Zondag daarop gaat de promotie
competitie weer verder en moeten onze 
jongens naar Breda. Wanneer· M.E.P. die 
wedstrijd kan winnen, is de promotie 
naar de 2e klas een feit. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 
Aan de. Neder!. Tafeltennis kampioen

. schap12en, welke 2e Paasdag te Nijmegen 
worden gehouden, nemen deel: R. en C. 
Steinmann, J. v. Berkel, J. Moerdijk, F. 
Leermakers, J. Driessen en A. Nestelaar. 
Terwijl aan 't kampioenschap dubbelspel 
deelnemen J. v. Betkel-J. Moerdijk, F. 
Leermakers-R. Steinmann en C. Stein
mann-A. Nestelaar. Veel succes. 
De promotiewedstrijden voor het eerste
team luiden als volgt: 4 April: Kampioen 
van Brabant (ADV ANCE}:--Kampioen 
van Limburg (KERKRADE); 18 April: 
Kampioen van Limburg (KERKRADE
MTTC (MAASTRICHT); 25 April: 
M.T.T.C. (MAASTRICHT)-Kampioen
van Brabant (ADVANCE).

E. B. D.-DAMNIEUWS. 
Op 23 Maart speelde E.B.D. tegen St. M. 
Gestel een vriendschappelijke wedstrijd 
in Gestel. De uitslag werd 13-11 in het
voordeel van Boxtel, waarbij de volgen_
de resultaten worden verkregen. 
St. M.-Gestel E. B. D. 
A. van Hout-Schuurmans 1-1
v. d. Hout-F. Leermakers 1-1
v. Berkel-A. Kool 1-1
v. cl. Zan<le-J. v. d. Wouw 1-1
v. cl. Brugge-W. Tybosch Jr. 1-1
v. d. Hout-C. Steinmann 0-2
C. Westelakèn-C. Oliemeulen 0-2
Weits-van Roosmalen 2-0
Westelaken-N. Walrave 2-0
v. Boxtel-Chr. v. Rooij 0-2
Venroy-W. Tybosch Sr. 0-2
v. d. Coevering-=H. Poulissen 2-0

Eindstand 11-13 
Voor de Boxtelse dan1mers een goede 
oefening en waardige revance voor de in
de competitie geleden nederlaag. 
Bi_nnerikort kan de vriendschappelijke 
wedstrijd tegen de kampioenen, n.l.
Schijndel, worden verwacht. Onderhan
delingen zijn gaande. 

n 



PAROCHIE-AGENDA .PAROCHIE ST. PETUS BOXTEL 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
ee�st DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. Zondag 28 Maart Hoogfeest van Pasen. De HH. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis: De H. Mis van half 7 wordt opgedragen voor de levende leden van de processie naar Hakendover. Om half 11 zal onze parochiaan de Eerwaarde Pater Leo van �ol zijn eerste plechtige H. Mis opdragen. In verband met de Eerste Plechtige H. Mis w?rden de &elovigen verzocht deplaatsen ttl het priesterkoor onder deHoogmis en het Lof vrij �e laten voor defamilieleden en het feestcomité.Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2eschaal 'voor de bizondere noden van hetEpiscopaat, welke bizoncler in de mild_dadigheid van de gelovigen wordt aanbevolen .. Vanmiddag om 4 uur plechtigLof waaronder dankwoord van de Neomist. Na het Lof gelegenheid tot biechten tot 5 uur.Vandaag is het geen Mariaganle en geenH. Familie.MA.ANDAG, 2e Eaasdag. De HH. Missen om half ·7, kwart voor_ 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis, die zal worden opgedragen voor Gerardus . van Brunschot vanwege het gezamelijk personeel van Van Oerles Weverijen. In alle HH. Misseri gaat de 2e schaal voor de bizondere noden van het Episcopaat, welke bizonder in de milddadigheid van de gelovigen wordt aanbevolen. Des avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Na de Hoogmis vergadering van de zelatricen van de Bond van het H. Hart. Woensdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje en gebed tot St. Jozef tot sluiting van de maand Maart. Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro-zenhoedje. . . Donderdagavond kwart voor 8 Katho-lieke Actie. • Vrijdag a.s. Eerste Vrijdag van de maand. Daarom zal er Donderdag na het Lof gelegenheid gegeven worden om te biechten tot 8 uur. Vrijdag zal de H. Mis vair half 8 worden opgedragen ter ere van _het H. Hart waaronder algemene H. Communie van de leden van de Bondvan het H. Hart. 's Avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand, tevens Priester-Zaterdag. Zij . die hun_. Pasen thuis wensen te ontvangen, moete� zich daarvoor tijdig la-• ten melden. Degenen, die gedurende de40-daagse vasten gebruik hebben gemaakt van de toegestane verzachtingenin de vastenwet, worden verzocht, hetzuivelgeld van minstens 15 cent als aal:moes t� storten in de daarvoor bestemde-offerbus.Zaterdag is het biechthoren van half 3tot 4 uur en van 6 tot half 8. •Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.DINSDAG� om kwart voor 7 gez. jrgt.voor Hendricus v. d. Sande; z.a. gel.jrgt. voor Bertha van Oirschot; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Catharina vanWeert-Voets; H. Bloedkapel gel. H. Misvoor Michaël v. d. Meyden en Annav.' d. Ven; om half 8 gel. jrgt. voorToon van Erp; z.a. gel. jrgt. voor Albertus Welling; H. Hartaltaar gel. H.Mis voor Franciscus Verheyden vanwegede jongens in Indië; om half 9 gez.mndst. voor Marinus van Griensven;om 10 uur Huwelijksmis.WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.gez. jrgt. voor Maria de Werd; z.a. gel.H. Mis voor Laurentius van Lieshout;H. Hartaltaar gel. jrgt. voor CornelisLambertus Winkens; H. Bloedkapel gel.H. Mis voor Johanna Verschuren-deCreef, te Waalwijk overleden; ·om half8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indiëv.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel.jrgt. voor Johanna de Laat;van Kempen;H. Hartaltaar gel. H. Mis voor MariaVermeiren-van Hamond; om half 9 gel.H. Mis voor Adriana Eykemans.DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.gez. H. Mis voor de overleden familievan Lieshout; z.a. gel. rondst. voorChristianus Schellekens; H. Hartaltaargel. jrgt. voor Hendrica Winkens-vanSchijndel; H. Bloedkapel gel. H. Mis v.Petrus Laus v.w. de spaarvereniging hetSchipke; om half 8 gel. H. Mis voor

CILIE RAUWS -en

Antonia van Lieshout-van -Houtum; • z.a. gel. jrgt. voor Barbara v. d. Heuvel-v. d. Biggelaar; H. Hartaltaar gel. H. Mis v. Theodora v. d. Linden-van Kuringen; om half 9 gel; jrgt. voor Petronella van Hal. VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez: H. Mis voor de overleden familie vanLieshout; z.a. gel. jrgt. voor Hendricade Bresser-v. d. Loo;' H. Hartaltaar gel.H. Mis voor de overleden familie v. d.Vorst; H. Bloedkapel gel. H. Mis voorAdriana van Minderhout-Simons; omhalf �8 gel. H. Mis ter ere van het H.Hart; z.a. gel. jrgt. voor Martinus vanHamond; H. Hartaltaar gel. H, Mis v.Petrus Laus v.w. de spaarvereniging DeKei; om half 9 gel. H. Mis voor Johannes v. Roosmalen te St. Oedenrodeoverleden.ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.voor Anna v. d. Meyden-v. d. Ven/ z.a.gel. mndst. voor Cornelis v. d. Heuvel;H; Hartaltaar gel. H. Mis voor Johannes·Franciscus van Kempen; H. Bloedkapelgel. H. Mis voor Lambertus v. d. Aa teOirschot' overleden; om half 8 gel. H.Mis ter ere van het Onbevlekt Hart vanMaria tot bekering van de zondaars;z.a. gel. H. Mis voor Maria .van Lievenogen-Hurkmans; H. Hartaltaar gel. H,Mis voor de afgestorven familie Geertsvan Ruremonde; om half 9 gel. H. Misvoor de overleden familie v. d. Sande;om half 10 Huwelijksmis.In het liefdehuis zullen nog geschieden:Dinsdag gel. H. Mis voor Cato Lammers;Woensdag pel. H. Mis voor GerardusSchellekens; Donderdag oei. H. Mis v.Johanna van Lieshout-de Werd; Vrijdaggel. H. Mis voor Maria van Gerwen;Zaterdag gel. H. Mis voor Cornelia vanHal-van Riel.Het Sacrament des Huwelijks wensen teontvangen:Wilhelmus Gerardus Cornelis v. d. Linden geb. en won. te Eindhoven (parochieH. Trudo) en Clasina Cornelia Michielsen geb. en won. in deze parochie, waarvan heden 2e afkondiging geschiedt. Hendricus van Schijndel en Johanna Hobbelen beiden uit deze parochie; Cornelus Antonius v. d. Weide geb. en won. in de parochie van het H. Hart en Jacoba Jphanna van Geel geb. in de parochie van het H. Hart en won. in deze parochie, waarvan heden de 3e afkondi-ging 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 Hoogfeest van Pasen, 28 Maart 1948 VANDAAG het Hoogfeest van Pasen is de 1 e open schaal voor de nieuwe geluidsinstallatie; de 2e voor· de B.N. Beide collecten worden U ten zeerste aanbevolen. De plechtige Hoogmis bm • half 11 wordt met assistentie gecelebreerd. (Het Koor zal de Mis "Lauda Sion" van Palestrina zingen). Om 3 uur Pl. Lof met assistentie, waaronder predikatie. (stoelengeld als ge-. woon). ,. Na het I.,of is er gelegenheid om te biechten tot 5 uur. Op de 2e Paas�ag zijn de diensten als op Zondag (1e schaal kerk, 2e voor de BN.) De Hoogmis zal worden opgedragen door de Wel eerw. Pater Leo van Kol, n�omist. 's Avonds om 7 uur Lof met volkszang en Rozenhoedje voor onze Jongens in Indië. De vergaderingen van de Kl. H. Familie en Santa Teresa vervallen. Woensdagavond half 8 Lof met Te Deum tot sluiting van de maand Maart, ·toegewijd aan H. Jozef.Het zuivelgeld kan gestort worden ineen daarvoor aangewezen offerblok.In de loop der maand April worden deSt. Pieterspenning en de contdbutie derBroederschap van het H. Hart opgehaald.Donderdagmiddag qm 3 uur H. Familie •voor Moeders en Gèh. Vrouwen; van 6tot en met 7 uur wordt biechtgehoordv.w. Eerste Vrijdag.Vrijdag, Eerste Vrijdag der maand toegewijd aan het H. Hart; 's avonds omhalf 8 Lof (gezongen door het Jongenskoor).Zaterdag, Priester-Zaterdag, na de HH.Missen wordt het gebed voor de priestersgebeden.ZONDAG, 28 Mrt.: 6 uur lezende

dienst; 7 uur l.d. voor Clazina v. d. Gouw v.w. Retraitep.; 8 uur lezende dienst; kwart civer 9 Ld. voor lev. en over!. leden Tilb. Proc. naar Hakendover; half 11 de Hoogmis voor de Parochie. MAANDAG, 29 Mrt.: 6 uur Ld. vóor Karel Alexander Smit; 7 uur l.d. voor de Parochie; 8 uur l.d. voor de Heer A. F. Timmermans v.\\\ St. Raphaël; kwart over 9 l.d. voor Frans Verheyden te N.O. Indië overleden; half 11 Solemnele Hoogmis; 7 uur Lof. DINSDAG, 30 Mrt.: 7 uur l.d. uit dankbaarheid; l.d. voor Christiaan Merkx; l.j. voor Kees van Schaayk; kwart voor8 l.d. voor Willem v. d. Langenberg; l.j. voor Jan v. d. Linden; half 9 z.j. voor Maria Kuipers-Habraken. WOENSDAG, 31 Mrt.: 7 uur l.d. voor Maria v. d. Sanden-v. Krieken; 1.d. voor Johanna Driessen-W11lems; l.d. voor Johanna v. d. Sande-Merkx; kwart voor 8 l.d. voor Jos van Susan te; 1.d. voor Gerardus v. Brunschot v.w. Personeel VanOerle; half 9 z.d. voor Willem v. d. •Langen berg; half 8 LoLDONDERDAG, 1 April: 7 uur Gef. z.j.voor Johannes v. Breugel, echtgen. enzoon; l.d. YoOr Gertruda v. d. HorstLibregts f l.d. voor Johanna van HaarenSchoenmakers en Cornelis de zoon; kw.voor 8 l.j. Martina Vlaminckx-v. Handel;• l.j. Johannes v. d. Heyden; half 9 l.d.Maria Cath. Soeterings-Meijs.VRIJDAG,2 April: kwart voor 7 pl. z.d.over!. 1. Broed. H. Hart; l.j. Henricus v.Weert; I.m. Johanna v. d. Loo; kwartvoor 8 I.m. Johanna . v. Geffen-v. d.Horst; I.m. Gerrit Voets; half 9 l.j.Lamb. Baayens; half 8 Lof.ZATERDAG 3 April: 7 uur gef. l.d. Mej.Wilh. v. Oerle en afgest. fam.; l.d. Johannes Franc. Vlaminckx; I.m. Petronellav. d. Horst-v. Handel; kwart voor 8 I.m.Frans v. Kleef; l.j. Martien Goossens;half 9 z.d. Heer Adrianus Paymans te's Bosèh over!.PAROCHIE H. LAMBERTUS GEMONDE Hoogfeest van Pasen ZONDAC: half 8 H. Mis voor welzijn der parochie; 10 uur H. Mis voor Mari-nus Habraken, H. Hart. • MAANDAG: half 8 H. Mis tot welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Maria Wagenaars" DINSDAG: half 8 jrgt. voor Gerardus v. Houtum.WOENSDAG: half 8 jrgt, voor Johannahsvr. van Gerardu's v. Houtum,DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Theodorus v. Houtum.VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Maria vanKas teren.ZATERDAG: half 8 jrgt. Johannes v. d.Langen berg.Deze week zullen geschieden:Dinsdag H. Mis voor Adrianus v. Ruremonde; Woensdag H. Mis voor Henricav. Logten; Donderdag H. Mis voor Gerardus v. Appelèfoorn; Vrijdag H. Misvoor Theodora v. Appeldoorn; Zaterdag -H. Mis voor Willem v, d. Linden Proc. Hakendover . PAR. H. THERESIA BOXTEL' Pasen 1948 ZONDAG: 7 uur H. Mis om Gods zegen te verkrijgen over "Orion" en de 'kapel van Stapelen; half 9 H. Mis voor Petrus· Laus te Boxtel overleden; 10 uur Hoogmis voor het welzijn van de parochianen. De eerste se.haal is voor onze eigen kerk, de 2de voor B. N. half 3 plechtige Vespers; door dit gezamenlijk· gebed der H. Kerk vragen wij aan de goede God, om niet alleen ons zelf maar ook onze andersdenkenden in ons vaderland deelachtig te maken aan het . Goddelijk Verlossingswerk door de Verrijzenis van Christus tot stand gebracht. Biechthoren na de Vespers tot 5 uur in de beide biechtstoelen. MAANDAG, Tweede Paasdag: 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor Maria Allegonda Schalkxv. Kampen; half 9 H. Mis tot bijzondere intentie; 10 uur Hoogmis voor het welzijn van de parochianen. De eerste schaal is voor onze eigen kerk, de. tweede voor Z. H. de Paus wegens St. Pieterspenning; om half 3 Lof met rozenhoedje om Gods zegeningen te verkrijgen over "Orion" en de kapel van Stapelen, DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; hierbij wordt de kerk met 'n 
-- Rookt 

kaars vereerd. kwart over 8 H. Mis voor Wed. Petronella Dekkers-Kuipers te Zeeland overleden. WOENSD"G: half 8 jgi:. voor Hendrikus v. Summeren, Maria v. Strijp hsvr. en Jacoba de dochter; kwart over 8 plechtig jgt. voor Maria· Antonia v. Beers; 7 uur plechtig Lof met Te Deum tot sluiting van de maand Maart, om de goede God te bedanken voor de weldaden, ontvangen door de voorspraak v. d. H. Jozef.DONDERDAG: half 8 H. Mis uit dankbaarheid• kwart over 8 H. Mis voor deleden d;r Godvruchtige vereniging terere v. d. H>Theresia. , VRIJDAG.: eerste Vrijdag van de maan�, half 8 H. Mis uit vriendschap voor meJ. Anna Maria Pijnenburg-v. d. Sande; kwart over 8 gez. mndst. voor Hendrikus v. d. Loo.ZATERDAG: half 8 H. Mis voor mevr.Maria Maas-de Werd; kwart over 8 H.Mis om vele en waardige pFiesters teverkrijgen. Deze dag is Priester-Zater-dag. · •• Biechthoren van half 3 tot 4 uur en vanhalf 6 tot 7 uur. Daarna Lof met rozenhoedje, om het communisme af te w:renen het verenigingswezen op katholiekegrondslag te bevorderen. . 30 dagen worden de· gebeden verzochtvoor Frans v. d. Meyden te Boxtel en deWed Petronella Dekkers-Kuipers teZeel�nd overleden.Het H. Sacrament des Huwelijks wensente ontvangen: Gerardus Lambertus v. d.Heyden uit· deze parochie en AdrianaMaria v. Gestel .uit de parochie St. Petrus' Banden te Oirschot, waarvan hedende derde afkondiging geschiedt; Johannes Antonius v. Esch uit deze parochieen Margo Maria Pijnenburg uit DenDungen, waarvan heden de eerste afkon-diging geschiedt. . .ZONDAG, Beloken Pasen: 7 tJur H. M!svoor de parochianen, om half 9 H. Misvoor Marinus v. Griensven te Boxteloverleden; 10 uur Hoogmis voor de familie Manders-Mooren.PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING • LIEMPDEPasen, 28 Maart ZONDAG: half 7 I.m. voor de levende leden der processie van Hakendover; 8 uur l.j. voor Familie Hendricus· Tinnebroek • de Plechtige Hoogmis om 10 uur tot w�lzijn der par:; 3 uur Plechtig Lof met processie. Na de middag biechthoren van 2-3 uur • en na het Lof tot 5 uur. . MAANDAG, 2e Paasdag, geen verplichte feestdag: half 7 I.m. tot bijz. intêntie; 8 uur I.m. tot welzijn der par.; 10 uur z.j. voor Maria Frans v. d. Boer; 3 uur.Plechtig .J-of.DINSDAG: 7 uur l.j. voor Adrianus v. Gerwen; half 8 z.j. voor Martinus v. ·Kempen en Jordina hsvr., 8 uur l.j. voorPetronella Martinus Quinten.\XlOENSDAG: 7 uur l.j. voor Lambertus·v. Gerwen; half 8 z.j. voor Frans Appel-·doorn en Catharina hsvr.; ·8 uur 1. mndst.voor Frans v. d. Meyden.DONDERDAG: 7 uur l.j. voor Christinus v. Gerwen; half 8 z.j. voor Huberdina Lambertus v. d. Berk; 8 uur l.j. JanQuinten.VRIJDAG: half 7 I.m. bijz. noden derparochianen; 7 uur l.j. Joh. Smuid ers;half 8 z. mdst. over!. familie v. Boeckelv. Rumpt; deze H. Mis met uitstellingvan het Allerh. en Acte van Ereboete aanhet Godd. Hart.ZATERDAG: 7. _  uur l.j. Adriana v. Ger:wen; half 8 z.j: Joh. v. d. Laar; 8 uur l.J.Hendrica Joh. Smulders.ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.;8 uur l.j. Theodora Marinus_ Smulders;10 uur z,j. Laur. Jos. v. d. B1ggelaar.In de Kapel der Eerw. Zusters: Zondag 7 uur I.m. Adr. Kuppens ;ils over!. lid v. d. Broederschap van 0. L. Vrouw van Altijdd. Bijstand; Maandag 7 uur I.m. leden der proc. van Hakendover; Dinsdag 7 uur l.m_. Adr. Vughs; Woensdag 7 uur I.m. Maria Vughs; Donderdag tot Zondag 7 uur I.m. Frans v. d. Meyden vanwege het personeel derNeder!. Heide Maatschappij.De zelatricen van de St. Pieters penningworden verzocht de half-jaarlijkse contributie van 6 cent bij de leden O.P te halen
J!O- deze aan ons af te dragen op Zondag,vandaag over 14 dagen.De zieken die verlangen hun Pasen aanhuis te houden, worden verzocht zich op

1 e of 2e Paasdag te laten aanmelden in de sacristie.' . , Woensdagavond 7 11ur plechtig Lof ter ere van St. Joseph en sluiting der maand Maart. 30e Johanna Theod. Fleuren over!. te • Gemert; Marinus v. d. Linden over!. te St. Michiels-Gestel. Gedoopt: Petrus Albertus Josephus zoon van Ant. Appels-Bressers; Theodorus Joh. Corn. zoon van Theod. Legius-v. Driel. PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH Hoogfeest van Pasen. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Plechtige Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor de Arme Blinden, derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur plechtig Lof, waaronder· feestpredicatie. Da.ama gelegenheid om te biechten tot half 6. Woensdagavond om 7 uur Plechtig Lef met Te Deum tot sluiting van de maan;! 1'1aart. Na 't Lof een lied ter ere van J� H. Joseph.Donderdag gelegenheid om te biechtenvan 3-4 uur en· van 6-half .s:\_/: ijdag, eerste Vrijdag der maand, toel):èWijd aan het H. Hart van Jesus. Omhalf 7 uitstelling van het Allerheiligste enCommunie uitreiken. Om half 8 gez. H./VI.is met uitstelling waa1na Litanie vanhet J-i. Hart en oe{ening van Eerherstd.'s Avonds om 7 uur Lof. Na het Lof eenlied ter ere �-an het H. Hart.Zaterdag: Priester-Zaterdag.Zondag a.s. zullen de kinderen hun•plechtige H. Communie en Hernieuwingvan Doopbeloften doen. Vóór !fi na deplechtig gezongen H. Mis van 7 uur zalde H. Communie worden uitgereikt voorde gelovigen; onder de H. Mis alleen •voor de Communikanten.De Zelatricen van de St. Pieterspenningen de Retraitepenning worden verz�chtin de loop van deze . week de gelden opte halen en af te dragen.ZONDAG: 7 uur H. Mis lev. ledenProc. Tilburg-Hakendover; half 9 H.Mis; 10 uur plechtige Hoogmis voor deparochie.MAANDAG: 7 uur jrgt. Wilhelmus enWimke van Schijndel; half 9 H. Misover!. leden Processie Tilburg-Hakendover; 10 uur Hoogmis voor de parochie.DINSDAG: half 8 jrgt. Catharina vanSchijndel-Sol.WOENSDAG: half 8 jrgt. Jan vanSchijndel.DONDERDAG: half 8 jrgt. JohannesKonings (B.)VRIJDAG: half 8 gez. gef. jrgt. Adrianus• van den Braak.ZATERDAG: half 8 H. Mis Adrianusvan Gerven.Elders: H. Mis Cornelia van .Oers-v. d.Braak; H. Mis Adria_na van de Ven-v. d.Struyk; H. Mis Albertus van Rulo; H.Mis Gerardina van de Pas-Hoevenaars;jrgt. Laurens van de Pas; jrgt. Anne Ma-ria van de Laar., ST. CHARLES, HAL-BOXTEL ZONDAG 28 Maart: Hoogfeest van Pasen. Deze middag om 3 uur Plechtige Vespers en Lof. Maandag, Tweede Paasdag. De H.H. Diensten zijn als op Zondag. Om 10 uur Plechtige Hoogmis bij gelegenheid van het vijftigjarig priesterjubileum van de ZeerEerw. Pater Ant. Kersten. Om 3 uur Lof met rozenhoedje. Dinsdag, Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof.. MAANDAG: 7 uur voor Cornelia van Hal-van Riel; 8.30 voor Lambertus van der Lee en Johanna Petronella van Gorp. DINSDAG: 7 uur voor Franciscus Liquet en Wilhelmina Raaymakers; 7,30 u. voor Wilhelmina van der Ven, WOENSDAG: 7 uur jaargetijde voor Arnoldus van der Ven1 7,�Q uur voor Anna van den Aker. DONDERDAG: 7 uur jaargetijde voor Antonius Voets; 7,30 uur Vöör Cornelia van Hal-van Riel. �IJDAG: 7 uur voor Wilhelmus van der Ven; 7,30 uur voor Mevrouw Henket-Windstosser. 
De eerste stoot moet gele
verd worden door de'Fancy
Fair ten bate v.d. stichting 
Kath. Gezinszorg en K.A.B. 
afd. Boxtel. 

Hotel-, Restaurant- en Caféhouders JO MANDOSzullen zich te Paasdag verloven. 
Te koop: z.g.a.n. salon-ameublement, 4 gestoffeerde crapeauds, bank en tafel, prima bekleding, zeer billijke prijs. Bevragen7 Molenstraat 19. 

Te koop: een kalfkoe, 3de kalf, telling 28 Maart, t.b.c.vrij en eerlijk bij M. v. Oorschot, Eindhovenseweg 75. kwaliteit vol geur en smaak Het Bestuur van Afd. Boxtel van "Bedrijfs Horeca" maakt 'bekend dat op de le PAASDAG Merheimstraat 21 Nieuwe Kerkstraat 40. Te koop: 3 i-eibeesten en een 
Te koop: 15 weken drachtig hengstveulen bij J. De Regt, varken G. Y. Wed. A. van de Oirschotse Grindweg 92. 

en Koopt 
bil Bert 

Nieuwe Kerkstraat 73 

' 
van den Braak • de Hotels, Restaurants en Café's 

Telefoon 450 GESLOTEN zullen zijn. 
·-·········-·-·········-· 1 Bij deze danken wij allen, 1 die bij de heropening onzer 

Sande, Onrooi 9. Te koop: rogge, haverstro, pootaardappelen (Bintje). Tevens te koop gevraagd 2 stolpen, hoog 45 cm. M. v. d. Meyden, Bo!l'scheweg 169. 
Te koop: mangelwortelen, Bevelander kJ.ei-pootaardappelen en haverstroo bij P. v. d. Boer, Eindhovenseweg 47. f BRABAN.T'S TONEEL -\ �---------HE_r_s_E _sr_u_u_R.

zaak, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan, hunne 
1 b�langstelling hebben ge-1 toond. . . • JOH. THIJS-v. d. BR,ANDT Stationstraat 38 
·················�---------Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij ziekte, overlijden en begrafenis onzer geliefde Echtgenote, Moeder en Grootmoeder, betuigen· wij onze hartelijke DANK.. Namens de familie A. LANGENHUIZENBoxtel, Tonge.ren 97. Gevraagd een nette dienstbode, 20 jaar of ouder. J. C.Voermans, Breukelstraat 54. Aan hetzelfde adres twee bekwame loodgieters gevraagd. Nog te koop bij Th. Sleutjes, Kasteren B 37, Liempde, prima aardbeiplanten, Duitsch Evern, Madam M-atoth, en -gelegenheid '\<oor het bestellen van tabaksplanten en andere planten. 

Dame, ·23 jaar, biedt zich aan voor kantoor of winkel. Goed op de hoogte met Engelse taal. Inlichtingen Breukelsestraat 3. Te koop een rijzadel, hoogkar, laagkar en benzinemotor bij: A. v. Pinksteren, Tongerense-straat 30, Boxtel. 
Te koop: een toom beste biggen bij H. de Bie, l;leikant A 20,Esch. Te koop: mooie aardbeiplanten bij J. v. Helvoirt Lennisheuvel 104 (Vorst). Huisnaaister gevraagd, voor verstel- en nieuw goed. Brieven No, 27, Molenstraat 19. Verloren: werklaarzen, van huis naar Slachthuis. W. Michiels-Bekkers, Tongeren 30. Net naaimeisje gevraagd Liefst enigszins gevordèrd. Aanbieden: Prins Bernhardstraat 32, 

Te koop: prachtige verplaatsbare vogel-vollière. Bevragen N_ieuwe Kerkstraat 14. Te koop: 2 draçhtige koeien of 2 met 18 L. melk, twee pinken, allen t.b.c.-vrii. en 7 beste biggen, alle borgen, bij J. Kroot, Tongeren 110. Te koop: Mangelwortelen, 2000 kilo of te ruil tegen roggestro of iets dergelijks bij A.v. Breugel, Nieuwstraàt 164,Te koop zonder bon, 2 paar bruine damesschoenen maat 39 nieuw, driekwart-hak. Spotprijs. Kerkstraat 3a. Te koop: partijtje djati meubelhout . en grote djatihouten linnenkast, 1 kroon (5 lamps), 1 lamp (albast), grote spiegel. Stationsplein 4. Te koop bij Wed. J. Vissers, Lennisheuvel 113, een eikenhouten kabinet, twee ronde tafels, roggestro en·· voederbieten. 

Speelt op DINSDAG 30 
en- WOENSDAG 31 Maart 

Telkens des avonds om 8 uur in 
Schouwburg "De Ark" 

Opgevoerd wordt het bllJspel In 3 bedrijven 

Tot Wederdienst Bereid 
van P. MOSSINKOFF 

Regie : Fr. v. Oers . Grime: Th. v. Lamoen, Vught 
Prijzen f 1.50 en f 1.00 Plaatsbespreken op de dagen der uitvoering van 12 , 1 uur aan de zaal à 10 cent. 

3l,.3l.�s 

Alle soQrten gras-== en· klaverz�den uit voorraad leverbaar. Door grote omzet de laagste prijzen. Zoekt uw voordeel en koopt kwaliteit. 
Firma Gebr. van Oers, Boxtel GR ANEN EN ZADEN. 

KL o K KEN E�ECTRISCHE KLOKKENUit v o orraad ldverbaar. 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 HORLOGERIE • OPTIEK • GOUD EN ZILVER 
• 

De meest moderne en luxe Inrichting 
Dames, wU hebben alle soorten luxe zeep. 

Donk om uw bonnen, 
Castella Kinderzeep en luxe dozen zetp. 

Dames-Kapsalon en Parfumerie 

• 
M. J. v.d. Broek, Breukelsestr.34

• 

r 
Ook voor 

DAMESBLOUSES 
• 

in diverse soorten en Unten 
is: 

WITTEVEEN ·de zaak 
voor d __ e vrouw met smaak 
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1 1 
' 



Gevraagd: net dagmeisje we
gens ziekte der tegenwoordige, 
pl.m. 17 jaar, .of werkster. v. d. 
Aa, Stationsplein 9. 
Ditnstbode gevraagd. Voor di
rect gevraagd net meisje in za
kengezin met 2 kinderen, die 
zelfstandig kan werken. Bevra
-gen Molenstraat 19. 
Mevrouw Welsch, Huize Ven
rode, Boxtel, vraagt wegens hu
welijk der tegenwoordige, 
tegen 1 Mei of eerder, een net 
meisje. 

VOORIDE 
SCHO ONMAAK! 

Meerdere soorten kast• 
papier in wit en gekleurd.* Binnen enkele dagen ont,
vangen wij weer punaises.

BOEKHA�DEL TIELEN 
VAN OERS ZADEN 
zijn wederom v e r k r ij g b a a r 
bij de Wed. TOELEN 

GEMONDE 
Voor hulp in de huishouding 
en winkel wordt gevraagd 'n DAMES f f
NET.MEISJE 
WILLEM PRICK 

Rechterstraat 5

Kent U al 
1 

Kravchenko 

,,Ik vërkoos de vrijheid'' 

Heden ontvangen een pracht collectie 

V0ORTAARSHOEDEN 
Steeds het chique'ste en voordeligste adres 

Speciaal Hoedenhuis Vakkundig garneren 
Maison Verheijden • Stationstraàt 89

_ Dit boek moet iedereen 

V O 8 
lezen. Prijs 14.95 

Boekhandel T I E L E N 

Voor Kaas en Vis erkend 
Door Bedrlffschap en Cliënt 
Blijft Vos de zaak .. 
Die 't ieder naar.ie zin maakt 

STATIONSTRAAT 44 

Geen Vrolijk Paasfeest 
is mogelijk, 

zonder een mooie mantel of japon 

van 

WITTEVEEN de zaak 
voor de vrouw met smaak 

Voor Groeps::: en Kin derf oto' s 
bij U aan huis te ontbieden. 

3 verschillende ophamen voor slechts f 5. 

Foto-Atelier VAN EL TEN 
STATIONSTRAAT 9 • BOXTEL

B R 1. L L E N Uit voorraad leverbaar.
's Morgens besteld, 's avonds klaar. 

F. P. v. Langen, Stationstraat 62 
Horlogerie, Optiek Erkend 
Goud en Zilver. Ziekenfondsleverancier. 

Heeft U geringe woomruimte? 
toch i, er wel een hoekje 
voor een gezellig zitje. 

Koopt VAN OERS Zaden Flinke Wijkbediende gevraagd
bij ons depot 4 leuke fauteuiltjes met tafel 

Harrie v. d. Ven Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten 
prima gestoffeerd 

E,indhovenseweg 28 Wed. P. Spierings, Breukelsestraat 88 gobelin en maquette bekleding 

Accountantskantoor 

H. Cuppen MET PASEN * * 

Compleet voor 307.50, 295.-, 275.-
F. J. Witteveen 

Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 Bloemen in uw huis Woninginrichting 

Rechterstraat 22, Boxtel Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties van Bloemenmagazijn 
Behandeling van Belastingzaken 

** 

Verhoog de feeststemmingl 
Schenk vooral bij bijzondere 

gelegenheden een kopje koffie 
of thee, dat ver boven het alle
daagse uitsteekt: 
koffie en thee van De Gruyterl 
En voor de kinderen is er een 
feestelijke attractie aan verbon
den, want, tot en met 31 Maart, 
bij aankoop van 250 gram koffie 
en 100 gram thee: .. 

gratis 1 ons toffee's 
(OP BON) 

DEGRUYTER 
DE KOFFIE- EN THEEZAAK 

P. P. v. Zogchel Voor het FIJNE MAATWERK •Kleermakerij 
uw adres • Kerkstraat 60

.. Adverteert in M. CORVERS & f. VERHAGEN • 's,BOSCH

!Bcaknt' .5 Centcum Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30

Wegens verandering 

van onze zaak zijn wij 

GESLOTEN 

van 29 Maart tot 12 April 

1 't Manufacturenhuis 9'DE MAGNEET" 1 BREUKELSESTRAAT 9� BO:L 

l!i--------------.. ·----.. 

1 

: 1 

Wat zal de Fancy-Fair U bieden? 
MASSA'S ATTRACTIE'S, zoals b.v. 

RAD VAN AVONTUUR - - WERPSPORT 
AMERIKAANSE HOEPLA - GRABBEL TON 

GRATIS LOTERIJEN EN VELE ANDEREN 

U komt dan toch ook even naar het speciale Koffiehuis? 
Of hebt U meer interesse voor een gezellig thee-uurtje? 

Doorlopend cabaret-muziek. 

Wat U voör bijna niets kunt winnen ? 
Reeds zijn circa 2000 prijzen aangekocht, waaronder b.v. coupons kam-
garen herenstof, damesstoffen, kunstvoorwerpen, klein-meubelen, enz. 

Let U vooral op de volgende aankondigingen eh denkt U er aan, 
D EZE Fancy-Fair wordt gehouden ten bate van de Stichting 

Katholieke Gezinszorg 
en de Katholieke Arbeidersbeweging afd. Boxtel 

Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel 

Il 

l Deze week
weer volle vakken
Voor Pasen,:

Linnen boorden 
Zelfbinders 
Jongens blouses 
Overhemden 
Sportkousen 
Wollen en zijden dameskousen 
Uni zijden en wollen stoffen 

en 100 andere begerenswaardige artikelen. 

Vanaf Dinsdag 30 Maart 
zijn onze magazijnen 

de g ehele dag geopend 
van 9 uur tot 6 uur 

's Maandags van half 2 tot 6 uur 

Natuurlljk bi) 

A. P. v. d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 Boxtel 

Bij i,.eqaaulaq,, i,.edouiHq ol liuwelijA 
is men U zeer dankbaar voor een cadeau 
uit onze collectie. 

De keuze is bijzonder groot en r,1ordt met 
zorg samengesteld uit de modellen der 

eerste klas fabrieken. 

Ook voor kleinere cadeaux slaagt U 
" 

uitstekend! 

Speciaal met Pasen etaleren wij Gero

Zilver en Gero Zilmeta 

A. van Vlerken - Boxtel
JUWELIER • HORLOGER BOSSCHEWEG 10 

Ten slotte koopt u 

BIJ v. D. VELDEN
de b e tere s t o f f e n  toch voordeliger 
WEDEROM ONTVANGEN 

Zijden Dameskousen 90 en 125 et. 

De fijnste kwaliteit 37 5 et. 
Vertrouwd BEDDENadres in ainds 1895 

· STATION STRAAT 

PAAS ZATERDAG is onze zaak Stationstraat 65 

wegens Priesterfeest GESLOTEN

Ons filiaal MARKT 4 is GEOPEND

Mag. ,,De Bijenkorf" A. vAN KoL 

LIEMPDE • Uitvoering R.K.J.B. 

1 

Op Maandag 29 Maart (2e Paasdag) om 8 uur 
en Dinsdag 30 Maart om 7 uur 
wordt door de toneelclub van de R.K.J.B opgevoerd 
Het stropersdrama in 3 bedrijven 

,,Als een wild dier" 
en het blijspel 

,,Stotteraars in Soorten" 

maand 

boodschappen! 
Koop nu KEUR-KOFFIE en 

doe mee aan onze grote 

KEUR-KOFFIE prijsvraag. 

l 



4e JAARGANG No. 175 VRIJDAG 2 April 1948 

KATHOLIEK 

Zwaard en Vrijheid 
Dikwijls vraagt men zich af hoe men de 
vrijheid kan prediken en tegelijkertijd zo
veel plaats geeft aan het zwaard. Ge 
hoort immers alle dagen van rechters en 
gerechtshoven, van tribunalen en tucht
rechters. De gevangenissen zitten vol en 
de tuchthuizen zijn overbevolkt. Dat 
zijn allemaal resultanen van de justitie, 
van het zwaard. En toch is het waar dat 
het zwaard niet te missen is, waar men 
een vrijheid verlangt die leefbaar is. 
Geeft men vandaag nog de grenzen vrij, 
dan is er morgen niets meer in ons 
vaderland te vinden, wat in het buiten
land ·OOk maar iets duurder is. Iedere 
nacht vangt men aan de grenzen enkele 
smokkelaars, iedere nacht neemt men tal
rijke soorten contrabande in beslag. En 
toch zal niemand dit een aanranding van 
onze vrijheid vinden. Zelfs de smokke
laars vinden het heel normaal, dat ze de 
bak indraaien als ze gesnapt worden. 
Echte smokkelaars zullen niet eens een 
vrijheid van grensverkeer willen, daar 
het zwaard juist hun actie beschermt 
tegen overvloedige concurrentie. 
Er is echter in een democratische�taat 
een soort van vrijheid, die niet do& het 
zwaard vernietigd kan worden; het is de 
vrijheid van gedachte en van geestes
leven. 
Nu willen de communisten beweren dat 
er tegenwoordig in de democratische lan
den geen geestelijke vrijheid meer be
staat, omdat men allerwege ziet, hoe zij 
in de hoek worden gedreven en hoe 
overal stemmen opgaan hun stelsel te 
verbannen. 
En toch blijkt, hoe in deze gevallen 
eigenlijk het zwaard gebruikt wordt om 
de vrijheid van geest te beschermen 
tegen een ondergrondse vrijheidberoven
de actie van buitenlandse propaganda. 
In alle werelddelen wordt op het ogen
blik een wedloop gehouden naar de 
sti;rkste en meest perfecte bewapening. 
M'en maakt het zwaard gereed om de 
eigenlijke vrijheid te beschermen. Alleen 
wanneer het zwaard van de vrijheid 
sterker is dan de dolk der dictatoriale 
minderheden, kan men op een waarlijk 
vrif leven hopen. 
Men spreekt van een internationale 
macht, die de vrijheid tegen het on
recht zal beschermen. De Volkenbond 
was slechts een kleine afstraling van alles 
wat men bereiken wil. Deze internatio
nale macht zal geen papieren overeen
komst moeten zijn. Het zal in werkelijk
heid een grote macht moeten zijn van 
het zwaard, dat toe slaan kan waar ter 
wereld ook de. vrijheid wordt bedreigd. 
Het moet- toch mogelijk zijn in deze 
maatschappij een vrijheid te handhaven, 
die iedereen wenst. • 
1-Ïet zwaard is nimmer een bedreiging 
van de vrijheid geweest. Het is er om te 
beschermen. Toen het in de handen van 
de ridder nog de taak had de edelvrou
wen te beschermen en de liefde te verde
digen, had het zijn oorspronkelijke bete
kenis. De vrijheid te beschermen tegen 
iedere aanval, dat is de betekenis van het 
zwaard. Die het hanteert moet dit be
denken. Die de vrijheid lief heeft, dient 

• het te hanteren.
Men mag niet menen, dat de vrijheid on
gebondenheid betekent. De • ware vrij
heid vindt zijn voltooiing pas in de 
ordening. Daarom zijn zwaard en vrij
heid geen tegenpolen, geen contrasten. 
Waar de vrijheid bedreigd wordt moet 
het zwaard toeslaan. Men zou• zo zeg
gen, dat het daarvoor tijd wordt. 

H. v. d. M.

Weest Waakzaam 
-Het Tsjechische drama heeft Goddank
de overgrote ingedommelde massa in 
Nederland wakker geschud. 
Wij kunnen slechts diep medelijden
hebben met het Tsjechische volk dat in 
een zo'n kort tijdsbestek tot tweemaal 
toe van zijn zo geliefde vrijheid werd 
beroofd en wij moeten God bidden dat 
de laatste, Russische, knechting niet al 
te lang moge duren. 
Volkomen onverschilligheid maakte dan
eindelijk plaats voor volledig begrip voor 
de ernst van ·het dreigende Russische 
gevaar.
Dit althans is winst. Maar 't is de hoog
ste tijd dat deze w_inst geboekt kon wor
den. Men doe daarmede nu zijn voor
deel.
Nederland houdt appèl. Nederland geeft
thans alom het sein......... verzamelen. 
Alle krachten moeten nu worden samen
gebundeld. Geen verdeeldheid meer, 
geen gepraat meer, maar de daad en ... 
in eenheid. Niemand mag langer aan de
kant blijven staan. 
De Regering gaat voor.
Anti-communistische maatregelen worden
genomen.
De rijks- zowel als de gemeente-politie
wordt versterkt. Vrijwilligers kunnen 
daarvoor aantreden.
Het leger wordt versterkt.
Verdere maatregelen zullen .zeker nog
volgen. 
Nederland was ingedommeld maar nu
is Nederland klaar wakker geworden 
vooral als gevolg van de pijnlijke indruk 
die . het in hechtenis genomen Tsjechi
sche volk achtergelaten heeft. 
Na de overrompeling van Tsjecho-Sla-

, 

nts en 
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wakije was de klauw van de Russische 
beer gericht op het kleine Finland. Geve 
God dit land buiten de greep van de 
verderfelijkste aller dictaturen mag blij
ven. 

In Italië moet gerekend worden op een 
zeer zwaar politiek gevecht en wel eerst
daags. 
De activiteit van de Communisten in 
Italië grenst aan het waanzinnige. Met 
alle driestheid treden de Communisten 
daar op. 
Het is de Russische beer in Italië niet 
enkel om Italië zelf te doen hoe be
langrijk dit land overigens voor Rusland 
ook is. 
Italië tóch is de sleutel tot de Middel-
landse zee! 
Maar er is meer.: ...... . 
In Italië ligt..... Rome en in Rome 
leeft de Paus. 
Rome is de zetel van de Christelijke be
schaving. 
Wie maar enigszins de pers ilf de laatste 
dagen bijgehouden heeft begrijpt waar 
het hier om gaat. 
De hetze die ontketend is om het ge
beuren met de Vaticaanse priester Cip
picho is zo verdorven gevoerd dat de be
doeling en duimen dik op ligt. 
Maar het ·komt meer voor dat het kwaad 
zich zelf straft! 
Onderwijl zal Italië op 18 April moeten 
kiezen vóór of tegen Rusland. De strijd 
zal fel zijn. 
Zou Rusland in Italië winnen dan komt 
de schaduw van Rusland benauwend 
naar het Westen. 
Verliest Rusland in Italië dan wint het 
Westen aanmerkelijk in betekenis. 
Zo is mogelijk het Italiaanse volk het 
lot beschoren de beschaving van wellicht 
heel West-Europa in handen te hebben. 
Moge Italië moreel zoveel kunnen op
brengen dat een Russische omwenteling 
aldaar volslagen mislukt. 
In dit licht 'bezien is zo begrijpelijk dat 
Amerika, Engeland en Frankrijk aan 
Italië Triëst willen teruggeven. Men zie 
dit gerust als 'n pion op het diplomatieke 
schaakbord. Deze manoeuvre is voor 
de Italianen VJm:elf zeer hE"langwekkend. 
Triëst raakt immers het nationalisme van 
de Italiaan. 
Nederland zij tijdig waakzaam. Neder
land blijve intens waakzaam. Nederland 
balie de vuist en Katholiek Nederland 
ga daarin voor. 
De tijden zijn ernstig. 
Nederland schare ·zich aaneen en Katho
liek Nederland sta daarbij in de voorste 
rijen. 
Het kan ......... het moet want de Russi-
sche beer ......... gromt!! 
Het is nog niet te laat ......... maar het 
is toch wel de hoogste tijd. 
Weest waakzaam!! H. 

Plaatselijk Nieuws 
EERSTE PLECHTIGE H. MIS 

Geeft ons het Paasfeest in de viering 
van de Verrijzenis het motief voor blijde 
stemming, gedurende de beide Paas-Zon
dagen was onze goede Boxtelse gemeen
schap als het ware doorzinderd van blij
heid om het Priesterfeest van Pater Leo 
van Kol. De zonnige Pasen, de stichten
de stoet, de --: zoals dat heet - gloed
volle feestpredicatie, de vele speeches, de 
vlaggen, de blijde tonen van harmonieën 
en zangkoren de uitzonderlijke belang
stelling van de Boxtelse gemeenschap, 
't smolt alles samen tot een machtig Alle
luja. 
Blijdschap allerwege, omdat weer een 
van ons was opgenomen in de heerlijk
heid van het Priesterschap. Pater Van 
Koningsbrugge wist het leven van de 
priester zo treffend te schilderen door 
een vergelijking te trekken met De Goe
de Week: Palmzondag - Goede Vrij
dag - Pasen. 
De Palmzondag is gevierd. Stemmig en 
hartelijk. De Goede Vrijdag wacht hem 
nu, als een loutering voor de Grote 
Pasen. Moge de Boxtelse gemeenschap 
hem in de komende moeilijke tijd steeds 
even indachtig zijn als op 1 ste Paasdag, 
die heerlijke jubeldag. Als de verraders
kus echter is gegeven, de foltering, be
schimping en doodstrijd begint, als we 
hem dan nog indachtig zijn, dan zal blij
ken dat het feestvertoon geen comedie, 
doch de innige verering van het H. Pries
terschap was. 

BONTE AVOND

Op Be!dken Pasen - 4 April - zal het 
Muziek- en Toneelgezelschap uit Reusel, 
onder leiding van de Weleerw. Heer ka
pelaan J. Peijnenburgf in de "Orion"
zaal op Lennisheuve een uitvoering 
geven. 
Aangezien kapelaan J. Peijnenburg een 
oud-parochiaan is van Lennisheuvel, en 
dus weet wat er in onze parochie zoal 
omgaat, kunnen wij 'n zeer gezellige 
avond verwachten. 
Voor de kinderen wordt • een aparte 
voorstelling gegeven. Wij verwachten 
alle inwoners van Lennisheuvel. Nie
mand mag deze uitvoering' missen. 
Zie voor verdere bijzonderheden de 
advertentie. 

LEERINGHE ENDE VERMAECK 
,,Leeringhe ende Vermaeck", de toneel
groep van de K.A.B., afd. Boxtel, zal op 
Dinsdag 6, Woensdag 7 en Donderdag 8 
April in De Ark het toneelspel van Henri 
Gheon "De klucht van den gestrafte 
met den koorde" spelen. Wij zijn be
nieuwd hoe "Leeringhe ende Vermaeck" 
zich zal weten aan te passen aan de zui
ver Franse geest, die dit spel van Ghéon 
ademt. De regie is in handen van de 
heer Van Dinther uit Vught. 

CIRCUS BRIANTELLI 
Ci�cus Briantelli - voor onze gemeente 
geen vreemde meer - <loet ook dit jaar 
Boxtel weer aan, tijdens zijn landelijk 
tournee. 
Circus Briantelli stelt in het 1948-pro
gramma vier prachtige Arabische schim
melhengsten aan U voor. Deze zullen 
optreden in een originele bloemen- en 

lichtmontage. De Tardona's verzorgén de 
elegante waaghalzerij, die de luchtacro
batiek nog altijd is. De drie Riwano's 
hebben de pretentie een aparte plaats in 
de acrobatiek in te nerrien. Zij beloven 
een combinatie van kracht, charme en 
humor Trapini en de Nelsons maken het 
acroba'tiek-programma vol. De drie Ba
rio's (radio-bekendheden) zullen de clou 
van het circusprogramma, de clownerie, 
moeten brengen, terwijl de heren Carlo 
en Beppo de hondendressuur en jong
leerkunst voor hun rekening nemen. 
Voor nadere bijzonderheden verwijzen 
wij U naar de advertentie in dit blad. 

GESLAAGD 

Voor het examen Machineschrijven van 
de Stichting Handelsexamens slaagden: 
Mej. C. J. M. v. cl. Velden en de Heer 
J. E. van Roosmalen te Boxtel. Zij geno
ten hun opleiding aan het Instituut 
Spierings. 

Boxtel brengt zijn eresaluut aan de Priestermissionaris 

"t Wordt vandaag skon weer" - Het 
klinkt als een schietgebedje van dan
baarheid, deze groet, waarmee de Box
telse mensen elkaar 's morgens terugzien 
op de weg naar de Sint Pieter. Het is 
een beetje fris en door de straten hangt 
een dunne mist. 
Maar de lucht daarboven heeft het on
bestemde blauwgrijs van een zomerse 
morgen vol beloften. Wat klinkt er in 
zo'n sfeer mooier dan de vloeiende galm 
van de vroegmisklok? Hoog vanuit de 
oude toren drijven de klanken over de 
daken en vermengen zich • met die van 
de "Brukelse" kerk. 
Het is een en al muziek: het weer, <le 
morgen, de praat van de mensen, de 
klokken. Alleluia ! 
Zo tegen tienen hangt de zon triom
phantelijk tegen een azuren hemel. 
Het jonge ontluikende groen aan de bo
men asemt gekruide geuren uit. De nar
cissen staan uitbundig in hun hardgele 
kledij de zon toe te lachen. 
In de dennen zit hier en daar een vro
lijke vin!< te slaan. Mussen ravotten el
kaar achterna en sjilpen uitdagei1d. Ook 
voor de natuur is het Pasen. 
In het spichtige kapeltorentje van Sint 
Charles komt leven. Piepend begint de 
klokkezwengeJ- te wiegen en weldra bui
telen heldere tonen over de kloostertuin 
en de omgeving. Boven het dak van het 
Missiehuis wappert klappend de driekleur 
en over de versgeharkte paden beneden 
schuiven auto's het park binnen. 
Talrijk verdwijnen de kerkgangers in de 
simpele kapel, waaruit feestelijk orgel
spel naar buiten waait. 
Daarbinnen straalt het altaar in een over
vloed van licht en bloemen. 
Er hangt een vage wierooklucht en de 
zware reuk van rozen en seringen. 
"De Heer heeft U binnengeleid in een 
land, dat overvloeit van melk en honing" 
zingt het koor, terwijl een lange stoet 
in de beste liturgische gewaden binnen
schrijdt. Pater Kersten, voor wie vandaag 
50 rijke priesterjaren vol zijn, weet, hoe 
wáár die woorden zijn. Het land, waar 
hij zo lang geleden binnen ging, is voor 
hem een paradijs geweest, waar hij mocht 
wandelen met de Meester, en de wet des 
Heren was altijd in zijn mond, volgens 
de wens van de Introïtus. 
Nu gaat hij het plechtige dankoffer op
dragen aan de Drieëenheid, de Vader, 
de Zoon en de Geest, de Drie, waarover 
hij nooit genoeg kon spreken, waarvan 
hij vol was en leefde. Aan het altaar 
staat de grijsheid en het gezag verenigd 
in één acte van dank en aanbidding. 
De jubilaris wordt geassisteerd door de 
Overste der Nederlandse Provincie, de 
Hoogeerw. Pater Hartman, door de 
Overste van Sint Charles, Pater Teepe 
en de venerabele Pater Meeuwsen. 
Achter de officianten verenigen zich in 
gebed de familieleden en vrienden van 
de celebrant. 
Na het Evangelie van de Emmausgangers, 
die mismoedigd en teneergeslagen naar 
hun haardsteden terugkeerden, omdat 
het met Jezus "misgelopen was" ........ . 
steekt Pater Dr. Zuure de loftrompet 
over het sublieme missionaris-ideaal en 
betoogt in warme woorden, dat de Fees
teling de Meester een meer dan gewone 
aanhankelijkheid heeft getoond en nim
mer door Hem in zijn verwachtingen be
drogen werd; dat hij het beste van zich
zelf gaf, ook toen God hem de toegang 
tot het Beloofde Land Afrika afsloot. 
Honderden, hier beneden en hierboven, 
zijn oudleerlingen, zijn oud-novicen, 
priesters en leken, kloosterszusters en 
monniken en de duizenden, zwarten die 
aan zijn ijver hun heil danken, zijn op 
dit moment met hem in gebed om God 
te danken voor dit schone priesterleven. 
Te Deum laudamus. 
De Hoogmis is ten einde. In de gangen 
van het huis heerst het geroezemoes 
van gedempte stemmen. In lange file 
wachten talrijke vrienden op Père Ker
sten, de oude, vertrouwde overste van 
Sint Charles sinds 1917. Hal is voltallig 
daar. 
Een heel goede vriend van de Paters, de 
Heer Henket spreekt hem uit aller naam 
toe-
Di�rbare herinneringen worden opge
haald en woorden van waardering wor
den hem toegewierookt. Père Kersten 

weet, dat alles zuiver is als goud. Echt 
gemeend en warm gezegd. Zijn dank zal 
hij God in handen leggen en ieder krijgt 
van hem een persoonlijk woordje. Hij 
kent ze stuk voor stuk: Jan, Dorus, 
Driek, Mientje en al de anderen. 
Het Essche gemengd koor zingt hem de 
lof van het Priesterschap, vol bezieling 
en met Roomse geestd'rift, gewillig geleid 
door de gevoelige vingers van zijn diri
gent. 

- Een geschenk? Hal, dat Pater Kersten
kent, geeft hem zijn gulle gave voor de 
Studiebeurs, royaal, spontaan. 
Een geschenk, dat blijvende vruchten
zal afwerpen voor de kerk, ook voor de 
mensen van Hal. 
Na Hal.• ........ Boxtel. Van het dak der 
Procure op de Burgakker waait de fleu
rige missievlag. De voorgevel is kunst
zinnig uitgedost met witte en gele bloe
men. Een stemmig baldakijn overhuift de 
ingang. Daarboven schitteren de kleuren 
van de Nederlandse vlag. Met lofwaar
dige toewijding hebben vaardige handen 
het aanzien van ons oude huis verjeug
digd. Een pluimpje voor de ontwerper 
en de uitvoerders. 
Rond één uur wordt de Burgakker vol
geblazen met de bruisende klanken van 
Boxtels Bondsharmonie. Op de trappen 
voor de ingang staat de Jubilaris te mid
den van zijn familie, glimlachend en blij 
om de hulde, die de goede mensen van 
Boxtel aan het Priesterschap komen 
brengen in zijn persoon. 
De zon ketst lichtpriemen uit het koper
en het nikkel der instrumenten. Dat is 
een dankwoord overwaard en hef vloeit 
de Jubilaris uit de mond met een scheutje 
humor en een kleine handwijzing naar 
Boven, waar 0. L. Heer, de Eeuwige 
Priester, met welgevallen neerblikt op 
de spelende muziekmensen. De mensen 
zijn toch wel goed en schoon, als ze 
zich zo overgeven aan hun heiligste 
overtuiging. 
De receptie, die nu begint, is een lange
keten van felicitaties, dankwoorden, 
hoofdknikjes, schouderklopjes, en harte
lijkheden. De zeshonderd en meer be
langstellenden krijgen van de Feestheld 
- hoe houdt hij het zo lang vol - allen
een vaderlijke handdruk. 
Burgervader, , de Gemeenteraadsleden,
onze Deken en de Pastoors ·met hun ka
pelaans, de Hooge_erwaarde Provinciaal 
van Stapelen met vele zijner Paters, 
vrienden en kennissen van heinde en 
ver, uit Binnen- en Buiteiiland, stellen 
er prijs op, de gouden Priester hun heil
wensen aan te bieden en de Hoogeer
waarde Heer Deken spreekt hem woor
den toe, die niet alleen Pater Kersten, 
maar ook de aanwezige confraters zeer 
aangenaam zijn. De gevoelvolle en fijn 
gewogen zinnen, waarin hij zijn gedach
ten kleedt, maken diepe indruk. 
De waarderende. woorden, die hij in de
persoon van "Père Kersten" aan de 
Witte Paters wijdt, zullen gememoreerd 
blijven in ons dagboek. 
Namens de bewoners van Boxtel biedt
de spreker een feestgave aan: voor de 
studiebeurs Pater Kersten. Wie nog zou 
twijfelen aan de missieliefde van onze 
mensen hier, moge namens de Gouden 
Jubilaris weten, dat hij Boxtel niet kent. 
Gul hebben zij bijgedragen tot het heel 
rijke werk, de vestiging van Christus' 
Kerk in de Vreemde Landen. Naast de 
rijke gaven der beter gesitueerden ligt 
het penningske der weduwt:: alles ge
geven met hetzelfde geloof en dezelfde 
liefde. 
Boxtel kent naast de zorg voor zijn huis
gezinnen ook nog de zorgen van ons 
aller Moeder, de H. Kerk. 
De musicerende engelen van Van Eycks
meesterstuk komen ook hun loflied zin
gen. Het dameskoor, het gemengd koor 
en het kinderkoor onder leiding van hun 
begaafde dirigenten, leggen heel hun 
ziel in de harmonie der accoorden. 
De Burgakker is er stil onder. De zan
gers en zangeressen weten wat ze zingen 
en hun gezichten verraden de ernst, 
waarmede zij hun hulde brengen. 
Het is alles zo verblijdend en troostvol. 
De kleinsten onder hen - hoe kan het 
anders - palmen zingenderhand het hart 
van de grijze Pater in. 
Hij houdt veel van kinderen. En hij wijst
erop, dat daarboven eeuwig gezongen 

OMGEVING 

PAASEI-ACTIE 

VAN DE Dr. HOEKS-VERENIGING 

AFD. WIT-GELE-KRUIS 

Dezer dagen zullen de traditionele enve
loppen voor bovengenoemde actie huis
aan-huis worden bezorgd door de Ver
kenners. 
Zoals bekend, zal de opbrengst worden 
besteed voor uitzending van Boxtelse 
zwakke kindéren. 
Wij sporen allen aan een offertje te 
brengen voor dit schone doel. 
Laat de enveloppen onder de gezinsle
den rondgaan en ieder geve zijn bijdrage, 
zodat de opbrenest van deze collecte zo 
hoog mogelijk zal zijn. Het parool zij: 
allen voor het Boxtelse zwakke kind. 
In de loop der volgende week zullen de 
Verkenners de enveloppen ophalen. 

wordt en <lat deze lofliederen slechts een 
voorspel zijn van de altijddurende jubel 
in de hemel. Dat daar de kleine kinderen 
een ereplaats zullen innemen, ligt voor 
de hand. De Kindervriend laat immers 
alleen diegene binnen, die kinderen zijn 
of kinderen lijken. 
Even tussendoor komen de Witteveen
tjes als bruidjes op een stralende Com
muniedag een feestgedicht voordragen. 
Het contrast en ......... de eenheid tussen 
de Witte Pater en de witte bruidjes is 
een schilderijtje. Zij wensen hem toe een 
grote witte mantel met een heel lange 
sleep ......... later, veel later, maar eerst 
moet hij nog vele jaren hier beneden 
blijven. 0. L. Heer moge hem dat geven. 
De tweede hulde met cithers en cym
balen brengt de Boxtelse Harmonie. 
Roomse Blijdschap en Roomse fierheid 
schalt uit klarinetten, fluiten en bombar
dons. 
Onze blazende buren hebben een sterk 
en klankvol geloof, dat op zijn tijd ge
lucht moet worden in pittige muziek en 
forse trommelslagen, God ter eer. 
Maar dat geloof is één en stijlvol zoals 
de muziek die ze maken. De Feesteling 
beluistert met voldoening de geestdrift, 
die eruit opklinkt en dankt allen oprecht. 
De derde hulde in muzikale-instrumen
tale vorm brengt de Harmoni( La Salie. 
De bruine uniformen doen het goed en 
de muziek van hun fanfare niet minder. 
We zouden hier kunnen spreken van "re
ligieuze" muziek, want het zijn de Fra
ters van La Salie, die de jongens de no
ten en de vaardigheid hebben bijgebracht 
en op een dag als deze hebben zij zeker 
een woordje ten beste gegeven over de 
verhevenheid van het Priesterschap, dat 
hun jongens gaan eren. 
Frater Overste gebruikt niet veel woor
den als hij de Jubilaris toespreekt, maar 
in hun eenvoud zijn ze hem zeer welkom 
en worden door hem hoog aangeslagen. 
Als de klok naar half zes loopt, en de 
grootste receptiedrukte geluwd is, horen 
we in de verte de marsmuziek van Goul
my en Baar uit Den Bosch. 
In stramme gelederen marcheren de mu� 
zikanten van het station door de Sta
tionsstraat naar de Burgakker. Deze is 
vol belangstellenden. Voorop stapt, 
zwaaiend met zijn staf, de tambour-ma
joor. Zijn krijgshaftige kolbak steekt ver
vaarlijk af tegen de schitterende vaandels 
en schellebomen, waarboven de konings
kronen glanzen in de dalende zon. 
De muziek galmt tegen de muren der 
huizen terwijl de grond davert van de 
straffe stap: een twee, links rechts. 
In vijf lange rijen scharen de muzikanten 
zich voor de Procure: voorop de vaan
dels en banieren, de rinkelende schelle
bomen en tuba's, daarachter de verdere 
bezetting. 
De muziek, die ten beste gegeven wordt, 
is rijk geschakeerd en fijn gevoeld. De 
mannen' ,,spelen met vuur" en geestdrift. 
Tien jaar geleden waren ze ook present!· 
Nu, bij dit 'hog grotere feest tonen ze, 
niets van hun vaardigheid en kunstjes 
verloren te hebben. 
Uit de discipline, die hun rangen mag
netiseert, uit de toewijding waarmee ze 
hun instrument bespelen, uit de ernst 
waarmee ze opgaan in hun partijen, 
spreekt meer dan liefhebberij. 
De mannen staan er, om een hulde, een 
godsdienstige hulde te brengen aan 
iemand, die om zijn priesterschap en zijn 
deugd geëerd verdient te worden. 
Een indrukwekkend moment is het, wan
neer de vaandels naar de Jubilaris neigen 
en zwaar gedragen, het Wilhelmus klinkt. 
Een saluut aan Hare Majesteit de Ko
ningin, de moeder van een land dat zo
veel voor Gods Kerk voelt en doet. 
De Jubilaris dankt ontroerd voor deze 
grootse hulde, voor alle eerbetoon, dat 
deze dag hem, en in hem dan de Chris
tus, de Eeuwige Opperpriester is ge
bracht. 
Hij doet het in eenvoudige, doodgewone, 
maar diepgevoelde bewoordingen; en als 
even daarna de harmonie de Rechter-; 
straat indraait, zegt hij halffluisterend 
voor zich uit: ,,'t Was schoon, echt 
schoon". 
En zo denkt er iedereen over, die getm
ge was van dit unieke priesterfeest. 
Hulde aan alle Boxtelse mensen, vooral 
aan hen, die meer actief medegewerkt' 
hebben aan het welslagen van deze on
vergetelijke dag. 

A. DE KONING, W.P.;



BOXTEL - GENNEP BLIJFT. 
Er is reeds veel te doen geweest over de 
lijn Boxtel-Gennep, die zonder twijfel 
haar betekenis voor de economische en 
industriële ontwikkeling van Oost Noord
Brabant en Noord-Limburg heeft. 
0-e voorzitter der fractiecommissie der 
KV.P. en het Economisch Technologisch 
Instituut Limburg hebben eertijds op het 
belang van de instandhouding gewezen 
en thans is door de N.S. besloten, dat 
de lijn Boxtel-Gennep voor goederen
vervoer niet zal worden opgeheven. 
Uit betrouwbare bron vernemen wij nog, 
dat het in de bedoeling ligt, met ingang 
van de nieuwe zomerdienstregeling de 
p�rsonen trein tot Uden te laten lopen, 
terwijl een doortrekken naar Kruispunt 
Beugen in uitzicht is gesteld. 

JUB!Lé 
R.K. GILDEBONDS-HARM0NIE 

6 Juni a.s. zal het 40-jaren geleden zijn 
de de R. K. Gildebonds-Harmonie werd 
opgericht. Dit heuglijk feit zal feestelijk 
worden herdacht en wel door het hou
den van grote muziekfeesten, welke zul
len plaats hebben in het park rondom 
het Kasteel van Stapelen. 
Meer dan 25 muziekcorpsen uit verschil
lende plaatsen (zowel uit het Noorden 
als het Zuiden van ons land) zullen Box
tel bezoeken. 
De muziekfeesten vangen aan op Zater
dag 8 Mei en eindigen op 17 Mei, 2e 
Pinksterdag. 
Op die dag zal een groot muziekcon
cours plaats hebben. Zij die voor dat 
muziekconcours een prijs beschikbaar 
willen stellen, kunnen dat mededelen aan 
het uitvoerend comité: 
Voorzitter: C. J. M. v. Kessel, Molen

straat 16, Giro 198802. 
Secretaris: Ant. v. d. Brand, Breukelse

straat 7 
Penningmeester: C. Nouwens, Breukelse

straat 59, Giro 326059. 
BURGERLIJKE STAND DER 

GEMEENTE BOXTEL 
van 23 t.e.in. 29 Maart 1948. 

GEBOREN: Margaretha M. dochter van 
A. M. Wnrmerdam en van H. P. Schra
ina - Christiaan H. J. zoon van J. v. 
Kessel en van A. 0. v. Roosmalen - Jo-
hannes G. M. zoon van H. H. J. Sieme

rink en van J. G. v. Weert - Petronella 
M. J. dochter van W. Weijer_,6 en van W.
J. v. Schijndel - Andreas J. A. zoon van
W. H. v. Breugel en van A. H. v. d. 
Schoot - Elisabeth W. A. M. dochter 
van J. H. J. v. Laarhoven en van 1. C. 
Veldman - Lambertus zoon van Q. v. d. 
Nieuwenhuijzen en van A. Fr. Gloude
mans - Theodorus P. H. zoon van C. 
Th. v. d. Langenberg en van J. Smits -
Cornelia J. M. J. dochter van M. Hees
akkers en van A. M. Kuipers - Johan
nes A. J. M. zoon van M. v. d. Aa en 
van C. Verbruggen - Alfred zoon van 
T. Das en van C. H. Walravens - Elisa
beth A. J. dochter van H. P. A. v. d. 
Brand en van E. J. v. d. Anker - Anna 
J. dochter van L. v. d. Heijden en van
I. H. J. Bruurmijn.
ONDERTROUWD: Christiaan Blummel
en Maria Johanna Schellekens - Adria
nus Wilhelmus van Kempen en Jans 
Schoenmakers. 
OVERLEDEN: Martinus Johannes van
Eijndhoven, oud 83 jaren, Duinendaal 12. 

Actué1e Citaten 
WAAKZAAMHEID 
EN PARAATHEID. 
"Wie niet blind is ziet en hij, wiens 
geest niet is afgedwaald, weet, dat Rome 
de wieg_ van de eeuwige waarden van het 
leven en van de beschaving, in een ge
vaar verkeert, dat de grootste waakzaam
heid en paraatheid vergt van alle chris
tenen." (Paus Pius XII). 
LICHTPUNTEN. 
,,Thans is er de klove tussen de Russi
sche en dè Westerse wereld. Zeer ern
stig, zeer bedenkelijk en vol gev·aren. 
Doch ten onrechte zou men de ogen 
sluiten voor bepaalde lichtpunten. Ook 
na de tweede wereldoorlog zijn, in de 
jaren 1945 tot 1947, vele gevallen van 
tekort aan samenwerking tussen de W es
terse Geallieerden aan te wijzen. Het 
Marshall-plan kwam echter; het Vijfmo
gendhedenverdrag van Brussel kwam 
eveneens. Laat het zijn als reactie op 
Moskou lichtpunten zijn het noch-
tans. (Elsevier's Weekblad). 

EN TOCH VERRIJZENIS 
Dit Duitsland, deze poel van ellende in 
het hart van het christelijk Europa, is 
een felle aanklacht, gericht tegen mis
dadige hasadeurs van het allooi van een 
Hitler, Goering, Goebbels e.a., gericht 
ook tegen de hardvochtige overwinnaars 
uit de tweede wereldoorlog, gericht ten
slotte ook tegen ons volk en de liefde
loosheid van ieder van ons. Onze Ver
losser ging de weg van Zijn bitter lijden 
tot in de dood in de stralende zekerheid 
van Zijn glorierijke verrijzenis. Mochten 
wij in ons gebed tot Hem en door Zijn 
Genade de kracht en de middelen vinden 
om het zwaar beproefde Duitse volk zijn 
geloof in de wederopstanding te helpen 
herkrijgen. 

(Oost-Brabant). 
1 APRIL 

Neen, de ernstige Aprilgrappen zijn 
achterhaald door de gekke werkelijkheid. 
0, geef dat we in een tijd leefden met 
minder historische grootheid en wat meer 
verveling om grappen te verzinnen. Nu 
is het hele jaar een hoestaanval van 
Aprilgrappen geworden. Vandaag dus in 
gepaste ernst doorgebracht. De waarheid 
en niets dan de waarheid. Die is al grap
pig en onnozel genoeg. 

(Volkskrant). 
BONTE DINSDAGAV0NDTREIN 
Wij zijn zo niet in jaren, maar dan toch 
in milde wijsheid, ontzaggelijk oud ge
worden. In het grijs verleden zou
den wij zéér boos geworden zijn om dit 
Dinsdagavondse vermaak. Wij zouden er 
vurig tegen gefulmineerd hebben ........... . 
Wij hebben voor de eerste en de laatste 
maal in ons (lange) leven die trein horen 
rijden. (Praetvaer in E. W.) 

Gemeenteraadsvergadering 
De raad der gemeente Boxtel kwam in 
- voortaan maandelijkse - openbare .
vergadering bijeen op Woensdag 31
Maart. 
Het te verlenen voorichot op de vergoe
ding voor 1948 voor de vakleraren aan 
de. bijzondere scholen, werd, op grond
slàg van een bedrag van f 579,-, vast
gesteld. Het verzoek van het bestuur der 
St. Petrusschool, om medewerking te ver
lenen tot het aanleggen van een gasver
warming in 4 lokalen van de ULO-school, 
werd ingewilligd. Mede in verband met 
toetreding van de gemeente Oostelbeers 
c.a. tot de gemeenschappelijke regeling
ten behoeve van het onderwijs aan zwak
zinnige kinderen, werd 'een voorstel tot 
wijziging van deze regeling door de raad 
bekràchtigd. Het voorstel tot wijziging 
der verordening op de heffing van een 
belasting op toneelvertoningen en andere 
vermakelijkheden (in dit geval verhoging 
van het tarief der vermakelijkheidsbelas
ting voor bioscopen, alsmede het opper
vlakte tarief en het tarief voor het maken 
van muziek) werd goedgekeurd. 
Eeveneens goedgekeurd werd het voor
stel tot verkoop van een z.g. overboek 
aan het Burgerlijk Armbestuur van St. 
Michiels-Gestel. 
Het betreffende perceel ter grootte van
25.,m are zal voor de prijs van f 250,
verkocht worden. 
Op informatie van het lid de Visser naar
de reden van de lage verkoopsprijs gaf 
het lid v. d. Meyden een verklaring, 
waarin hij o.m. aantoonde, dat het bij
de verkoop van deze z.g. overhoeken 
mee��al een minnelijke schikking betrof, 
terw11l ze bovendien doorgaans tot woes
te gronden gerekend mogen worden. 
A Ivo rens goedkeuring te verlenen aan
het voorstel tot onderhandse aanbeste
dinr, der alsnog aan de gemeente toe
gewezen z.g. Oostenrijkse woningen, 
vroeg het lid v. d. Krabben of de inschrij
vingen geschiedden op uitnodiging en zo 
dit gebeurde, wat hij als bezwaarlijk aan
toonde, of hier in de toekomst een an
dere methode kon worden toegepast. 
De in�chrijvingen geschiedden, aldus de
Voorzitter, inderdaad __ op uitnodiging, 
maar de bezwaren opperende aannemers 
zullen binnenkort een nieuwe kans 
krijgen. 
Volgens vaststelling van de Raad zullen
van gemeentewege gelden worden ver
strekt ten behoeve van de particuliere 
woningbouw. 
Het had ·heel wat voeten in de aarde,
aleer het voorstel tot voorlopige goed
keuring onteigeningsplan ten behoeve 
van de bouw van een semi-permante 
ambachtsschool werd aangenomen (met 
meerderheid van stemmen). 
De Voorzitter deelde mee, dat alle se
rieuze pogingen om tot overeenstemming 
( of zelfs maar in contact te treden) met 
de Heer Van Rooy op niets waren uit
gelopen. Om consequent te handelen had 
B. en W. de kwestie-in-tweede-faze, mi
in de vorm van een voorstel tot voor
lopige goedkeuring onteigeningsplan, op 
de agenda geplaatst. 
Zonder de belangen van de ambachts
school te onderschatten, meende het lid 
De Visser toch op het standpunt te kun
nen staan, dat een andere oplossing die 
het privaat-eigendom niet aantast, met 
wat goede wil best te vinden zou zijn. 
Zo stelde hij - in tweede instantie -
voor om de semi-permanente ambachts
school te plaatsen ten Noorden van de 
voor de permanente ambachtsschool ge-
kochte gronden.
De voorzitter meende dit voorstel be
zwaarlijk te kunnen noemen, omdat het 
niet zou stroken met de plannen der ste
debouwkundigen, nu op de Houtwerf -
aldus de plannen - middenstandswonin
gen geprojecteerd zullen worden. Bo
vendien zou het niet aansluiten aan de 
permanente ambachtsschool, waarvan het 
Rijk de bouw niet zal willen laten be
moeilijken. 
De vraag van het lid Van Susante of ont
eigening in deze wel het werk van de 
gemeente was, beantwoordde de voor
zitter bevestigend. 
Het lid v. d. Krabben verklaarde nog
steeds de indruk te hebben, dat bij de 
eerste onderhandelingen met: de heer 
Van Rooy wat al te resoluut was inge
grepen door B. en W. Hij stelde voor 
een commissie uit de Raad te benoemen, 
welke op korte termijn verslag zou uit
brengen of de uiterste noodzakelijkheid 

'aanwezig geacht kan worden. 
De Heer v. cl. Brand onderst�eepte het
betoogde. Nadat het lid De Laat nog 
eens de nooMakelijkheid van een spoe
dige oplossing, die hier lag, bepleit had, 
met te zeggen dat het eigenbelang (wat 
in deze geen levensbelang was) moest 
wijken voor het algemeen belang, het 
lid Voorhoeve het hiermee eens ver
klaarde te zijn, doch informeerde of alle 
tegen elkaar inwerkende bezwaren wel 
voldoende overwogen waren, en nadat 
het li<l Oliemeulen naar de zienswijze 
van de Voorzitter had gevraagd, zette 
deze laatste uiteen, dat een commissie, 
zoals het lid Van de Krabben voorstelde, 
absoluut overbodig was, daar alles wat 
deze nog zou kunnen bereiken reeds be
reikt was. De Voorzitter drong er ook 
op aan om de oplos:;ing zo spoedig mo
gelijk te vinden, daar de faculteit me
taalbewerken wacht op invoering. Deze 
belangrijkheid werd ook nog belicht door 
het lid Pietermans. 
Met de mening, 9at de dupering van de
betrokkene niet zo groot was, en te ver
zekeren dat een oplossing-in-den-minne 
nog altijd mogelijk blijft, besloot de voor
zitter zijn beantwoording van de gestel-

Aan de abonné's 
De abonnements-kwitanties voor 
het tweede kwartaal zullen dezer 
dagen worden aangeboden ter 
honorering. 
Abonné's die de voorkeur geven 
aan "kwitanties met zicht" gelie
ven hiervan aan onze bestellers 
mededeling te doen. 

de vragen over de onteigening, die hij 
als een plicht voelde, daar de noodzaak 
ertoe aanwezig geacht mag worden. 
Nadat nog overwogen was of de ont
eigeningsprocedure, wat de tijd oêtrof, 
ook geen sta-in-de-weg betekende1 de
leden v. d. Meyden en v. d. Kraoben 
nog eens op de formering van een com
missie hadden aangedrongen, en over de 
prijs' gedebatteerd was, werd de discussie 
gesloten en tot stemming overgegaan .. 
Met 10 stemmen vóór en 5 stemmen te
gen (De Visser, v. d. Weyst, Susante, 
v. d. Krabben en v. d. Brand) werd het
voorstel aanvaard. 
De commissie van advies inzake huis
vesting, werd, na het uittreden volgens 
ministriële beschikking van Wethouder 
Valks, aangevuld met het lid Van Su
sante, als industrieel. 
Het lid Pietermans stond een uitbreiding
voor om een ruimere arbeiders-vertegen
woordiging te krijgen, doch de wet be
paalt dat men bij uitbreiding in twee 

• kamers moet gaan. werken.
Als laatste voorstel was aan de orde de
nota van aanmerkingen van Gedeputeer
de Staten van 25-2-'48, gevallen op de 
gemeente-begroting voor het dienstjaar 
1948. Er werd besloten overeenkomstig 
de overgelegde ontwerp-begrotingswijzi
gingen 1948. 
De mededelingen vermeldden o.m., dat
de goedkeuring van het ministerie was 
ontvangen betreffrnde salarisverordening 
t.a.v. gemeentewerkslieden, die thans ge
salariëerd zullen worden volgens de nor
men van de 2de klas. 
Onder de rondvraag werd een commissie
tot overleg met de heer Van Rooy, in
zake de onteigeningskwestie aangewezen. 
Ze bestaat uit de raadsleden Dr. Voor
hoeve, P. v. d. Meyden en H. v. d. 
Krabben. 

Distributie-Nieuws. 
OFFICiëLE B0NNENLIJST 

voor het tijdvak van 4 April 
tot en met 17 April 1948 

Elk der volgende bonnen geett recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 802

289 Algemeen: 250 gram waspoeder. 
293 Algemeen: 500 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of 1000 gram jam, stroop, enz., 
of 500 gram versnaperingen. 

295 Algemeen: 400 gram brood of 
rantsoen gebak. 

297 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 
tot en met 10 April), 

299 Algemeen: 2 eireren. 
284 Reserve: 800 gram brood (geldig 

tot en met 10 April). 
286 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 10 April). 
Bonkaarten KD, KE 802 

789 Algemeen: 500 gram waspoeder. 
793 Algemeen: 500 gr;im suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of 1000 gram jam, stroop, enz., 
of •500 gram versnaperingen. 

795 Algemeen: 400 gram brood of 
rantsoen gebak. 

797 Algemeen: 400 gram brood (geldig 
tot en met 10 April). 

799 Algemeen: 2 eieren. 
783 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 10 April). 
788 Reserve: 500 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 802 

31, 35 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten 
of kerftabak. 

33 Versnaperingen: 200 gram versnape
ringen, 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

36 Versnaperingen: 100 gram versnape
ringen, 
of 100 gram suiker, boterhamstooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop, enz. 

Reserve A Tabak: 50 gram scheerzeep 
of 100 gram scheercrème of 400 
gram snelscheercrème. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 2 April worden gebruikt. 
Niet-aangewezen zijn en vernietigd kun
nen worden de bonnen 242, 244, 245, 
744, 745 Melk, 250, 251, 257, 754, 756, 
757 Reserve. 

Sociale Verzekeringen. 
Een commissie werd benoemd om op 
korte termijn plannen te beramen de 
minder valide personen deel te doen ne- . 
men aan het productie-proces. 10 April 
1947 werd een Ontwerp van Wet aange
boden dat een regeling inhield, waarbij 
de werkgevers, Overheid, zowel als par
ticulieren met meer dan 20 arbeiders 
worden verplicht bij de aanneming van 
personeel een zeker aantal minder valide 
arbeidskrachten in dienst te nemen tot 
een maximum van 2 %. Het wetsont
werp is in 1947 aangenomen en met in
ging van 1 Januari 1948 is de Wet plaat
sing minder valide arbeiders in werking 
getreden. Deze wet wordt door de Ge
westelijke Arbeidsbureaux uitgevoerd on
der leiding van het Rijksarbeidsbureau. 
Werkgevers die meer dan 20 arbeiders in 
dienst hebben zijn verplicht minder vali
den in dienst te nemen tot 2 % van het 
totaal aantal arbeiders. Zo zal een werk
gever die 1000 werknemers in zijn bedrijf 
in dienst heeft, 20 minder valide arbei
ders moeten aanstellen. 
Minder valide arbeidskrachten kunnen 
·zich bij het Gewestelijk Arbeidsbureau,
waaronder hun woonplaats ressorteert, 
als zodanig laten inschrijven. 
In verband met hun mindere validiteit
zal niet steeds Ónmiddellijk een passen
de werkkring voor hen gevonden kun
nen worden. Dan bestaat echter de mo
gelijkheid de minder validen door om
scholing en vakoP.leid-ing, benevens door 
het adviseren bij èle aanschaffing van de
juiste prothesen, wederom arbeidsge
schikt te maken opdat de betrokkenen 
daar tewerk gesteld kunnen worden, 
waar zij een volwaardige arbeidspresta
tie kunnen leveren. 

Een wetsontwerp werd ingediend om de 
Ziektewet te wijzigen voor wat de uitke
ringsduur van hçt Ziekengeld betreft. De 
Wetswijziging werd aangenomen en trad 
16 Augustus 1947 In werking. Bepaald 
werd dat het ziekengeld· in plaats van 
ten hoogste gedurende 26 wekep maxi
maal over een vol jaar zou worden uit-
gekeerd. 
Ten behoeve van de Volks'gezondheid 
werd overwogen het verplicht tubercu
lose-onderzoek voor werknemers in be
paalde beroepen, Voor tuberculosebe
strijding werd in totaal een bedrag van 3 
millioen gulden aangevraagd. 
Een wetsontwerp inzake het hygiënisch 
schooltoezicht was in voorbereiding en 
voor de school-tandverzorging werd een 
regeling in overweging genomen. De ge
slachtsziektebestrijding , werd intensief 
voortgezet en hiervoor 75000 gulden 
meer aangevraagd. 
Ten behoeve van een goed georganiseer
de rheumatiek-bestrijding werden naa.st 
de reeds bestaande consultatiebureaux 
nieuwe ingesteld in de provincies Gro
ningen, Gelderland en Noord-Brabant. 
Het aantal bureaux zou nog worden uit
gebreid en als subsidie voor de bestrij
ding werd een bedrag van 250.000 gul
deq voorgesteld. Een nieuwe wettelijke 
organisatie der gezondheidszorg was in 
voorbereiding. In totaal werd voor de 
Volksgezondheidszorg het voor 1947 
toegestaan bedrag met f 3.127.426 ver
hoogd. 
Wetsontwerpen werden ingediend tot 
wijziging en aanvulling van de pensioen
wetten voor de land- en zeemacht, tot 
invoering van een pensioen voor deelne
mers aan het verzet alsmede voor hun 
nagelaten betrekkingen; verder voor 
een regeling inzake aanspraken voort
vloeiende uit de deelneming in een parti
culier pensioenfonds van de in Neder
lands-Inditi. verblijvende militaire, beho
rende tot de Kon. Landmacht en Kon. 
Marine. Ingediend werd een wetsont
werp tot invoering van een buitenge
woon pensioen voor zeelieden-oorlogs
slachtoffers en hun nagelaten betrekkin
gen. Een wetsontwerp inzake de bedrijfs
pensioenfondsen was in veifgevorderd 
stadium van voorbereiding. Verschillen
de grootbedrijven stichtten intussen 
reeds een pensioenfonds. 
Besprekingen hadden plaats betreffende 
een volledige wederkerigheid op het ge
bied van Belgische-Nederlandse samen
werking inzake de Sociale Verzekering. 
Een verdrag werd ondertekend. Ten 
aanzien van kinderbijslag en kraamgeld 
ging de wederkerigheid met ingang van 
1 Juli 1947 in, voor Nederlanders in Bel
gië en Belgen in Nederland werkzaam. 
Wijzigingen werden aangebracht in de 
overbruggingsregeling voor werklozen, 
waarbij werd bepaald, dat zij die hier
voor niet meer in aanmerking kwamen 
onder een uitgevaardigde sociale-bij
standsregeling, welke van beperkte strek
king is, zouden vallen. 
Een Ontwerp van Wet tot verbetering 
der positie van rentetrekkende invaliden, 
weduwen en wezen is ingediend, alsmede 
voor toekenning van kinderbijslag aan 
kinderen van deze. 
De Commissie ter bestudering van het 
vraagstuk der Ondernemingsraden kwam 
vrijwel met haar arbeid gereed. 
Verhoging van de schadeloo�stelling 
krachtens de Ongevallen verzekering na 
de 43e dag tot 80,% bij algehele onge
schiktheid tot werken zou bij de herzie
ning van de sociale verzekering worden 
overwogen, evenals de vraag van de uit
breiding van de verplichte verzekering 
ingevolge de Ong. Wet tot het huishou
delijk personeel. 
Nieuwe Wetten zijn in voorbereiding, 
n.l. de Ziekenfondswet, een wet tot be
schikbaarstelling van bedragen uit het 
Vereveningsfonds voor de financiering 
van de Vrijwillige Ziekenverzorging, een 
definitieve Wet op de Ouderdomsvoor
ziening, terwijl de algehele unificatie 
van de sociale verzekering in bewerking 
ligt. 
In 1947 werden vele verbeteringen op
sociaal terrein en meer speciaal op het 
gebied van de Sociale Verzekeringswet
ten tot stand gebracht. Andere werden in 
voorbereiding genomen, zijn intussen in
gediend of zulks zal spoedig geschieden. 
Voorwaar aan het Departement van
Sociale Zaken kwam in 1947 heel veel 
tot stand; daar wordt hard gewerkt en 
bracht men reeds heel veel, wat vóór 
de Oorlog in minder moeilijke tijden niet 
mogelijk bleek. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL KAMPIOEN 

,,Boxtel is kampioen". Dat werd een ge
vleugeld woord, dat de honderden met 
Rood-wit getooide supporters vooruit 
snelde naar Boxtel, waar alles en ieder
een zich in allerijl opmaakte om de 
kampioenen een feestelijke ontvangst te 
bereiden. De harmonie van de la Salie 
stond aan de Liempdseweg opgesteld 
om van daaruit de uitbundige, hossende 
rood�wit-slierten door de straten van 
Boxtel te leiden. Het clublokaal werd 
één bloémenhulde en aan de huldigings
toespraken scheen geen einde te komen. 
Het wil dan toch oo"k nog altijd wat zeg
gen kampioen te worden, na zulk een 
deprimerende periode al� ,,Boxtel" er 
een achter de rug heeft. 
Vanaf de oprichting in 1941 heeft men 
immers met de ruggen tegen de muur 
moeten vechten voor het behoud'van het 
derde klasserschap. En toen alles weer 
zowat bij het normale was, kwam de mo
rele opdoffer, de degradatie. Doch het 
taaie "Boxtel" wist uit deze keldering 
nog zoveel enthousiasme te puren en 
nog' zoveel voetbalkrachten op de been 
te brengen, dat men reeds in het eerste 
jaar, dat in de vierde klasse vertoefd 
werd, het candidaatschap voor de derde 
klasse gesteld werd. 
Met vlag en wimpel is "Boxtel" 
door de finish gegaan. Niet met mon
sterachtige, alles verpletterende overwin
ningen, maar met een constant spelletje 
voetbal, dat gehandhaafd werd door een 
ploeggeest, die alles mogelijk maakt en 
die voor de Rood-Witters een aanvulling 

• was van het technische en tactische te�
kort. Deze tekorten openbaarden zich 
ook in de kampioenswedstrijd Dirschot V 
-BoxtèJ. Speciaal de tactiek was op deze
2de Paasdag de zwakste zijde van de 
Rood-Witbaadjes. Oirschot , trok een 
zevenmans-verdedigingsmuur op, waar
,,Boxtel" slechts een zwak aanvalscen
trum tegen in de strijd wierp. Nu de 
twee binnenspelers van Boxtel op grote 
afstand van het Oirschot-doel blev.en 
opereren, kreeg v. d. Heijden een extra
bewaking en al zijn swerves vermochten 
niet de verdedigingsmuur aan het wanke
len te brengen. Elke aanval in de diepte 
mistte stootkracht en elke aanval in de
diepte werd zonder variatie gelanceerd. 
De hoogst enkele uitzonderingen waren 
gelegenheden voor de Oirschotse doel
man om zijn uitstekende kwaliteiten te 
tonen. Zodoende bleef zijn heiligdom 
lange tijd· brandschoon, totdat hij heel 
even het hoofd verloor en hij de span
ning en de druk, die aanhield, niet langer 
kon weerstaan. Een ver schot van Tim
mermans beoordeelde hij verkeerd en 
hoe sneu het-ook was voor deze uitste
kende doelverdediger, juist dit foutje 
werd radicaal afgestraft. 1-0. 
En hierbij bleef het, want Boxtel was
voetbalmoe en Oirschot had toen (20 
minuten voor het einde) geen hoop meer 
want, d�. enige hoop was -een doelpunt
loze stnJd geweest. Voor een _nivellering 
kende de Oirschotse ploeg zijn voor
hoede als te zwak. Toen de rustig lei
dende De Kraay einde blies, was dit het 
signaal om de vreugde, die in het vlag
gende Boxtel-kamp heerste, te uiten, de 
gehele kampioensdag door. Een vreugde, 
die weer plaats zal moeten maken voor 
_bezinning op de komende promotiewed: 
strijden. 
De nog te spelen competitiewedstrijden 
betekenen een goede oefening voor deze 
grote krachtproef die zal uitwijzen of 
Boxtel de verloren plaats weer waard is. 

K.S.V. ,,0.D.C." 
4:1 O.D.C. verpletterde Were Di 

Elf potige Were bi-jongens, die een be
hoorlijk en voor een 4e klas wel een zeer 
sterke partij voetbal speelden, was de 
taak (volgens loting) opgedragen om 
O.D.C. in eigen huis partij te geve�. Het
moet gezegd, hiervan hebben zij zich be
hoorlijk gekweten en het is voor deze
sportieve Tilburgers zeker geen schande, 
dat het uiteindelijk toch nog een grote 
nederlaag is geworden. 
Were Di trof het ongelukkig, tenminste
als je het zo noemen wilt, O.D.C. aan te. 
treffen in een zeer productieve bui. 
Dit werkten zij e_chter zelf in de hand
door voetbal te spelen, zoals het ge
speeld moet worden. En dit was juist een 
kolfje naar de hand van de O.D.C.-ers, 
die er op los begonnen te combineren, 
dat het een lust was. Prachtig opgezette 
en uitgevoerde aanvallen stelden het 
Were Di-verdedigings bloc voor zo'n 
grote puzzles, dat het na een kwartier 
spelen moest zwichten, toen Bergwerff 
een scherp schot van Schalks in het doel 
liep. Schalks zelf maakte er even later, 
toen de bal op het bekende presenteer
blad werd aangegeven, 2-0 van. 
In deze periode had Bertens reeds de
grootste moeite gehad met een harde 
schuiver van de Were Di rechtsbinnen, 
en toen even later dezelfde speler weer 
een kans kreeg was het raak 2-1. 
O.D.C. bleef perfect voetbal spelen, en
weer was het Schalks, dï; een getrouwe 
copie gaf van z'n eerste goal 3-1. 
Hierna was het rusten. 
De tweede helft kenmerkte zich direçt
door het feit, dat de Were Di-jongens in 
de eerste speelhelft te veel hadden moe
ten geven. O.D.C. bleef het zelfde spel 
ontwikkelen met dien verstande, dat zij 
het gemakkelijker kregen. 
Toen A. Pennings rn korte tijd twee
doelpunten had gefabriceerd, waarvan 
een, een prachtige kopbal, begon men 
het te mooi te doen, wat tot gevolg had, 
dat eigenlijk serieuze kansen niet meer 
werden benut. 
Hazenberg speelde een beetje met het
zesde doelpunt. 
Een kleine opleving kwam er bij • een
Were Di-aanval, toen een geweldig hard 
schot de bovenlat op de proef stelde. 
Dit was pech. Meteen was de bal weer 
aan de andere zijde en Pennings liet de 
zevende goal aantekenen. ' • 
Met een geweldig hard schot van de
Were Di-rechtsback die buiten bereik 
van z'n doelman tegen de paal kanjerde, 
kwam het einde, en was de eerste over
winning in de Beker competitie een feit. 
Het eerste elftal van O.D.C. is a.s. Zon
dag vrij. Het 2e elftal speelt thuis tegen 
Avesteijn.

TAFEL TENNISNIEUWS. 
R. Steinmann behaalde j.l. Maandag op
de Persoonliike Nederlandse Tafeltennis
kampioenschappen de 3de pl;iats in de 
eerste klasse. In de halve finale moest hij 
de meerdere erkennen van het hoofdbe
stuurslid S. v. Linschoten, terwijl hij de 
beslissing om de derde, en vierde plaats 
nog wist te winnen. Een uitstekende 
prestatie in deze monsterwedstrijd. 
A.s. • Zondag begint dan het grote en
moeilijke probleem. Kerkrade, kampioen 
van Limburg, komt naar Boxtel de eerste 
promotiewedstrijd spelen. Met de weten
schap echter van vele trouwe supporters 
-en een goede vorm zullen de Boxtelse
spelers dan een eerste stap moeten. zet
ten om de reeds zo lang begeerde plaats 
in de Reserve hoofdklasse. 
Alle sportmensen, welke deze voor Ad
vance en Boxtel zo belangrijke wedstrijd 
willen bijwonen, zijn welkom. 
De wedstrijd vangt aan om 2,30 uur in
het St. Paulus-Jeugdhuis in de Nieuw
straat. 

Kleine Weetjes 
De oorzaak van de Zon- en Maanver
duistering werd ontdekt door Tales van 
Milete in het jaar 585 v. Chr. 
Dat de aarde rond is werd ontdekt door 
Pythagoras, een Grieks wijsgeer, die in 
het jaar 535 v. Chr. tot deze wetenschap 
kwam. 

... 



: Toets der Crltlek 
• . ,,TOT WEDERDIENST BEREID"
Dit uitstekende blijspel van P. Mossin
koff verdiende zonder twijfel meer be
langstelling dan er Dinsdag- en Woens
dagavond voor �etoond werd, toen Bra
bant's Toneel er in De Ark een bevredi
gende vertolking van gaf. De keuze van 
.t Tot wederdiem;t bereid" valt te prijzen, 
omdat het stuk meer geeft dan aanlei
ding tot lachen. Het geeft op een knap
pe, geestige en rake wijze vorm aan de 
betrekkelijke waarde van het bedrieglijke 
uiterlijke, vormelijke leven en toont de 
hogere waarde aan van het zijn zoals 
men is. 
Ongetwijfeld had de regie het humoris
tische gegeven nog wat uit kun
nen buiten, wat minder brokkelig kunnen 
monteren en er wat meer vaart in kun
nen leggen, doch de spelers waren hier 
tegenover speciaal in de eerste twee be
drijven, heel goed in scène geplaatst. 
De verzuurde Mevr. Standisch had het 
tyrannieke nog wat meer kunnen accen
tuëren in de overigens goed aangevoelde 
vertolking, die Tony Hamilton bereikte, 
mede door een gebrekkige uitspraak, 
niet de vlotheid en sympathie, die Bob 
Telford in zijn creatie legde. Deze laat
ste leglle echter weer teveel de nadruk 
op de ernst; waardoor de humor· wat 
verdoezelde. 
Mevr. Johnson Prestly en haar dochter 
Virginia toonden in hun spel niet genoeg 
wuftheid en air om hun persoontjes het 
volle pond te geven. De salonheld Ste
ward had aan geestigheid zeker gewon
nen, als hij vooral in het begin meer de 
marionet van Mama was geweest: 
Charly Green trof haar figuurtje met een 
weldadige directheid in een soms wat 
krampachtige vertolking. Oliver Smith, 
de steen des aanstoots voor de glamour
familie, was goed in zijn dankbare rol, 
al dreigde hij soms de humor tot carica
tuur te maken en al viel het Brabantse 
dialect wat uit de toon in de in Ameri
kaanse stijl gehouden omgeving, waarin 
met het Engels wel wat grof werd omge
sprongen. 
Uit het verrassend aardige decor sprak 
de grote zorg, die aan de uitvoeringen 
besteed waren. 

Naar de Missie 
Vrijdag 23 Januari, de dag waar m'n mis
sionarisziel zo lang naar uitgekeken had, 
nl. de dag van aankomst in 't hartje van 
Afrika, de dag waarop het eigenlijke mis
sionarisleven zou beginnen. 
Mijn pastoor, een Sc�ot, en de eerste 
kapelaan, een oude bekende van me, ver
welkomde mij hartelijk met een "Wel
kom in Budini-Missie". 
De zwarte parochianen stonden in lange 
rijen langs de oprijlaan en hieven een 
geweldig geroep en geschreeuw aan om 
me te groeten. Onder de waranda ston
den er een stelletje op de "drums" te 
slaan en zoals men mij later vertelde, 
seinden ze op die manier naar de omlig
gende dorpen, dat de nieuwe "Vader" 
gearriveerd was. Alles bijeen een rumoe
rige, maar prachtige ontvangst en ken
nismaking met het zwarte Afrika, dat er 
zo hoopvol voor de Kerk uitziet, maar 
waar nog veel, heel veel g�daan moet 
worden aan de bekering en vooral aan 
de grondvesting van Christus Kerk op 
aarde. Ik hoop met Gods hulp m'n beste 
krachten aan die nikkertjes te geven om 
ze in Christus Kerk te brengen. En als U 
mij niet vergeet in Uw gebeden, zal die 
hulp van boven vast niet uitblijven. 

-o-
Onze m1ss1e, is een straatarme m1ss1e. 
We hebben niet eens een eigen kerk. 
Het gebouwtje, waar op het ogenblik de 
H. Diensten gedaan worden, verdient
veeleer de benaming schuur dan kerk. 
We zullen maar wachten op de grote 
weldoeners, die voor een kerkje willen 
zorgen. 

-o-
Het leven is hier natuurlijk heel anders. 
De mensen zijn met het dopen bij'v. niet 
zo vlug als in Nederland. Veelal zijn de 
te dopen kinderen al maanden, soms 
jaren oud. Een doopkleed kent men niet, 
terwijl men ook lang niet zo teergevoe
lig- me( de baby omspringt, als in ons 
Nederland. Afijn, 's lands eer, 's lands 
wijs. 

-o-
We zitten hier op een van de heetste 
plaatsen van Uganda. Het heeft er in 
drie maanden al niet meer geregend. De 
zwarten zelf hebben echter meer last van 
de hitte dan ik, die vooralsnog aardig 
wat te blokken heb aan de taal van deze 
streek. 

Father Jan v. d. Laar, 
R. C. Mission Budini 
P.O. Kaliro Uganda (E.-Afr.) 

Gesprek van Vanavond 
Wellicht hebt ge er nooit over nage
dacht, of ge zelf uw verstand wel te 
volle hebt. Ik kan u verzekeren, dat er 
wellicht iets niet in orde is met uw her
sens. Ge kunt dat eigenlijk zelf op uw 
vingers uittellen. Ga nu b.v. de meeste 
proce.ssen na van de laatste drie vier 
jaar. Al heeft een kerel ook de geraffi
neerdheid bezeten van een professor om 
een paar honderd moorden te plegen 
zonder voor moordenaar gehouden. te 
worden.. . . . .  toch zal uit het proces blij
ken dat hij eigenlijk niet helemaal toe
rekenbaar is. Een of ander psychiater 
moet er aan te pas komen. 
En het moet al heel gek gaan, wanneer 
die niet een of andere afwijking consta
teert. 
Vroeger bestond zoiets niet. Een schurk 
was een schurk, zelfs al was hij niet 
helemaal bij. Maar tegenwoordig zoeken 
we bij de grootste schurken naar een of 
af'!dere verontschuldiging voor hun mis
daden. Daarom noemen we ze maar on
toerekenbaar. 

Men mag wel cons41terert dat men bij 
zwarte handelaren zelden of nooit deze 
ontoerekenbaarheid ontdekt. 
Ook de rechters moet men natuurlijk 
voor toerekenbaar houden. 
Maar het lijkt ons twijfelachtig of de 
psychiater zelf daarvoor in aanmerking· 
komt. 

H. v. d. M.

De vervuilde Dommel 
. 

een ergernis 
Wat is die mooie Dommel toch mis
bruikt. De rivier heeft in onze bebouwde 
kom blijkbaar nog maar één aantrekke
lijkheid: Vele onwonenden schijnen er 
n.l. een prachtige vuilnisbelt in te zien. 
Maar als een stukje natuurschoon, ziet
men de Dommel niet. Gelukkig worden 
vele vuile kantjes nog aan het oog ont
trokken door de krommingen van de 
rivierloop, maar waar dit niet het geval 
is, ergert men zich aan de vuiligheid. 
Toch kon hierin verbetering· gebracht 
worden, als de mensen zich een weinig 
meer moeite zouden getroosten, om het 
vuil of aan de vuilniswagen mee te ge
ven, of te verbranden, of het in een 
hoekje van hun tuinen in de grond te 
stoppen. 
Doch er zijn nog van zulke soortgelijke 
wantoestanden, waaraan...... ja, waar
aan zowel de een als de ander, ofwel nie
mand aanwijsbaar schuld heeft. En dat is 
de vervuiling door puin en rommel, die 
de Dommel bij de Zwaanse Brug een 
verfoeilijk aanzien geven. Drie jaren lang 
hebben we bij lage waterstand die jan
boel op de bodem nu al gezien en tel
kens hoopten we dat het oog van be
voegden evenals het onze zich eraan zou 
ergeren; met als gevolg maatregelen om 
onze' - in wezen mooie - Dommel 
weer haar oude schoonheid terug te 
geven. We hebben tevergeefs gehoopt. 
Thans moet er op gewezen worden, zon
der iemand een verwijt te maken, want 
wij hebben een open oog voor de moei
lijkheden, die een radicale zuivering met 
zich mee kan brengen. 
Wij willen alleen de aandacht op de mis
toestandea vestigen en verzoeken de in
stantie, wier taak het is de Dommel 
schoon te houden, onverwijld maatrege
len te willen nemen tot zuivering, opdat 
de diskwalificatie van onze mooie snel
vlietende Dommel, zo spoedig mogelijk 
tot het verleden behoort. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

. Zondag 4 April 
Een goed Katholiek is in de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst dan de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 
De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half t t de Hoogmis. De H. 
Mis van kwart voor 8 wordt opgedragen 
voor een bijz. intentie. Op het ·zijaltaar 
gel. H. Mis voor de overleden familie 
Wentholt-Verdijk. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bijzondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aanbe
volen. Vandaag na de Hoogmis zal de 
H. Bloeddoek ter verering worden uitge
steld. Vanavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 
MAANDAG: feestdag van Maria Bood
schap. Des avonds om 7 uu"r Lof met 
rozenhoedje. om half 8 Mariacongrega
tie Maandag om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Petrus de Werd, z.a. gel. 
mndst. van Antonia van Kerkoerle-Heere
beek, H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Gerardus Schellekens, H. Bloedkapel gel. 
mndst. voor Cornelia Renders; om half 8 
gel. H. Mis voor de overleden familie 
v. d. Vorst, z.a. gel. mndst. voor Anto
nius Brusselers, H .. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Petrus Laus vanwege de spaar
vereniging het Schipke, om half 9 gel. 
jrgt. voor Petrus van Veghel, om 10 uur 
Huwelijksmis. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Anna de Werd-de Leyer, z.a. 
gel, mndst. voor Andreas de Visser, 1-1, 
Hartaltaar gel. mndst. voor Johannes
Cijffers, H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Gijsbertus Looijmans, om half 8 gel. H. 
Mis voor Marinus van Heeswijk te 
Schijndel overleden, z.a. gel. l·l. Mis 
voor Antonius Brusselers, H. Hartaltaar 
gel. 1-1. Mis voor Lambertus v. d. Voort 
te Olland overleden, 0111 half 9 gez. jrgt. 
voor Gerardus Prick. 
WOENSDAG: 0111 kwart voor 7 gez.
Jrgt. voor Johanna v. d. Meyden-Bevers, 
z.a. gel. H. Mis voor Anna van Grins
ven-v. d. Loo, H. 1-lartaltaar gel. mndst. 
voor Petrus Valks, H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Petrus Muselaars en Hen
rica van Drunen de hsvr., om half 8 gel. 
H. Mis voor onze jongens in Indië van
wege Maria's Biddend Leger, z.a. gel. 
H. Mis voor Johanna van Lieshout-de
Werd, H. Hartaltaar gel; H. Mis voor 
Adriana v. d. Ven-v. d. Struyk te Esch 
overleden, om half 9 gez. mndst. voor 
Elizabeth Traa-Verhoeven. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Elizabeth Leermakers, z.a. 
gel. mndst. voor Lambertus v. d. Steen, 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Cornelia
van Hal-van Riel, H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Jacobus van Elk, om half 8 gel. 
H. Mis voor Johanna van Lieshoat-de 
Werd, z.a. gel. jrgt. voor Petrus van 
Rooy en Petronella v. d. Steen de hsvr. 
H. Hartaltaar gel. _H. Mis voor Marinus
van Griensven vanwege een vriend om 
half 9 gel. jrgt. voor Paulus van Heu�en. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. gef. 
jrgt. voor Maria Leermakers, z.a. gel. 
mndst. v. Martinus v. d. Wijdeven, H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Adriana van 
Minderhout-Simons, H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Andreas de Visser vanwege
de buurt, om half 8 gel. jrgt. voor Hen
rica van Kasteren, z.a. gel. H. Mis voor 

Franci�cus· Verheyden vanwege de jon
gens in Indië, H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Gerardus van Brunschot vanwege de 
buurt, om half 9 H. Mis voor Theodorus 
Pastoor en Maria v. d. Broek de hsvr. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Jozef v. d. Meyden, z.a. gel. 
mndst. voor Lamberdina v. d. Langen
berg, H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Johan
nes Timmermans, H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Adrianus v. d. Meyden, om 
half 8 gel. H. Mis voor Martinus Verleg 
vanwege de R. K Bond van Handels-, 
Kantoor- en Winkelpersoneel St. Fran
ciscus,z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmus 
Timmermans te Helvoirt overleden, H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Bernardina 
Strik-Smits, om half 9 gel. H. Mis voor 
Sjaak van Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Cato Lam
mers, 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 en Zaterdag gel. H. 
Mis voor Maria van Gerwen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Wilhelmus Petrus Maria 
van Geffen, geb. te Boxtel en won. te 
Eindhoven en Petronella Johanna Maria 
Voets, geb. par. H. .Hart en won. in deze 
parochie, waarvan heden de te afkondi
ging geschiedt; Willibrordus van Nieuw
burg, weduwnaar van Adriana van Erp, 
geb. te Haaren en won. in deze parochie 
en Gerdina Hekspoor, wed. van Adria
nus Schellekens won. te Helvoirt; Wil
helmus Franciscus den Otter, geb. en 
won. te Best en Martina van Griensven, 
geb. en won. in deze parochie, waarvan 
heden de 2e afkondiging geschiedt. Wil
helmus Gerardus Cornelis v. d. Linden, 
geb. en won. te Eindhoven (parochie St. 
Trudo) en Clasina Cornelia Michiclsen 
geb. en won. in deze parochie, 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. 

PAR. H. HART BOXTEL 
Beloken Pasen. 4 April 1948 

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 Maria Boodschap, 
door onze parochie te vieren als een bij
zondere devotie-dag, Maria ter ere door 
H. Mis en Communie.
Zij die het zuivelgeld, 15 cent per per
soon,. nog nie.t betaald hebben kunnen 
dit nog doen in de daarvoor aa�gewezen 
offerblok. 
Nu de Paasvacantie weer voorbij is vra
gen wij de aandacht der ouders vo�r de 
kindermis. Op Dinsdag en Vrijdag wordt 
onder de kindennis leiding gegeven van
af de preekstoel. Speciaal op deze dagen 
(zo mogelijk iedere dag) verwachten wij 
uw kinderen bij het grote Offer der 
Kerk. 
ZONDAG, 4 April: 6 uur l.d. voor de
Parochie; 7 uur lezende dienst; 8 uur 
l.d. voor Theodorus Barten v. w. Broed.
0. L. Vr. v. d. H. Eik; kwart over 9
lezende dienst; half t 1 Hoogmis voor 
Mej. v. Opstal-v. Breugel v.w. de Re
traitep. 
MAANDAG, 5 April: 7 uur Gef. 1.j.
voor Johannes v. Zeeland en echtg.; Ld. 
voor de Heer Wilhelm en Mej. Oda-v. 
Eupen; l.d. voor Christiaan Merkx; kw. 
voor 8 l.d. voor Johanna Driessen-Wil
lems v.w. kleink.; l.j. voor Cornelis 
Baayens; half 9 z.j. voor de Heer Hen
ricus v. Eyk. 
DINSDAG, 6 April: 7 uur Gef. z.j. voor
Johannes v. Breugel echtg. en zoon; l.d. 
voor de Heer Karel Alexander Smit; Ld. 
voor Mevr. Antoinetta v. Denker-Ver
huist; kwart voor 8 1.d. voor Willem v. d. 
Langen berg; I.m. voor Antoon v. Rooy; 
half 9 Ld. Biz. Intentie. 
WOENSDAG, 7 April: 7 uur Gef. z.j.
voor Johannes v. Breugel echtg. en zoon; 
I.m. voor Antoon Smulders; Ld. voor
Theodorus Barten; kwart voor 8 Ld. voQr 
Jacques Sars; half 9 I.m. voor Maria 
Belieën-v. Susan te; half 10 Gez. Huwe
lijksmis. 
DONDERDAG, 8 April: 7 uur Pl. I.m.
voor Karel Smit; I.m. voor Johannes v. 
Ierse!; I.m. voor Maria v. Opstal-v. Breu
gel; kwart voor 8 I.m. voor Willem v. d. 
Langenberg; l.d. voor Wilhelmina v. 
Rooy-v. d. Steen; half 9 I.m. voor Theo
dora v. Schaayk. 
VRIJDAG, 9 April: 7 uur Pl. I.m. voor
Johanna Heeren-Kuppen; I.m.· voor Jo
hanna de Kort-v. d. Broek; I.m. voor Jo
hanna Spijkers-Dekkers; kwart voor 8 
l.j. voor An toon v. Boxtel; gd. l.j. voor
Johannes v. Breugel, echtg. en zoon; half 
9 l.d. voor Johanna v. Haaren-Schoenma
kers en Cornelis de zn. 

.ZATERDAG, to April: 7 uur t.d. voor 
Antonius Wagenaars en echtg.; l.d. voor 
Adrianus en Franciscus Wagenaars; l.d. 
voor Henricus v. Weert v. w. de kleink.; 
kwart voor 8 l.j. voor Petrus Baayens en 
Lambertha Boom z.e.; Ld. voor Adrianus 
Ooms en Johanna v. Poppel z.e.; half 9 
z.j. voor de Heer Gerardus Höksken en
Mej. Adriana v. Schaaijk z.e. 

PAR. H. LAMBERTUS GEMONDE 
Beloken PASEN 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. Henricus Timmer
mans. 
MAANDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. Antonetta hsvr. 
van Henr. Timmermans. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. Joannes Ver· 
voort. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. Henrica 
hsvr. van Joannes Vervoort. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. Francina v. d. 
Heyden-v. d. Aa. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. Henricus v. 
d. Eerden en Regina de hsvr.
Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis Willem v. d. Linden,
H. Theresia. Dinsdag H. Mis Willem v.
d. Linden vanwege een kennis. Woens
dag H. Mis • Marinus v. d. Linden, Lev. 
Rozenkrans. Donderdag H. Mis Henrica 
v. Logten. Vrijdag en Zaterdag H. Mis
Marinus Habraken te Schijndel over
leden. 

PAR. H. THERESIA BOXTEL 
Beloken Pasen 1948

. . , ZONDAG: 7 uur I-1. Mis voor de pa-
roch,;,inen; half 9 I-1. Mis voor Marinus 
v. Griensven te Boxtel overleden; 10 uur
Hoogmis voor de familie Manders-Moo
ren. De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk, de 2de voor B. N. Vergadering van 
St. Vintentius-vereniging. Half 2 Lof met 
rozenhoedje om Gods zegen te verkrij
gen over Orion en de kapel van Sta
pelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 vanwege het 
feest van 0. L. Vrouw Boodschap, H. 
Mis voor de parochianen. 
DINSDAG: 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 de wedu
we Cornelia de Groot-v. Roosmalen. 
WOENSDAG: half 8 jgt. voor Adrianus 
v. Beers; kwart over 8 gez. mndst. voor
Petronella v. d. Sloot-v. Roosmalen. 
DONDERDAG: half 8 jgt., waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor 
Franciscus v. Beers; kwart over 8 H. Mis 
voor de leden v. d. Godvruchtige ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia van het 
Kind Jezus. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis v.w. de pro
cessie Boxtel-Kevelaer voor Mej. Anna 
Maria Pijnenburg-v. d. Sande; kwart 
over 8 gez. mndst. voor mevr. Maria 
Maas- de Werd. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de 
heer Johannes Quinten; kwart over 8 
H. Mis voor Wilhelmus v. Deursen te
Veghel overleden. 
Biechthoren van half 3-4 uur en van
half 6-7 uur. 
7 uur Lof met rozenhoedje, om het com
munisme af te weren en het verenigings
leven op katholieke grondslag tot opbloei 
te brengen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Frans v. d. Meyden te Boxtel; de 
Wed. Petronella Dekkers-Kuipers te 
Zeeland en Wilhelmus v. Deursen te 
Veghel overleden. Alsnog is er gelegen
heid om 15 et. dispensatiegeld te betalen 
door degene, die op Zaterdagen van de 
vasten van dispensatie in vleesspijzen 
heeft gebruik gemaakt. 
Maandag 5 April vergadering om 8 uur 
van de Sint Elisabethstichting in de pas
torie, alhier. 
Het H. Sacrament des huwelijks wensen 
te Qntvangen: Johannes Antonius v. Esch 
uit deze parochie en Margo Maria Pij
nenburg uit Den Dungen, waarvan heden 
de tweede afkondiging geschiedt. 
Johannes Hubertus Dorssers uit de pa- • 
rochie te Lomm en Anna Hermina Din
nissen, wonende in de St. Nicolaas-pa
rochie te Venlo; Arie Hendrikus de 
Jong, wonende te Uithoorn en Hermina 
Huberdina Dinnissen uit deze parochie, 
Cornelis v. d. Nieuwelaar uit de St Lam
bertus parochie te Haaren en J�hanna 
Adriana v. Esch uit deze parochie, waar
van_ heden de eerste ;,ifkondiging ge
schiedt. 
ZONDAG 11 April: 7 uur II, Mis tot 
intentie v. d. parochianen half 9 H Mis 
voor Johann:i Maria / Nunen-�. d. 
cl. Schoot; 10 uur de Hoogmis voor me
juffrouw Wilhelmina v. cl. Boom. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDÎNÖ 
LIEMPDE 

Beloken Pasen, 4 April 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.; 
8 uur l.j. Theodora Marinus Thomassen; 
10 uur z.j. Laurentius Jos. v. d. Bigge
laar; 3 uur Lof, daarna meisjescongre
gatie. 
MAANDAG: feestdag van 0. L. V. 
Boodschap: half 7 I.m. tot welz. der par.; 
7 uur I.m. voor de leden der beide Con
gregaties van 0. L. Vrouw; half 8 z.m. 
voor de leden der proc. van Kevelaar. 
DINSDAG 7 uur z.j. Mechelina Laur . 
Jos. v. d. Biggelaar; half 8 z.j. Mart. v. 
Kempen en Jordina de hsvr.; 8 uur 1. 
7e Gerardina Tinnebroek. 
WOENSDAG: 7 uur z.m. Gerardina 
Tinnebroek als over!. lid der Broeder
schap der H. Theresia; half 8 z.j. Ant. 
Schoenmakers; 8 uur l.j. Com. Kelders 
en Maria de d. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. Theodora Ant. 
Schoenmakers; half 8 z.j. Marinus Bax; 
8 uur I.m. Gerardina Tinnebroek als 
overl. lid der Congreg. van 0. L. Vrouw. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. Mart. v. d. Meer
akker; half 8 z.j. Jbh. v. Rulo; 8 uur l.j. 
Henr. v. Overbeek. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. Maria Joh. v. 
Rulo; half 8 z.j. Christ. v. Gestel; 8 uur 
l.j. Eerw. Zr. Balbina de Laat.
ZONDAG: half 7 l.j. Joh. v. d. Bigge
laar; 8 uur I.m. tot welz. der par.; 10 uur 
z.j. Lamberdina Christ. v. Gestel.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag tot Vrijdag 7 uur I.m. Frans v. 
d. Meijden vanwege het personeel der
Neder!. Heide Mij. Zaterdag 7 uur I.m. 
Gerardina Tinnebroek als overl. lid der 
processie Bergen-op-Zoom naar Sittard. 
Zondag 7 uur I.m. Gerardina Tinnebroek 
als over!. lid der broederschap der H. 
Moeder Anna. 
7e Gerardina Tinnebroek overleden te 
Liempde. 
30e Joh. Theod. Fleuren overleden te 
Gemert. 
Gedoopt: Theod. Joh. Corn. zoon van 
Theod Legius-v. Driel; Joh. Wilh. Jos. 
zoon van Wouterus Wilh. de Bie-v. Ber
kel; Josephina Henrica Corn dochter van 
Henr. Hub. v. d. Laar-v. Hal. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Beloken Pasen. 

Vandaag doen de kinderen hun plechtige 
hernieuwing van Doopbeloften. Om 7 
uur pl. gez. Communiemis. Deze H. Mis 
zal opgedragen worden voor de'Parochie. 
Voor en na deze H. Mis zal de H. Com
munie worden uitgereikt voor de gelovi
gen; onder de H. Mis alleen voor de 
kinderen. De tweede H. Mis begint om 
KWART VOOR NEGEN, de derde om 
10 uur. Tweede schaalcollecte voor Bijz. 
Noden Episcopaat. Na de middag om 
3 uur plechtige Hernieuwing van Doop
beloften en opdracht aan de H. Maagd. 
Maandag wordt het feest gevierd van 
Maria Boodschap. Om half 8 gez. H. Mis 
voor de parochie; 's avonds om 7 uur 
Lof; na het Lof een Marialied. 
ZONDAG: 7 uur gez. H. Mis voor de 
Parochie; kwart voor negen jgt. Henri
cus van de Sande; 10 uur H. Mis Alber
tus van Rulo. 
MAANDAG: half 8 gez. H. Mis voor de 
Parochie. 
DINSDAG: half 8 jrgt. Petrcnella van 
de Sande-v. d. Loo. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. Michael van 
der Meyden. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. Anna van 
der Meyden-v. d. Ven. 
VRIJDAG:_ half 8 jrgt. Cornelis van der 
Meyden. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis Gerardina 
van Schijndel-v. Dijk v.w. Br. H. Corne
lis Bokhoven. 
Elders: H ..• Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak. H. Mis Adriana van de Ven-v. d. 
Struyk; H. Mis Albertus van Rulo; H. 
Mis Gerardina van de Pas-Hoevenaars. 
De Zelatricen van de St. Pieters- en de 
Retraitepenning worden verzocht spoedig 
de gelden af te dragen. 

ST. CHARLES, HAL-BOXTEL 
4 April Beloken Pasen. 

Om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandag: feest van 0. L. Vrouw Bood
schap, om 8 uur Lof. Donderdag en Za
terdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur jaargetijde voor Ma
ria van Schaijk;' half 9 voor de overle
den leden der familie Windstosser 
MAANDAG: 7 uur voor Adrian� van 
der Ven-van der Struyk; half 8 voor 
Wilhelmus van der Ven • 
DINSDAG: 7 uur voor· Anna Gerarda 
Schapendonk; half 8 ter ere van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. 
WOENSDAG: 7 uur ter ere van cle H. 
Antonius; h;,ilf 8 voor Pastoor Ottc,·beek. 
DONDERDAG: 7 uur voor \'v'ilhclmus 
van der Ven. 
VRIJDAG. half 8 tot zekere intentie. 
ZATERDAG: h;,ilf 8 voor ·mevrouw 
Windstosser-Gielcn. 

De Heer en Mevrouw 
Ir. J. v. Laarhoven-Veldman 

geven met blijdschap kennis 
van de geboorte van hun 
dochter 

Radio te koop, keuze uit twee, 
een kamerkachel, een lap stof 
voor herencostuum en een 
Phili Shave. Zandvliet 51. 

Te koop: wegens ophouden 
van bedrijf, een beste kalfkoe, 
bijna aan telling. Wed. A. v. 
Erp, Tongeren 90, Boxtel. 

Wegens huwelijk is onze zaak 
WOENSDAG 7 APRIL en 
DONDERDAG 8 APRIL 

E L S  JE 
Boxtel, 2e Paasdag. 

Tijdelijk adres: 
St. Lidwinaziekenhuis, kamer 2 

Te huur: een trouwjapon met 
sleep. Adres: Parallelweg 9, 
Zuid. 
Te kciop: eetaardappelen Beve
landers en Roode Star, bij A. 
v. Hal, Munsel 8, Boxtel.
Te koop eetaardappelen, Beve
landers. L. v. d. Loo, Lennis
heuvel 109, Boxtel. 
Te koop: rode en witte poot
iardappelen en eetaardappelen, 
en een z.g.a.n. transportfiets 
bij G. Spikmans, D 71, Vrilk
hoven, Liempde. 

Te koop bij M. van der 
Steen, Tongeren 103, een V. 
D. L.-varken, 13 weken drach
tig, Moeder sterzeug.

Te koop: rogge stro, witte en 
Rode Star, eetaardappelen bij: 
Vermulst, Lennisheuvel 64. 
Stierhouderij. De stier gestald 
bij v. d. Bruggen, Esch, staat 
ter dekking 's morgens tot 8.30, 
's mi�dags van 11.30-12.30, 
's avonds na 7 uur. Vanaf t 
Mei na 8 uur 's avonds. Zon
dags tot 1 uur. Het Bestuur. 
Katholiek Weekblad vraagt 
voor Boxtel een ter plaatse 
goed bekend agent. Brieven te 
zenden onder No. 43, aan 
bureau dezer. 
Te koop: prima luidspreker. 
A. Tinnebroek, Van Hom
straat 30. Na half zes. 
Te koop bij H. de Bie, Roond 
9B, een beste kalfvaars, bijna 
aan telling. T.B.C.-vrij. 

Te koop: maaimachine met 
oliebad. H. Hazenberg, Len
nisheuvel 55. 

Te koop bij M. 
Lennisheuvel 71, 
beste biggen. 

Veroude, 
een toom 

GESLOTEN 

FA. BARTEN 
Groente- en Fruithandel 

ONTEIGENING 
Het Hoofd van het gemeentebestuur van Boxtel 
brengt ter openbare kennis: 

dat bij besluit van de raad dier gemeente van 3 t Maart 1948 
voorlopig is goedgekeurd een uitgewerkt plan van onteigening 
ten name van dè gemeente Boxtel, ter verkrijging van tie 
beschikking over de in het goedgekeurd plan van uitbreiding 
beg�epen percelen grond, kadastraal bekend gemeente Boxtel, 
sectie F. nummers 4734 en 4736, groot respectievelijk 1220 
en 840 centiaren, zulks om uitvoering te geven aan dat uit
breidingsplan 1 

dat ten aanzien van deze onteigening de stukken bedoeld 
in artikel 80 der Onteigeningswet, met ingang van' 5 APRIL 
1948 gedurende DERTIG DAGEN ter inzage van eenieder 
zijn nedergelegd ter secretarie dezer gemeente, afdeling alge
mene zaken, en dat belanghebbenden uiterlijk veertien dagen 
na verloop van de termijn van nederlegging hun bezwaren 
SCHRIFTELIJK aan het gemeentebestuur kunnen opgeven. 
BOXTEL, 31 Maart 1948. 

Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, 
Drs. M. A.M. VAN HELVOORT. 

' 

1 
~ 

1 



CIRCUS, BRIANTELLl-
BOXTEL Standplaats Houtwerf 

EN BRENGT u· 

Een super sensationeel programma met .14 internationale attracties

VRIJDAGAVOND 2 APRIL 8 UUR FEESTELIJKE PREMIÈRE v 

" ZATERDAGAVOND 3 
ZONDAGAVOND 4 
ZONDAGMIDDAG 4 _,, 

8 " GROTE AVONDVOORSTELLING 
" 8 " GROTE AFSCHEIDSVOORSTELLING 

2.30 " KINDER- EN FAMILIEVOORSTELLING 

In het matinee op Zondagmiddag betalen kinderen onder 1� jaar halve prijzen. 
In de P.auze der . voorstellin,g · bestaat er gelegenheid de stallen te bezichtigen. 

'\ 
, 

\ ,' r ' ,• � ' t, !: • ,' 

Bezoekt· de Fancy-Fair op de .Markt op 10, 11, 12, 13 April a.s. 
U steunt een prachtig doel! U helpt de gemeenschap! 

Voor een paar centen wint U enkele van de pl.m. 5000 prijzen ! 

STEENBAKKERS Stationstraat 58 
Het adres voor stofferen en repareren van�alle 
soorten meubels 

Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken enz. 

Wij vragen voor 3 of 4 dagen per week 

NET MEISJE 
Voor het schoonhouden van onze afdelingen 
Licht en prettig werk 

Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK 
Stationstraat 43 Boxtel 

Varkenshouders, opgelet ! ! 
Kring Meierij West van het Varkensstamboek voor N.Br.
(Afd. G. Y.) maakt bekend, dat zij haar 

-----· 

Eerste Jaar lijkse Fokdag 
gaat houden te BOXTEL op 3 Mei a.s. 

Opgave kan geschieden vóór 6 April a.s. bij uw Secretaris. 
Geeft U zoveel mogelijk op, opdat deze fokdag goed moge 
slagen. HET BESTUUR 

VACANT een agentschap Boxtel 
van het 

CENTRAAL ZIEKENFONDS TE TILBURG 
Vaste positie, goede arbeidsvoorwaarden. Uitvoerige 
sollicitatie's tot uiterlijk 5 April a.s. te richten aan het 
SECRETARIAAT VAN DE K. A. B., AFD BOXTEL 
DEKEN SPIERINGSSTRAAT 11, BOXTEL. 

Bij Vos uw Kaa$ en Vis geko�ht 
Het beste adres is uitgezocht. 

vos 
STATIONSTR. 44 

DE NIEUWE BIOSCOOP 
VRIJDAG 2 April Biuur 
ZATERDAG 3 April 8 uur 
ZONDAG 4 April 4- 6 - 8 uur 

De Zigeunerin 
Met JON HALL MARIA MONTEZ 

Weer een prima Kleurenfilm 
Toegang 14 jaar 

MAANDAG 5 April 
DINSDAG 6 April 
WOENSDAG 7 April 

Mannen zonder 
T oeganii 18 jaar 

• 1 . 

Toegang 14 jaar 

Vleugels 
Toegang 18 jaar 

DONDERDAG Film cyclus 

Nederlands nieuwste Amateur Camera 
U kunt zich reeds nu bij ons 
�ie_rvoor opgeven e_n alle gewenste Prijs+ f 40 •"
mhchtmgen verkrl)gen 
Lamphouder met reflector 
voor blitzlichtopnamen 

Paraattas 

FOTO VAN EL TEN 
Stationstraat 9 

+ flO.::
• + fl2.50

Boxtel 

STEENBAKKERS Stationstraat 58 
e Zie etalage deze week

zeer goedkope aanbieding in Meubels 

- .

Voor direct gevraagd een R.K. 
aankomende Bakkersbediende. 
Aanmelden bij Frits Ghysens, 
Rechterstraat 38, Boxtel. 

ooneOEKHANDEL Bonte Avond 
DOOR 

Iedere huisvrouw slaakt een zucht van verlichting bij het 
aanwijzen van 

Nieuwe Textielpunten, 
doch overvloed van punten is er nog niet. Het is dus zaak 
deze zo doelmatig mogelijk te besteden. 

Momenteel hebben wij practisch op elk gebied een 
behoorlijke keuze, en wel in de beste kwaliteiten 
van hetgeen momenteel aan de markt is. 

Verzekert Uw punten tegen de hoogste. waarde en besteedt 
deze bij: 

1 :J. 
J 

Wïttev.een's Manufacturen en Confectiebedrijf
• • Rechterstraat 18, Boxtel

Bezoekt de grote F ancy::F air 
ten bate van de plaatselijke afdeling van de K.A.B. 

.. en de Stichting Kath. Gezinszorg, op de Markt. 

OPENING op Zaterdag 10 April a.s, verder Zondag
de gehele dag en Maandag en Dinsdag, resp. 
12 en 13 April vanaf 's•avonds 7.00 uur. 

Ruim 20 attractie's, waaraan schitterende prijzen 
verbonden zijn. 

Elk toegangsbewijs dingt mee naar een hoofdprijs ten 
waarde van ongeveer f 100.-

Let op alle verdere aankondigingen. 

In de "Orion" 

Lennisheuvel 

) 

-
Deze week Te koop: R. I. kloek met 14 

kuikens, 3 weken oud. Bevra
gen bij M. J. v. d. Broek, Breu
kelsestraat 34. 

Muziek en Toneelgezelschap uit REUSEL 

onder leiding van de Wel Eerw. Heer J. Peijnenburg 
kapelaan, oud parochiaan van Lennisheuvel 

verlengen wij nog enige >

dagen onze Paasaanbieding. 
' Biedt zich aan voor direct net 

R. K. Meisje (25 jaar) voor 
hulp in de huishouding, ook 
eventueel verpleging. Kan ge
heel zelfstandig werken. Goe
de behandeling zeer gewenst. 
Brieven met uitvoerige inlich
tingen en vermelding van sala
ris te zenden aan het bureau 
van dit blad onder No. 16. 

Met ingang van 
1 APRIL 

zal onze zaak 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak , 

en Koopt t 
bli Bert van den Braak • 

Nieuw e Kerkstraat 73 Telefoon 450 

Coöp. Zuivelfabriek ,;DE HOOP" Boxtel 
Vrijdag 9 April 1948 

n.m. om 3 uur zal het Bestuur in Café v. Rooij te Boxtel

DINSDAG namiddag 
aanbesteden de Melkaanvoer GESLOTEN ZIJN 

A.s. Maandag en Dinsdag
5 • 6 April de gehele dag
gesloten wegens Huwelijk

J, M. v. Geel-de Koning 
Stationstraat 28 

BOXTEL 

DE BOXTELSE 

Begrafenis•Onderneming 

Stationstraat 64 

HELPT OOK DE ARMSTEN 
ONDER ONS. 

van de boerderij naar de fabriek, van 1 Mei 1948 tot 1 Mei 
1949. - De voorwaarde en indeling der melkritten liggen tot 
en met 8 April van 10 tot 12 uur v.m. ter inzage op de 
fabriek. - Alleen leden en leveranciers van de fabriek kun
nen aan deze aanbesteding deelnemen. 

HET BESTUUR 

• Hughes Guerlain, Parfum, Brillantine

en oud Hollandse au de Cologne

Dames-Kapsalon en Parfumerie 

• 
M. J. v.d. Broek, Breukelsestr. 3 -!I,

.

op BELOKEN PA-ASDAG Middagvoorstelling om 2.30 uur. Avondvoorstelling om 6.30 uur. Toegangsprijs le rang f 1.• 2e rang f 0.75 In de middaguitvoering kinderen, halve prijs 
Kaartverkoop en plaatsbespr. na de Hoogmis in Orion 

Accountantskantoor A. J. SPIERINGS 
Julianaplein 27 • DEN BOSCH , Telefoon 8513 

BELASTINGZAKEN 

ALLEEN IN "1-, ANKER 
·Deze 14 dagen
bil aankoop van 1 pot heerlijke Jam 
van de beste merken Hero, Betuwe enz. 
al vanaf 48 cent 

100 gram Koekjes zonder bon
1 Grote sortering Suikerwerk�n 

al vanaf 19 cent per 100 gram 
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VAN HORNSTRAAT 12 BOXTEL 

2 persoons Slaapkamer 
Bestaande uit: 

2 persoons ledikant 
waskast 
nachtkastje 

' tafel 
2 gestoft. stoelen 

2 persoons gezondheidsmatras 
'3 en binnenverend matrasstel 

15 M2 Vocaleum 
> 2 wollen bedmatten

' 

l 

1 
., 

Samen voor f 395. OO 'J

1 .- Ziet onze speciale etalage.
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{ ;,·Stationstraat 43 
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Als het gaat over Zaden of Bloemen·· 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

DRUKKERIJ TIELEN is- de dr�kk.etif v�or ha.ndels-, �eclame�. -��- fa�iUedruk�e-rk
. . 

Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel 

Komt te 
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KATHOLIEK 

Verkeerde Tactiek 
Op allerlei plaatsen hoort men stemmen 
opgaan om de C.P.N. te verbieden. Men 
wil een communistische partij verbieden, 
zijn pers-.uit de wereld helpen, en som
migen gaan zelfs zo ver dat ze graag 
zouden·zien dat er kampen werden opge
richt om er de communisten in op te 
sluiten. Op deze manier méent men het 
best het communistisch gevaar te kunnen 
bestrijden .. En toch is niets minder waar. 
Niets is zo verderfelijk dan iets te ver
bieden. Het volk immers is een groot 
kind. Zodra iets niet meer mag, dan kan 
het de bekoring niet weerstaan om het 
tóch te doen. Sommigen zullen het juist 
doen omdat het verboden is. 
Men heeft te Someren verklaard niets 
meer te kopen van de firma's, die in de 
Waarheid adverteren. Men heeft dit in 
alle kranten een goed initiatief genoemd. 
Misschien is het dat ook wel. Maar als 
uiting van strijdwijze is het verkeerd. De 
tactiek die men gebruikt is niet goed. 
Wij moeten zo sterk zijn, dat we de fou
ten van het communisme bestrijden met 
positieve middelen. De K.V.P. heeft het 
goed gezien, geen opheffing van de com
munistische partij te eisen, maar de 
kracht te zoeken in een openlijke ver
kiezingsoverwinning. 

0Het. is heel gemakkelijk orri te zeggen, · schiet de communisten overhoop, maak 
hen het leven onmogelijk. Maar wan
neer er ook maar iets in deze richting 
gedaan wordt, dan zijn wij geen haar 
beter dan de communisten zelf. 
Het is minder gemakkelijk om door 
eigen voorbeeld en door eigen daden te 
bewijzen, dat zi/

. het niet bij het rechte
eind hebben .. Al een door overtuigend te 
bewijzen, dat wij de ware vrijheid be
ogen, dat we de echte waarheid bezitten,
kunnen we hen . het best treffen. 
Het is goed, dat overal stemmen zijn op
gegaan tegen het verderfelijke stelsel, 
dat in het Oosten zegeviert. Maar het 
is niet goed in het eigen land een actie 
te ontketenen, waarbij de menselijke 
vrijheid niet in acht wordt genomen, zo
lang wij de kracht bezitten, die we nu 
hebben. 
Voorlopig heeft het Rood nog geen kans 
in het Westen. Wanneer men alleen 
maar zorgt militair paraat te zijn voor 
alle eventualiteiten, dan kunnen we ge
rust zijn. De ·wedloop naar de bewape
ning moet door het West en gewonnen 
worden. Het heeft geen zin ovér ontwa
pening te spreken. In een wereld van 
zo'n grote tegenstellingen is alle·en een 
gewapende vrede mogelijk. Wanneer de 
sterkste wapenen in handen zijn van 
vredelievende mogendheden, dan kan 
men gerust zijn. Geeft men echter· aan 
een revolutionair en bloeddorstig stelsel 
de macht in handen, dan blijft er geen 
hoop meer over. 
Men moge· daarbij de juiste tactiek ge
bruiken: geen onderdrukking, geen vrij
heidsberoving, maa.r grote waakzaamheid 
en een gro.ot vertrouwen in eigen 
krachten. 

H. V.d. M. 

Klachten en Eisen der Boeren 
Wie enige aandacht besteedt aan de 
klachten en eisen der boeren en tuinders 
van vandaag, die zal moeten toegeven, 
dat de boeren in vele opzichten groot ge
lijk hebben. In andere opzichten echter 
zullen we moeten erkennen, dat er wel 
eens harder geklaagd wordt dan nodig is. 
Men moet de dingen wat groter willen 
zien, dan meestal het geval is in onze· 
organisaties. Men moet bedenken, dat 
een of andere stand iets zal moeten toe
geven ter wille van andere standen of 
ter wille van het algemeen welzijn. Geven 
en nemen heet . dat in de gewone om
gang. 

. , 

ts 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

gewilligd worden. Het dure kunstmest en 
de te lage prijzen voor de producten zijn 
inderdaad hinderpalen voor een rendabel 
boerenbedrijf. Maar het is niet gemakke
lijk hieraan direct een einde te maken. 
De regeringssubsidies kunnen hier een 
voorlopige oplossing geven, maai- nie
mand kan zeggen dat dit een ideale op
lossing is. Ook kan dit niet blijvend zijn. 
Het Ministerie van Làndbouw zal alles 
in het werk moeten stellen om de klach
ten en eisen der boeren zoveel mogelijk 
goedgunstig te beantwoorden of een 
voorlopige oplossing te vinden voor dat 
alles. Want Nederland is een volk dat 
voor het grootste deel in de landbouw 
zijn bestaan vindt. Wanneer het de boe
ren goed gaat, dan is de mogelijkheid ge
schapen voor een goed volksbestaan. De 
verwaarlozing van de redelijke eisen der 
boeren zou even funest zijn als de eisen 
der arbeiders te vergeten. De arbeiders 
hebben een machtige organisatie en meer 
gevoel voor saamhorigheid, lotsverbon
denheid dan de boeren. Daarom hebben 
ze tot op heden meer bereikt dan de 
boeren. 
Met hetzelfde saamhorigheidsgevoel be
zield kunnen de boeren bereiken wat ze 
zich hebben voorgesteld. Dat zal niet 
alleen een weldaad voor hen zelf beteke
nen, maar ook voor het volk. 

Plaatselijk •Nieuws 
SLUITING OVERWEG BIJ 

EXPORT-CENTRALE 
Met ingang van 31 Maart 1.1. worden de 
beweegbare afsluitingen van de open
bare overweg nabij de Exportcentrale op 
afs,tand bediend vanuit het seinhuis post 
Il sta_tion Boxtel. Het waarschuwingssein, 
dat tot sluiting van de overweg zal wor
den overgegaan, bestaat uit een ter 
weerszijden van de overweg geplaatst 
hord, dat des nachts is verlicht. Vóór de 
overweg wordt gesloten, wordt dit bord 
tijdig gedraaid en vertoont dan aan dege
nen, die de overweg naderen de waar
schuwing "Stop". 

DOOR VRACHTWAGEN 
GEGREPEN EN GEDOOD. 

Dinsdagmiddag j.l. omstreeks half 4 
raakte de vijfjarige J. Hozewol uit de 
Nieuwstraat spelenderwijs onder de wie
len van een vrachtwagen, die daar in de 
buurt enige ogenblikken geparkeerd had 
gestaan om stenen te lossen. Het kind 
moet vrijwel op slag. gedood zijn. De 
vrachtrijder (v. Drunen uit 's Hertogen
bosch), die van het ongeval niets be
merkt had, treft geen schuld. 

AAN HARTVERLAMMING 
OVERLEDEN. 

Dinsdagmorgen is de 63-jarige timmer
man v. d. Pas uit Liempde op zijn werk 
bij de "Van Oerle's weverijen te Boxtel 
plotseling aan hartverlamming overleden. 
SLAGERS V AKTENTOONSTELLING 
Op de internationale slagers vaktentoon
stelling te Utrecht, waaraan een 20-tal 
landen deelnamen, werd door onze 
plaatsgenoot F. Baayen·s, Breukelsestraat 
met een drietal inzendingen een aardig 
. succes geoogst. 
Hij behaalde 2 eerste prijzen en een 
eervolle vermelding. 

TERUG UIT IND!ë 
Met m.s. ,,Sibajak" zal J. F. Rooijakkers 
uit Boxtel (v. Hornstraat 20) met echt
genote en twee 'kinderen repatriëren. De 
"Sibajak" zal ve.moedelijk Zondag t 8 
April de haven van Rotterdam binnen
lopen. 
Sold. Th. Persoons zal vermoedelijk 20 
April uit Indië in Nederland terugkeren. 

KUNSTCOMMISSIE 
,,HERLEVEND BOXTEL" 

Woens�ag 14 April a.s. zal voor de leden 
van Herlevend Boxtel een extra voor
dracht worden gegeven, waarmede de 
reeks culturele avonden voor het seizoen 
1947-'48 wordt besloten 
De heer F. A. Wagner, �edewerker van 
de Kon. Ver. Indisch Instituut (voorheen 
Koloniaal Instituut) te Amsterdam zal 
een voordracht houden over Volkskunst 
in Indië. 
De heer Wagner is een bekend spreker 
en een deskundige in de Indologie. De 
voordracht wordt verlucht met projectie. 
Degenen die belangstelling hebben voor 
ku�st, als wel voor Indië, wacht onge; 
tw1jfeld een zeer interessante avond. 
Verwezen moge worden naar de adver
tentie in dit blad. 

K.A.J., AFD. BOXTEL. 

RENTEB)JSCHRIJVfNG OP' 
SPAARBANKBOEKJES. 

Voor bijschrijving van de rente tot en 
met 3 t December 1946 kunnen thans 
worden ingezonden de spaarbankboekjes 
van inleggers, wier familienaam met de 
Letter T aanvangt. 
Voor de boekjes van verenigingen e.d. 
zal t.z.t. een afzonderlijkè oproep wor
den gedaan. 

De Directeur van het 
Post- en Telegraafkantoor 
Boxtel. • • 

FANCY-FAIR. 
Het woord Fancy-Fair, stuit in haar stre
ven om zich in de Nederlandse taal in te 
burgeren, nogals eens vaak op tegen
stand. Men schijnt de liefdadigheidsfees
ten op sommige plaatsen in ons land te 
houden, voortaan de meer idylische 
naam van Lentefeest toegedacht te heb
ben, terwijl ook de naam Liefdadigheids
kermis opgeld schijnt te doen. 
Wat er ook van zij, op Zaterdag 10, 
Zondag 11, Maandag 12 en Dinsdag 13 
April wordt op de Markt te Boxtel een 
"Grote Fancy-Fair" gehouden ten bate 
van de Katholieke Arbeidersbeweging, 
afd. Boxtel en de Stichting Katholieke 
Gezinszorg, afd. Boxtel. 
Zaterdag 10 April 's namiddags om 4 uur 
zal de Fancy.Fair geopend worden. 

Zondag is de tent reeds om t 2 uur 
Maandag en Dinsdag om half acht n.m'. 
open. De sluiting is elke avond om 12 
uur. Om kwart voor twaalf vindt elke 
avond de trekking plaats van de loten, 
die men bij elk bewijs van toegang (10 
cent), ontvangt. 
Zondag zijn er van twaalf tot twee uur 
speciale kinderattracties met een schat 
aan prijzen. De 25 overige attracties, 
waaronder veel originele, geven U kans 
mee te dingen naar honderden waarde
volle prijzen. 
De hoofdprijzen gaan elk uur af. 

INSTALLATIE KAJOTSTERS 
(Par. H. Hart). 

A.s. Zondag zullen de kajotsters uit de
H. Hartparochie plechtig geïnstalleerd
worden. 1 
's Morgens om 7 uur zal tet hun intentie
de H. Mis worden opgedragen. Om 
3 uur zal door de aalmoezenier een 
Plechtig Lof worden gecelebreerd, waar
onder de installatie zal plaats vinden. 
's Avonds om half acht zal in het K].V.
huis een bont programma worden afge
werkt door de kajotsters voor de ouders 
en genodigden. 

K.A.V. -ORGANISATIE. 
De K.A.V. houdt voor haar leden en 
niet-leden een cursus van 10 weken in . 
Gezondheidsleer en Hygiëne, welke door 
Zusters Dumontia gegeven wordt. De. 
kosten zijn voor leden 15 en voor niet
leden 30 cent pèr les. 
Men kan zich a.s. Dinsdag opgeven in 
De Ark van 7 tot 8 uur 's avonds 
De cursus begint 27 April en wordt ge
geven in de foyer van De Ark. 

GROTE 
OOSTERSE TENTOONSTELLING 

OP STAPELEN 
Van Zaterdag 24 April tot en met Dins
dag 27 April, tijdens de Fancy-Fair 
van de Boxtelse Missienaaikring, .zal het 
ApQstolaat der Hereniging in de zalen 
van het kasteel van Stapelen een grote 
expositie van Oosterse liturgische en ar
tistieke voorwerpen organiseren. 
Iedereen interesseert zich heden voor het 
Oosten:.,. wij hebben het eeuwen ver
waarloosd en genege.erd, het wordt hoog 
tijd dat we het lereri kennen vooral nu 
het dreigend voor ons staat. 
De tentoonstelling van de Hereniging 
dlr Kerken zal ons in aanraking brengen 
met de geestelijke en artistieke rijkdom 
van het christelijk Oosten: o.a. zal wor
den geëxposeerd een schitterende col
lectie van oosterse ikonen, die men maar 
zelden te zien krijgt. !konen zijn reli
gieuse voorstellingen van heiligen of tafe
relen uit het leven van de Kerk, in de 
vorm van schilderijen of mozaïeken. 
Ook zal er te bewonderen zijn een 
prachtige maquette van het oude Athene 
een reproductie van een Russische Kerk' 
een unieke geborduurde oosterse moskee' 
die op alle tentoonstellingen ieders be� 
wondering afdwingt en tal van andere 
voorwerpen en voorstellingen die ons 
enigszins op de hoogte kunn�n stellen 
van het oosters kerkelijk leven. 
Wij zijn ervan overtuigd dat niemand 
deze enige !fans zal laten voorbijgaan 
om een blik te werpen in een voor velen 
nog ongekende wereld .. 

BUITENGEWOON 
GESLAAGDE INZAMELING VOOR 
NEDERLANDl;RS IN DUITSLAND. 

RECTIFICATIE RAADSVERSLAG. 
Zoals uit ons raadsverslag blijkt is het 
raadslid De Visser niet zonder meer be
reid in 'te stemmen met het voorstel tot 
onteigening van gronden. ,,Indien enigs
zins mogelijk moet het privaat-eigendom 
onaangetast blijven", meende de heer· 
De Visser. 
Daarom stelde hij dan ook vàor de 
barakken (semi-permanente ambachts
school) te plaatsen ten Noorden van de 
te onteigenen gronden, dan zullen die 
evengoed komen te liggen achter de in 
de Prins Bernhardstraat te bouwen per
manente ambachtsschool. En zodoende 
blijven we op onze eigen grond. ' 
In ons verslag luidde die passage: ,,de 
s'emi-permanente • ambachtsschool te 
plaatsen ten Noorden van de voor de 
permanente ambachtsscholen gekochte
gronden·. • 
HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE. 

Prentbriefkaarten. 
De resultaten· van de schoonmaak, 
althans wat het voor de dag komen van 
prentbriefkaarten en oude paperassen be
treft, schijnen nog gering te zijn. Noch
tans kunnen wij toch van enige aanwin
sten melding maken. 
Vooreerst een kijkje in de Kruisstraat, 
rond de eeuwswisseling. Op de achter
grond ·hotel de Kei, voorheen Het For
tuin. Op de voorgrond ziet men .het 
koetske van Driek van Boxtel, waarin 
wijlen Dr. P. Hoek als jong medicus in 
placht te rijden. 
Uit Esch komt een kaart van de gewe
zen school in Esch, met een aàntal leer
lingen. Bij de heg staat de uitgever van 
deze kaart, Marinus van Schijndel, die 
trouwens ·op vele Essche kaarten poseert. 
Dank aan de inzenders! De verzameling 
wordt nogmaals in aller belangstelling 
aanbevolen. 

BOXTELSE ORKESTVERENIGING. 
Wellicht zal menigeen zich hebben afge
vraagd, wanneer de Serie Concerten 
door de B.O.V. in 1947 aangevangen, 
,vorden voortgezet. 
Inderdaad nadert het seizoen reeds haar 
einde, doch van "stilzitten" is bij de Box
telse Orkestvereniging geen sprake ge
weest. Zeer binnenkort zal de B.O.V. 
namelijk hare medewerking verlenen aan 
-een door het Boxtels Gemengd • Koor
o.l.v. C. Suys te organiseren concert. 
Dit concert zal reeds over enkele weken, 
n.l. op 26 April, haar beslag krijgen. Ook
bij dit concert, hetgeen het eerste "Vo
caal en Instrumentaal Concert" van de
B.O.V. en het Gemengd Koor is, zal er 
naar worden gestreefd, het geheel een 
verzorgde indruk te geven, waarvoor 
uiteraard verstrekkende voorbereidingen 
dienen plaats te vinden. 
Het programma vermeldt o.a. een zeer 
bekend werk van Beethoven, voor Koor 
en Orkest, en wij vertrouwen, dat de 
grote ondernemingsgeest en durf, waar
mee de Boxtelse Orkestvereniging en het 
Gemengd Koor, een werk als hierboven 
genoemd, hebben aangepakt, een levendi
ge belangstelling bij het publiek moge 
opwekken. 
Voor diegenen, welk� nog niet op de 
hoogte zijn van· de huidige bezetting van 
het Orkest, volgt onderstaand een op
stelling: 
Allereerst de groep "Strijkers": 
7 eerste en 6_ tweede violen, 4 celli (w.o. 
l!nkele studerenden), 1 contrabas. 
Vervolgens de groep "Hout-blazers": 
1 fluit, 1 hobo, 1 fagot en 2 clarinetten. 
Tenslotte de groep "Koper-blazers": 
2 trompetten, 1 trombone en t hoorn. 
Verder nog de slag-instrumenten piano· 
en harmonium. 
Uit bovenstaande opsomming blijkt over
duidelijk, dat het Orkest zich in gunstige 
zin ontwikkelt, en werkelijk de belang
stelling verdient van al diegenen die de 
muziek een warm hart toedragen'. 
Opi.;ericht is inmiddels, de Stichting 
"Vrienden van de B.O.V." en wij hopen 
dienaangaande spoedig terug te komen. 

• BONTE AVOND
't Was niet alleen 'n genotvolle-, doch 
• ook een leerzame avond die de
K.A.].-ers uit Reuzel, ons in d� Orion"
Lennisheuvel Zondag presentee�den. 
Aalmoezenier, Kapelaan Peynenburg be
toogde in zijn openingswoord, dat hij -
als oud-parochiaan van Lennisheuvel -
ook 't zijne .wilde bijdragen om d; fi
nanciële lasten van het Jeugdhuis te ver
lichten. 
Plotseling klonk krachtig in marstempo 
het K.A.J.-lied; De · ,,Kempen-Trouba
dours" en de "Zingende cowboys" lieten 
ons genieten van de prachtige muziek 
der banjo's, mandolinen en blokfluiten 
- de volksinstrumenten bij uitnemend�
heid-. 
Ons compliment aan deze K.A.J.-ers voor 
hun - met muzikaal gevoel - voor
gedragen liederen. 

Zo hebben de boeren een eis op hun 
programma staan, die we kortom ·kun
nen ·beschrijven als: Afschaffing van de 
contróle op het boerenbedrijf. Er is heel 
veel voor te zeggen, dat deze eis werke
lijkheid zou worden. Het. moet mogelijk 
worden, dat een boer zijn waar voor be
hoorlijke prijzen aan . de gemeenschap 
kan leveren, zonder dat daarvoor een 
leger van ambtenaren bij moet komen. 
Een behçiorlijk schattingssysteem van de 
boerenorganisatie zelf van de te leveren 
hoeveelheden graan moet voldoende zijn. 
Een gezonde frijsregeling voor de melk
producten za voldoende resultaat op
leveren om ook die contróle op te nef
fen. De vleesdistributie en de slachtvee
afname .- door · regeringsinstantie of 
Slachtvee-centralen der boerenbonden 
zelf, zij voldoende waarborg voor de 
veestapel. Een aparte contróle daarop 
kan dan eveneens gemist worden. Kort
om, wat nu door ambtenaren gebeurt, 
kan met een beetje goede wil door de 
boeren zelf en door hun organisatie ge-. 
schieden. 

De Kajotters hielden vorige week enkele • 
uitstekend geslaagde Paasavond en,
waarvoor grote belangstelling van de 

• zijde der leden getoond werd. 
Er werden Paaseieren gegeten, na het ge
bruikelijke "eierentikken"1 er werden
nieuwe actiepunten hesproKen en ook de 
humor kreeg - nolens volens - een
goede plaats in het programma, dat in
goede aarde viel. 

De R.K. Jonge Boerenstand heeft weer
een· prachtig werk van naastenliefde ver
richt met de inzameling van aardappelen •
voor in Duitsland wonende Nederlan
ders.

De "Bos-Klaroenen" vergastten ons op 
heerlijke fanfare-muziek. 
De beide toneelschetsen waren 'n aange
name verrassing, goed voorgedragen. 
Karakteristiek waren joor Samson" en • De eisen op dit gebied zijn dus heel

redelijk te noemen en naar onze mening 
ook op • te lossen. Evenmin als de arbei
dersorganisaties of de arbeiders zelf 

' contróle zouden dulden op hun werk, zo
als de hoeren dat hebben moeten dulden 

• sinds een kleine tiental jaren...... even
min • behoeven de hoeren dit te aan
vaarden.
Er zijn een aantal klachten onder de boe
ren, die ·aandacht verdienen, maar die
niet in een paar ogenblikken kunnen in-

A.s. Zondag 1 t April is er. wederom
recollectie voor de K.A.J.-leiders. Deze
vangt a�n met een H. Mis, waaronder al
gemene H. Communie, om kwart voor 8
in de Sint Petruskerk, waarna in De Ka
juit het programma verder zal worden
afgehandeld.

7000 kg aardappelen is het resultaat
dezer actie. 
Het bestuur van de Jonge Boerenstand 
afd. Boxtel, dankt allen, die hebben bij
gedragen of eraan hebben medegewerkt. 
Ook vrachtrijder A. v. d. Elzen, die de 
aardappelen gratis heeft vervoerd naar 
de haven te Oirschot, hierbij bedankt 
voor het- goede werk. 

Baas "Spierbal". 
" 

Pater Pancratius Ass. sprak het slot
woord: ,,Lennisheuvel wij kunnen hier 
veel uit leren. Heeft St. Augustinus niet 
gezegd: ,,Wat zij kunnen, kunnen wij". 
Proficiat K.A.J.-ers uit Reuzel. 
Honor cui..... .. Aalmoezenier Peynen
hurg nogmaals onze hartelijke dank voor 
deze prettige, leerzame avond. 
,,Tot weerziens !" 

OMGEVING 

ST. PAULUS 
Kerkvervolger (9) 

In de vroege morgen reed Saulus met 
zijn manschappen de donkere stadspoort 
uit, de grote baan op, naar het Noorden. 

_Het was _de eerste maal, dat hij voor de 
zaak van Christus de wijde wereld in 
trok. En als het lachend gezicht van de 
zon eindelijk boven de bergen uitkomt 
en begint te steken, dan beginnen de 
manen en de nek van zijn paard te dam
pen van de hitte, die Oosters fel kan 
zijn. 
Des middags, als de z·on het felste is, 
rusten zij bij een bron, die uit de rotsen 
klatert onder de lommerige tak�en van 
een overhangende wilgenboom. Ze lig
gen daar op het gras, in de rustige koelte, 
eten een brok brood, zuigen sappige ci
troenen uit en dutten in van zalig niets 
doen. Naast hen staan de afgetuigde 
paarden en smullen van het malse gras_ 
Als de felste hitte over is, springen de 
mannen weer in het zadel en rijden ver, 
der, onvermoeid in de richting van 
Damascus . .. . .  . 
En plotseling, boven op de heuveltop, 
houdt Saulus zijn paard in, hijgend, zijn 
ogen wijd open. Daar, in de verre verte, 
als op een zee van groen, drijft Damas
cus. De paarden zijn niet meer in te 
houden; ze hebben groen gezien en wa
ter geroken. Ze snuiven, hinniken, schud
den een de teugel, en vliegen vooruit, de 
helling af. 
Plotseling steigert het paard van Saulus_ 
Het slaat en binnen enkele ogenblikken 
ligt Saulus op de iirond, achterover. Ron
dom hem ineens een stralend licht en in 
dat licht staat iemand. Zijn aangezicht 
blinkt als de zon; zijn kleren zien wit als 
sneeuw, en een stem spreekt: ,,Saulus, 
Saulus, waarom vervolgt gij mij?" 
,,Wie zijt ge Heer" vraagt Saulus ver
slagen. 
"Ik ben Jezus van Nazareth, Dien gij 
vervolgt." 
Saulus ligt half overeind, steunend op 
zijn hand; Hij beeft df'er zijn gehele 
lichaam. Hij is bleek als een dode: 
,, Heer, wat wilt ge, dat .ik doen zal?" 
En Jezus zegt: Sta op, ga naar de stad, 
en men zal u zeggen, wat ge doen moet". 
Saulus stond van de grond op. Zijn ogen 
waren open. Maar hij was blind gewor
den. Onder geleide van zijn dienaren 
werd hij gebracht *naar het huis van 
Judas, een vriend van hem. Daar vertel
den zijn gezellen met een zekere schuw
heid, wat ze onderwc? hadden meege
maakt en, na het aanhoord te hebben 
had Judas Saulus omhelsd en gezegd; 
,, Broeder, wees welkom onder mijn dak". 

• 

I En verder werd er over het gebeurde 
niet meer gesproken. 
Saulus echter ;astte streng en gedurende 
de gehele dag was hij in gebed verzon
ken. En steeds blijft voor zijn ogen zwe
ven .de stralende lichtende figuur van den 
Christus, Die hem op zijn weg naar Da
mascus had gekruist. 
's Anderendaags in • de vroegte, toen 
Saul�s nog geheel in zijn gebed 
verdiept was, hoorde hij, hoe er een 
man, die door Judas Ananias werd ge
noemd, kwam vragen, of er een man uit 
l_"arsus, Saulus genaamd, bij hem geves
tigd was. En een ogenblik later voelde 
hij zijn hand gegrepen door de vreemde
li!'lg, d\� goedig zei: ,,Saulus, Broeder, 
zie op . En aanstonds vielen hem de 
schilfe�s van d.e ogen en • op hetzelfde 
ogenblik zag hij Judas en Ananias voor 
zich staan. 
En Ananias sprak: ,,Broeder Saulus de 
God _onzer vaderen heeft u voorbest�md • 
om zijn heil te kennen. Hij. zal u tonen' 
hoeveel gij om zijnentwil zult moete� 
lijden. Sta op, laat u dopen en uw zon
d�!1 afwassen door het aanroepen van 
Zijnen naam". 
Het :,ver�. lich� in Saulus' ogen en lichter 
nog 111 zijn� ziel. Hij sprong op en boog 
voor Anamas. Deze nam een kruik met 
water en goot. het langzaam uit over het 
hoofd v�n Saulus, zeggende: ,,Broeder 
Saulus, 1k doop u in de naam van de 
Vader en de Zoon en de H. Geest". 
Van .toei:i af voelde Saulus vreemde din
ge? 111 zich .�ebeuren. Tijdens zijn blind
heid was z1Jn geest vol geworden van 
Jezus. en thans ook begon tot hem door 
t� dringen het wonder van Stephanus, 
die de zwaarste en hevigste pijnen kon 
verduren, omdat hij Christus voor zich 

. zag. Het was niet Ste-phanus maar de 
Christus, die in hem leefde en1 hem sterk 
maa��e. Zo zal het voortaan ook in Sau
lus Zijn. Met de jaren zal de Christus in
hem groeien en de tijd zal komen waar
op hij in hartstoch�elij�e liefde �eggen 
zal: ,,Ik leef. nee, met 1k maar Christus 
leeft in mij". 
Na de innerlijke ommekeer in zijn bin
nenste, volgde opk de ommekeer tot het 
uiterste, waarvan hij in de toekomst door 
zijn daden zou getuigen: Eenmaal ge
wonnen voor de zaak van Christus zou 
hij zich ook helemaal voor Hem be;chik
haar stellen. En hier ligt het begin van 
de loopbaan van deze bekeerling, die 
door de genade Gods worden zou : een 
van de grootste apostelen en heiligen, 
die de Kerk ooit gekend heeft.
(Wordt vervolgd). . D.



INSTALLATIE KAJOTSTERS ST. PETRUSPAROCHIE. 
Beloken Pasen 1948. 

Deze datum zal met ere vermeld blijven 
in het verslagboek, dat door onze Kajot
sters bij de oprichting werd aangelegd. 
Immers na een half jaar proeftijd, die in 
alle stilte werd doorgemaakt, was het 
eindelijk zover gekomen, dat de eerste 
groep van deze belangrijke Jeugdstands
organisatie officiëel zou worden geïn
stalleerd. 
En het sombere weer van de Zondag
morgen werd op het terrein van de Witte 
Zusters in de Rechterstraat al vroeg 
overstemd door de heldere stemmen van 
onze arbeidersmeisjes, die de stilte van 
het klooster al in de vroegte verander
den in een opgewekte en luidruchtige 
stemming, toen ze tegen half tien uit de 
verschillende richtingen van de parochie 
al present waren in de hal van de Witte 
Zusters. 
De dag werd ingezet met een stille 1-1. 
Mis, die werd opgedragen door de Aal
moezenier, om Gods zegen af te smeken 
over dit mooie werk. 
Dank zij de gastvrijheid van de Zusters 
en de bezorgdheid en ijver van de Leid
sters, wachtte na de H. Mis een goed
verzorgde koffietafel de hongerige ma
gen, die zich alles heerlijk lieten smaken. 
Er werd gegeten, gepraat, gezongen, dat 
het liefhebberij was en de stemming was 
van die aard, dat het alle hoop gaf, dat 
ook het verdere gedeelte van de dag vol-
komen slagen zou. . 
Als besluit werd nog een foto gemaakt 
van het gehele gezelschap, waarna allen 
zeer voldaan en met een zekere span
ning over het verdere verloop weer huis
waarts keerden. 
Om 8 uur des avonds volgde .de eigen
lijke installatie in de feestelijk versierde 
bovenzaal van het K.JV.-huis,het club
huis van de Kajotsters van beide pa-
rochies. 
Na de officiële opening, die door een der 
leidsters geschiedde, gaf de Aalmoeze
nier een korte uiteenzetting van het doel 
en de werkwijze van de V.KA.J., en na 
alle aanwezigen welkom te hebben ge
heten, wees hij op het grote nut en de 
grote noodzakelijkheid van deze Jonge 
Jeugdstandsorganisatie. In de vele moei
lijkheden en de vele tekorten van de 
tegenwoordige arbeidersjeugd, wil de 
V.K.A.]. de helpende hand bieden aan
de ouders, die zich in deze moeilijke tijd 
vaak voor vele problemen gesteld zien.
Verder vroeg hij een weinig clementie
van de aanwezigen voor de mogelijke
tekorten, die ongetwijfeld bij het eerste
op te voeren toneelspel zouden kunnen
worden opgemerkt. Na een uiteenzetting 
over de plechtigheid van de installatie, 
werd onmiddellijk overgegaan tot de
zegening van de insignes en de aanne
ming van de leden, waannede een einde
kwam aan het officiële gedeelte van
deze avond, en waarna men overschakel
de op de Bonte,_Avond.
Dank zij de pialtist, de Heer Wout van
Moorsel, kwam al spoedig de nodige 
stemming erin, en toen het doek open
viel, kregen we de eerste prestaties op 
toneelgebied opgediend. De avond werd 
voortgezet met muziek, zang en spel en
toen onder de pauze de Heren werden
verrast met een feestsigaar en de dames
met een geurende kop koffie en de no
dige versnapering, k�am er aan het ge
keuvel en het gezang haast geen einde 
meer.
Het was een en al bedrijvigheid om de
gasten toch maar in ieder opzicht te vol
doen, waarin men dan ook volkomen
slaagde. En alle ouciers en genodigden
waren zo voldaan, dat ze graag de te
korten over het hoofd zagen, omdat ze 
ondanks alles toch genoten hadden van
deze mooie avond. 
In haar slotwoord dankte een der leid
sters de aanwezigen voor de getoonde 
belangstelling en sprak de hoop uit, dat
vooral de ouders haar zouden bijstaan in
dit moeilijke werk.
En toen, na de officiële sluiting de Aal
moezenier op het podium verscheen,
maakte hij van de" op<>ewekte stemming
gebruik, om nog eens te wijzen op het
grote belang van deze Jeugdstandsorga
nisatie. Hij wees de ouders nogmaals op
de grote gevaren, die deze jeugd bijzon
der bedreigen, op de moeilijkheden van
de meisjes in deze jaren, en sprak de

Actuéle Citaten 
TE WAPEN! 

"In mijn boodschap aan het Congres 
van 17 Maart 1948 heb ik verklaard 
dat wij een voldoende en in evenwicht 
gebrachte militaire kracht nodig heb
ben teneinde ons doel van vrede in de 
wereld te kunnen verwezenlijken. Om 

dit doel te bereiken is een beperkte 
uitbreiding van ons nationaal veilig
heidsprogramma noodzakelijk. De be
doelde uitbreiding behelst een extra 
bedrag van 375.000.000 dollar als aan
vulling op mijn oorspronkelijke defen
sieve begroting van 11.000.000.000 dol
lar voor de aankoop van materialen 
voor strategische en defensieve doel
einden." 

(President Truman). 

SANERING. 
"Op alle departementen is men op het 
ogenblik bezig, zorgvuld;g na te gaan 
welke. taken en diensten, en met name 
die welke uit de oorlogs- en bevrij
dingsperiode stammen, op korte ter
mijn kunnen worden ingekrompen of 
kunnen verdwijnen en welke ambtena
ren kunnen afvloeien." 

(Min. Prof. Lieftinck). 

RITTERE ERNST. 
Vandag (5 April) is voor het eer�t de 
ernst over de Berlijnse tragi-comedie 
gekomen. Het spiegelgevecht is ten 
einde. \'v'eldra zal blijken tot welke 
limiet Moskou wenste te gaan. Hierbij 
zal het Kremlin m:ieten overwegen, 
dat gevaarlijk spel gemakkelijk ernst 
kan worden, ook zonder dat dit de 
opzet is. 

(Volkskrant). 

hoop uit, ook in de toekomst vooral te mogen blijven rekenen op de morele steun van de ouders, wanneer dit nodig zou zijn. 
Het woord werd nog gevraagd door de 
Aalmoezenier van de Kajotsters van de 
H.- Hartparochie, die het enigszins be
treurde, dat hij deze avond niet had 
mogen genieten van een volksdans, die 
door de Kajotsters zou· worden uitge
voerd. We hebben later nog eens even 
de zaak bekeken en kwamen tot de con
clusie, dat het onmogelijk was, in deze 
beperkte ruimte tot een goede uitvoering_ 
hiervan te kunnen komen. En hiermede 
was het einde van deze geslaagde avond 
een feit. 
Moge, onder Gods zegen en Maria's 
hulp deze organisatie uitgroeien tot, een 
bloeiende vereniging, die naast het 
geven van ontspanning, haar leden ook 
zal weten op te voeden tot goede huis
moeders, waarvan de • maatschappij 
slechts voordeel en nut kan beleven. 
Katholieke Arbeidersmeisjes: Als ge in
teresse hebt: Ten allen tijde kunt ge u 
opgeven bij een van de leidsters of bij 
de Aalmoezenier: Kapelaan Damen, St. 
Petrusparochie. 

KATHOLIEK THUISFRONT ST. PETRUSPAROCHIE. Van de biljartclub Eureka, gevestigd bij 
de Heer Joh. van Run, ontvangen het 
bedrag van f 14,35. 
Bij de begrafenis van Adrianus v. cl. 
Meyden opgehaald door Tini Voets: 
f 14,35. 

MUZik:ALE RONDWANDELING . • 
A.s. Dinsdagavond om 8 uur zal Boxtels
Harmonie een muzikale wandeling maken
door de gemeente.
BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE BOXTEL 

van 30 Maart t.e.m. 5 April 1948. 
GEBOREN: Hermanus Fr. zoon van W. P. A. v. Lier en van M. A. Dolphin -
Petronella J. J. dochter van J. A. v. cl. 
Akker en van J. · Bergman - Anne M. 
M. dochter van G. H. v. Gennip en van
J. v. d. Oetelaar - Wilhelmina M. doch
ter van A. J. J. Loerakker en van M. J. 
v. Geel - Wilhelmina M. A. dochter van
A. J. Robben en van A. Ackerman -
Martinus P. Fr. W. zoon van W. C. M.
v. d. Langenberg en van G. v. Brunschot.
ONDERTROUWD: Johannes van Beers
en Maria Cornelia Eijkemans - Hendri
kus Martinus Veroude en Gerarda Schel
tekens - Johannes Marinus van Haaren 
en Adriana Johanna van Gils - Wilhel
mus Josephus lgnatius Maria van den
Broek en Elisabeth Jacqueline Petronella
Maria van Susante - Antonius Henri
IJpelaar en Augusta Johanna Elisabeth
Kappé.
GEHUWD: Willem Ban;ndregt en Jo
hanna Maria Bevers - Albertus Adria
nus Wilhelmus van Berkel en Maria Eli
sabeth Driessen, - Wilhelmus Duijts en
Hendrika Mankor - Hendrikus van
Schijndel en Johanna Juliana Hobbelen
- Leonardus Pennings en Maria Geer
truida Barten - Petrus Cornelis Adria
nus van Wijck en Antonia Hendrika Rek
kers.
OVERLEDEN: Joanna Jacoba Petronella
Jansen, wed. van A. v. d. Wetering, oud
90 jaren, Duinendaal 12 - Marinus van 
den Broek, oud 79 jaren, Duinendaal 12.

LIEMPDE H. PRIESTERWIJDING.
Op Zondag 11 April zal Zijne Hoogw. 
Excellentie Monseigneur Louis Durrieu, 
Algemeen Overste van de Sociëteit der 
Witte Paters, in de kapel van het Scho
lastikaat te 's Heerenberg de H. Priester
wijding toedienen aan onze plaatsgenoot 
de Eerw. Frater Kees van Schijndel. 

Toets der Critiek 
De klucht van de gestrafte 
met ·den koorde. 

Met dit stuk heeft Leeringhe ende Ver
maeck deze week iets bijzonders ge
bracht. 
Dit mirakelspel is een der best speel
bare, voor het publiek meest geschikte, 
en daarom misschien ook een der meest 
gespeelde kluchten van de Franse auteur 
Henri Ghéon, een man van fijne geest 
met een zacht en gelovig gemoed. Met 
alle naïveteit van de Middeleeuwse en al 
het esprit van de moderne Franse geest, 
heeft hij "De klucht van den gestrafte 
met den koorde" begeesterd. 
Dit mirakelspel, dat tegelijk een klucht 
is (humor en geloof zijn bijzonder fijn
gevoelig verweven), vraagt begrip en 
aanpassing, wat betreft de snelle, spran
kelende dialogen, fijnzinnig geestige 
vondsten en de meest onverwachte wen
dingen, die het verhaal een bijzondere 
charme geven. - ,,Leeringhe ende 
Vermaeck" heeft in vele scènes èn 
begrip èn aanpassing getoond, terwijl 
men tevens de waarde van een sugges
tieve, kleurige montage· scheen te ken
nen, want, nog voor er een woord ge
sproken was, waren sfeer en milieu gete
kend door décors en costuums. 
Het spel was in deze omgeving over het 
algemeen door de regie nog wat te stroef 
gehouden. 
De kinderlijke, tintelende sfeer kwam on
voldoende uit de verf, evenals de oude 
vader, die de tragiek meer uit had kun
nen diepen door wat ingetogener en 
zachtmoediger in de - nu soms onna
tuurlijke - zegging te zijn. 
De zoon, de arme onnozele bloed, die 
het stuk in het laatste bedrijf bijna ge
heel te dragen kreeg, was goed in de 
overgangen van kinderlijke angst, be
geerlijkheid, vertrouwen en overgave. 
De - overigens juist getroffen - lepe 
waardin had het egoïsme en raffinement 
gerust wat mogen benadrukken met een 
temperamentvoller gebaren-, en een vu
riger woordenspel. 
De schilderachtige waard - een pracht
figuur - zag zijn rol soms wat te nuch
ter, waardoor dit type niet geheel kreeg 
wat Ghéon er in legde. 
De rechter speelde waardig, te waardig 
soms, waar hij een vuurwerk van rechts-. 
termen had af te steken. Wat meer esprit 
zou aan deze juist getekende figuur ten 
goede zijn gekomen. De gendarm droeg 

met zijn vormelijke onberispelijkheid in kledij en wezen, het zijne bij tot een goede picturale vertolking van een goed stuk, waarin we weer eens de uitstekende grime van de Heer Lamoen konden be
wonderen. 

Algemeen Nieuws. 
DE RUNDERHORZELBESTRIJDING, , EEN ALGEMEEN BELANG. 

În e'en uitzending, voorbereid in samen
werking met de Afdeling Voorlichting 

. van het Ministerie van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening, zal de heer 
E. J. A. A. Quaedvlieg, wnd. Directeur 

i van de Veeartsenijkundige Diçnst, op 
Maandag 12 April a.s. te 19.45 uur over 
de zender Hilversum I een causerie hou
den o�er het onderwerp: ,,De runderhor
zelbestrijding, een algemeen belang". 
De heer Q4aedvlieg zal in deze causerie 
een overzicht geven van de schade, die 
de runderhorzel onder het vee aanricht 
en van de wettelijke voorschriften tot 
bestrijding van dit insect. 

Distributie-Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 11 April 
tot en met 24 April 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: Bonkaarten KA, KB, _KC 804 
301 Melk: 4 liter melk. 
303 Melk: 7 liter melk. 
306 Vlees: 100 gram vlees. 
307 Vlees: 300 gram vlees. 
308, 309 Boter: 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
320 Algemeen: 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
321 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen puddingpoeder, vermicelli 
e.d.

322 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 
tot en met 17 April). 

313 Reserve: 200 gram kaas of 250 gr. 
korstloze kaas. 

314 Reserve: 800 gram brood (geldig 
tot en met 17 April). 

316 Reserve: 400 gram brood (geldig 
tot en met 17 April). Bonkaarten KD, KE 804 

803 Melk: 12 liter melk. 
806, 807 Vlees: 100 gram vlees. 
808 Boter: 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
809 Boter: 125 gram boter of margarine 

of 100 gram vet. 
820 Algemeen: 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
821 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen puddingpoeder, vermicelli 
e.d.

822 Algemeen : 400 gram brood (geldig 
tot en met 17 April). 

815 Reserve: 400 gram brood (geldig 
tot en met 17 April). 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZE, MD, MF, 
MG, MH 805, (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken) 
Geldig zijn de bonnen van de strook 
C. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig.
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op
Vrijdag 9 April worden gebruikt met uit
zondering van de bonnen voor melk,
waarop eerst op Maandag 12 April a.s. 
mag worden gekocht.

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D.C." 

Het tweede en derde elftal speelden hun 
laatste wedstrijd voor de competitie. 
Eerstgenoemde verloor met 3-2 van 
Avesteijn en het 3e elftal stuurde Irene 
uit Gemonde met een 5-0 nederlaag 
huiswaarts. Het 2e elftal speelde ondanks 
een sterke opstelling bar slecht. 
Ter elfder ure (Vrijdagavond) werd door 
de Bond vastgest�ld de beslissingwed
strijd Schijndel 3-St. Mich.-Gestel 2, 
om• het kampioenschaJ) van de 1 ste klasse 
Onderafdeling, op hèt ODC-terrein. 
Dank zij het bezit . van twee terreinen 
kon deze wedstrijd doorgang vinden, 
alhoewel men er heus niet rouwig om 

behoeft te zijn, wanneer de Bond met 
-een dergelijk presentje op een ander
gaat. 
Schijndel en St. Mich.-Gestel demon
streerden hoe voetbal niet gespeeld ·moet
worden. � 
Het leek meer op een "Wild West" met
scheidsrechter Tini Walk uit Haarsteeg 
als ,,lijdende" figuur. 
Dankbaar moeten we zijn, dat de ODC
keuken een dergelijk onsmakelijk gerecht 

1 nooit opdient, onze voetbalmaag zou het immers niet kunnen verwerken. Voor a.s. Zondag is vastgesteld: Taxandria-ODC. De ODC-ers bedenken, wil men in de 
tweede ronde om de KN.V.B.-Beker uit komen, deze wedstrijd gewonnen moet worden. 
Ditmaal het. volgende nieuws van onze 
Junioren. De benjamins O.D.C. 6 heb
ben het klaargespeeld in de jeugdcompe
titie gelijk te eindigen met Schijndel. A.s. 
Zaterdag wordt in een beslissingswed
strijd te Veghel uitgemaakt wie zich kam
pioen kan noemen. 
Succes, jongens! 
O.0.C. A en B maken 'n uitstapje per
bus naar Oudenbosch om daar hun
krachten te meten met de Westbrabantse
jeugdkampioene V.E.S. Ongetwijfeld een
prettig besluit van het seizoen.BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel - Gilze 7 - 2. 
Boxtel en Gilze, de twee matadors uit de 
vierde klasse afd. C en D, maten Zondag 
j.l. elkarrs krachten, welke nogal ver
uiteen liepen. Boxtel, dat voor de rust
met de kolkende Westenwind in de rug 
voetbalde, had weinig moeite met het 
wanordelijk spelende Gilze. Boxtel no
teerde 5 uitstekende doelpunten (een 
hattrick van v. d. Heyden, een keurig 
doelpunt van Timmermans en een goal, 
geboren uit een felle reactie van v. d. 
Broek). 
Gilze wist doelman Leyten slechts een
maal, maar op brillante wijze, te ver
schalken. 
Na de rust moest Boxtel optornen tegen 
de "onmogelijke" wind. En het moet 
meteen gezegd: Zij deed dit meer tac
tisch dan Gilze. In elke aanval werd ge
vaar gelegd en zo kon het ook gebeuren, 
dat v. d. Heyden en v. d. Aker nog twee 
doelpunten op het conto van hun ploeg brachten. 
Het uitstekende verdedigen van de Box
telse verdedigers beletten de Gilze-voor
hoede om meer dan een keer te scoren. 
Per saldo een bevredigend resultaat van 
een goede wedstrijd, die echter nog geen 
rede geeft tot overmoed voor de ko
mende promotiewedstrijden. Er vallen 
nog veel oneffen technische kantjes bij te 
schaven, terwijl ook de tactiek zeker 
nog wat studie en oefening verdient. 

Boxtel IIl schoot nog eens uit haar slof 
en gaf het bezoekende Den Dungen met 
7-1 klop. Een aardige wedstrijd met
goede hoogtepunten.
Zondag zal waarschijnlijk met drie elf
tallen .naar Gilze gegaan worden. De
eerste bus vertrekt om half 11, de twee
de om circa half 2.

WERE Dl - D. V.G. 
Zondag j.l: zette DVG de bekerronde 
voort met een prachtige overwinning op W ere Di in Tilburg. 
Met de wind in de rug trapt DVG af en 
dringt W ere Di geheel op haar eigen 
speelhelft terug. Na tien minuten opent 
de linksbinnen van DVG uit een corner 
de score 0-1. Dan komt W ere Di iets 
meer in de aanval, maar het blijft bij 
enkele verre schoten. DVG is overwe
gend in de meerderheid, maar door te 
kort spel en slordig schieten, hetgeen 
mede veroorzaakt werd door de sterke 
wind, komt er voor de rust geen veran
dering. Eenmaal staat de DVG-midden
voor vrij voor open Were Di-doel, doch 
schiet over. 
Na de rust denken vele DVG-supporters 
het ergste, want nu heeft. hun club de 
wind tegen. Inderdaad het valt na de 
rust in het begin niet mee, maar zachtjes 
aan werkt DVG 'zich weer los en moet 
de Were-Di-achterhoede alle zeilen bij
zetten om erger te voorkomen. Na een 
kwartier schiet van Alphen langs de uit
lopende Were-Di,-keeper in en DVG 
leidt .met 0-2. Nu is het al DVG wat 
de klok slaat en Were Di komt er niet 
meer aan te pas. Voor de scheidsrechter, 
die goed leidde, ofschoon hem enkele 
duidelijke buitenspelgevallen ontgingen, 
het einde blaast, heeft van Alphen op 
fraaie wijze nummer drie in de touwen 
gejaagd en hiermede een mooie overwin
ning voor DVG veilig gesteld. 
Het tweede elftal speelde thuis voor de 
competitie 0-0 gelijk. 
Zaterd;;igmiddag togen de A en B-junio
ren van DVG naar St. Oedenrode om 

daar Rhode B en C te gáan bekampen. 
De B-junioren gingen met 7-1 ten on
der, terwijl de A-junioren tegen een ver
sterkt Junioren B-elftal van Rhode met 
6-1 het loodje moesten leggen.
A.s. Zondag DVG-Nevelo (Oisterwijk),
aanvang 2 uur. 

DE STERKE MAN 
Ergens tussen Oostel- en \Vestelbeers 
moet jaren geleden een heel sterke man 
gewoond hebben. Hij was zo sterk als 
een paard. Hij kon zo maar een kar met 
mest beladen beneden uit de potstal 
trekken. Om de assen van zijn karren te 
smeren had hij geen dommekracht nodig. 
Hij zette zijn schouders even onder het 
geval, schoof het wiel wat opzij en 
smeerde er wat vet aan. Het moet zelfs 
eens gebeurd zijn dat hij met zijn kar en 
paard in een heel smal landweggetje een 
buurman tegen kwam die een vracht 
hooi geladen had. Het was onmogelijk 
elkaar te passeren. Toen moet die sterke 
kerel zijn eigen paard en kar zo maar 
over de vracht hooi gezet hebben, zodat 
ze allebei weer konden verder rijden. Ge 
zult wel schokschouderen als ge dit 
hoort, maar het is ongelogen waar. Het 
is wel een tijdje geleden, dat dit gebeurd 
is, maar er zijn nog genoeg mensen, die 
u dit kunnen vertellen als waar gebeurd, 
omdat ze het zelf hebben gezien. 
Nu moet ge weten, dat er een dorp in 
Brabant ligt ebt Gemonde heet. Gemon
de is een schone stad, met vier hoeken 
aaneen gelapt. Dat weet ge natuurlijk. 
Maar al is het clan maar een klein gat, 
de mensen die er wonen zijn nu niet 
precies achterlijk. Vroeger, toen i.n de 
Beerze ergens die sterke man woonde, 
waarvan ik u zojuist vertelde, woonde er 
in Gemonde alleen maar bessemmakers 

en anderhalve boer. Dat soort mensen 
zijn hun tijd altijd voor. Ge kunt ze zo
maar niet van alles wijs maken. Men zegt 
wel dat de wind die van Gemonde komt 
nog niet eens deugt, maar de mensen die 
er vandaan komen zijn niet van vandaag 
of gisteren. 
Zo was het ook toen. Er woonde daar 
een boerenzoon, die naar de mening der 
Gemondenaren nogal redelijk sterk was. 
Maar toen hij hoorde vertellen van de 
sterke man ergens uit de Beersen, toen 
schudde hij met zijn hoofd en zei, dat hij 
dat niet geloofde voordat hij het zou ge
zien hebben. Dat was dus tamelijk mo
dern voor die tijd. Al moet men in de 
gaten houden, _dat er onder de Apostelen 
ook al een ongelovige Thomas bij was. 
Toen men dan ook telkens opnieuw over 
de wonderbaarlijke sterkte van die ster
ke man bleef doorpraten, nam die onge
lovige . Gemonclenaar het plan op, zelf 
eens te gaan kijken. Hij zou die sterke 
man wel eens gaan opzoeken. 
Op een goede dag in het voorjaar, toen 
alle boeren van Brabant bezig waren hun 
aardappelland om te ploegen, ging hij op 
stap, na een behoorlijke vracht boter
hammen en spekstruif onder zijn kiel 
gestopt te hebben voor de komende 
honger. 
Hij liep door het schone landschap van 
zijn geboortestreek en ge11oot op zijn 
manier van het voorjaar. Hij passeerde 

Een goede daad 
voor een schone zaak 

De Stichting Gezinszorg is met de Katholieke Arbeidersbeweging in goed gezelschap bij het organiseren van een Fancy-Fair, Als de K. A. B. het enthousiasme los slaat bij haar leden, dan is geen hindernis te groot, geen moeilijkheid onoplosbaar_ om het arrangement te verzekeren. De opzet is gewis groots, de aantrekke
lijkheid van de Fancy-Fair door verschei
denheid van amusementjes verzekerd. 
Alle factoren dus om de gemeenschaps
zin ruim baan te geven. En Boxtels be
volking, die begrijpt waarom het hier 
gaat, zal het bewijs van solidariteit zeker 
leveren. 
De Gezinszorg toch is een jonge stich
ting mes een sociaal doel voor de be
volking van Boxtel. Dus een terrein, in 
zover beperkt, dat ieder gezin te onver
hoopter tijd op haar hulp aanspraak zou 
kunnen maken. Dit is dan ook de factor 
waarin de aansporing, om voor deze 
Fancy-Fair grote belangstelling te tonen, 
besloten ligt. 
Als jong en oud de eerstkomende vier 
dagen eens royaal in de beurs willen 
grijpen, dan zal het succes voor de Stichting overweldigend zijn. 

v. A.

ADV ANCE TAFEL TENNISNIEUWS. 
Zondag 4 Ap�il speelde Advance 1 haar 
eerste promotiewedstrijd voor de over
gangsklasse tegen de kampioenen lste 
klasse Limburg en wist haar superioriteit 
te tonen door een 7-3 overwinning. 
Er werd goed gespeeld, de wedstrijden 
stonden op een hoog peil doch ook hier 
gold het weer de eerste klap die een 
daalder waard was. 
Moerdijk opende .de wedstrijd met een 
mooie overwinning op G. Wierts uit 
Kerkrade. Hij speelde op de ons welbe
kende manier, even een opening zoeken 
en dan een keiharde forehand. 
Ook zijn andere twee wedstrijden wist 
Moerdijk te winnen wat, gezien zijn ge�. 
dwongen rustperiode (Mil. dienst)· een 
beste prestatie mag heten. R. Steinman wist zijn 3 partijen ook weer
te winnen. Het is opvallend dat hij iedere
tegenstander met zijn gedraaide back
hand het nakijken geeft waar nu bij
komt dat zijn fore-hand er ook mag zijn.
Van Berkel was niet zo op dreef, hij • 
verloor 2 van zijn 3 wedstrijden niette
genstaande het feit, dat hij nog wel zijn 
eigen aanvallend spel kon spelen daar 
geen van onze Limburgse gasten tot het 
offensief overging. 
Over het algemeen was het typerend, dat 
de Limburgers steeds maar bleven ver
dedigen, doch het mag gezegd worden, 
dat ze dit dan ook uitstekend deden. 
Zij hebben met eer verloren en gaven 
hun Boxtelse tegenstanders de handen 
vol werk. 
Wij mogen dan ook met genoegen terug
zien op deze sportieve eerste promotie
wedstrijd en spreken de hoop uit dat de 
volgende wedstrijd tegen Maastricht ons 
de lang begeerde overgangsklasse bren
gen mag. 

BILJARTEN. 
Uitslag voorwedstrijden der 4e klasse, 
gespeeld bij "Krijt op Tijd" 
1. W. de Boer 2.32 gem. 
2. A. v. d. Wetering ' 2.25 " 
3. J. Puin 2.17 , ,,Groene Pommerans" 
1. J. Boly 3.00 gem. 
2. Th. Rooyakkers 2.50 " 
3. Th. Eltink 2.06 " 

1. 
2. 
3. 

,.'t Hoekje" 
L. vb. d. Heuvel
P. Voets
C. Leyten

2.30 gem. 
2.06 " 
2_.06 " 

Eindstand persoonlijk kampioenschap 
3e klasse. 

carb. brt. gem. h.s. 
J. Karsemakers (kamp.) 766 216 3.54 29
C. Nieuwenhuizen 736. 209 3.52 22
St. Tausch 749 228 3.24 18
W. de Kort 766 250 3.06 27
C. Elissen 724 253 2,86 27
C. v. d. Elst 701 250 2.80 20 
M. Karsemakers 714 291 2.45 15
H. v. Geffen 588 262 2.24 12
L. v, d. Wetering 638 292 2.18 12

Zaterdag e.k. worden in het élublokaal 
van de Amateur (café J. Waals) de wed
strijden, die beslissen over het 4de klasse 
kampioenschap, gespeeld. Deze _beloven 
een spannend verloop te hebben. 

1 Verhaalvan de week 
Boxtel, liep over de Oirschotse Dijk en 
sloeg de richting van Middelbeers in. 
Nu en dan ging hij even zitten om uit te 
rusten, om een boterham op te eten of 
een spekstruif naar binnen te slaan. Hij 
groette nauwelijks de mensen die hij 
tegenkwam, omdat hij van plan was gauw 
op de plaats van bestemming aan t� ko
men en nog die zelfde avond naar huis 
terug te lopen. 
Hier en daar had hij al eens naar de 
weg gevraagd en steeds had men hem de 
goede richting ;iangewezen. Hij liep 
overal binnendoor en vorderde heel 
goed. 
Eindelijk, toen hij• dacht niet zo ver 
meer verwijderd te zijn van het doel van 
zijn tocht, wilde hij toch maar eens vra
gen, waar daar ergens de sterke man 
woonde. 
Hij zag niet ver van hem vandaan een 
boer bezig het aardappelland om te ploe
gen met een grote stellingploeg, die met 
een koppel zware ossen bespannen was. 
Wel, dacht onze Gemondenaar, aan hem 
kon ik de weg wel eens vragen. 
Hij stapte naar de ploeger toe en. vroeg 
de weg naar de sterke man. De ploeger 
stond stil, pakte met zijn ene hand de 
ploeg en de beide ossen op en wees 
ermee in de richting van een nabijgele
gen boerderij. 
De Gemondenaar is toen niet verder 

• meer gegaan.



Gesprek va� Vanavond 
"Het kan verkeren", zei Bredero. En 
altijd komt dat weer uit. 
Nog eventjes geleden wilde Rauter heel 
Nederland laten sterven voor Duitsland 
en enkele Nederlandse verraders, en van
daag wil hij zelf voor Nederland sterven. 
Dat is toch erg aardig van hem, dat 
moeten we zeggen. 
En weet je wat ook aardig is? 
l.ieftinck heeft ons beloofd dat het alle
maal goed komt, als we maar sober
willen zijn en hard willen werken. Onze 
staa-tsschuld is nu wel 25 milliard ge
worden, maar <lat betalen we wel, als
we maar ons best doen.
Ook heeft hij beloofd de ambtenarij in
te zullen krimpen, omdat dit de betaling
van de staatsdiensten ten goede zal ko
men. 
Over het alge111een houdt Lieftinck zijn
beloften wel, dat weten de belastingbe
talers het beste. Du!l we zullen hem nu
ook maar weer geloven.
Verder dient het vermelding dat Boxtel
zijn Benelux contact waarschijnlijk gaat
leggen tussen onze gemeente en Meche
len. In deze stad wonen de "maneblus
sers", die op een avond de maan wilden
gaan blussen met hun onnozele brand
spuiten. In ieder geval doet Boxtel ook
aan een modeverschijnsel mee, en dat is
erg ·modem.
Overigens zijn we in Boxtel aardig aan
onze deviezen-positie aan het meewer
ken. Dinsdag werden er op de export
slagerif en van de N.C.B. tweehonderd .
varkens geslacht voor Engeland en België.
Dat brengt weer wat centen in het laatje. 
Als we nog even geduld hebben dan mo
gen we zelf onze vetste varkens weer
opeten, terwijl we de lieve vleesvar
kentjes naar de buitenlandse fijnproe-
vers sturen.
Ale dan het spek weer een dubbeltje het
pond kost, dan wordt het weer een goede
tijd voor de straathonden.

_parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Zondag 11 April 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 wordt opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van· de parochie. 
Om 9 uur gel. H. Mis voor Harrie v. d. 
Wetering v.w. de R.K. Hockeyclub 
M.E.P. Vandaag gaat de 2e schaal voor
de bizondere noden van het Episcopaat,
welke bizonder in de milddadigheid van
de gelovigen wordt aanbevolen.
Vandaag om kwart voor 12 Mariagarde
en vanmiddag om half 4 H. Familie.
Vanavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje.
Wij willen er nog eens aan herinneren,
dat degenen, die gedurende de veertig
daagse Vasten gebruik hebben gemaakt
van de toegestane verzachtingen in de
Vastenwet, alsnog het zuivelgeld (min
stens 15 cent) kunnen storten in de daar
voor bestemde offerbus.

Donderdagavond om 7 uur -Lof met 
Rozenhoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
v!ln 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. 
jrgt. voor Johannes van Oirschot en Ida 
Santegoets de hsvr.; z.a. gel. mndst. v. 
Gerarda van Hemmen-van Vught; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Antonius 
Brussel ers; H. Bloedkapel gel. jrgt. voor 
Maria v. Gemert-Schoenmakers; om 
half 8 gel. jrgt. voor Jan Moors; z.a. 
gel. jrgt. voor Wilhelmina Timmermans; 
H. Hartaltaar gel. lrl. Mis voor Petrus
Laus v.w. de Spaarvereniging de Kei;
om half 9 gez. mndst. voor Maria van
Gerwen.
DINSDAG: 0111 kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Justinus v. d. Eerden; z.a. gel. 1-1. 
Mis voor Antonius Pijnenburg; H. l lart
altaar gel. jrgt. voor Huberdina Queens
Kusters; H. Bloedkapel gel. 1-1. Mis voor 
Martinus Michielse; om half 8 gel. jrgt. 
voor Agnes Moors-v. cl. Broek; z.a. gel. 
jrgt. voor Franciscus van Schijndel; 1-1. 
Hartaltaar gel. 1-1. Mis voor Adriana 
van Minderhout-Simons; om half 9 gez. 
mndst. voor Petrus Laus; om half 10 
Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Theodorus Peeters; z.a. 
gel. jrgt. voor Elizabeth v. cl. Struyk-v. 
Mensvoort; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Adrianus van Brunschot en Cornelia 
Schalks; H. Bloedkapel gel. jrgt. voor 
Henricus van Gemert; om half 8 gel. H. 
Mis voor onze jongens in Indië v.w. 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. mndst. 
voor Hendrica de Bresser-v. d. Loo; 1-1. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Hendrica'v. d. 
Loo-v. Esch; om half 9 gez. mndst. ':· 
Martinus Verleg. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Wilhelmina v. d. Meyden; 
z.a. gel. jrgt. voor Cornelus Smits; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Andreas
de Visser v.w. de buurt; H. Bloedkapel
gel. jrgt_ voor Willem van Gemert; qin
'half 8 gel. H. Mis voor Johanna R"o
salia Baeten-Meyers; z.a, gel. jrgt. voor
Marinus van Diessen; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Martinus Giesbers; om
half 9 gez. mndst. voor Mechelina Pen
nings-v. d. Akker. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johanna van Ha eren; z.a. gel. 
jrgt. voor Adrianus en Johanna v. d. 
Leest; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Cornelis v. d. Heuvel; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Anna Hensen-v. d. 
Langenberg v.w. de- buurt; om half 8 gel. 
H. Mis voor Franciscus Verheyden v.w.
de buurt; z.a. gel. H. Mis voor Adriana
van Minderhout-Simons; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Gerardus van Brun
schot v.w .. de buurt; om half 9 gez.
mndst. voor Rosalia de Haas-Selhorst.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Anna van Lieshout; z.a. 
gel. mndst. voor Petronella vm Grinsven
v. d. Steen; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Anna Hensen-v. d. Langen berg; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Marinus 
van Griensven v.w. de kinderen; om half 
8 gel. mndst. voor Gerardus van Brun
schot; .z.a. gel. H. Mis voor Petrus Mu
selaars en Henrica van Drunen de hsvr.; 

H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Henriëtte
Witteveen-Schöne; om half 9 gel. jrgt.
voor Theodorus van Son en Johanna
Horsten de hsvr.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Cato Lam
mers; Dinsdag gel. H. Mis voor Johanna 
van Lieshout-de Werd; Woensdag gel. 
H. Mis voor Gerardus Schellekens; Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. 1-1. Mis
voor Maria van Gerwen.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Joannes van Beers, geb.
en won. te Oirschot (St. Petrus-parochie)
en Maria Cornelia Eykemans, geb. te
Schijndel (St. Scrvatius-parochie) en won.
in deze parochie; Petrus J-lendricus van
Liempd, geb. en won. te Schijndel en 
Anna Joachim Elizabeth Schaffer, geb. 
en wo1;_ in deze parochie, waarvan heden 
de eerste afkondiging geschiedt. Cornelis 
Donatus Voermans, geb. en won. in deze 
parochie en Petronella \Xlilhelmina Dee
nen, geb. te Oostelbeers en won. te 

. Oirschot; \'Vilhelmus Petrus Maria van 
Geffen, geb. te Boxtel en won. te Eind
hoven en Petronella Joh. Maria Voets, 
geb. par. H. Hart en won. in deze par. 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. Willibrordus van Nieuwburg, 
weduwnaar van Adriana van Erp, geb. 
te Haaren en won. in deze parochie •en 
Gerdina Hekspoor, wed. van Adrianus 
Schellekens te Helvoirt; Wilhelmus 
Franciscus den Otter, geb. en won. te 
Best en Martina van Griensven, geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 3e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht ,de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 

2e Zondag na Pasen, t 1 April 1948 

De 1e schaal is voor de Kerk; de 2e v. 
de B.N. 
De Hoogmis is vandaag met volkszang. 
Direct na de Hoogmis Santa Teresa voor 
de meisjes. Ook de nieuwe leden worden 
dan verwacht. Na afloop korte bespre
king met de leidsters .. Om kwart voor 
12 H. Familie voor de Jongens. 
Om 3 uur Plechtig Lof met installatie 
van 20 "Kajotsters". De meisjes zelf 
zullen de lofzangen zingen. De Aalmoe
zenier zal een korte toespraak houden. 
Om 7 uur Lof met volkszang en Rozen
hoedje voor onze Jongens in Indië. 
Woensdag beschermfeest van St. Jozef, 
Patroon der H. Kerk; de leden der H. 
Familie worden in een der H. Missen 
verwacht. 
Vrijdagavond half 8 repetitie voor dè 
zangeressen der H. Familie van meisjes. 
Laat allen dan present zijn. 
ZONDAG, 11 April: 6 uur lezend� 
dienst; 7 u. l.d. tot intentie der V.K.A.].; 
8 uur l.d. voor de parochie; kwar-t over 
9 l.d. voor Henrica v. d. Broek v. w. Ap. 
des Gebeds; half 11. de Hoogmis voor 
Theodorus Barten v.w. Broed. St. Willi-
brord. 
MAANDAG, 12 April: 7 uur Gef. l.j. 
voor Johannes v. Breugel, echtgenote en 
zoon; l.j. voor Cornelis Strijbosch en 
Theodora Theunissen z.e.; l.d. voor 
Gerardus v. Brunschot van Personeel v. 
Oerle; kwart voor 8 l.d. voor Willem 

Op de drempel van een Nieuw Tijdperk: 

Ooggetuigen op punt 
'' 
Nul''

Op 16 JULI 1945 werd in de woes
tijn van Nieuw-Mexico om half zes
's morgens de eerste atoombom ge
boren. Het was het eerste vuur· op 
aarde, dat niet zijn oorsprong had 
gevonden op de zon, maar door 
mensenhanden uit de onzichtbare 
deeltjes der kosmos te voorschijn is 
geroepen. 
Het hachelijkste moment van jaren
lange voorbereidingen beleefden de 
Amerikaanse geleerden bij het in
eenzetten van die proefbom, waar
mee aan alle onzekerheid die nog in 
laboratoria en fabrieken heerste een 
einde moest worden gemaakt. Bijna 
sloot de helse machine in elkaar, de 
springstof was reeds op haar plaats
gebracht. Op dat ogenblik raakte 
een belangrijk onderdeel klem op 
een verkeerde plek .... 

WEINIGEN waren in die donkere nacht 
getuige van het angstaanjagend lange 
schouwspel, dat zich diep in 't geheim 
afspeelde in de onbewoonde streken van 
de Zuidelijkste Noord-Amerikaanse staat. 
Daar, in een· onherbergzame woestijn 
enkele honderden kilometers ten Zuiden 
van Albuquerque, verzamelden zich rond 
het "punt Nul" • de pioniers van het 
Nieuwe Tijdperk: de denkers, die het -
geheimschrift der atoomenergie wisten 
te ontcijferen, de ontwerpers van de gi
gantische bouwwerken waarin nog onge
kende krachten werden opgewekt, de 

. scheikundigen voor wie de nieuwe spring
stof geen geheimen meer bezat, en de 
hoogste militairen aan wie het mach
tigste wapen aller eeuwen gedemon
stree zou worden in al zijn verblindende 
kracht. 

Op onze kaart van Nieuw Mexico 
stond de route uitgestippeld naar
een omlijnd gebied met 'de symbo
lische code-naam "Drievuldigheid". 
Binnen deze kring lag het "punt 
stalen mast naast talloze meet-in
Nul", waar een dertig meter hoge 
strumenten slecpts een klein, schijn
baar onaanzienlijk apparaatje be
vatte . ... 

�N NIEUWE ZON KOMT OP 

IN DIE DAGEN wist nog niemand iets 
af van de mogelijke gevolgen, welke 
deze eerste ontploffing voor de mens
heid kon hebben. Er waren geleerden 
van naam, die in die nacht nog vreesden 

, voor een volledige verpulvering van onze 

ZONNEBRANDOLIE IN DE NACHT 

HET HACHELIJKSTE MOMENT 

EEN NIEUWE ZON DOOR MENSENHAND ONTSTOKEN. 

aarde en al ,�at daar op was. Er twijfel
den even zovele natuurkundigen -.zelfs 
in de laatste seconden of het de mens 
ooit zou gelukken enige invloed uit te 
oefenen op de oorlog met zo'n klei.n 
wapen. 
In een kleine colonne reden onze auto's 
door het duister van de nacht. 
De laatste dorpen, die we zo stil moge
lijk passeerden, lagen weggezonken in 
diepe rust. Een vreemde stoet is het, die 
in San Antonio naar het Oosten afbuigt, 
de Rio Grande over, langs route 380 de 
woestijn tegemoet .. .. 
Zwarte wolkenflarden verdonkeren de 
sterrenhemel; in de verte flitst het weer
licht en dan ligt er even een onheilspel
lende gloed over het zand en de rots
achtige heuvels. Een kille, kale vlakte 
is om ons heen. 
Als we een achttal kilometers hebben 
afgelegd langs een speciaal aangelegde 
weg in Zuidelijke richting, stopt de stoet 
bij enkele rode lampen. 
Stemmen in de nacht. Militai(e politie 
komt de wagens onderzoeken. Nauw
keurig controleren zij onze zeer bijzon
dere papieren. Andere mannen· met hel
men op staan rond een radiowagen. 

Zij krijgen vreemde orders vannacht. 
Een stem uit de luidsprekers beveelt: 
insmeren met zonnebrand-olie. We 
kijken elkaar aan . , .. Huiverend 
van de kou in de woestijnnacht. 
Maar de flesjes komen te voorschijn. 
We zijn slechts 35 kilometers van 
een nieuwe zonsopkomst verwijderd 1 

• Een lichtglans, die nog door geen
sterveling ooit aanschouwd is.

EEN OOGGETUIGE VERTELT: 
EEN HEVIG ONWEER woedde er al 
dagen Jarig boven die onherbergzame 
oorden van Midden-Amerika. Beangsti
gend flikkert het hemelvuur onder de 
dreigend donkere wolkengevaarten, als 
een waarschuwende stem uit de hoogte 
rommelt de donder ... . Wat zál er ge
beuren als de bliksem de stalen mast 
ontijdig treft? 
Nog krioelen de uitgezochte deskundi
gen dooreen op punt Nul. De afzonder
lijke delen van de atoombom zijn bij
eengebracht ,op een verlaten boerderij. 

Dr. R. F. Backer, professor aan de Cor
nell Universiteit brengt de lading op zijn 
plaats. De spanning stijgt tot een hoogte
punt. 
Dit kleine apparaatje vertegenwoordigt 
een waarde van vijf milliard gulden. 
Volkomen nieuwe fabriekscomplexen zijn 
er voor gebouwd en volledige steden. 
Zes jaren lang zwoegden de beste Ameri
kaanse geleerden aan de verwerkelijking 
van een idee, waarbij één misrekening 
de ondergang van de gehele wereld kon 
betekenen. Nu pas kan blijken, of alle 
moeite, tijd en geld niet vergeefs zijn 
geofferd. 
Generaal Farell tekent namens het Mini
sterie van Oorlog het bewijs van ont
vangst voor de atomische springstof. De 
Verenigde Staten van Amerika zijn eige
naar geworden van een voorlopig onver
vangbaar materiaal. 

Even later moet professor Backer 
constateren, dat één van de belang
rijkste onderdelen, hoewel zij door 
de kundigste machine-bankwerkers 
pasklaar zijn geslepen, klem ge-

• raakt is.

Buiten flitst onheilspellend het weerlicht, 
kraakt de donder . . . ...  De bom moet uit 
elkaar voor het te laat is! Vooraanstaan
de mannen der wetenschap breekt het 
angstzweet uit. Zij kijken op de seconde
wijzer van hun horloge. Drie minuten 
verstrijken ..... . 
Een zucht van verlichting stijgt op als 
het onwillige onderdeel loslaat en einde
lijk op zijn plaats gebracht kan worden. 
De laatste ogenblikken breken aan! 

HET "UUR NUL" NADERT. 

"NOG TIEN MINUTEN", klinkt de 
stem van dr. Allison uit de luidsprekers 
in de waarnemingsposten rond het punt 
Nul. We krijgen de laatste aanwijzingen. 
Als de automatisch werkende schakelaars 
de voorbereidingen voor de ontsteking 
hebben overgenomen, moet ieder gaan 
liggen met afgewend hoofd, het gezicht 
naar de grond en de ogen extra be
schermd. Twee korte stoten op de siréne 
zullen aangeven wanneer alle gevaarkan
sen voor verblinding, luchtdrukgolven 
enz. voorbij zijn. 

v. d. Langenberg; l.j. voor Catharina v.
Grinsven-Nielen; half 9 z.j. voor Theo
dorus v. d. Weyst. 
DINSDAG, 13 April: 7 uur Gef. l.j. v. 
Johannes v. Breugel, echtgenote en zoon; 
l.j. voor Christina en Wilhelmina Rovers
v. Kasteren; l.d. voor de Heer Karel
Alexander Smit; kwart voor 8 l.d. voor
Willem v. d. Langenberg; l.d. voor Maria
v. d. Langenberg-Hosewol v.w. St. Willi
brord; half 9 I.m. voor Clazina v. d.
.Gouw-v. d. Dungen.
WOENSDAG, 14 April: 7 uur l.d. voor
Gerarda Queens-Kusters; I.m. v. Tonny
Noorcn; I.m. v. Allcgonda v. Dijk; kwart
voor 8 l.j. voor Johannes v. cl. Linden en
Johanna Leenders z.e.; l.d. voor Gerar
dus v. Brunschot v. w. Pers. v. Oerle;
half 9 I.m. voor Johanna v. d. Sande
Merks.
DONDERDAG, l 5 April: 7 uur Pl. I.m.
voor Christianus Merkx; l.m. voor Jo
hanna v. d. Sande-Merks; I.m. v. Theo
dorus Barten; kwart voor 8 l.j. voor
Adrianus v. Erp; l.111. voor Henrica v. d.
Broek; half 9 z.d. voor Bizondere In
tentie.
VRIJDAG, 16 April: 7 uur !.cl. voor
Willem v. d. Langenberg; l.j. voor Ma
rinus v. d. Ven; l.j. voor Adrianus van
Genuchten; kwart voor 8 l.j. voor Adria
na v. d. Meerendonk-v. d. Velden; l.d.
voor Petrus v. Opdorp en echtgenote;
half 9 l.d. voor Adrianus Brusselers v.w.
Kabel-Personeel; half 8 Repetitie zange
ressen H. Familie voor meisjes.
ZATERDAG, 17 April: 7 uur l.j. voor
Antonia v. Genuchten-v. Oirschot; l.d.
voor Adrianus Brusselers v.w. Kabel
personeel; 1.d. voor Maria v. Ruremonde;
kwart voor 8 l.j. voor Johanna v. d. Lie
venogen-v. d. Boogaard; !.cl. voor Wil
helmina v. Uden-v. d. Bruggen; half 9
l.d. voor Jozef v. Doremalen te Bandoeng
overleden. 

PAROCHIE H. LAMBERTUS 
GEMONDE. 

2de Zondag na Pasen 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur voor Theodo-· 
rus Olieslagers. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Antoon 
Steenbakkers. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Huberdina 
hsvr. van Ant. Steenbakkers. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Engel
bertus v. d. Linden en Regina de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jo
hanna v. d. Linden en Antoon v. d. 
Linden. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Albertus v. 
d. Brand.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna
hsvr. en Albertus v. d. Brand.
Deze week zullen geschieden:
Maandag mndst. voor Henricus Kemps;
Dinsdag mndst. voor Henrica v. Logten;
Woensdag mnclst. voor Antonetta van
Kempen; Donderdag mndst. voor Cor
nelis Schellekèns; Vrijdag mndst. voor
Willem v. d. Linden; Zaterdag mndst.
voor Adrianus v. Ruremonde.

PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 

2de Zondag na Pasen 1948 
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v. 
d. parochianen; half 9 H. Mis voor Jo
hanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 10

Prof. Oppenheimer, de chef van het we-
• tenschappelijk "opperbevel", heeft de

leiding in de hoofdcontrolepost Z 10.
,,Nog vijf minuten".
Een zoeklicht tast langs de donkere wol
kenbanken. De regen heeft opgehouden,
generaal Groves en generaal Farell lopen
herhaaldelijk naar buiten en verzekeren
elkaar dat de paar sterren, die er te zien
zijn, helderder schijnen te worden.
,,Nog één minuut".

De zenuwen van prof. Oppenheimer 
zijn tot het uiterste gespannen. Hij 
draagt de ·verantwoording als leider 
van de onderneming, die over het 
lot van de gehele mensheid zal be
slissen. Zijn adem stokt, hij kan niet 
meer terug. Machtige "electronen
vingers" hebben de bediening der 
meest ingenieuse apparaten der we
tenschap overgenomen en schakelen 
langzaam verder. We zien, hoe hij 
zich vastgrijpt aan een deurpost, vol
komen in strijd met alle waarschu
wingen om te gaan liggen. lnplaats 
van ook zelf zijn ogen te bedekken, 
staart hij recht voor zich uit in de 
duisternis. 

,,Nul uur minus tien seconden!" 
Een groene vuurpijl klieft de lucht. Bo
ven ons grommen de motoren van twee 
superforten, die waarnemingen zullen 
doen in de hoge luchtlagen. 
,,Nul uur minus drie seconden!" 
Een tweede vuurpijl stijgt op, verspreidt 
even haar groenachtig schijnsel, dooft 
dan langzaam uit. Een doodse stilte valt 
in over de vlakte. Het is zoals generaal 
Farell later verklaarde:: ,,Wij staken 
onze handen uit naar het onbekende en 
wij wisten niet, wat er het gevolg van 
zou zijn." 
,,Nul uur minus één seconde". 
We drukten onze gezichten op de grond 
en beschermden de ogen met de handen. 
,,Tijd!" 

DE EERSTE ATOOMBOM 
ONTPLOFT. 

HET LEEK ONS, alsof er uit het bin
nenste der aarde een gigantische super
zon oprees, waarvan het onwezenlijk 
schitterende licht ons door alle bescher
mende lagen heen de ogen verblindde. 
Het licht van ontelbare zonnen scheen 
plots tot één reusachtige vuurbal vere
nigd, die daar pal binnen ons bereik om
hoog ijlde in een duizelingwekkende 
vaart. 
We staarden er naar door speciale bril
len. Hemel en aarde stonden in groene 
gloed, de wolken scheurden uiteen en 
de tijd stond stil. De bol werd van het 
donkerste purper fel oranje, zette uit tot 
enkele kilometers middellijn als wilden 
de ontketende krachten met volle teugen 
de vrijheid inademen, die hun na milliar
den en milliarden jaren omknelling ge
schonken werd. De woestijn van Nieuw-

• Mexico baadde in een zengend licht,

uur Hoogmis voor Mej. Wilhelmina v. 
d, Boom. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B. N. . . 
Om half 3 Lof met Rozenhoedje, om 
Gods' zegeningen te verkrijgen over 
Orion en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. H. Mis 
voor de Heer en Mevrouw Maas-de 
Werd. 
DINSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor 
Huberdina Leyten-Schellekens; kwart 
over 8 gez. H. Mis voor de Heer Her
manus v. cl. Heuvel en Maria de dochter. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Mevr. 
Henriëtte \'(/itteveen-Schöne; kwart over 
8 gez. mndst. voor Weduwe Cornelia 
de Groot-v. Roosmalen. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Anto
nius v. d. Meyden; kwart over 8 I -L 
Mis voor de leden v. <l. Godvruchtige 
Vereniging ter ere v. d. H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Bernardus 
v. cl. Heyclen en Johanna Maria v. d.
Steen hsvr.; kwart over 8 J-1. Mis v.w.
Broederschap "St. Willibrord" voor Mej.
Anna Maria Pijnenburg-v. cl. Sancle.
ZATERDAG: half 8 jrgt., waarbij de
kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor
Antonius Schalkx uit deze parochie; kw.
over 8 H. Mis voor Maria Antonia v.
Beers.
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 opbloei van het verenigingsleven op
katholieke grondslag te verkriioen.
30 dagen worden de gebedep verzocht
voor Weduwe Petronella Dekkers-Kui
pers te Zeeland, Wilhelmus v. Deursen
te Veghel en de Z. Eerw. Heer Johannes
v. Welie, gewezen pastoor van Uden
hout, overleden. 
Alsnog is voor degenen, die wegens de 
dispensatie van vleesspijzen op sommige 
Zaterdagen van de Vasten heeft gebruik 
gemaakt, gelegenheid om 15 cent dispen
satiegeld te betalen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes Antonius v. Esch 
uit deze parochie, en Margo Maria Pij
nenburg uit Den Dungen, waarvan hed•n 
de derde afkondiging geschiedt. Johannes 
Hubertus Dorssers uit de parochie Lomm 
en Anna Hermina Dinnissen uit de St. 
Nicolaas-parochie te Venlo, Arie Hen
drikus de Jong te Uithoorn en Hermina 
Huberdina Dinnissen uit deze parochie, 
Cornelis v. d. Nieuwelaar uit de parochie 
v. d. H. Lambertus te Haaren en Jo
hanna Adriana v. Esch uit deze parochie,
waarvan heden de tweede afkondiging
geschiedt. Antonius Marinus de Rooy,
wonende in de parochie St. Petrus' Ban
den te Oisterwijk en Francisca Cornelia
Vissers uit deze parochie, waarvan heden
de eerste afkondiging geschiedt.
Voor de Missie opgehaald in Knuisten
koepel vanwege het bruidspaar Gerardus
v. d. Heijclen en Adriana Maria van
Gestel f 9, 50.
ZONDAG, 18 April: 7 uur H. Mis voor 
de parochianen; half 9 H. Mis ter ere 
v. 0. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand
voor behouden thuiskomst. Hierbij wordt
de kerk met 'n kaars vereerd.
Om 10 uur gezongen jrgt. voor de
Weduwe Anna v. Beers-v. Geffen.

helderder dan ooit de dag ons brengen 
kon. We zagen de vreemdste schaduw
beelden van menselijke gestalten tegen 
een achtergrond van goudkleurige heu
vels. Het leken woestijnplanten, zo roer
loos stonden zij bijeen in die ongedacht 
zichtbare verten. Midden in de nacht ... 
Prof. Kistiakowsky beschreef het 
schouwspel als "de zuiverste voorstel
ling, die de verbeelding zich kan schep
pen van de Dag des Oordeels". 
Een halve minuut later deed zich de eer
ste luchtdruk van de explosie gevoelen. 
De eerste golf wierp zelfs waarnemers 
op dertig kilometer afstand nog tegen de 
grond, waar zij ook behoorden te liggen 
tot de siréne het signaal "veilig" zou 
geven. Meerdere golven volgden. Het 
glas van sommige autoruiten op grote 
afstand versplinterde. 
En dan rolt het zwaarste gerommel aan, 
dat ooit in één donderslag voortgebracht 
kon worden, als een eindeloos lang aan
houdend gebulder dat tegelijk uit het 
diepste der aarde zowel als uit de hoog
ste hemelen op ons af komt. Een vrese
lijk oorverdovend gegrom, dat de meest 
Godsvruchtige gelovigen onder ons in 
schijnt te hameren dat nietige stervelin
gen zich vergrepen hebben aan de 
Krachten der Schepping. 
Ondertussen kookt en kolkt een padde
stoel van rook' en stof omhoog tot diep 
in de stratosfeer. Een boeiend en schrik
aanjagend schouwspel van ongekende 
kleuren en afmetingen. Het verheft de 
mens, maar het vermorzelt gelijktijdig 
zijn bevattingsvermogen voor de omvang 
en de gevolgen van dit kosmisch vuur. 
De aarde beeft onder onze voeten. 

DE DREMPEL OVERSCHREDEN! 
Prof. Kistiakowski omarmt dr. Oppen
heimer, wiens gelaat zich ontspannen 
heeft tot een rimpelachtige grijns van 
opluchting. Het is gelukt! De krachten 
uit het atoom kunnen worden vrijge
maakt en nog bulderen de echo's het JA
over de onafzienbare vlakte. 
Speciale tanks kruipen langzaam in de 
richting van "punt Nul", waar een ont
zaglijke krater in de rotsachtige woestijn
bodem gaapt. Van de stalen mast en al 
de apparaten en meet-instrumenten is 
zelfs geen enkel splintertje terug te 
vinden. 
Boven onze hoofden verstrooien de win- ' 
den van verschillende luchtlagen de laat
ste flarden rook en verpulverd puin in 
alle richtingen... Dan wordt de terug
reis aanvaard. 
Iemaml kijkt naar de opkomende zon -
de echte - die zich verheft aan de kim, 
als was zij wakkergeschrokken uit haar 
nachtelijke droom. We vergelijken haar 
vertrouwde schijnsel door onze donkere 
bril met 't zoëven aanschouwde licht, dat 
mensenhanden vrijmaakten uit de 
materie. 
De zon lijkt ons een nietige kaarsvlam. 
En dat is misschien de meest verbijste
rende ontdekking, die wij konden doen ... 
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!. Wi::ÊK-:� • zóNOAC: half 7, I.j. vöot Johannes v. Zatërdag otidet de H. Mis van 8 uur al, .• ; J: , 1
-,-�/ ... 1,.J r :: .. ,:. :·Jt r;

d. Biggelàar; s ti. I.m .. tot wel±. _der par.; gemene H. Communie der kinderen; de 10 uur z.j. voor Lamberdina Christianus. jongens komen biechten Donderdag-mor-
v. Gestel; 3 uur Lof, daarna jortgens- gên 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen 8 uur. congreg. Maandag tot Zaterdag 7 uur z. 7e voor Antonius v. d. Pas. 

,MAANDAG: half 8 z, mndst. voor Willem Bekkers; 8 uur I.m. voor Eerw. Zr. Elzearia v. Ryzewyk overleden te Oir: schot. DINSDAG: half 8 z. mndst. Marinus Habraken; 8 uur 1. mndst. Maria Hendr. v. d. Sande.WOENSDAG: half 8 z. mndst: Catharina Willems-Welvaarts; 8 uur 1. mndst.Mathilda Prinsen.DONDERDAG: half 8 z. mndst. Theod.Hollanders; 8 uur 1. mndst: Engelbertusv.'d. Wiel. • VRIJDAG: half 8 z. mnds( Adr. Kuppens; 8 uur 1. mndst. Frans v. d. Meyden.ZATERDAG: half 8 z. mndst. Wed.Martina r!endr. Verdenk; 8 uur I.m. Jac.v. Esch overleden te Vught.

'' 30e Jac. v. Esch, overleden te Vught; Eerw. Zr. Elzearia v. Rijzewijk overleden te Oirschot; Gerardina. Tinnebroek overleden te Liempde. 7e Antonius v. d. Pas overleden te Liempde. Gedoopt: Adr. Joh. Henr. zoon van Henri Kuppens-v. Kaathaven; Henrica Petronella Anna Maria Corn. dochter van Frans Klaassen-Habraken; Henrica Wilh. Theresia dochter van Henri Quinten-v. d. Meulengraaf. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 

Tweede Zondag na Pasen 
HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur de Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de . middag om 3 uur • Lof met Rozenhoedje, na het Lof een 

MAANDAG: half 8 mndst. -voor Gerar• dina Com�lia van Schijndel�v. Dijk. DINSDAG: half 8 H. Mis uit dankbaarheid (R). WOENSDAG: half 8 H. Mis uit dank� baarheid (S). DONDERDAG: half 8 H. Mis voot Maria Cornelia ·van Gorp-Schellekens. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Gertruda van der Staak-Konings. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus Franciscus van den Braak. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak; H. Mis voor Adriana van de Ven-v. d. Struyk; H. Mis voor Albertus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL-BOXTEL 

2e Zondag na Pasen. 11 April. 
Om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Woensdag: Beschermfeest v;,n de H. Jo-zef. Om 8 uur Lof. • 

• • 
·�rengen·,.;:1f·

Prima zuivèr wollen Mantelstof 
f 6,68 140 cm breed 7 punten 

per meter 
� geel 
• blauw

• licht beige
• donker beige

K.L.M. OVERALLS f 15.85

IJzeren Ledikanten. Opklapb,edden 

Breikatoen v.a. ·70 et. 

Natuurlijk bij: 
ZONDAG: half 7 l.i. Adr. Eykemans;8 uur l.j. Lamberdina· v. d. Staak; dehoogm. tot welz. der par.

lied. Dinsdag m.oeten de kinderen van het . 4de, 5de en 6de leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van half 8 zullen ze gezamelijk communiceren. Woensdag plechtig!Jeid_ van de H. Joseph. De uiterlijke viering van dit feest zal uitgesteld worden tot Zondag a.s. 

Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. MAANDAG: 7 uur voor Wilhelmus van der Ven. DINSDAG:. 7 uur voor Wilhelmus van der Ven. 
A. P. v. d. BOOMEN::RESINK - . 
STATIONSTRAAT 43 • • • BOXTEL • . I 
Winkel de gehele dag geopend, Maandagochtend tot half 2 gesloten, f In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. Ger. W eymer en Theodora hsvr. Dinsdag 7 uur I.m. Gerardina Tinnebroek als over!. lid der broederschap H. Gerardus Majella. 

Enige damesmantels, -regenjas, zomerjurken (maart 40) en damesschoenen te koop., in 
Met 'grote vreugde geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje goede staat. Bevragen Mo

de lenstraat 19. HELMA dat bij het H. Doopsel namen ontving: Wilhelmina Maria Adriana 
A. J. Robben. A. Robben-Ackerman.Piet.

Aangeboden • te Boxtel: net kosthuis in klein gezin, geen beroepskosthuis. Brieven om nadere inlichtingen onder No. 7, Molenstraat 19. 

WOENSDAG: 1 uur voor Pastoor Otterbeek. VRIJDAG: half 8 tot zekere intentie. 

'NETTE JONGEN GEVRAAGD

voor opleiding in het kruideniersvak, leeftijd 16 tot 
20 jaar, prettige werkkring en goede vooruitzichten. 

Aanmelden ALBERT HEYN, BOXTEL 

Gevraagd 

op kantoor van textielfabriek te Boxtel 

BOXTEL, 5 April 1948. Nietiwe Kerkstraat 87. 
Te koop bij M. v. Osch, Ge-
�llf:g� 12' een kalfkoe, aan 

Een aankomend vrouwelijk bediende Te koop: binnendeur met kozijn. Bevragen: Molenstr. 19. ••••••••••••••••••••••••••• 
• • : Op Maandag 19 April a.s. : : hopen onze geliefde ouders : • 1 • • W. v. Doorema en : : L. v. Dooremalen • : v. Dinther:: de dag te herdenken, waar- : : op ze voor 2� jaar in het : : huwelijk traden. : : D11t God hen. nog lang : • moge sparen 1s de wens •: van hun dankbare kinderen. : 
• •: MARIETJE. : 
: zus. : 

Te koop: een toom beste bii;:gen G. Y. ),ij Joh. de Laat, Langenberg 15. 
met MULO-opleiding en enige practische 
ervaring� vlot kunnen typen en accuraat 
werken. 

Te koop: 2 tweepersoons zee- Uitvoerige brieven onder no; 74 bureau van gras matrassen. dit blad. Bevragen Molenstraat 19. 
Te koop eeri partij eet-aardappelen bij H. J. v. d. Loo, Nieuwstraat 171. R. K. Nijverheidsschool Boxtel 

Nieuwe leerling�n voor de Dagschool 

4 • 

'� 

pen1ng 

MAANDAG 12 APRIL om, 10 uur 
heropenen wij onze 

Gemoderniseerde winkel 

• 
Wij hebben in Textiel weer ruime 

keuze en nodigen uit tot een bezoek. : COR. : : Receptie van 1-2 uur. : 
• •: BOXTEL, Tongeren 9. : 
••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••• 
• • : Op Dinsdag 20 April vieren : 

�e koop bij J. van Weert, Langenberg, een toom· beste biggen. kunnen zich opgeven tot uiterlijk 
Zaterdag 17 April a.s:Te koop: Een jonge guste koe, een fornuiskachel en een bak- in het schoolgebouw Nieuwstraat 49a. Boxtel, elke dag van oven. Vic. v. Alphenlaan 20. 9 uur v.m. tot 5 uur n.m; (ook Zaterdagmiddag) . Op verzoek worden ook aanmeldingsformulieren toegezonden. Te koop: Een toom beste Opleiding wordt gegeven voor de bero�pen: TIMMEREN Biggen G.Y. bij J. Valks, On- - MEUBELMAKEN - METSELEN - STUCADOREN 

Ma nuf acturenhuis "DE MAGNEET''· 1 • •: CIEL v. d. VEN : 
• •• en • rooi 12. _ :.. MACHINE- en SMEDENBANKWERKEN. 

Te koop: Krielen: 3 Hennen De cursus vangt aan op 1 September 1948.
patrijs, 1 Haantje Sabelpoot 

d 

H. OPHEIJ Breukelsestraat 95 Boxtel

bij Chr. Bergman, Frans Stael'. Tuin•, Bloem•, Gras•, Klaverza en, Seradella, 

: RIKA v. d. LANGENBERG: : hun • Zilveren Huwelijks- : : feest. : : De wederzijdse Ouders en : : Familie wensen de Jubila- : : rissen nog een lang en "ge- : Te koop: zwaar massief eiken lits-jumeaux met spiralen, z.g. a.n. Tevens 1-persoons ijzerenledikant met spiralen. Bevragen Molenstraat 19.

straat 17. 
z • • z 

• aa1ma1s, onnep1tten, enz. voor deze zaden is Notaris P. Mertens 
Uw adres 

: lukkig Huwelijksleven. • : 
• •
····�······················· 

Te koop: 300 kg zoete lupinen, eerste nabouw, bij F. J. Helmer, Roond 10. Een best maalkalf te koop bij A. Verhoeven, Roond 4, Boxtel

'HUB. POULISSEN Zaadhandel 
RECHTERSTRAAT 50 . BOXTFL 

Beschikbaar zijn Bouwgrond Gevonden : een sigarettenkoker. Tegen advertentiekosten terug te bekomen bij A. van Uden, Luisel 19. 
Gevraagq, voor een dag per De burgemeester van Boxtel maakt bekend, dat het voorweek, huisnaaister voor ver-· nemen bestaat, aan de gemee,nteraad voor te stellen, de bij stelwerk en het maken van de gemeente Boxtel in eigendom zijnde bouwterreinen langs kindergoed. . Adres: Bossche- de Bosscheweg en langs de Deken Spieringsstraat te verkoTe koop: een toom beste big- weg 42. _ pen tegen de volgens de geldende prijsvoorschriften toelaat-

�i�y���;;�r· v. d. Pasch, On- Te koop: een toom beste big- t::a�rid�n dienen zich schriftelijk tot burgemeester e� wetgen bij Heelegens, Tongeren houders te wenden. Te koop: kippenkooi 6 m lang en 5 m breed. J. Vorstenbosch, Lennisheuvel 114, Boxtel. 
102. b. Aan een eventuele verkoop zullen in ieder geval de volgende 

Voor direct gevraagd een net meisje voor halve of hele dagen. Adres bevragen: Molenstraat 19. 

Te ko�p: eikenhouten schrijfbureau, wit geëmailleerde fornuiskache!, Philips radio Universeel, wandeltrekwagentje en een schilderstuk. Bevragen: Molenstraat 19 

Z eer getoffen door de vele en oprechte blijkenvan medeleven, die mij gewerden van de zijde der Boxtelse Bevolking en talrijke vrienden bij gelegenheid van mijn Gouden Priesterjubileum op 29 Maart j.1., zeg ik allen en iedereen afzonderlijk van ganserharte dank.0. L. Heer, die alles weet en alles vergeldt, mogede edelmoedigheid en de ijver, waarmede Gij Zijn Priesterschap hebt verheerlijkt, rijkelijk zegenen. 

BOXTEL, 8 April 1948. 
• 

A. KERSTEN,Witte Pater.

voorwaarden worden verbonden: 
a. binnen anderhalf jaar moet op het te verkopen perceel een woning worden gebouwd, die voldoet aande door burgemeester en wethouders uit een oogpunt van welstand te stellen eisen;
b. binne� de onder a genoemde termijn mag de grondniet aan derden worden verkocht;
c. bij niet voldoen aan de voorwaarden onder a en bis de verkoop nfetig en verbeurt de koper eenboete ten bedrage van driemaal de koopsom.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de dienst van gemeentewerken. De burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT 

HET ADRES VOOR 
Prima Zure Haring en Rolmops 

vos 
STATIONSTR. 44 

Voor het FIJNE M.AA TWE R K. • Kleermakerij 

te BOXTEL 
zal aldaar 

PUBLIEK VERKOPEN op Woensdag 14 April 1948, voorm. 10 uur voor en ten huize van de Heer H. van Elten, Rechterstraat 7, om cqn. tant'geld: 'MAHONIEHOUTEN SECRETAIRE eikenhouten kastje, twee persoons waskast; nachtkastjes, fornuiskachel, zo goed als nieuwe mangel, lampetkannen met kommen, sigarettenkastje, schilderijen, cocosmatten, traploper met roeden; weckflessen, 2-pits gasstel, stoelen en tafelsen wat er verder te koop zalworden aangeboden.
Bezichtiging een uur voor deverkoping.

Accountantskantoor 
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 Telefoon 512 Inrichten, c.ontroleren en bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Koolplanten 
Kropsla planten 
verkrijgbaar 

Kunstcommissie "Herlevend Boxtel" 
Mededeling aan de abonné( e )s 

Woensdag 14 April, 8 uur, in de Ark 
VOORDRACHT OVER 

uw adres • Kerkstraat 60 Hub. Poulissen 
M, CORVERS & f, YERHAGEN • 's,BOSCH Rechterstraat 50 • Boxtel

De Volkskunst in Indië 
MET PROJECTIE door de heer F. A. WAGNER 

Toegang voor niet,abonné(e)s f 2.,. 
Gelegenheid tot plaatsbespr�ken van 12, 1 uur aan de Ark 

Kantoorboekhandel TIE LE N 
Stationstraat 

Wij hebben weer een ruime sortering 
artikelen voor de school. Zie onze etalage 

Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 
-- Rookt kwaliteit 
en Koopt blJ Bert Nieuwe Kerkstraat 73 

vol geur en smaak 
' van den Braak • Telefoon 450 

STEENBAKKERS· Stationstraat 58 

GEVRAAGD 
R. K. MEISJE boven de 18 ja.ar voor dag en nacht. Aanmelden tussen 16 en 20 April. Mevr. P Lemmens, Merhcimstraat-Molenwijk Boxtel 
De administratie van 

!BcaSmit' s. CentàiHt 
is telefonisch Het adres voor stofferen e_n repareren van alle soorten meubel• aangesloten 513 lnllJsten van . Foto'•• Platen en Schilderstukken ena. onder nr. 

Als het gaat over Zaden of BJoemen 
Steeds hoort ge dan v. Zog�hel noenien 

B R I L L E N Uit voorraad leverbaar ..'s·Morgens besteld, 's a�onds klaar. 

• 

F.P. v.Langen,Stationstr.62 Horlogerie, Optiek, ·Goud en Zilver. ERKEND ZIEKENFONDSLEVERANCIER 

Wat Frankrijk er van zegt: 

tlwudt/fJd k fwttl: 
Yvonne- Michotte, de populaire voorzitster van een Franse huisvrouwenver

eniging klaagde bij haa'r be
zoek aan Amsterdam over de 
duurte in Frankrijk. ,,Sparen?" zei ze, ,,onmogelijk! Had de Franse huisvrouw ten• minste maar een De Gruyter, die van ieder tientje aan cassabons één gulden contant terugbetaalt!" Zij heeft gelijk: De Gr:uyter helpt sparen! 

LDE GRUYTE�] 

• 

,. 

• 
: '"1 

Hero 

. ' •' ••• 1 
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P,ijvaeq,sel P,caS-ant' s Centaun 
Uitgegeven voor de Katholieke Arbeidersbeweging en 

van de FANCY-FAIR van 

de Stichting 

10 -13 

R.K. Gezinszorg 

April 

bij gelegenheid 

K.A.B. en Gezinszorg 
Katholieke Arbeiderspeweging en 
gezinszorg; kan men zich een ge
lukkiger combinatie denken om 
het enthousiasme bij de Boxtelse 
bevolking los te slaan? 
De K.A.B. is zodanig met Boxtel 
verweven en samengegroeid, dat 
haar doel en streven geen nadere 
aanbeveling behoeft. 
De Gezinszorg is nog niet lang 
aan het werk in onze gemeente. 
Intussen heeft zij reeds stormen
derhand de sympathie veroverd. 
Het werk der Gezinszorg wordt 
door het gemeentebestuur van de 
grootste betekenis geacht; een be
langrijk subsidiebedrag uit de ge
meentekas is daarvan het stoffe
lijke bewijs. Dit mooie werk moet
niet alleen in stand blijven, maar 
zodanig worden gefundeerd en 
uitgebouwd, dat het een blijvende 
plaats verkrijgt in de Boxtelse ge
meenschap. 
Moge de fancy-fair daartoe in alle 
opzichten bijdragen; de K.A.B. is 
er borg voor nu zij de Gezinszorg 
heeft gekoppeld aan haar eigen 
doeleinden voor deze dagen. 

De burgemeester der 
gemeente Boxtel, 

Drs. M. A,. 'M. v. HELVOORT 

40 )arig Jubilé 
van de K.A.B. afd. Boxtel 
Hadden wij enige weken geleden bij ge
legenheid van de opening van de 
"Zwaanse Brug" een feestweek va·n de 
R.K. Middenstandsvereniging afd. Boxtel, 
welke naar men ons van bevoegde zijde 
mededeelde, buitengewoon geslaagd is, 
heden staan we voor 'n ander feest, n.l. 
•Joor het 40-jarig jubilé van de K.A.B.,
afdeling Boxtel.
Wij wensen onze Zuster-vereniging har
telijk geluk met dat jubilé en wij hopen
dat zij ook in de toekomst veel voor
haar leden en voor de 'gemeenschap tot
stand zal kunnen brengen.
Wanneer wij eens bezien wat de K.A.B.
in het verleden bereikt heeft, dan zal
men tot de ontdekking komen, dat hier
werkelijk een gelukwens op zijn plaats
is. Het sociale vraagstuk is n.l. in die 40
jaren, dank zij de activiteit van de K.A.B.
en de bereidheid van andere organisa
ties, in zeer goede banen geleid.
Door het in leven roepen van allerlei
fondsen en instellingen, als daar zijn
Ziekenfondsen, Pensioenfondsen, Kin
derbijslagfondsen, Wachtgeldfondsen,
Doktersfondsen, Vacantiefondsen, Ar
beidswetten enz., is voor een zeer groot
deel aan de bestaansonzekerheid van de 
werknemer een einde gemaakt. Laten wij
hopen dat door onderlinge samenwer
king in Nederland een gemeenschap kan
geboren worden waarin het voor ieder
een prettig is om te leven. Moge ieder
een, tot welke groep of standsorganisatie
hij ook moge behoren, eerbied en erken
ning hebben voor elkanders rechten,
maar daarbij ook niet vergeten dat
tegenover rechten nu eenmaal altijd
plichten stonden, en :zullen ·blijven staan,
en laat dan ook iedereen, vooral in deze
tijd, zijn eigen plichten naar best vermo
gen vervullen en de rechten tegenover
anderen zo goed mogelijk eerbiedigen.
Dan zullen wij veel tot stand kunnen
brengen, veel onenigheid wegnemen en
een maatschappij krijgen waarin het
Christendom, dat tot zijn voornaamste
gebod de Naastenliefde heeft, zal zege
vieren.
Moge Gods Zegen in de toeicomst op
het werk van de K.A.B. blijven rusten
zoals ook Zijn onmisbare Zegen in het
verleden op haar gerust heeft.
Zoals alles in deze wereld, kost ook een
organisatie als die van de K.A.B. geld,
héél véél geld. Om deze moeilijkheid het

hoofd te bieden, heeft de K.A.B. een 
Fancy-Fair op touw gezet, en gezien de 
schitterende prijzen die daar verdiend 
kunnen worden en de gezellige sfeer die 
daar geschapen is, zal het zowel voor 
onze leden als voor ieder ander, de 
moeite waard zijn daar eens een kijkje 
te gaan nemen. 
U zult er heus geen spijt van hebbe11. 
U moet wel zorgen dat U Uw portemon
naie niet thuis laat, dan kunt U zich daar 
buitengewoon amuseren, U kunt mooie 
prijzen verdienen en U steunt er zowel 
de K.A.B. mede, alsook de Stichting Ge
zinshulp, welke twee verenigingen samen 
het batig saldo voor goede doeleinden 
zullen besteden. 
Heren van de K.A.B. nogmaals proficiat 
en het beste succes! 

A. K. W. V., afd. Boxtel. 
JAC. VAN SUSANTE, Voorzitter 

Een Fancy-Fair en .. . . .  

wat daarmee samenhangt !
Met genoegen heb ik het aanbod aan
vaard om een enkel woord te schrijven 
over de a.s. Fancy-Fair, welke gehouden 
en gearrangeerd wordt door de K. A. B. 
Afd. Boxtel, in samenwerking met de 
Stichting Katholieke Gezinszorg. 
Het initiatief mag gelukkig geheten wor
den, daar juist de opbrengst practisch in 
zijn geheel zal worden besteed aan de zo 
broodnodige gezinszorg en ik kan clan 
ook niet anders dan eenieder aansporen 
deze Fancy-Fair te bezoeken en te 
steunen. 
Dank zij echter, mede met behulp van 
onze Middenstand, is deze Fancy-fair 
uitgegroeid tot een machtige onderne
ming en het blijkt dus ook weer hieruit, 
dat beide organisaties elkaar terdege 
nodig hebben. 
Reeds eerder is op beider belang gewe
_zen en de nadruk gelegd, doch het kan 
niet genoeg bekiachtigd worden, dat ook 
in de naaste toekomst dit door beide or
ganisaties met hare leden nooit worcle 
vergeten om zodoende samen sterk te 
staan en gewapend te zijn tegen over
grote moeilijkheden, welke willicht nog te 
wachten staan in de toekomst. 
Ik eindig met de wens, dat deze Fancy
fair alle vruchten voor K.A.B. en Ge
zinszorg moge afwerpen, welke zij zich, 
tot het organiseren hiervan, hebben 
voorgesteld. 

Voorzitter R.K.M.V. 

De R.K. Gezinszorg 
en de Boeren 

Het geven van een fancy-fair door onze 
zusterorganisatie, de K.A.B., ten bate 
van de R.K. Gezinszorg, is voor mij een 
welkome gelegenheid, om deze ten op
zichte van de Boerenstand wat nader te 
belichten. 
Mocht de R. K. Gezinszorg voor de 
arbeidende stand in de eerste plaats van 
groot belang zijn, ook voor de Boeren
stand kan zij van grote betekenis zijn. 
Men zal moeilijk kunnen spreken over 
een gezonde maatschappelijke samenle
ving wanneer die niet kan voortspruiten 
uit degelijk gevormde christelijke gezin
nen, maar evenmin zal men een hechte, 
degelijke R. K. Boerenstand kunnen vor
men zonder dat het goede boerengezins
leven daaraan ten grondslag ligt. Het is 
daarom een eerste eis, dat ook aan onze 
boerengezinnen, die zorg en aandacht 
besteed kunnen worden, welke nodig 
zijn om tot een goed, katholiek boeren
gezinsleven te komen. Dit is echter he
laas niet altijd mogelijk; en vooral in de 
grotere, nog groeiende gezinnen, meestal 
op de kleinere boerenbedrijven, waar de 
strijd om het bestaan soms moeilijk kan 
zijn en waar de moeder, door tal van 
omstandigheden, zo dikwijls niet in sta.;it 
is, om zich ten volle aan haar taak te 
geven, kan dit soms veel te wensen over 
laten. Nu is het een bekend feit, dat men 
in het boerengezin, meer clan waar ook, 
samenspreekt en samenwerkt of m.a.w. 
in het boerengezin worden de gezinsle
den zoveel mogelijk in de bedrijfswerk
zaamheden ingeschakeld. In dit verband 
gezien, zou het van grote waarde zijn, 

wanneer enige van onze boerenmeisjes 
zich in de opleiding tot gezinsverzorging 
of gezinshulp konden begeven, om dan 
straks in het raam van de R. K. Gezins
zorg meer speciaal in de boerengezin
nen, die hulp, die verzorging en die 
voorlichting te kunnen bieden, die daar 
zo nodig zijn en waarop zij toch recht 
hebben. In samenwerking met andere 
standsorganisaties en met de hulp van 
de Overheid, kwam dan ook ten platte
lande een mooi sociaal werk tot volle 
ontwikkeling. 
Zo bezien mogen wij onze zusterorgani
�atie, de K.A.B., van harte feliciteren 
inet haar initiatief tot het houden van 
haar fancy-fair ten bate van de R.K. Ge
zinszorg en wij wensen haar van harte 
een volledig succes. Onze boeren en 
vooral onze boerinnen, moge hierin een 
aansporing vinden om deze fancy-fair te 
bezoeken. Zij zullen daar enige uren van 
amusement en genot vinden, maar ook 
vooral zullen zij de taak van de Stands
organisaties ten aanzien van de R. K.

Gezinszorg beter leren kennen. 
P. J. v. d. ME[JDEN, 
Voorz. R.K. Boerenbond 
Boxtel. 

Stichting Katholieke Gezinszorg 
In de branding van het sociale leven 
staat het gezin. 
Hecht op het fundament van onze ge
loofsleer kan het nooit worden wegge
spoeld. Maar wel moet het beschermd 
worden, wanneer door oorzaken van bui
ten af, de strijd om het bestaan te zwaar 
wordt of wanneer inwendig de krachten 
te kort gaan schieten. 
R.K. Gezinszorg wil zowel de sociale als 
de charitatieve hulpverlening in katholie
ke solidariteit samenbinden onder dioce
sane leiding met medewerking der 
standsorganisaties. 
Eigen deskundige gezinshulpen komen in 
de bedreigde gezinnen , dit werk van 
sociale en huishoudelijke verzorging ver
vullen. 
Nu in onze gemeente de noodzakelijk
heid van Katholieke Gezinszorg geble
ken is, moeten wij gezamenlijk deze 
moderne naastenliefde opbouwen. 
Het moet! En daarom kán het. 
Als ieder een offertje brengt dan gaan 
wij het allemaal waarderen. 

J. B. DEELEN, 
Voorzitter van de Stichting 
Kath. Gezinszorg te Boxtel. 

Alles klaar? 

Draaien! 
De lang verwachte Fancy-Fair gaat dan 
eindelijk een feit worden. Reeds lang 
koesterde de K.A.B. de plannen daartoe, 
maar ze werden, uiterst voorzichtig, be
waard in een verloren hoekje van het 
K.A.B.-hart. Alleen op besloten bestuurs
vergadering werd er wel eens over ge
sproken en clan nog alleen maar wan
neer deuren en vensters gesloten waren, 
als leefden wij in de tijd der bokken
rijders. 
Maar dan klinkt, als een donderslag bij 
heldere hemel, de noodkreet van de 
jonge Stichting "Katholieke Gezinszorg" 
en plotseling gaat het K.A.B.-hart open 
en op hetzelfde moment liggen de plan
nen op tafel: een grootse Fancy-Fair, 
waarvan de helft van de opbrengst komt 
ten bate van de Stichting Katholieke Ge
zinszorg. Dan vliegen de deuren open 
en de K.A.B. ontketent het offensief van 
naastenliefde, daarbij gesteund door de 
genoemde Stichting en alle geledingen 
der Boxtelse gemeenschap. Schrijfma
chines ratelen, drukpersen _praaien, tele
foons rinkelen, boden rijden af en aan, 
kortom, de K.A.B. had het offensief in
gezet, hetgeen niet meer te stuiten was. 
Onder het motto: ,.goed of niet" werd 
een Fancy-Fair georganiseerd, die zijn 
weerga in de Boxtelse geschiedenis niet 
kent. Kosten nog moeiten werden ge
spaard om iets te brengen, dat voor het 
publiek attractief en voor het goede doel 
lonend zou zijn. 

De Directie's 
van Bioscoop "De Ark"

en 

D N• B. 
" " e 1euwe 1oscoop 

HEBBEN BESLOTEN OM VANAF HEDEN 

Elke Bioscoopbezoeker 
een GRATIS L OT van de Fancy-Fair te verstrekken .. 
Elke avond worden er 10 schitterende prijzen verloot, zodat 
U kans hebt om voor niets een mooie prijs te winnen! 
De trekking van de op Vrijdag 'en Zaterdag uitgegeven loten 
heeft plaats op Zaterdagavond om 11.00 uur, voor de overige 
loten heeft de trekking plaats op de dag van uitgifte om 
11.00 uur op de Fancy-Fair. 

ro;-;rijzen, die op Dinsdag 13 April niet zijn afgehaald, 
1 

• 
worden bij opbod verkocht. 

Wij menen te mogen zeggen, dat wij, 
wat he,t eerste betreft, dank zij de ge
weldige steun die wij allerwegen kregen, 
geslaagd zijn. Of het tweede bewaarheid 
zal worden, moeten wij afwachten, dat 
zullen ons de komende dagen leren, doch 
ook nu rekenen wij op de Boxtelse ge
meenschap! De Fancy-Fair moet be
stormd worden, U zult er geen spijt van 
hebben. 

Dankbaar, want zonder die morele en 
materiële steun, zouden wij nu niet aan 
de vooravond van de bovengenoemde 
opening staan. 
Onze dank gaat op de eerste plaats uit 
naar het Gemeentebestuur van Boxtel, 
dat spontaan elke gevraagde (en onge
vraagde) hulp verleende. 
De stands- en vakorganisaties verleen. 
den ons een morele steun, die niet te 
onderschatten is. De Boxtelse fabrikan
ten gaven met gulle hand, de winkeliers, 
van groot tot klein, deden voor hen niet 
onder. Allen, ja ook kastelijns, slagers 
en bakkers, zij gaven zoveel er in hun 
vermogen lag. Onze dank daarvoor en 
wat meer zij: de dank van de gemeen
schap! 

Met de Leuze: 
WIJ BIEDEN U ATTRACTIE'S ! 
STEUNT GIJ ONZE ACTIE'S 1 

bieden wij U een Fancy-Fair, die er zijn 
dlag 1 

Bestuur K.A.B. 

Hartelijk Dank 
En zo is het clan morgen de grote dag, 
waarop onze grote Fancy-Fair geopend 
wordt. De dag, die het begin van het 
einde onzer werkzaamheden betekent. 
Niemand zal het ons kwalijk nemen, als 
wij nu een hartgrondig "Gelukkig" uit
spreken. Ja, het werk was zwaar en veel
omvattend, doch het werd verlicht door 
de geest van samenwerking, die wij 
overal mochten constateren. Grote hulp 
mochten wij overal in Boxtel ondervin
den en wij zijn daar dankbaar voor! 

K.A.B. Loterij 

Jeugdorganisaties en muziekgezelschap
pen doen hun best om ook het hunne 
bij te dragen, ook daarvoor reeds nu 
onze dank. 
Aan de werkers van tent en stands, die 
zelfs de nacht voor ons grote doel opof
ferden, onze dank. 
Het is onze innige wens, dat de moeiten 
en de kosten die een gemeenschap zich 
getroost heeft, niet tevergeefs zullen zijn 
en dat wij a.s. Dinsdag op een geslaagde 
Fancy-Fair zullen mogen terugzien, tot 
heil van de hulpbehoevende gezinnen en 
de Katholieke Arbeidersbeweging. 

Het Organisatie-Comité. 

De trekking van de loterij ten bate van de 
K.A.B., afd. Boxtel, zal plaats hebben op de 
Fancy-Fair, 

r 

Dinsdag 13 April, 
's avonds om 9 uur. 

IJS Op de Fancy-Fair IJS 

IJS ME'l
--, 

VRUCH'rEN 

Vraag een 

Fancy::Fair Vruchten Speciaal 
bereid met Van Geff en's IJS 

Lekker Man! 
IJS 

..1 

lfla---------------------------� �-------------------------------

.Af.ode=Expositie ,• 

OP de Fancy-Fair zijn wij vertegenwoordigd met 
een Show-stand Dames- en Kinderconfectie. 
Wij tonen U hier wat op gebied van Dames
en Kinderkleding wordt gebracht. 
Zowe! in het goedkope als middengenre, 
U komt hier eens rustig "kijken en praten",
zonder enige verplichting uwerzijds. 
Zaterdag, Zondag, Maandag, Dinsdag zijn 
wij op de Fancy-Fair geheel ten Uwen dienste. 

1. J. Witteoeen' s 
Manufacturen en Confectiebedrijf
Rect)terstraat 18, Boxtel

Á'leuS.d=Expositie f 
Van Zaterdag t.m. Dinsdag z1Jn ook 
wij vertegenwoordigd op de grote 

K.A. B. FANCY-FAIR 
Een flinke Showruimte stelt ons in staat 
gedurende deze dagen meerdere modellen 

Huiskamers, Slaapkamers, Salons 
te exposeren. 

1. J Witteoeen 
WONINGINRICHTING

Rechterstraat 22, Boxtel

IJS 



Bezoekt de .grote. 

:::: 

op de Markt 
ten bate van de Katholieke Arbeidersbe"Weging en 

de Stichting Katholieke Gezinszorg 

op Zaterdag 10 April van 4.00 
Zondag 11 April ,, 12.00 
Maa�dag _12 April ,, 7.30 
Dinsdag 13 Apri\ ,, 7.30 

uur n.m. tot 12.00 uur ·n.m. 
,, 

v.m. ,, 12.00
'' '' 

,, n.m.
,, 

12.00 
,, '' 

,, ,, ,, 12.00 
'' '' 

Op Zondag 11 April van 12.00 v.m. tot 2.00 n.m. 

SPECIALE KINDERATTRACTIES 

25 prachtige en leuke attracties, 
zoals: Schiettent, Speerwerpe�, Touwtjestrekken, Electrisch Vissen, Balwerpen, 
Flessen::hengelen, Ringwerpen, Electr. Doolhof, Hans en Grietje, Monte Carlo" 
Grabbelton, Spijkerslaan, Rad van a�ontuur, Postkantoor, U belt en wij draaien, enz. 

- Bij elke attractie zijn prachtige prijzen te winnen voor weinig geld I

Als speciale attractie laten wij· ELK UUR 

een speciale hoofdprijs afgaan 
waaronder: Haarden, Fornuiskachels, Fietsen, StQfzuigers, Tafelzilver, 

Kamgaren Herenstoffen, Rooktafels, Schemerlampen, Boeken
kasten, Dekens. 

Van de KLEINE PRIJZEN noemen "Wij o.a. : 
Theeserviezen, Linnengoed, Electr. Strijkijzers, Schemerlampjes

1 
Voetballen, Voetbalschoenen. 

Bij het ringwerpen wint U zeker. een fles drank vruchten of advocaat. De voorraad is onuitputtelijk ! 
En als U dan toch op de Fancy:::Fair bent dan komt U toch zeker even uitrusten in de 

SPECIALE LUNCHROOM, 
waar koffie uit "Het Land van Belofte" geschonken wordt. 

U komt toch ook genieten van het overheerlijke Of neemt U liever een frisse drank? Bij ons 

"Van Geffen's IJs" in onze speciale 

IJS::BAR 
WIJNBUFFET 

bent U welkom t

De gehele dag Cabaret-Muziek. 
Entree 10 et. - per persoon 
(kinderen beneden 10 jaar, mits onder geleide, vrij toegang) 

Wij bieden U attracties ! 

Elk bewijs van toegang is tevens een gratis 

lot (trekking elke dag om 11.45 uur). 

Steunt gij onze acties ! 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Op het kruispunt der welvaart 
Waar de overheidsbemoeiing en rijksbureaux de wegen kruisen 
der eigen organisaties en vrije concurrentie, daar ligt het kruis
punt der volkswelvaart. 

Alleen wanneer alles in evenwicht is kan 
men een goede grond hebben voor een 
heilzame samenleving. Daarvan is ieder
een overtuigd en talloze malen zien we 
er verschillende mensen over schrijven in 
allerlei dag- - en weekbladen. Ook horen 
we in onze Volksvertegenwoordiging al 
enige stemmen opgaan, die de taak der 
Overheid willen. b,eperken en die van de 
vrije organisaties uit willen breiden. 

Dat zijn allemaal schone en goede voor
nemens. Maar tot op heden is er niet 
veel van terecht gekomen. En men mag 
terecht vrezen, dat er voorlopig nog niet 
veel van terecht gaat komen. Tot op de 

dag van vandaag is er niet veel sprake 

van een inkrimping der ambtenarij. 
Nu het Marshal-plaJ:! in werking komt, 
zou het van belang zijri dat de voordelen 
die hieraan verbonden zijn ook inder
daad aan het gehele volk ten goede zou
den komen. 
Wanneer men straks goederen gaat in
voeren, dient men er rekening mee te 
houden, dat het volk daarvan onmiddel
lijk de successen en profijten van moet 
trekken. Natuurlijk weet iedereen, dat 
men de industrie met nieuwe machines 
vooruit moet helpen en dat daarvan in
direct door het volk geprofiteerd wordt. 
Maar men weet maar al te wel, dat het 
onmogelijk is elke tak van industrie te 
bevredigen. Daarmee zal dan ook aan 
het gehele volk, niet kunnen gegeven 
worden, wat het verlangt en waar het 
recht op heeft . 

Er zijn levensbehoeften die noodzake
lijker zijn dan machines, en tev,ens kan 
men die levensbehoeften zo ledigen, 
dat geheel het volk daarvan voordelen 
ondervindt. 

Het Brandpunt !talie· 
Nu Europa aan de vóóravond staat van 
de verkiezingen in Italië kan het zijn 
nut hebben de verkiezingen van 30 Janu
ari 1933 in Duitsland even in herinnering 
te roepen. • 
Daardoor toch zullen de verkiezingen in 
Italië, die Zondag a.s. plaats hebben, 
beter kunnen worden begrepen. 
30 Januari 1933' dan werd het Duitse 
Volk gesteld voor de keuze vóór of tegen 
Hitler. En het Duitse Volk koos, wij 
weten het maar al te goed, vóór Hitler. 
Een rampzaliger keuze had dit volk niet 
kunnen doen. 
De overwinning van Hitler is nièt alleen 
Duitsland maar heel Europa noodlottig 

. geworden. Het zal nog heel wat hoofd
brekens kosten voor dat de gevolgen van 
deze treurige Duitse "vergissing" her
steld zijn. 
Wij zien en ervaren aan de lijve nog 
dagelijks de fatale gevolgen van de stem
busoverwinning van de aanhangers van 
Hitler met zijn funest totalitair systeem. 
Italië nu wordt 18 April ter stembus 
geroepen. Daar ligt een ander totali
tair systeem op de loer. De communisten 
roeren er zich geweldig. 
Zal Italië de les van Duitsland indachtig 
zijn? 
Heel West-Europa volgt met sparining 
het gebeuren in dit land, want, let wel, 
de verkiezingen zullen haar stem 

pel drukken op alle nog vrije volken 
in Europa. En daartoe behoort._God zij 
dank ook Nederland. 
Italië kan beter weten dan wij wat het_ 
zeggen wil onder de voet gelopen te 
worden. De Italianen nog meer dan wij, 
ondervinden er dagelijks de nasleep van 
of proeven er de wrange vruchten van. 
Zij weten, zo goed als wij, dat de 
aanbidders van vadertje Stalin geen 
haar beter zijn dan de aanhangers van 
de Germaan aller Germanen: Hitler. 
Het spel van Musolini • is maar kinderspel 
vergeleken bij het spel van de Commu
nisten. 
Moskou voert een overheersingspoli
tiek. Zie maar naar Estland, Letland, 
Litaueh, naar Polen, Hongarije, Joego
Slavië, naar Roemenië, Bulgarije, Albanië 
en nu weer naar Tsjecho-Slowakije. 
Hetzelfde spelletje wil Moskou nu in 
Italië spelen. 
Dit is de ernst van de verkiezingen die 
er 18 April gehouden worden. 
Als Italië onder communistisch regiem 
komt, golft de rode revolutie er bin
nen en sleept dit land stroomafwaarts 
in haar val. 
Italië zal dan staan onder de laars van 
de dictatuur van Moskou. 
Blijven de Katholieken er van de 
stembus weg dan spelen zij m de kaart 
van de communisten. Wie m Italië thuis 
blijft helpt zijn tegenstander. Zo is het 
en niet anders. 
Zó ernstig is de toestand geworden, dat 
Z.H. de Paus het verz1,1imen van de 
stemplicht noemde een "zware fout", die 
,,<lodelijke schuld" veroorzaakt. 
Z.H. de Paus verzocht die partij te stem
men die "het standpunt der Kerk vol
doende garantie biedt." 
Ook de Bisschoppen kunnen niet meer 

baar zijn b.v. de talloze instrumenten 
voor ziekenhuizen en laboratoria. Door 
de oorlog en door de onmogelijkheid van 
import, zijn onze ziekenhuizen en onze 
Geneeskundige Faculteiten wat hun in
strumentenkamers betreft, zo ver ten 
achter met talloze andere landen, dat 
daar allereerst de nood moet gelenigd 
worden. 
Voor vele geneesmiddelen geldt hetzelf
de. En als we maar durven denken aan 
alles wat onze zieken nog tekort komen, 
dan mogen we wel zeggen, dat aller�erst 
onze belangstelling moet uitgaan naar 
deze kant van ons volk. 
Niemand twijfelt er aan, of er zitten ver
standige mannen achter de groene tafels, 
waar over de import in verband met het 
Marshall-plan beslist worden zal. Maar 
het is te hopen dat men hier een in
stantie voor uitkiest, die inderdaad uit 
het volk genomen is en de stem van het 
volk weergeeft. Onze organisaties heb
ben hier toch wel een woordje mee te 

spreken. Laat men nu 111 dit geval niet 
alles van boven af regelen, zoals we dat 
al zo lange jaren hebben moeten onder
vinden. Laat men hier het kruispunt op
zoeken van de volkswelvaart. Hier dient 
men het • contact tussen Overheid en 
volksorganisaties te leggen. Eenzijdige 
beslissingen zullen zeker uit den boze 
zijn, daar het onmogelijk is dat over
heidsinstanties de juiste keuze kunnen 
doen, als ze de noden van het volk niet 
kennen en de wil der diverse organisa-
ties niet eerbiedigen. _ ' 
Wat ten alle tijde geldt, dat geldt zeker • 
nu men een prachtige kans krijgt om de 
volksv.;elvaart te verhogen. Alleen een 
goed evenwicht kan de zekerheid geven 
voor de beste besteding der goede gaven 
uit het buitenland, 

zwijgend toezien en ook zij verheffen 
hun stem. 
Is het duidelijk dat het in Italië ernst, 
heel diepe ernst, is? 
Worden de Communisten radicaal ver
slagen dan kan Italië gered worden 
en een periode van vrede tegemoet 
gaan. 
Worden de Communisten in Italië radi
caal verslagen dan kan heel West-Europa 
komen te staan voor een nieuw begin 
al zal overal nog heel hard gewerkt moe
ten worden en zeer sober geleefd. 
Winnen evenwel de communisten, dan 
is Italië verloren en dan kan in· 
heel West-Europa nog van alles ge
beuren. 
Men is zich de ernst van de toestand 
bewust geworden. De Katholieken 
trachten - er met alle stemgerech
tigden contact op te nemen- om hen tot 
stemmen te brengen. 
"Stem en spoor aan tot stemmen" is er 
het parool. 
De kiezers van Nederland zullen ook dit 
jaar nog ter stembus wÓrden opgeroepen. 
En daarom zij van nu af aan voor ieder 
Katholiek in Nederland het parool "stem 
en spoor aan· tot stemmen." 
Tracht iedereen goed van de plicht om 
te gaan stemmen te overtuigen. 
Geef op dit gebied toch de juiste voor
lichting en vooral...... neem er geen 
loopje mee. 
Bevorder goed inzicht, reeds nu. 
Laat het woord dat Z.H. de Paus tot de 
Itälianen richt ons Katholieken van Ne
derland een les en een plicht zijn. 
Stemt .als gij geroepen wordt en stemt 
die partij die "het standpunt der Kerk 
voldoende garantie biedt." 
Is een nor duidelijker wenk mogelijk? 

v. H.·

Plaatselijk Nieuws 
FANCY-FAIR 

Groots in opzet, groots in doel. 
De K.A.B. en de Stichting "Katholieke 
Gezinszorg" hebben het begrip Fancy
Fair zo ruim mogelijk genomen. De lief
dadigheidskermis, die van Zaterdag 10 
tot een met Dinsdag 13 April op de 
Markt gehoud�n werd, was dan ook 
groots. Groots in opzet en groots in doel. 
Boxtel heeft dit (mede door een krach
tige propaganda-actie) kennelijk begre
pen, want de kolossale tent bleek nog 
vaak te klein om alle belangstellenden te 
herbergl!n. (Men noteerde 10.000 be
zoekers). 

Ten Geleide. 
's Zaterdags om vier uur n.m. opende 
loco-burgemeester W. v. d. Laar de 
Fancy-Fair met een körte toespraak, 
waarin hij de K.A.B. geluk wenste met 
het (komende) 40-jarig bestaansjubileum. 
Mede in dit verband memoreerde hij de 
prestaties van de K.A.B., die als geen 
andere standsorganisatie verankerd is 
aan het gemeenschapsleven. Spreker 
prees de ideële en charitatieve samen
werking tussen K.A.B. en Katholieke Ge-
zinszorg. 

Hetzelfde, zij het met andere woorden, 
deed Dr. Deelen, de voorzitter van de 
Kath. Gezinszorg in Boxtel. Dr. Deelen 
noemde de samenwerking van de Ge
zin9'Zorg met de standsorganisaties en ... 
gemeentebestuur noodzakelijk, wilde de 

jonge stichting tot een sociale centrale 

uitgroeien voor de gezinnen, die be
scherming behoeven tegen sociale noden, 
die zulke gevaarlijke wanbegrippen kun
nen kweken. 
Op het gedane voorstel van de Voorzit
ter van de R.K. Boerenbond om ook de 
boerengezinnen in de Gezinszorg op te 
nemen, ging spreker even dieper in. 
,,Het is tegen geen dovenrnansoren ge
zegd en wij zullen ons ook zeker in d,e 

richting begeven, nu deze organisatie ons 
schitterend werk gaat steunen", zo on
geveer sprak Dr. Deelen in zijn goed 
geformuleerde toekomstgedachten. 
De Heer Valks, voorzitter van de 

K.A.B., afd. Boxtel, gaf in zijn "ten ge
leide" allereerst een historisch overzicht 
van de Katholieke Arbeidersbewegin� 
waarna hij een vergelijking trok tussen 
de oprichtingsjaren en de huidige tijd, 
waarin de K.A.B. op allerlei terrein hèt 
aangewezen apparaat is om de arbeider 
ten dienste te staan. En om een gezonde 

arbeidersstand te kweken, zag Voorzitter 
Valks de samenwerking met de Katho
lieke Gezinszorg als een sociale plicht 
tegenover de arbeidersgezinnen. Hij ein
digde, zoals de andere sprekers met de 
wens, dat de Fancy-Fair een succes 
mocht worden voor beide verenigingen, 
opdat zij hun werk voor Kerk en Vader
land breder konden ontplooien.' 

Op volle toeren .. .. 
voor het goede doel. 

Direct na deze goede woorden en wen
sen, draaide de keurig geënsceneerde 

Fancy-Fair reeds op volle toeren, Het 
Rad van Avontuur, de clou van elk lief
dadigheidsfeest, maakte ,zijn eerste wen-

- telingen om niet meer stil te staan. Een
uitgebreide perscneelstaf zwermde uit
naar de stands waarop de vlotte carica
turen het goed "deden"; er werd koffie
geserveerd, aan een heerlijk advocaatje
genipt, een verfrissend ijsje gepikt, terwijl
een gezellige caba..-etmnziek sp-,e!s door
de feesttent dartelde.
Alles voor het goede doel, dat door vier
s_uccesvolle Fancy-Fair-dagen ongetwij
feld bereikt is. 
Moge de gemeenschap de vruchten van
haar gulle· - gaven spoedig kunnen
plukken.

UITSLAG FANCY-FAIR-LOTERIJEN 
Door de Korpschef van Politie A. v. 
Almkerk had op 14 April 1948 • de trek
king plaats voor de entree-loten en de 

bioscooploten, die op Maandag en Dins
dag, resp. 12 en 13 April werden uitge
geven. Hier volgen de uitslagen: 

Entree-loten Maandag: No. 9638 kap• 
stok (beschadigd) . 
Entree-I::ten Dinsdag: No. 8362 Sche
rn�rla1r,p. 
Bioscoo::,loten: Maandag en Dinsd2.g, 
No. 1491 en 1725 doos sigaren; 1495 en 
1698 flesje eau de cologne ; 1659 en 1489 
zilver théelepeltje; 1724 en 1744 tabak;;. 
pijp; 1723 en 1686 peperkoek; 1476 en 
1488 scheerzeep; 1480 en 1745 doosje 
sigaartjes; 1736 en 1709 mapje post; 
1678 en 1483 schilderijtje; 1733 en 1691 
mapje post. 
Uit de gezamenlijke loten van Maandag 
en Dinsdag werden deze 20 prijzen ge
trokken. 
Ook de enveloppen uit de raadstand 
werden door de Korpschef geopend, 
waarna door hem prijswinnaars werden 
uitgezocht. 
De gezinsverzorgster is geboren _ op 
30 April 1923. 

In de ene fles waren 3396 bonen, in de 
andere 557 spijkers. 
Hier volgen de namen van de gelukkige 
prijswinnaars: 
1ste prijs (herencostuurn), M. v. Esch, 
Merheimstraat 14; 2de prijs (Schemer
lamp), B. Pastoor, Deken Spieringsstraat 
11; 3de prijs (herenhoed), Tilly v. d. 
Braak, Nw. Kerkstraat 18; 4de prijs (de 
pop), H. Scheveliei-, Nieuwstraat 96; 5de 
prijs (wijwaterkruik), W. Tijbosch, Ka
steellaan 2. 
Al deze prijzen moeten vóór 20 April 
1948 op het secretariaat van de K.A.B, 
Deken Spieringsstraat 11, worden afge
haald. Na deze datum vervalt het recht 
daarop. 
Belangrijk voor Heren Winkeliers e.d. 
Het Fancy-Fair-Comité verzoekt al de
genen, die enige vorderingen op het co
mité hebben, de rekeningen· hiervoor 
zo spoedig mogelijk in te dienen bij de 
penningmeester van het comité, de heer 
C. van Oers, Dr. Hoekstraat 6.

UITSLAG LOTERIJ t.b.v. K.A.B.
Bij de trekking, die geschied is door de 
Korpschef van Politie A. v. Almkerk op 
Dinsdag 13 April, vielen de prijzen op 
de volgende loten: 
2653 (rijwiel); 1004 (rooktafel); 2077 
(larnpekap); 2740 (blauwe pannen); 461 
(zwarte pannen); 2576 (theeservies); 
1758 (broodtrommel); 946 (kolenkit); 
2629 (missaal); 1498 (melkkoker); 2187 
(koekenpan); 974 (koekenpan); 1546 
(kop en schotels); 2551 (lepelrek); 2812 
(kruisbeeld); 1815 (dienblad); 2 (bed
kruik); 831 (bussen); 1176 (6 borden); 

2600 (2 schilderijtjes); 2491 (afdruiprek); 
1624 (blik); 753 (asbak); 989 (asbak); 
2751 (krantenhanger); 2010 (keukenrek); 
1635 rekje); 446 (wasbord); 591 (mat
tenklopper); 1472 (mes); 1910 (messen
bak). 

De winnaar van het rijwiel stond dit on
middellijk af aan een vader van een groot 
gezin, wiens fiets was weggehaa!J. Voor
beeldig! 

Zij, die hun prijzen nog niet in bezit 
hebben, kunnen deze alsn:-g afh,,lel' bij 
de secretaris van de K.A.B., Th. Pastoor, 
Deken Spieringstraat 11. 

MISSIENAAIKRING 
Nog enkele dagen...... en Stapelen zal 
voor de zoveelste maal de missievlag 
gaan hijsen. En thans zal het de Boxtelse 
Missienaaikring zijn, die achter de oude 
ophaalbrug haar tenten zal gaan op
slaan. 
Och (dit is misschien voor velen nog iets 
nieuws) 't is eigenlijk heel gewoon, want 
daµk zij de gastvrijheid van de huidige 
kasteelbewoners en de altijd vriendelijke 
bezorgdheid van Broeder Bernardus, is 
de Missienaaikring sinds de oorlog hier 
als het ware gevestigd. Ze heeft vlak 
boven de gracht haar naaikamer, waar 
verschillende middagen en avonden in de 

week, onder deskundige leiding van haar 
Presidente, nijvere handen aan het werk 
zijn, om de arme kerken van onze B�x
telse Missionarissen zo goed rnogehik 
te voorzien van allerlei liturgische ge" 
waden om het hen mogelijk te maken, 
de Lit�rgische plechtigheden zo luistervol 
mogelijk te vieren. De Boxtelse Missie
naaikring is sinds de oorlog - uitge
zonderd bij de missionarissen - . een 
beetje in het gedrang gekomen en enigs
zins in vergetelheid geraakt. Het is daar
om te begrijpen, dat er al sinds lange 

tijd plannen werden beraamd, om zoals 
vroeger, op geregelde tijden het gemaak
te werk, alvorens het verdeeld werd on
der de missionarissen, aan het Boxtelse 
publiek ten toon te stellen. 
Het is bovendien goed te begrijpen, dat 
zij dit gaat doen op het terrein, waar 
ze zich het beste thuis gevoelt: Het 
Kasteel van Stape,c::a. Jam,1ter geuueg 
kon deze tentoonstelling door de tijds
omstandioheden de laatste jaren geen 
doorgang

0 

vinden. Het gebrek aan textiel 
en ...... ook wel een beetje ...... het ge-
brek aanbelangstelling waren de redenen, 
dat het niet de moeite loonde, de ver
vaardigde gewaden ten toon te stellen. 
Maar ...... de bakens zijn verzet ...... en 
van 't jaar (voor het eerst weer na de 
oorlog) nodigt de Missienaaikring alle 
Boxtelse missievrienden uit, om eens een 
kijkje te komen nemen, naar hetgeen 
hier in stilte werd gepresteerd. 
Op 24, 25, 26 en 27 April a.s. wordt 
eenieder de gelegenheid geboden, om 
zijn sympathie te tonen voor hetgeen 
hier voor de missionaris werd verricht. 
Naast naai-middagen en -avonden bestaat 
er ook nog een borduur-kransje, waar 
de dames aan huis bij een heerlijke kop 
thee het fijnere werk met geduld weten 
af te werken. 
En zo hebben vele handen eraan ge
werkt, om de Missionarissen iets goeds 
en iets moois te kunnen bieden. En wan
neer de tentoonstelling straks geopend 
gaat worden, zouden we graag een ding 
zien: Dat de Missienaaikring weer de
zelfde sympathie en dezelfde belangstel
ling mag genieten van de Boxtelse ge
meenschap, zoals die met ere vermeld 
staat in het tijdperk van voor de oorlog. 
Daarom bij deze gelegenheid een oproep 
aan alle Boxtelse missievrienden - en 
dat zijn er velen. - , 
Komt allen in die dagen eens zien, naar 
het vele nuttige en mooie werk, dat hier 
voor de missie gaat verzonden worden. 
En voor de dames: Als ge interesse hebt 
voor de missie en ge beschikt over een 
paar vrije uuïtjes in de week: Komt eens 
kijken in onze naaikamer en voor de ge
ringste bijdrage zal de missionaris u 
dankbaar zijn. 
En nu nog even uw aandacht voor het 
volgende: We zouden graag een volle
dige verzameling bijeen willen hebben 
van alle Boxtelse Priester- en Broeder
missionarissen: Wie helpt ons aan hun 
foto's. Deze worden verwacht uiterlijk 
Zondag 8 April a.s. bij Mej. v. d. Laar, 
Molenstraat 92 of bij Mevrouw Mertens, 
Rechterstraat 1. Wilt u die moeite doen? 
U draagt dan bij tot het welslagen van 
onte tentoonstelling. 

MEDEDELING 
De leid(st)ers van de verschillende stands 
op de tèntoonstelling worden Maandag 
19 April a.s. verwacht op het Kasteel v. 
Stapelen, doch niet om 7 uur, maar om 
half acht, direct na het Lof. 

FRAAIE SUCCESSEN. 
Zondag 11 April was voor Boxiel's Har
monie weer een succesvolle dag. Vijf van 
haar muzikanten namen die dag deel aan 
h� solistenconcours te Vlijmen en hoe
wel het voor de eerste maal was, dat 
deze Heren zich op het slappe koord 
waagden, wisten zij niet minder dan 3 
eerste en 2 tweede prijzen in de wacht 
te slepen, n.l. 
Fr. Stamps 1ste prijs; H. v. d. Ven 1ste 
prijs; Jac. Bekkers 1ste prijs; J. v. Eijnd
hoven 2de prijs; J. Segbars 2de prijs. 
Voorwaar een mooi succes. 
Heren muzikanten, proficiat. 

OMGEVING 

ST. PAULUS 
Bekeerling (10) 

Op de eerste Sabbat ging Saulus met 
Ananias naar de synagoge. 
En alle mannen die aan de deur staan 
buigen eerbiedig als Ananips binnengaat: 
"Wees gegroet, Ananias !" Maar Saulus 
zien zij wantrouwend en met vragende 

ogen aan. En wanneer de bijeenkomst 
eenmaal officieel geopend is, zit men te 
mompelen en stil te wijzen naar Sau
lus. ,,Is hij niet die jonge • Rabbijn, die 
met speciale opdracht naar Damascus 
was ge;wnden, om de Nazareërs daar 
gevangen te nemen? ......... En is hij niet 
op straat gezien, vriendelijk pratend met 
die Nazareërs?" Men vertelt zelfs, dat 
hem onderweg een engel verschenen is, 
die hem gezegd heeft, niet te gaan naar 
de oversten der Joodse synagoge. 
En na de voorlezing uit de Profeten, als 
door Saulus zelf het woord gevraagd 
wordt rekken zich de halzen om te zien 
en s�itsen zich de oren om te luisteren, 
naar wat hij zal gaan zeggen. Hij begint 
te verhalen over Jezus van Nazareth, in 
het kort zijn leven en sterven en ver
volgt dan: ,,En ik heb allen willen uit
roeien, die Zijn naam aanroepen en ben 
naar hier gekomen, om hen allen in 
boeien te slaan en te brengen bij de 
Hogepriesters, maar dicht bij uwe stad, 
is Hij ook aan mij verschenen, en ik 
heb Hem gezien, levend en stralend in 
licht, zoals ,de mannen getuigen, die bij 
mij waren." 
Spannend stil was het geweest onder· 
deze toespraak. Niemand durfde iets te 
zeggen, en toen Saulus het spreekge
stoelte verliet, stonden allen op, zwijg
za.im, en trokken in stilte de straat op. 
Elke sabbat trad hij op in een andere 
synagoge: Alle Joden en Godvrezenden 
in Damascus zouden zijn getuigenis over 
de Christeus moeten horen. En nergens 
werd hem het woord geweigerd. 
En ook verderop zal hij zijn getuigenis 
dragen, naar de dichtbevolkte vlakte 
rond Damascus en met zijn stok trekt 
hij op reis. Maar terwijl Saulus de stad 
ging verlaten, zaten de Joden ook niet 
srii en ze beraamden plannen tegen deze 
verrader van zijn eigen volk. Hern moest 
de mond gesnoerd en het zwijgen op
gelegd worden. 
En als Saulus na zijn omzwervingen aan 
de buitenrand van de stad weer werd 
gezien en weer trachtte op te treden in 
de synagogen, dan brak de storm los. 
Van alle kanten staken zij de vuisten 
naar hem omhoog. Ze drongen rond hem 
samen en smeten hem van alles naar 
het hoofd: ,,Verrader, afvallige", maai 
onverschrokken stapte Saulus tussen deze 
razende kerels in en zag hen streng iP 
de ogen. Hij begreep het: Voortaan zou 
den de Joden hem niet meer laten spre
ken, Zijn taak was afgedaan. 
En als het 's avonds stil en donker is 
geworden, krijgt hij door Ananias de 
boodschap: de Joden hadden beraad
slaagd, hem te vermoorden. 
Vastberaden jonge mannen hadden zich 
daartoe vrijwillig aangeboden. En Ana
nias raad luidde als volgt Verlaat deze 
stad onder geleide en keer terug naar Je
rusalern. En zijn plan is gemaakt. De vol
gende dag, na de middag, als de sta<l 
vanwege de hitte in slaap verzonken 
ligt, zal hij de baan opgaan naar Jeru
salèrn. De. reiszak wordt klaargemaakt 
en van het nodige proviand voorzien en 
als de volgende dag zijn geleiders ein
delijk binnen komen leest hij het af van 
hun gezichten, dat er iets niet in orde 
is. Hij kan de stad niet uit. De nieuwe 
stadsvoogd heeft partij gekozen voor de 
Joden. Alle stadspoorten worden streng 
bewaakt en de soldaten staan bij alle 
toegangswegen. Iedereen wordt aange
houden en scherp bekeken. Hij zal niet 
ontvluchten. 
Saulus zit gevangen. Hij maakt zijn reis
zak los, haalt er de broodjes uit en wacht 
af, wat de Heer nu beslissen zal. 
Een der geleiders heeft een romantisch 
plan uitgedacht. Saulus moest er mee 
lachen maar gaat ermee accoord. In de 
late avond komen ze hem halen, Ze 
leiden hem door de nauwe steegjes naar 
de achterbuurten, waar de oude huizen 
gebouwd staan tegen de stadsmuur, met 
een verdieping boven op de brede muur. 
Een van de deuren staat open. 
Ze trekken stil binnen, de trap op, naar 
het bovenvertrek, waar enige getrouwen 
zitten te wachten, die betrokken waren 
in dit plan. Door het venster duwen zij 
een grote mand naar buiten, die aan 
twee lange sterke touwen bev"estigd is. 
In een minimum van tijd is Saulus ver
dwenen in de mand, drukt de hand van 
zijn getrouwen en fluistert: ,,in de Naam 

des Heren." 
De mand glijdt naar beneden, langs de 
muur af, behoedzaam, schampend en 
hakend aan de uitstekende stenen van 
de stadsmuur, totdat ze eindelijk botsend 
de grond bereikt en omkantelt. En het 
volgende ogenblik ligt de vluchtende 
Saulus te rollen in de hoge netelen. 
Een korte ruk geeft hij aan het touw 
en de mand vliegt terug naar boven. 
Hij wuift nog even met de hand naar 
boven, ten afscheid en als de duisternis 
gevallen is, zoekt hij en baant hij zich 
een weg tussen het hoge onkruid totdat 
hij eindelijk staat op de heirbaan naar 
Jeruzalem. (Wordt vervolgd). D. 



Groot Congres te Eindhoven 
(Hieronder volgt een uittreksel van 
't verslag v'an 't Eindhovens Dag
blad). 

Voor de Hotel-, Café
en Restauranthouders 

Op Donderdag 29 April zal in het ge
bouw KatholieK Leven te Eindhoven een 
congres worelen gehouelen waarop de 
atdeiing Oost-Hrabant van de lanaelijke 
R.K . .bond van hotel-, café- en restau
ranthouelers en slijters St. Joseph, zal 
worden heropgericht, waarbij als sprekers 
zuilen optrea_en de heer hooy, lid van
de ï weede Kamer der Staten Generaal, 
Rector Drost uit Amsterdam en de 
bondsvoorzitter van Sint Joseph, de heer 
J. Engels uit Rotterdam.
Nu binnenkort in de Tweede Kamer
de wet op de bedrijfschappen in behan
deling zal worden genomen, is het be
grijpelijk, dat de vnje organisaties, die 
voor Cle oorlog reeds bestonden doch 
door dwang van de bezetter werden op
geheven, moeite doen, het verloren ter
rein te herwinnen, aangezien het bestuur 
van het bedrijtschap - indien dit een
maal tot stand is gekomen - gekozen 
zal worden door de leden van de vrije 
beroepsvereningingen, die hierdoor een 
directe zeggingschap krijgen op de gang 
van zaken m hun bedriJrstak. 
Een van deze voor-oorlogse vrije vereni
gingen was ook de RK. Hond Sint Jo
seph, die thans in vele districten reeds 
weer tot leven gekomen is. Onlangs is 
de afdeling Limburg weer opgencht, 
waartoe vnjwel alle beroepsgenoten toe
traden. 

SCHIDERIJEN -TENTOONSTELLING 
De reeds eerder uitvoerig aangekondigde 
in het raadhuis te houden tentoonstelling 
van schilderijen in bezit van lioxtels in
gezetenen zal worden geopend op de 
Nationale feestdag, Woensdag 5 Mei a.s. 
Zij zal voortduren tot en met Zondag 
23 Mei d.a.v. 
Dank zij de verheugende medewerking, 
die het Comité bij de voorbereiding 
dezer tentoonstellfng van de inwoners 
van Boxtel ondervindt, zal een uitge
breide, fraaie collectie schilderijen uit 
verschillende perioden kunnen worden 
geëxposeerd, welke terecht ieders be
wondering zal gaande maken .. 
Nadere mededelingen zullen spoedig 
worden bekend gemaakt. 

TENTOONSTELLING VAN HET 
APOSTOLAAT DER HERENIGING. 

Reeds hebben we aangekondigd dat het 
Apostolaat der Her·eniging, in samen
werking met de Missienaaikring van 
Boxtel een Tentoonstelling op touw zet 
op Stapelen van 24-27 April. Het is 
zeker reeds een buitengewone gebeurte
nis, dat een Missienaaikrans in deze tijd 
in staat is een expositie te houden. We 
hadden het voorrecht de vervaardigde 
voorwerpen te bewonderen; kasuitels, 
koorkap, alben enz. Het is, gezien de 
omstandigheden, gewoonweg enorm. Om 
aan deze Tentoonstelling nog luister bij 
te zetten zal het Apostolaat der Hereni
ging, zoals reeds gemeld, een Oosterse 
tentoonstellin� organiseren. 
We hebben in 1Y46 de Missietentoon
stelling bewonderd. Niemand had er spijt 
van er naar toe te zijn geweest. De Oos
terse tentoonstelling zal ongetwijfeld nit::t 
minder interessam blijken te zijn; van 
diverse zijden komen reeds inzendingen 
binnen. Niemand mag nalaten er een 
kijkje te gaan nemen. 

,,SCHINDERHANNES" 
Er staat Boxtel in de volgende week een 
aardig experiment te wachten. Op Dins
dag 20 en Woensdag 21 April n.l. zullen 
de Zangverenigingen .St. Petrus en "St. 
Caecilia" in Schouwburg De Ark, de 
bekende operette .. Schinderhannes bren
gen. De leiding van de zang berust bij 
Jac. Driessen, terwijl C. v. Etten de ba
letten heeft ingestudeerd en J. de Koning 
de spelleiding in handen heeft. 
Ongetwijfeld zal de uitvoering van deze 
operette, die opnieuw voor gemengd 
koor bewerkt is, veel belangstellenden 
trekken. 
Nadere bijzonderheden kunt U vinden 
op de advertentie-pagina. 

RIA RAGO 
. Onze jonge Boxtels� missionaris pater 
Meulendijk S.V.D., zal Zaterdag en Zon
dag a.s., 17 en 18 April, een film verto
nen ten bate van zijn missie. Het is het 
mooie, ontroerende verhaal van een in
lands meisje, dat martelares wordt om 
haar geloof. Deze film is geheel ver
nieuwd. Hij zal draaien in het Sint Pau
lusjeugdhuis en wel Zaterdag 17 April 
om 2 uur en om 4.30 uur voor de school
jeugd. Toegang 25 cent per kind. 
Zaterdagavond en Zondagavond om 7.30 
uur (d.w.z. ná het Lof). Toegang voor 
iedereen à 50 cent. 

TERUG UIT INDIE. 
Met het troepentransportschip "Sloter
dijk", dat vermoedelijk Woensdag 21 
April de haven van Rotterdam zal bin
nenlopen, komen de volgende Boxtelse 
militairen naar huis. 
Sold. A. M. van Helvoirt (Langenberg 9) 
Segt. L. M. v. d. Laak (Brugstraat 13) 
Sold. W. A. v. Opstal (Zandvliet 33) 
Sold. Th. J. Persoons, (Kloosterdwars
straat 5). 

-o-

Zoals wij reeds eerder meldden, zal 
Sergt.-Maj. J. Th. Rooyakkers, K.N.I.L., 
na een 18-jarige diensttijd, met vrouw en 
twee kinderen naar Nederland terugke
ren. De "Sibajak" zal vermoedelijk op 
Zondag 18 April in Rotterdam aan
komen. 
SLAGERS-V AKTENTOONSTELLING. 

Ter aanvulling van de reeds eerder ge
geven uitslag van de internationale Sla
gersvaktentoonstelling te Utrecht ver
melden wij nog, dat J. Willems uit Boxtel 
2 eerste prijzen en een eervolle vermel
ding behaalde. 

Ditzelfde was het geval in de beide Hol
landen, in Utrecht en in verschillende 
andere districten, die het belang hebben 
ingezien van een vereniging op princi
piële grondslag. 

Thans is de afdeling Oost-Brabant 
aan de beurt, en de organisatoren 
van het congres, de heren Nelissen 
en de Vries, verwachten dan ook alle 
Oost-Brabantse ondernemers uit de 
Hotel-, Café- en Restaurantbranche 
en tevens alle slijters op 29 April 
te Eindhoven, in totaal ongeveer 
1900 personen. 

Tot zover Eindh. Dagblad. 
Het wordt tijd, dat er eindelijk eens een 
einde komt aan het onderling gekanker 
en geroddel, en dat men eens gaat in
zien, dat het alleen mogelijk is, langs 
organisatorisch verband,· iets te kunnen 
berèiken, ook voor particuliere belangen, 
Is het niet eigenaardig, dat onze Katho
lieke broeders in het Noorden, spontaan 
en enthousiast zich geschaard hebben 
achter het vaan van St. Joseph, terwijl 
we hier in onze eigen plaats op dit ge
bied nog zoveel laksheid moeten con
stateren. 
Deze vergadering in Eindhoven, die ook 
voor ieder van U van groot belang is, 
móet slagen, maar kán alleen slagen, als 
gij die dag tijdig reserveert. 
Geeft gehoor aan de oproep, die U dezer 
dagen bereiken zal, en laat Boxtel en 
Eindhoven eens goed vertegenwoordigd 
zijn. 

Adviseur. 

INSTALLATIE KAJOTSTERS 
PAROCHIE H. HART. 

,,Door de kern tot de massa. Kernwer
king in de massa". Zó stelden de Kajot
sters zich hun taak bij de oprichting voor 
ogen. Zij hebben goed gezien, dat er 
massaal niets te bereiken valt (,,ik heb 
medelijden met de massa") en dat dit 
moderne apostolaatswerk langzaam moet 
groeien in macht en invloed. 
In Boxtel (Par. H. Hart) werd Zondag j.l. 
zo'n kern, die de massa moet leiden, 
plechtig geïnstalleerd door aalmoezenier, 
Kapelaan Verbruggen. 's Morgens werd 
om 7 uur de H. Mis bijgewoond en alge
meen gecommuniceerd. 
's Middags om 3 uur werd door de Aal
moezenier een plechtig Lof gecelebreerd, 
waaronder de ruim '.J.0 Kajotsters geïn
stalleerd werden. 
's Avonds gaven de Kajotsters in het 
K.J.V.-huis voor hun ouders een - zo
als het heet - Bonte Avond, waarbij we, 
om maar met de Hoogeerw. Heer Deken 
Broekman te spreken, kennis maakten 
met de sfeer, waarin de Kajotsters wer
ken en leven. En wat voor 'n sfeer?! 
Spontaan, naïef, bliii gezellig druk, en . . .  
toch stichtend. We denken dan onmid
dellijk aan de uitstekende zangnummers, 
die even uitstekend werden uitgevoerd, 
zonder tekort te willen doen aan de 
speelsters van de vlotte sketches en 
zonder de "gedienstigheid" van het pit
tige groepje een woord van lof te ont
houden. Summa summarum: Zij hebben 
met dit programma eer ingelegd. En de 
felicitatiewoorden van de Hoogeerw. 
Heer Deken en de voorzitter van de 
Boxtelse Kajotters waren dan ook op 
hun plaats. 
Onder de pauze werd f 16,58 opgehaald 
voor Kath. Thuisfront. 

HEROPENING "DE MAGNEET" 
Maanda- 12 April werd het gemoderni
seerde manufacturenhuis "De Magneet" 
(H. Ophey), in de Breukelsestraat, her
opend. 
A prima vista reeds, zult U opmerken, 
dat de overzichtt;lijkheid der artikelen, 
door de interieur-vernieuwing, sterk ver
beterd is. 
Om het nuttigheidseffect in de moderni
satie te leggen, is geenszins afbreuk ge
daan aan het schoonheidseffect. 
Integendeel, het interieur is in elegante 
lijn en vorm gehouden, en de straalbu1-
zenverlichting past wonderwel bij deze 
elegantie (een eis van de tijd!). 
Nog meer dan voorheen past nu de naam 
bij dit opnieuw ingerichte manufacturen-
huis. (.') 

ARBEIDSBUREAU BOXTEL 
le kwartaal 1948. 

Memorerende de toestand op de ar
beidsmarkt van het afgelopen kwartaal, 
kan gezegd worden dat vraag en aan
bod hoegenaamd geen verschil toont met 
het voorgaande kwartaal. Gebrek aan 
arbeidskrachten bestond op de eerste 
plaats in de bouwvakken, metselaars, 
timmerlieden, stucadoors en schilders. 
Verder was veel vraag naar electriciëns, 
smeden en bankwerkers en jongens voor 
bijna alle bedrijven. 
Het tekort aan vrouwelijke krachten be
trof hoofdzakelijk dienstboden en meisjes 
voor wasserijen en textielindustrie. 
Het overschot aan onze geschoolde 
krachten, dat in het begin van het kwar
taal groter was dan heel het voorgaande 
jaar, is aan het einde van het kwar.taal 
wederom afgenomen. 
Onderstaand staatje geeft een beeld van 
vraag en aanbod. 

Januari 

Februari 

Maart 

lngesch. Geplaatst 
M. V. M. V.
93 20 58 20 

Voldane aanvragen 
M. 67 V. 20
lngesch. Geplaatst
M. V. M. V.

101 14 33 14 
Voldane aanvragen 
M. 18 V. 24 
Inges-::h. Geplaatst 
M. V. M. V. 
90 25 82 23 
Voldane aanvragen 
M. �; V. 23

Aanvr. 
werkgev. 

M. V.
98 15 

• Aanvr.
werkgev. 

M. V.
23 7 

Aanvr. 
werkgev. 

M. V.
125 18 

M. = Mannen. V. = Vrouwen.

KATHOLIEK THUISFRONT 
Par. H. Hart. 

Het Katholiek Thuisfront, Par. H. Hart 
noteerde de volgende binnengekomen 
bedragen: .. 
Uitvaart Johanna v. Heesw�jk-Govers 
f 5,37 - Koperen -bruiloft Verouden
Voermans f 14,25 Bonte Avond 
V.K.A.). f 16,58. 
Aan de goede gevers hartelijk dank!

,,HET iASKONIJN". 
10-jarlg bestaan.

In de maandelijkse vergadering van de 
konijnenfokvereniging .11Het Raskonijn", 
die op 7 April in café Van Run gehou
den is, werd o.m. de viering van het -10-
jarig bestaan van de, vereniging bespro
ken. Tezijnertijd zullen de leden hier
over wellicht nadere medelelingen ont
vangen. 

al eerder het veld had moeten ruimen, 
wegens een hoofdblessure. 
Al met al: De 11vriendschappelijke" ont
moeting was van die aard, dat men het 
gebeurde het best dood kan zwijgen en 
zich maar alvast gaan concentreren op de 
komende promotiewedstrijden. 
Hoewel er van Bondswege nog geen 
datum is vastgesteld kunnen zij, die de 
reis naar R.W.B. mee willen maken, zich 
nu reeds opgeven bij J. Lorist, Nieuw
straat 174. 
Naar wij vernemen is van de Bond voor 
Juniorencompetitie bericht ontvangen, 
dat onze A's in de B-afdeling het kam
pioenschap hebben behaald. Proficiat! 
A.s. Zondag zijn, alle elftallen vrij.

K. S. V. ,,O.D.C." 
Om de K.N.V.B.-Beker 
Taxandria - O.D.C. 2- 4 

BURGERLIJKE STAND Het begin is sensationeel. In de eerste 
DER GEMEENTE BOXTEL . minuut worden reeds twee doelpunten 

van .6 t.e.m. 12 April 1948. gescoord. O.D.C. neemt de leiding en 
GEBOREN J h A P direct hierop maakt Taxandia gelijk : o annes . . zoon va,n J. 1 1 D h · h b I k .. 
A. v. d. Velden en van A. G. de Gier _ - . oor tee msc eter spe nJgen
Barbara T. N. M. dochter van D. v. . de O.D.�.-ers een_ overwicht, doch door
Diepen en van J. c. M. Du uits _ Eli- 1 het • fra_a1e verded1ge� van v . .. d. Snep-
sabeth M. w. dochter van t J. Schee- scheut 1� h�t Taxandna-doel bliJft succes 
pers en van C, W. Fr. v. Kleef - Paul voorlopi� Uit, 
Th I C M Zoo J F d R " Taxandna dat een geheel ander spel • . . . n van . r. e 0011 l d O D C en van P. M. Rijsbosch _ Wilhelmus spee t an . • • ., _e� met verre trappen 
A. M. J zoon van C. v. d. Wetering en alles naar voren dmgeert, br_engt het
van M. H. v. d. Sande. O.D.C.-doel . ook nog �l eens m gev��r.

. . Wagenaars 1s echter m pracht-cond1t1e,ONDERTROUWD: Hennc_us Martinus terwijl ook Cor Bertens in laatste in-van der Pol_ e� Anna Maria van .�or- stantie goed werk levert. O.D.C. neemt schot -Chnst1�nus Joh�nnes Pe11nen- de leiding met 2-1, met welke stand burg �n Franc1sca Adnana �ekers -:-- wordt gedraaid. I:Jendnkus Petrus �aus en Clasma Chris- Een listig kopballetje van v. d. Boogaard t1ana van Oers - Jo�a?nes Paulus Wil- brengt de stand op 3-1. lem Kardurk en Chnstma Johanna van Taxandria weet de achterstand te ver-Ruremonde - Josep�us Johannes D_�nis- kleinen, en zo blijft de spanning er volop , sen en Anna Corn�ha van der Me1iden in. Het is Hazenberg, die het vierde doel-- Johannes Franciscus van Kemenade punt inkoot en de overwinning veiligen Antje Schreij - Antonius Marinus de stelt Rooij en Francisca Cornelia Vissers. Voor· hen die a.s. Zondag mede gaan 
OVERLEDEN: Wilhelmus Maria v. d. naar Rotterdam, zij medegedeeld, dat de 
Langenberg, oud 8 mnd, Eindhovense- bus vertrekt om 10 uur vanaf Garage 
weg 26 - Antonius van de Pas, oud 63 "de Mol". 
jaren, timmerman, Liempde - Johannes 
Martinus Hosewol, oud 5 jaren, Nieuw
straat 38 - Hendrik van den Boer oud 
87 jaren, landbouwer, Eindhovensew�g 47 
- Willebrordus vari Zeeland oud 79 
jaren, Tongersestraat 3 - Wilhelmina 
Jacobs, oud 80 jaren, weduwe van J. v. 
Empel, Duinendaal 12. 

Distributie-Nieuws. 

OFFICii!LE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 18 April 
tot en met r Mei 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 804 
323 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 

tot en met 24 April). 
324 Algemeen: 200 gram brood of 400 

gram roggebrood (geldig tot en met 
24 April). 

325 Algemeen: 400 gram brood of 1 
rantsoen gebak. 

326 Algemeen 100 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel. 

327 Algemeen: 750 gram suiker, boter
hamstrooisel, enz., 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

328 Algemeen: 1 ei. 
329 Algemeen: 375 gram zachte zeep 

+ 125 gram soda.
315 Reserve: 800 gram brood (geldig 

tot en met 24 April). 
318 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 24 April). 
Bonkaarten KD, KE 804 
823 Algemeen: 400 gram brood (geldig 

tot en met 24 April). 
824 Algemeen: 200 gram brood of 400 

gram roggebrood (geldig tot en met 
24 April). 

825 Algemeen: 400 gram brood of 1 
rantsoen gebak. 

826 Algemeen: 100 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

827 Algemeen: 750 gram suiker, boter
hamstrooisel, enz., 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

828 Algemeen: 1 ei. 
829 Algemeen 750 gram zachte zeep 

+ 250 gram soda.
813 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 24 April). 
818 Reserve: 500 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

Tabak- en versnaper,ingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 802 

• 37, 38, 41 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten
of kerftabak . 

39 Versnaperingen: 200 gram versnape
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

42 Versnaperingen: 100 gram versnape
ringen, 
_of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel ,enz., 
of 200 gram jam, stroop, enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 16 April worden gebruikt. 
Niet-aangewezen zijn en vernietigd kun
nen worden: de bonnen 272, 274, 774 
en 775 Melk, 280, 281, 282, 287, 784, 
786 en 787 Reserve, 790 en 791 Alge
meen. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS 

('.;ilze !-Boxtel 1 0-1 
Gilze II-Boxtel II 2-3 
Gilze (jun.)-Boxtel (jun.) 3-2 

"Boxtel" heeft weinig plezier beleefd van 
haar uitstapje naar Gilze. 
Vrijwel alle wedstrijden hadden weinig 
meer met voetbal gemeen. En speciaal 
ons eerste elftal kwam deerlijk gehavend 
uit de strijd. Doelman Leyten, die zich 
weer eens een kraan in het doelverdedi
gen had getoond, brak drie minuten voor, 
het einde zijn pink, terwijl P. van Weert 

D.V.G. - NEVELO
Zondag j.l. kwam DVG thuis in het veld 
tegen Nevelo uit Oisterwijk: Deze wed
strijd gold zowel voor competitie als 
voor de K.N.V.B.-beker. 
Reeds vanaf de aftrap wordt het tempo 
hoog opgevoerd en na enige minuten 
geeft v. Alphen uit een goede voorzet 
van rechts zijn club de leiding 1-0. 
Hierdoor aangemoedigd trekt DVG hef
tig van leer. De ene aanval volgt op de 
andere en beukt de Nevelo-veste. Toch 
duurt het nog enige tijd voor DVG num
mer twee in het Nevelo-net weet. te 
plaatsen. Als dit echter na 15 minuten 
door de DVG-middenvoor met een hard 
schot gebeurt, is er geen houden meer 
aan en krijgt Nevelo geen voet meer aan 
de grond en nog voor de rust weet DVG 
de stand op 5-0 te brengen. 
Na de thee is het weer alles DVG wat 
de klok slaat en al spoedig wordt het 
7-0. Nu doet DVG he� wat kalmer aan
en doelpunt nog eenmaal. Uit een vrije 
trap redt de Nevelo-rechtsbinnen de eer 
en hiermede komt het einde van deze 
wedstrijd, die geen enkele aantrekkelijk
heid bezat. 
Het dient nog vermeld te worden, dat
DVG vanaf tien minuten voor de rust 
slechts met 10 man speelde, daar van den 
Boer door de scheidsrechter naar de 
kleedkamer werd verwezen. 
Het tweede elftal speelde om twaalf uur
tegen Spoorddnk I uit Oirschot en moest 
na een harde strijd met een 1-1 gelijk 
spel genoegen nemen. 
Zondag 25 April: O.D,F-D,V.G" 

M.E.P. - GEEL-ZWART 2 - 1
Zondag is het dan eindelijk zover ge
komen, dat de heren van M.E.P. dat be
reikten, waarvoor zij reeds jaren gevoch
ten hebben: 

De Promotie naar de 2e Klasse 11 
Het pleit allereerst voor het moreel van 
de M.E.P.-ers, dat zij, na een achter
stand van 1-0 met de rust, in de 2e helft 
geen seconde verloren lieten gaan en 
zich met ijzeren wil en harde doortas
tendheid een weg naar de zege zochten. 
En die ook vonden! Het ging na de rust 
om alles of niets en door een algemeen 
opdringen over alle linies moest de vijan
delijke achterhoede 2 maal capituleren. 
Over het geheel genomen kwam het spel
peil niet boven h\!t middelmatige uit, 
wat voornamelijk te wijten is aan het feit, 
dat de Boxtelse jongens door hun zenuw
achtigheid hun normale spel niet konden 
ontwikkelen. 
Wij zijn er van overtuigd, dat M.E.P. in 
de 2e klas een behoorlijk figuur zal 
slaan en 't grote aantal, alsmede de goe
de kwaliteiten van de Junioren wettigen 
het vertrouwen, dat M.E.P. zich in de 
toekomst in deze hogere klasse op zijn 
minst zal weten te handhaven. 

TAFEL TENNISNIEUWS 
ADVANCE behaalde j.l. Zondag op het 
Cor du Buy-tournooi te 's Hertogen
bosch, waar de inschrijving openstond 
voor de 5 Zuidelijke provincies, een 
groot succes. 
R. Steinmann werd eerste in de eerste
klasse, door in de finale in een zeer har
de partij de kampioen van Tilburg, A. 
Maas, te verslaan. 
Dit is de eerste maal dat door een Box
telse speler deze prestatie geleverd werd. 
C. Steinmann bracht het tot de kwart
finale, waar hij door zijn broer werd uit-
geschakeld. 
C. Steinmann-R. Steinmann en F. Leer
makers-J. v. Berkel brachten het in het 
dubbelspel slechts tot de halve finale. 
Dat er grote vreugde heerste in het Box
telse kamp en onder de zeer talrijke sup
portersschare behoeft geen betoog. 
A.s. Vrijdag 16 April om half 8 zal in
het St. Paulus Jeugdhuis te Boxtel in de 
promotiewedstrijd Atoom 1- Visa-Versa 
II beslist worden, wie van hen het vol
gende seizoen in de eerste klas zal mo
gen uitkomen. Toegang vrij. 

Sociale Verzekeringen. 
DE WERKLOOSHEIDSWET. 

Zij die wel eens werkloos zijn geweest 
en zij die in de gezinnen van werklozen 
in verband met de uitoefenina. van hun 
functie moeten komen, zoals Sociale • 
Werkers en anderen, weten maar al tè 
goed, dat de werkloosheid een grote 
sociale ramp betekent. Bij een langdurige 
werkloosheid raakt het ge'.?in op allerlei 
terrein hoe langer hoe meer aan de 
grond en het hoofd - de werkloze -
komt tevens in geestelijke nood te ver
keren. Hij voelt zich uitgestoten uit de 
maatschappij, waarin hij geen kans ziet 
een behoorlijk loon te verdienen, waar
mede hij in het noodzakelijk levenson
derhoud van vrouw en kinderen kan 
voorzien. 
Een massa werkloosheid is ook econo
misch voor 'onze welvaart onheilspellend. 
Deze is toch afhankelijk van de totale 
productie van alle Nederlandse arbei
ders. Een werkloosheid van 100.000 man 
geeft bij ruwe schatting ruim 300.000.000 
gulden per jaar vermindering van het 
nationale inkomen, bovendien levert het 
onderhoud van de werklozen een groot 
verlies voor de schatkist op. 
De arbeiders moeten daarom bedenken, 
dat zi) alleen door hard te werken de 
nationale productie kunnen verhogen, 
immers zij weten toch, dat zij bij een ver
groting van het nationale inkomen hun 
aandeel in het meerdere zullen krijgen. 
Zij moeten bedenken; cl-at op een oorlog 
bijna altijd een crisis volgt. Hetzelfde 
hebben wij meegemaakt na de eerste we
reldoorlog. De jaren na 1920 zijn wij 
toch zeker nog niet vergeten, zij van 
middelbare leettijd zeer zeker niet en 
deze moeten het dan maar aan de jon
geren vertellen, opdat zij enige • vrees 
krijgen voor een herhaling van die ramp
zalige tijd. In elk geval moet de Regering 
tijdig de maatregelen nemen, welke nodig 
zijn om aan de gevolgen van een massa 
werkloosheid het hoofd te kunnen bie
den. Vandaar dan ook dat het ontwerp 
van een 11Wer1<loosheidswet" vorige 
maand bij de Tweede Kamer is inge
diend. 
Vóór de oorlog ontvingen de werkloze 
arbeiders hun uitkeringen uit de werk
lozenkassen van verenigingen van werk
lieden en bedienden of krachtens wacht
geldrégelingen of op grond van de steun
regeling. Gedurende de oorlog en thans 
nog zijn de wachtgeldregelingen blijven 
bestaan, de werklozenkassen zijn verdwe
nen, eveneens de steunregeling. · 
Hiervóór kwamen in de plaats een over
bruggingsregeling en een socialebijstands
regeling. 
De wachtgeldregelingen bestaan reeds 
langer dan 30 jaar. Deze regelingen ga
ven en geven de werkloze arbeiders bij 
werkloosheid ten�evolge van tijdelijke 
stilstand of slapt<! in de onderneming 
recht op een wachtgeld. 
Tijdens de duur der wachtgelduitkering 
wordt het dienstverband gehandhaafd. 
De regelingen zijn echter niet wettelijk 
voorgeschreven, doch worden door de 
werkgevers vastgesteld. De uitkeringen 
worden gesubsidieerd door de Overheid 
met 50 %, dat is althans op het ogenblik 
het geldende percentage. Grote bedragen 
werden aan wachtgelden uitgekeerd. In 
1945 rond 170 millioen en in 1947 pl.m. 
22/5 millioen. 
Het aantal wachtgelders bedroeg op 30 

, September 1945, 90.400 op 30 September 
1 Q46, 6000 en op 30 September 1947, 
900, 
De werklozenkassen welke in de laatste 
oorlog zijn verdwenen, hadden hun ont
staan te danken aan het Werkloosheids
besluit' 1917. Op grond hiervan was de 
werkloosheidsverzekering verbonden aan 
verenigingen van werklieden en bedien-• 
den; dat waren dus de werknemers-vak
verenigingen. De leden der vakverenigin
gen betaalden een premie aan de werklo
zenkas en hadden dan bij werkloosheid 
recht op een uitkering uit de organisatie-
kas. 
Op de bijdragen door de leden gestort 
gaf de Overheid een subsidie, welke een 
percentage van 100 en soms meer be
droeg. Een nadeel van deze kassen was, 
dat de uitkeringsduur te kort en het uit
keringsbedrag te laag was. 
Bovendien was het aantal verzekerde 
arbeiders te gering, doordat de verzeke
ring zich zo goed als geheel beperkte 
tot de aangesloten leden der vakvereni
gingen, en het aantal dan ook nooit 
hoger is geweest dan 600.000. Het hoog
ste bedrag aan uitkeringen werd bereikt 
in 1932, n.l. ruim 28 millioen gulden. 
Zoals reeds gezegd, verdwenen deze 
werklozenkassen in de bezettingstijd en 
de laatste werd in 1943 door het Arbeids
front opgeheven. 
Wordt vervolgd. H. v. d. K.

Actué1e Citaten 

VOEDSELVOORZIENING 
BEDREIGD 1 

,,Sedert het jaar 1630, toen naar schat
ting 400.000.000 mensen de wereld. be
woonden, heeft de bevolking der aarde 
zich tot het vijfvoudige uitgebreid en 
volgens de berekeningen moeten er 
thans meer dan 2.000.000.000 mensen 
op onze planeet leven. Intussen is de 
vruchtbare oppervlakte der aarde ge
durende de afgelopen jaren voortdu
rend kleiner geworden. Als gevolg 
hiervan ziet de wereld zich tegenover 
een ernstig voedsel-vraagstuk ge
plaatst." 

(U.S. Inform. Service). 
'T IDEALE BESTRIJDINGSMIDDEL. 

,,Welvaart is hèt krachtige afweermid
del tegen het communisme." 

(Hoffman, org. v. h. 
Europese Herstelprogramma). 

EIEREN VOOR ONS GELD. 
"Een nieuw crediet aan Nederlands 
Indië - goed, mits Indonesië ook poli
tiek voor Nederland • credietwaardig 
geworden is." 

(Eindh. Dagblad). 
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ONDERTROUWD: 
Mr. W. UITERW AAL 
en 
RIET HEKKENS 

Plechtige huwelijksinzegening 
op Maandag 3 Mei om 10 uur 
in de kerk van het H. Hart te 
Boxtel. 

Receptie 1.3(r-2.30 uur in 
·,,De Ark", Pr. Bernhard

straat 27 A, Boxtel. 
Justus v. Effenstr. 28, Utrecht 
Pr. Bernhardstraat 1, Boxtel 

Voor de hartelijke deelne
ming bij het verlies dat ons 
trof, door het overlijden 
van onze dierbare Moeder, 
Behuwd- en Grootmoeder 

Mevrouw 
ROSALIE DE HAAS

SELHORST 
betuigen wij hiermede onze 
oprechte dank. 

Wed. W. Schellekens-
v. Kleef 

A. de Haas
L. de' Haas-Rietdijk
Roosje - Harry

Voor de blijken van mede
leven, ondervonden bij de 
begrafenis van ons geliefd 
zoontje en broertje 

JOKE 
danken wij familieleden, 
buurtbewoners en in het 
bijzonder Aannemersbedrijf 
Fa. Van Drunen uit Den 
Bosch. 

Fr. Hozewol-v. d. Wal • 
en kinderen 

Nieuwstraat 38. 

Te koop: een beste koe, eerlijk 
en vertrouwd, 6 mnd. dracht, 
bij J. C. Huijberts, Lennisheu
vel 40 Boxtel. 

Te koop: twee 14 à 15 weken 
dragende stamboekvarkens. 
Chr. Heezemans, Luisel 10, 
Boxtel. 

Van Oers 
Levert nog uit voorraad 

Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de 
vele blijken van belangstelling bij het overlijden van 
onze lieve goede Moeder, Groot- en Overgroot
moeder 

JACOBA v. d. WETERING-JANSSEN 
Boxtel: Fam. van Schaayk-. d. Wetering· 

kinderen en kleinkinderen 
Didam': Fam. P. J. v. d. Wetering-v. Wahnem 
Oirschot: Fam. J. v. Haaren-v. d. Wetering 

. kinderen en kleinkinderen 
Boxtel: Fam. W. H. v. d. Wetering-Meeuwis 

en kinderen 
Gaarne Uw gebeden 

Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de 
, overweldigende deelneming en het medeleven, onder

vonden in de laatste dagen van zijn leven, bij het over
lijden en de begrafenis van onze beminde Zoon en 
Broeder 

HARRY 
Familie v. d. WETERING-MEEUWIS 

Boxtel, Stationstraat 26. 
Mogen wij U VS!rzoeken hem een enkele keer in Uw 

t gebeden te gedenken. 

De organisatiecommîssie van de Fancy-Fair, die ten 
bate van de Boxtelse K.A.B. en Katholieke Gezinszorg 
werd gehouden, dankt allen, die op enigerlei wijze 
hebben medegewetkt aan het welslagen van dit vier
daagse liefdadigheidsfeest. 
In het bijzonder brengt de commissie haar dank over 
aan het Boxtelse politiecorps, door wiens toedoen een 
perfecte organisatie werd mogelijk gemaakt. 

De ORGANISATIECOMMISSIE. 

Aanbesteding 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente BOXTEL 
zullen in het 

OPENBAAR AANBESTEDEN 
overeenkomstig het aanbestedingsreglement W.B.: 

Het oprichten en afwerken van vijf stuks uit het 
buitenland aangevoerde, geprefabriceerde, houten 
woningen, met bijbehorende werken. 

Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn vanaf Zaterdag 
17 April 1948 verkrijgbaar op het bureau Gemeentewerken 
te Boxtel (Gemeentehuis) tegen betaling van f 10,-, franco 
per post f 10,50. Restitutie bij ongeschonden inlevering op 
de dag der aanbesteding. 
De aanbesteding vindt plaats op VRIJDAG 23 APRIL 1948, 
des. voormiddags 11 uur, ten Gemeentehuize van Boxtel. 

Burgemeester en Wethouders van Boxtel, 
De Burgemeester, Drs. M. A. M. v. HEL VOORT 
De Secretaris, J. P. C. v. d. Hout. 

Weest verstandig. e e e e 

r 

door nu reeds Uw dekenvoorraad 
aan te vullen. 

Wij hebben een • grote sortering, 
tegen extra lage prijzen. 

150 X 200 cm 
160 X 200 " 
180 X 220 " 

14 . 25 
19.75 
26.50 

• 12.90
• 16.75
• 21.90

F. J. WITTEVEEN WONINGINRICHTING
Rechterstraat 22 Boxtel 

Schouwburg "De Ark" 
DINSDAG '.20 en WOENDAG '.21 APRIL a.s. 

zal worden opgevoerd door 
gemengd koor St. Petrus en St. Ceacilia 

de bekende operette 

SCHINDERHANNES 
Prijzen der plaat.en f 1.50 • 1.00 - 0.75 

Plaats bespreken op de dagen der uitvoering aan de 
zaal van 12 tot 1 uur. 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is u�tgezocht. 

vos 
STATIONSTR. 44 

OEKHANQEL 

Als het gaat over Zade.n of Bloemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen· 

Pootaardappelen, 
Haver, Mais, 
Koolrapenzaad, 
Bietenzaad, 
Zonnepitten en Gras• 
en Klaverzaden. 

• ,-��nUuiligBB•
,.,.,

-�
i)$j

Laat uw boeken tijdschriften etc. 

INBINDEN 
bij Boekbinderij 

Fa. W. H. F. v. Roosmalen & Zn. 
' • 

H E ,:t F IJ N S T E V A N ' D E P L À N T A G E S''l< " ',/-<,:., 

Julianastraat 29 - Boxtel. 

Spraaklessen 
Voor schoolgaande kinderen 

een aparte regeling. 
Bij 20 % der spraakgebrekkige 
kinderen worden de vorderin

gen Öp school geremd. 
Aanmelding bij J. KEUNEN

Deken de Wijsstraat 4. 

Rijvereniging St. Martinus 
DONDERDAG 22 APRIL 

om 7.30 uur 

Vergadering 
in de :z:aal H. van Rooij 

BESPREKING 
deelname aan de Ruiter, 
feesten te Gilze•Rijen. 

Interessante Modellen 
,.. 1 nteressante prijzen en ... ; 

interessante levensdµur 

De dameskleding van WITTEVEEN 
heeft de bekoring van 'n voortreffelijke 
snit. Komt u onze bijzonder geslaagde 
modellen in mantels, japons, en 
blouses eens zien. 

KOM NAAR: 

WITTEVEEN de zaak 

voor de vrouw met smaak 

Algemene opkomst gewenst
HET BESTUUR. J. de Ruijter DE BOXTELSE

Begrafenis•OndernemingGe rookte Pali ng 
M'aatcorsetten en alle soortell; Vi s  
Dames, w�nst u een goed en WEER VOORRADIG
prima maatcorsct wendt u dan 
tot Per 1 Mei 

A. Seerden' Net meisje gevraagd 

voor hele dagen in klein gezin, 
2 kinderen. Grote was buitens, 
huis. Goede behandeling. 

p.a. J. v. d. AA
Stationsplein 9 • Boxtel 

Iedere Woensdag van 1.30 - 4.30 uur 

In één week· klaar. 
A. Robben•Ackerman
Nieuwe Kerkstr. 87, Boxtel 

Stationstraat 64 
WAS DE EERSTE ZAAK 

HIER TER PLAATSE 

Koolplanten 
Kropsla planten 
verkrijgbaar bij 

Hub. Poulissen 
Rechterstraat 50 • Boxtel 

C;
°

eldig tot 21 Apr_il 
-- -- . ---�- ·-· -

• 

• 

Iedereen op. de Jaarbeurs was 
verrukt over de nieuwe Sieraden! 

U zult de mooie Deense en Franse 
modellen eveneens bewonderen. 

dnze étalages tonen U een zeer 
bijzondere collectie. 

A. van Vlerken - Boxtel
l UWE LIER • HORLOGER BOSSCHEWEG 10

-0 

Crême Bremond 
-c:: 

DAMES 11 C> c:: 
.;; SI Bespreekt uw permanent ... = 

-0 Het wordt Pinksteren -
... 

--

!:: Dames Kapsalon en Parfumerie =

C> -
M. J. v. d. Broek.Breukelsestr. 34 ...... 

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) 

STEUNZOLEN 

BREUKBANDEN 
BIJ 

VAN MAAREN 
VU'GHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Gothieke Slaapkamer .. 1 1

in forse"' afmeting en zeer 
soliede kwali teit  ziet U 
heden bij ons geëtaleerd 
3 deurs Linnenkast 

• Toog ledikant 2 persoo•s 
2 Nachtkasjes 
Toilet met spiegels 
Tafel 
2 Stoelen bekleed naar keuze

Con1pleet 845.-

f. J. W'ITTEVEEN WONINGINRICHTING
Stationstraat 22 - Boxtel

Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel 

Biemans Bioscopen 
PRESENTEERT 
VRIJDAG 18 April 8 uur 
ZATERDAG 17 April 8 uur 
ZONDAQ 18 April 4 • 8 • 8 uur 
De eerate grote "Wester.;•, 11eheel in kleuren 

Rebellen van de Prairie. 
RENEGADES 

Een avontuurlijk en spannend schouwspel .U In 
PRACHTIGE KLEUREN voorgezet 
Toegang 18 Jaar Toeaanir 18 Jaar 

Maandag t- m. Woensdag, telkens 8 uur

In de Klauwen der Dobbelaars 
als extra BUCK JONES In 

Het Geheim v. d. Dode Stad 
Toeganir 18 Jaar Toegang 18 Jaar 
ZONDAGMIDDAG 2 uur 

GROOT KINDERMATINEE 
Zie Raambiljetten 

Volgende week INGRID BERGMAN in •
BERUCHT 

Tuin•, Bloem,, Gras, Klaverzaden, Seradella, 
Zaaimais Zonnepitten enz. voor deu zaden is 

' ' Uw adres 

HUB.· POULISSEN Zaadhandel 
RECHTERSTRAAT 50 BOXTEL 

• 
• 
• 

.,,._ -.y, ________________ ......., 

Deze week� 
Breikatoen 
Kin der kousen 
Molton dekens 
Overgordijn stoffen 
Wollen en half wollen ,dekens 
Prima bretelles 
Jarretels 
Interlock kinder en dames ondergoed 

.Manchester Broeken 

Z weinbroekjes 
Dames Badcostuums 

ALLES TWEKA 

Wij maken voor U alle soorten meubels op bestelling 
Het beste adres voor repareren en stofferen van meubels
Laat Uw photo's en platen door ons inlijsten 

• 
• 
• 

STEENBAKKERS Stationstraat 58 

�' 
"(•:-

lN 1780 uok Godefridus van Lansch'ót er te paard oty 
uit om zijn vorderingen te incasseeren. Snellere verkeers• 
mogelijkheden en verbeterde handelsmethoden maakten 
deze wijze van incasseeren fo latere jaren overbodig. 
Thans maakt men �or ontvangsten en .betali11gen 
gebruik van de Bank-Giro. Inlichtingen k11nt. U te 
onzen kantore verkrijgen. 

c7lrma 

$ lJUlt9imJclot 
, 'SHEB.TOGENBOSCH 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaak 

en. Koopt ' 
bil Bert van den Braak• 

Nieuwe Kerkstraai 73 ·Telefoon 450 

'Jkemt q,ÜK cisico. f 
Uw. o.q,en ,zijn te Aostêaae. 

Voor 
B r i 11 e n naar een Speciaalzaak 

VAN MAAREN 
VUQHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van ALLE Ziekenfondsen 

=====-=-=-::::::: ~======~ 

================== ===============::: 

... 
::::. 
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HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE 
Prentbriefkaarten

Onder de kaarten, die voor de heemkundige verzameling werden ontvangen,bevinden zich twee foto's van erepoorten.De eerste is een afbeelding van in deRechtetrstiiaa� opgerjchte ereboog, ter gelegenheid van het inhalen van burgemeester F. W. van Beek, op 13 October 1919. Boven op de erepoort ziet men staan deheren Jan, Harrie en Frans Mandos,
Piet van Ruremonde en E. van Roosmalen. De andere foto is genomen van de groteerepoort, die in de Breukelsestraat, bijde Korte Kerkstraat, werd gebouwd tergelegenheid van het terugvoeren uitHoogstraten van een der H. Bloeddoeken. Onder de poort ziet men o.m. de herenW. v. d. Laar, A. Spierings, H. Hensen,B. Spierings, C. van Hees, J. de Boer,A. Barten, J. Louwhof. De poort droeg als bekroning een torentje,· waarin een klokje was gehangen. Aanwinsten voor de collectie gaarne aande heer A. G. Smits, van Merheimstraat19 of een der andere bestuursleden van de heemkundige kring. 

,,VOOR HET ZWAKKE KIND" 
De opbrengst van de Paaseiactie, -ten.bate van het Boxtelse Zwakke Kind bedroeg: St. Petrus parochie 

H. Hart parochie St. Theresia parochie 
f 302,21 
f 198,24 
f 39,55 

Totaal f 540,-
De Dr. Hoek's Vereniging dankt de Verkennerij, die de collecte op zich genomenhad en aan wie dit gunstig resultaat vooreen groot deel te danken is. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 13 t.e.m. 19 April 1948 GEBOREN: Gulielmus H. Ign. M. zoon van W. M. v. Moosel en van C. M. A. Williockx, Stationstraat 103 - Lambertus W .M. P. zoon van H. M. Schellekens en van P. A. Bouwens, Molenstr. 6- Johanna W. M. -dochter van M .L.Timmermans en van H. P. v. Heeswijk,Munsel 28 - Andreas Fr. M. ,;oon vanH. de Jong en van C. W. v. d. Pasch,Langenberg 2. ONDERTROUWD: Barend H. H. Oosterbaan Martinius en Catharina J. Smits- Antonius W. Mandos en Anna M.Raaijmakers - Arnoldus L. Dankers en Franciscus J. v. d. Brand - Cornelus J. 
Vissers en Elizabeth R. J. van der Heijden - Antonius J. van der Heijden enJohanna M. van Nieuwburg. GEHUWD: Augustinus M. Mulkens enLucia E. Boleij. OVERLEDEN: Maria van den Langenberg, echteenote van G. v. d. Loo, oud62 jaren - Johanna Maria de Kort, echtgenote van L. Kusters, oud 75 jaren Rosalie Schüller, echtgenote van J. A. Hermes, 82 jaren. 

Actuë1e Citaten 
HET MARSHALL-PLAN KOMT.. ... 

,,Dit wil nu niet zeggen, dat Nederland zijn vooroorlogs peil van economische welvaart terug zal krijgen -ons land behoorde tot die, welke voorde oorlog op het economisch hoogsteniveau leerden - maar wel, dat mede
door een betere sociale verdeling vande voorziening in de stoffelijke behoeften, pauperisme en gebrek in de toekomst kan worden uitgebannen." (Oost-Brabant) 

DE STRIJD OM DE VRIJHEID. 
,,Wij moeten communisten en N.S.B.
ers niet haten. Dat is in strijd met hetgebod der liefde. Dat houdt niet in,dat wij hun levens- en wereldbeschouwing niet moeten haten. Deze is voor mens, maatschappij, staat en kerk verderfelijk en wij hebben de plicht deaan deze levens- en wereldbeschouwing ten grondslag liggende beginselenen vormen met alle geoorloofde middelen te bestrijden. Zouden wij dat niet doen, zouden wijaan hun het terrein in alle rust overlaten, dan maakten wij ons aan een onverantwoordelijke nalatigheid schuldigen zou het binnen afzienbare tijd metonze vrijheden - met alles wat daarin beslotén ligt - gedaan zijn. - (W. J. Andriessen)

HILVERSUM IN NARRENPAK. 
"Als een nar dribbelt de omroep vanvandaag zonder ophouden van 't enebeen op 't andere zijn wijsheden en zijn scherts ( en welk een scherts soms!) inzo'n rusteloze afwisseling over ons uitstortende, dat niemand hem au sérieuxneemt en hem, na zekere tijd, steedsweer het vertrek uitstuurt. 
Tussen een nar en een veelzijdig mensbestaat een afstand; een afstand welkebij het huidige, verkavelde omroepbestel niet te overschrijden is." (Comité Nat. Radio-omroep) 

LEOPOLD, LEOPOLD! LEVE DE KONING DER BELGEN 1 
,,'t les pertang toch affreus, dat oenze koenink gelaak enen dief in de nachtop vriemden boedem zaan volk gaotontmoeten." ('n Inwoner van Roesselaere) 

Toets der Critlek 

SCHINDERHANNES 
Dinsdag- en Woensdagavond brachtende zangvereniginge "St. Caecilia" en "St.Petrus" o.l.v. Jacq. Driessen de operette"Schinderhannes" ten tonele in "De ·Ark". ,,Schinderhannes" is een stuk zon
der de minste inhoud en daarom ookzonder de minste pretentie. Waar drank, vrouw en diefstal de enige factoren van 
belang zijn kan men geen groot cultuurwerk verwachten. Deze operette was danook een simpel stukje-muziek met enkeleaardige muzikale vondsten, verschillendeelders ontleende motieven en weinigtoneelkwaliteiten. Dat de opvoering toch nog een succes isgeworden is te danken aan de goede stemkwaliteiten der zangers, de buitengewoon prachtige costumering, 't aardig 
décor en de originaliteit van 't ballet ende dansen. Wil men in 't kort deze opvoering bespreken, dan moeten we wijzen op debuitengewoon gave vertolking van Zwarte Peter, de kastelein, door M. Peynen
burg. En wie Mephisto heeft gadegeslagen moet zeggen dat J. Peynenburgde taak van de duivel goed verstaat. Hijwist zijn zang te koppelen aan buitengewoon goed spel. Jammer dat Schinderhannes 't spel niet zo goed verstond alsde zang. Zijn aardige duidelijke tenormaakte echter deze speltekorten watgoed. Men zou wensen zigeuner te zijn en bijdit· vrolijke gezelschap te horen, als erniet zo radicaal met de eerlijkheid werdgesold. In dit schone gezelschap was
Florenske als een stralende zigeunerkoningin haar stem en de muziek volkomen meester. Het duivelballet van Kees van Etten, was meesterlijk van bouw en goed uitgevoerd. 
Enkele rhythmische onvolkomenheden bijde latere dansen willen we gaarne wijten aan de te kleine ruimte van. 't toneel. 

. Steeds weer blijkt, dat 't toneel in "De Ark" voor dergelijke opvoeringen te
klein is. Overigens zijn we van mening dat "St.Caecilia" en "St. Petrus" met een programma voor de dag kunnen komen, dat
enkele octaven hoger ligt. De stemkwaliteiten en de keurige leiding staan hier
voor borg. 

Distributie-Nieuws. 
OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 25 April 

tot en met 8 Mei 1948 
Elk der volgende bonnen geeft recht ophet kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 804331 Melk 5 liter melk 333 Melk 7 liter melk 336 Vlees 100 gram vlees337 Vlees 300 gram vlees 338,339 Boter 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 352 Algemeen 400 - gram brood of 1rantsoen puddingp. vermicelli e.d. 354 Algemeen 200 gram brood (geldigtot en met 1 Mei) 356 Algemeen 1600 gram brood (geldigtot en met 1 Mei) 357 Algemeen 50 gram thee 358 Algemeen 250 gram kaas of 312½gram korstloze kaas 359 Algemeen 125 gram koffie 343 Reserve 800 gram brood (geldigtot en met 1 Mei) 346 Reserve 400 gram brood (geldigtot en met 1 Mei). 
Bonkaarten KD, KE 804 833 Melk 12 liter melk 836, 837 Vlees 100 gram vlees 838 Boter 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 839 Boter 125 gram boter of margarineof 100 gram vet. 852 Algemeen 400 gram brood of - rantsoen puddingp., vermicelli e.d. 854 Algemeen 200 gram brood (geldigtot en met 1 Mei) 856 Algemeen 400 gram brood (geldigtot en met 1 Mei) 
858 Algemeen 100 gram kaas of 125gram korstloze kaas 843 Reserve 400 gram brood (geldigtot en met 1 Mei) 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, MD, 
MF, MG, MH 804 (bijz. ai-beid, 
a.s. Moeders en zieken) . Geldig zijn de bonnen van strook D. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds opVrijdag 23 April worden gebruikt, metuitzondering van de bonnen voor melk,waarop eerst op Maandag 26 April magworden gekocht. 

Tracteer deze week uw· gezin op 

Missietentoonstelling ,,�and van Belofte'� K_offie
Firma Wed. P. Sp1ermgs Zaterdag half 5 wordt de tentoonstelling 

van de Missienaaikring op Stapelen ge-ápend ! Ik hoor al mompelen: Alweer eenfancy fair! Toch is dat zeker niet de bedoeling. De hoofdzaak van deze dagenis: Wat meer belangstelling en wat meersympathie voor het werk van de BoxtelseMissienaaikring. Het is toch eigenlijk zo jammer, dat er zo weinig van onze dames tijd en moeite willen beschikbaar stellenvoor de missie. Wanneer we eens terugdenken aan het Willibrordusspel van hetvorige jaar, dan hebben we toch kunnenzien, wat er op het gebied van naaienkan gepresteerd worden, als ieder meewil werken. 
De toestand iu de m1ss1e is nog minder 
rooskleurig dan voor de oorlog. Immersdoor het oorlogsgeweld gingen ook hier
kostbare en noodzakelijke paramentenverloren. De manier, waarop de missionaris zich vaak moet behelpen, zoals we in brieven geregeld moeten lezen, is meer dan treurig. Bovendien behoeft het geennadere uitleg, dat de materialen (uitsluitend textiel) nog altijd erg prijzig zijn.En daarom zijn aan deze tentoonstellingenkele attracties verbonden, waarvan debedoeling is, dat de opbrengst hiervanten goede zal komen aan de kas, die inde na-oorlogse periode erg is- geslonken.Daarom: Boxtelse Missievrienden: Toontuw missiegeest en missieliefde door uw bezoek aan het Kasteel van Stapelen: DeTentoonstelling is geopend: Zaterdag van half 5 tot 11 uur; Zondag van half 
12 tot 11 uur; Maandag en Dinsdag vanhalf 3 tot 11 uur. Onze missionarissen zullen u dankbaar zijn_ 

Gesprek van Vanavond 
Simpele zielen beweren dat het er bij deZwaanse Brug niet mooier op gewordenis. Maar waarschijnlijk komt dat omdathet geval nog steeds niet klaar is. Sommige middenstanders hopen op een jaar�feest van de werkzaamheden aan deschone brug. Ze kunnen dan weer vlaggen en een winkelweek houden. En verder horen we mompelen dat men 
maar niet meer aan een openluchtspel moet denken, daar de spelers niet eenseen feestje hebben gehad voor al hun lange repetitie-avonden. Overigens meenthet Willibrordus-comité, dat men slechtvan schulden een feest kan geven. De lange rok zal deze zomer worden ingevoerd. We zullen in de omgeving vanZegenwerp en Kampina niet meer tegenkorte damesbroekjes aan behoeven te kijken of al te blinkende benen. De langerok zal alles goed maken. Als er nu boven maar niet af gaat wat er beneden bijkomt, dan kunnen we niet klagen. De boeren zijn bang dat het zal gaanvriezen nu alles mooi in de bloesem staat.Zo wordt weer eens bewaarheid, dat menhet meeste lijdt door het lijden datmen vreest en wat nooit op komt dagen.Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijdblijven. 
Klagen, mopperen en kankeren. Ondertussen schijnt de zon, loopt alles groenuit en wordt het zomer zonder dat we erzelf iets aan doen. 
Jammer dat men op verschillende plaatsen de schoonmaakwoede nog niet meester is. De vrouwen zijn nog steeds gewapend met veger en blik en een massagoede moed om het zaakje 1,choon te vegen. Als men ook in de grote politiekwat schoonmaak hield, dan ·leefden weeen stukje geruster. Maar het schijnt dat men daar pas met de bezem gaat werken . als het een mesthoop geworden is. 

Sociale Verzekeringen. 
De WERKLOOSHEI(?SWET 

II. 
Toen in 1943 de laatste werkloze kas wasopgeheven, restte nog de wachtgeldregeling en de steunregeling en daarnaast kwam een overbruggingsregeling, delaatste per 1-9-'47 belangrijk ingekrompen. Voor de steunregeling kwam in deplaats een sociale bijstandsregeling. Zo bleef een groot aantal werknemers die buiten de vrijwillige verzekering vielen 
bij werkloosheid aangewezen op hulp vande Overheid en geleidelijk aan kwam men tot �een wetsontwerp tot verplichte 
verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid. Voorheen had men reeds meerdere malen getracht tot een wettelijkverplichte verzekering te komen, dochdie liep steeds op een mislukking uit. Thans kan men echter verzekerd zijn,dat dit wetsontwerp zal worden aangenomen ,al zullen er wel partiële wijzigingen in worden aangebracht. Een voordeel betekent het, dat ook van 
de werkgevers een bijdrage wordt gevraagd waardoor een goede verzekeringgewaarborgd is. Het wetsontwerp maakt onderscheid tussen een wachtgeldverzekering en eenwerkloosheidsverzekering. Allereerst dienen de bedrijfstakken dezorg voor de eigen werklozen op zich tenemen, door middel van een wachtgeldverzekering waarvan de kosten door hetbedrijfsleven alleen dienen te worden gedragen. Het betreft hier bijna uitsluitendde gevallen waarbij het dienstverbandniet werd verbroken. De werkloosheidsverzekering echter gaatde werknemers aan, die in losser verband ten aanzien van het bedrijf waarinzij gewerkt hebben zijn komen te staan.Het gevolg hiervan is, dat voor de verzekering van deze, zowel door de Overheidals door het bedrijfsleven in de kostenzal moeten worden· bijgedragen. Een arbeider die werkloos wordt, v.:ilt duseerst onder de wachtgeldverzekeringwaarvan de kosten worden gedragen doorwerkgevers en werknemers. Is de uitkeringsduur der wachtgeldverzekering geeindigd en hij is nog werkloos, dan valthij onder de werkloosheidsverzekering,waarvan de kosten moeten worden gedrogen door werkgevers, werknemers ende Overheid gezamenlijk. Is de uitkeringsduur van de W erkloosheidsverzekering afgelopen, dan volgt opname in desociale bijstandsregeling, welke echterbuiten de Wet valt. De kosten hiervan zijn geheel voor de Overheid. Wat deuitkeringsduur en het bedrag betreftmoet men onderscheid maken tussen de wachtgeldverzekering en de werkloos-heidsverzekering. De wachtgeldverzekering geeft recht opeen wachtgeld per dag van niet minderdan 80 % van het dagloon voor gehuwdemannen, gehuwde vrouwelijke kostwinners en ongehuwdè mannelijke of vrouwelijke kostwinners, 70 % voor ongehuwdeµ, niet kostwinners van 18 jaar en ouder die niet bij hun ouders inwonen en 60 % voor de overigen. Het dagloon mag daarbij een maximum van f 20,niet overschrijden. De uitkeringsduur zal ingevolge de wachtgeldverzekering nietminder bedragen dan 48 dagen per uitkeringsjaar, hetzij in gedeelten of in
eens. 

Volksfantasie en Volkshumor 

l..__1_.ets_ooee __ Sp_ot=_- _en_Sduddn ___ alffeff. __ • __ j 
Reeds als jongens vinden we de onmo
gelijkste scheldnamen voor onze on
derwijzers en voor onze medescholie
ren. De rijkdom die er aan scheldna
men leeft onder de jeugd is ontzettend 
groot. Maar ook de grote mensen hebben hun spotnamen voor elkaar. Het
volk en de volkshumor is een grote
fantasie rijk waàr het er over gaat an
deren uit te schelden of belachelijk te 
maken. 

Zo is het een feit, dat bijna alle dorpelingen de dichtst nabij gelegen stedenmet keien in verband brengen, omdat erblijkbaar in de steden niets anders tezien is. Maar ook de dorpen onderlinghebben zeer oorspronkelijke namen uit-gevonden voor elkaar. Iedereen in Boxtel weet, dat· men inLiempde de theebuiken heeft wonen,terwijl de Gemondse bcssembijnders nietonbekend zijn. Wie van Haaren spreekt,hoort al direct iets over de Haarensebeesten of over de dierentuin zeggen,wat zijn oorsprong schijnt te vinden in het wapen van Haaren. De Tilburgse Kruiken hebben hun naamte danken aan het kruikske urine, dat zemee naar hun werk namen voor de baas,die er zijn linnen mee moest bereiden.Tegenwoordig heeft men daarvoor gelukkig een ander preparaat kunnen ontdekken. De kale kak van Den Bosch is wijd enzijd bekend. Meestal weet men van deBossenaren te vertellen, dat ze u uitnodigen tot het drinken van een kopje thee,als ge op het punt staat te vertrekken.,,Och ge hadt wel· mee thee kunnen drinken", zeggen ze dan tegen u. De inwoners van Helmond beschikkenover l!en dr_ietal spotnamen, die men toteen rijmpje heeft samengevoegd: 

Opgemerkt wordt dat de mm1mum percentages en het minimum aantal dagenhierbij zijn vermeld. De bedrijfsverenigingen .die met de uitkeringen zullenworden belast, hebben het recht in gunstige zin hiervan af te wijken, dus hogere percentages van het dagloon uit te keren 
en meer dan 48 dagen. Voor de werkloosheidsverzekering· welke dus in werking treedt als het aantal 
wachtgelddagen is geëindigd, gelden de
zelfde percentages doch deze zijn vast en. onveranderlijk. De uitkeringsduur bedr.fugt 78 dagen al dan niet onafgebroken, per uitkeringsjaar. 
De werkloze arbeiders die eerst onder dewachtgeldvérzekering en daarna onderwerkloosheidsverzekering vallen, krijgendus eerst 48 dagen wachtgeld en daarna78 dagen werkloosheidsuitkering, totaalderhalve 126 dagen per uitkeringsjaar, hetwelk aanvangt bij de eerste dag der 
uitkering. Echter niet alle werknemers zullen onderde wachtgeldregeling vallen en komendan onmiddellijk in aanmerking voor werkloosheidsuitkering welke 126 dagen 
per uitkeringsjaar bedraagt, weer te rekenen vanaf de eerste dag der uitkering. Op wie niet onder de wachtgeldverzekering vallen, kom ik strak terug. Allereerstwie zijn verzekerd? Over het algemeenieder ·arbeider die ook voor de reeds bestaande Sociale Verzekeringen staat ingeschreven, dus hij die binnen het Rijk inloondienst werkzaam is en hij die buiten het Rijk in loondienst werkzaam, mits hijin dienst is van- een in Nederland gevestigde werkgever en zelf binnen het Rijkwoont. Een afwijking ten opzichte van de reedsbestaande wetten is de loongrens, welke voor de Werkloosheidswet f 6000,- per 
jaar bedraagt, zodat m.i. is te verwachten, dat deze voor de reeds bestaande wetten in de toekomst ook tot dit bedrag __zal worden opgevoerd. Thans bedraagt deze zoals bekend f 3750. , 
Wordt vervolgd H. v. d. K. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 
Om de K.N.V.B.-beker
a.s. Zondag-0.D.C. - D.V.G.

A.s. Zondag gaat wellicht voor de laatstemaal het scherm op voor de eerste ronde van de K.N.V.B.-beker. Wie immers dewedstrijd ODC-DVG wint gaat over. DVG heeft het tegen de verwachtingenin de eerste ronde buitengewoon goedgedaan. Na drie wedstrijden geen enkelenederlaag is zeker vermeldenswaard.ODC heeft eenzelfde record, maar eenwedstrijd minder gespeeld. Aan spanning zal het dus a.s. Zondagzeker niet ontbreken. De wedstrijd begint om half drie. De O.0.C.-spelers L. Meister en J. Hoenselaars zijn uitgenodigd om a.s. Zondag te spelen in de proefwedstrijdwelke bedoeld is om te komen tot eenelftal van de afdeling Brabant, hetwelk zal spelen om de Moonnan-Wissell:ieker. 
BOXTEL-VOËTBAL-NIEUWS. 

Zondag 25 April: R.W.B.-Boxtel 
Zondag 2 Mei: Boxtel-R.W.B. 

Op deze dagen gaan onze kampioenenhun candidatuur stellen voor het derdeklasserschap, dat R.W.B. (het kind vande rekening in afd. C) zal moeten verdedigen. "Boxtel" treft het niet bijster goed, wanthaar "goalie" Leyten zal zeer zeker nogniet van de partij kunnen zijn, terwijl ookrechtsbinnen Timmermans verstek zalmoeten laten gáan wegens ziekte. Het zal voor de Technische Commissieeen zware opgaaf blijken om het elftalnu zodanig te formeren, dat het ploegverband zo gaaf mogelijk blijft. Voor de spelers zelf kan een en anderslechts een aansporing zijn om nog meer enthousiasme en sportieve vechtlust aan de dag te leggen tegen een heus niet zo.zwak R.W.B., dat in de competitie nota bene nog 13 winstpunten boekte. Redenen te over dus oin te veronderstellen, 

"HellemondersKa ttendonders Vlooienbijters Keienschijters." Dat ze kattendonders genoemd worden,moet hem zitten in het feit ·dat de Helmondenaren op sommige tijden nogal watkatten meppen om een lekker hazenhoutje klaar te maken. In Schijndel wonen de hopbellen en inhet Wijbosch de bessembijnders. Ook horen we wel eens van de Schijndelse bokken spreken. (Ook wij; Boxtelaren worden zo wel eens genoemd). Van de Rooise papbuiken heeft iedereenhoren spreken, en de Veghelse kalverenof kuuskes zijn ons ook niet geheel en al onbekend. Maar wist ge ook. dat inDrunen de mosterdpotten wonen en inNieuwkuijk de flodderbonen. De inwoners van Empel en ook die van Erp worden beren genoemd en in Waalwijk hebben we de oliebuiken en rijstvreters. En zo zijn er tal van namen voor bijnaiedere plaats in ons gewest. Het zou demoeite waard zijn al die interessantenamen eens bij elkaar op te schrijven. Het zou een bewijs zijn van de rijkdom der volksfantasie en van de volkshumor. •Het geeft niet dat er lelijke namen bij zijn. Geen enkele Ossenaar wordt nogkwaad dat men hem messentrekker noemt. Geen enkele inwoner van Achtzal boos on u worden, wanneer ge vertelt, dat de helft van acht geen vier maar boeren is. 
Het is alleen maar een aardige heemkun
dige bloemlezing deze spotnamen eens 
verzameld te zièn. Ook zou het voor de 
geschiedenis van de volkshumor niet zon
der belang zijn al deze spotnamen eens
te verzamelen. H. v. d. M.

dat er een zware wijs zal gaan op depromotie van een der beide ploegen, wiergering krachtsverschil een goede, spannende wedstrijd (mits goede leiding) garandeert. Er wordt om· vijf uur gespeeld.
Voor hen, die nog mee naar R. W. B. 
wensen te gaan, zijn er bij J. Lorist, 
Nieuwstraat 174, nog buskaarten ver
krijgbaar .... zo lang de voorraad strekt ....

Het kampioenschap van de A-junioren isinmiddels weer geannuleertl en er zal a.s.Zondag een beslissingswedstrijd tegenU.D.I. gespeeld moeten worden op het Rhode-terrein. 
TAFEL TENNIS 

Zondag a.s. de tweede en laatst; promotiewedstrijd van het eerste team! Wat deverre reis naar Maastricht ons brengenzal, weten we niet, maar als de wedstrijdde verwachtingen niet bedriegt, dan is de promotie Zondag een feit. De voorgaande uitslagen luiden: Advance-Kerkrade 7-3 Kerkrade-Maastricht 5-5 De stand is thans: Advance gespeeld 1 aantal pQnten 2Maastricht gespeeld 1 aantal punten 1Kerkrade gespeeld 2 aantal punten 1Vertrokken wordt om 9.18 per trein,ofwel bij voldoende belangstelling perbus vanaf het station. Personen die zich nog wensen op te geven ook voor de reis per bus, kunnen dit alsnog doen bij J. v. Berkel (Stationstraat). Gelieve dit echter tijdig te laten·weten. 

Algemeen Nieuws. 
STATISTISCH OVERZICHT 

VERKIEZINGEN 1946 
Dezer· dagen is bij het Staatsdrukkerijen Uitgeverijbedrijf te 's-Gravenhage verschenen het door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek bewerkte "Statistischoverzicht verkiezingen 1946". Hierin zijnopgenorrieff de uitkomsten der verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten .en de Gemeenteraden. Per gemeente worden vermeld zowel deaantallen op elke staatkundige partij uitgebrachte stemmen, als gegevens betreffende het totaal aantal kiezers, het aantal kiezers, dat niet aan zijn stemplichtheeft voldaan, de aantallen wethoudersnaar de staatkundige partijen, enz. In de "Inleiding" is bijzondere aandachtgeschonken aan de in 1946 in de Kieswetaangebrachte wijzigingen. Een aantal staten en staatjes geeft retrospectieve ensamenvattende gegevens, zowel in absolute als in verhoudingscijfers, o.m. de aantallen leden der Tweede Kamer naar de staatkundige partijen sedert 1901. Voorts kunnen aan de statistiek gegevensomtrent de aantallen uitgebrachte voorkeurstemmen wordt ontleend en zijn bijzonderheden gepubliceerd betreffende deleeftijd en het beroep van de leden der Staten-Generaal. 

ABONNEMENTEN OP DE BERICHTEN VAN DE
PLANTENZIEKTENKUNDIGE 

DIENST 
De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen maakt bekend, dat sinds kortook v.bor particulieren de gelegenheid isopengesteld zich te abonneren op de berichten over de bestrijding van plantenziekten bij land- en tuinbouwgewassen, die door de PlantenziektenkundigeDienst regelmatig worden uitgegeven. De kosten van dit abonnement bedragen 
f 2,50 per jaar, welk bedrag bij vooruitbetaling dient te worden voldaan, bij voorkeur storting op girorekening_ 18018van de P.D. te· Wageningen. Degenen, die voor bovengenoemd abonnement in aanmerking wensen te komen,gelieven dit aan de genoemde Dienst teWageningen mede te delen. Het ·abonnemept begint per 1 Januari en loopt tothet einde van het jaar. De reeds verschenen berichten worden, zo lang devoorraad strekt, nog toegezonden. 

:) 

'\. 
"\ 

\ 
:~:) 



Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 

Zondag 25 April. 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 
De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 d,e Hoogmis. Van
daag is het de feestdag van St. Marcus. 
Daarom zal vóór de Hoogmis, om kwart 
over tien, bij goed weer een processie 
gehouden worden door het processiepark, 
tijdens welke processie gezongen zal 
worden de Litanie van Alle Heiligen voor 
de vruchten der aarde. In deze tijd, waar 
zoveel afhangt van._ het welslagen van de 
oqgst, sporen wij alle parochianen en 
heel speciaal de landbouwers aan, aan 
deze processie in g�ote getale deel te 
nemen, om een vruchtbare zomer van 
God af te smeken. Allen die aan deze 
processie deel nemen worden verzocht, 
de litanie ook mee te zingen. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de te 
schaal voor de noodlijdende kinderen in 
binnen en buitenland, welke collecte door 
onze Bisschop de vorige Zondag speciaal 
werd aanbevolen. De 2e schaal gaat voor 
de bizondere noden van het Episcopaat, 
welke bizonder in uwe milddadigheid 
wordt aanbevolen. Vandaag om kwart 
voor twaalf Mariagarde, en om half 4 
H. Familie. Vanavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje

• Donderdagavond om 7 uur Lof met
Rozenhoedje. Donderdagavond om kwart
vóór 8 Recollectie voor de Propagandis
ten der Mariacongregatie en de leden
der K. A. in de Kapel van de Witte
Zusters.-
Zaterdag is het· biechthoren van half 3
tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Vrijdagavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje tot opening van de Maand Mei.
Gedurende de Meimaand zal het iedere
avond om 7 uur Lof zijn met rozenhoed-
je ter,ere van Maria.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
MAANDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Adrianus v. d. Meyden, z.a.
gel. jrgt. voor Johannes Cornelis van
Rooy, H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Johanna Spijkers-Dekkers in de parochie
van het H. Hart overleden, vanwege de
buurt; H. • Bloedkapel gel. H. Mis voor
Anna Hensen-v. d: Langenberg vam•ege
de buurt; om half 8 gel. jrgt. voor Hen
ricus v. d. Sande, z.a. gel. mndst. voor
Cornelis Voermans H. Hartaltaar gel. H.
•Mis voor de afgestorven familie Bremer;
om half 9 gel. jrgt. voor Franciscus v. d.
Linden en Catharina-Grüntjes de hsvr.
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Maria v. d, Wiel, z.a. gel. jrgt. voor
Peter Karel van Roy; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Marinus van Griensven van
wege de kinderen; H. Bloedkapel gel. H.
Mis ter ere van de H. Familie; om half
8 gel. jrgt. voor Everardus v. d. Sande
en Maria v. d. Langenberg, z.a. gel. jrgt.
voor Anna Bogaers v. d. Meerendonk;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Gerardus
van Brunschot vanwege het gezamenlijk 
personeel van Van Oerle's Weverijen; 
om half 9 gel. jrgt. voor Hendricus van 
Kuringen en Hendrica van Kasteren de 
hsvr; om 10 uur Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Andries van Rulo en Hendrica 
Klomp de hsvr., z.a. gel. jrgt voor Wil
helmus v. d. Pasch; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Martinus Traa te Liempde 
overleden; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Johanna Verschuren de Greef te 
Waalwijk overleden;_ om half 8 gel. H. 
Mis voor onze jongens in Indië vanwege 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Rosalia Baeten-Meyers; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor overleden ouders 
Grillis; om half 9 gel. jrgt. voor Adriana 
Snellaars van Hal. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Johannes v, d. Plas, z.a. gel. 
H. Mis voor Juliana Maria van Dijk-v. d.
Boom te Rumpen overleden; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Andries v. d. Pasch; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Michaël
v.d. Meyden en Anna v. d. Ven de hsvr.
om half 8 gel. jrgt. voor Maria Troeyen,
z.a. gel. H. Mis voor Harrie v. d. We-

ONDERTROUWD: 

tering vanwege het personeel; H. Hart-· 
.iltaar gel. H. Mis voor Hendrica de 
Bresser v. d. Loo vanwege kinderen en 
kleinkinderen; om half 9 gel. jrgt. voor 
Johannes Schoenmakers; om hall:-10 Hu
welijksmis. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Martinus van Diessen, z.a. gel. 
mndst. voor Catharina van Weert-Voets; 
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Johannes
Habraken; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor Andreas de Visser vanwege de
buurt; om half 8 gel. jrgt. voor Johannes
Troeyen, z.a. gel. jrgt. voor Martina
Drijvers; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Franciscus Verheyden vanwege de jon
gens in Indië; om half 9 gel. jrgt. voor
Leonardus van Oers.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Maria van Liempd-van Laarhoven,
z.a. gel. H. Mis voor Johannes van Oir
schot; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Anna
van Boxtel-v. d. Ven; H. Bloedkapel gel. 
jrgt. voor Hendricus v. d. Heuvel en 
Christina van Pinksteren de hsvr.; om 
half 8 gel. H. Mis ter ere van tvlaria tot 
bekering van de zondaars, z.a. gel. H. 
Mis tot bijzondere intentie; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor de overleden fa
milie v. d. Heyden-v. d. Sande; om half 
9 gel. H. Mis voor Sjaak van Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschiedçn: 
Maandag gel. mndst. voor Josetina de 
Lang. Dinsdag gel. H. Mis voor Jacoba 
v. d. Wetering-Jansen. Woensdag gel. H, 
Mis voor Gerardus Schellekens. Donder
dag gel. H. Mis voor Maria van Gerwen.
Vrijd,ilg gel. H. Mis tot bizondere inten
tie, Zaterdag gel. H. Mis voor Johanna
van Lieshout-de Werd.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Cornelis Johannes Vissers,
geb. in deze parochie en won. in de pa
rochie van de H. Theresia en Elizabeth
Rosalia Johanna van der Heijden, geb.
en won, -in deze parochie; Antonius Jo
hannes van der Heyden, geb. en WQn. in
deze parochie en Johanna Maria van
Nieuwburg, geb. te Oisterwijk en won in
deze parochie, waarvan heden de eerste
afkondiging geschiedt. Antonius Petrus
Aloysius Pennings, geb. en won. in deze
parochie en Wilhelmina Maria Beks, geb.
te Venlo en won, te Oirschot, waarvan
heden de 2e afkondiging geschiedt. Jo
hannes van Beers, geb. en won. te Oir
schot (St. Petrusparochie) en Maria Cor
nelia Eykemans, geb. te Schijndel (St.
Servatiusparochie) en won in deze par..;
Petrus Hendricus van Liempd, geb. en
won. te Schijndel en Anna Joachim Eliza
beth Schaffer, geb. en won in deze par.,
waarvan heden de derde afkondiging ge
schiedt. De gèlovigen 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, 25-4-'48 

De te schaal is voor de Oostenrijkse, 
Hongaarse en Nederlandse kinderen in 
Duitsland; de 2e voor B, N. 
Vandaag feestdag van St. Marcus; na 
alle H.H. Missen wordt de Litanie van 
Alle Heiligen gebeden voor het behoud 
van de vruchten der aarde. 
De Hoogmis is met volkszang. Direct na 
de Hoogmis Santa Teresa voor de meis
jes. Om kwart voor 12 H. Familie voor 
de jongens. 
Om 7 uur Lof met volkszang en Rozen
hoedje voor onze "Jongens" in Indië. 
Vrijd_agavond om half 8 Lof met Rozen
hoedje tot opening van de maand Mei, 
toegewijd aan de H. Maagd. 
Zaterdagavond half 8 Lof ter ere van 
Maria. 
Gedurende de Meimaand is het iedere 
avond om half 8 Lof met Rozenhoedje. 
Maandag, Woensdag en Vrijdag wordt 
het Lof door het_ volk gezongen, en 
iedere avond na het Lof een Maria-Lied. 
Men vergete dus niet de parochie-bundel 
m� te brengen" Moge avond op avond 
blijken dat de Maria-devotie onder ons 
volk levend is. 
ZONDAG, 25 April: 6 uur lezende 
dienst; 7 uur l.d. voor de Parochie; 8 
uur Ld. voor Theodorus Harten v. w. de 
Retraitepenning; kwart over 9 Ld. voor 
een over!. Moeder; half 11 de Hoogmis 
voor Henrica v. d. Broek v.w. Broed. 
H. Hart.
MAANDAG, 26 April: 7 uur Ld. voor
Wilhelmina Pijnenburg-Roosenboom; Ld.

Schenk 'n Pracht idée 

"Land van Belofte
" Thee

Firma Wed. P. Spierings 

voor Piet v. d. Kruys; l.j. voor Henricus 
v. Kasteren en Johanna v. d. Bruggen
z.e; kwart voor 8 Ld. voor Maria van
Roessel; half 9 Ld. voor Gijsbertha Pij
nenburg-Valks; 9 uur Pl. z.d. voor Bi
zondere Intentie.
DINSDAG, 27 April: 7 uur l.j. voor
Franciscus Baayens en Johanna v. Kem
pen z.e.; Ld. uit dankbaarheid t.e.v. H.
Gerardus Majella; l.j. voor Maria Ge-

' nuchten; kwart voor 8 Ld. voor Willem 
v. d. Langenberg; Ld. voor Gerrit Voets
v.w. de kleinkinderen; half 9 Ld. voor
Johanna v. d. Loo-Heesakkers.
WOENSDAG, 28 April: 7 uur Ld. voor
Johanna v. d. Sande-Merks; I.m. voor •
An toon Smuid ers; Ld. voor Christiaan'
Merkx; kwart voor 8 Ld. voor Gerardus
v. Brunschot v.w. Pers. v. Oerle; half 9
Ld. voor Petronella v. d. Sloot-v. Roos
malen.
DONDERDAG, 29 'April: 7 uur l.j. voor
Johannes v. d. Meyden; Ld. voor Antonius
Wagenaars en echtg. v.w. de kleinkin
deren; Ld. voor Adriana Coppens-van
Ierse! te Helvoirt over!.; kwart voor 8 l.j. 
voor Johanna v. d. Meyden-v. d. Berk;
half 9 Ld. voor Willem v. d. Langenberg.
VRIJDAG, 30 April: 7 uur Ld. voor Bi
zondere Intentie; Ld. voor Jan Verhoe
ven; Ld. voor Cornelis Koppens en echtg.

. kwart voor 8 Ld. voor Cornelis v. Gemert
en echtg.; Ld. voor Francyna v. d. Loo
Kluytmans; half 9 l.j. voor Petrus Nico
laas Snijders te Fijnaart over!.; half 8 Lof
t.e.v. Maria.
ZATERDAG, 1 Mei: 7 uur Gef. z.j. vóor
de Heer Johannes v. Susan te; 1.d. voor
Jan v. d. Aa; Ld. voor Adrianus van
Roosmalen; kwart voor 8 l.d. voor Harrie
v. d. Wetering v.w. de Buurt; l.j. voor
Theodorus v. Hal; half 9 l.d. v. Willem
v. d. Langenberg.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.
4de Zondag na Pasen 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg. de Heer Adrianus 
Maas. 
MAANDAG: half 8 jaarg. Mej. Lamber
dina Maas; 9 uur gez. H. Mis bijzondere 
intentie. 
DINSDAG: half 8 jaarg. Mej. 1l1eodora 
Maas. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. Eerw. Zuster 
Andrea Maas; half to gez. huwelijksmis. 

' DONDERDAG: half 8 jaarg. Hendricus 
v. d. Wijst; to uur gez. huwelijksmis.
VRIJDAG: half 8 jaarg. Ida, hsvr. van 
Wouter Timmermans. 
ZATERDAG: half 8 jaarg. Theodora 
Timmermans. 

Deze week zullen geschieden: 
Dinsdag H. Mis Adrianus v. Ruremonde. 
Donderdag H. Mis Antonius v. d. Pas 
te Liempde overleden. Vrijdag H. Mis 
Marinus v. d. Linden. Zaterdag H. Mis 
Marinus v. d. Linden. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
4e Zondag na Pasen 1948 

ZONDAG: 7 uur H: Mis ter ere van 
0. L. Vrouw· v. Altijddurende Bijstand
voor behouden thuiskomst. Hierbij wordt
de kerk met 'n kaars vereerd; half 9 H. 
Mis voor de parochianen; to uur gez.
jrgt. voor Franciscus Schalkx. De eerste
schaal is voor de noodlijdende kinderen
uit het buitenland. De tweede voor B. N.
Collecte voor Katholiek Thuisfront.
Half 3 Lof men rozenhoedje om God's
zegeningen te verkrijgen over Orion en
de kapel van Stapelen.
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijzon
dere intentie; kwart over 8 H. Mis voor 
gesneuvelde soldaat. 
DINSDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere 
intentie; kwart over 8 geen H. Mis; 
half ·10 gez. Huwelijksmis. De tweede 
schaal is voor een beeld v. d. H. Theresia 
in Orion. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor de 
familie Nieuwelaar-v. Esch; kwart over 
8 geen H. Mis; half 10 gez. Huwelijks
mis. De tweede schaal is voor een beeld 
ter ere v. d. H. Theresia in Orion. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
drikus Veroude en Johanna de dochter; 
kwart over 8 geen H. Mis; half 10 gez. 
Huwelijksmis. De tweede schaal is voor 
een beeld ter ere v. d. H. Theresia in 
Orion. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis vanwege de 
processie Boxtel-Bokhoven voor Mej. 
Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 
kwart over 8 H. Mis voor Mevr. Maria 
Maas-de Werd. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Arnoldus 
Venmans; kwart over 8 H. Mis voor 
Maria Linnemans te Oirschot overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 en van 6 
tot half 8. Daarna Lof met Rozenhoedje, 
om het communisme af te weren en op
bloei van het verenigingsleven op katho
lieke grondslag te bevorderen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: • 
Antonius Marinus de Rooy, uit de par. 
St. Petrus te Oisterwijk en Francisca 
Cornelia Vissers uit deze par.; Henricus 
Martinus Veroude en Gerarda Schelle
kens, beiden uit deze parochie, waarvan 
de derde afkondiging geschiedt; Cornelis 
Johannes Vissers uit deze parochie en 
Elisabeth Rosalia Johanna v. d. Heijden 
uit de parochie St. Petrus, waarvan heden 
de eerste afkondiging oeschiedt. 
ZONDAG 2 Mei: 7 uur H. Mis voor 
Anna Maria v. Grinsven-v. d. Loo; half 9 
H. Mis voor Petrus Laus te Boxtel over
leden.
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Wilhelmus v. Deursen te Veghel; 
Z.Eerw. Heer J. v. Welie, gewezen pas
toor van Udenhout; Maria Robben-Ver
hoeven te Oisterwijk; Antonius v. d. Pas
te Liempde; Maria Linnemans te Oir-
schot overleden.
Alsnog zal elders een H. Mis geschieden
29 April voor de leden der Godsvruchtige
Vereniging ter ere v. d. H. Theresia.
Aanbevolen een noveen ter ere v. 0. L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand tot
hulp voor de Hereniging der Kerken. In
deze dagen, nu geheel Boxtel extra uit
genodigd wordt deze vereniging te steu
nen door gebed en door lidmaatschap
voor deze zo noodzakelijke vereniging,
zij deze actie het beste ingezet door de
grondslag van een gezamenlijk gebed,
een gezamenlijke noveen, welke de Bis
schoppen van Nederland in een der
vorige "'.eken hebben aanbevolen tot
hulp der vervolgde geloofsgenoten in ver
schillende landen, waarin het Apostolaat
der Hereniging werkzaam wil zijn.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 

4e Zondag na Pasen,_ 25-4-'48 
, ZONDAG: feestdag van St. Marcus; 

half 7 I.m. tot welzijn der parochie; 8 uur 
l.j, Petronella Corn. v. Geffen; to uur
z.m. voor de vrucht'en der aarde vanwege
Dorp en Vlassprei; kwart voor 10 zal de
Litanie van Alle Heiligen gezongen wor
den tot diezelfde intentiè. Na de middag
om 3 uur Lof, daarna jongenscongregatie.
MAANDAG: 7 uur z.mndst. Arnoldus 
v. d. Wiel; half 8 z.j. Michiel v. Mens
voort; 8 uur l.j. Elisabeth Adr. Eijkemans.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. Marinus 
Traa; half 8 z.j. Henrica Michiel van 
Mensvoort; 8 uur l.j. Michiel v. Brun
schot . 
WOENSDAG: 7 uur z.mdst. Cqrn. v. d. 
Vleuten; half 8 z.j. Lamb. v. Mensvoort; 
8 uur l.mdst. Johanna Michiel van Brun
schot. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. Theodora 
Lamb. v. Mensvoort; half 8 l.j. Maria v. 
Brunschot; 8 uur 1. 7e Mart. der Kinde
ren; 9 uur z. huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur z.m. Ant. v. d. Pas als 
over!. lid H. Theresia; half 8 z.j. 
weled. Heer Godefr. v. Boeckel-v. 
Rumpt; 8 uur 1. mndst. Gerardina Tin
nebroek. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. Gerardina Tin
nebroek als over!. weldoenster van het 
Wit-Gele Kruis; half 8 z.j. Joh. v. Kem
pen; 8 uur l.j. Henr. W elvaarts. 
ZONDAG: half 7 1.j. Maria Welvaarts; 
8 uur I.m. tot welz. der parochie; to uur 
z. m. Ant. v. d. Pas als oud-voorzitter
van de K.A.B.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Frans v .d. Meyden, 

St. Willibrord. Dinsdag 7 uur I.m. Mart. 
der Kinderen, St. Willibrord; Woensdag 
en Donderdag 7 uur I.m. Adr. Vughs en · 
Maria de dochter. Vrijdag en Zaterdag 
7e m. Ant. v. d. Pas vanwege de huise-
7 uur I.m. Ant. v. d. Pas vanw. de huise
lijke Kaartclub. Zondag 7 uur I.m. Ant. 
v. d. Pas vanwege de Spaarkas.
Zaterdag begint de maand Mei, toege•
wijd aan de verering van 0. L. Vrouw.
Gedurende die maand iederen Donder
dag- en Zaterdagavond Lof om half 8. En
Vrijdagavond om half 8 plechtig Lof tot
opening der maand. Na het Lof te zin
gen: ,,Gekomen is uw lieve Mei". En
Zondag onder de H. Mis daarom ook
uitstelling van het Allerheiligste. Zater
dag na het Lof te zingen lied no. 1.
30e Ant. v. d. Pas te Liempde overleden;
7e Mart. Der Kinderen over!. te Liempde
Gedoopt in het Ziekenhuis te Eindhoven
Antonius Joh. Adr. Henr. Maria zoon
van Adr. v. d. Biggelaar-Raaimakers te
Liempde; Adriana Maria Nicob Corn.
dochter van Wilh. Vullinghs-Kuppens.

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 
Vierde Zondag na Pasen 

Vandaag is 't de feestdag van St. Marcus 
H.H. Missen om 7 uur, half. 9 en to uur 
Hoogmis voor de parochie. Na de H.H. 
Missen Litanie van Alle Heiligen voor de 
vruchten der aarde. 
Tweede schaalcollecte, welke zeer in de 
milddadigheid der gelovigen wordt aan
bevolen voor de versiering in de Mei
maand, derde voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje, na het Lof een lied. 
Vrijdagavond om half 8 Plechtig Lof tot 
opening van de Meimaand. Verder ge
durende de Meimaand iederen avond om 
half 8 Lof met Rozenhoedje. We verzoe
ken de gelovigen dringend, zo enigszins 
mogelijk, dit Lof bij te wonen. 
Gedurende de zomermaanden zullen 
door de week de H.H. Missen om 
ZEVEN uur beginnen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis Albertus van 
Rulo; half 9 H. Mis Johanna van der 
Bruggen; to uur Hoogmis voor de Pa
rochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis Maria van 
Gorp-Schellekens. 
DINSDAG: 7 uur mndst. Hendricus van 
der Kammen. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. Gerardina van 
de Pas-Hoevenaars; half 10 Gez. Hu
welijksmis. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. Hendricus 
van de Ven. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. Cornelia van de 
Ven-Couwenberg. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis Gerardina 
Cornelia van Schijndel-v. Dijk v.w. Br. 
H. Bloed.
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Albertus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 
4e Zondag na Pasen, 25 April. 

Feest van St. Marcus. Om 7 uur Proces
sie, waaronder de Litanie van Alle Hei
ligen. Daarna gelezen H. Mis. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: om 8 uur Lof tot opening van 
de Meimaand. 
Zaterdag: om 8 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Rudolf 
Wortelboer. 
WOENSDAG: 7 uur voor Rudolf Wor
telboer. 
VRIJDAG: 7 uur tot zekere intentie; 
half 8 voor mevrouw Henket-Wind
stosser. 
ZATERDAG: half 8 tot zekere intentie. 

'n Goede Dienstbode 
is niet te krijgen, wel 
"Land van Belofte" Koffie 

Firma Wed. P. Spierin11__s 

WIM VAN DEN BROEK 
Te koop bij P. Valks, Nieuw
straat 124, een fornuiskachel, 
zo goed als nieuw, en een 
hobbelpaard. 

Te koop: nieuwe kippenren 
met m,chthok, Duinendaal 6. 

ELASTIEKEN KOUSEN 
Bij de N. v. De Bestsche Tricotweverij 

TE BEST en 
B EP VAN SUSANTE 

Plechtige Huwelijksinzegening 
op Dinsdag 11 Mei a.s., om 
10 uur in de Parochiekerk van 
het H. Hart te Boxtel. 

Receptie van 1-2 uur. 
BOXTEL, Nieuwe Kerkstr. 39, 

Korte Kerkstraat 8. 
Toekomstig adres: 

Zandvliet 1, Boxtel. 

Wegens overcompleet z.g.a.n. 
raam met kozijn, 6 ruiten 
grootte v. raam: 200xto8) met 
vensters en hardstenen dorpel. 
Zuivelhandel C. de Jong-van 
Kempen,-v,_ Hornstraat 12. 

Te koop: een zo goed als 
nieuwe fornuiskachel bij J. v. 
Boxtel, Rechterstraat 61, Boxtel 

Te koop: een kindertrap-auto 
f 75,-. Deken Spieringstraat 3 

Te koop: Mechelse Herder, Boxtel. 
oud 2 jaar. Selissenwal 11A. ------------

Van Oers Te koop: een goed onderhou
den huiskamer-ameublement 
(vier stoelen, 2 fauteuils, dres
soir en tafel). Tegen spotprijs. 
Bosscheweg 39. 

Te koop: Bouvier (teef) 70 cm 
met stamb., fokteef, goed 
waaks, vertr. bij kinderen en 
kamerzindelijk, 2 jaar oud. 
Zandvliet 35. 

.fJ ,,. •• �,,.�::,,/ 
� .... 

Schoon�aaktijd 

Moderne Behangsels 
Lakverf en Waterverf 

Levert nog uit voorraad 
Pootaardappelen, 
Spurrie, Mais 
Koolrapenzaad, 
Bieten zaad 
Zonnepitten en Gras
en Klaverzaden. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

(dun Hl lang) 

STEUNZOLEN 

BREU:<BANDEN 
BIJ 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25
T..el, 8079 - DEN BOSCH 

Zo als van Quds. 
Uit voorraad leverbaar : 

Electrische Wasmachines met motor 
Wringers met prima rubber rollen 
Haarden, Kachels, Fornuizen 
Wasfornuizen, enz. enz. 

Velo-Maatschappij N.V. 
Markt • Boxtel. 

Gevraagd: R.K.J.B. Afd. Boxtel. 

kunnen geplaatst worden 
Jongens en Meisjes vanaf 14 Jaar 
Lonen volgen• C.A.O, Prime sociale verzorging 
Inlichtingen zijn dagelijks te verkrijgen bij: 

A. W. Schalks, Koestraat C 57, Liempde1 
M. Braken, Vrillikhoven D 56, Liempde;
P. van Ruremonde, Snijdersstraat, Liempde
en op het kantoor van de N.V.

Bij voldoende aanmelding wordt voor vervoer gezorgd. 

Eerste H. Communie 
Geef Uw kind bij gelegenheid van de 
Eerste H. Communie 

Een aardig Gedachtenisplaatje 

Heb Bovenwoning te Eindho
ven (Stratum), wil ruilen tegen 
woning of goede woongelegen
heid in Boxtel. 
Brieven onder nr. 33 v. d. blad. 

in diverse kleuren 
Borstelwerk in lage prijzen 
Kleurcarbolineum 
Huishoudvernis (politoer) 
Goud- en Zilverbrons 
Boenwas 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Beha�deling van Belastingzaken 

Leerling Bankwerker 
en Algemene Vergadering 

met een toepasselijk versje bedrukt. 
Wij hebben zowel in plaatjes als in 

.teksten een grote sortering. - Ook in 
mooie Kinderkerkboekjes en andere 
cadeautjes kunnen wij U een flinke 
keuze voorleggen. 

Te koop bij H. v. Vreede, Hàl 
3, een toom beste biggen. 
Net'kosthuis aangeboden (geen 

·(\ beroeps).
Te bevragen: Molenstraat 19. 
Te koop: een toom beste 
biggen G.Y. bij C. van Cuyk, 
Kleinderliempde 17. 

Te koop: een partij eetaard
appelen bij Adr. Dobbelsteen, 
Tongeren 6_1, Boxtel. 

in potten en dozen 
Anti-mot artikelen 

(Motzakken) 
Ammoniak - Zoutzuur 
Brandspiritus. 

van de R.K.J.B. op Zondag 
25 April na de Hoogmis in 

e WIJ hebben alle soorten e Smederij, speciaal plaat. en de Landbouwachool. 
las bedrijf. 

Leerling Plaatwerker 

e Parfumerieën e W. v. OIRSCHOT
e

en 
e Rechterstraat 54, Boxtel. 

e Cosmetische Artikelen e H.H. Schoenreparateurs 

Prima Boventuig-afval e Dameskapsalon en Parfumerie e 
e M. J. v. d. BROEK e O. 75 per kg
e Breukelae■traa ,. � ,. ROESSEL, Bosscheweg 105. 

Bespreking aangaande 
excursie op Dinsdag 
11 Mei. 

Verder enige belangrijke 
punten op de agenda. 

H. PEIJNENBURG,
Secret. R.K.J.B.

Fa. J. P. TIELEN - Stationstraat 28 

-- Rookt 
kwaliteit 

en Koopt 
bil Bert 

Nieuwe Kerk■traat 73 

vol geur en emaak 
' 

van den Braak• 
Telefoon 450 

0/1()(;/STE/lf/ ,,,; ',/;:,; )/l[(IITE/IJTl.17 
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Waarschuwing! 
Er doen geruchten de ronde, dat ik in Mei a.s. mijn 
zaak stop zal zetten. Mijn klanten kan ik echter gerust 
stellen en verzekeren, dat hiervan niets waar is. In ver
band hiermede waarschuw ik echter, om de over een 
paar weken geldig te verklaren bonnen, alleen af te 
geven aan mij of mijn bediende, die in het bezit is 
van een machtiging mijnerzijds en firmastempel. 

BRANDSTOFFENHANDEL 

Fa. v.d. Meijden-v. d. Rijdt 

Schouwburg "DE ARK" 

Vocaal en Instrumentaal 

CONCERT 
door Boxtels Gemengd Koor 

Boxtelse Orkest== Vereniging 

op Maandag 26 April, 8 uur 
1 Toegangsprijzen: f 1.50 en f 1.-

Plaatsbepreken Zondag en Maandag van 1-2 uur 
aan de Schouwburg. 

DeArk Dinsdag 27 en 
Woensdag 28 April 

brengt de K. A. J. Afd. Boxtel 

'n Bon te Avond 
Te gaSt: De Reuselse K.A.J ,:::Band 

Opbrengst van de tweede avond voor 
de vrienden van de Arbeidersjeugd. 

Entrée f 0.50 Grime Th. v. Lamoen Aanvang 7.30 uur. 
Plaatsbespreken Zondag 25 April van 12-1 uur 
in de Kajuit (naast De Ark). 

/)1 _____ , 
, , • • 

, ,ieem qun usu:o.. 

Uw. oqen � te Ao.st6aac. 
Voor B r i 11 en naar een Speciaalzaak 

VAN MAAREN VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van AL LE Ziekenfondsen 

H.H. Landbouwers. 
U kunt zich nog opgeven voor het bespuiten van haver, 
en aardappelvelden, maar doe het dan spoedig. 
Aan lien die zelf spuiten kunnen wij leveren : 

Frifobloc en Niphon"pasta 
voor onkruidbestrijding in haver. 

Calcium•arsenaat en D.D.T. 
voor coloradokever,bestrijding. Bestel tijdig. 

J. VAN RIEL, Bosscheweg 55
Loonsproeibedrijf "St.Jozef". Ziektebestrijdingsmiddelen 

'HEEL EiOXTEL' weet nu, dat 
"Land van Belofte" Koffie overheerlijk is. 
1 Bij iedere gelegenheid is het iets extra's, 1Reserveert dus allen Uw bonnen voor minstens één pakje en, daarvoor naar 
Fa. Wed. P. Spierings 

GEROOKTE PALING en alle soorten VIS w e e r  v o o r r a d i g
J. DE RUYTER

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

Onze Dames, en Herenkleermakerij 
is vanaf 19 APRIL VERPLAATST NAAR 

Achter 't Stadhuis nr 17, Den Bosch Adres voor Boxtel blijft Breukelsestr. 30 
Tevens kunnen wij plaatsen 

Twee halfwas•kleermakers en 

Een nette leerjongen 

Fa. M. Corvers en F. Verhagen 
_____ ......_ 

Eindelijk is het zover l 
Vanaf 9 April heeft II Villa Catharina" 

Tapvergunning 
e Wij serveren eerste klas dranken.

Beleefd tot een bezoek uit nodigend. 

e Heeft U een Bruiloft of Familiefeest? 
e Wij hebben mooie zalen enprima keuken I 

A.J. van der Heijden Hotel•Restaurant ,,Villa Catharina" 
Bosscheweg 151 Boxtel. 

Deze week 
Wollen Breigarens Gebloemde Japonstof Gekleurde Flanel Trainingspakken Stof voor Blouses en Werkhemden Wollen Japonstof Dameskousen Overgordijnstof 

Massief Eiken Dressoir 2 laden en schuifruiten f 115.50 

NatuurllJk bil 

1 
A. P. v. d. Boomen-Resink 

! Stationstraat 43 - Boxtel � 
�� 

In VIS en fijne KAAS 
Is VOS de baas. 
� VOS: :;:, STATIONSTR. 44 
Voor de a.s. Communiefeesten 

Haalt men

i 
heerlijke Miswijn, Vermouth 
Vruchtenwijn, diverse Likeuren 

BIJ Bier en Limonades 

Zuivel· en LevenamiddelenbedrlJI 'T Ä N KER 

C. de Jong�v. Kempen, v. Hornstraat 12

GRATIS 

LIMONADE GAZEUSE Bij aankoop van: 
leder half-ponds pakje AVEHA KOFFIE 
of ieder half-ons pakje AVEHA THEE Ontvangt U GRATIS 
1 fles heerlijke Limonade Gazeuse 
8 o/0 suikergehalte Statiegeld wordt berekendAve ha Koffie munt uit door z'n pittige

smaak �rn voortreffelijke geur, ook 
Aveha Thee is niet te overtreffen 

Verse groenten 
zijn schaars en duur 

KOOPT DAAROM 

Gedroogde GROENTEN 
Rijk aan vitaminen Grote voedingswaarde 

DIVERSE SOORTEN VOORRADIG 

TE KOOP 

SANDALEN met kleine fabrieksfouten. 
Sterk verlaagde prijzen. 

v. Roessel, Bosscheweg 105

• Het beate adres voor repareren en atotfere11 van Uw 
meubela. WIJ hebben prima kunstleer voorradig. 

• Laat Uw photo'a, platen, achilderstukken, etc. door 
on• inllJsten. Zeer mooie collectie IIJaten in voorraad. 

STEENBAKKERS, Stationstraat 58. 
Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel 

Wat Zweden 
er van zegt: 

:a., 

Voor 1940 al, sprak de Zweedse 
koffiekenner Nyström zijn bewondering 
uit voor De Gruyter's koffie en thee. 
Maar onlangs bij zijn laatste bezoek aan 
De Gruyter's branderi( was hij zelfs 
vol verbazing over de uitblinkende 
kwaliteit, die hij een hoge uitzondering 
noemde. 
Dat is een veelzeggend compliment .• 
Maar overtuig U liever zelf 1 

DEGRUYTER 
800 

Pënlatten kunnen wij op het 
ogenblik leveren zonder 
vergunning. 

Iedereen weet het v. Langen heeft het
Diverse soorten triplex heb, 

ben wij steeds in voorraad. 

Steenbakkers, Stationstraat 58. BRILLEN 
'sMorgens besteld's Avonds klaar l l

Plant nu Violen ! ! 

25 bloeiende Zwitserse 
Violen, 200 Gladiolen 
voor f 4.00 franco huis 

F.P. VANLANGEN&ZN 
Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver 
Stationstraat 62 

Gediplomeerd Opticiën. V.V.O. Diploma. Opticiënspatroons Diploma. Leverancier v o o r  a 11 e Ziekenfondsen. 
P. v. HENSBERGEN, Hillegom

De moeite waard 
is het, de door ons geëtaleerde 

Old finished Huiskan1er 
TE KOMEN BEZICHTIGEN 

Dressoir met Luifel 250 cm lang Uitschulftafel 135 X 100 cm 

• • •

2 Armfauteuils l 4 Stoelen � Royale uitvoering
Bekleding en stoffering als het beste van voor de oorlog. 

Compleet f 1475.--

j J. Wütevun = Wonûtq,ûtciditinq, Rechterstraat - 22 Boxtel 

f Een pracht van een film (MPEA -
Aliied Artists) met Gaie Storm in 
de hoofdrol. Aardig - geestig -
charmant! Ja, zo is het, ais je lacht, 
dan ben je gelukkig, voel je je rijk. 
Dit werkt weer aanstekelijk op 
anderen. Een frisse, vrolijke lach 
rond parelwitte, zachtgianzende tan
den doet wonderen. Maar .. . per-
fecte tandverzorging is een eerste 
vereiste. Dus tweemaal ·per dag 
borstelen • en tandvlees masseren -
met Prodml en tweemaal per jaar 
controle door de tandarts. 

PRUDENT 
maakt parelwitte tanden 

flinke tube 30 et. 

zeer grote tube 45 et. 

N.V. PRODENTA - .AMERSFOORT 

J 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

'J-l. 'K. 'J-l. Prinses Juliana als 'n ec/Jte moeder met de jongste 

prinsesjes :Margriet en 'J\tlarijke. 

Vandaag op de 39ste verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana zullen 
veler gedachten weer uitgaan naar het Prinselijk Gezin, waarvan de 
jarige Prinses zich bovenal de moede..i· toont, die ·naar kinderen opvoedt 
in een. eigen thuis met de grote en kleine beslommeringen van het leven. 
Zij is door. haar moedersc;hap voor ons allen en voor onze moeders in 
het bijzonder een lichtend voorbeeld in deze moeilijke tijd�,

Moge Zij nog lang gespaard blijven voor Haar Volk. 

,,Het mee,st bemoedigende teken van deze tijden" 
Sommigen vèrwachten hier misschien een 
beschouwing over het ;,plan-Marshall", 
of over de laatste overwinning op het 
communisme in Italië, of mogelijk over 
de toenadering van verschiilende volke
ren, om te komen tot onderlinge samen
..,, ... erki� vo-cr �.e� �!geh�le- -v��de. cc 
spoedige welvaart. Maïshall, De Gasperi, 
Ben·eJux zijn immers namen met een veel
belovende klank. 
Hoe verblijdend deze tekenen ook mo
gen zijn, ze geven nog niet 't juiste, 't 
volledige a:n•twoord op onze stelling, wel
licht zijn ze eerder de gelukkige gevol: 
gen van "het" teken, dat ons optimis
tisch moet stemmen. 
Wie zal 't verwonderen, dat vele, geeste
lijken en leken, in Italië, in die dagen de 
toekomst ,van het land en zelfs ·van de 
gehele wereld donker inzagen,? De Paus 
heeft zijn volk ·gewaarschuwd voor een 
ontijdig pessimisme. Inderdaad 'n som
bere nacht is over de wereld gevallen;. 
maar aan de horizon gaan toch lichten 
op, die ons vertrouwen en moed kunnen 
geven voor een blijder toekomst. 

"Het meest bemoedigende teken van 
onze tijd", :ro sprak Paus Pius XII 
enkele maanden geleden tot de Pas
toors en vastenpredikers van Rome, ,,is 
de • steeds toenemende uiting van ver
trouwen en kinderlijke liefde, die de 
zielen brengt tot de Allerzuive_rste en 
Onbevlekte Maagd Maria, en die 
soms tot verheven en ongekende 
schouwspelen voerde." 

Pater Gabriël-Marie Rîschini, een be
kend Marioloog, geeft daarbij dè verkla
ring, dat de Paus hier gedacht heeft aan 
al die Mariale manifestaties, welke over 
de gehele• wereld hebben plaats gehad, 
waarmede vooral de bedevaarten naar 
de genadeoorden van Maria bedoeld 
wer�en. (Osservatore Romano). 
Nooit zag men zbveel mensen bijeen, als 
wanneer 't ging om openlijke en geza

-menlijke hulde en dank te. brengen aan 
Maria of Haar hulp· in te roepen in deze 
moeilijkste uren van het mensdom. Te 
beginnen met het onschuldige, onweten
de kind, dat nauwelijks z'n handjes kan 
vouwen, tot en met het Opperste Gezag, 
de Paus, die zijn hoogste verantwoorde
lijkheid ten voUe bewust is, lijkt het of 
alle christenen spontaan aanvoelen, dat 
het lot van de wereld in de handen van 
Maria is gelegd. De herhaalde uitspraken 
van hel- kerkelijk gezag veroorloven ons, 
zonder gevaar voor lichtgelovigheid, een 
tekst aan te halen uit de boods-chap van 
Fatima, waarin de "Koningin • van de 
Rozenkrans" uitdrukkelijk verklaart: dat 
Zij alleen de genade van de vrede in de 
wereld ·voor de mensen kan verkrijgen'.'. 
Er zullen l!og meer gewichtige beslissin
gen gaan vallen in de naaste toekomst, 
waarbij het er weer om zal.,aan: vóór
of tegen de ·vrede; vóór o tegen de 
rechtvaardigh�d; vóór .of te_gen Christus. 
We kunnen er niemand een verwijt van 
maken, dat hij z'n schouders ophaalt 
voor gebeurtenissen in de sport-, mode
of film-wereld; maar wel dat hij. onver
schillig blijft . tegenover gebeurtenissen, 
waar het gaat om de zaak van Ch_ristus. 
We kunnen niet allen spreken als De 
Gasperi, · en niet allen komen met een 
,,Marshallhulp" of confereren. in de Be
nelux; toch J;leeft ieder- 'n machtig wa
pen _in de hand, dat �I menige strijd hee_ft 
beslist, • zoals "de Jongste veldslag m 
Italië", n.l. ons "biddend" vertrouwen�op 
Maria! • 

Moge. deze gedachten in de MeinJaand 
vele lezers bezielen en aanzetten tot 
spontane en schone devotie-uitingen 
jegens Maria, gelijk kinderen moeder {vil
len �en·assen met iets, waar zij eigenlijk 
al zolang om verlegen was. Zo zij het 
nc6 ;::� hv.d, !ffij6t- H2.ar beeld nu c!� 
schoonste plaats in huis, de schoonste 
bloemen uit de tuin en niets mag d_aarbij 
staan of hangen, nog minder gebeuren, 
wat dat kleine heiligdom kan ontsieren, 
Eindeloos zullen ook de rijen weer zijn 
van pelgrims, die - de rozenkrans in 
de !,and - gaan trekken naar Maria's 
bevoorrechte genadeoorden in het eigen 
Mariale Brabant of zelfs ver over de 
grenzen. 
Wij hadden gehoopt dat óok Boxtel dit 
jaar. met enkele personen vertegenwoor
digd zou zijn in 's werelds grootste ge
nadeoord: de Cova da !ria te Fatima, 
13 Mei a.s. 31 ste verjaardag van de eer
ste verschijning. Persoonlijk zal dit nu 
niet plaats hebben; doch vele inwoners 
hebben door hun geldelijke bijdragen ge
zorgd, dat er bloemen zullen prijken of 
gestrooid worden als symbool van onze 
verering en dankbaarheid jegens onze 
Hemelse Moeder, die te Fatima een 
actuele boodschap kwam brengen. Die
zelfde bezorgde, liefdevolle Moeder ver
scheen in La Salette, in Lourde$, in 
Beauraing en Banneux. Wij mogen die 
kostbare lessen, die Maria daar telkens 
voor ons herhaalde, niet achteloos voot-. 
bijgaan. En als Zij de mensen heeft uit
genodigd daar te komen bidden, dan zul
len velen bereid zijn om aan die oproep 
gehoo_r:_te geven. 
30 Mei a.s. organiseert het Ned. Comité 
Pro Maria, afd. Boxtel, een bedevaart 
naar BEAURAING voor Boxtel en om
streken. Op Zondag 4 Juli naar BAN-

. NEUX. Wij sluiten 3 weken vóór datum 
van ver9'ek äe inschrijving voor deel
name. Vraagt onze programma's op het 
Missiehuis St. Theresia of op Raaphof 1, 
Boxtel. 

Te Deum Laudamus 
Het was Kerstmis 1942, toen voor het 
laatst de grote kerkklokken van de St. 
Petruskerk hun bronzen stemmen lieten 
horen, om de Kerstvrede van de paro
chianen te vertolken...... En kort erop 
hebben we gezien, hoe heiligschennende 
handen ze hebben weggebroken, wegge
voerd, met de vreselijke bestemming: 
oorlogsmateriaal. 
En sindsdien is het stil geworden boven 
in de toren, een stilte, die ons telkens 
hun gemis te .binnen riep. En zo is het 
te. begrijpen, dat het eerste feestcadeau 
dat aan onze kerk zou worden terugge
schonken door. de parochianen, bestaan 
zou in een nieuw stel klokken. En dank 
zij de bijdragen van de parochianen 
mocht dit werkelijkheid worden, zodat, 

• bij het zilveren priesterfeest van onze
Pastoor, reeds een der klokken kon 
gehangen en geluid worden. M3'1r ieder, 
die de oude klokken had gekend, voelde 
als het ware, nu nog meer het gemis van 
_de machtig-mooie klanken, waarmee 

• ieder zo vertrouwd was, en wanneer we
op een zomerse dag eens naar boven 
waren geklommen, hadden. we daar k4.n
nen zien de lege klokkestoelen, die
wachtten op herstel. 
En thans is het zover gekomen, dat de

klokken vandaag in Boxtel zullen terug
zijn. En Gabriël, die eenzaam in de 
ruime toren hangt, zal het van blijdschap 
gaan verkondigen: ;zodat eenieder, bij 
het horen van zijn -stem het ·weten zal: 
De klokken zijn weer terug. Nog enkele 
dagen zullen ze staan in het kerkportaal 
en ge zult er kunnen lezen de teksten, 
die we hier laten volgen: De grootste 
(2250 Kilo): Vocor Josef. Parochiani Si 
Petri me dederunt in Jubileo sacerdotali 
argenteo Parochi M. J. P. v. Besouw, die 
10 Junii MCMXL VII, Ik heet Jozef. De 
parochianen van St. Petrus hebben mij 
geschonken bij het zilveren priesterfeest 
van Pastoor M. J. P. v. Besouw, op· 10 
Juni 194'7. 
De tweede (1350 Kilo): Vocor Petrus, 
cuius sonus exivit in omnem terr;im. 
Qui me praecessit, a barbarismo Ger
manico raptus et liquefactus est in bello 
1940-1945. A.D. 1947. • 
Ik heet Petrus, wiens stem voortklinkt 
over de gehele wereld. Mijn voorganger 
i's door de Duitse barbaren gestolen en 
gesmolten in de oorlog 1940-1945. 
A.D. 1947.
De laatste (950 Kilo): Nunitio pacem.
Quando Marcus paschavit, Antonius 
Bente costavit, Johannes Dominum ado
ravit, Totus mundus vae clamavit. A.D. 
MCMXLVII. 
Ik verkondig de vrede. Wanneer St.
Marcus op Pasen· valt, St. Antonius op 
Pinksteren, St. Jan op Sacramentsdag, 
zal de hele wereld weekklagen. A.D. 
1947. 
Deze drie klokken, tesamen met Gabriël,
zullen weer vormen het oude gelui van 
vroegere tijden, en wanneer het zover 
zal zijn, dat hun eerste klanken door de 
galmgaten naar buiten zullen dringen, 
dan zullen kenners het vernemen, hoe 
het gezamelijk motief der melodie het 
Te Deum inhoudt. 
Zo zullen deze klokken voortaan een
danklied zingen, een dankHed, waarin 
onze gevoelens versmolten liggen door 
onze bijdragen, een danklied, dat God 
ons heeft gespaard in oorlogstijd, ons, 
onze huizen en ons kerkgebouw. Maar 
in hun lied ligt diep verborgen een stille 
wens, dat gij de klokken, die u dierbaar 
werden, begrijpen zult, door ook gehoor 
te . creven aan hun stem, wanneer ze u 
w�è� roepen gaan voor het H. Offer en
het gebed. Samen met uw priesters God 
dankend, opdat dit danklied niet opnieuw 
gestoord. zal worden door een oorlog, 
maar steeds verkondigen zal de vrede, 
die ons zo dierbaar was, toen we hem 
niet kenden. 
Mededeling: Wanneer de klokken arri
veren bij de kerk, zal Gabriël een kwar
tier lang van blijdschap klinken.

D. 

Plaatselijk Nieuws 
NATIONALE GEDENKAVOND 

DINSDAG 4 MEI a.s.

Zoals bekend is door de Regering de 
avond van Dinsdag 4 Mei aangewezen 
als Nationale Gedenkavond. 
H�rdacht zullen worden zowel de Ned. 
militairen, zeelieden en verzetstrijders, 
als de geallieerde militairen die voor de 
bevrijding van ons Vaderland gevallen 
zijn. 
Om deze herdenkmg te doen slagen zijn 
voor Boxtel de volgende richtlijnen vast
gesteld: 
te. Vanaf 18 uur zullen van alle open

bare gebouwen en particuliere wo
ningen de vlaggen 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 stoet: 
1. Gemeentebestuur met de Com

missie. 
2. Familieleden van de gesneuvel

den .. 
3. Oud-Illegalen, Militairen en

Oud-militairen. 
4. Verder alle ingezetenen van

Boxtel.. 
De familieleden van de gesneuvel
den krijgen een persoonlijke uitno
diging. Hun zal bij aankomst op de 
markt een plaats in de stoet gewe
zen worden. 
Boxtel's ingezetenen worden ver
zocht in grote getale aan deze "stil
le tocht" 'deel te nemen. Vooral ook 
worden de oud-illegalen en oud
strijders - al of niet in uniform en 
zo mogelijk in groepsverband -
verwacht. 

Om precies 19.30 uur begint de "stille 
tocht" die de volgende route zal nemen: 
Rechterstraat, Stationstraat, Breukelse
sttaat tot Paijmans, Nieuwe Kerkstraat 
tot Kerkplein Par. H. Hart. 
Na aankomst op het kerkplein zal door 
de Edelachtbare Heer Burgemeester na
mens de ingezetenen van Boxtel een 
krans op de graven geleg,d worden. Van
af 19.40 uur tot precies. 20 unr zullen 
- voor zover mogelijk - de klokken
van kerken en kapellen luiden. 
Om precies 20 uur zullen de klokken
zwijgen. Vanaf dat ogenblik zal gedu
rende twee minuten stilte- in acht· geno
men worden. 

Na de stilte zal door de zangkoren nabij 
de graven een ogenblik gezongen worden 
en daarna begeeft zich de stille tocht 
over het kerkhof langs de graven en 
heeft ieder die wil, gelegenheid bloemen 
op de graven te strooien. 
De stoet trekt dan door de grote ,poort 
van de Pastorie en ontbindt -zich in de 
Nieuwe Kerkstraat. 
De "stille toèht" is een eerbiedige hulde 
aan de gevallen· helden en moet daarom 
ook geschieden in volkomen stilzwijgen 
en zonder vlag •Of vaandel. 
Iedereen wordt daarom dringend ver
zocht, hieraan gevolg te geven. 
ON, de graven van de op andere plaatsen 
in Boxtel begraven gesneuvelden zullen 
eveneens namens Boxtels ingezetenen 
enige bloemen gelegd worden. 

CONCERT OP DE MARKT. 

Bij gelegenheid van de verjaardag van 
H. K. H. Prinses Juliana, Vrijdag 30 
April, zal Boxtels Harmonie op de 
Markt concerteren. Het concert vangt 
aan om 8 uur. Het programma laten we 
hier volgen: 
1. Vive, la Liberté, Mars 1 -Ieusson 
2. Chants de Guerre, Ouverture
3. Jeunesse Poudrée, Valse
4. Divertissement. Champetre

Suite. Ballet. 4 delen. 
1. Sylphes Naiades, Valse

Andrieu 
François 
Roussau 

2. Nymphes et Satyres, Mazurka.
3. Satumale - Pas de Quatre.
4. Tête Bachique, Polka Fina.

Pauze. 
5. Der Sigeunerbaron, Ouverture
6. Parade in 't Sprookjeswoud
7. Pailasse. Grand-Fantaisie

Leon 
8. Colonel Bogey one Parada

Mars potpourîe 

Strauss 
Noach 

Cavallo 
Alferd 

Op W oensclag 5 Mei - bevrij
dingsdag - zullen de beide Har
monieën concerteren op de kiosk 
op de Markt en wel: 7½ uur tot 

• 9 uur R.K. Gildenbondsharmonie;
van 9 uur tot 1 ü½ uur Boxtels
Harmonie.

DAUWTRAPPEN
De morgenstond heeft goud in de mond. -
"Boxtels Harmonie" heeft dat begrepen 
en ...... gaat er van genieten. A.s. Zon
dag 2 Mei gaat men zoals elk jaar in alle
vroegte weer "dauwtrappen". 
Het folkloristische tintje, dat deze ge-

. zonde traditie heeft, is, dat men vroeger 
in dichte drommen door het bedauwde 
landschap trok, omdat men aan de dauw 
bijzondere geneeskracht toeschreef. 
Dit jaar vertrekt men om 6 uur - met
muziek - men gaat over de.Rijksweg en 
tl.oor de Heistraat naar St. M. Gestel, 
waar om 8 uur de H. Mis zal worden 
bijgewoond en na afloop hiervan een bo
terham zal worden gel;,ruikt, die ieder 
voor zich n1eeneemt. Dan verder over de 
mooie, nieuwe weg naar Gemonde, waar 
even gerust wordt tot er de laatste H. 
Mis uit is, en dan terug naar Boxtel. 
Deze schone muzikale ochtendwande
ling verdient zeer zeker een algemene 
belangstelling en speciaal de jeugdbewe
gingen en sportverenigingen zouden deze 
trip een aardig cachet kunnen geven. 

• KUNSTTENTOONSTELLING
Op de ·nationale feestdag, 5 Mei, zal in
het gemeentehuis des namiddags om -4 
uur de tentoonstelling geopend worden 
van kunstschatten in het bezit van Box
tel's ingezetenen . 
Een. speurtocht door de gemeente heeft
een honderdtal kunstwerken aan het licht 
gebracht, die de moeite waard zijn ten
toongesteld te worden. De schilder Ni
naber, die de artistieke leiding van deze 
tentoonstelling heeft, is er in geslaagd 
talrijke mooie schilderijen te ontdekken 
die in het bezit waren van de inwoner� 
van Boxtel. Daarbij heeft hij ook nog 
de hand kunnen leggen op een aantal 
mooie miniatuurtjes en etsen. Van deze 
soms ver uiteenlopende kunstwerken zal 
Ninaber een harmonische expositie we
ten op te bouwen in h_et raadhuis, waar 
verleden jaar de druk bezochte volks
kunsttentoonstelling werd gehouden. 
De tentoonstelling die met een inleiding 
van de Kunstcriticus Domien van Gendt 
uit 's-Hèrtogenbosch, zal worden ge-� 
opend, wordt gehouden van 6 tot 23 
Mei, zij is geopend op Zon- en feest
dagen van 12 tot 18 uur, op werkdagen 
van 14 tot 18 uur. 
Onder de namen van de kunstenaars,
wier werk vertegenwoordigd is, worden 
aangetroffen o.m. Salvator Rosa, Willem 
Maris, Gabriël, C. Artz, Doeve, Zand
leven, Frans Slager, Jan Toorop, Charles
Eijck, Albert Servaes, Nanninga, W. v.
d. Plas, Martin Roestenburg, Egbert
Dekkers, Henriëtte Pessers, Charles Vos. 
Deze tentoonstelling kan · een béeld 
geven van de rijkdom van het kunstbe
zit in een eenvoudige Brabantse gè
meente en tegelijkertijd aan het doel be
antwoorden, dat men zich met het hou
den van deze expositie gesteld heeft: 
het werk der echte kunstenaars nader 
tot het volk te brengên. 

OMGEVING 

ST. PAULUS 
Heidenapostel (12) 

(slot) 
Saulus staat bij de boeg met Barnabas. 
Zelden heeft hij er opgewekter en vro
lijker uitgzien, dan op dit ogenblik. 
Marcus ligt met zijn ellebogen op de 
leuning bij de achtersteven. Hij kijkt 
neerslachtig en is opvallend stil. Hij was 
een enthousiaste prediker, maar nu was 
hij diep onder de indruk van de stoute 
en onverschrokken plannen van Saulus. 
Wij echter, die dit lezen en die een grote 
hoogachting hebben gekregen voor het 
doorzettingsvermogen en de • ijverige 
werklust yan deze grote apostel, wij 
kunnen begrijpen en ..... . we weten het 
ook ze!<er, dat Saulus bij zijn plannen 
slagen" zal, gezien de lijfspreuk, die heel 
zijn verder- leven zal bezielen: . 
Ik, ikzelf. ik kan niets, maar ik kan alles 
in Hem, Die mij versterkt. 
En we lezen dan ook in zijn brieven, 
hoe hij niets heeft ontzien, maar alles 
heeft getrotseerd, om te beantwoorden 
aati zijn roeping: Apostel van Christus. 
En zo is zijn stem gaan klinken in alle 
uithoeken van het Romeinse Rijk van 
die tijd. We kennen ze, die brieven aan 
de Romeinen, aan de Korintiërs, aan de 
Efeziërs, aan de Kolossenzen, aan de 
bewoners van Tessalonica, aan de He
breën, we kennen ·ze, althans de passa0 

ges, die ons op de verschillende Zon
dagen worden voorgelezen in onze ker
ken. En vele dingen in zijn brieven ko
men ons onbegrijpelijk voor, maar moge 
deze korte levensschets er enigszins toe 
bijdragen, iets te begrijpen van de geest, 
die hem in alles heeft bezield en die ook 
steeds ten grondslag ligt aan al zijn brie
ven: Alles vóór Christus, voor niemand 
op zij, als het erover gaat, Zijn H. _Wil 
te volbrenoen. 
En zo is het ook gekomen, dat hij op 
het einde van zijn leven werd gevangen 
genomen, omdat hij zelfs de Romeinse 
Keizer de les durfde lezen. 
Hij werd gevangen genomen, beschul
digd van hoogverraad, omdat hij had ge
predikt dat op de dag des oordeels, zelfs 
de Keizers zouden gevonnist worden. 
En dit ging voor de heidenen, die hun 
keizer als een afgod vereerden, te verre
gaand. 
En we kunnen niet beter doen, dan deze 
korte levensschets van deze grote Apos
tel besluiten met hetgeen hij in de sche
merige gevangenis eigenhandig schreef 
aan zijn leerling Timotheus: ,,Ik -dank 
God, Dien ik van mijn voorouders af, 
met een rein geweten heb gediend. Bloos 
nooit over het getuigenis van uw geloof 
in Jezus Christus, noch over mij, Zijn 
,geboeide, maar lijd rnee voor het Evan
gelie naar de kracht van God, Die ons 
heeft verlost en geroepen met een hei
lige roeping. Daarom verdraag ik zelf 
dit lijden en ik ben er zeker van dat ik 
niet beschaamd zal worden maar over
winnen zal in het geloof. Ik weet immers, 
in Wien ik mijn vertrouwen heb gesteld. 
Houdt indachtig het voorbeeld van de 
gezonde woorden, die gij van- mij ver
nomen hebt in de liefde van Christus 
Jezus. Weet echter wel, dat in de laatste 
dagen lastige tijden zullen aanbreken. 
Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, 
geldgierig, ze zullen lasteren, ongehoor
zaam zijn aan hun ouders, ondankbaar, 
goddeloos, liefdeloos, onmatig, wreed, 
ze zullen meer wellust lief hebben dan 
God. 
Ik bezweer u voor God en Christus Je• 
zus, die levenden en doden zal oordelen: 
predik het woord, dring aan te pas, te · 
onpas, wederleg, berisp, vetmàan in alle 
lankmoedigheid en leèr. Want komen 
zal de tijd, dat ze de gezonde leer niet 
meer verdragen zullen, maar naar eigen 
lusten zullen handelerr. Ik immers wordt 
reeds uitgegoten als een drankoffer en 
het ogenblik mijner ontbinding is nabij. 
De goede strijd heb ik gestreden, de 
loop voleind, het geloof bewaard. En nu 
ligt voor mij gereed de kroon der ge
rechtigheid, die de Heer, de rechtvaar
dige B,echter mij op die dag zal geven 
en niet alleen aan mij, maar aan allen, 
die Zijn Verschijning hebben liefgehad". 
Ziin er ergens woorden·"•te vinden die 
actueler zijn dan deze laatste wo�rden 
yan de Apostel. Trouwens, opgetekend 
m de H. Schrift, zijn ze ook voor ons 
bestemd. . . 
Moge St. Paulus, in deze tijd van ge
loofsverslapping ons een aansporing zijn, 
met zorg te bewaren de grote schat van 
ons geloof, waarvoor we de krachten, 
die nodig zullen zijn, kunnen gaan zoe
ken, bij Hem, die ons deze weldaad heeft 
uitverkoren. En bovendien...... na een 
leven van moeilijkheden· en offers, ook 
al vallen ze zwaar en al menen we, ze 
niet te kunnen brengen, straks ligt ook 
voor ons gereed: de kroon der gerech
tigheid, die de Heer, de rechtvaardige 
Rechter, ook aan ons zal geven. 

K.A.J.-BEDEV AART. 
De Kajotters gaan op Hèmelvaartsdag 
(Donderdag 6 Mei) • ter bedevaart naar 
0. L. Vrouw van Den Bosch tot intentie
van de wereldvrede. 
Ze vertrekken om 4 uur 's morgens van
af de Markt. 
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De R.K. Gildenbondsharmonie, jubileert 
'.J-fet was de 6de Juni van het jaar 1908, dat in het café van 
wijlen Mol v. d. 'Ven in de Rechterstraat de R. '.K. Qildenbonds
harmonie werd opgericht onder voorzitterschap V!ln v. d. 
'Wetering-zaliger. 

'.J-f et zal in de heerlijkheid van de komende '.ïWeimaand zijn, dat 
diezelfde R. '.K. Qildenbondsharmonie haar veertig jarig bestaan· 
luisterrijk gaat vieren. En waarmee zouden ze het anders 
vieren "de jongens van '.Hermans" dan met muziek? 

,,ER ZAT MUZIEK IN". 
40 jaren lang hebben ze Boxtel nu al 
vergast op hun muziek,. waarmee ze 
allerlei feesten luister hebben bijgezet, 
waarmee ze op de concoursen alsmaar 
lauweren oogstten en waarvan ze "leef
den" in hun vrije tijd, dat ze nog repe
teerden bij Mol v. d. Ven, in de vroe
gere• Torenschool, in het Patronaat, of. 
sindt 1936 in het Zaaltje, dat met eigen 
krachten en eigen middelen werd opge
bouwd en een plaats kreeg bij het Dom
melbrugje op de Bm·gakker. 

DE 82-JARIGE -JUBILARIS. 
Twee maal in de . week komen in het 
Zaaltje de getrouwen nog steeds bijeeh 
om te repeteren onder leiding van de 82-
jarige J. J. Hermans uit Den Bosch, die 
reeds 40 jaren . de dirigeerstok zwaait 
over het kranige corps, dat dank zij hem 
een plaats in de Superieuren-afdeling 
heeft weten te, veroveren. 
Nog veel meer successen heeft Hermans 
met zijn Gildenbondsharmonie, die een 
goede bezetting heeft, geboekt. En dan 
noemen we onmiddellijk de uitzonderlijk 
goede resultaten op de concoursen te 
Nijmegen, Den Haag en Jutphaas be
haald. En dan denken we aan de goede 
klank, die de naam Gildenbondsharmonie 
door zijn "scholing" binnen en buiten
Boxtel heett gekregen. 

AANBESTEDING. 

Vrijdag 23 April l.i. is ten gemeentehuize 
van Boxtel openbaar aanbesteed, het op
richten en afwerken van 5 stuks uit het 
buitenland aangevoerde gepraefabri-. 
ceerde houten woningen met bijkomende 
werken volgens bestek en tekeningen, op 
een terrein gelegen nabij het sport- en 

' wandelpark "Molenwijk" te Boxtel (5 
Oostenrijkse houten woningen). 
Ingeschreven werd als volgt: 
J. H. van Vught, Nieuwstraat 

190, Boxtel f 45000,-
Fa. Gebrs. van de Laar, Breu-

kelsestraat 33 Boxtel "51000,-
Fr. M. de Koning & Zonen, 

Eiódhovenseweg 8, Boxtel "5J210,
Cebrs. Lamers, Paterstraat 

B 15, Den Dum1en "51375,-
v. d. Brinks - Bouwbedrijf,

Oud-Laren 3 Laren "51750,-
Fa. Joh. de Koning & Zn., 

Korte Kerkstr. 10, Boxtel "52000,
Fa. Wed. A. J. vari Liempt, 

Breukelsestraat 2 Boxtel " 53250,
Frans Schuurkens, Leenheren-

straat 39, Tilburg " 56580,-

A.ctuë1e Citaten 
INFLATIE .... 

"De kracht en levensvatbaarheid van 
onze economie worden door het in
flatiegevaar ondermijnd. 
De meeste Amerikaanse gezinnen 
hebben thans werkelijk met ontberin
gen te kampen als gevolg van hoge 
prijzen. Indien dit gevaar niet wordt 
bezworen -zal inflatie eèonómische 
gevolgen met zich medebrengen 
waardoor wij dien zullen -worden ge-
troffen." 

(President Truman) 

BEWERKING VAN DE MASSA

"Het is duidelijk dat men op de 
massa als massa nimmer vat kan· krij
gen. Een massale kwaal met massale 
middelen trachten uit te roeien is het
zelfde als de duivel uitdrijven met 
Beëlzebub en daarom is het nodig om 
naast het vormen van de persoonlijk
heid, van een krachtige geestelijke 
élite, ziin werkzaamheden te richten 
op de kleinere leefgemeenschappen: 
gezin, buurt, wijk, dorp en stad en 
op het gewest, als inderdaad nog van 
een eigen krachtig gewestelijk leven 
sprake is." 

(Edele Brabant). 
DOORDRAAIEN .... ! ? 

"De groenteprijzen zullen door de 
grote aanvoer tot een laa'! peil dalen. 
Van doordraaien geen sprake dit 
jaar? Het hangt van een beslissing af, 
welke in Duitsland moet worden ge
nomen. Over het overschot van 
200.000 ton wordt druk onderhan
deld. De stemming is er nervèus on
der in tuinbouwkringen. ,,We zullen 
het doordraaien altijd houden", zegt 
een grijze veilingdirecteur; ,,het is 
onvermijdelijk aan ons vak verbon
den. In dagen van top-aanvoer is het 
onmogelijk alle groenten te verwer
ken. • Maar de handtekening . welke 
generaal Clay in Frankfort moet zet
ten, bepaalt of 200.000 ton gr9enten 
kan. worden afgezet en of de harde" 
arbeid van vijf procent van de Neder
landse bevolking zijn geld zal op
brengen." 

(Volkskrant) 

Thans gaat dirigent Hermans op de ge
oogste lauweren rusten. Hij heeft het 
verdiend en zijn ham10nie weet dat: In 
het programmaboekje, dat ter gelegen
heid van het 40-jarige bestaan wordt 
uitgegeven, prijkt hij reeds als ere-direc
teur. Een titel, die moeilijk verenigbaar 
is met zijn vitale figuur, doch die hij 
volkomen verdient met zijn grote kwali
teiten, waarmee hij anderen muziek 
leerde waarderen. 

HET FEEST 
De Gildenbondsharmonie zal in de ko
mende week weer te gast zijn in de tui-.• 
nen van Stapelen, waar een groot natio
naal muziekfeest zal gegeven worden. 
Burgemeester Drs. M. A. M. van Hel
voort zal op Zaterdag 8 Mei het festijn 
openen, waarna de feestklanken niet 
meer van de lucht zullen zijn. Uit alle 
delen van ons land zullen harmonieën 
en zangkoren komen concerteren· in het
prachtige park van het "playsant en 
welgeleghen casteele Stapelen". Er zul
len marswedstrijden op de Markt ge
houden worden en men zal muzikale 
wandelingen maken; het zal een grootse 
muzikale huldiging worden van een har
monie, die stilletjes aan vergroeid is met 
een gemeenschap, namens wie wij "De 
Bons" (zoals ze in de wandeling toch 
heet) een "Semper Crescendo" toe
wensen. 

OPHEFFING S.E.C. TILBURG

De Secretaris van de Schade-Enquête
Commissie Tilburg deelt mede dat het in 
het voornemen ligt de Schade-Enquête
Commissie TILBURG per 1 Juni 1948 
op te heffen en haar rayon te voegen bij 
dat van de Schade-Enquête-Commissie 
BREDA. 
In verband met de overdracht der archie
ven worderi de oorlogsgetroffenen ver
zocht hun correspondentie en hun be
zoeken aan het bureau der commissie 
Stationstraat 24, alhier, zoveel mogelijk 
te beperken. . 
Gedurende de maand Mei 1948 zal !;et 
publiek alleen in zeer dringende gevallen 
kunnen worden te woord gestaan. 

.I 

STICHTING KATHOLIEKE 
GEZINSZORG. 

Het . bestuur van de Stichting Ka
.
tholiek

. 
e 

Gezinszorg te Boxtel verzoekt ons mede 
te delen, dat met .ingang van 1 Mei a.s. 
het kantoor van de stichting zal worden 
overgebracht van het Gemeentehuis naar 
het K.J,V.-huis in de Prins Bernhard
straat. 
Aanvràgen voor gezinszoro 
genoemd kantoor worde� 
iedere werkdag tussen 10 en 

kunnen op 
ingediend, 

11 uur v.m. 

PLAATSELIJKE COMMISSIE VAN DE 
STICHTING VOOR DE LANDBOUW, 

Boven�en?emde comm. kan nog een aan
vrage indienen voor werkkleding Zij die 
hiervoor nog in aanmerking w�nsen te 
ko�en moeten zich hiervoor uiterlijk 3 
Mei wenden tot de Secretaris P. J. v. d. 
Sande, Molenstraat 14; om een juist aan
tal te kunnen opgeven. 
Met latere opgave kan geen rekening 
worden gehouden. Ook kunnen tevens 
rubberlaarzen worden aangevraagd.' 

1 • 

V ARKENSFOKDAG TE BOXTEL

Boxtel is door de Kring Meierij West 
van het Noord-Brabants Varkensstam
boek gekozen als de geschikte plaats 
om de eerste Vark�nsfokdag te houden., 
Zo zullen op Maanaag 3 Mei 21 fokver
enigingen hun fokmateriaal �p het .ter
rein bij de selectiemesterij van Boxtel 
samenbrengen om het aan de keuze on
zer landbouwers voor te zetten 
120 hokken fokmateriaal! 
Voor de varkensfokkers is deze fokdag 
een prachtgelegènheid zich van prima 
fokmateriaal te voorzien uit de grote 
verscheidenheid van aangevoerde dieren. 
Geen landbouwer verzuime deze unieke 
gelegenheid te benutten, hetzij om aan 
te kopen of om zich op de hoogte te 
stellen van de door de fokkers van de 
Kring Meierij West bereikte fok
resultaten. 
Zie verder de adv,ertentie in dit blad. 

ONDERWIJZERS-JUBILEUM 

Zaterdag 1 Mei zal de heer J. Keunen, 
onderwijzer aan de R. K. Streekschool 
voor B.L.O. St. Willibrordus. zijn 25-
jarige onderwijzers-jubileum vieren. 
Ofschoon nog maar enkele jaren in onze 
plaats werkzaam, heeft de heer Keunen 
�ich reeds tal van vrienden onder zijn 
collega's weten te verwerven, door zijn 
joviale en p,rettige omgang. Menig 
spraakgebrekkig kind heeft in deze jaren 
van zijn Logopaedische kwaliteiten kun-
nen profiteren. . 
Wij wensen de heer Keunen proficiat 
met zijn jubileum en hopen dat hij nog 
jaren in Boxtel zal werken tot heil van 
het moeilijk-lerende kind. 

,.CREDO-PUGNO-CLUB", BOXTEL 

In de loop van· de volgende week zal 
door de Credo-Pugno-mannen van Box-, 
tel aan alle leden van de K.A.B. een brief 
aangeböden worden, wel.ke geadresseerd 
is aan Zijne Heiligheid Paus Pius XII, 
Vaticaanstad, Italië. , 
Men behoeft dit adres slechts op het 
schrijven te plaatsen en deze brief 
met een bedrag van 5 cent voor porto -
weer .ian de Credo-Pugnaman mee te 
geven. De verzending wordt door Credo
Pugno geheel verzorgd. 
Van elk K.A.B.-lid wordt verwacht, dat 
hij een brief zal verzenden, om hiermede 
zijn aanhankeliikheid aan Zijne Heilig
heid te tonen. 

KERMIS 1948. 

Op de Markt zullen dit jaar de volgende 
vermakelijkheden geplaatst worden: 
Rupscaroussel; variëté-'thea.ter; auto
scooter; lijntreksp.; lichtsport; vli,egb. sp.; 
tête à queue; oliebollen-gebakwagen; 
koekwerptent; paling-, vis- en. zuur
kraam; berekeningsp.; schiettent, bum
persp.; nougat en suikerkraam; fotogr. 
tent; lachsp. tent; vogelpik en lucht-
Khomm�. . 
Op het terrein de Houtwerf in de Mo
ienstraat zullen de volgende attracties 
geplaatst worden: zweefmolen_; kinde�
draaimolen; gebakkraam; draaitafel; sm
kerspinnen en twee danstenten. 

• R. K. J. B., Afd. Boxtel

Op ZondaP.: 2 Mei houdt de R.K.JB. haar 
jaarlijkse Bedevaart naar de H. Eik te 
Oirschot. Alle leden, adspirantleden en 
jonge boeren van Bohel worden ver
zocht deze bedevaart mee te maken tot 
intentie van de jonge boeren fo Indië 
en tot afweer van het communisme. . 
Vertrek om 5 uur 's morgens vanaf het 
Jeugdhuis Orion te Lennisheuvel. Het 
bestuur rekent op grote opkomst. 

MELK CURSUS. 

De Coöp. Zuivelfabriek "De Hoop" al
hier, zal bij voldoende deelname een 
melkcursus geven. De leeftijd is zowel 
voor jongens als meisjes bepaald op bo
ven 18 jaar. De opgave dient voor 5 Mei 
op de fabriek te geschieden. 

GESLAAGD 

Voor het examen Kantoorstenograaf van 
de Stichting "Handelsexamens" slaagde 
onze plaatsgenoot de Heer W. T. M. v. 
d. Rijdt.
Voor het examen Vaardigheid Machine
schrijven van dezelfde Stichting slaagden 
onze plaatsgenoten Mej. C. van der Vel
den en de Hèer J. E. van Roosmalen. Zij 
genoten hun opleiding aan het Instituut 
Spierings te 's l.-Iertogenbosch .. 

COLLECTE KATH. THUISFRONT 
ST. PETRUS 

A.s. Zondag zal • er aan de Sint Petrus
kerk, voor en na de H. Missen, gecol
lecteerd worden voor onze jongens in 
Indië. 
Uw materiële steun, betekent voor hen
geestelijke stllun. 

* 

Opgehaald bij de thuiskomst uit Indië 
van Albert van Helvoirt voor Kath. 
Thuisfront f 8,20. 

KAJOTTERS - PIONIERSGROEP. 

De Kajotters worden er op attent ge
maakt, dat de Vrijdag-Pioniersgroep he
denavond, wegens diverse omstandighe
den, geen doorgang kan vinden. 

TENTOONSTELLING 
MISSIENAAIKRING 

Stapelen heeft in de afgelopen week 
weer eens in het teken gestaan van de 
missieliefde, die sprak uit de - wel bij
zonder geslaagde - tentoonstelling van 
de door de Boxtelse Missienaaikring ver
v·aardigde liturgische 'gewaden. 
Men had met deze expositie niet meer 
of niet minder op 't oog dan: Wat meer 
belangstelling en wat meer sympathie 
voor de Boxtelse Missienaaikring te 
wekken. 
En gezien de warme belangstelling, waar
in de tentoonstelling zich Zaterdag, Zon
dag, Maandag en Dinsdag mocht ver-. 
heugen, 1menen we vast te mogen aan
nemen, aat men in deze haast- pretentie
loze opzet geslaagd is. 
Iedereen heeft immers in stille bewonde
ring genoten van het vooroorlogse stich
tende kleurenfeest van een missie-garde
robe, die voor zich • zelf sprak. En 
iedereen heeft het attractieve gedeelte 
van deze expositie als een vanzelfspre
kendheid beschouwd, dat ongetwijfeld 
nodig was om een financiële mogelijk
heid te vinden voor dit prachtige werk, 
op welks noodzakelijkheid de Hoogeerw. 
Heer Deken Broekman nog eens nadruk
kelijk wees in zijn fijn gestileerde ope
ningstoespraak. 
Hij zag dit werk als een thuisfront, dat 
werkt volgens een en dezelfde opdracht 
als onze missionarissen; exponenten 
van het missiewerk. 
"De schrijnende tegenstellingen, die er 
nog l;>estaan tussen de volken, waar onze 
missionarissen werken, en ons, moeten 
overbrugd worden door een warme mis
sieliefde", zo sprak de Hoogeerw. Heer 
Deken, en bracht namens de missio
narïsssen . dank aan hen, die deze 
tentoonstelling mogelijk gemaakt hadden 
en in het bijzonder aan de Paters As
sumptionisten, die zich weer eens, geheel 
belangeloos, een toevlucht getoond had
den voor een liefdewerk, waarover hij 
Gods zegen afriep. 
Het Apostolaat der Hereniging zette aan. 
deze expositie luister bij met een interes
sante Oosterse tentoonstelling. 
Moge door deze dagen het enthousiasme 
bij de Boxtelse missievrienden zijn los-

geslagen, zoda1:, als vroeger, weer elk 
jaar opnieuw zulke fraaie resultaten vari 
echte missieliefde ten toon gesteld kun
nen worden. 

MISSIETENTOONSTELLING .• 

De prijs van de smeedijzeren lamp viel 
op no. 5. 

Poppententoonstelling:: H9eveel woog 
ik bij mijn geboorte? 7 pond en 4½ ons. 

- Ciel Welling
Hoeveel ben ik aangekomen in de Va
cantiekolonie? 6 pond en 2 ons. 

Thijs Dorenbosch 
Hoe lang zijn wij getrouwd? 7 jaar en 
3 maanden 

Boerin: Toos Mercx, Gemonde 
Boer: Marietje Habraken, • Schijndel 

De naam van de Bruid? Rosalia. 
Mej. Klaasen, Julianastraat 18 

De loten waar nog prijzen op zijn ge
vallen bij de entrée in de poppenkamer 
zijn: 108 Ursulien; 45 matroos; 305 
Witte Zuster; 16 de dame. 
De prijzen kunnen worden afgehaald 
Zaterdagmiddag, Molenstraat 92. 
De uitslag van de voetbalwedstrijd 
P.S.V.-B.V.V. wordt volgende week be
kend gemaakt. 

MEISJESKOOR 
,,LUST TOT ONTWIKKELING" 

Op Concours naar Amsterdam 

't Meisjeskoor "Lust tot Ontwikkeling" 
zal, o.l.v. de Heer Jac. Driess'en, o.p 9 
Mei deelnemen aan de Grote Nationale 
Zangwedstrijd voor Dameskoren in 'de 
Bachzaal. 
"Lust tot Ontwikkeling" zal 't ditmaal 
zwaar te verantwoorden krijgen, daar er 

· -op dit concours geen afdelingen · zijn,
want alle Dameskoren staan even hoog 
geklasseerd en moeten allen 't zelfde 
verplichte werk uitvoeren. De mededing
sters zijn o.m. ,,Sonorita" Den Haag; 
"Rotterdams Vrouwenkoor"; ,,Onder 
Ons", Amsterdam; ,,Lust tot Ontw.", 
Boxtel; ,,Reageren", Utrecht en "Willen 
is kunnen", Amsterdam. 
"Lust tot Ontw." zingt "Een . Liedekè
van den • Mey" van Willem Wieschhahn 
als verplicht werk, terwijl de volgende 
werken naar keuze zullen worden uit
gevoerd: Pureri Hebreorum, G. de Pa-

,lestrina. Er· is f 1000,- aan prijzen uit
geloofd. Jury-leden zijn: Dr. Rudolf 
Mengelberg, Eduard Flipse, Hein Jor
dáns, Alphons Vranken, Willem Wiesch
hahn, Jos Bonset, Nico Hoogerwèrf en 
Nico v. d. Linden. 
Wij wensen "Lust tot Ontwikkeling" veel
succes in deze zware kamp. 

BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL

van 20 t.e.m._ 26 April 1948
GEBOREN: Wilhelmus J. zoon van M.
v. Houtum en van \'v'. M. Boeren - Jo
hanna R. M. dochter van P. v. d. Heu
vel en van M. Manan - Cornelis P. W. 
zoon van A. v. d. Laak en van M. I-1. C. 
Traa - Josephus H. P. zoon van H. H.
J. v. d. Linden en van E. M. v. Grins
ven - Wilhelm,na M. dcchter van P . .
W. v. Eindhoven en van H. v. Roij -
Gijsbertha A. M" C. dochter van G. M. 
v. Osdf en van J. Fr. Peijneriburg - Pe
trus W. zoon van P. v. Houtum en van 
J. v. d. Plas - Jacobus A. A. zoon van
L. N. Klampers eri van Fr. W. Vullings.
ONDERTROUWD: Joham,es Vorsten
bosch en Maria Joh. van Oers - Wil
helmus F. den Otter en Martina van 
Griensven - Wilhelmus J. I. M. van den 
Broëk en Elisabeth J. P. M. van Susante 
-: Adrianus W. van Kempen en Jans 
Schoenmakers - Henricus M. v. d. Pol 
en Anna M. van Oorschot - Cornelis 
van den Nieuwelaar en Johanna A. van 
Esch - Antonius H. Ypelaar en Augusta 
J. E. Kappé - Christianus J. Peijnenbiirg 
en Francisca A. Bekers - Johannes van 
Beers en Maria C. Eijkemans. 
OVERLEDEN: Alphonsius van Vlerken, 
oud 6 6  jaren- Gerardus C. Elissen, oud 
65 jaren - Hendrika Schouten, oud 80 
jaren, religieuse - Christianus van de 
Ven, oud 75 jaren. 

LIEMPDE 
25-JARIG DIENSTJUBILEUM.

Maandag 3 Mei a.s. hoopt mejuffrouw 
·Cisca van den Langenberg de dag te ge
denken dat zij voor 25 jaar in dienst 
trad als huishoudster bij de ZeerEerw. 
Heer Pastoor, alhier. 

ZILVEREN KLOOSTERFEEST 

Op Zaterdag 1 Mei a.s. zal onze Dorps
genoot de Eerw, frater Gerulphus (J.
A. M. Prinsen) zijn zilveren kloosterfeest
vieren in de Congregatie van 0. L. Vr. 
van Barmhartigheid, Fraters van Tilburg, 
Boss·cheweg 399. 

GEMONDE 
FANFARE "ST. LAMBERTUS". 

A.s. Zondag 2 Mei zal onze fanfare een
bedetocht ondernemen naar de Zoete 
Moeder van Den Bosch. Vanaf zaal Ver
bruggen, waar om 4,30 uur wordt afge
marcheerd, zullen tot St. Michiels-Gestel 
marsen worden gespeeld. Daarna zal 
voorafgegaan door de tamboers verder 
worden getrokken. 
De bewoners van Gemonde worden ver
zocht zich hierbij aan te sluiten.* 
Zondag l.i. behaalde het kwartet P. Ver
bruggen, B. Schellekens, J. v. Grinsven 
en H. op 't Hoog op 't te Vlijmen ge
houden solistenconcours de 1 e prijs in de 
2e afd. met 17 3½ punten. 
De solist H. Geerts met Bugel behaalde 
de 2e prijs met 154 punten. 
De fanfare en de directeur mogen zich 
verheugen over deze successen. 
Het gaat steeds crescendo. 

Algemeen Nieuws. 
CENTRALE STIERENKEURING 

TE 's-BOSCH. 

Op 13 Mei a.s: zal in de Veemarkth"allen 
te 's Bosch de jaarlijkse Centrale Stieren
keuring van het roodbonte Vee in Noord
Brabant · worden gehouden. Dat de be
langstelling der fokkers daarvoor zeer 
groot is blijkt duidelijk uit het aantal in
schrijvingen, da.t evenals verleden· jaar de 
200 weer béduidend overtreft. Het be
looft voor de roodbonte Veefokkerij in
Midden, en Oost,Brabant wederom een
zeer interessante dag te worden. 

RADIO-ACTIEVE KOBALT VOOR _ 
KANKER-BESTRIJDING 

Geleérden zijn het er over eens- gewor
den, dat radio-actieve kobalt waarschijn
lijk een goedkoop vervangingsmiddel 
voor radium zal worden bij de bestrijding· 
van kanker. Het kostbare radium was 
tot nog toe het enige middel, dat met 
succes kon worden, toegepast bij de be-· 
strijding van kanker. Kobalt.nu verkrijgt 
radio-actieve eigenschappen wanneer het 
in hoogovens aan een bepaalde behande
ling wordt onderworpen. 
Het kost "practisch niets". en is eénvou
diger in het gebruik. De radio-activiteit 
van kobalt duurt ongeveer vijf jaar. 

·Toets der Critiek
BOXTELS GEMENGD KOOR
BOXTÉLSE ORKESTVERENIGING

Het moet voor de uitvoerende van ge
n�emde verenigingen, welke Maandag 
26 Anri( in de Ark concerteren, ·een vol
doening zijn geweest, dat men om een 
herhaling van het ,;Ave Verum" van Mo
zart verzocht. 
Dit gaf tevens de geest weer, hoe koor
en orkest enerzijds en het gehoor ander
zijds deze avond met elkaar nebbén sa
mengevoeld. 
Het was een gelukkige gedachte om een
concert te geven met een dergelijk ge
varieerd programma, hierdoor kon men 
de kennismaking met de Boxtelse Orkest-
vereniging hernieuwen, tevens het koor 
en het samengaan van· koor · en orkest 
beter waarderen.
Veels goeds kan men van een avond als
deze schrijven, dubbel jammer is het 
echter dat niet alle plaatsen bezet waren, 
opdat meerdere van het gebodene had
den kunnen genieten. 
Vreemd komt het ons voor dat concert
bezoekers te laat komen en zij zelfs 
onder de uitvoering worden binnenge
laten. 
De B.O.V. onder zijn :dirigent C. Bevers
opende de avond met een gloedvolle 
Ouverture L'heure Fatale van C. Urbini, 
gevolgd door Suite Ballet van Poppy, 
terwijl na de pauze onder zijn muzikale 
leiding enige bekende composities van 
Suppé, Ketelbey en Mascagrti ten gehore ·
werden gebracht.
In de Serenade van Baranga: waren de
strijkers buitengewoon op dreef, z·eer 
gaaf samenspel en goede stemming, we1ke 
helaas bij de blazers hier en daar man-
keerde, 
Vooral het hout resoneerde nog al eens
een keertje. 
H_et gemengd koor onder· leiding van C. 
Suys heeft ons het meest la cappela vol
daan 
Lustig spel van /annequin en Sneeuw
klokjes van Olman waren de beste koor
werken. 
Bewondering verdient zijn opvatting en
w!jze �an dirigeren, zonder pathos, ter
w11I h11 het koor toch volledig in zijn
macht had. • 
De voordracht van het koor en haar •
dicipline voldeden uitstekend en en de
den sympathiek aan. 
(De tenor- en alt-partij mag nog wel
. enige versterking).
Van de werken met koor en orkest, kon
pen het Ave Verum en het slotkoor na 
de pauze het meest bekoren. 
Moge het beide verenigingen in gemeen
schappelijk streven gegeven zijn op deze 
ingeslagen weg voort te gaan en met 
belangstelling zien .wij een volgel)d 
samengaan tegemoet. 

f 

BONTE AVOND. 

De Kajotters gaven Dinsdagavond voor 
ouders en genodigden, en Woensdag
avond voor het publiek ten bate van De 
Vrienden van de Arbeidsjeugd, een 
Bonte Avond, welke in zijn genre niet 
onverdienstelijk was. De Reuselse Kajot
ters (die de avond practisch "droegen") 
en het Boxtelse K.A.J,-koor waren wel
het best in het brokkelig gemonteerde 
programma, dat nog teveel oppervlak
kigheden en te weinig variatie bezat. De 
Kajotters begaven zich met een (non
stop?) revue trouwens wel op een erg 
moeilijk terrein. Het spelersmateriaal 
leek ons tenminste veeleer oeschikt voor 
degelijk "jeugdtoneel". " 

Bericht aan de Abonné's 
Volgende we�k zal Bhbants Cen
trum wegens de Feestdag van 0. 
H. Hemelvaart een dag later ver�
schijnen,

* * *

Met ingang vag. Mei zullen abon
né's in het centrum van Boxtel ons 
blad Vrijdags later ontvangen dan 
voorheen, omdat in twee wijken 
door één agent zal worden besteld. 
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e1 '.voor de H. • Bloedprocessie 
Een dankwoord Namens de R.K. Gezinszorg een woord van dank aan de gehele Boxtelse gemeenschap voor de belangstelling en steun ondervonden op de fancy-fair in samenwerking met de K.A.8- gehouden. Elders worden de resultaten weergegeven in enkele cijfers; hier moge volstaan worden met de vermelding, dat de financiële opzet onzerzijds is geslaagd, omdat het oorspronkelijke stichtingskapitaal, dat 

< in het eerste jaar der' exploitatie was opgegaan, thans opnieuw de basis kan worden voor ons werk. Voor die noodzakelijke geldelijke steun onze dank. Maar er is meer reden tot verheugmg om de verkregen samenwerking met 
KA.B. en met de andere standsorgani-s�tie�. Bij de opening mocht ik reeds een blik in.de toekomst van onze gezmszorg vor,r Boxtel werpen. De bedoeling 1r.imers is te arbeiden aan de sociale verheffing van het gezin op de grondslag van onze katholieke - levensbe,:chouwini;. Dat is eèn we·rk van de geheie ,�cmeenschap. • Omgekeerd vinden alle soc!�lcwerkers in deze gemeenschappeltJ..;,! doelstelling een taak. . Het scheppen van een "sociaal cent;-um voor het gezin" is een groot initiatief, waarin standsorganisatie's en charitatieve verenigingen worden gebundeld, ieder met eigen ·zelfstandigheid en eigen taal<. Wij weten allen, dat de tijd van het egoïsme en individualisme voorbij is in zoverre ieder meer steun van de ge· meenschap nodig heeft in de srt'ij<l om de ontwikkeling tot een maatschappelijk bestaan en functie. In ruil daarvoor heeft ieder tot de belangen van de gemeen·schap bij te dragen. Zonder behoorlijkgezinsleven als de natuurlijke en eerstegemeenschap voor ieder individu kan ergeen -sprake zijn van welvaart, die debasis moet zijn van sociale actie.Het gezin zij daarom het aangrijpingspunt van onze sociale wetgeving en particulier initiatief.Te veel wordt het werk der gezinszorgmisverstaan! Zeker wij bieden gezins-• hulp aan door onze gezinsverzorgsters,maar dat is het noodzakelijke eerste contact. Op zich zelf een middel tot in�tandhouding van het gezin is het bovendien een daad van persoonlijke beleving tot de ware gemeenschapspraktijk,terwijl alle organisaties in onze Stichtingvertegenwoordigd, er een aangrijpingspunt in vinden voor vruchtbaar werknaar eigen doelstelling. Daarom moetenonze gezinsverzorgsters uit alle standenvoortkömen en zullen zij, die uit roe-• ping dit sociale apostolaat willen vervullen, de eerst geroepenen zijn.De moeder uit het groeiende en grotegezin vooral heeft hulp nodig; de moeder uit het reeds uitgegroeide grote gezin kan de andere moeder helpen. Tegelijk vervult zij een taak van sociale opvoeding van haar dochter.Mogen wij vooral een beroep doen opdie gezinnen, waarin de schoonste tradities voortleven van edele menslievendheid. Inderdaad dreigt er veel van hetouderwetse goede en. degelijke verlorente gaan. Verloren gaan kan het toch niet,want die een gaaf karakter heeft, laatzich niet verminken en heeft toch geenbevrediging in minderwaardigheid.Hebt vertrouwen "Ïn het initiatief vanonze gezinszorg. Laat het succes van de·fancy-fair het bewijs zijn van de overtuiging, dat wij elkaar gevonden hebben. in- de noden van deze tijd, want dan ismet de verkregen samenwerking een sociale herleving voor onze Boxtelse gem·eenschap als een groot goed van geestelijke waarde verzekerd.Dat vooral is een dankwoord waard.Voorzitter Kath. Gezinszorg. J B. DEELEN, 

SPORT�NIEUWS BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS Boxtel A Kampioen. De Boxtel-junioren behaalden Zondag j.l. in de- beslissingswedstrijd tegen U.D.I. op het Rhode-terrein het kampioenschap. Met een verdiende 2-1 overwinning wees Boxtel U.D.I. naar de tweede pláats op ·de ranglijst.•• Boxtel - R. W.B. De wedstrijd R:W.B.-Boxtel, die vorige week te elfder ure werd afgelast, is thans omgezet in Boxtel-R.W.B. op / Zondag 2 Mei. De' uitwedstrijd· is vastgesteld op a.s. Donderdag Hemelvaartsdag. 
OM DE K.N.V.B.-BEKER 

O.D.C. - D.V.G. 8 - 3Dat ODC deze wedstrijd zou winnen stond wel bij voorbaat vast. •• En de Liempdena:·en, zullen daaromtrent ook zeker geen illusies gekoesterd hebben. • Individueel, zowel als in ploegverbandsprak de meerderheid van ODC duidelijk.Toch waren de ODC-ers .zichtbaar verrast, dat de DVG-ers reeds in de eersteminuut met een goed doelpunt de leiding namen 0-1. En al antwoorddeODC hierop met twee doelpunten vanSchalks, een uit een strafschop, het bleektoch dat de achterhoede van ODC nieterg safe was.De grote oorzaak hiervan schuilde voornamelijk in de opstelling van Van Meursals rechtsback.Deze uitstekende kanthalf, is nu eenmaalgeen achterspeler.

Distributie-Nieuws. 
OFFICiëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 2 Mei tot en met 15 Mei 1948 
Bonkaarten KA, KB, KC 804 349 Algemeen: ± 225 gram huishoudzeep of 180 gram toiletzeep. 350 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 351 Algemeen: 1600 gram brood (geldig tot en met 8 Mei). 353 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of 1000 gram jam, stroop, enz., of 500 gram versnaperingen.· 355 Algemeen: 2 eieren. 345 Reserve: 800 gram brood (geldig tot en met 8 Mei). 348 Reserve: 400 gram brood (geldig tot en met 8 Mei). 
Bonkaarten KO, KE 804 849 Algemeen: ± 450 gram huishoudzeep of 360 gram toiletzeep. 850 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak. 851 Algemeen: 400 gram _brood (geldig tot en met 8 Mei). 853 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel, e,IF-, of 1000 gram �m, stroop, enz., of 500 gram versnaperingen. 855 Algemeen: 2 eieren. 845 Reserve: 400 gram brood (geldig tot en met 8 Mei). 848 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel of kinclerbiscui ts. 
Tabak- en Versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 802 43, 47 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. 45 Versnaperingen: 200 gram versnaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooi-sel, enz., of 400 gram jam, stroop, enz. 48 Versnaperingen: 100 gram versn_ape-ringen, of 100 gram suiker, boterha�strooisel, enz., of 200 gram jam, stroop, enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 30 April worden gebruikt. Niet-aangewezen en vernietigd kunnen worden de bonnen: .302, 304, 305, 804, 805 Melk, 310, 311, 312, 317, 814, 816, 817 Reserve, 310, 319 Algemeen. 
Gelukkig voor OCC dat de linker-vleugel van DVG talloze· tekortkomingen vertoonde technische en tactische, anders zouden' meerdere doelpunten het gevolg zijn geweest. Kon de ODC achterhoede zich de luxe veroorloven om te blunderen, anders was het gesteld met het DVG-verdedigingsbloc. Tegen de aanvalslinie van ODC . (ongetwijfeld het sterkste deel van het elftal) is en blijft het uitkijken. Toen de stormlopen steeds maar terugkwamen, beging de DVG-verdediging -de kapitale fout, om de buicensnelval toe te passen. Zeker had men enkele keren succes, maar toen ODC het in de gaten kreeg, volgden prompt twee doelpunten. De DVG-ers kregen toen de kans de achterstand te verkleinen, toen een strafschop werd toegewezen. Het harde schot van Van Alphen, suisde echter voor DVG langs de verkeerde kant van de paal. Ondanks enkele harde botsingen, meestal ontstaan door onbesuisd spel van de DVG-voorhoede, bleef de wedstrijd binnen de perken en was er van onsportiviteit geen sprake (tot de rust althans). Zij 110" vermeld dat Hendriks juist voor het verstrijken van de eerste helft, een misverstand in de DVG-verdediging had afgestraft met het vijfde doelpunt, en Van Meurs DVG het tweede doelpunt had bezorgd 5-2. Toen de ODC-voorhoede na de rust binnen korte tijd de stand op 8-2 had gebracht, werd de wedstrijd bepaald onsportief. Schalks van ODC en Van Giersbergen van DVG kwamen hard te vallen. Twee spelers die de naam van Sportman met ere dragen: De gemoederen raakten verhit, en het spel dat we toen te zien kregen, ging de perken van geoorloofdheid te buiten. Het zou niet juist zijn, om alle twee en twintig spelers de schuld te geven, gelukkig waren er maar enkele, doch dèze gingen hun boekje wel wat erg ver te buiten. Het was een hele opluchting toen scheidsrechter Van Aggel, die veel te veel tolereerde het einde aankondigde. 'A.s. Zondag (half drie) ODC - NOAD (Comb.) ODC zal a.s. Zondag de strijd aanbinden zeer sterk elftal van NOAD, tegen een Tilburg. Wanneer men bedenkt dat het 2e elftal van de Tilburgse kampioen van de reserve 1 e klas is neworden en dat het elftal dat naar Boxtel komt gecombineerd wordt met spelers van het eerste elftal, dan kan men verzekerd zijn van een spannende fraaie kamp. • 
ODC ontving een uitnodiging van BVV om Zondan 23 Mei een voorwedstrijd te spelen voor de wedstrijd EVV-Haarlem. 

BILJARTEN. In de persoonlijke kampioenswedstrijden van de 4de klas B.B.B. behaalde J. Boley van "Krijt op Tijd" het kampioenschap met 557 caramb. een gemiddelde van 2.44. A.s. Zaterdag 1 Mei zal de officiëleprijsuitreiking plaats vinden in de danstent van de Heer Paashuis. Hiervoorverwijzen wij U naar de advertentie indit blad.

Sociale Verzekeringen. 
DE WERKLOOSHEIDSWET Wie hebben ingevolge deze Wet recht op uitkering? Vanzelfsprekend moet de· arbeider die werkloos is geworden aan bepaalde voorwaarden voldoen, waarbij weer onderscheid tussen de wachtgeldverzekering en de werkloosheidsverzekering wordt gemaakt. Er komt voor één tak van bedrijf of beroep slechts één bedrijfsvereniging voor erkenning in aanmerking. Om nu voor uitkering uit het wachtgeldfonds der bedrijfsvereniging in aanmerking te komen moet de werkloze in een periode van 12 maanden aan het intreden zijner werkloosheid voorafgaande tenminste 156 dagen als werknemer gewerkt hebben in dienst van één of meer bij de bedrijfsvereniging aangesloten werkgevers. In bijzondere gevallen is het Bestuur der bedrijfsvereniging bevoegd de arbeid, verricht in dienst van een niet bij de bedrijfsvereniging aangesloten werkgever bij de bepaling van de 156 dagen, mee te tellen. Na beëindiging van de uitkering uit het wachtgeldfonds ontvangt de werkloze, indien hij nog werkloos. is of in de loop van het uitkeringsjaar opnieuw werkloos wordt verder uitkering krachtens de bepalingen der werkloosheidsverzekering gedurende nog 78 dagen. In vele gevallen zal niet kunnen worden voldaan aan de eis van 156 dagen genoemd om iH aanmerking te komen voor wachtgeld (48 dagen). Vooral niet bij losse arbeiders die meestal in verschillende bedrijfstakken werken. Deze groep arbeiders vallen onmiddellijk bij het intreden hunner werkloosheid onder de bepalingen der werkloosheidsverzekering, doch voor hen geldt dan de eis dat zij in de afgelopen 12 maanden ten minste 78 dagen als werknemer in de zin der Wet hebben gewerkt. Zij ontvangen dan over 126 dagen uitkering. De percentages van het loon zijn in het vorige artikel vermeld. Voor een herhaalde uitkering van wachtgeld moet men na de laatste uitkeringsdag ten minste 78 dagen hebben gewerkt en blijft als eis . bestaan dat men in de 12 maanden voorafgaande 156 dagen heeft gewerkt in dienst van één of meer . der bij de desbetreffende bedrijfsvereniging aangesloten werkgevers. Uit het werkloosheidsfonds, dus dat betreft weer de losse arbeiders, kan men voor een herhaalde uitkering in aanmerking komen, indien men na de laatste uitkeringsdag eerst weer 39 dagen als werknemer in de zin der Wet heeft gewerkt, waarbij weer als eis, wordt gesteld dat men in de laatste 12 maanden dus voor de herhaalde werkloosheid 78 dagen heeft gewerkt. In totaal heeft men echter niet langer recht op uitkering dan 126 dagen per uitkeringsjaar te rekenen vanaf de eerste uitkeringsdag. Met deze dag vangt het 

eerste uitkeringsjaar aan. Indien een arbeider werkloos is, zijn de andere Sociale Verzekeringen op hem van toepassing, met uitzondering vanzelf van de Ongevallenwet, immers indien men niet werkt kan men moeilijk een bedrijfsongeval krijgen. De premie voor de Invaliditeitswet, de Kinderbijslagwet, de Ziektewet en het Ziekenfondsbesluit wordt betaald door de bedrijfsvereniging van welke men de uitkering ingevolge de W erkloosheidswet ontvangt. Hierbij wordt niet de uitkering als loon beschouwd, doch het loon genomen, waarnaar de uitkering is berekend. Bijvoorbeé!d een werkloze inwonende ongehuwde had een loon van f 30,- per week toen hij werkloos werd. Zijn uitkering bedraagt dan f 18,- per week, voor de andere Wetten wordt echter naar het weekloon van f 30,- de premie betaaicl. Wordt hij nu in de werkloze periode ziek, dan wordt ook zijn ziekengeld berekend naar f 30,- loon per week, n.l. 80% van f 30,- = f 24,- per week. Dit is een zeer belangrijke bepaling, overigens ook alleszins billijk. Neem aan dat zo iemand 3 weken werkloos is en in de laatste week wordt hij ziek, kan dus de opvolgende week en misschien nog veel langere tijd wegens ziekte niet werken, dan zou het een groot nadeel zijn hem ziekengeld uit te keren naar het bedrag van f 18,- per week, de uitkering ingevolge de Werkloosheidswet, Hij ontvangt dan tot een jaar lang een uitkering zoals boven gezegd van f 24,- per week. Wat de kosten der verzekeringen betreft zij opgemerkt dat deze voor wat de wachtgeldverzekering betreft geheel voor rekening van het bedrijfsleven komen, derhalve voor werkgevers en werkne
mers. Het is echter nog niet onmogelijk, dat bij de behandeling in de kamers wordt verdedigd de kosten der wachtgeldverzekering geheel voor rekening van de ondernemingen te doen komen. De premiën voor de wachtgeldverzekering worden door de bedrijfsverenigingen vastgesteld, en kunnen vanzelf voor de verschillende bedrijfstakken verschillend zijn in verband met groter of kleiner werkloosheidsrisico . Het is echter mogelijk dat een lagere premie niet wordt geheven, om dan de uitkeringsdagen te kunnen opvoeren dus boven de 48 en de bedragen hoget te kunnen stellen dan in het vorig artikel vermelde percentages. Zoals reeds gezegd mag de werkloosheidsverzekering niet van cle vastgestelde percentages en de uitkeringsduur afwij.ken. De premie voor de wachtgeldverzekering wordt geheel door de werkgever betaald doch hij mag de helft der premie op het loon van de werknemer inhouden. Voor de werkloosheidsverzekering is dit anders. Hierbij komen de kosten voor 1/a voorde werkgever, 1/a voor de werknemer en1/a voor het Rijk. De premie zal voor alle 

takken van bedrijf en beroep hetzelfde zijn en een bepaald percentage van het loon bedragen; Voor werkgevers en werknemers zal deze ongeveer 2% bedragen. Moge dit Wetsontwerp spoedig, de Kamers passeren en tot Wet worden verheven, dan zal het complex Sociale Verzekeringswetten met een lang verwachte en zeer belangrijke Wet zijn uitgebreid. H. v. d. K
Gesprek van Vanavond 
N� zijn er in de omgeving van het Gemeentelijk Gasbedrijf een ho�derd�al woningen onder de _kap. _Dat . 1s _ metslecht, vind je ook met? M1ssch1en 1s het u bekend dat dit zo al enkele maandenhet gevai' is. Men heeft blijkbaar nietmeer dan vier stucadoors en een zelfdeaantal metselaars kunnen aanwerven omdie woningen af te werken. De Waboheeft met dezelfde moeilijkheden te 'kampen als vele andere aannemers. Alleen tegen zwarte lonen kan men genoegarbeidskrachten aanwerven.Ondertussen zitten velen naar het gereed komen van die woningen met smartuit te zien. Men hoopt voor de Herfstklaar te zijn. Verstandige mensen beweren dat die huizen al een Herfst eerderkla;r hadden kunnen zijn en dat het noglang niet zeker is, dat men er d!t jaarnog in zal kunnen trekken. Maar Ja, datzullen wel pessin1isten zijn. Juist zoalsHarry de Greeve een pessimist _i_s. Hijziet alles zo oroot en zo zwart. H11 durfthet zelfs wagen te spreken van een duivenvilla in Boxtel, terwijl het gevalletjeniet eens de moeite waard is genoemd teworden. Wa11neer Harry de Greevedenkt met een duivenvilla te doen tehebben, dan mag hij er gerust een gezinop af sturen, hoor .. We z1:1llen _ tra�htendat gezin dan in dat dmvent1llet1e testoppen. • 
Wanneer een Boxtelse brievenschrijvermeent een radiopredikant op deze manier te moeten voorlichten, om maar nietvan oplichten te spreken, dan is hij . alevenzeer een pessimist. En de radiopredikant is het ook, ofwel een al te lichtgelovig optimist, die nog gelooft in de waarheid van lasterpraatjes. En . . . . . .  Och kom, zo erg is het met de zwarte bouw niet gesteld. De particuliere aannemers zullen hoogst waarschijnlijk niet zoveel corruptie gepleegd hebben als een wederopbouw-organisatie, die compleet overbodig is. Bovendien zou ik de mensen wel eens willen horen, die door particuliere, eventueel zwarte bom�

'. weer in een woning gezet worden . ZI] zullen de hemel danken dat ze niet overgelaten worden aan de langdurige en ongure praktijken van die opbouw organisatie. Maar ja, laten we ons daarover niet al te druk maken. Misschien worden we clan vervelend. En dat is toch niet de bedoeling van een kort gesprek, vind je wel? 
Voor de hartelijke belang: stelling ondervonden van Familie, Vrienden, Buurtgenoten en de K.A.V., tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijne dierbare Echtgenote 

Te koop: beste biggen. J. v. Esch, Tongeren 118. Brandhout te koop bij W. Swanenburg, Eindhovenseweg 72, Boxtel. 

Net Kosthuis voor heer aan- Gevraagd voor direct net R K geboden (geen beroeps). Be- Meisje voor dag of dag en vragen Molenstraat 19. nacht. J. Thijs, Stationstraat 38 

Wilhelmina van Hal-de Wit betuig _ik bij deze· mijn har-telijke dank. • A.M. VAN HALMolenstraat 36. 
!ll1lllllllillllllll:llillllllll!llll:tllllil!l•lllllllllllllllllllll.

� Î Op 18 Mei a.s. hopen onze-� �. lieve ouders � 
i CORNELIS v. BREUGEL i en 

MARIA v. HAMOND 

i de dag te herdenken van i � hun 40-jarige echtvereni- � � ging. Dat God hen nog � � lang mag sparen is de wens � � van hun dankbare kinderen � � en kleinkinder_en. i � Marinus Karssemakers _ � van Breugel en kinderen � � A. Blummel- � � van Breugel en kinderen � g Dora van Breugel � � Bert van Breugel- = 
� van Koll en kind � � A. v. cl. Steen- � � van Breugel en kinderen � � Kees van Breugel � g Jan van Breugel � P. Timmermans-Tinnebroek en kind � � Boxtel, Mei 1948 � � van Salmstraat 12 � 
�li!lllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll11111111111Îi 

Mede namens wederzijdse familie betuigen wij onze hartelijke dank voor de bij ons Huwelijk ondervonden belangstelling, en speciaal aan het parochiëel zangkoor, jongenskoor en directeur C. Suys. 
W. v. PINXTERENB. v. PINXTERENMATHEEUWSEN

Bear Line R.R. 2 Ontario-Canada. 

Te koop: beste plattebuiskachel, tafels, schilderijen en 1000 boonstaken, benevens een 3-jarige merrie, mak en eerlijk. Een beste zware hoogkar in ruil voor lichte. W. van Nieuwburg, Langenberg 12. Te koop: 2 overjassen en wat kleingoed bij Wed. Withoos, v. Salmstraat 48.Te koop: zeer mooie .raamétalage. Bevragen: Molenstraat 19. 

Jonge hennen W. L. en R. !., Te koop: een toom beste big-10 wekrn oud, f 4,50 G. Koks, gen. M. v. cl. Meijclen, Bos-Molenstraat 37. scheweg 169. 

t Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, noo voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der St;rvenden, in de ouderdom van 66 jaar, onze dierbare Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader 
ALPHONSIUS MARIA VAN VLERKEN Echtgenoot van 

PETRONELLA HENRICA HORSTEN Te koop: kinderwagen, wandeltrekwagentje, box, kinder- _.stoel, hobbelpaard en fietsmandje, alles v. o. Bevragen: 
Wij bevelen de dierbare overledene den aan.· 

P. H. van Vlerken-Horsten Jo van Vlerken 
in Uw gebe-

Sel-issen 11, Boxtel. Gevraagd: R. K. Dagmeisje. Adres: v. Moorsel-Willockx, Station,traat 103. Te koop: 3 eiken waskuipen, 1 accordeon 3-rijer, wil ook ruilen c,p oude of defecte uurwerken. v. Osch & v. Leeu-wenstr3at 37. Te koop bij Th. Witlox, Tongeren 64, een partij dakpannen met dubbele sluiting geschikt voor kippenhokken enz. 
Te koop: een kerngezonde echt ras Hazewind, teef (greyhond). Te bevragen Molenstraat 19. 
GEVRAAGD 

R. K. MEISJE 
boven 18 jaar. 
Voor dag en nacht. 

P. LEMMENS,
Directeur R. K. Middelb.Meisjesschool, 1 Merheimstraat 36. 

Toos van Vlerken Truus Willems-van Vlerken Sef Willems en Kinderen Frans van Vlerken Sjerry van Vlerken-.Romeynders en Mia van Vlerken Kind 
Boxtel, 25 April 1948. 

De aandacht wordt erop gevestigd dat aanvragen 
voor het verkrijgen v�n vergoedingen welke be
trekking hebben op inkwartieringen·, vorderingen 

• en aanschaffingen, welke na de bevrijding door de
geallieerden zijn gedaan, voor zover deze nog niet
zijn ingezonden, uiterlijk vóór 1 Juni 1948 moeten
worden ingediend bij het Centraal Bureau Vergoe
ding Militaire Vorderingen, Duinweg 20/22 's Gra
venhage.

Inlichtingen : Gem�ente��cretarie, afd. Financiën.

Het gemeentebestuur van Boxtel 

Laatste reclame ! 1 1 GEVRAAGD voor direct

100 Gladiolen, 200 Deppy, 
50 Anemonen, 5 Lelies, 
10 Anjers 5 Dalia's v. f 4,00. 

P. v. Hensbergen, Hillegom

Nette M_eisjes 
vanaf 14 jaar 

STOOMWASSERIJ CROLS & Co .• 

DRUKKERIJ TIELEN �eet steeds- aan al Uw drukw�rk , een a·ppart cachet te geve� 



N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

vraagt 

voor haar montage - ateliers 

ME·ISJES 
van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
beroepen in de fijnmontage 
en contróle van radio-, zend
en televisiebuizen. 
Vereist worden ten'minste een 
volledige L.S. opleiding en 
aanleg voor het verrichten van 

· nauwkeurig werk dat aan de
hoogste eisen van netheid
moet voldoen.

Kantoorrul·mte F E E s T Alle biljarters, aangesloten bij de
■ BOXTELSE BILJART BOND 

1 worden uitgenodigd op de 
Te huur gevraagd, FEESTAVOND· op goede stand, enige kamers voor plaatsing van kantoor• personeel, liefst bij Station of centrum. Spoed gewenst. van 1 Mei a.s. in de danstent 

achter Jos. v. Berkel. 
v. GEEL'S Beginnen om 7 uur 's avonds. 

Metaalwarenfabriek, Boxtel VRIJ DANSEN - VRIJE TOEGANG MET EEN DAME 

Gedurende de Meimaand 
PRIJS-UITREIKING EN VERRASSINGEN. 

Lidmaatschapskaarten, 'tevens als bewijs van toegang geldend, 
vertrekt elke Zondag om af te halen aan de clublokalen. - Donateurskaarten alsnog 
2 uur 'n autobus naar de af te halen bij het bestuur der B. B. B. HET BESTUUR 

Oirschotse Kapel 
Plaatsbeapreken en inlichtingen bij 
Gar. DE MOL, Boxtel 

Borstels en Bezems naar 't Anker 
C. de Jong•v. Kempenv. Hornstraat 12.
Hagel Verzekering N.C.B. Vergeet niet uw gewassen te verzékeren tegen 

Prima gelakte 

-Stalen· Slaapkamers 
Ledikant met 
Netmatras 
Nachtkastje 
Tafeltje 
Stoel 

COMPLEET 

Eenpersoons 

157.�
2 persoons Netmatrassen 

4 7.50, 42.50 

F. J. Witteveen WoninginrichtingAanmelden bij· het 
PhiÎips  Aanneembureau 
voor Vrouwelijk personeel in · 
de Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. � Hi�v�o�:!:����u�r: 1,:. lijk ook de Verzekering van 

zijn eigen instellingen. 

Rechterstraat 22 Boxtel 

Gouden Verlovings-Opgaven kunnen geschiedèn ______ """"" ________ .....,,.__..., .. bij de agent ter plaatse en Trouwringen H.D.Z. 

P.J.v.d.Sande Zonder inlevering. 
Paijmans' Schoenfabrieken N.V. te Oisterwijk heeft nog plaats iri haar modern ingericht bedrijf voor: Molenstraat 14. F. P. VAN LANGEN & Zn.· 

Stationstraat 68 
Jongens en Meisjes· 
Bekwame Stiksters en een 
Volslagen Bovenleer:::snijder 

DE BOXTELSE 
Begrafenis•Onderneming Horlogerie Optiek. Goud en Zilver. 

Stationstraat 64 

geeft aan iedere begrafenis 
een passend cachet. EERSTE H. COMMU,NIE Aanbiedingen Lind B 407 of aan de fabriek: Schijf Oisterwijk. Notaris _P. MERTENS 

Een blijvende herinnering voor Uw Zoon of Dochtertje is een 
Aankomend_ Borduurster 

te Boxtel, mooie Communie-foto gemaakt bij zal aldaar in Café W. v. d. 
Meijden, Nieuwstraat op Dins
dag 11 Mei 1948 en zo nodig 
op Dinsdag 18 Mei 1948, tel
kens nam. 5 uur: 

Fotoi=Atelier v. EL TEN 
kan geplaatst worden bij: 
Linnenfabriek W. J. van Hoogerwou &. Zn. 

Prins Hendrikstraat 11, .Boxtel. Aanmelden tussen 9-12 en 2-5 uur aan de fabriek. 
Publiek verkopen: 

Koop 1. 

Stationstraat 9 • 
Van 9 tot 6 uur geopend. 

Boxtel. 

Enkele handige 

2 ARBEIDERSWONINGEN 
met schuurtjes, erf en tuin te 
Boxtel, Nieuwstraat 20 en 22, 
groot circa 3.98 aren, verhuurd 
voor resp. f 2,- en f 2,40 per 
week. 

• Voor betere Haarverzorging

Jongens en Meisjes gevràagd. 
Aanmelden: Schoenfabriek D IJ K M A N S, 
Kloosterdwarsstraat 3, Boxtel. 

Openbare aanbesteding. 

Koop 2. 
2 ARBEIDERSWONINGEN 

met schuurtjes, erf en tuin te 
Boxtel, Nieuwstraat 24 en 26, 
groot circa 3.98 aren, verhuurd 
voor resp . .f 2,40 en f 2,40 per 
week_ 
Koop 3. 
MASSA van de kopen t en 2. 

Dames-Kapsalon en Parfumerie 

• 
M. J. v.d. Broek, Breukelsestr. 3<.1 •

• 

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) 

I . Huren voor kopers vanaf deNamens zijn opdrachtgever de Heer E. Clemens te Boxte eerste dag der week volgendzal ondergetekende op de betaling der koopsom-

STEUNZOLEN 
BREUKBANDEN 

. 

h b b t d men, welke betaling moet ge-
In et Open aar aan es e en : schieden uiterlijk 18 Aug. 1948. 

BIJ 

Het bouwen van een winkelwoonhuis 
met werkplaats en bovenwoning op 
een terrein aan de Breukelsestraat 

Lasten ·voor kop;rs vanaf 1 
Jan 1948. VAN MAAREN 

VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 - OEN BOSCH 

te Boxtel. · Telefonisch aangesloten 5 -2 3 
onder nr. Bestek en voorwaarden met tekening zijn vanaf VRIJDAG 

30 APRIL verkrijgbaar ten kantore van de architect, a) tegen 
betalino van f 10, - per stel; b) na ontvangst van postwissel 
groot f 10,25. Bij inlevering op de dag der besteding wordt 
per ongeschonden stel f 7,50 gerestitueerd. 
De aanbesteding vindt plaats op MAANDAG 10 Mei 1948 
des voormiddags t 1 ·uur in café van Rooy aan de Nieuwe 
Kerkstraat te Boxtel. 

F. M. B. MAAS, Architect B.N.A.
Boxtel, 30 April 1948. 

Een ieder weet dat VOS 
In fijne KAAS en prima VIS 
Nooit te overtreffen is! 

vos. 

Expediteur Van der Schoot 
P_arallelweg 

Adres voor ongeregeld 
vrachten Zand, Grind 

Z 23, Boxtel. 
vervoer en 
en Stenen. 
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� Mooie, sportiève Kinderkleding.. . 
� 

STATIONSTR. 44 
� 

Het is· opvallend, hoe vlot en 
keur ig  Wi ttev een's Kinderkleding 
staat. Maar het is nog opvallender 
hoelang zelfs de wildste robbedoe zen 
ermee doen, omdat onze Meisjes• 
kleeding z o  de gel ij k  en sterk is. � 

� 
� 

OEKHANDEL. 
'.r' ; 

��
f; " "
; 

Komt U eens kijken ? 

. F. J. Witteveen's Manufacturen&.Confectiebedrl]f �
� Rechterstraat 18 Boxtel .� 

Zie étalage. Zie étalage. �

ÄIIIIIIIIUlltt/llll!IIUlllll!lllll!IHllll11111lllll111lllllllllilll111lll!l11l:11ll1llllrlll!ll!ll1IIIIIIIJlll!lllllllllllUllltll!l ll!1I� 

Voor het FIJNE MAATWERK ■ Kleermakerij Eerste Varkensfokdag· 
uw adres ■ Achter 't Stadhuis 17 TE BOXTEL

M, CORYERS & f, YERHAGEN ■ 's,BOSCH
.. Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

BRILLEN 
'SMORGENS BESTELD
'S AVONDS KLAAR! 

F. P. VAN LANGEN 6' Zn. Gediplomeerd Opticiën. Levering a. alle Ziekenfondsen. 

te houden door de Kring Meierij West 
van het Noord-Brab ants Varkensst amboek 

op MAANDAG 3 MEI a.s. 

op het terrein van A. Langenhuizen, n abij de 
Selectiemesterij Boxtel. Aanvang 10 u. v.m. 

Deeln ame 21 Varkensfokverenigingen. 

Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel 

! Dez� wee.k
brengen wij U een speciale 
aanbieding in losse Meubelen. 

ZIET ONZE ÉTALAGE ! 
Dressoir 163.50, 118.-, 115.50, 102.
O.F. Ligstoel met Kussens

67.50, 52.50, 44.-
Keukenstoelen 16.90, 13,- 10.25 
Kapstokken 37.50, 29.25, 25.50 
2 persoons Matrasstellen vanaf 76.50 
1 ,, ,, ,, 61.-

ln Ónze Manufacture1:1afdeling: 

Overhemden met 2 boorden 
Witte Kindersportkousen 
Prima Dameskousen 
Tafzijden _ruiten 
Dames• -en Kinderschorten. 

Natuurlijk bi) 

Boxtel 

= Rookt 
kwaliteit vol geur en smaa� 

en Koopt ' 
bil Bert van den Braak • 

Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 

GEROOKTE PALING 
en alle soorten VIS 
w e e r  v o o r r a d i g

J. DE RUYTER

/)1 _____ t Il - • Ilt.eem CJee,ff, USU:0.. 

Uw. O'lffl � te Ao.st6aat:. 

Voor B r i 11 en naar een Speciaalzaak 

VAN MAAREN 
VUGHJERSTRAAT 25 
Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Leverancier van AL LE Ziekenfondsen 

Voor de Gersle H. Communie 
hebben wij ee'n uitgebreide 
keuze in : Medailles, Colliers, 
Oorbelletjes, Kruisjes, Ringen, 
Armbandjes en Rozenkransen. 

'n Bijzonder geschikt Cadeau is een 

GER O-ZIL VER COMMUNIELEPEL 

Verpakt in doosje f 2,--.r per stuk. 

jl. van Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 
Steeds hoort ge dan '!· Zogchel noemen 

Wat een tandcream is dat! Zo . • 
heerlijk fris van smaak • zo 
zuiver. Elke morgen en avond 
borstel ik met plezier mijn 
tanden. Als ik in de spiegel 
kijk, glanzen ze van gezon<l
heid, want Medinos tandcream 
bevat FLUORGA AN, dat het 
ta'iidglazuur versterkt en tand
bederf bestrijdt. Medinos doet 
méér dan een gewoon tand
middel • het geeft U niet al- • 

leen mooiere, maar bovendien 
gez o n d e r e  tanden. Alleen 
Medinos  t a n d c r e a m  bevat 
FLUO RGAAN tegen tand
bederf! 

Norm. tube 37 1/z et. 

Grote tube 6 5 et: 

1 • 

r 
l 



Bijlage 
!Br.aêant' s ÛHltluff 
No. 179 - 30 APRIL 1948. 

De Bloeimaand 
DIE WINTER IS VERGANGHEN 
ICK ZIE DES MEIS VIRTUUT. 

Als de maand Mei komt spreekt men 
van bloeimaand, de schoonste maand 
van het jaar. De vogels paren en zingen. 
Alles wordt prachtig groen, de bloesem 
heeft haar blankheid open voor het 
zachte zonlicht en de mensen juichen 
om het nieuwe leven. 
Nog talrijke gebruiken herinneren aan 
de sfeer waarin onze heidense voorou-
ders leefden in de Bloeimaand. 
In Limburg werd en wordt nog op som
mige plaatsen de Meiboom geplant. In 
het Limburgs Noorbeek is dit nu de Bri
gidaboom geworden. Alle gebruiken zijn 
verchristelijkt. Daarom natuurlijk ook de 
Meiboom. Daar in Noorbeek wordt een 
lange den door een stoet van paarden 
aangesleept, versierd met strikken, linten 
en goudpapier. Bij de kapel van Sinte 
Brigida, de patrones van paarden en vee, 
wordt de boom plechtig opgericht. En 
des nachts wordt er gewaakt bij de Bri
gida-boom, om het stelen van deze boom 
te voorkomen. 
Dit is een romantisch element in deze 
folklore dat heel sterk herinnert aan de 
heidense oorsprong ervan. Vroeger werd 
een Meiboom opgericht om de boze 
geesten af te weren. Het stelen van deze 
boom, die alle onheilen moest afweren, 
geeft een magisch element aan deze Mei. 
Op verschillende plaatsen in Gelderland 
worden nog Meibomen opgericht en 
vierde men een Meifeest rond deze 
boom, met schone rondedansen daarbij. 
Op andere plaatsen werd de schoonste 
van het dorp tot Meikoningin gekozen. 
In Vlaanderen mag de schoonste der 
meisjes Maria zijn bij de Meiprocessie. 
En het moet hier in Brabant nog lang de 
gewoonte geweest zijn, dat de jongen 
een Mei-boom ging planten voor het 
huis van zijn lief. Meestal nam men 
daarvoor een boom met wortel en al 
uitgetrokken. Het was dan een symbool 
van groeikracht en vruchtbaarheid. Toen 
later de overheid het uittrekken van bo
men ging verbieden, stierf ook dit ge
bruik langzaam uit. 

Voor ons Brabant is de Meimaand 
vooral nog de Mariamaand gebleven. 
De talrijke Mariabedevaartplaatsen 
trekken dan de pelgrims naar zich toe. 
Op de Zondagmorgens horen we langs 
alle wegen in de omtrek de biddende 
en zingende mensen naar de genade
oorden van Maria trekken. Het geeft 

een aparte kleur aan de Zondagen in 
Mei. De jeugdgroepen trekken met 
trommels en vanen langs de wegen. 
Alles ademt het nieuwe leven van de 
bloeimand. 

Later heeft men de eerste Mei als de 
dag van de arbeid aangezien. Eerst trok
ken de socialisten met hun rode vlaggen 
door de steden en later vierden alle ar
beiders de eerste Mei als hun dag. Men 
kan daar niets op tegen hebben, zolang 
men maar bedenkt dat het rood niet de 
kleur is van de bloeimaand, doch veel
eer het groen en het wit van de vrucht
bomen, het wit en het blauw van de 
Lieve Vrouwe. 
Meen echter niet dat de Meimaand het 
einde betekent van de winter, want we 
moeten nog de ijsheiligen tegemoet zien. 
De nachten van 12, 13 en 14 Mei zijn 
vol gevaar voor nachtvorst. 

Pancraas, Servaas en Bonefaas 
zij geven vorst en ijs helaas. 

Maar toch mogen we gerust zingen: Die 
winter is verganghen. Want het schone 
weer hebben we nu te goed. De sneeuw 
en het ijs zijn voorbije schoonheden. De 
zomer gaat nu gauw komen. 

Een erezaak van het 

Nederlandse Volk 

De Stichting 1940-1945 gaat in de 
maand Mei weer een beroep doen op de 
gemeenschapszin van het Nederlandse 
volk voor de nabestaanden en invaliden 
van het verzet. 
De verplichtingen, die zij op zich heeft 
genomen zijn zo zwaar, dat het twijfel
achtig is of die wel kunnen worden na
gekomen. 
Eerst nadat de verzetspensioenen zijn 
toegekend zal het mogelijk zijn bij be
nadering te berekenen welke zekerheid 
in het vermogen der Stichting ligt 
besloten. 
Vooralsnog moet zij daarom haar mid
delen trachten te versterken middels 
openbare inzamelingen. 
Daarvoor dient nu de Mei-inzameling, 
onder de leuze "Geef één uur van uw 
werk voor hen die alles gaven", die. naar 
het Stichtingsbestuur hoopt, voldoende 
zal opbrengen om het verschil tussen het 
te verwachten uitkeringsbedrag van 
8.400.000 gulden en de 6.000.000 door de 
overheid op de begroting uitgetrokken, 
zal overbruggen. 
Rond 2.500.000 gulden zal dus ingeza
meld moeten worden. 
Inderdaad een groot bedrag, doch als 
iedere Nederlander begrip heeft voor de 
noden van de nabestaanden van de 
slachtoffers van het verzet. en daarvoor 
een geldelijk offertje wil brengen, dan 
zal het mogelijk zijn dat de Stichting 
1940�1945 de hulp kan verst,·ekken, 
waarop de achtergeblevenen aanspraak 
maken. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag '.2 Mei 

Een goed Katholiek is in de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst dan de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 
De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van 9 uur zal worden 
opgedragen voor Wilhelmina van Hal
de Wit. 
Vandaag gaat de 2e schaalcollecte voor 
de bizondere noden van het Episcopaat, 
welke bizonder in de milddadigheid van 
de gelovigen wordt aanbevolen. 
Vanmiddag om 5 uur Plechtig Lof waar
na onmiddellijk de wijding van onze 
nieuwe kerkklokken zal plaats vinden 
in het portaal onder de toren. 
Vanavond is het om 7 uur geen Lof. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. Bloed
doek ter verering worden uitgesteld. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering van 
de zelatricen van de Bond van het H. 
Hart. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn het 
de Kruisdagen. Vóór de H. Mis van kw. 
voor 7 (dus om half 7) zal vanuit de 
kerk de processie naar het park trekken, 
waaronder de Litanie van Alle Heiligen 
wordt gezongen. De koristen, de Pre
fecten van de H. Familie, de leden van 
de Mariacongregaties en de Jeugdver
enigingen, en vooral de leden van de 
R.K. Boerenbond, R.K. Jonge Boeren
stand en de Boerinnenbond worden ver
zocht, zoveel mogelijk aan deze pro
cessie deel te nemen 
Deze week (behalve Donderdag) is het 
iedere avond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. Op Donderdag, feest van 's Heren 
Hemelvaart, zullen de kinderen van deze 
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 plechtige kinderzegen ontvangen. 
Op deze dag is het dus 's avonds om 7 
uur geen Lof. De HH. Missen zijn op 
die dag als op Zondag, en men is op 
deze dag ook verplicht de H. Mis bij 
te wonen. 
Woensdag voor Hemelvaart zal er 
biecht gehoord worden des morgens on
der de HH. Missen en des avonds van 
6 tot half 8. Vrijdag a.s. begint de no
veen ter voorbereiding op het Hoogfeest 
van Pinksteren. Gedurende de noveen 
iedere dag Lof met uitstelling in mon
strans. Onder het Lof Veni Creator en 
ten minste één tientje tot intentie van 
Z.H. de Paus tot bekering der ongelo
vigen, opdat zij mogen terugkeren tot de 
eenheid van de Kerk. 
Vrijdag, eerste ,Vrijdag van de maaml, 
zal de H. Mis van half 8 worden opge
dragen ter ere van het H. Hart, waar
onder algemene H. Communie van de 

leden van de Bond van het H. Hart. 
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. jrgt. 
voor Elizabeth Traa Verhoeven, z.a. gel. 
mndst. voor Antonius Brusselers, H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Cornelis v. cl. 
Velden Wilhelmina Bekers de hsvr. en 
Jozef en Adrianus de zonen; H. Bloed
ka pel gel. H. Mis voor Anna Hensen v. 
d. Langenbe•- vanwege de buurt; om
half 8 gel. jrgt. voor Hendrica v. cl. 
Pasch-de Bresser, z.a. gel. H. Mis voor 
Sebastianus van Duren; H. Hartaltaar 
Pel. jrgt. voor Johanna Maria v. cl. Sloot 
v. cl. Langenberg; om half 9 gel. jrgt. 
voor Francisca v. d. Pasch. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor de vruchten der aarde van
wege de R.K. Boerenbond, z.a. gel. 
mndst. voor Gerardus . Schellekens, H. 
H;irtaltaar �t-!. mndst. voer Antonia van 
K·:rkoerle-I-!e�rebo�k; 1-1. 131oedkapel 
gel. H. Mis ter ere van de H. Familie; 
om half 8 gel. jrgt. voor Lambertus v. 
d. Lanoenberg· en Lamberdina Schoen
makers de hsvr., z.a. gel. H. Mis voor
Wilhelm ria ,,in Hal-de 'X''t vanwege de 
buurt;, H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Petrus Laus vanwege de klanten· om 
half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmina v. cl 
Krabben-v. Uden 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Jacoba v. cl. Wetering-Jans
sen, z.a. gel. H. Mis voor Franciscus 
Vlamings en Marinus van Diessen; H. 
Hartaltaar �el. IT'.nJ5t. voor Corn<'lia van 
Hal-van Riel; H. Bloedkapel gel. mndst. 
voor Cornelia Renders; om half 8 gef.
H. Mis voor onze jongens in Indië van
wege Ma ria's Biddend Leger; z.a. gel 
jrgt. voor Franciscus Mandos, H. Hart
altaar gel. H. Mis v<'lor Henricus Emons; 
om half 9 gel. jrP't. voor Petronella Ha
braken-Pijnenburg. 
VRIJDAG: o n  kw.irt rnor 7 gez. mn.:lst. 
voor Mechelina Pennings-v. cl. Akker'. 
z.a. gel. mn:!st. voor Andreas de Visser; 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Lamber
dina v. cl. Langen berg; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Michael v. cl. Meyden 
en Anna v. d. Ven de hsvr.; Om half 8 
gel. H. Mis ter ere v�n het H. H:irt, z.a. 
gel. jrgt. voor Hendrica ·v. cl. Velden
v. Uden; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Gerardus van Brunschot vanwege de 
buurt: om half 9 gez. mnclst: voor Mar
tinus Verleg. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mncls.t. voor Harrie v. cl. Wetering; z.a. 
gel. mndst. }'OOr Johannes Cijffers; H. 
Hartaltaar gel. m11dst. voor Martinus v. 
cl. Wijdeven; H. Bloedkapel gel. mndst 
voor Marinus v. ,l. Broek; on half 8 gel. 
jrgt. voor Wilhelmina Verhoeven, z.a. 
gel. 1-1. Mis voor Johanna Kusters-de 
Kort vanwege de buurt; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Franciscus Verheyden 
vanwege de jongens in Indië; om half 9 
gel. H. Mis voor de afgestorven familie 
van \Vilhelmus Hosewol-v. cl. Wal. 

In het Liefdehuls zullen geschieden: 
Maandag gel. H. Mis tot bizonder.e in
tentie. Dinsdag gel. H. Mis voor Jacoba 
v. d. Wetering-Jansen. Woensdag gel. H. 

, Mis voor Gerardus Schellekens. Vrijdag 
gel. H. Mis voor Elizabeth Traa-Verhoe-
ven. Zaterdag gel. H. Mis voor Maria 
van Gerwen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Arnoldus Lambertus Dan
kers geb. en won. in de parochie van 
het H. Hart en Francisca Josepha v. d. 
Brand, geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 1 e afkondiging ge
schiedt; Johannes Kardurk uit deze pa
rochie en Christina van Ruremond uit de 
parochie van het H. Hart; Henricus Jo
hannes Claasen uit deze parochie en 
Cornelia Wilhelmina Calsijn uit de Pa
rochie van de H.H. Martelaren· van Gor
kum te Bergen op Zoom; Cornelis Jo
hannes Vissers, geb. in deze parochie en 
won. in de parochie van de H. Theresia 
en Elizabeth Rosalia v. d. Heyden, geb. 

• en won. in deze parochie; Antonius Jo
hannes v. d. Heyden geb. en won. in 
deze parochie en Johanna Maria van 
Nieuwburg, geb. te Oisterwijk en won. 
in deze parochiê, waarvan heden de 2e 
afkondiging geschiedt; Antonius Petrus 
Aloysius Pennings geb. en won. in deze 
parochie en Wilhelmina Maria Beks geb. 
te Venlo en won. te Oirschot, waarvan 
heden de 3e afkondiging geschiedt. De 
gelovigen zijn verplicht de hun bekende 
huwelijksbeletselen waarin niet is gedis
penseerd, ten spoÎdigste aan de Pastoor 
bekend te maken.

PAROCHIE H. HART BOXTEL

5e Zondag na Pasen, '.2 Mei 1948

De Ie schaal is voor de nieuwe geluids
installatie; de 2e voor de B.N. 
's-Avonds om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en volkszang voor onze "Jongens 
in Indië". 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Rozenhoedje v.w. de Meimaand. 
Maandag, Woensdag en Vrijdag Lof 
met volkszang. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn de 
Kruisdagen. Na iedere gestelde H. Mis 
wordt de Litanie van Alle Heiligen ge
beden. 
Nationale Feestdag. Woensdag zal om 
half 9 een plechtig gezongen dienst ge
celebreerd worden voor allen, die tijdens. 
de laatste oorlog, hun leven gaven voor 
het Vaderland. 
Woensdagavond wordt biechtgehoord 
van 6-7 uur ter voorbereiding op 
's-Heren-Hemelvaart en Eerste Vrijdag. 
Donderdag feestdag van ,,'s-Heren
Hemeivaart", verplicht te vieren als 

• Zondag. 
Op deze dag doen de kinderen hun 
eerste H. Communie onder de H. Mis 
van 8 uur. (De gelovigen worden ver
zocht de eerste rij groene stoelen vrij te 
laten). 
's Middags om 3 uur Lof mer zegen voor 



deze kinderen. ('s Avonds vervalt het 
Lof). 
Vrijdag, Eerste Vrijdag der maand toe
gewijd aan het H. Hart. Het Lof zal ge
zongen worden door het Jongenskoor. 
Op deze dag begint ook 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 Pinkster
Noveen worden gebeden. 
Zaterdag, Priester-Zaterdag. Na de H.H. 
Missen wordt het gebed voor de 
priesters gebeden. 
Er zal te Vught een retraite gegeven 
worden voor Militieplichtigen van 21--
24 Mei. Deelnemers kunnen zich melden 
op de Pastorie. 
ZONDAG, 2 Mei: 6 uur lezende dienst 
voor de Parochie; 7 uur lezende dienst; 
8 uur l.d. voor overleden Vader; kwart 
over 9 lezende dienst; half 11 Hoog
mis voor Theodorus Barten v.w. Broed. 
H. Hart.
MAANDAG, 3 Mei: 7 uur z.j. voor de 
Heer Adrianus v. d. Burgt; l.d. voor 
Willibrord v. Zeeland,; l.d. voor Anto
nius v. d. Pas te Liempde overleden; 
kwart voor 8 l.d. voor· de vruchten der 
aarde namens de N.C.B.; half 9 I.m. 
voor Johanna ·Spijkers-Dekkers; 10 uur 
Soli. Gez. Huweliiksmis. 
DINSDAG, 4 Mei: 7 uur Pl. I.m. voor 
Karel Smit; l.d. voor over!. fam. De
nissen-v. d. Meyden; I.m. voor Frans 
v. Kleef; kwart voor 8 I.m. voor Petro
nella v. d. Horst-v. Handel; half 9 l.d.
voor Willem v. d. Langenberg; half 10
Gez. Huwelijksmis.
WOENSDAG, 5 Mei: 7 uur l.d. uit 
dankbaarheid; Ld. v. Christiaan Merkx; 
I.m. voor Johannes v. Iersel; kwart voor
8 I.m. voor Willem v. d. Langenberg;
I.m. voor Johanna v. Geffen-v. d. Horst;
half 9 Pl. z.d. voor allen die tijdens de
laatste oorlog hun leven gaven voor het
Vaderland.
DONDERDAG, 6 Mei: Ld. voor de Pa
rochie; 7 uur I.m. voor Maria v. Opstal
v. Breugel; 8 uur I.m. voor Maria Be
lieën-v. Susante; kwart over 9 1.d. voor 
Frans v. Kleef en Cornelia v. Turnhout 
z.e.; half 11 de Hoogmis z.j. voor Eerw.
Broeder Jordanus Merkx en Everdina 
Merkx. 
VRIJDAG, 7 Mei: kwart voor 7 Pl. z.d. 
voor lev. en over!. leden Broed. H. Hart; 
l.j. voor Everdina v. d. Boogaard-Eike
mans; I.m. voor Theodora v. Schaayk;
kwart voor 8 I.m. voor An toon v. Rooy;
I.m. voor Johanna de Kort-·v. d. Broek;
half 9 l.d. voor Anna Maria Doeven
dans-v. Grinsven. 
ZATERDAG, 8 Mei: 7 uur Pl. z.j. voor 
de Heer Jan Baayens; I.m. voor Gerrit 
Voets; I.m. voor Clazina v. d. Gouw; 
kwart voor 8 l.d. voor Harrie v. d. Wete
ring v.w. de buurt; half 9 l.d. voor Hen
rica v. Rooy-v. d. Laak; half 10 Gez. 
Huwelijksmis. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

5e Zondag na Pasen. 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg. Joannes Steen
bakkers. 
MAANDAG: half 8 jaarg. Joanna Ma
ria hsvr. van Joannes Steenbakkers. 
DINSDAG: half 8 jaarg. Theodorus v. 
Oirschot; half 10 gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. Francina 
hsvr. van Theod. v. Oirschot. 
DONDERDAG: feestdag van Hemel
vaart, half 8 H. Mis welzijn der par.; 
10 uur jaarg. Adriana Schellekens. 
Vrijdag: half 8 jaarg. Henricus v. d. 
Zanden en Antonetta de hsvr. 
ZATERDAG: half 8 jaarg. Cornelis 
Verhagen. 
Deze week zullen geschieden: Maandag 
H. Mis Adrianus v. Ruremonde. Dinsdag
H. Mis Maria Cath. Sleutjes en Fran
cina v. d. Heijden-v. d. Aa. Woensdag
H. Mis Cornelis Schellekens vanwege
neven en nichten. Vrijdag mndst. Henri
cus Kemps. Zaterdag mndst. He'nrica v. 
Logten.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
5e Zondag na Pasen 1948 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Anna 
Maria v. Grinsven-v. d. Loo; half 9 H. 
Mis voor Petrus Laus; 10 uur Hoogmis 
voor de parochianen; de eerste schaàl is 
voor onze eigen kerk, ·de tweede voor 
B. N. Vergadering van St. Vincentius
vereniging. Half 3 Lof met rozenhoedje, 
om Gods zegeningen te verkrijgen over 
Orion en de kapel v. Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie, ook voor de vruchten der 
aarde, daarna processie voor de vruch
ten der aarde; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Hendrikus v. d. Loo. 's Avonds om 
8 uur vergadering v. d. St. Elisabeth
Stichting. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor de fami
lie de Rooy-Vissers, daarna processie 
voor de vruchten der aarde; kwart 
over 8 geen H. Mis; half 10 gez. Huwe
lijksmis. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marti
nus Timmennans en Adriana v. d. Hey
den hsvr. Daarna processie voor de 
vruchten der .aarde; kwart over 8 gez. 
mndst. voor mevrouw Marie Maas-de 
Werd. 
Van 6 tot half 8 biechthoren, daarna Lof 
tot voorbereiding van het feest op He
melvaartsdag, waarop slafelijke arbeid 
verboden is en de verplichting van Mis
horen bestaat. 
DONDERDAG: 's Heren Hemelvaarts
dag, waarop de Diensten zijn als op Zon
dag. 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met 
'n kaars wordt vereerd voor de familie 
Versantvoort-v. d. Sloot; onder deze 1-1. 
Mis zullen enkele kinderen de eerste H. 
Communie doen; half 9 H. Mis tot in
tentie van de leden der Godvruchtige 
Vereniging ter ere v. d. H. Theresia. 
10 uur Hoogmis voor het welzijn van de 

parochianen. De eerste schaal is voor 
onze eigen kerk, de tweede voor Z. H. 
de Paus, door middel van St. Pieters
penning. Half 3 Lof met rozenhoedje, 
om Gods' zegeningen te verkrijgen over 
het Genootschap der H. Kindsheid. De 
leden van dit Genootschap krijgen de 
kinderzegen. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Helena 
Mestrom-Brouns; kwart over 8 H. Mis 
voor Mej. Anna Maria Peiinenburg. Op 
deze dag is het de eerste Vrijdag van 
de maand, toegewijd aan , de verering 
van het Goddelijk Hart van Jezus. Te
vens bereiden we ons voor door een no
veen op de komst van de H. Geest op 
het Pinksterfeest. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt ve·reerd voor 
Adrianus v d. Loo, Hendricus de zoon 
en Johanna de dochter; kwart over 8 
gez. jrgt. voor Helena v. d. Moosdijk
v. Hulst. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Z. Eerw. Heer J. v. Welie, gewezen 
pastoor van Udenhout, Maria Robben
Verhoeven te Oisterwijk, Antonius v. d. 
Pas te Liempde, Maria Linnemans te 
Oirschot overleden. 
Ten slotte een noveen ter ere van 0. L. 
Vrouw van Altijddurende Bijstand tot 
hulp voor de hereniging der kerken. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelis Johannes Vissers 
uit deze parochie en Elisabeth Rosalia 
Johanna v. d. Heijden uit de parochie 
St. Petrus, \�aarvan heden de tweede 
afkondiging geschiedt. Henricus Eijke-

, mans uit deze parochie en Adriana v. 
Kollenburg uit de parochie "H. Odul
phus" te Best, waarvan heden de eerste 
afkondiging geschiedt. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8, daarna Lof met rozenhoed
je, om het communisme af te weren en 
het verenigingsleven op katholieke 
grondslag tot opbloei te brengen. 
ZONDAG 9 Mei: 7 uur H. Mis tot bij
zondere intentie; half 9 H. Mis 
voor Marinus v. Crinsven te Boxtel 
overleden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 

5e Zondag na Pasen. '.2 Mei
ZONDAG: half 7 l.j. Maria Welvaarts; 
8 uur I.m. tot welzijn der parochie; 10 
uur z.m. Ant. v. d. Pas als oud-voorzit
ter van de K.A.B.; 3 uur Lof, daarna 
meisjes congregatie. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn het 
de Kruisdagen; daarom zal op die da
gen vóór de H. Mis van 7 uur de Litanie 
van Alle Heiligen gezongen worden tot 
behoud van de vruchten der aarde, te 
beginnen 20 minuten voor 7. 
MAANDAG: 7 uur z.m. tot behoud van 
de vruchten der aarde vanwege Klein
hoekje; half 8 z.m. tot bijz. intentie; 8 
uur I.m. Adr. v. d. Meyden te Boxtel 
overleden. 
DINSDAG: 7 uur z.m. tot behoud van 
de vruchten der aarde vanwege de Ven-

delstraat; half 8 z.m. Wilhelmina Wilh. 
Bakx; 8 uur I.m. overleden familie van 
het kind van Petrus Verdonk; half _10 
z. huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z.m. voor de
vruchten der aarde vanwege Hezelaar;
half 8 z.m. voor de vruchten der aarde
v.w. den Berg, 8 uur I.m. voor allen, die
tijdens de laatste oorlog hun leven heb
ben gegeven voor het Vaderland.
Woensdag-namiddag biechthoren als op 
Zaterdagen.
DONDERDAG, feestdag van 's-Heren
Hemelvaart, geboden te vieren als Zon
dag: half 7 l.j. voor Christianus Wel
vaarts; 8 uur l.j, voor Adrianus de Beer;
de Plechtige Hoogmis tot welzijn der
par.; 3 uur Plechtig Lof.
VRIJDAG, 1 e Vrijdag der maand: half 7
I.m. voor bijz. noden der parochianen,
in 't bijzond,er voor onze jongens in 
Indië; 7 uur l.j. voor Adriana Adrianus 
de Beer; half 8 z. mndst. voor overleden 
familie v. Boeckel-v. Rumpt. 
ZATERDAG: 7 uur .z.m. voor de vruch
ten der aarde v.w. Loe-eind; half 8 l.j. 
voor Adriana de Beer; 8 uur l.j. voor 
Johannes Avendonks; 9 uur z.m. tot bijz. 
intentie. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur I.m. voor Adriana v. cl. Ven
v. Ierse! overleden te Udenhout; 10 uur 
z.m. voor de vruchten der aarde v.w. 
Kerk-eind. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Theodorus v. 

d. Meyden; Dinsdag tot Zaterdag 7 uur
I.m. voor Antonius v. cl .. Pas; Dinsdag,
Woensdag en Donderdag v.w. het Kin
der-Comité en Kath.'Thuisfront; Vrijdag
en Zaterdag v.w. de medewerkers van 
Kath. Thuisfront.
Zondag 7 uur I.m .. voor Martinus Boeren.
Vrijdag begint de Noveen vóór Pinkste
ren. Daarom zal vanaf die dag iedere
morgen na de 1 e 1 -1. Mis gebeden wor
den: ,,Kom Schepper" met driemaal het
,, Wees-Gegroet".
30e voor Antonius v. cl. Pas en Martinus
der Kinderen overleden te Liempde;
Adriana v. d. Ven-v. Ierse! overleden te
Udenhout; Adrianus v. d. Meyden over
leden te Boxtel.
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH.

5e Zondag na Pasen 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de P<1rochie. Tweede 
schaalcollecte ten bate van de noodlij
dende kinderen in binnen- en buitenland, 
derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na 
de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag zijn het 
de Kruisdagen; dan zal na de H. Mis 
de Litanie van Alle' Heiligen gebeden 
worden voor de vruchten der aarde 
Deze week iedere avond om half 8

. 
Lof 

vanwege de Meimaand. 
Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8 .  
Donderdag feestdag van 0. H. Hemel
vaart te vieren als Zondag. 

Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om 7 uur Gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Hart en Oefening van Eer
herstel. 's-Avonds om half 8 Lof. Na
het Lof een lied ter ere van het H. Hart.
Vrijdag begint ook de Noveen voor
Pinksteren. Gedurende de Noveen iede
ren avond om half 8 Lof met Rozen-

. hoedje en Veni Creator.
Zaterdag, Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur. H. Mis voor Cornelis 
van den Hurk te Nijmegen overleden; 
half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor- Alber
tus van Rulo. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Gerartlina 
van t'e Pas-v. So11. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor allen, 
die tijdens de laatste oorlog hun leven
hebben gegeven voor het Vaderland. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Jan van
Son; half 9 1-1. Mis voor Bernardina Cor
nelia van Schijndel-v. Dijk v.w. de kaart
club; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
VRIJDAG: 7 uur Gez. Gef. jrgt. voor 
Marinus van den Braak. 

• ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna
van Son-v. cl. Aker.
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van
Rulo.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL

2 Mei. 5e Zondag na Pasen. 

Hedenmiddag om 3 uur: Vespers en Lof. 
Maandag, -Dinsdag, Woensdag: Kruisd;:i
gen: om 7 uur Processie, waaronder de 
Litanie van Alle Heiligen. 
Woensdag: Nationale feestdag. Om 9 
uur gezongen H. Mis uit dankbaarheid 
waarbij tevens de gevallenen van de oor
log bijzonder zullen worden herdacht. 
Donderdag: feest van 's Heeren 1 -lemc!
vaart. De H. 1-1. Missen zijn zoals op 
Zondag. Om 3 uur: Vespers en Lol 
Vrijdag: 1ste Vrijdag van de maand. Ge 
durende de dag aanbidding van het H. 
Sacrament. Opening van de Noveen rot 
voorbereiding van het Hoogfeest v;rn 
Pinksteren. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag. 
Deze week - behalve Donderdag 
iedere avond om 8 uur Maria-lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor her
stel van een zieke; om half 9 voor over.
leden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: half 8 voor Rudolf Wor
telboer; 8 uur voor Isidoor Swancn. 
DINSDAG: half 8 voor Anna Gerarcla 
Schapendonk; 8 uur voor lsidoor 
Swanen. -
WOENSDAG: half 8 voor Rudolf Wor
telboer; 8 uur voor Pastoor Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
ouders. 
VRIJDAG: 7 _uur tot zekere intentie; 
half 8 voor Mevrouw Henket-Wind
stosser. 
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De Pastoor van St. Petrus tussen het geschenk der parochianen. 

Rome en Pinksteren 
Toen Z. H. de Paus op het machtige St. 
Pietersplein de hukliging van zijn Romei
nen in ontvangst nam, riep hij de me
nigte toe, dat het tijd was, om wakker te 
worden. 
De Romeinen werden er stil van, het gaf 
een schok - en velen gingen, - figuur
lijk - kloppend op de borst naar huis. 
Later merkten ze, dat de H. Vad�r 
slechts 'n paraphrase gegeven had van n 
passage van St. Paulus brieven, waarin 
deze reeds vóór 19 eeuwen hun voorva
deren had toegeroepen: ,,Gij weet, dat 
het tijd is, en dat het uur is geslagen oi:n op te staan uit de slaap! ... . . .  De nacht_1svergevorderd .... . .  Laat ons dus onbens
pelijk leven!" 
Ik weet niet, of ge u kunt voorstellen de 

,angst en de downstemming van de Apos
tel'èn na Christus begrafenis. Ze waren 
er stil van en alle moed om nog te pre
ken en alle enthousiasme was weg. 
Hadden ze daar zo lang voor geluisterd 
naar Zijn stem. En thans voelden zij zich 
van alles verlaten, en vóór zich die ge
weldige taak. De bekering van de 
wereld? 
Maar de H. Geest die op 't eerste Pink- • 
sterfeest hen sterken kwam, deed hen 
van inzicht veranderen, en gesterkt door 
zijn 7_ gaven, werden zij andere, nieuwe 
mensen. 
Zij maakten zich los_ van ieder _menselij½
opzicht, en gingen zich. door dik en dun 
wijden aan deze moeilijke opgave. 
Wij bereiden ons voor op Pinksteren. 
Van alle zijden zijn we wakker geschu1, 
maar daar bleef het bij. De voorberei
ding op het Pinksterfeest i� begonnen. 
Laten ook wij bidden, dat d,e H. Geest 
het aanschijn van de aarde zal hernieu
wen Dat Hij aan ieder van ons weer 
gev�n zal de kracht, om ons geloof vrij 
uit te dragen, om aan 't reveil van Praag 
en Rome de daad toe te voegen van een 
christelijk leven. 
Bidden wij om de genade van de H. 
Geest over Z. H. de Paus, die zonder 
hulp van boven zijn taak niet aan ka?· 
Bidden wij om de genade van het Pmk
sterfeest voor onze Regering, en bidden 
we om deze genade voor ons zelf, opdat 
we eenmaal ontwaakt, de moed mogen 
be�itten Christeli1"k te gaan leven. ' D. 

Over uithuizigheid 

vermakelijkheidsbelasting 

en werklust 
Men beweert dat de jeugdbeweging een 
noodzakelijk kwaad is dat men daardoor 
slechts een moderne gemeenschapskwaal 
verergert: De uithuizigheid. Tegelijker
tijd meent men dan, dat de jeugdbewe
ging slechts een overgangsmiddel is, om 
de jongens en meisjes weer midden in 
het gezinsleven te plaatsen. 
Een andere motor van de uithuizigheid 
zou dan in de bioscoop, het toneel en 
allerlei min of meer culturele uitvoerin
gen te vinden zijn. Wat heeft het voor 
zin nog te preken en schrijven over ge
zinsleven, familiebanden en meer schone 
zaken, als men tegelijkertijd alles in het 
werk stelt om daarin een breuk aan te 
brengen. Geen avond, geen uur . van de 
dag of er is iets te doen. Fancy fair, 
vergaderingen, concerten, toneelopvoe
ringen, lezingen en films. Wie maar 
mocht denken dat er niet genoeg ver
maak is, is toch wel ziende blind en 
horende doof. Al hebt ge beurzen vol 
geld, ge kunt het ten alle tijde kwijt aan 
allerhande goede en minder goede 
objecten. 
Ondertussen heeft men in Nederland· de 
vermakelijkheidsbelasting verhoogd, 
enerzijds om de schatkist te verrijken, 
anderzijds, laten we hopen, om de geest 
van uithuizigheid wat te beïnvloeden 
naar een andere richting. 
In Engeland echter heeft men juist het 

tegenovergestelde gedaan. Daar werden 
de vermakelijkheidsbelastingen verlaagd. 
Daar meent men het volk en vooral de 
werklust van het volk ten goede te kun
nen beïnvloeden door het spelen te ge
ven. Dat is al een heel oude methode. 
Dat deden· immers de Romeinen al. 
Brood en spelen, zeiden de keizers. Geef 
het volk brood voor zijn lichaam en spe
len voor zijn geest, dan blijft het kalm. 
Men dacht de revolutie het best te kun
nen keren door deze simpele levènsbe
hoeften. Het blijkt wel dat Engeland 
deze oude beproefde methode wil gebrui
ken om de werklust van het volk aan te 
wakkeren. 
In Nederland heeft men blijkbaar andere 
gedachten daaromtrent. Men is van me
ning dat het best wat minder kan met 
ons plezier. Zuinigheid is een speciaal 
Nederlandse eigenschap. Ook ons rege
rinrcsbeleid sort'ekt van zuinigheid. zo
lang als het niet gaat over de salariëring 
van regeringsambtenaren en kamerleden. 
Er zit een goede kant aan dit beleid. 
Verhoogt men de vermakelijkheidsbelas
tingen, dan bereikt men althans dat de 
schatkist wat rijker wordt en dat derhal
ve een mogelijkheid geschapen wordt. 
enkele salarisverbeteringen aan te bren
gen. 
J\1aar wanneer men denkt daarmee te 
bereiken, dat derhalve het volk wat zui
niger zal worden en minder zal uitgaan, 
om thuis hun genoegen te kunnen vin
den dan heeft men het mis, volkomen 
mis.' Het volk, speciaal het arbeidende 
volk wil brood en spelen. Ze hebben 
daar ook recht op. Maakt men het spel 
te duur, dan zullen ze loonsverhoging 
eisen. En men kan dat het volk niet kwa
lijk nemen. De moderne behoeften zijn 
nu eenmaal anders en groter dan vroe
ger. 1\1en moet niet trachten de tijd 
terug te zetten. Dat lukt nooit. Het zal 
niemand lukken het volk naar een vroe
ger levenspeil te brengen. Wie arbeidt 
meent het recht te hebben op alle ge
neugten van hen, die boven hen staan. 
En daarin staat hij recht. Zolang van 
boven af de levensbehoeften niet wor
den gereduceerd, zoolang is het onzin 
het volk aan te raden minder te genieten 
van de moderne vermakelijkheidsmoge
lijkheden. 
Daarom meen ik dat het Engelse beleid 
verstandiger is dan het Nederlandse. Het 
volk zal vanzelf wel eens beu worden 
van het spel. En een gezonde werklust . 
wordt gezonder door het spel. Men moet 
niet trachten het volk van de spelen af 
te houden. Men moet echter maatregelen 
treffen, dat het goed s"el te zien krijgt. 
Alle mogelijke humbug moest van rege
ringswege onmogelijk gemaakt worden. 
Alleen het goede en het gezonde moet 
overblijven. Dan . blijft er niet gek veel 
meer over om van te genieten. Dan 
scheppen we althans de beste kansen 
voor een beter huiselijk verkeer. En de 
waarde van een gezond gezinsleven 
staat buiten alle discussie. 
Een verhoging van de vermakelijkheids
belasting kan geen einde maken aan de 
uithuizigheid, noch ten goede komen 
aan de werklust van het volk. Dit wordt 
alleen bereikt door een betere "spelver-
zorging". 

H. v.d. M. 

Plaatselijk Nieuws 
OPROEP STEMMING GROSLIJST. 

Het bestuur van de R.K. Volkspartij afd. 
Boxtel roept alle leden op voor de stem
ming op de groslijst. De stemming zal 
Zondag 9 Mei gehouden worden van 8 
uur v.m. tot 1 uur n.m. De oproepings
kaarten vermelden de plaats van stem
ming. 

R.K.J.B., AFD. BOXTEL 

De leden welke de excursie mee maken 
naar de groots opgezette werktuigendag 
op 11 Mei a.s., op het landgoed Velder 
te Liempde, worden verzocht om 9 uur 
bij Dollevoet te zijn. 

BOXTELSE KUNST� 

TENTOONSTELLING 

\Xloensdagmiddag werd de tentoonstel
ling van Boxtels kunstbezit geopend door 
Burgemeester Drs. M. A. M. van Hel
voort. Domien van Gendt leidde de ex
positie in. 
Het lijkt alles nogal erg onaanzienlijk, 
wanneer men zich in het gemeentehuis 
eeH weg naar de voornaamste expositie
ruimte - de zolder - zoekt. 
Daar staat U echter perplex over de 
"enige" wijze waarop daar een schat van 
schilderijen is tentoongesteld door <le 
schilder Ninaber, die èn mogelijkheden 
èn moeiliikheden, die deze zolder hem 
bij de inrichting bood, degelijk bezien 
heeft. 
De mogelijkheden heef� hij uitgebuit en 
de moeilijkheden overwonnen, zodat er 
onder zijn leiding een opvallend fraaie 
expositie groeide. De inrichting is "le
vendig" en volkomen in harmonie met 
de geëxposeerde werken, die de "fine 
fleur" vormen van schilderstukken in be
zit van Boxtels ingezetenen. 
Hoewd dit kunstbezit verrassend 

;;groot" was, bleek de waardering t'r 
voor aanzienlijk minder" verklaarde 
schilder Ninaber. 

Verreweg de meeste mensen bezitten 
�childerijen om de voorstelling en zeker 
niet om de wijze waarop de voorstelling 
is uitgewerkt". Dit geeft "im groszen 
und ganzen" het waarom van deze 
expositie: Het werk van echte kunste
naars nader tot het volk te brengen. 
De moed voor deze tentoonstelling 
werd geput uit het succes van de vorig 
jaar gehouden Volkskunsttentoonstelling. 
Er valt van veel schoons te genieten op 
deze tentoonstelling. We vinden de 
Oude Kunst, de Romantiek en de Mo
derne Tijd vertegenwoordigd, in een gro
te selectie van verantwoorde kunstwer
ken, waarbij ons oog vanzelfsprekend 
het eerst viel op die van de Boxtelse 
kunstschilder P. Jansen. Een treffende 
houtskoal-tekening (De Smalle Stroom) 
en een schilderstuk waarop men de 
oude huizengroep achter het vroegere 
raaclhuis nag zit't �fgehe�kl, zij'l de 
waardige respresentanten van de grijze, 
Boxtelse kunstschilder. 
Voorts vindt men (de onevenwichtige) 
Jan Kruijsen ruim vertegenwoordigd en 
opvallend is zijn boerenkop, waann we 
een verbluffende eenheid in vorm aan
treffen. 
Zijn leerling Roestenburg onderscheidt 
zich op deze tentoonstelling door een 
zuivere kleurencompositie in zijn knap 
détail van het dorpje Bemelen bij 
Maastricht. 
André Verhorst imponeert er met een 
bos- en waterpartij, schoon van vorm t'n 
kleur. 
Nanninga's vormen zijn niet overal even 
verantwoord als bij zijn Madonna met 
kind. 
Getroffen zult ge worden door de Hout
zaagmolen van Gabriël, die met zijn 
rijke, bezonken kleuren een (onbewust) 
evenwichtige impressionist toont. 
Treffend is ook het milde realisme in het 
stilleven van J. Bogaerts uit Vught. 
Bewonderaars van de impressionistische 
Slagers kunnt'n op de expositie hun hare 
ophalen. 
Van Alb. Servaes vinden we een Kerst
groep en Afscheid voor de Vlucht naar 
Egypte. 
Doeve excelleert met een zuiver in lijn 
gehouden ets. 
Van Jan Toorop is er o.a. een serie dro
ge-naald-etsen en een subtiel tekenin
get.ie van de H. Familie. 
v. d. Plas toont zich de impressionist van
onze tijd. Bij deze portretschilder vormt 
de luchtigheid en het makkelijke de 
charme van zijn werk. 
Recent beeldhouwwerk vinden we er 
o.m. van Charles Vos en Manus Evers.
Zo kan men doorgaan. Dit was slechts 
een greep uit de kunsttentoonstelling, 
waarop nog vele andere kunstenaars ver
tegenwoordigd zijn, terwijl ook veel on
gesigneerd werk aanwezig is. 
Al met al een verrassend kunstzinnige 
tentoonstelling, die iedereen beslist moet 
gaan zien. 

FESTIVAL EN 
MUZIEKCONCOURS 

Zaterdag 8 Mei zal de viering van het 
40-jarig bestaan van de R.K. Gilden
bondsharmonie een aanvang nemen met 
de officiële opening van de muziekfees
ten door de Edelachtb. Heer Drs. M. A.
M. van Helvoort. Na deze opening, die
om half acht zal plaats vinden, brengt 
harmonie "St. Bavo" uit Nuth een groot 
openings- en ere-concert in het park van 
Stapelen. Zondag 9 Mei worden de deel
nemende gezelschappen om 1 uur 's mid
dags door de Burgemeester ten gemeen
tehuize ontvangen. Direct hierna zal 
men gezamenlijk de feestmars uitvoeren 
voor het gemeentehuis, vanwaar met mu
ziek naar het feestterrein wordt ge
trokken. 
De volgende gezelschappen zullen deze
Zondag concerteren: 
R.K. Gildenbondsharmonie (Boxtel); Fan
fare Concordia (Liempde); Fanfare St. 
Cecilia (Wijnandsrade); Boxtel's Harmo
nie; Fanfare St. Lambertus (Gemonde); 
Harmonie St. Michaël (St. Mich. Ges
tel); Bata-harmonie (Best); Harmonie 
De La Salle (Boxtel); Fanfare Nos Jun-

git Apollo (St. Oedenroue); Harmonie
kapel Generaal Karel v. d. Heyden 
(Zaltbommel); Harmonie "Ons Genoe
gen" Huize Nazareth (Tilburg� Fanfare 
St. Cecilia (Doenrade). 
De R.K. Gildenbondsharmonie zal voor 
de officiële opening een muzikale wande
ling maken door Boxtel's straten, waar
bij tevens de harmonie St. Bavo uit Nuth 
op de Markt zal worden afgehaald. 
De ingezetenen van Boxtel worden ten
slotte vriendelijk verzocht deze dagen de 
vlaggen uit te steken. 
VERENIGING TOT BEVORDERING 

VAN DE BELANGEN VAN 
SLECHTHORENDEN 

"Wij streven naar een kostelijk goed 
Voor iedere slechthorende meer 

levensmoed". 

Sinds 13 April bt'staat er een afdeling 
in Den Bosch van de "Vereniging tot 
bevordering van de belangen van slecht
horenden". Deze vereniging (een uit
komst voor alle S.H.) stelt zich ten doel 
bij allen, die slecht horen. de valse 
schaamte te bestrijden en aller lot en 
leven te maken tot het beste wat er van 
te maken is. 
De vereniging doet dat o.a. door: onder
wijs aan slechthorende kinderen, nazorg 
en vakopleiding, voorziening, van hoor
toestellen, een instrumentenfonds, bestrij
ding der kwakzalverij, arbeidsbemidde
ling en maatschappelijk werk, steun aan 
werkzoekende S.H., plaatselijke en lan
delijke lipleescursusst'n, jeugdorganisa
ties, jeugdconferenties en jeugdkampen, 
een eigen orgaan, kerk- en groepstele
foons, bijeenkomsten, voordrachten, 
rust- en ontspanningsoorden, boeken en 
tijdschriften. 
Duizenden leden genieten nu reeds van 
al deze voordelen; ook de slechthoren
den uit Boxtel en Omgeving kunnen 
deze profiiten trekken. 
Op Maandag 10 Mei zal er in de boven
zaal van Hotel Centra! te Den Bosch nl. 
de eerste afdelingsvergadering na de op
richting gehouden worden. Tijdens deze 
vergadering, waarop groepstelefoons ge
bruikt worden, wordt een <le1initie1 be
stuur gekozen. Alle belanghebbenden 
zijn op deze vergadering welkom. 
Verder is de heer De Boer, Julianastraat 
5, Boxtel, gaarne bereid alle gewenste 
inlichtingen te verschaffen aan de slecht
horenden uit Boxtel rn Omgeving. 
Tob niet langer, doch sluit U aan. 

HUIZE "DE LA SALLE" 
BESTAAT 25 JAREN. 

A.s. Dinsdag 11 Mei zal 't precies 25
jaren geleden ziin, dat De La Salle, aan
vankelijk bedoeld voor normalen, werd 
omgezet in een inrichting voor de leer
lingen, die er thans een tehuis vinden. 
De nazorg, die bij de oorichting aan de 
school werd toegevoegd, is langzamer
hand uitgegroeid tot 'n vakschool op 
zich, die beschikt over een eigen schoen
en klt'ermakerii, weverij, boerderij, tuin
derij, ooftteelt en bloementeelt. 
De school van Huize "De La Salle" telt
op het ogenblik 9 kla.ssen met ongeveer 
190 lt'erlingen. 
De Fraters kunnen Dinsdag ongetwijfeld 
in volle tevredenheid op de afgelopen 
25 jaren terug zien. 

R. K. BOERINNENBOND
VIERT 4e LUSTRUM. 

Op 12 Mei viert de R.K. Boerinnenbond 
haar 4e lustrum. 
De Boerinnenbond werd 1 Mei 1928 op-· 
gericht en telde toen 56 leden. Inmiddels 
is dit ledenaantal uitgegroeid tot ruim 
200. 
12 Mei a.s. wordt er in de St. Petruskerk 
door de geestelijke adviseur een Gez. H.' 
Mis opgedragen voor alle levende en 
overleden leden. 's Middags zal er om 
half twee in de Ark een feestvergadering 
gehouden worden. 
De agenda vermeldt naast de notulen, 
het jaar- en kasverslag, een feestrede 
door de geestelijke adviseur te houden. 
Voorts zullen er enkele belangrijke me
dedelingen gedaan worden, terwijl na de 
pauze de bestuursverkiezing aan de orde 
komt. Van de aftredende leden W. Peij
nenburg, Van Alphen en C. M. v. d. 
Sande, stelt eerstgenoemde zich - we-. 
gens haar leeftijd - niet meer herkies
baar. 
Rest nog te vermelden, dat er aan de 
vergadering een verloting is verbonden 
ten bate van de verenigingskas. 
De toneelclub zal "Harten is Troef" op
voeren, terwijl tot slot van de bijeen
komst enkele reidansen zullen worden 
uitgevoerd. 
MARIACONGREGATIE ST. PETRUS 

Ook onze afdeling zal deelnemen aan de 
wereldcongregatiedag op Zondag 9 
Mei a.s. 
Ons program voor Zondag: kwart voor 8 
in de Petruskerk H. Mis met predikatie 
en vernieuwing van de opdracht, waarna 
algemene I·{ Communie van de leden. 
Allen present om kwart voor 8, ook al 
is het moeilijk! 

MISSIENAAIKRING 

Bij loting onder de goede oplossingen 
van de voetbalwedstrijd viel de prijs ten 
deel aan J. Hensen, Breukelsestraat 64. 

VRIJDAG 7 Mei 1948 

OMGEVING 

De Verkiezingen voor de 

K.V.P. a.s. Zondag

A.s. Zondag gaan de K.V.P.-leden ter
stembus om hun stem uit te brengen op 
deoenen die meh op de definitieve lijst 
vo�r d� Tweede Kamer wil zien ver
schijnen. 
Het is van belang, dat ieder lid aan de 
stemming deelneemt, want deze verkie
zing brengt practisch de invloed van de 
kiezer tot uiting. Aanwijzingen hoe ge
stemd moet worden vindt men elders in 
dit blad. 
Een enkel woord over de candidaten, die 
op het stembiljet in de kieskring Tilburg, 
waartoe Boxtel behoort, voorkomen. Bo
venaan staat Dr. C. Mol. Hij is zittend 
kamerlid en een erkend specialist op het 
gebied der volksgezondheid; zijn wer� i_n.
het Wit-Gele Kruis is overbekend. HtJ 1s 
woonachtig te Etten. 
Vervolgens treffen we de naam van P.
Serrarens. Ook deze heeft zijn sporen in
de politiek als zittend �a�er\id v_er�iend. 
Hij is een erkend spec1al1st m het mter
nationa:le arbeidsrecht en zeker een van 
onze beste arbeidersafgevaardigden. 
Hierop volgt Dr. W. de Kort, die één 
zittingsperiode als kamerlid achter de 
rug heeft. Men kon zijn naam _herhaalde
lijk ontmoeten bij de behandelmg der In
donesische kwestie. 
De andere namen zijn van personen, die 
nog niet in de Kamer zitting hadden:_ . Mr. Bastiaansen woont te Breda. HtJ 1s 
een oud-Indisch ambtenaar waarvan ver
wacht wordt, dat hij de Ky.P. politiek 
inzake Indonesië in groote li1n zal volgen. 
De Heer F. Hoogers, wethouder van Til
burg, is in de arbeiderswereld een be
kende figuur. 
De heer C. van den Broek is leraar aan 
het lyceum te Roozendaal. 
De Heer R. Jansen woont eveneens te 
Roosendaal en geniet op landbouwgebied 
een goede reputatie. 
De laatste candidaat, J. van den Berg, 
woont te Hulten, is bestuurslid van de 
R.K Onderwijzersorganisatie.

MARIA-BEDEVAART IN BOXTEL 

Ue verkenners van de Sim Petruspa
rochie en de Carolustroep van Breukelen 
houden een wedstrijd ter ere van Maria, 
Moeder van de verkenners. Elke pa
trouille kiest een mooi plekje in Boxtel 
of omoeving, en probeert daar op ver
kenne�manier een mooi Mariakapelletje 
te maken. De leiders zetten een Maria
kapel op de Markt. 
Op Moederdag, 9 Mei, zal 's namiddags 
een tocht worden gehouden langs de ka
pelletjes. Deze tocht begint op de Markt 
en zal daar gepubliceerd worden ten ge
rieve van ouders en andere belangstel
lende. De jongens zullen in deze maand 
zelf hun kapelletjes onderhouden en ver
sieren. 

CURSUS VEEBEOORDELING VAN 
DE N.C.B. EN R.K.J.B. 

Op Woensdag 12 Mei worden de leden 
van de N.C.B. en R.K..J,B. die zich heb
ben opgegeven voor de cursus in vee
beoordeling om half 8 in de Landbouw
school verwacht, waar de eerste les ge
geven zal worden door Ir. van Laar
hoven. 
Ook nog bij deze eerste les gelegenheid 
zich aan te sluiten. 

KATHOLIEK THUISFRONT 

Het Katholiek Thuisfront, parochie "St. 
Petrus", mocht de volgende giften ont
vangen: 
Bij gelegenheid van de plechtige H.
Communie van Tinie Voets, opgehaald 
door Tin.ie f 10,-. 
Van Mej. v. d. Aker f 2,50. 
Op 't huwelijksfeest van W. v. Geffen
Voets een bedrag van f 22,09. 
Aan alle gevers onze hartelijke dank! 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 27 April t.e.m. 3 Mei 1948. 
GEBOREN: Theodorus H. C. zoon van 
G. M. v. cl. Meijden en van Th. C. Ko
nings - Wilhelmina Th. M. dochter van 
A. G. van Beers en van Th. Vorsten
bosch - Maria G. H. Th. dochter van J. 
H. Breuer en van M. H. v. Kempen -
Leonardus M. A. M. zoon van L. v. d.
Langenberg en van A. C. Schellekens -
Petronella Fr. B. M. dochter van S. P. J. 
Kwinten en van J .M. v. d. Sanden 
Maria E. L. H. dochter van J. A M.
Teppema en van K. A. Hillebrands. 
ONDERTROUWD: Cornelis J. P. M. 
van Etten en Joanna H. M. Möller. 
GEHUWD: Antonius W. Mandos en 
Anna M. Raaijmakers - Johannes Fr. 
van Kemenade en Antje Schreij - Jo
sephus J. Denissen en Anna C. van der 
Meijden - Hendrikus M. Vero_ude en 
Gerarda Schellekens - Antonius M. de 
Rooij en Francisca C. Vissers - Johan
nes M. van Haaren en Adriana J. van 
Gils - Barend H. Oosterbaan Marti
nius en Catharina J. Smits - Hendrikus 
P. Laus en Clasina Chr. van Oers.
Wed. J. v. d. Biggelaar, 63 jaren 
OVERLEDEN: Jacoba v. d. Linden, 
wed. J. v. d. Biggelaar, 63 jaren 
Francisca Dieden, echtgen. v. C. Pijnen
burg, 78 jaren - Hermanus Akkermans 
75 jaren - Elisa A. M. van Kleef, 47 
jaren. 



Het echtpaar Toe1nen in het goud 
Jubileum in het kwadraat 

Als het echtpaar Toemen op Dinsdag 1 8  
Mei door de bewoners van d e  Nieuw
straat in gouden bloemetjes gezet wordt, 
dan krijat dat aoud meer glans en meer 
betekeni� dan het voor ee;, 50-jarig hu
welijksfeest reeds bezit. 
Bert en Ant hebben immers hun hele 
huwelijksleven gesleten op Nieuwstraat 
82  en nota bene alle 50 jaren n:iast de 
fam. Van Rooy. 
Deze bl ijde dag is dus een rnriosum e!l 
als zodanig zal hij dan ook door de 
Nieuwstraat gevierd worden. 
Wekenlang reeds is een feestcomité ijve
rio in de weer om van de 1 8de 1Vlei een 
fe�st te maken, dat een "honkvast" echt
paar (als Bert en Ant Toemen er een 
vormen) waardig is. 
Dat de oudjes er op hun 78 en 73-jarigc 

ALG, LEDENVERGADERING K.A.J, 
Op Donderdag 1 3 , en Vrijdag 14 Mei 
houden de· Kajotters in De Kajuit hun 
maandelijkse algemene ledenvergadering. 
De belangrijke agenda vraagt 0111 een 
grote opkomst. 
De vergaderingen vangen 0111 precies 8 
uur iJan. 

BEVRIJDING 

Natioiiale Gedenkavond 

Vlaggen hangen halfstok. Stoeten zwij
gende mannen en vrouwen trekken naar 
de begraafplaatsen voor de herdenking 
van de gevallenen, bloemen worden ge
legd, koraalmuziek en koorgezang ver
mengen zich met stichtend klokgelui. 
Dan valt er een stilte. De gedachten 
gaan naar hen, die vielen, die hun leven 
gaven voor de goede zaak, en ons, die 
teruggevallen zijn in een ondankbaar
heid, sterken. 

Zo herdacht Nederland, dat in vele 
opzichten faalde en niet voldeed aan 
de verwachting van hen, die nimmer 
hebben gefa,dd, de helden uit de oor
logsjaren, die achter ons l iggen, als een 
,vaarschuwing. 

Ook Boxtel h ield z i jn herdenking : 
Op de Markt vormde zich een stoet, 
waarin we Gemeentebestuur en Commis
sie, familieleden van de gesneuvelden, 
oud-illegalen, mi l itairen en oud-militai
ren, verkennerij, de Paters en studenten 
van Stapelen en verdere ingezetenen van 
Boxtel ODmerkten. 
Zwijgend trok de stoet naar de begraaf
plaats van de parochie van het H. Hart. 

Distributie-Nieuws. 
DISTRIBUTIEDIENST 

KRING BOXTEL 
Uitreiking nieuwe bonkaarten 808, 

alsmede schoenenbonnen op cijfer 2. 
De Directeur van de Distributiedienst 
Kring Boxtel maakt bekend, dat in het 
tijdvak van 10 Mei tot en met 3 Juli a .s . ,  
in al le tot zi jn kring behorende gemeen
ten zal worden overgegaan tot het uitrei
ken van nieuwe Bonkaarten, voedings
middelen 808, Tabaks-, Versnaperings
en Gecombineerde kaarten 808, alsmede 
schoenenbonnen aan personen, wier num 
mer van de TO eindigt op het cijfer 2 
en aan kinderen, geboren in de maand 
Juni van een der jaren 1932 tot en met 
1 946 en, die, geboren in de maanden 
Juli en Augustus van het jaar 1 947. 
Bovenstaande bescheiden worden volgens 
het onderstaande programma uitgereikt : 
BOXTEL. 

10 Mei de letters Ä en C. 
12 en 14  Mei de letter B. 
19  Mei de letter D. 
2 1  Mei de letters E, F en G. 
24 en 26 Meî de letter H. 
28 Mei de letters 1 ,  J en K.

Voor de lettters L tot en met Z volgen 
nog nadere mededelingen. 
SCHIJNDEL, 

10 Mei de letters A en C. 
13 Mei en 18 Mei de letter B.  
20 Mei de letter D.  
24 Mei de letters E ,  F en G. 
'1.7 Mei de letters H, 1, J en K. 

Voor de letters L tot en met Z volgen 
nog nadere mededelingen. 
BEST. 

1 1  Mei de letters A tot en met C. 
1 3  Mei de letters D tot en met H. 
18 Mei de letters I tot en met L. 
20 Mei de letters M tot en met Q. 
25 Mei de letters R tot en met U. 
27· Mei de letters V tot en met Z. 

OIRSCHOT. 
1 2  Mei de letters A tot en met C. 
1 4  Mei de letters D tot en met H. 
19 Mei de letters I tot en met L. 
21 Mei de letters M tot en met Q. 
26 Mei de letters R tot en met U, 
28 Mei de letters V tot en met Z. 

Voor de  gemeenten Oirschot en Best 
geldt dus, dat ALLE letters vóór 1 Juni 
a.s. aan de beurt zijn geweest. Men
boude hier rekening mede. 
LIEMPDE, 

1 1  Mei A tot en met C, 
22 Mei D tot en met G. 
25 Mei H. tot en met K. 

leeftijd nog van zullen genieten, dat staat 
voo,· iedereen, die hen kent, als een paal 
boven water. 
Want Bert "pleziert" nog even werk
l ustig in z 'nen tuin als 24 jaar geleden, 
toen hij _: se inhuiswachter - van z'n 
pensioen ging leven. 
En Ant, a l  heeft ze de laatste jaren wat 
gesukkeld, brei t en bereddert het (geluk
kige ') huishoudentje nog, zoals weinigen 
het haar op die leetr ijd na zouden doen. 
De 1 8de Mei z.11 de Nieuwstraat met 
een passend feest velen de ogen openen 
voor een hoogst zeldzaam feit, waaraan 
men anders zonder meer zou zijn voor
bij geg�an. 
Nu gaat men er ongetwijfeld niet aan 
voorbij, alvorens Bert en Ant nog vele 
jaren van een gelukkig (en eenvoudig als 
het altijd was) huwelijksleven in de 
Nieuwstraat toe te wensen. 

1-let was stotend op te moeten merken, 
dat vele mensen zich zelf blijkbaar nog 
niet konden vergeten, want velen sloten 
zich eerst bij de be_graafplaats aan of 
hielden zich geheel atzijdig. 
Burgemeester Drs. M. A. M. van Hel
voort legde namens de ingezetenen van 
Boxtel een krans op de graven van de 
gesneuvelde mil itairen, . die daar begra
ven zijn. 
Na de stilte voerden de zangkoren "Ecce 
quomo moritur" uit .  

5 Mei Bevrijdingsdag
Bóxtel vermeed deze dag alle openbare 
feestelijkheden. De beide harmonieën 
concerteerden 's avonds op de Markt. 
Hoewel dit gebruik voor velen misschien 
wat stereotiep aandoet, blijft het nog im
mer een intens genot in de stille avond
uren op te gaan in de goede muziek. We 
zouden het niet graag missen. 

LIEMPDE. 
Werktuigendag. 

Op initiatief van de_ Tuinbouwbond van 
de N.C.B. is op 1 1  Mei een werktuigen
dag gearrangeerd op het fruitbedrijf van 
het landgoed Velderen van de fam Van 
Boekel van RL1mpt. 
Hier zullen alle mogelijke machines voor 
het tuin- en landbouwbedrijf zijn opge
steld. 
Dinsdag 1 1  Mei biedt aan de hoeren en 
tuinders een Q1ooie gelegenheid om zich 
eens op de hoogte te stellen van de 
mechanische gereedschappen, waarmede 
ze een intensieve bewerking van hun 
grond kunnen bereiken. 

ESCH. 
1 1  Mei A tot en met C. 
22 Mei D tot en met G. 
25 Mei H tot en met K. 

Mede te brengen de Tweede Distribu
tiestamkaarten, de losse inwisselingsbon 
806 en de inlegvellen voor hen, die in 
aanmerking komen voor een schoenen
bon ; voor een toeslagkaart voor a.s. - of 
jonge moeder tevens de CM, CA of CB 
kaart. 
De aandacht wordt erop gevestigd, dat 
voor het gedeelte der uitreiking van bo
venstaande bescheiden, hetwelk ná 1 
Juni valt, nog nadere mededelingen zul
len volgen. 
BOXTEL, 5 Mei 1 948. 

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

OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 9 tot en met 

22 Mei 1948, 
Bonkaarten KA, KB, KC 806 
361 Melk 5 l i ter melk 
363 Melk 7 liter melk 
366 Vlees 1 ()() gram vlees 
367 Vlees 300 gram vlees 
368, 369 Boter 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
388 Algemeen 250 gram kaas of 3 1 21/2 

gram korstloze kaas. 
386 Alge1neen 400 gram brood of 

rantsoen puddingp., vermicelli e,d. 
384 Algemeen 1 600 gram brood (geldig 

t.e.m. 1 5  Mei)
373 Reserve 800 gram brood (geldig 

tot en met 1 5  Mei) 
374 Reserve 200 gram kaas of 250 gr, 

korstloze kaas. 
376 Reserve 400 gram brood (geldig 

tot en met 1 5  Mei). 
Bonkaarten KD, KE 806 
863 Melk 12 liter melk 
866, 867 Vlees 1 00 gram vlees 
868 Boter 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
869 Boter 1 25 gram boter of margarine 

of 1 00 gram vet. 
888 Algemeen 1 00 gram kaas of 1 25 

gram korstloze kaas, 
886 Algemeen 400 gram brood of 

rantsoen puddingp., vermicelli e.d. 
884 Algemeen 400 gram brood (geldig 

tot en met 1 5  Mei) 
873 Reserve 400 gram brood (geldig 

tot en met 1 5  Mei) 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZO, ZE, 
MD, MF, MG, MH 806 (bijz, arbeid, 
a.s. moeders en zieken),
Geldig zijn de bonnen van de strook E, 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. 

SPORT:.NIEUWS 
K. S. V. ,,O,D.C." 

O.D.C. - N.O.A,D. 4 - 3
Nevelo - O.D.C. 2 t - 2 

Bij ODC-NOAD twee verschillende 
spelsystemen. NOAD sterk aanvallend 
met aanvallende spil en ODC het drie 
backs systeem. We kunnen zonder egoïs 
me zeggen, dat het laatst genoemd 
systeem de overwinning heeft gebracht. 
Uit de aard van de ;i:aak was NOAD 
veel meer in de aanval dan ODC, doch 
de NOAD-aanvallers werden dusdanig 
afgedekt, dat zij hoegenaamd geen en
kele serieuze schietkans kregen, hetgeen 
wel blijkt uit het ontstaan van de drie 
doelpunten. Het eerste b.v. was een 
schot van wel 20 meter afstand, dat tus
sen talrijke benen door in het doel ver
dween. Wat het tweede een fraaie kop
bal uit een vrije schop, het 3e  doelpunt, 
laat ons eerlijk zijn, was een blamage 
voor deze prachtige wedstrijd. Een der
gelijke blunder, mag toch niet voorko
men. De ODC-aanval kon zich tegen de 
N.O.A.D.-verdediging betere kansen 
scheppen en dat de Tilburgers zich ge
noodzaakt zagen, de buitenspelval open 
te  zetten, zegt genoeg. N.O.A.D. begon 
met een serie aanvallen, en toen ODC 
deze eerste golf had weerstaan, ging de 
strijd meer gelijk op. Schalks smaakte 
het oenoeaen uit een voorzet van Berg
werf" het ;ers te doelpunt te scoren. De 
ODC-aanvalsmachine begon op volle 
toeren te draaien en toen Hazenberg uit 
eeh schijnbeweging en met een zacht rol
lertje v. cl. Booga.ard een kans bood, aar
zelde deze geen ogenblik, en onhoud
baar vloog de bal in het NOAD-doel, 
om er weer even hard uit te vliegen 2-0· 
Prachtio combinerend bleef NOAD aan
vallen :n eindeli jk gelukte het hun het 
verdiende tegenpunt te scoren. 2-1 . 
Veel te gauw waren de drie kwartier om, 
al moet gezegd dat door het hoge tempo, 
de spelers zeker een kwartier rust ver
dienden. 
De tweede helft bleef even aantrekkelijk 
als de eerste en het spelbeeld bleef het
zelfde Het �ás bewonderenswaardig, de 
prachtige balcontrole, die bei�e parüjen 
l ieten zien, ondanks de gladhe1d van het 
terrein, en de gladde bal. Weer was het 
v.d Boogaard die onhoudbaar de Til
bu;gse doelman passeerde 3 - 1. Een vrije 
trap aan N.O.A.D. toegewezen even b�i 
ten het strafschop-gebied werd prachtig 
ingeschoten, de linksbinnen stak er zijn 
hoofd onder en het was 3 - 2. Toen gaf 
v.d. Boogaard een hoge voorzet, die
Schalkx benutte met een fraaie kopbal 
4 - 2. Hierna was de tijd te kort voor de 
N.O.A.D. lui om de stand nog geheel in 
t e  lopen, ondanks het feit dat de O.D.C. 
doelman een handje hielp als boven ge
memoreerd. 
Het 2de elftal zorgde dat het eerste on
geslagen uit de Beker-ronde kwam,_ en de
traaie 2 - 1 (en verdiende) overwmnmg, 
is zeker een pluim waard. 
A.s. Zondag moet 0. D. C. naar
Longa. De eerste wedstrijd in het 
bestaan van O.D.C. tegen een eerste 
klasser, waar het om de punten gaat. 
Gezien het feit, dat we nu aan het afval
systeem (die verliest is uitgeschakeld) be
ginnen, zullen de O.D.C. -ers moeten op
passen niet onder de voet te worden ge
lopen. We zijn benieuwd hoe dat spel
letje zal aflopen. 

Voor hen die de reis naar Tilburg willen 
meemaken, volgen hier enkele gegevens 
aangaande de reis per trein, bus en f,ets : 
Bus : Vertrek Boxtel Station 1 3 .00 uur. 
Trein : Vertrek Boxtel 1 3.43 

Aank. Tilburg 1 4.09. 
. Vertrek Tilburg 1 6.57 

Aankomst Boxtel 1 7.23. 
Aan 't station busdienst naar 
Viaduct. Vertrek 1 4. 1 2, l ijn  2 en 3. 

Per rijwiel : Vertrek Boxtel om 1 3.00 uur 
Vertrek Tilburg 1 6.30. 
Aankomst Boxtel 17.30. 

BOXTEL VOETBAL-NIEUWS, 
Boxtel-R,W.B. 3 - 2. 

Het zou een pagina hoofdbrekens kosten 
om deze halve kolom te vullen met lof 
over de promotie-degradatie-wedstrijd 
Boxtel-RWB. Er viel immers, uitgezon
derd de eerste en laatste 20 minuten 
weinig te loven. Daarvoor drukte de 
zenuwachtigheid te zeer haar stempel 
op het spelbeeld, dat er do�r het spek
gladde terrein en de zonderlinge caprio
len va nde bal (en spelers !) weinig be
koorlijker op werd. 
Toch viel er in de eerste 20 minuten 
nog van goed voetbal te genieten. De 
Boxtel-voorhoede zig-zagde het Waal
wijkse verdedigings-bloc geraffineerd en 
finaal uit zijn verband en wat meer zegt : 
Er bleek grof geschut in stelling ge-
bracht. 
Na vijf minuten spelen, dirigeerde v. d. 
Heyden de bal met een achterwaartse 
kopstoot naar v. d. Broek, die - in vrije 
positie staande - ineens inknalde. 
Met nog meer bravour herhaalde hij  vijf 
minuten later ditzelfde kunststukje, toen 
invaller Van Heesch (die zijn draai niet 
kon vinden) een boogbal op de schoen 
van Van de Broek deponeerde. 
Het magnifieke schot verdween in de 
uiterste benedenhoek 2-0. 
Wat toen iedereen verwachtte :  Een 

· grote overwinnin� van Boxtel op het
hommelige RWB, dat bleef uit. 
Het systeem "murw spelen" liet men
plotseling varen, men nam het wat ge-
makkelijker op en . . . . . . . . .  men ging piet-
leuteriger spelen. Speciaal de achter
hoede bezondigde zich daaraan nog al 
eens en permitteerde zich te vaak 
de luxe een corner cadeau te geven.
RWB bleek echter een corner-expert te
bezitten, die z i jn  corners zo uitgebalan
ceerd en haarfijn voor doel wist te plaat
sen, dat doelman-invaller Van Hout zijn 
beste kwaliteiten kreeg te tonen. 
Jammer was het, dat hij hierbij in onmin
geraakte met Vrouwe Fortuna. 
Tweemaal bracht hij redding, doch twee
maal kaatste de bal van zijn achterspe
lers terug in het doel 2-2. 
Na de rust gooide Boxtel het over een
andere boeg ; er werd meer vaart en 
meer doortastendheid in het !!pel gelegd, 

En de middelen waarmee RWB de snelle 
uitvallen van Boxtel pareerde, waren zeer 
zeker niet allen in de voetbalhaak. 
Scheidsrechter Michielsen leidde echter 
correct en greep resoluut in, waar de 
RWB-achtersnelers hun boekje te buiten 
gingen, als ze het niet meer bijgebeend 
konden krijgen. 
Het was iri deze periode, dat Boxtel de 
kruitdamp rook. Keer on keer glipte v. 
d. Heyden langs zijn agressieve bewaker, 
die hem tenslotte los moest laten toen
een goed opgezette aanval door hem 
werd besloten met een korte rush en 

. het winnende doelpunt de onmiddellijk 
gevolgd werd door een buitenspel-doel
punt van v. cl. Broek, een machtig schot
van een overmoedig geworden Kerkhofs,
een serie vrije trappen en corners, die
R\'v'B danig in het nauw dreven.
\\'lat de laatste minuten betreft : De 
RWB-voorhoede werd alle wind uit de
zeilen genomen door de Boxtel-achter
hoede, die, alhoewel zeker niet in op
tima forma, de \'v'aalwijkse aanvallers
dank zij een betere tactiek gemakkel ij- • 
ker de baas bleef dan voor de rust. 
Na de wedstrijd meende RWB nog te 
moeten protesteren tegen een - naar 
hun mening - aanvechtbare beslissing. 

, Een genomen vrije schop zou volgens de 
RWB-ers omgezet di enen te worden in 
een l)enalty. 
Toen deze na de wedstrijd werd rie
nomen, behoedde keeper Van bout, d,e 
twee goedkope doelpunten blijkbaar vol
doende achtte, Boxtel voor een boel 
narigheid met een schitterende savl' 3-2.  

R.W.B. - BOXTEL 1 - 2 .  
3 Minuten voor het  einde stond R\'v'B 
nog een 1 -0 voorsprong (met de ruggen 
tegen de muur) te verdedigen. 
Vijf minuten na de aanvang had keeper 
Leyten, ondanks zijn virtuoos verdedi
gen, moeten capituleren )'Oor een goed 
gericht schot. 
Hoewel Boxtel hierna tot de rust voort
durend in de meerderheid bleef, slaagde 
men er niet in de stand te nivelleren. 
En ook na de rust zag het er niet naar 
uit, dat Boxtel succes zou boeken. Het 
spel was te nerveus en de slechte af
werking was juist koren op de molen van 
RWB. Een de Waalwijkers zouden on
getwijfeld de zege in de wacht gesleept 
hebben, als hun aanvoerder die reeds 
driemaal gewaarschuwd was, niet te hard
leers was geweest naar de zin van de 
steeds vermanende scheidsrechter Sui
kerbuik. 
Hij werd naar de kleedkamer ·verwezen. 
Toen oefende Boxtel zo'n geweldige druk 
uit op de RWB-defensie, dat de gevolgen 
h iervan niet konden uitblijven. 
3 Minuten voor het einde "poeierde" 
Van \Veert de gel�kmaker in de touwen 
en geen minuut later stelde v. d .  Aker 
met een tweede doelpunt het derde
klasse-schap veilig. 
Groot was de vreugde in het Boxtel-

. kamp om de 2 - 1  overwinning, die Box
tel weer terug bracht in de klasse, die 
men vorig jaar had moeten verlaten en 
waarin wij ze thans veel succes wensen. 

Sociale Verzekeringen. 
WETSONT\'v'ERP TOT AANVULLING 

VAN RENTEN KRACHTENS DE 
!NV ALIDITEITSWET.

Op 21 Februari 1 948 is een wetsontwerp 
bij de Tweede Kamer in gediend het
welk een verhoging beoogt der invalidi
teits- en weduwenrente voor personen 
beneden 65 jaar. 
Tijdens de bezetting werden reeds ver
hogingen toegekend op de bestaande 
renten, daar deze absoluut onvoldoende, 
zelfs slecht te noemen waren. Indien 
regelmatig sedert 3 December 19 19  ze
gels van 60 cent waren geplakt, kan de 
invaliditeitsrente ruim f 4,- per week 
thans f 4,80 bedragen en een weduwen
rente van f 3,60, dit eveneens voor de 
wezenrente. 
De toeslagregeling tijdens de bezetting 
in het leven geroepen, kwam neer op een 
toeslag op de invaliditeitsrente van 50 % 
voor ongehuwden en 75 <;; voor gehuw
den en van 50 % qp de weduwen- en 
wezenrente. Indien de rentetrekker kin
deren had, ontving hij 20 % voor elk 
kind daar boven op tot een maximum 
van 6 kinderen. 
Wordt alleen weduwenrente genoten, 
dan werd deze dus met 50 % verhoogd. 
Indien tegelijk weduwe en wezenrente 
worden genoten, dus wanneer de wedu
we 60 jaar of invalide is, dan wordt de 
toeslag met 25 % voor elk kind dat 
wezenrente ontvangt verhoogd tot een 
maximum van 6 kinderen. 
\'v' ordt alleen wezenrente genoten, dus 
wanneer de weduwe jonger dan 60 jaar 
is en niet inva l ide, derhalve geacht kan 
worden zelf enigszins in het onderhoud 
van het gezin te kunnen bijdragen, dan 
wordt de wezenrente behalve de 50 % 
met 25 % verhoogd wanneer er meer 
dan 3 kinderen zijn en dan aanvangende 
met het 3e kind tot en met het 6e kind. 
Hebben deze toeslagen een belangrijke 
verbetering �ebracht, nu de kosten van 
levensonderhoud aanmerkelijk zijn geste
gen, zijn de renten en de bijslagen ab
soluut te gering, zelfs lager dan de nor
men welke Maatschappelijk Hulpbetoon · 
kent. De invaliditeits-, weduwen- en we
zenrentetrekkers verkeren dan ook in
derdaad in nood, en de Regering heeft 
daarom niet willen wachten op de alge
hete herziening der sociale verzekering, 
doch ,vil zo spoedig mogelijk de renten 
krachtens de Invaliditeitswet aanvullen. 
vandaar bovengenoemd Wetsontwerp. 
Wordt het ontwerp zonder wijzigingen 
aangenomen, dan komen de bijslagen, 
toegekend bij besluit van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Financiën dd. 
9 Juli 1 94 1 ,  te vervallen. In de plaats 

• daarvan komt dan een toeslag van
- 100 %. De invaliditeitsrente, welke thans
ongeveer f 4,80 bedraagt, wordt dan 
maximaal f 9,60 per week en de wedu
wenrente, thans f 3,60 per week, wordt 
maximaal f 7,20. Dit zijn dan de bedra
gen voor de ongehuwde invaliditeitsren
tetrekkers en de weduwenrentetreksters,
zonder kinderen.
Wordt vervolgd. H, v. d, K.

Actuë1e Citaten 

Lijst-Wel ter en lachende derde. 
, ,Indien de heer Welter met een eigen 
lijst uitkomt en hij slaagt, · dan is het 
waarschijnlijkste gevolg, dat de P. v. d. A, 
de grootste partij wordt in Nederland 
en dat de K.V.P. op de tweede plaats 
komt. Slaagt hij niet, dan zal dat met 
zich meebrengen een afsplintering van 
stemmen en een vermindering van onze 
zeteluitbreiding. Als iemand van een der
gelijke actie plezier zal hebben, dan is 
dat de lachende derde : de P.  v. cl. A., 
alsmede de communistische partij." 

( Prof. Romme). 

Op de bres !
"De Regering doet een dringend en 
klemmend beroep op allen, die ons 
Oranjehuis, ons Democratisch staatsbe
stel en onze volksvrijheden tegen aan
slagen metterdaad en met kracht willen 
beschermen en verdçdigen. 
Zij îs er van overtuiad dat, wanneer der

.gelijke aanslagen zouden worden ge
pleegd, de overgrote meerderheid van 
ons volk als één man achter de regering 
zal staan. Deze steun zou dan echter zijn 
onvoorbereid en van ongeoefenden. 
Daarom roept de Regering thans allen 
op, die van goeden wille zijn, opdat zij, 

- na een korte opleiding, wanneer dit no
dig mocht zijn, met de vereiste kennis 
en vakbekwaamheid het gezagsapparaat
kunnen versterken, het gezag mede kun
nen handhaven." 

Min. P.· J .  Witteman). 

Parochie�Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Zondag- 9 Mei 

Een goed Katholiek is in de kerk 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst dan de kerk, als de priester , 
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen om half 7, kwart voor - 8, 
9 uur en om half 1 1  de Hoogmis. 
Vandaag wordt de H. Mis van half 7 
opgedragen voor het 'geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie.  Vandaag 
gaat in alle HH. Missen de 2e schaal
collecte voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke bizonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Vandaag is het geen Mariagarde. Van
middag geen H.  Familie. Vanavond om 
7 uur Lof met Rozenhoedje en Veni 
Creator, als voorbereiding op het Pink
sterfeest. 
Deze week is het iedere avond Lof met 
Rozenhoedje en Veni Creator, vanwege 
de noveen tot voorbereiding op het Pink
sterfeest 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Zaterdag is het biechthoren van half 3 
tot 4 uur en van 6 tot half 8 .  
Zaterdag om haff 7 plechtige wijding 
van de Doopvont. 
A.s. Zaterdag, vigil ie van het Hoogfeest
van Pinksteren, geboden vasten en ont
houdingsdag. In de Vasten is gedispen
seerd, niet echter in de onthoudingswet, 
zodat het op die dag verboden is, vlees 
en jus uit vlees te gebruiken. 
Deze week wordt gehouden de week van 
offer en gebed vo�r de Indische Missiën, 
De gelovigen worden verzocht dagelijks 
de H. Mis bij te wonen en te communi
ceren tot deze intentie. 
Dondedag 8 uur KA. in het K.JV.-huis. 
MAANDAG : om kwart v. 7 gez. jgt. v. 
Adriana van Rrnnund-Ketelaars ; z.a, gel. 
mndst. voor Gerarda van Hemmen-van 
Vught ;  H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Pe
trus Schoenmakers ; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Lamberdina v. d. Langen
berg v.w. de famili e ;  om half 8 gel. H. 
Mis voor \Vilhelmus v. d. Brand; z.a. 
gel. H. Mis voor Anna Hensen-v. <l. 
Langen berg; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Franciscus Verheyden v.w. de jon
gens in Indi ë ;  0111 half 9 gel. H. Mis voor 
Arnoldus yan Rooy en Paulina van Dom
melen de hsvr. 
DINSDAG : 0111 kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Maria van Gerwen ; z.a. gel. H. 
Mis voor Adriana van Nieuwburg-van 
Erp ; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Eh
zabeth Traa-Verhoeven ; H. Bloedkapel 
gel. H .Mis voor Hendrica de Bresser
v. d. Loo v.w. kinderen en kleinkinderen ; 
0111 half 8 gel. mndst. voor Lambertus v. 
d. Steen ; z.a. gel. H. Mis voor Johannes
van Schijndel v.w. neven en nichten; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Gerardus 
van Brunschot v.w. de buurt ; om half 9 
gel. jrgt. voor Martina v. d, Pasch; om 
half 10 Huwelijksmis. 
\'v'OENSDAG : om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Arnolda van Leeuwen; 
z.a. gel. H. Mis voor Cornelis v. d. Heu
vel en echtgenote ; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Johanna de Laat-van Kempen ; 
H. Bloed�apel gel. H. Mis voor Theo
dorus Barten, in de parochie  van het H. 
Hart overleden, v.w. het kaartgezelschap 
Bellevue ; 0111 half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië, v.w. Maria's Bid
dend Leger ;  z.a. gel. H. Mis voor Hen
dricus v. d. Sande en Petronella v. d .  
Loo de hsvr. ; H.  Harta[taar gel. jrgt. 
voor Adrianus v, d. Anker; om half 9 
gez. H. Mis voor de levende en overle
den leden van de R.K. Boerinnenbond, 
afdeling Boxtel. 
DONDERDAG : om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Petronella Dolmans ; z.a. 
gel. H, Mis voor Harrie v. d. Wetering 
v.w. de Hockeyclub M.E.P . ;  H, Hartal
taar gel. jrgt. voor Clasina Habraken; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis ter ere van
het H. Hart, uit dankbaarheid;  om half 
8 gel. jrgt. voor Petrus Bosch ; z,a_. gel. 
mndst, voor Wilhelmina van Hal-de Wit; 
H, Hartaltaar gel. H, Mis voor de afge
storven • familie v. d. Bogard-Timmer
mans ; om half 9 gel. jrgt. voor Johanna 
Schoenmakers-Verheyen. 
VRIJDAG : om kwart voor 7 gez, jrgt. 
voor Lambertus Verrijt ;  z,a, gel. jrgt. 



voor Andreas•van Abeelen; H. Hartal
taar · gel. -H. Mis voor Gijsbertus Looij
mans; H. Bloed kapel gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Plas en Hendrica Dirks 
.de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis voor 
overleden ouders Gemen-Wientjes; z.a. 
gel. H. Mis voor Anna Bogaers-v. d. 
Meerendonk; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Petrus Laus v.w. de R.K. Kappers
patroonsbond, afd. Boxtel; om half 9 gel. 
H. Mis voor Antonius van Kerkoerle en
Elizabeth Leyten de hsvr.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Petrus Laus; z.a. gel. mndst.
voor PetroneHa van Grinsven-v. d. Steen;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Adrianus
v. d. Meyden; H. 'Bloedkapel gel. H.
Mis voor Andreas de Visser v.w. de 
buurt . om half 8 gel. jrgt. voor Christi
aan v'. Breugel en Alberdina van Nistel
rooy; z.a. gel. H. Mis voor Jacobus van
Elk; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Ma�
tinus Ha braken; om half 9 gel. H. Mis 
voor Alfonsius van Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag en Woensdag gel. H. 
Mis voor Maria van Gerwen; Donder
dag gel. H. Mis ,voor Gerardus Schelle
kens; Vrijdag gel. H. Mis voor Jacoba 
v. d. Wetering-Janssen; Zaterdag gel. H.
Mis voor Maria van Gerwen.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hendricus Petrus Laus 
_geb. en won. in de parochie van het 1-1. 
Hart en Clasina Christiana van Oers 
geb. parochie van het H. Hart en W0!1. 
in deze parochie, met d1spensat1e m 
bloedverwantschap 3e graad zijlinie, 
waarvan heden de le atkondiging ge
schiedt; Arnoldus Lambertus Dankers, 
geb. en won. in de parochie van het H. 
Hart en Francisca Johanna v. d. Brand, 
geb. en' won. in deze parochie, waarvan 

• heden de 2e afkondiging geschiedt; Jo
hannes Kardurk uit deze parochie en •
Christina van Ruremond uit de parochie
van het H. Hart; .Henricus Johannes
Claasen uit deze parochie en Cornelia
Wilhelmina Calsijn uit de parochie van

-de H.H. Martelaren van Gorkum • te
Bergen op Zoom; waarv.an heden de 3e
.afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn
verplicht de hun bekende huwelijksbelet-

. selen, waarin niet is gedisoenseerd, ten
:spoedigste aan de Pastoor bekend te

· maken.
PAROCHIE H. HART BOXTEL

Zondag in het Octaaf v. Hemelvaart 
9 Mei 1948. 

De lste schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. Vandaag is de Hoogmis 
. met volkszang; onmiddellijk daarna San
ta Teresa voor de meisjes. (De Kleine 
H. Familie voor de jongens vervalt). In
plaats daarvan vertrekken zij 's morgens
om 5 uur vanaf het kerkplein naar 0. L.
Vrouw van Oirschot; intentie is: bloei

-der Kl. H. Familie en behoud van de
vrede. 
Öm 7 uur Lof met volkszang en Rozen
hoedje voor onze "Jongens" in Indië. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
t.e.v. Maria. (Maandag, Woensdag en
Vrijdag met volkszang). Deze week
komen alle schoolkinderen biechten, be
halve die der eerste H. Communie.
Vrijdag 2e Vrijdag der maand 's avonds
om half 9 H. Familre voor de mannen.
Zaterdag Vigilie van Pinksteren; men
mag dan geen vlees of ,jus uit ·vlees ge
bruiken. De plechtigheid van de wijding
van het Doopwater begint om ruim
half 7; na de Litanie van Alle Heiligen
rond 7 uur begint de plechtige Vigiliemis,
Het gewijde water wordt uitgedeeld na
.afloop der H.H. Diensten.
Op Eerste Pinksterdag collecte met open
-schaal voor de St. Martinus-nàaikring.
Deze collecte voor de stille armen onzer
parochie wordt - ten zeerste in Uw mild
-dadigheid aanbevolen. De zelatricen van
-de Retraitepenning worden verzocht de
-contributie af te dragen bij de Hoofd-
zelatrice.
ZONDAG 9 Mei: 6 uur lezende dienst;
7 uur I.d. voor de parochie; 8 uur l.d,
overleden Vader; kw,over 9 l.d. Chris
tiaan Merkx v.w. Broed. H. Rozenkrans;
half 11 de Hoogmis voor Maria Langen
huizen-Stupp v.w. Broed. H. Hart.
MAANDAG 10 Mei: 7 uur pl. I.m. Jo
hanna Heeren-Kuppen; I.m. Johanna v. 

-0. Loo-Heesakkers; Ld. Antonius v. d.
Pas te Lien11?_de over!.; kwart v. 8 Ld.
Theodorus Hendriks; half 9 z.d. Gerar
dus Elissen v.w. de Buurt; half 10 gez.
Huwelijksmis.
DINSDAG 11 Mei: 7 uur Ld. Jos v.
Susante; l.d. Heer Karel v. d. Ven; l.j.
Jacobus v. Wijk; ·kwart voor 8 I.m. Alle
gonda v. Dijk-v. Empel; half 9 Ld. Bijz.
Intentie; 10 uur Soli, Gez, Huwelijksmis.
WOENSDAG 12 Mei: 7 uur I.m. Tonny
Nooren; l.d. Christiaan Merkx; l.d. uit
dankbaarheid t.e.v. 0. L. Vr. v. Ban
neux1 kwart voor 8 Ld. Gerrit Voets v.w.
de kleink.; I.m. Johanna v. d. Sande
Merks; half 9 z.j. Petrus v. Run.
DONDERDAG 13 Mei: 7 uur Ld. Anto
nius Wagenaars en echtg.; l.d. Adrianus
en Franciscus Wagenaars; Ld. Petronella
v. d. Sloot-v. Roosmalen; kwart voor-8
Ld. Jan v. d. Aa en Wilhelmus de zoon; 
half 9 l.d. Willem v. d. Langenberg; half 
10 Gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG 14 Mei: 7 uur z.j. Hendrica 
Marijnen-v. d. Vliert; l.j. Adrianus Pij
nenburg; I.m. Henrica v. d. Broek; 
kwart voor 8 Ld. Willem v. d. Langen
berg; I.m. Theodorus Barten; half 9 I.m. 
Roos v. Susante-Litjens. 
ZATERDAG 15 Mei: 7 uur Ld. Gerrit 
Voets v.w. de kleink.; l.d. Petronella v. 
d. Sloot-v. Roosmalen; Ld. Joh. Verhey
den en Beatrix Klarenbeek z. e.; kwart
voor 8 Ld. behouden terugkeer uit N. 0.
Indië; half 9 z.d. over!. fam. v. Bragt-
v. d. Laak.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

Zondag onder Octaaf Hemelvaart 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg. Henrica, Ver
voort. 
MAANDAG: half 8 jaarg. Petrus Ver-
voort. 
DINSDAG: half 8 jrg. Petrus Schelle
kens; 8 uur eerste Comm. der kinderen . 
jaarg. Wilhelniina hvr. van Petrus Schel'. 
lekens. 

WOENSDAG: half' 8 jaarg. Cornelia 
hsvr. van Petrus Schellekens; half 10 
gez. huwelijksmis. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. Theodorus 
v. d. Heuvel.
VRIJDAG: half 8 jaarg. Henrica hsvr.
van Theod. v. d.- Heuvel
ZATERDAG: hal{ 8 jaarg. Antoon v.
Oorschot.

Deze week zullen geschieden : 
Maandag H. Mis Antoon v. d. Akker. 
Dinsdag H. Mis Gerardus Putmans en 
Maria de hsvr. Donderdag H. Mis Mar
tha v. Griensven te Amsterdam over!. 
Vrijdag mndst. Antonetta v. Kempen. 
Zaterdag H. Mis Maria Henrica Schel
lekens. 
PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag onder Octaaf van 
's Heren Hemelvaartdag '48 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot bijzondere 
intentie; half 9 H. Mis v. Marinus v. 
Griensven te Boxtel overleden; 10 uur 
Hoogmis v. h, welzijn v. d. parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk. 
de 2de voor Bijz. Noden; Half 3 Lof 
met rozenhoedje, om God's zegeningen 
te verkrijgen over Orion en èle kapel 
v. Stapelen .
In deze weken zullen de zelatricen v. d. 
Godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. 
Theresia de halfjaarlijkse contributie op
halen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bijz. 
intentie; kwart over 8 plechtig jrgt. v, :1. 
heer A. v, d. Breekel. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Vissers; kwart voor 8 gez. jrgt. voor 
Wed. Cornelia de Groot-v. Roosmalen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor An
tonius v. d. Pas te Liempde overleden; 
kwart over 8 gez. jrgt voor Wilh. de 
Groot, 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
mevr. Maria Maas-de Werd; kwart over 
8 H. Mis ter ere v. d. H. Theresia voor 
de leden der Godvruchtige vereniging. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor mej. 
Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 
kwart over 8 gez. mndst. voor Petronella 
v. d, Sloot-v. Roosmalen.
ZATERDAG: Geboden onthoudingsdag
en wijding van het doopwater. Te 7 uur

-beginnen we met de wijding er van.
half 8 jrgt. voor Theodora Peijnenburg
v. d. Struik; kwart over 8 H. Mis, waar
bij de kerk ri1et 'n kaars wordt vereerd
v. d. heer Adrianus v. d. Breekel. Biecht
horen van half 3-4 uur en. van 6-half
8, daarna Lof met rozenhoedje om God's
zegen af te smeken over de arme ker
ken van ons Bisdom.
Bij bruiloft van de familie Dinnesen
f 4,50; bij die van Veroude-Schellekens
f 10,- voor de Missie opgehaald.
ZONDAG 16 Mei: 7 uur H. Mis voor 
de heer Johannes Quinten; half9 H. Mis
voor Johanna Maria v. Nunen-v. d.
Schoot.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Z.Eerw. Heer v, Welie, gewezen
pastoor v. Udenhout; Maria Robben
Verhoeven te Oisterwijk; Antonius v, d.
Pas te Liempde; Maria Linnemans te
Oirschot overleden,
Ten slotte aanbevolen een noveen ter
ere van Maria en H_ Theresia om uit
komst in moeilijkheden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Cornelis J. Vissers uit
deze parochie en Elisabeth R. J. v. d,
Heijden uit de parochie St. Petrus, waar
van heden de derde afkondiging ge
schiedt. Henricus Eykemans uit deze pa
rochie en Adriana v, Kollenburg uit de
parochie H. Odulphus te Best, waarvan
heden 'de 2de afkondiging geschiedt.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING
LIEMPDE.

Zondag onder het Octaaf van 
Hemelvaart (9 Mei). 

ZONDAG: half 7 I.m. tot v,:_elz. der par. 
8 uur I.m. Adriana v. d. Ven-v. Ierse!, 
over!. te Udenhout; 10 uur z.m. voor de 
vruchten _der aarde vanwege Kerkeind; 
3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.mndst. Ant. v. d. 
Pas; half 8 z. mndst. Marinus Ha braken; 
8 uur l.j. Everardus Traa. 
DINSDAG: 7 uur z.m. Ant. v. d. Pas 
vanwege l'Union; half 8 z. mndst. Catha
rina Willem Welvaarts; 8 uur 1. mndst. 
Maria Hendr. v. d. Sande. 
WOENSDAG: 7 uur z.mndst. Theod. 
Hollanders; half 8 I. mndst. Mathilda 
Rinten; 8 uur I.m. Jacoba Joh. v. d. Big
gelaar-v. d. Linden overl. te Boxtel; 9 
uur z.m. tot bijz. intentie. 
DONDERDAG: 7 uur z.m. vruchten der 
aarde vanwege de Koestraat; half 8 z. 
mndst Adr. Kuppens; 8 uur I. mndst. 
Engelb. v. d. Wiel. 
VRIJDAG: 7 uur z.m. vruchten der aar
de vanwege Velderen en Vrilkhoven; 
half 8 z. mndst. Martina Hendr. Ver
donk; 8 uur 1. mndst. Franc. v. d. 
Meyden. 
ZATERDAG: Vigilie van Pinksteren ge
boden onthoudingsdag en voor de ' H. 
Mis van 7 uur wijding der doopvont; 7 
uur z. mndst. Corn. v. Abeelen; half 8 
z.m. vruchten der aarde vanwege Kas
teren en Savendonk; 8 uur l.mndst. Ge-
rardina Tinnebroek. 
ZONDAG, Hoogfeest van Pinksteren; 
half 7 l.j. Willem v. Dijk; 8 uur I.m. tot 
welz. der par.; 10 uur z.mndst. Michiel 
v. d. Velden.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. Adr. Kuppens tot 
bijz. intentie; Dinsdag 7 uur I.m. Ant. v. 
d. Pas als overl. lid St. Rochus. Woens
da'! 7 uur I.m. overl. fam. Spiekman
Hendrikx; Donderdag tot Zondag 7 uur
I.m. Ant. v. d. Pas; Donderdag als over!.
lid St. Willibrord; Vrijdag als over!. lid 
H. Pastoor v. Ars; Zaterdag als overL
lid proc. van Bokhoven; Zondag vanw. 
de Visclub. 
De week vóór Pinksteren is een week 
van gebed en offer voor het welslagen 
der Indische Missiën. Daarna na de ge
stelde H .Missen en in de scholen vóór 
het begin der lessen het schietgebed: H. 
Maria, bid voor de bekering van onze 
Indiën. Op 1 e en 2de Pinksterdag zal 
achter in de kerk een bus aanwezig zijn 
waarin men zijn vrijwilliie offer.gave 
voor de Missiën van lndiën kan storten. 
Donderdag- en Zat�rdagavond om half 

8 Lof ter ere van O.L.V. Donderdag na 
het Lof lied no. 4, Zaterdag no. 5. 

Zaterdag geboden_ vasten- en onthou
dingsdag v.w. de Vigilie voor Pinksteren 
(in de vasten. gedispenseerd). 's-Morgens 
voor de H .Mis- zal het doopwater ge
wijd worden. 

st:· CHARLES-HAL BOXTEL 

30e Wed. Jacoba Joh. v. d. Biggelaar-v. 
d. Linden, over!. te Boxtel.

9 MEI: Zondag onder het octaaf van 
's Heren Hemelvaart. 

Gedoopt: Gerardus Henr. Ant. zoon,van
Ger. Verdonk-Raaijmakers; Maria Joh.
Ant. Liduin•a dochter van Joh. Quinten•
v. Aarle.

ZONDAG: 7 uur jrgt. voor Albertus -
Pijnenburg; half 9 H. Mis voor onze 
militairen in Indië en elders; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Henrica 
Pijnenburg-v. Rooy. 

Hedenmiddag om 3 uur Vespers en Lof. 
De hele week is avonds om 8 uur Maria
Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor be
houden terugkeer uit Indië; om half 9 
voor Hans Janssens. PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 

Zondag onder 't Octaaf van Hemelvaart 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 

DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Christianus 
Traa; 8 uur H. Mis voor lev. en over!. 
leden van het St .. Willibrordusgilde. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor overl. 
fam. v. d. Braa.k-v. d. Bruggen; half 10 
Gez, Huwelijksmis. 

MAANDAG: om 7 uur voor Rudolf 
Wortel boer; half 8 voor Cornelia van 
Hal-van Riel. 

Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Ro
zenhoedje; na het Lof een lied. Deze 
week is het de week \'.an offer en gebed 
voor de Indische Missies. Na de gewone 
gebeden na de H, Mis en bij de aan
vang der lessen in de school zal gebe
den worden: 0 Maria, bid voor onze 
Indiën. De gelovigen kunnen hun gaven 
offeren in de grote bus bij het altaar 
van de H. Anna, 

DINSDAG: om 7 uur voor Cornelia van 
Hal-van Riel; half 8 voor lsidoor Swa
nen. 

DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Barbara 
Traa-v. d. Ven. 
VRIJDAG: 7 uur 1 -1, Mis voor Jacobus 
van Zeeland. 

WOENSDAG: om 7 uur voor Adriana 
van de Ven; half 8 voor Rudolf Wortel
boer. 

Deze week iedere avond om half 8 Lof 
met Veni Creator v.w. de Noveen voor 
Pinksteren. 

ZATERDAG: 7 uur PI, Mis voor Maria 
Catharina van Zeeland-v, cl. Meyden. 
Elders: H_ Mis voor Cornelia ván Oers
v, d, Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo. 
Missienaaikring Esch: Uit' het m1ss1e
busje van het Mannengasthuis f 5,35½. 

DONDERDAG: om 7 uur voor levende 
en overleden \-,,eldoeners der Missie
vereniging; half 8 voor lsidoor Swanen .. 
VRIJDAG: om 7 uur jrgt. voor overleden 
leden der familie van de Besselaar; half 
8 tot zekere intentie. 
ZATERDAG: hatf 8 jrgt. voor overl. • 
leden der familie van de Besselaar. 

De Heer en Mevrouw 
J. VAN ELi<-MAAS

geven met grote vreugde ken
nis van de voorspoedige ge
boorte van hun zoon 

JACQUES 
die bij het H. Doopsel de 
namen ontving 

JACOBUS, JOANNES, 
CLEMENS, MARIA 

Gemonde, 2 Mei 1948. 

Op Woensdag 12 Mei hopen 
onze geliefde Ouders 

Gerardus Spiekrnans 
en 

Maria Hendriks 
hun 4Ö-jarig huwelijksfeest te 
vieren . 
Dat God hen nog vele jaren 
voor ons moge behouden. 
Hunne dankbare Kinderen, 

e1i Kleinkinderen. 
Liempde D 71. 
...................... � . .-. ...... ...

....,_,....._ ............. � ... ....... 

Op Zondag 16 Mei a.s. hopen 
onze geliefde' Ouders 

]. A. Gemen 
en 

M. A. Gernen-Wientjes
de dag te herdenken waarop 
zij vóór 25 jaar in het huwelijk 
traden. 
Hunne da�kbare kinderen, 
Sjef Dora 
Arnold Ria 
Wies Jantje 
Boxtel, Stationstraat 16, 
Receptie le Pinksterdag van 

1-2 uur.

.................................... 

Op te Pinksterdag 16 Mei;ho
pen onze geliefde Ouders 

M. A. van Bragt
en 

C. M. v. Bragt-v. d. Laak
hun Zilveren Huwelijksfeest te 
vieren. 
Hun dankbare kinderen : 
Ad, Dé, Jo, Jan, Piet, Tini. 
Boxtel, Mijlstraat. 7. 
Gelegenheid tot feliciteren van 
12.30 tot 1.30 uur. 
..................................... .., 
........ ...._ ............ ., .... ,_,.... ....
Op 18 Mei a.s. hopen onze 
geliefde Ouders 

Lambertus Toem'en 
en 

Anna Toernen-van Asveldt 
de dag te herdenken, wa�rop 
zij vóór 50 jaar in het huwelijk 
traden. 
Hun dankbare kinderen: 
�- Klip 
L. Klip-Toemen en kinderen,
W. ]. Toemen
W. ]. Toemen-de Leeuw

en kinderen. 
Nieuwstraat 82, Boxtel. 
Receptie van t½-2½ uur 

Bij mijn vertrek naar Indië 
dank ik allen nogmaals voor 
de gulle gaven, en roep ik 
ouders, zusjes, familieleden, 
kennissen en Verkenners een 
laatst vaarwel toe. 

Dpi. sold. Jan v. d. Braak 
L. No. 280726666
Ind. Comp. L.S.K.
Veldp. Batavia.

Voor de belangstelling bij mijn 
thuiskomst uit Indië ondervon
den van Buurtbewoners, Vrien
den, Kennissen en Katholiek 
Thuisfront, dank ik bij deze 
allen, in het bijzonder voor het 
namens de buurt aangeboden 
cadeau. 

Serg. L. M. v. d. Laak
Brugstraat 13. 

Hiermede betuig ik mijn har
telijke dank aan de bewoners 
van Zandvliet, Vrienden, Ken
nissen en Katholiek Thuisfront 
voor de hartelijke begroeting 
bij mijn thuiskomst uit Indië. 

W. v. OPSTAL
111-10 R.I.

Te koop: bij F. Vermulst 
Roond 11 een toom zware 
biggen. 

t Heden overleed tot onze diepe droefheid, na
een smartelijk, geduldig gedragen lijden, tijdig 
voorzien van de laatste H.H, Sacramenten der 

Stervenden, onze innig geliefde Dochter, Zuster, Be
huwdzuster en Tante 

Mejuffrouw 
ELISE ANNA MARIA VAN KLEEF 

in de ouderdom van 47 jaar. 
Wij bevelen de dierbare overledene in Uw gebeden 
aan, 

Boxtel: A. C. v;in Kleef 
E. van Kleef-Evers

Eindhoven: Joh. Smits-v. Kleef 
Steph. Smits en kinderen 

Utrecht:: Jeanne Reichenbach-van Kleef 
Nic, Reichenbach 

Boxtel: Harry van Kleef 
Boxtel, 2 Mei 1948. 
De plechtige uitvaart en begrafenis heeft plaats gehad 
op Vrijdag 7 Mei om 10 uur in de Parochiekerk van 
St. Petrus. 

Hiermede betuigen wit onze oprechte dank aan de 
Heren Geestelijken, Zuster Clerkx en Buurtbewoners 
voor het medeleven en de hulpverlening in de laatste 
levensmaanden aan onze lieve Moeder 

WED. J. v. d. BIGGELAAR-v. d. LINDEN 
Wed. E. M. Wassink-v. d. Biggelaar en kinderen 
F. v. Eindhoven
J, v. Eindhoven-v. d. Biggelaar en kinderen
J. M. H. M. v. d. Biggelaar en Verloofde.

Boxtel, Mei 1948. 
':::::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::::::_,I 

N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENF ABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

vraagt 

voor haar montagè- ateliers 

MEISJES 
van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
beroepen in de montage en 
controle van apparaten zoals 
ontvang-apparaten, televisie
toestellen en hoorapparaten. 
Vereist worden tenminste een 
volledige L.S opleiding en 
aanleg voor het verrichten van 
nauwkeurig werk dat aan de 
hoogste eisen van netheid. 
moet voldoen. c ,_ 

Aanmelden bij ·het 
Phil ips Aan neembureau 
voor Vrouwelijk personeel in 
de Willemstraat. Geopend 
van '&-morgens halfnegen af. 

Te koop: een autoped met 
luchtbanden bij v. d. Langen-
berg, Nieuwstraat 53. 
Verloren: 'n gouden medaille 
(rond). gaarne terugbezorgen 
bij A. , \Vitteveen, Rechter
straat 22 .. -
Gevraagd: een R.K Meisje in 
een klein gezin. Brieven -onder 
No. 155, bureau van dit blad. 
Te koop bij H. Schellen, Len
nisheuvel 74, een toom beste 
biggen. 
Te koop: bij M. v.d. Heijden 
Lennisheuvel 111 een toom 
G. Y. biggen. 
Te koop aangeboden wit ge
ëmailleerde fornuiskachel, z.g. 
a.n. Bevragen Molenstraat 19.

Zilveren Dameshorloge verlo
ren tussen Mijlstraat over Se
lissenwal tot Voorburg. Tegen 
beloning terug te bezorgen bij 
M. van den Aker, Blijendijk
A 72, Vught. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties

Behandeling van Belastingzaken 

Costuumnaaister, 20 jaar in 't 
vak, vraagt werk aan huis. 
Aan hetzelfde adres te koop 
z.g.a.n. wasteil, grote maat.
Bevragen Molenstraat 19.

Te koop: Mangel z.g.a.n. en 
Keukenpomp. Gemonde 91a. 
Te koop: Ploeg, Eg, Tuig, 
Bieten-snijmachine, kruiwagen. 
Alles in prima staat. 

v. Coothstraat 5. 

Te koop: 2 p.k electro-motor. 
H. Hazen berg, Lennisheuvel 55 

PLANTEN 
Tomaten 0,05, 2x verspeend, 
Kom-kommers 0, 10, Savoye
kool (Bredase putjes), Tabak 
(lr Slits) verspeend 0,02½, 
over 14 dagen alle soorten 
koolplanten bij Alois Barten, 
Bosscheweg 203, 

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel, 

zal aldaar in Café W. v, d. 
Meijden, Nieuwstraat op Dins
dag 11 Mei 1948 en zo nodig 
op Dinsdag 18 Mei 1948, tel
kens nam, 5 u,ur:

Publiek verkopen: 
Koop l. 
2 ARBEIDERSWONINGEN 

met schuurtjes, erf en tuin te 
Boxtel, Nieuwstraat 20 en 22, 
groot circa 3.98 aren, verhuurd 
voor resp. f 2,- en f 2,40 per 
week. 
Koop 2. 
2 ARBEIDERSWONINGEN 

met schuurtjes, erf en tuin te 
Boxtel, Nieuwstraat 24 en 26, 
groot circa 3.98 aren, verhuurd 
voor resp. f 2,40 en f 2,40 per 
week . 
Koop 3. 
MASSA van de kopen 1 en 2. 
Huren voor kopers vanaf de 
eerste dag der week volgend 
op de betaling der koopsom
men, welke betaling moet ge
schieden uiterlijk 18 Aug. 1948. 
Lasten voor kopers vanaf 1 
Jan, 1948. 
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OPROEP 

De Leden van Katholieke Volkspartij 
afd. BOXTEL worden [opgeroepen :voor 

De stemming van de groslijst 
op Zondag 9 Mei a.s. van 8 uur v .. m 
tot 1 uur n.m. 

lf. De plaats waar U verwacht wordt, 
staat aangegeven op de oproepingskaart 

HET BESTUUR 

Bedevaart naar Beauraing 
op Zondag 23 Mei, per Luxe Autocar 

met bezoek aan NAMEN en DINANT en 
een tocht door de schitterende Maasvallei. 

Inlichtingen en plaatsbespreken 

Garage De Mol, Tel. 336 

Enkele handige 

Jongens en Meisjes gevraagd 
Aanmelden: Schoenfabriek D IJ K M A N S, 
Kloosterdwarsstraat 3, Boxtel. 

BIJ. 

ELASTIEKEN KOUS�N (dun en lang) 
STEUNZOLEN 

BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Moeder is echt blij 
met een per■oonllJk cadeautje op Moederdag 

Verras haar daarom met een chique speld, armband of rinil. Of qi.et een aardig room servies of' n ander cadeau uit onze zeer uitgebreide collectie. 
Jl. van Vlerken, Boxtel 

JUWELIER - HORLOGER 
'"-----� ,, • • f 

/tum1,q,UHUSU:O. 

Uw. oqen ûin re AostSaac.
Voor B r i 11 en naar een Speciaalzaak
VAN MAAREN 

VUGHTERSTRAAT 25 Tel. 8079 • DEN BOSCH 
Leverancier van AL LE Ziekenfondsen 

vos 
Voor fijne VI S en puike K AASIs nog altijd VOS de baas Daar vindt ge't beste wat er is Waardoor ieder klant tevreden is 

STATIONSTR. 44 

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

• :OenA. ooorof aan 'llloedudaq, !
Geef een fijne fles 
Eau de Cologne of Parfum Dames-Kapsalon en Parfumerie 

e M. J. v. d. Broek, Breukelsestr. 3<'•• 

Voor spoedige indiensttreding 

vragen wij 

Ie Verkoopster Bekend met het gehele manufacturenbedrijf gewenst 
Leerling-Verkoopster Om in het vak te worden opgeleid 
Prettige en interessante werkkring 

Schriftelijke sollicitaties aan 
Fa. A. P. v. d. Boomen-Resink Stationstraat 4 3 - Boxtel 

Landarbeidersbond "St. Deus Dedit
".

Allen, die in het bezit zijn van vacantiebonnen van de Stichting Landbouw, wordt medegedeeld, dat de bonnen 
ZATERDAG 15 MEI TUSSEN 5 EN 7 UUR 
KUNNEN WORDEN VERZILVERD TOT 
EEN TOTAAL BEDRAG VAN 15 GULDEN, 

bij de Penningmeester, NIEUWE KERKSTRAAT 16 a 

De Nieuwe Bioscoop == Boxtel 
Zon dagmiddag 9 Mei, 2 uur 

Groot Kinder- en Familie-feest 
met Nederlands g r o o t s t e  en m o o ist e 

Sprookjes Theat·er __ 
met verschillende sprookjes op het toneel 

3. voorname factoren:
Leerzaam, Beschaafd, Opvoedend 

Als extra attractie de bekende goochelaar 

• Professor Barno Jacovi
die de kinderen mee laat goochelen.

Prijzen ; 35, 50 en 75 cent .. 

1 Attentie: Let op ons Pinksterprogram 1 
A.s. Donderdag FILM,CYCLUS.

Deze week 
wederom een reeks 
aantrekkelijke aanbiedingen 

Katoënen ruitstof 

prima interlock 1inglets 

en korte pantalons 
Step-ins met 4 jarretelles 

Plat en rond elastiek 

Overall, in diverse kwaliteiten 

Sport co1tuums (zonder veat) 

Jago shawls en hoofddoeken 

ZWICKY 

Orginele stikzijde. Alle kleuren 1 ZONDER PUNTEN 

= Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en Koopt 9 

bil Bert van den Braak • Nieuwe Kerkstraat 73 Telefoon 450 
Voor Voetverzorging 
Pedicure en Manicure IS UW ADRES 

Bovendeert's Schoenhandel 
Vooral met de Pinksterdagen s.v.p. tijdig bespreken Boxtel 

'n Verrassing is 't .... 
zo'n massieve Old finished Huiskam er 

Dressoir Uitschuiftafel 2 Fauteuils 375 4 Stoelen -COMPLEET voor e 

zo'n degelijke Old finished Slaapkamer 
Ledikant Linnenkast 
}aY2::::astjes 325µ -

COMPLEET voor e 

F. J. Witteveen Woninginrichting
RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL 

�----------� Drukkerij J. P. Tielen, Bo:ttel 

Bezoekt de. Grote Muziekfeesten 
Kermesse d'été 

van de R. K. Gildenbonds-Harmonie 
welke gehouden worden op 

8, 9, 16, en 17 Mei 
in het Park van KASTEEL STAPELEN te Boxtel. 

EDAH 
Prachtige sortering suikerwerk 

MET PINKSTEREN 

100 GRAM SUIKERWERK GRATIS (op bon) 
bij iedere 100 gram bonbons, chocolade of andere versnaperingen. 

.AUe soorten versnaperingen zijn ook verkrijgbaar o� de 

suiker.bon en daarnaast: Vruchtenhagelslag per 100 gram 15 cent Jam, heerlijk en gezond . per pot 53-71 cent Chocoladepasta, iets fijns per pot 66-91 cent Keukenstroop . . . . . per beker 40 cent 
Met de Pinksterdagen in huis: Pilsner bier. . . . . . Donker bier "Oud bruin" Goede wijn .. 

per fles per fles per fles per fles pe·r flacon per flacon 

241 /:r-38½ cent 20½-27½ cent 195 cent 60--M cent 45 cent 86 cent 
Rode bessensap . Augurken ...• Zilveruitjes . . · . 
Volgende week weer een olie-bon. Wij· leveren uit 
voorraad de zuiverste slaolie, per fles 71-129 cent. 

De kruidenier 

Een aardige attentie voor 

zorgt voor U ! 

Wij beschikken weer over voldoende voorraad om alle klanten vlot te kunnen bedienen met 
Moederdag 

is 'n fijn flesje Artikelen van de beste kwaliteiten. 
Eau de Cologne of Parfum 
Ruime sortering in verschillen- OOK BOTER, MARGARINE, KAAS EN EIEREN 

de merken en prijzen. H. de Rooij-van Laarhoven
BREUKELSESTRAAT 89 

OPO{;/STE/ll/ ··I' •
.
<,: ".:-. l/[(i/T[I/JTIU7 

.Of NOIE/1- , . • , BOXTEL TE/.Jél 

� 
-�

GROTE Prijsverlaging. 
Electr. Wasmachines met Motor va;f f 325.

nu vanaf f 215.

ELITE GLADIOLEN Velo Wringers met prima rubber rollen vanaf f 45.-

300 Gladiolen kleuren naar Grote sortering Haarden, Kachels, Fornuizen. 
eigen keus. 25 vaste planten voor J 4.00 Zoals van ouds bij VELO slaagt men beter. 
P. v. Hensbergen, Hillegom "VELO"-Maatschappij N.V., Markt 19, Boxtel.

Wees Yerst1J>rrlt9 ,,, kofl/J PROIJENT. 

Vraag niet naar "tandpasta" maar eis Prodent ! Alleen deze sublieme tandpasta, met de heerlijk frisse smaak, bevat het beroemde dis

pergon dat tandsteen verwijdert en 
nieuwe afzetting ervan voorkomt. Tandsteen is zo vaak het begin van tandbederf! Wees verstandig: 
borstel tweemaal per dag Uw tan
den met Prodent, ga tweemaal per jaar naar de tandarts voor controle. 
Vergeet bovendien niet Uw tandvlees zacht te masseren! 

PRODENT 
maakt parelwitte tanden 

N.V. PRODENTA . AMERSFOORT 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Pinksteren 
De liturgie van Pinksteren straalt van 
liefde en van ijver en moed voor ons gt::
loof. En we denken hier met trots aan de 
tijden, waarin de heiligheid van de kerk 
uitstraalde in het leven van de mensen, 
en alle uitingen van het menselijk ver
stand: de architectuur, de schilderkunst, 
de beeldhouwkunst, de letterkunde, dè 
toneelkunst enz. enz. Alles ademde uit 
die Katholieke geest, waarvan de Aposte
len zo vervuld waren op het Eerste Pink
sterfeest, na de komst van de H. Geest. 
Maar er zijn ook tijden, waarin de 
glans van het Christendom verduisterd 
wordt door de onchristelijkheid van de 
zielen. En de gevolgen blijven niet uit en 
we zien de terugslag hiervan in het da
gelijks leven van de mens op allerlei ge
bied, op godsdienstig terrein een laks
heid en onverschilligheid, zoals we die 
lang niet meer hebben gezien. 
Op het gebied van ontspanning schijnt 
alles samen te spannen, om zelfs de Z_on
dagsplicht, een van de voornaamste plich
ten, te gaan verdringen en '.fo, langzaam 
maar zeker de mens af te trekken van 
Go9 en het godsdienstige. 
De ,Kerk is voor velen een teken van 
tegenspraak geworden. Maar toch wordt 
het juist in deze tijd meer dan ooit dui
delijk, dat de Kerk voor de vermoeide 
wereld het enigste houvast is. 
En ook in deze tijden stijgt het smekende 
Veni Creator naar de hemel vanuit onze 
kerken: ,,Kom H. Geest, kom, om he_t 
aanschijn van de aarde te vernieuwen". 
Moge de katholieke geest weer gaan 
leven in de vacantiecentra, op de sport
velden, in de zwemgelegenheden, op de 
fabrieken en in de huisgezinnen. 
Alleen wanneer onze gezinnen weer ka
tholiek gaan leven, kunnen de excessen 
daarbuiten weer worden afgesneden. 
Sluiten we ons daarom aan bij dat ge
bed van de H. Kerk en bidden we, allen 
samen om de H. Geest, opdat Hij met 
het vuur van Zijne liefde ons allen ont
steken zal, om met nieuwe ijver en nieu
we moed de katholieke geest weer overal 
te gaan uitdragen. En wanneer we iij 
deze dagen elkander een Zalig Pinkster
fee�.L toewensen, laat d:m deze wPns ver
gezeld gaan van ons gebed voor elkan
der. om de kracht van de H. Geest. 

Arme Renteniers 
Wanneer een rentenier op zijn oude dag 
weer aan· het werken moet, omdat zijn 
snikken even goed voor behangselpapier 
kunnen gebruikt worden, of nmdat zijn 
oude sokken stuk voor stuk leeggemaakt 
zijn, dan zal hij zich eens over zijn grijze 
haren strijken en lang en diep nadenken. 
Als hij dan nog levenstijd genoeg heeft . 
om dat denken tot een goed einde te 
brengen, dan zal hij van zijn schamel 
bezit een overall kopen of althans zijn 
kamerjasje uittrekken om te gaan 
werken. 
De Nederlanders hebben het renteniers
vak altijd goed verstaan. Na de eeuwen 
van noeste arbeid, hebben we de gouden 
eeuw gekend van welvaart en rust. Onze 
Koloniën konden ons een reserve geven. 
Die reserve werd de bron van het rente
nieren. 
En zelfs toen overal economische crises 
heersten, was ons land er nog niet zo 
gek aan toe. We verkochten onze boter 
en we smeerden zelf wat margarine. We 
voerden onze vleesvarkentjes als "bacon'' 
uit � in onze slagerswinkels lag het 
dikke vette spek voor enkele centen per 
pond. Zelfs de werklozen hadden nog 
wat te eten, omdat het leven goedkoop 
was. Ons landje zag er uit als een welge
steld rentenier, die zijn raam wat open 
zet, een goede sigaar opsteekt en rustig 
gaat zitten om de hele dag door te 
brengen met een rustig neerzien op het 
verkeer en het vertier dat aan zijn raam 
voorbij gaat. 
Toen kwam de oorlog en we leerden de 
honger kennen, we wisten wat armoede 
was. Daarna kwam de bevrijding en we 
leerden, dat beloften altijd mooi klinken. 
Maar een ding hebben we nooit kunnen 
afleren. We zijn altijd renteniers geble
ven. Nederland is nu een arme rentenier, 
die niet eens meer kan nadenken. Hij zit 
wat te dromen langs zijn raam en onder
tussen vallen de muizen voor zijn kast 
dood van de honger. Nederland heeft 
het werken verleerd. Het kan niet eens 
meer een overall kopen, maar wat nog 
erger is: het denkt niet meer na. 
Men praat over een werkweek van vijf 
dagen, terwijl er in een week werk ge
noeg is voor veertien dagen. Onze wegen 
worden. omrand met mooie betonnen 
paaltjes, terwijl we de cement nodig heb
ben voor nieuwe huizen. We verknoeien 
onze deviezen aan wereldvermaarde zan
gers, die enkele minuten voor de radio 
komen kwelen, terwijl wê het handels
verkeer tussen· vrije mensen zo goed als 
onmogelijk maken, als deze toevallig in 
andere landen wonen, uit deviezenbe
sparing. 
We praten als gezapige renteniers over 
klèine IJ)eningsverschillen in de binnen
landse politiek, en ondertussen verspelen 

• we ons aanzien en onze "staatsstukken" 
in de buitenlandse politiek. 
We zijn arme renteniers geworden .en 
het lijkt of we de. kracht niet meer b�it-

ten 011s kamerjasje uit te trekken en aan 
het werk te gaan. \'vat een leger van 
bureaux moet een enkele goedwillende 
werker niet afsjouwen wil hij een huisje 
gaan bouwen. Het schijnt alsof we niet 
eens zover hebben kunnen nadenken, 
dat we ervan overtuigd raakten, dat we 
zo arm als de mieren zijn, en dus zo 
ijverig als de mieren moesten gaan wer
ken. We smijten met geld, we gooien 
met baantjes juist zoals in de gouden 
eeuw van onze '"elvaart. Niets spreekt 
nog van ijver, van werklust. Zo "·cinig 
mogelijk arbeid en zoveel niogelijk geld. 
\Xfe praten over bezitsspre1ding en we 
bezitten niets. Wc geloven in een toe
komstige welvaart en we zitten aan het 
raam, �net onze handen op de leuning 
van een stoel. 
Arme renteniers, dat zijn we geworden, 
zonder dat we het willen weten. Dit is 
onze grootste stommitei't. Misschien kun
nen we nog enige hoop koesteren op de . 
krachten der jongere generaties, wamreer· 
ze ten minste niet de futloosheid krijgen 
ingeboreh van het Nederland van nu. 
Dat we arm zijn dat is niet zo heel erg. 
Maar dat we ondanks onze nationale 
armoede renteniers bli_jven, dat is een on
vergetelijke- fout. Pas wanneer we onze 
renteniersstreken afleren, kunnen we ver
wachten dat er iets beters zal komen. 

H. V. d. M.

De Schilderijententoonstelling 
De tentoonstelling van schilderijen in het 
bezit van Boxtel's ingezetenen wordt in 
verscheidene dag- en weekbladen met lof 
en waardering besproken. Algemeen ap
precieert men de sociale daad van de 
kunstbezitters in Boxtel om hun \verken 

• een tijdlang af te staan ten profijte van 
het kunstminnend publiek. Ook de eigen
aardige expositielokalen worden ten 
zeerste geprezen; zo schrijft de Maas
bode in zijn nummer van Vrijdag 
7 Mei f.l.: 

,,Wij aarzelen niet, deze expositie
ruimten als momenteel eer der beste 
van geheel Brabant aan te merken." 

OPENSTE!...L:NG. 
Op 1 e en 2e Pmksterdag zal de tentoon
stelling voor het publiek geopend zijn 
onmiddellijk na de Hoogmis rot 6 uur 
namiddag. 
Mogen ,;-elen, vooral gedurende de Pink
sterdagen, de gelegenheid aangrijpen om 
kennis te nemen van Boxtel's kunstbezit. 
Het genot, om zo vele schone schilde
rijen te zien, welke anders vrijwel ontoe
gankelijk zijn, mag geen Boxtelaar, die 
gevoel heeft voor het schone, zich laten 
ontglippen! 
NAGEKOMEN SCHILDERIJEN. 
De collectie van 137 werken, zoals deze 
in de catalogus is vermeld, is nog met 
een drietal schilderijen uitgebreid, n.l.: 
Marius de Leeuw: Herten 
Wim van der Plas: Portret van Mgr. 

Zwijsen. 
Hetty Kluijtmans: Kinderkopje. 
In de Hal van het gemeentehuis werden 
bij afwisseling speciaal naar voren ge
bracht: 
Jan Kruijsen: Vrouw met kruisbeeld, 
Stamperius: Schepen, 
Frans Slager: oude mannenkop. 
Niemand, die het wel en wee van Boxtel 
interesseert, die belangstelling heeft voor 
wat er leeft en werkt, die Boxtel's cultu
rele vooruitgang ter harte gaat, verzuime 
deze tentoonstelling te bezoeken. Van 
Uw bezoek zult gij geen spijt hebben! 

Plaatselijk Nieuws 

Nationaal Festival 

en Muziek-Concours 

FEEST, MUZIEK EN ZON.

Feestelijker begin voor de viering van 
haar veertig-jarig bestaan had de R.K. 
Gildenbondsharmonie zich niet kunnen 
deuken. 
Een milde Meizon schiep een weldadige 
warmte in het heerlijke natuurpark van 
Stapelen, fris-groen getapijt, kleurig ge
nuanceerd door loverend geboomte en 
gedecoreerd door het slot uit de vroe
gere heerlijkheid Boxtel. Een paradijs ge
woon, om er de gast te zijn van de 
muze der muziek. 

Daar onder het gebladerte van de rode 
beukelaar, bracht onze burgemeester zijn 
gelukwensen aan de jubilerende vereni
ging, getuigde daarbij van de grote 
waardering voor het muzikale genot, 
door haar in een reeks van veertig jaren 
aan de Boxtelse gemeenschap geschon
ken, en prees de ijver van de leden in 
de beoefening der opwekkende muziek. 
Hartelijk huldigde hij de ere-directeur 
J. Hermans uit Den Bosch, die de jubi
lerende vereniging deze 40 jaren begees
terd heeft met zijn bezielende leiding. 
Na de heildronk werden door Harmonie 
,,St. Bavo" uit Nuth, bloemen aangebo
den. Een muzikale hulde bracht deze 
harmonie niet een groot ere-concert, na 
het Wilhelmus van de Gildenbondshar
monie. 

Eerste PlechtigeH.Mis 
LIEMPDE 
Tweede Pinksterdag zal de Weleerw. 
Pater Kees van SchDnc!el w.p., die op 11 
April priester gewijd werd, zijn Eerste 
Plechtige I -1. Mis opdragen in de paro
chiekerk St. Jans-Onthoofding. 

Zondagmiddag werd op de Markt, na de 
officiële ontvangst, de feestmars door de 
deelnemende verenigingen onder leiding 
van de heer C. van Kessel uitgevoerd. 
Het klonk als een. belofte. In een pittig 
marstempo werd hierna naar Stapelen 
getrokken, waar de diverse ko,·psen hun 
deel van het programma afwerkten voor 
het muziekminnend auditorium. 

Boxtel heeft op deze dagen door een 
druk bezoek uiting gegeven aan de sym
pathie voor de Gildenbondsharmonie._ 
Het muzikaal gevoel moge dan niet zo 
algemeen zijn, voór de jubilerende 
,,Bonds" is de gezellige drukte in elk ge
val een voldoening geweest, evenals voor 
de andere muziekgezelschappen, die 
Zondagmiddag met hun marsmuziek 
een gezellige sfeer brachten in het vlag
gende Boxtel met z'n helangstelle11de in
woners, in wiens midden zich de gasten 
werkelijk "thuis" voelden. 

De eerste dagen der muziekfeesten zijn 
dan ook schitterend geslaagd en een tref
fender viering had de Gildenbondshar
monie zich moeilijk kunnen dromen. Als 
de Pinksterdagen. even zonnig ziin als de 
openingsdagen en de belangstelling is zo 
mogelijk nog groter, dan zal dat de bloei 
van "onze" harmonie slechts versterken. 

DE PINKSTERDAGEN 
Op fste Pinksterdag vangt om 4 uur het 
grote vocale en instrumentale concert 
aan, dat aangeboden wordt door Boxtel's 
Orkestvereniging. Boxtel's Gemengd 
Koor, Gemengd Koor "St. Cecilia en 
St. Petrus" en Meisjeskoor "Lust tot 
Ontwikkeling". 
Diezelfde avond geeft Harmonie "Oefe
ning en Uitspanning" uit Beek en Donk 
een groot avondconcert. 
Op 2e Pinksterdag worden op de Markt 
om half een de marswedstrijden gehou
den, waaraan de harmonieën V.K.C. 
(Tilburg), St. Barbara (Dreumel) en Cre
sendo (Nijkerk) deelnemen. 
Om half twee begint het concours,- dat 
geopend wordt door de Voorzitter der 
R.K. Gildenbondsharmonie, C. van Kes
sel. Na afloop van deze wedstrijden geeft 
de jubilerende vereniging een groot Slui
tings-Concert. 

' 

ST. WILLIBRORD OP LUISSEL. 
Op Tweede Pinksterdag valt de vierdage 

van St. Willibrord op Luissel. In de na
middag wordt van 3-6 uur in de kapel 
de kinderzegen gegeven, terwijl er mede 
gelegenheid is de reliquie van St. Wil
librord te vereren. 
Voor dorstige pelgrims is op het erf van 
de boerderij "de Hondsberg" een ver
frissing te verkrijgen. 
Mogen velen op Tweede Pinksterdag ter 
ere van St. Willibrord opgaan naar de 
Luisselse kapel. 

HEEMKUNDIGE STUDIEKRING 
Door de Heemkundige Studiekring voor 
Boxtel en Omgeving werden een tweetal 
excursies uitgeschreven: een bezoek aan 
de tentoonstelling van Belgische kant ie 
's-Hertogenbosch op Vrijdag 14 Mei en 
een rondgang, onder leiding van de heer 
Ninaber van Eijben, over de tentoon
stelling van schilderijen in bezit van 
Boxtels inwoners op Tweede Pinkster
dag. 
Bijzonderheden zijn aan de leden per 
convocaat medegedeeld. 

TERUG UIT INDië 
Met het troepentransportschip "Johan 
van Oldenbarnevelt", dat vermoedelijk 
Dinsdag 18 Mei in Amsterdam zal aan
komen, repatriëren de volgende Boxtelse 
militairen: 
Sold. A. M. v. d. Broek (Julianastraat 4);
KoJ.. M. J. v. Bussel (Tongeren 35); 
Sol . J. M. v. d. Laar (Nieuwstraat 176); 
Sold. J. A. Laus (Van Osch & v. Leeu
wenstraat 10); Sergt. Th. F. Hurks 
(Rechterstraat 54); Beroeps-KNIL-Mili
tair Sergt.-Maj. J. J. v. Eyk (Mijlstraat). 

UITSLAG 

STEMMING GROSLIJST 

Van de op Zondag 9 Mei gehouden 
stemming voor de groslijst van de K.V.P. 
was de uitslag als volgt: 

(Lid) 
Mol 460 st. 
Serrarens 432 
de Kort 429 
Bastiaansen 25 
Hoog ers 28 
v. d. Broek 21 
Jansen 29 
v. cl. Berg 13 " 

(Plaatsverv.) 
12 st. 
35 
35 

294 
349 
415 
171 

Totaal uitgebrachte stemmen op 
102 " 
de ver-

schillende stemhureaux: 
Landbouwschool 271 (61 ongeldig) 
Burgakker 216 (17 ) 

Lennisheuvel 73 ( 2 ) 

BEDEVAART 

De bedevaart van Den Bosch en Omge
ving naar het St. Gerardusheiligdom van 
Wittem wordt dit jaar gehouden op Zon
dag 6 Juni. Een pracht van een reis en 
overvloedige -gelegenheid om aan de 
godsvrucht tot de grote Wonderdoener 
te voldoen. Deze heeft ook hier ontel
bare vereerders. 

TENTOONSTELLING 
BOXTELS KUNSTBEZIT 

De hoogst belangrijke tentoonstelling van 
schilderijen, in het bezit van Boxtels in
gezetenen, en die gehouden wordt in 
het gemeentehuis, blijft geopend tot 
Zondag�23 Mei. 
Zij is geopend op Zon- en F,;,eestdagen 
van 12 tot 18 uur en op Werkdagen van 
14 tot 18 uur. • 
Gedurende de beide Pinksterdagen is de 
tentoonstelling reeds open gesteld na de 
Hoogmis. 

BOXTELSE HUIS- EN 
GRONDEIGENAREN-VERENIGING 

Dinsdag 18 Mei a.s. houdt de Boxtelse 
Vereniging van Huis- en Grondeigenaren 
een vergadering in Hotel van Vlerken. 
Deze vergadering, die om 8 uur aan
vangt kan ook bezocht worden door niet
leden. Er bestaat dan tevens gelegenheid 
om zich als lid van de aici. Boxtel, die 
de laatste tijd aanmerkelijk in ledenaan
tal is gegroeid, op te geven. 

K.A.].
BESTUURS-LEIDERS-VERGADERING 

Op 2de Pinksterdag houden de Kajotters 
weer hun Bestuurs-Leidersvergadering 
met korte recollectie. 
Men vangt deze morgen-bijeenkomst aan 
met een algemene H. Communie onder 
de H. Mis van 7 uur in de Parochiekerk 
van het H. Hart. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
PARQCHIE H. HART 

Voor het Katholiek Thuisfront der par. 
H. Hart werd opgehaald bij gelegenheid 
van: 
12½-jarig huwelijksfeest v. cl. 

Aker-Doevendans 
Huwelij!< Pennings-Barten 
Begrafenis G. Elissen 
Thuiskomst Leo v. Laak 
Jaarvergadering Bouwvakarb. 

f 9,75 
" 13,70 
,, 13,79. 
" 6,26 

bond "St. Jos�ph" ,, 16,30 
87e verjaardag v. Roosmalen-

v. Geffen " 4,54),'Î 
1 e H. Communie Gerard v. 

Esch ,,10,-

Totaal f 74,34½ 

EXTRA-TREINEN MET PINKSTEREN. 

In verband met het te verwachten drukke 
reizigersvervoer met de a.s. Pinksterda
gen hebben de Ned. Spoorwegen van 
Vrijdag 14 t.e.m. Dinsdag 18 Mei vele 
extra-treinen ingelegd. De enkele trei
nen, die via Boxtel gaan, laten wij hier 
volgen: 

Vrijdag 14 Mei: 
Utrecht C.S.-Eindhoven. 

Vertrek Boxtel 19.11 
Maandag 17 Mei (2de Pinksterdag): 

Amsterdam C.S.-Eindhoven 
Vertrek Boxtel 23.08 

Dinsdag 18 Mei: 
Amsterdam C.S.-Maastricht 

Vertrek Boxtel 9.10 
Utrecht C.S.-Eindhoven 

Vertrek Boxtel 6.16 

Eindhoven-Den Haag 
Vertrek Boxtel 7.26 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 4 Mei t.e.m. 10 Mei 1948. 

GEBOREN: Anna M. dochter van A. H. 
Kruijsen en van G. P. E. v. d. Oetelaar 
- Franciscus J. zoon van W. Berkel
mans en van P. A. v. d. Loo - Theodo
rus B. M. zoon van W. Th. G. Barten 
en van J. v. Meurs - Wilhelmus H. M. 
zoon van H. v. d. Ven en van A. C. Ob
bens - Antonius M. zoon van M. v. d. 
Linden en van P. M. v. d. Wetering -
Hendrikus B. zoon van M. v. d. Linden 
en van P. M. v. d. Wetering - Francis
cus Th. G. M. zoon van Th. Fr. Breuer 
en van A. J. M. v. Turnhout - Alphon
sus J. Fr. C. M. zoon van Fr. A .A. v. 
Heesch en van C. C. G. M. de Wit. 
ONDERTROUWD: Henricus L. M. 
Lenders en Elisabeth M. W. C. J. van 
der Meijden. 

VRIJDAG 14 Mei 1948 

OMGEVING 

Zieken::Missie::Zondag 

1948 

Op uitdrukkelijk verlangen van Z. H. de 
Paus wordt op 16 Mei a.s. Eerste Pink
sterdag, de stichtingsdag van de H. Kerk, 
de Zieken-Missie-Zondag gevierd, met de 
intentie: de bekering van de heidenen en 
de uitbreiding van het Rijk Gods in de 
missielanden. 
Wanneer we ziek zijn, zijn �e onwille
keurig geneigd, alleen reeds door het 
feit, dat we ziek zijn en anderen tot last 
zijn, te menen dat we uitgeschakeld zijn 
in het maatschappelijk leven. Door deze 
oproep van de Paus worden we er weer 
eens aan herinnerd, dat we juist in onz(! 
ziekteperiode, meer dan anderen bevoor• 
recht zijn, om ons steentje voor de uit
breiding van het Godsrijk bij te dragen. 
Wat vraagt de Paus?. De H. Vader wil 
alle zieken van de gehele wereld mobili
seren tot een offer en gebedsactie voor 

. de missie. 
Zieken, gij brengt het offer van uw ge
zondheid, gij brengt het offer van de 
eenzaamheid, waardoor gij misschien, 
ver verwiiderd van uw familieleden, rus
ten moet tot herstel van uw gezondheid, 
gij hebt misschien een operatie in het 
vooruitzicht, een lange rustkuur. 
Het valt niet altijd mee u telkens weer 
te onderwerpen aan het advies, dat de 
dokter u geven zal, welnu; Gij hebt htt 
al dikwijls gehoord en gelezen en van
daag leest gij het opnieuw: Al uw pijnen, 
al uw offers, al uw lijden, gij kunt het zo 
verdienstelijk maken voor anderen. 
Niemand beter dan gij kunt u indenken, 
wat het zel:(gen wil, dat de missionaris 
vaak het ofter van de eenzaamheid moet 
brengen, wanneer hij op een verafgele
gen missiepost zijn moeilijke taak moet 
vervullen. Is het geen troost voor u, te 
weten, dat gij met hem verbonden zijt, 
en dat gij hem sterken kunt, door uw 
beproeving voor zijn intenties op te 
dragen. 
Gij hebt kunnen lezen van de verwoes
tingen, die de oorlog ook in het missie
gebied, zowel-geestelijk a�::; �lijdelijk het:{L 
achtergelaten, wat een moeite, wat een 
tijd en wat een zorgen er nodio zullen 
zijn, om deze achterstand weer i� te ha
len, en gij weet ook, dat het menselijk 
pogen alleen dan zal slagen, wanneer het 
door de zegen van 0. L. Heer bekroond 
zal worden. 
L�ten wij, die �oor kortere of langere 
t1Jd aan het ziekbed zijn gekluisterd, 
allen samen ons verenioen tot dit belano
rijk offensief dat de Paus heeft aano�
kondigd voor het behoud en de uitb;ei
ding van het Godsrijk. Daarom: Alle 

werken, alle pijnen, alle offers van Eer
ste Pinksterdag: Draagt ze bij uw mor
genugebed aan God op voor de bov�n
genoemde intentie van Z. H. de Paus. 
En van uw ziekbed zal weer een ganse 
dag verdienstelijk gemaakt worden voor 
anderen, die uwe hulp niet kunnen 
missen. 
Zo . sluit ge u �aneen tot een machtig 
1thmsfront, waarm ge vinden zult een 
bron van genaden voor u zelf en voor 
al degenen, die arbeiden aan de uitbrei
ding van het Godsrijk in de talrijke mis
siegebieden. 

We drukken hieronder voor onze zie
ken het voorgeschreven gebed af: 

GEBED. 
Almachtige God, die gewild hebt dat Uw 
Goddelijke Zoon de Lijdenskelk dronk, 
bittere smarten leed en zelfs de vernede
rende kruisdood onderging om daardoor 
de wereld te verlossen en voor alle men
sen de Hemel te verdi;nen wil zo 
smeek ik U op deze dag, het' offe: van 
mijn ziekte en lichamelijk lijden aanvaar
den, hetwelk ik U opdraag volgens de 
intentie van onze H. Vader de Paus voor 
de bekering der heidenen en voor de uit
breiding van Uw Rijk in de Missielanden. 

Zend Uwe Geest uit over de Missie
landen 
En Gij zult het aanschijn dier heidense 
wereld vernieuwen. 

Onze Vader enz., \'7ees gegroet enz. 
H. Maria, Koningin der Apostelen, 

bid voor ons. 
H. Petrus, Prins der Apostelen, bid 

voor ons en voor de inlandse 
seminaristen. 

H. Franciscus Xaverius, bid voor ons. 
H. Theresia van het Kindje Jezus, 

Patrones der Missiën, bid voor ons. 

GEHUWD: 
Antoon van der Heijden en Johanna van 
Nieuwburg - Cornelus Vissers en Eliza
beth van der Heijden - Arnoldus Dan
kers en Francisca van den Brand - Jo
hannes Kardurk en Christina van Rure
monde. 

,, 
Il 

Il 

,, 



De Schilderijen Tentoonstelling QP het Gemeentehuis 
moet U zeker bezoeken tijdens de Pinksterdagen. Geopend van 111/2 tot 6 uur 

Wanneer zullen de kerk

klokken van St. Petrus 

luiden? 

Nu de nieuwe kerkklokken weer terug 
zijn zullen ze weer de taak gaan vervul
len om het lief en leed van de parochia
nen te gaan vertolken, zoals ook hun 
voorgangers op de oude klokkestoelen 
dit hebben gedaan. 
Zo zal voortaan bij ieder H. Doopsel, 
dat in onze parochiekerk wordt toege
diend,' Petrus worden geluid, om de 
vreugde over het Kindschap Gods te 
uiten. St. Petrus immers, de hemelportier, 
zal terecht zijn vreugd� kunnen uiten, 
daar hij bij iedere Doopplechtigheid de 
zware hemelpoort voor deze nieuwe he
melburger zal ontsluiten. 
Bij een Huwelijksmis zal Pacificus (de 
Vreedzame) klinken, terwijl bij overlif
den de zwaarste ( St. Jozef, de patroon 
van een zalige dood) het doodsbericht 
zal doen horen. 
De klokken, die als taak hebben, de 
parochianen op te roepen tot gebed, vra
gen dan ook, dat bij deze berichten, die 
zij bekend maken, gebeden zal worden 
een Onze Vader en een Weesgegroet, 
naargelang de intentie: Bij het Doopsel, 
opdat het kind in eer en deugd met 
Gods genade zal mogen opgroeien; Bij 
het huwelijk, opdat de vrede des Heren 
het jonge paar op de levensweg zal mo
gen vergezellen, en bij overlijden een
zelfde gebed voor de zielerust van de 
overledene. Wanneer een van de paro
chianen overleden is, zal onmiddellijk na 
ontvangst van het bericht, geluid worden. 
Zou dit in de late avond, of 's nachts 
gebeuren, dan zal dit de eerstvolgende 
morgen om 9 uur bekend gemaakt 
worden. 
Zo zullen de klokken er ons aan herin
neren, dat de ba'nd van de parochie een 
gemeenschapsband is, die ook zeker voor 
ieder lid van die gemeenschap bepaalde 
plichten meebrengt. En zoals in een huis
gezin bij een blijde of droeve gebeurte
nis de huisgenoten samen neerknielen in 
gebed, zo is het ook plicht van iedere 
parochiaan, om-te bidden voor de mede
parochianen, die een droeve of blijde 
gebeurtenis in hun gezin meemaken. 
Wanneer ge dus de klokken· in deze 
functie horen gaat, weet dan, dat zij 
op de eerste plaats vragen en roepen om 
uw gebed voor het lief en leed van die 
medemensen, die met u verbonden zijn 
door de band van het parochieleven. 

Stichting 1940-' 45 
Cala-concert door Concertgebouw-orkest

o.l.v. Pierre Monteux.

Ten bate van de Stichting 1940/45 con
certeert op Maandag, 31 Mei a.s. het 
Concertgebouw-Orkest in het Casino te 
Den Bosch, onder leiding van Pierre 
Monteux. 
Uitgevoerd worden de volgende werken: 
1. C. M. von Weber:

Ouverture Euryanthe 
2. Brahms: 2e Symphonie
3. R. Strauss: Tyll Eulenspiegel
4. Maurice Rave!:

2e Suite Daphne et Cloë. 
Het woord zal worden gevoerd door 
Prof. Dr. J. E. de Quay, Commissaris ·der 
Koningin in de Provincie Noord-Bra
bant, Ere-Voorzitter. Na afloop zal er 
gelegenheid zijn tot entretien in de foyer. 
Medewerking van Han Beuker en Wou
ter Denijs. 
Avondtoilet verplicht. 
Prijzen der plaatsen bedragen: 
Zaal f 10,-; Balcon !7,50 en 2e Balcon 
f 5,-. 
Zeer zeker zullen ook vele ingezetenen 
van Boxtel van dit bijzondere - concert 
van ons vermaarde orkest willen genie
ten. Daarnaast biedt het bezoek aan dit 
concert wederom een gelegenheid bij te 
dragen in het fonds van de Stichting 
1940/45. 
Ingezetenen van Boxtel kunnen kaarten 
bestellen aan het adres: Boxtel, Station
straat 105. Aanvraizen van kaarten uit
sluitend schriftelijk, zonder bijsluiting 
van geld. Aanvragen moeten uiterlijk 
22 Mei a.s. binnen zijn. 

Snapshots uit een Missie-reis 
Nieuw-Guinea. 

Voor mij ligt Nieuw-Guinea. Een land 
van onbeschrijflijke barbaarsheid, die zich 
eeuwen lang geuit heeft in ontucht, kop
pensnellerij en menseneterij, welke prac
tijken zelfs tot godsdienst verheven zijn. 
Een land, waar de oer-heidense instiocten 
soms onuitroeibaar schijnen. 
In de twee maanden, dat wij er vertoe
ven, bereikten ons reeds herhaaldelijk 
geruchten over grote koppensnellerijen 
en moordpartijen in het duistere binnen
land, waar onze mannen werken. Soms 
duiken ze plots ergens op, de zwervers 
Gods, uitgeout door het urenlange waden 
door zompige moerassen. 
Maar ze bereiken er een geloofsbloei, 
die onmogelijk schijnt bij een volk, dat 
zelfs zo egoïstisch is, dat men een zieke 
liever laat sterven dan wat voedsel met 
hem te delen. 

Comfort, 
Nieuw-Guinea, land ook zonder het 
minste comfort. We reizen in deze ach
terhoek van de wereld bijv. vrij veel 
met een motorboot, maar een verloren 
schroefje of een vuiltje in de motor kan 
het gevalletje waardeloos maken, omdat 
er geen andere motor en al evenmin een 
reparateur te vinden is. 
Heeft men dan het geluk, als ik had op 
mijn reis van Aroe-eilanden naar Mimica, 
een sleepboot te treffen, die je verder 
wil tran�porteren, dan is er nog aardig 

wat te genieten: De zonsondergang op 
zee, bergen, die in de verte voor U op
doemen en zich langzaam en machtig 
verheffen. 
Verwacht er echter geen comfort. ,,Al
leen als wij het leven wat uit een spor
tief oogpunt bekijken, is het uit te hou
den," zeiden me een paar Nederlanders, 
die met wat Indonesisch personeel de 
boot bemanden. 

Rooms Leven. 
In Roemaat hebben we pas nog 250 
kinderen gevormd. Na deze plechtigheid 
voerden de kinderen inlandse dansen en 
gezangen uit ter ere van Monseigneur 
Grent, die het Sacrament had toegediend: 
's Middags werd een nieuwe, mooie Ma
ria-kapel ingezegend en bij gelegenheid 
hiervan verhaalde Monseigneur in de 
Maleise taal van de schone gewoonten 
van het Brabantse en Limburgse volk om 
langs de wegen kruisbeelden en kapelle
kes te plaatsen en hoe goed het was 
tf e:;er���?,olieke gebruiken ook hier in
U ziet hieraan, dat het roomse leven, 
dat hier ontplooid wordt werkelijk een 
vrucht is van Uw godsdienstig leven en 
daarvan zelfs de bijzondere kenmerken 
gaat dragen. 
Na de inwijdingsplechtigheid voerden de 
volwassenen van het dorp dansen en ge
zangen uit ter ere van Maria, die tót 
de vol_gende morgen voortduurden. 

,,Gaat en onderwijst." 
Na in Ohoideertoetoe nog een soortge
lijk vormingsfeest te hebben meegemaakt 
en een kleine maand op Kei te zijn ge
weest, gingen we naar de hoofdstad van 
regering en missie op Zuid-Nieuw-Gui
nea. Eerst deden we Dobo a.1n, waar ik 
vlug zo veel mogelijk katholieken bij el
kaar trommelde om er biecht te horen 
en Mis te lezen. 
Daarna ging het weer verder. Op de 
schepen trof ik nog veel dekpassagiers; 
dat zijn Indonesiërs, die voor weinig geld 
op het dek van het schip mee mogen 
reizen . 
Het zijn 'i,Oornamelijk katholieken, zodat 
ik mijn missiewerk onder de reis kon 
voortzetten. 
Dat is voor mij even gelukki_g als toe
vallig, aangezien het nog zeker een half 
jaar zal duren, alvorens ik op mijn plaats 
van bestemming ben. 
Nu kan ik tenminste reeds de uitdrager 
zijn van ons geloof, ons evangelie, onze 
blijde boodschap van redding. 
Help me hierbij een beetje door Uw 
gebed. 

ANT. WELLING, M.S.C. 

Landbouw en Veeteelt 
EERSTE V ARKENSFOKDAG VAN DE 

KRING MEIERIJ WEST. 
Onder grote belangstelling is de eerste 
varkensfokdag v. d. Kring Meierij ·west 
op 3 Mei te Boxtel gehouden. Het weer 
was gunsti" _en de aanvoer van de var
kens van het V.D.L. en G.Y. was zeer 
goed. 
Ruim 120 hokken opgegeven; 70 V.D.L. 
en 50 G.Y. 
Er waren van beide rassen onder de 
oudere dieren enkele' goede kopnummers 
aanwezig, van deze werden nog 14 stuks 
als de beste dieren aangewezen voor de 
Centrale Varkensfokdag te 's Bosch. 
Bij de jongere varkens waren weinig uit
blinkers. Deze kwamen veelal nog wat te 
kort in type. Speciaal het beenwerk liet 
te wensen over, terwijl er verschillende 
bij waren, die onvoldoende weidegang 
hadden gehad. 
Van de G.Y.-varkens • werd de Zeug 
B 12095 (kl;isse V) van A. Bertens (Haa
ren) kampioen. 
Reserve-kampioen werd de zeug B 12062* 
(Klasse V) van J. Schoones uit Haaren. 
Van de V.D.L.-varkens behaalde Zeug 
A 64359* (klasse IV) het kampioenschap 
Eig. H. Megens, Boxtel. 
Reserve-kampioen werd de zeug 
A 62092* (klasse IX) van M. v. d. Steen, 
Boxtel. 

BEDRIJFSPENSIOENFONDS 
VOOR DE LANDBOUW.

Op initiatief van ons bedrijfsorgaan, de 
Stichting voor de Landbouw; werd door 
de Regering het instellen van een be
drijfspensioenregeling voor de Landbouw 
aanvaard. 
Het landbouwbedrijf kent dus zijn eigen 
bedrijfspensioenregeling en gaat de uit
voering ervan zelf ter hand nemen. 
Onder de pensioenregeling vallen zij die 
in de navolgende bedrijfstakken werk
zaam zijn of zijn (Teweest. 
Namelijk: akker- en weidebouw, vee- en 
pluimveehouderij, groente- en fruitteelt, 
boomkwekerij, bloembollenbedrijf, bloe
misterij, zaadteelt, bijenteelt, hoveniers
bedrijf, bosbouw, griend- en rietcultuur, 
veen- en dorsbedrijf, spuiterijen, loon
ploeg- en loonmaaibedrijf, grasdrogerijen, 
aardaopelsorteer-inrichtingen, Directie 
Noord-Oost-polder, Gront Mij., Heide 
Mij. en Staatsbosbeheer. 
Hieronder vallen dus ook alle boeren
knechten van 17 jaar en ouder. 
De pensioenregeling zal niet van toe
passing zijn voor personen, die vóór t 
Mei 1947 de 65-jarige leeftijd hebben be
reikt, ofwel personen die vóór t Mei 
t 947 invalide ziin geworden. 
Voor al deze belanghebbenden zal een 
vergadering worden belegd op Dinsdag 
18 Mei a.s., 's avonds om 8 uur in "De 
Ark", waar een nadere uiteenzetting zal 
worden gegeven. 
Zie hieromtrent aanplakbiljetten. 

De Sociale Verzekerings-Comm. 
voor het Pensioenfonds in de 
Landbouw. 

CQLORA_DOKEVERBESTRIJDING. 
Het warme, zonnige weer_ gedurende de 
laatste dagen heeft o.m. tot gevolg, dat 
momenteel de overwinterde kevers uit 
de grond komen. 
Vooral in het Zuiden, midden en Oosten 
van ons land zijn op sommige plaatsen 
de aantallen kevers zelfs zeer groot. Het 
is daarom van het allergrootste belang 
alle kevers onmiddellijk op te sporen en 
te vernietigen om aantasting van het 
aardappelgewas en eiafzetting te voor
komen. 
Indien zeer veel kevers voorkomen en 
het afzonderlijk verdelgen daardoor bijna 
een onbegonnen werk is, dient een gron
dige behandeling met een insectendo
dend middel te worden uitgevoerd, 
waarbij in dit stadium - ·om verjaging 
der kever_s te voorkomen - de voorkeur 
moet worden gegeven aan behandeling 
met DDT-middelen. 
Aardappeltelers, let thans regelmatig op 
Uw gewas. Elke kever, die nu vernie
tigd wordt, betekent een groot aantal 
larven minder in de toekomst. 

Distributie=Nieuws. 

OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 16 tot en met 

29 Mei 1948 

Bonkaarten KA, KB, KC 806 
380 Algemeen 200 gram brood (geldig 

tot en met 22 Mei). 
381 Algemeen 400 gram brood of 1 

rantsoen gebak. 
382 Algemeen 1600 gram brood (geldig 

tot en met 22 Mei). 
383 Alizemeen 750 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., of 1500 gram jam, 
stroop enz., of 750 gram versnape
ringen. 

385 Algemeen 100 gram bloem of zelf-
rijzend bakmeel of kindermeeî. 

387 Algemeen 120 gram spijsolie. 
389 Algemeen 2 eieren. 
379 Algemeen 250 gram waspoeder. 
375 Reserve 800 gram brood (geldig 

tot en met 22 Mei). 
378 Reserve 400 gram brood (geldig 

tot en met 22 Mei). 
Bonkaarten KD, KE 806 
879 Algemeen 500 gram waspoeder-
880 Algemeen 200 gram brood (geldig 

tot en met 22 Mei). 
-881 Algemeen 400 gram brood of 1

rantsoen gebak. 
882 Algemeen 400 gram brood (geldig 

tot en met 22 Mei). 
883 Afgemeen 500 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz. of 1000 gram jam, 
stroop enz., of 500 gram versnape -
ringen. 

885 Algemeen 100 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

887 Algemeen 120 gram spijsolie. 
889 Algemeen 2 eieren. 
875 Reserve 400 gram brood (geldig 

tot en met 22 Mei). 
878 Reserve 500 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

Tabaks- en Versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 802. 
49, 50, 53 Tabak 2 rantsoenen sigaret

ten of kerftabak. 
51 Versnaperingen 200 gram versnape

ringen of 200 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 400 gram jam, 
stroop enz. 

54 Versnapermgen 100 gram versnape
ringen of 100 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 200 gram jam, 
stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
. Vrijdag 14 Mei worden gebruikt. 
Niet aangewezen en vernietigd kunnen 
worden: de bonnen 332, 334, 335, 8;l.4, 
835 Melk, 340, 341, 342, 344, 347, 844,
846 en 847 Reserve, 300, 330, 800, 830 
Algemeen. 

Sociale Verzekeringen. 
Voor de gehuwde rentetrekkers is het 
in ons vorig nummer genoemde bedrag 

� vanzelfsprekend nog te laag, vandaar dat 
deze nog een gezinstoeslag van f 35,
per maand ontvangen. 
In totaal wordt het dan aan rente 
en toeslag maximaal -± f 76,- per 
maand. Bovendien de kinderbijslag, waar� 
voor ook een wetsontwerp dd. 21 Fe
bruari 1948 bij de Tweede Kamer is in
gediend, hetwelk tot Wet verheven ver
moedelijk gelijktijdig in werking zal tre
den. Deze Kindertoeslag voor de invali
de arbeider is vrijwel- dezelfde als de 
kinderbijslag welke de valide arbeider 
volgens de Kinderbijslagwet ontvangt. 
Bedraagt deze zoals bekend voor de eer
ste drie kinderen f 0,40 per kind en -per 
dag en van het vierde kind of f 0,50 per 
kind en per dag, voor de invalide arbei
ders -zal de kindertoeslag op de invali
diteitsrente voor de eerste drie kinderen 
f 10,- per kind en per maand en van 
het vierde kind af f 12,50 per kind en 
per maand bedragen. Voor de invalide 
arbeiders is ze echter per maand bere
kend omdat ze tegelijk met de invalidi
teitsrente maandelijks zal worden uitge
keerd. 
Ontvangt de invalide arbeider thans in
dien er voor hem regelmatig op de rente
kaart zegels •zijn geplakt tot heden on
geveer f 4,80 per week, dan krijgt �ij 
daarop 75 % toeslag plus per kind 20 % 
toeslag tot 6 kinderen, dan wordt dit in 
totaal ± f 14,16 per week of rond 
f 61,- per maand. 
Zodra de nieuwe regeling ingaat wordt 
dit f 4,80 + 100 % toeslag = f 9,60 
per week of f 40 per maand, daarbij 
komt voor de eerste drie kinderen 
f 30,- en voor de volgende drie kinde
ren f 37,50 per maand, zodat het totaal 

bedrag dan f 107,50 per maand wordt. 
Van zeer groot belang is, dat er geen 
grens is getrokken wat het· aantal kinde
ren betreft. Zo ontvangt ook een invalide 
arbeider met 10 kinderen thans f 61,
per maand daar de de 20 % verhoging 
per kind slechts geldt vd'or 6 kinderen. 
Volgens de nieuwe regeling zal deze 
man ontvangen rente + toeslag voor 
hem zelf f 40,- per maand, voor de 
eerste 3 kinderen f 30,- en voor de 
7 andere f 87,50 per maand, zodat zijn 
totaal wordt ± f 157,50 per maand. En 
dan zijn er nog arbeiders, helaas velen, 

• die de betekenis van het bezit van een
rentekaart nief beseffen. 
Behalve aan de gehuwde mannelijke
rentetrekker -wordt de gezinstoeslag van 
f 35,- per maand ook verleend aan een 
gehuwd geweest zijnde man of vrouw 
(weduwnaar{ weduwe, van echt geschei
den man o vrouw) indien deze kinde
ren beneden de leeftijd van 16 jaar heb
ben of kinderen van 16 tot en met 20 
jaar die dagonderwijs volgen. De reden 
van deze uitbreiding van de gezinstoe
slag is, dat men het billijk acht, �at ook 
aan weduwnaars, weduwen en van echt 
gescheiden personen, die met hun min
derjarige kinderen ingezinsverband de 
huishouding voortzetten, die toeslag 
wordt verleend. Bovendien krijgen ook 
de kinderen van deze de bovenomschre-
ven kindertoeslag. 
Ook de weduwen, die in het genot zijn
van een weduwenrente ingevolge de In
validiteitswet, dat zijn de wed.uwen, die 
deze rente trekken ingevolge de verze
kering van de overleden man, indien zij 
60 jaar zijn, of eerder wanneer zij blij
vend invalide zijn, hebben recht op de 
gezinstoeslag van f 35,- per maand, in
dien er kinderen zijn beneden 16 jaar of 
kinderen van 16 tot en met 20 jaar die 
dagonderwijs volgen. En ook deze kinde
ren genieten de kindertoeslag boven om
schreven. 
De gezinstoeslag is bedoeld om de ge
huwde mannelijke rentetrekkers en met 
deze gelijk te stellen rentetrekkers inge
volge de Invaliditeitswet, dus ingevolge 
het bezit van een rentekaart, op een 
enigszins redelijk peil te brengen. Nu 
komt het voor dat iemand meer dan 2/a 
arbeidsongeschikt is tengevolge van eert
hem overkomen ongeval. Deze krijgt dan 
een ongevalsrente van 70 % bij algehele
arbeidsongeschiktheid. Bij een weekloon 
van f 50,- derhalve f 35,- per week. 
Doch zo iemand krijgt dan ook als ge
volg van het bezit van een rentekaart 
invaliditeitsrente, welke met 100 % wordt 
verhoogd. Bedraagt deze rente thans 
f 4,- per week, dan wordt deze na de 
100 % verhoging f 8,- per week. De 
totale rente van zulk een algeheel inva· 
lide rentetrekker bedraagt dan f 35,
+ f 8,- = f 43,- per week. Het is 
duidelijk, dat dit soort rentetrekkers niet 
voor de gezinstoeslag van f 35,- per 
maand in aanmerking komen. Wel ko
men zij dan nog voor kindertoeslag in 
aanmerking, indien er kinderen beneden 
16 jaar zijn of beneden 21 jaar, die dag
onderwijs volgen.
Nu kan het voorko!nen dat de ongevals
rente laag is en dit vooral terzake van 
ongevallen vóór 1 Januari 1947 in ver
band met de toen veel lagere lonen. 
Deze rente, indien minder bedragend 
dan f 35,- per maand wordt dan tot dit 
bedrag, dus tot dat van de gezinstoeslag 
aangevuld. 
De 100 % toeslag en gezinstoeslag komt
alleen te gelden voor rentetrekkers bene
den de 65 jaar en houden op indien de 
65-jarige leeftijd wordt bereikt. Immers
voor de 65-jarigen en ouderen is een 
regeling getroffen bij de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening . 
Tot slot zij nog medegedeeld dat, in
dien de toeslagen bij Besluit in de bezet
tingstijd toegekend, komen te vervallen, 
het kan voorkomen, dat een rentetrekker 
in inkomen achteruit gaat en dat is een 
65-jarige, die niet in het genot is van een
noodvoorziening Ouden van Dagen of 
de wezenrentetrekkers die niet in aan
merking komen voor kinderbijslag. In 
deze 0evallen blijft de oude dus de be
staande verhoging bij wijze van overgang
gehandhaafd. 
In het volgend artikel zal het Wetsont
werp tot toekenning van een kinderbij
slag aan invaliditeits- ouderdoms- en 
wezenrentetrekkers, waarvan ik hierbo
van reeds een enkel voorbeeld gaf, in 
zijn geheel worden behand_eld. 
(Wordt vervolgd) H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 
OM DE K.N.V.B. BEKER 

Longa door ODC uit de 
Bekerronde gewipt. 

Longa-ODC 0-1 

ODC zorgde voor de grote verrassing 
door Longa uit Tilburg een verdiende 
nederlaag, zij het dan ook met het 
kleinst mogelijke verschil, toe te bren
gen. Dat viel de Longa-mannen niet m·ee, 
en van meet af aan hebben zij het uiter
ste moeten geven, om te voorkomen dat 
de nederlaag niet groter is geworden. 
Wanneer de eerste helft een drie nul 
voorsprong had gebracht voor ODC, dan 
was de verhouding eerst normaal ge
weest. Dat het desondanks maar bij een 
doelpunt bleef, was voor Longa te dan
ken, aan puur geluk. Reeds in de eerste 
minuut schoof v. d. Boogaard door de 
Longa-verdediging en zijn geweldig hard 
schot sloeg tegen de paal. 
In het middenveld waren de Longa-jon
gens de ODC-ers bepaald de baas, maar 
de balans sloeg duidelijk over in het 
voordeel van ODC waar het de voor
hoede betrof. 
De Longa-verdediging verrichtte prachtig 
werk. J-:Iet geluk is echter met hen, wan-

neer een voorzet van Schalks, via het 
been van Luijtenaar, van richting veran
dert, zodat Hazenberg, alleen in het 
Longa-doel staande, de bal net niet aan 
kon. Het spel gaat gelijk op en van 
overwicht van een der partijen is geen 
sprake. Drie minuten voor rust krijgt 
Pennings de bal aangegeven van Van 
Wijk, en wanneer iedereen een voorzet 
verwacht, lost hij een hard schot, dat 
via Luijtelaar in het Longa-doel ver
dwijnt. Aangezien men er niet zeker vai:i 
is of de bal de doellijn gepasseerd is, 
loopt v. d. Boogaard resoluut de bal in 
het net 0-1. 
Wanneer even later de spelers de kleed
kamers opzoeken, krijgen zij een welver-
diend applaus. 
De tweede drie • kwartier begint met een 
gelijk opgaande strijd, doch naarmate de 
tijd verstrijkt, wordt Longa sterker. De 
ODC-ers wagen zich niet meer naar
voren, en de ODC-voorhoede opereert 
meestal met drie man. Het is jammer, 
dat de Longa-lui het laatste kwartier zich 
laten verleiden tot unfaire trucjes. Voor-_ 
al Wagenaars, die een brill1mte partij 
stoppert, moet he.t ontgelden. Bijna is het 
twee nul, wanneer v. d. Boogaard, d.e 
Longa-verdediging voor de zoveelste 
maal passeert en hij op het juiste moment 
overgeeft aan Hazenberg, die z'n hard
schot, buiten bereik van Luijtelaar, door 
Mathijssen van richting ziet verander,! 
en naast gaan. Meister veroorzaakt dan 
een strafschop die Schellekens tegen de 
paal schiet. Onder grote spanning ver
strijkt de tijd en heeft ODC de tweede 
ronde overleefd. 
De opstelling van beide elftallen was als 
volgt: 
Longa: 

Luijtelaar' 
Mathijssen v. d. Donker -

v.- Berkel v. d. Boogaard Mes
v. Gestel Schellekens v. Helvoort

Villevoye de Rooy 
Ö.D. C. • 

Bergwerff _ Schalks 
v. d. Boogaard Hazenberg Pennings

Meurs Wagenaars v. Wijk 
Meister Peijnenburg 

Bertens 
A.s. ZONDAG DE 3e RONDE

O.D.C. - Budel-Schoot
Ogenschijnlijk een makkelijker wedstrijd 
dan ï.I. Zondag. O.D.C.-ers past op. Bu-·
del-Schoot speelde Zondag j.l. gelijk in 
Bladel, dat van te voren T.S_.C. (Ooster
hout) met 2-0 had gewipt. Uit onder
vinding weten we, dat de Bridelsen een 
hard partijtje voetbal spelen. Het parool 
zij dus: geen onnodige duels. 
Het tweede elftal speelt in Vlijmen ook 
voor de Beker tegen het tweede elftal 

• V<ln de Boys.
Het A-elftal gaat op tournooi bij Hiero�
nymus in Tilburg. 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel- Groen-Wie 

Ofschoon "Boxtel" het derde-klasse
schap reeds op haar naam heeft staan, 
blijft men nog even in de vierde klas 
vertoeven. 
A.s. Maandag (2e Pinksterdag) wordt de
nog te speleri competitiewedstrijd Boxtel 
-Groen-Wit gespeeld. De uitstekende
uitwedstrijd leverde destijds· een 4-t 
overwinning voor de Boxtelse ploeg op. 
Laat Boxtel Maandag haar klasse-meer
derheid eens tonen. 

M.E.P.-NIEUWS.
Nu het hockeyseizoen zijn einde nadert, 
richten de gedachten van onze sportlief
hebbers zich op het jaarlijkse sluitings
feest van M.E.P. het tournooi, dat op 2e 
Pinksterdag a.s. in het wandelpark wordt 
gehouden. 
Dit jaar draagt dit traditioneel geworden 
feest van M.E.P. wel een zeer bijzonder 
karakter door de promotie van het te 
herenelftal naar de 2e klasse en d� 
grote bloei van M.E.P. gedurende het af
gelopen seizoen. 
Daar er slechts een beperkt a�ntal elf
tallen aan de wedstrijden kan deelnemen, 
heeft onze vereniging een keuze moeten 
doen uit de vele verenigingen, waarmede
het bevriend is. 
De deelnemende verenigingen zijn: For
ward uit Tilburg, Oranje-Zwart uit Eind
hoven, De Hopbel uit Schijndel; Keep
fit uit Oss, Geel-Zwart uit Veghel, Li
berty uit Dongen, de Venlo-Girls en
M.E.P.
De organisatie is in goede handen en
wanneer het weer een beetje meewerkt, 
twijfelen wij er niet aan, of ook dit jaar 
zal dit festijn zeker slagen. -
Na afloop van de wedstrijden wordt de
dag besloten met een gesloten bal, gege
ven door de Hockeyclub M.E.P. in Hotel 
Theeuwkens, waaronder de prijsuitrei--
king zal plaats vinden. 

T AFELTENNISNIEUWS 
Op 6 Mei organiseerde de Zalt-Bom
melse Tafeltennfsvereniging een groot 
tournooi, waarvoor veel belangstelling 
bestond uit de verschillende aangrenzen-
de provincies. 
Uit Boxtel hadden slechts Richard Stein
mann en Jan van Berkel ingeschreven en 
wel in de eerste klasse. 
Bijzonder fraai is het daarom dat R. 
Steinmann de eerste en Jan van Berkel 
4e tweede prijs behaalde van de ruim 50 
eerste klassers welke ingeschreven , 
hadden. 
R. Steinmann speelde zeer goed en won
o.a. in de halve finale van de Tilburgse
kampioen. J<)n van Berkel schakelde in 
de demi-finale de zeer sterke Nijmeegse 
speler H. Beijnvoort uit. • JDe finale wist R. Steinmann met - het 
kleinst mooeliik verschil (21-19) te witi
nen in de beslissende 3de game. 
Een prach\ig bekertje en een mooie me
daille was de beloning voor deze schit
te11mde prestatie. 



Parochie�Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Zondag 16 Mei Hoogfeest van 
Pinksteren 

Een goed Katholiek is in de kerk. 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst dan de· kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 
De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van kwart voor 8 wordt op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie, terwijl de H. 
Mis van 9 uur wordt opgedragen voor 
een bizondere intentie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Nederlands Episcopaat, welke bizonder 
in de milddadigheid van de gelovigen 
wordt aanbevolen. 
Na de middag om 3 uur Plechtig Lof 
met sermoon en na het Lof gelegenheid 
tot biechten tot 5 uur. 
MAANDAG, Tweede Pinksterdag. De 
HH. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 
uur en om half 11 de Hoogmis. Vandaag 
wordt de H. Mis van half 7 opgedragen 
voor een bizondere intentie, terwijl de 
H. Mis van kwart voor 8 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van de parochianen. 
Op deze dag gaat ook in alle HH.
Missen de 2e schaalcollecte voor de.
bizondere noden van het Episcopaat,
welke bizonder in de milddadigheid van 
-de gelovigen wordt aanbevolen.
Het is op deze dag geen geboden feest
dag, maar het is de wens der kerkelijke
-Overheid, dat de gelovigen deze dag als 
Feestdag zullen vieren.
. Des avonds om 7 uur Lof met Rozen
hoedje.
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. 
Deze week iedere avond Lof met Rozen
hoedje v.w. de Meimaand.
.Zaterdag is het biechthoren van half 3
tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Dopen iedere d-~ van half 3 tot 3 uur.
Op uitdrukk�ijk verlangen van Z.H.
-de Paus wordt op Eerste Pinksterdag de
Zieken�Missie-Zondag gevierd. De H. 
Vader vraagt aan alle zieken deze dag 
-hun lijden op te dragen voor de beke
ring der heidenen en de uitbreiding van
. het Rijk Gods in de missielanden.
A.s. Zondag gaat in alle HH. Missen de
te schaalcollecte voor het seminarie.
DINSDAG: om kw. voor 7 gez. mndsr.
voor Adrianus v. d. Meyden; z.a. gel.
mndst. voor Anna Hensen- v. d. Langen
berg; H. Ha,-taltaar gel. mndst. voor
Johanna van Woensel-Spierings; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Jacoba v.
d. Wetering-Janssen v.w. de Bond van
het H. Hart; om half 8 gel. mndst. voor 
Gerardus van Brunschot; z.a. gel. H.
Mis ter ere van de H. Clemens uit dank
baarheid; H. Hartaltaar gel. H. Mis v.
Catharina Grüntjes v.w. de kleinkinde
ren; om half 9 gez. jrgt. voor Lambertus 
v. d .Wiel; oln half 10 gez. H. Mis tot
bizondere intentie.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
·gez. jrgt. voor Adriana v. d. Hagen-v.
-d. Ven; z.a. gel. mndst. voor Hendrica
de Bresser-v. d. Loo; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Cornelia van Hal-van Riel;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Adria
nus v. d. Meyden v.w. de Bond van het
H. Hart; om half 8 gel. H. Mis voor
-Onze jongens in Indië v.w. Maria's • Bid
<lend Leger; z.a. gel. jrgt. voor Petro
nella Hoogaars; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Franciscus Verheyden vanwege 
-de buurt; om half 9 gez. mndst. voor 
Rosalie de Haas-Selhorst. 
DONDERDAG: kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Marinus van Griensven; z.a. 
gel. mndst. voor Cornelis v. d. Heuvel; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor overl.
-0uders Schoorma.n; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Alfonsus van Vlerken v.w.
de Bond van het H. Hart; om half 8
gel. H. Mis voor Petrus Laus v.w. de 
klanten; z.a. gel. jrgt. voor Cornelis v. 
d. Ven en Anna v. d. Langenberg de
hsvr.; H. Hart altaar gel. H. Mis voor
Adrianus Hazenberg te Schijndel overl.;
om half 9 '--gez. mndst. voor Johanna 
Pastoor-v. d. Broek; om half 10 Huwe
lijksmis.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Christina Heiligers-Derks; z.a. gel.
mndst. voor Adriana van Minderhout
Simons; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor

Actue·le Citaten 
RAMP IN ELK GEVAL. 

Bent U al eens in een woningwet
woning geweest? Wij wel, Wij zijn er 
hals-overkop weer uitgèvlucht. Want 
we kregen het er benauwd, vermits er 
nauwelijks ruimte was om adem te 
halen. ,,Het is toch altijd nog beter 
dan op kamers wonen" zal men zeg
gei:i. ,,Inderdaad" zeggen wij "maar 
dit zijn permanente woningen. Wat 
zal dit geven over vijf, tien of vijf
tien jaar? Als er kinderen komen 
wordt dit een ramp. En als er géén 
kinderen meer komen (omdat men ze 
niet wil láten komen, juist hiervoor) 
wordt -het nog èen grotere ramp." 

(Edele Brabant). 
WEG VERGAANDE 
OVERHEIDSBEMOEIINGEN 1 

' 

,,De ondernemer is de economische . 
risicodrager en hij mag niet de risi
co's dragen van willekeurige rege
ringsmaatregelen." 

(Prof. Dr. W. Röpke). 

de afgestorven familie· v. d. Langenberg
v. Drunen; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Jacoba v. d. Biggelaar-v. d. Linden 
v.w. de Bond van het H. Hart; om half
8 gel. H. Mis voor Henriëtte Witteveen
Schöne; z.a. gel. H. Mis voor Harrie v. 
d. Wetering v.w. de Hockeyclub M.E.P.;
H. Hartaltaar gel. l;-1. Mis voor Wilhel
mina van Hal-de Wit; om half 9 gez. 
mndst. voor Henricus Crols.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Cornelis v. d. Wiel; z.a. gel.
jrgt. voor Petronella Cornelia v. d. Eer
den; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Hen
rica v. d. Besselaar-Schellen; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Johanna Kusters
de Kort v.w. de .Bond van het H. Hart;
om half 8 gel. H. Mis voor Petrus Valks; 
z.a. gel. jrgt. voor Petrus Muselaars; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Franciscus
Verheyden; om half 9 gel. H. Mis voor 
Johanna v. Houtum-Pijnenburg. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel . H. Mis voor Johannes v. 
d. Plas en Hendrica Dirks de hsvr; Dins
dag gel. mndst. voor Josefina de Lang;
Woensdag gel. H. Mis voor Gerardus 
Schellekens; Vrijdag gel. mndst. voor
Johannes van Boxtel ;' Zaterdag gel. H. 
Mis voor Jacoba v. d. Wetering-Janssen.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen. 
te ontvangen: Christiànus Blummel geb. 
te Vught (St. Petrusparochie) en won.
in deze par. en Maria Johanna Schelle
kens geb. par. H. Hart en won. in deze 
parochie; Hendricus Petrus Laus geb. 
en won. in de parochie van het H. Hart 
en Clasina Christiana van Oers geb. in 
de parochie van het H. Hart en won. 
in deze parochie met dispensatie in 
bloedverwantschap 3e graad zijlinie, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt; Arnoldus Lambertus Danke1"9 
geb. en won. in de parochie van het H. 
Hart en Francisca Johanna v. d. Brand 
geb. en won. in deze parochie, waarvan 
heden de 3e afkondiging geschiedt. 
De gelovigen zijn verplicht de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet 
is gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
Pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
Hoogfeest van Pinksteren 
16 Mei 1948 

VANDAAG Hoogfeest van Pinksteren, 
waarop we dankbaar gedenken de ge
nade-gaven ons en de Kerk door de H. 
Geest geschonken. 
-De eerste open schaal gaat rond voor
de Armen-naaikring St. Martinus. De
collecte voor de Stille Armen wonlt ten
zeerste in Uw milddadigheid aanbevolen.
De 2e schaal is voor de B1N. Onder de 
HH. Missen van 7 en 8 uur alg. Commu
nie voor de H. Familie van Moeders. 
Om 3 uur is het Plechtig Lof met predi
katie. Daarna gelegenheid tot biechten
tot half 5. 
MAANDAG, Tweede Pinksterdag zijn
de H. Diensten als op Zo�ag.
Deze dag is ook de vierdag van St. Willi
brord op Luissel, vereerd onder de titel
van Apostel van Brabant. 
Van 3 tot 6 is er gelegenheid de reliquie
te vereren en de kinderzegen te ont
vangen. "' 
Vandaag en in het Octaaf kunnen zij,
die de kapel bezoeken, volgens Pauselijk
Indult op de gewone wijze een Volle
Aflaat verdienen.
De H. Mis van kwart over 9 wordt op
gedragen om God te vragen, dat door
de voorspraak van St. Willibrord, .het
christelijk geloof in onze Brabantse gou
wen bewaard moge blijven.
's Avonds om 7 uur Lof met Volkszang
en Rozenhoedje voor onze "Jongens." in
Indië. Deze week iedere avond om half 8 
Lof t.e.v .. Maria.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn
quatertemperdagen. Op deze dagen ver
plicht de onthoudingswet, d.w.z. het is
verboden vlees of jus uit vlees te ge
bruiken. Wij bidden dan ook voor àe
nieuwe priesters welke op Zaterdag ge
wijd worden.
A.s. Zondag collecte voor de Seminarie
van ons Bisdom. 
ZONDAG, 16 Mei: 6 uur l.d. v. Chris
tiaan Merkx v.w. Broed. St. Willibrord; 
7 uur l.d. voor Maria Langehuizen-Stüpp 
v.w. Broed. H. Rozenkrans; 8 uur Ld.
uit dankbaarheid; kwart over 9 l.d. uit 
dankbaarheid; half 11 de Hoogmis voJr 
het geesteliik en tijdelijk welzijn der Pa
rochie. 
MAANDAG, 17 Mei: 6 uur l.d. voor 
Adrianus Hazen berg te Schijndel over!.; 
7 uur l.d. voor de Parochie; 8 uur l.d. 
voor Antonius v. d. Pas te Liempde over
leden; kwart over 9 l.d. voor levende 
leden v. d. Broed. St. Willibrord; half 11 
de Hoogmis voor een overleden Moeder. 
DINSDAG, 18 Mei: 7 uur 1.d. voor Ro
salia Hermes-Schüller v.w. de kleinkin
deren; l.j. voor Andreas v. Liempd; kw. 
voor 8 1.d. voor Leny Bergman; half 9 
I.m. voor Maria Langenhuizen-Stüpp; 9
uur PI: z.d. uit dankbaarheid; half 10 
Gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG, 19 M<!i: 7 uur Pl. I.m. 
voor Christiaan Merkx; l.j. voor Maria 
v. Liempd-v. d. Sande; I.m. voor Johanna
v. Heeswijk-Covers; kwart voor 8 I.m.
voor Willem v. d. Langenberg; I.m. voer
Martinus v. Eindhoven; half 9 1.d. voor
Piet v. d. Kruys. 
DONDERDAG, 20 Mei : 7 uur Pl. I.m.
voor Willibrord v. Zeeland; I.m. voor
Rosalia Hermes-Schüller; I.m. voor Ge
rardus Elissen; · kwart voor 8 l.j. voor 
Cornelis v. LiemÏ.d; Ld. voor Christiaan
Merkx; half 9 .d. voor Willem v. d. 
Langenberg. 
VRIJDAG, 21 Mei: 7 uur Gef. z.j. voor 
Mej. Elisabeth v. Susan te;" l.j. voor Adria
na Mutsaers-v. d. Broek; l.j. voor Jo
hannes Pijnenburg en Anna v. d. Boer 
z.e.; kwart voor 8 Ld. voor Gerrit Voets
v.w. een vriend; Ld. voor Petronella v.
d. Sloot-v. Roosmalen; half 9 Ld. voor
Antonius Wagenaars en echtg.
ZATERDAG, 22 Mei: 7 uur Gef. z.j.
voor de Weleerw. Heer Jacobus van

Susante; Ld. voor Adrianus en Franciscm 
Wagenaars; l.d. voor Johanna Heeren
Kuppen; kwart voor 8 l.j. voor Francisca 
v. Liempd; l.j. voor Maria Verhoeven
v. d. Sande; half 9 l.j. voor Martinus 
v. Beljouw en Anna Timmermans z.e.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

Hoogfeest van Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg. Marinus v. d 
Boogaard en Mechlina de hsvr. 
MAANDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg. Berdina Ens tra. 
DINSDAG: half 8 jaarg. Theodorus v. 
Giersberoen. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. Catharina 
hsvr. van Theod. v. Giersbergen. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. Joannes v. 
d. Meijden.
VRIJDAG: half 8 jaarg. Maria hsvr. van
Joannes v. d. Meijden.
ZATERDAG: half 8 jaarg. Joannes v. 
Langen en Johanna de hsvr. 
Deze week zullen geschieden. 
Zondag H. Mis Maria de Bie. Maandag
rnndst. Cornelis Schellekens. Dinsdag 
mndst. Willem v. d. Linden. Woensdag
mndst. Adrianus v. Ruremonde. Donder
dag mndst. Joannes v. Nistelrooy. Vrij
dag H. Mis Henricus Kemps. Zaterdag
H. Mis Wilhelmina v. d. Berg te Schijn- •
del overleden. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
• Pinksteren 1948

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de heer 
Johannes Quinten; half 9 H. Mis voor 
Johanna Maria v. 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. 
Vergadering van St. Vincentius-vereni
ging. Half 3 plechtige Vespers om Gods' 
zegen af te smeken over Orion en de 
kapel van Stapelen. Na de middag wordt 
biecht gehoord tot 5 uur in de beide 
biechtstoelen. 
MAANDAG: Tweede Pinksterdag, de 
H.H. Diensten als op Zondag. 7 .uur H. 
Mis ter ere v. 0. L. Vrouw van Altijddu
rende Bijstand voor behouden thuis
komst. Hierbij wordt de kerk met 'n 
kaars vereerd; half 9 H. Mis voor Bar
bara v. Kasteren. weduwe Veroude; 10 
uur Hoogmis voor het welzijn v. d. pa
rochianen. De eerste schaal is vóor onze 
eigen kerk, de tweede voor de arme 
kerken van ons Bisdom. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Ádrianus 
Hazenberg te Schijndel overle_den; kwart 
over 8 gez. mndst. voor Hendrikus v. d. 
Loo. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Ja
coba v. d. Biggelaar-v. d. Linden in de 
parochie St. Petrus overleden; kwart 
over 8 H. Mis tot bijzondere intentie. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Al
fons v. Vlerken te Boxtel overleden; 
kwart over 8 H. Mis tot intentie v. d. 
leden der Godvruchtige vereniging ter 
ere v. d. H. Theresia v. h. Kind Jesus. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johannes \'. 
Kasteren en Anna v. Buul hsvr.; kwart 
over 8 gez. mndst. voor mej. Anna Maria 
Peijnenburg-v. d. Sande. 
ZATERDAG: half 8 jrgt., waargij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Ardina Huyberts-v. Esch; kwart over 8 
gez. mndst. voor wed. Cornelia de Groot
v. Roosmalen. 
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 verenigingsleven op ka
tholieke grondslag té verkrijgen. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemperdagen, geboden onthou-

dingsdagen, waarop het gebruik van 
vlees verboden is. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Maria Linnemans te Oirschot en 
Barbara v. Kasteren, wed. Veroude te 
's Hertogenbosch overleden. -
De Directeur van de Boterfabriek zal de 
botergelden innen en wel een pond boter 
per koe van de aangeslotenen van onze 
parochie aan de boterfabriek. Een ieder 
wicn zulks aanbelangt, bewillige hierin 
voor het belang van onze parochie. 
DRIEVULDIGHEIDSZONDAG: 7 uur 
H. Mis tot bijzondere intentie; half 9 H.
Mis voor de heer Lambertus v. Elk in 
Den Haag overleden.
Bij de bruiloft de Rooy-Vissers voor de
Missie f 8,- en voor Katholiek Thuis
front f 6,- opgebracht. Bij de uitvaart 
van .Barbara v. Kasteren, weduwe Ver-,
oude voor de Missie f 6,- en voor Ka
tholiek Thuisfront f 6,30.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE 

16 Mei 1948 
ZONDAG: te Pinksterdag half 7 I.m.
voor de leden van de K.A.B.; 8 uur I.m. 
tot welzijn der par.; 10 uur z. mndst. 
Michiel v. d. Velden. 3 uur plechtig Lof, 
vóór en na het Lof biechthoren tot half 5. 
MAANDAG: 2e Pinksterdag - geen 
verplichte feestdag - half 7 I.m. tot 
welz. der par.; 8 uur 1. 7e Wed. Gertru
da Petrus Kreyveld; 10 uur plechtige te 
H. Mis van de Weleerw. Pater Com.
v. Schijndel; na deze H. Mis feest-can
tate uit te voeren door het parochiaal 
zangkoor. 3 uur-plechtig Lof.
DINSDAG: 7 uur z. mndst. Arn. v. d. 
Wiel; half 8 z.j. Hendr. v. d. Keer; 8
uur I.m. Gertruda Petrus Kreyveld als
over!. lid proc. van Kevelaer. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. Marinus
Traa; half 8 z.j. Maria Hendr. v. d .
Keer; 8 uur I.m. Gertruda Petrus Krey
veld als over!. lid van de Retraite penn.
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Anna
Maria v. d. Keer; half 8 l.j. voor Willem 
v. Dijk; 8 uur I.m. tot bijz. intentie.
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Corne
lis v. d. Vleuten; half 8 __ z.j. voot Theo
dorus v. d. Keer; 8 uur Il voor Adrianus 
Avendo,nks.
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor Gertruda
Petrus Kreyveld als overleden lid
van de H. Theresia; half 8 l.j. voor Fran
ciscus v. Rooy; 8 uur 1. mndst. voor
Martinus der Kinderen.
ZONDAG, feestdag van de H. Drievul
digheid: half 7 l.j. voor Wilhelmina
Avendonks; 8 uur I.m. tot welzijn der
par.; 10 uur z.j. voor Lambertus Ver
hagen.
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
de quatertemper-dagen, geboden onthou
dings-dagen.
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur
algemene H. Communie der Kinderen; 
de jongens komen biechten Woensdag
morgen om 8 uur, de meisjes 's nam.
om 1 uur.
Deze week zullen de Kerkmeesters rond
gaan om het Kerkegeld.
In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. voor Arnoldus v. d.
Wiel als overleden weldoener van het 
Wit-Gele Kruis; Woensdag 7 uur I.m. 
voo.i:._ Adrianus Kuppens tot bijz. intentie;
Donèlerdag 7 uur I.m. voor Martinus der
Kinderen; Vrijdag tot Zondag 7 uur I.m. 
voor Antonius v. d. Pas, nl.: Vrijdag als
overleden lid van de Stille Omgang;
Zaterdag en Zondag van wege de R.K.
Werkmeesters-bond te Boxtel.
Mochten er zieken zijn, die hun Pasen
nog niet hebben gehouden, zo zullen zij 
zich op Ie of 2e Pinksterdag laten aan-

ONDERTROUWD: BEDEVAART 

melden in de sacristie; hun zal dan in 
de loop der week de Paas-Communie 
worden thuisgebracht. 
Donderdag en Zaterdag 's avonds om 
half 8 Lof ter ere van 0. L. Vrouw; 
Donderdag na het Lof te zingen lied no. 
6, Zaterdag lied no. 7. 
30e Weduwe Gertruda Petrus Kreyveld 
overleden te Liempde. 
Gedoopt: Cornelis Josephus Maria Nico
laus z. van Antonius v. cl. Sande-van 
Vroenhoven; Josephus Gerardus Maria 
z. van Marinus Schalkx-v. Meersbergen.

Missie-bus. 
Bij uitvaart van Gertruda P. Kreyveld 
f 3,35. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
Hoogfeest van Pinksteren 

H.M. 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 plechtig
Lof met Rozenhoedje; na het Lof een
lied. Daarna gelegenheid om te biechten 
tot 5 uur. 
Maandag, Tweede Pinksterdag H.H.
Diensten als op Zondag.
Woensda!l. Vrijdag en Zaterdag zijn het
kwatertemperdagen.
Deze week iederen avond om half 8 Lof
v.w. de Meimaand.
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor
het Seminarie.
In de loop van deze week zal het kerke
geld worden opgehaald. 
ZONDAG: 7 uur mndst. Gerardina Cor
nelia van Schijndel-v. Dijk; half 8 mndst.
Adriana van de Ven-v. d. Struyk; 10 uur 
plechtige Hoogmis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur· H. Mis Nicolasina 
Dieden-Pijnenburg te Boxtel overl.; half
9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de par.
DINSDAG: 7 uur H. Mis ter ere van
0. L. Vr. v. Lourdes uit dankbaarheid.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis Johanna 
van Zeeland.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis Gerardina
Cornelia van Schijndel-v. Dijk. 
VRIJDAG: 7 uur gez. mndst. Albertus
van Rulo.
ZATERDAG: 7 uur mndst. Henricus
van der Kammen.
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Albertus van Rulo.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 
Hoogfeest van Pinksteren. 16 Mei 

Deze middag om 3 uur plechtige Ves
pers en Lof. 
Maandag, 2e Pinksterdag, de H.H. Mis
sen zijn zoals op Zondag, om 3 uur Lof 
met rozenhoedje . 
Verder deze week iedere avond om 8 
uur Lof. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemperdagen. Er is wel gedispen
seerd in de vastenwet maar niet in de 
onthoudingswet. Het gebruik van vlees 
of jus uit vlees is dus op die dagen niet 
toegestaan. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor de 
overleden leden der familie Henket. 
MAANDAG: 7 uur voor Rudolf Wor
telboer. 
DINSDAG: 7 uur voor Johannes van 
Berkel. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de 
Voortplanting des Geloofs; half 8 voor 
Rudolf Wortelboer. 
DONDERDAG: 7 uur voor Adriana van 
Berkel-Roovers. 
VRIJDAG: 7- uur voor Theodorus van 
Berkel; half 8 tot zekere intentie. 

J. J. P. HENDRIKS t. e. v. d. H. GERARDUS
naar Wittem 

ELASTIEKEN KOUSEN 
en 
A. M. J. DE KLERK

Plechtige Huwelijksinzegening 
op Dinsdap- 8 Juni om 10 uur 
in de Parochiekerk van het H. 
Sacrament te 's Hertogenbosch. 
Kekerdom, \Veverstraat 31 
's Hertogenbosch, 

Leonardus van Veghelstr. 12 
Receptie 1-2.30 uur 

Leonardus van Veghelstraat 12 
Toekomstig adres : 

Prinses Beatrixstraat 358 
Leeuwen-Beneden 

Voor de vele blijken van 
medeleven die wij mochten 
ontvangen bij het overlij
:len van onze onvergetelijke 
Man en Vader, vooral aan 
de buurt voor de milde of
fers gebracht voor H.H. 
Missen, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Wed. M. Elissen-
v. d. Brand en kinderen 

v. Osch & v. Leeuwenstr. 34 

op ZONDAG 6 JUNI 
Kaartjes spoedig bestellen op 
Bosscheweg 39 of Molenstr. 29 

Te koop: Accordeon, pianokla
vier, 12 bassen, z.g.a.n. bij Fi:. 
van Erp, Langenberg 3. 

Net meisje gevraagd: voor dag 
of dag en nacht. Hoog loon, 
Goede behandeling. Adres: 
Markt 1, 

Te koop een toom beste big
gen bij M. v. Oirschot, Eind
hovenseweg 75, Boxtel. 

Te koop: Brabantse kachel, 
goed onderhouden en linnen
kast. J. van der Heijden: Loe
eind D 10, Liempde. 
Te koop: een toom beste G. Y. 
biggen bij J. v. Nieuwburg,
Langenberg 12. 
Te koop: een kolenfornuis 
met pannen. Stadhouders, 
Gemonde 86. 

Te koop een toom zware big- Te koop: 'n kinderfietsje, leef
gen. Wed. van Hal, Onrooi 8. tijd 5 jaar. v. Salmstraat 10, 

(boven).Huisnaaister !>evraagd. Te be-
vragen: Molenstraat 19. 
Te koop aangeboden: nieuwe 
Etna haardkachel, tevens 2 
haardstoeltjes. Te bevragen 
Molenstraat 19. 
Te koop bij P·. v. Oers, Oude 
Grindweg 91, een toom biggen. 

Laatste Bloembollen 
150 Gladiolen, 50 Anemonen, 
100 Deppy, 50 Montbretias, 
40 Vaste Planten voor f 4, - . 

P. v. HENSBERGEN, Hillegom

Gevraagd, voor onmiddellijke indiensttreding 

Bekwaam Electro-monteur 
en een Handige werkkracht 

Fa. A. HEKKENS - BOXTEL 
Prins Bernhardstraat 1 

BIJ 

(dun en lang) 

STEUNZOLEN 

BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25
Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Gevraagd NETTE JONGEN 
van 15 - 18 jaar, enigazina bekend met tuinwerk. 

Ook kunnen enige Meisjes geplaatst worden. 

AANMELDEN: 

Stoomwasserij De Sluisweide MOLtNPAD 1 

A. G. JANSSEN 

Mijlstraat 41 • 

e DUYVIS SLAOLIE Prijsklasse I. 
e SALA T A met 25 0/o slaolie. 
• WIJN Grote sortering o.a. Samoa, Misstella,

Vruchtenwijn, enz., enz.
e CHOCOLADEHAGEL, Vruchtenhagel, 

Wit-Bruin Hagel, Boterhamatrooisel. 

GEVRAAGD 

een VROUWELIJKE KRACHT 
Voor eenvoudige administratieve werkzaamheden. 

Vereisten: Accuraat en ielfotandig werken. 
Eigenhandig geschreven brieven met opgave. van 
het verlangd salaris en afschriften van referenties te 
richten onder nr. 27 aan het bureau van dit blad. 

Adverteerd in Brabant's Centrum 

TIELEN de boekhandel met een zeer grote keuze boeken voor elke leeftijd 

~========== -----



De Bouwvakarbeiders- van Boxtel 
kunnen op Zaterdag 15 Mei 

vacantiebonnen inleveren 
voor Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag. 

Zitting wordt gehouden in het Verenigings• 
gebouw van 2.30 tot 5 uur voor georganiseerden 
en van 5 tot 6 uur voor ongeorganiseerden. 

BEKENDMAKING. 

Vanwege onze Zilveren Bruiloft op 
le Pinksterdag zal onze zaak • 

Dinsdag 18 Mei de gehele 
dag gesloten zijn. 

De klanten verzoeken wij beleefd de schoen• 
reparaties a.s. Zaterdag vóór 4 uur af te halen. 

J. A. GEMEN, Stationstraat 14, Boxtel. 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak
en

' 
Koopt bij Bert van den Braak ■ 

Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450

Bezoekt Tweede Pinksterdag 

') Deze week 
> Voor de Pinksterdagen

' 
1 

C 

> 

Dames kousen 
Moderne shawls 
Dames- en Kinderkraagjes 
Sokken 
Zelfbinders 3/4 kousjes
Linnen boorden 
Plissé rokken 
Peignoirs 
Fantasie schortjes 
Heren pyama's 
Dames- en Herenstoffen 
Jongens plusfours 
Trainings pakken 
Rood en bruin tafelzeil 

Zuiver wollen AABE dekens 190 X 230 - 200 X 240 - 220 X 245ZELDZAAM MOOI EN GROOT 

} ZWARTE SAJET
� Natuurlijk bij

Het H_ockey-Tournooi .. van M. E. P. STEENBAKKERS Stationstraat 58m het Gemeentel!Jk Sportpark. 
D 1 d 1 b H E T A D R E S voor stofferen en ee nemen e c u s:

repareren van alle soorten meubels Oranje Zwart, Geel Zwart, Mep, Hopbel, Liberty, Keep Fit, Venlo Girls, Forward. lnlljsten van Foto's, Platen en Schilderstukken, en:r.

F}J _____ t , , . . 
,,iu.m. q.een usu::o.. 

rauw een nieuwe, 
Ue oude is leeg. g, . natuurlijk\. tandcream, Me<l1n° 8 k t· perfecte \. bete en • Want M.e< inos • g voor

.. " mondverzorgm 
en ,,eih"e "·1 <linos tand· • A,l\een" e heel het gezin- dat hetfluorgaan, 
cream bevat .kt en tandlle·r verster f tandgla,,uu .. Medinos gee t 

• ,f bestflJllt-derf actie . roaar ook
. \leen mooiere, U meta dere tandengezon 

. ,a, "erJcrijgbaar * uits1uite1 d,rogistenb .. apot1te1<ers, 1J • aa1-branche,en d,e spec• 

MEDINOS LABORATORIA . AMERSFOORT 

n fluoride Fluor gaan. e: araat op . bevattend pr P eutische orgaan-tneraierkt net basis - vers be-
1 .,11,r en tandg .az w ··at tandbederf. striJ d)(Patent aangcvraag 

Tafelkleden 

M 306 

Pinksteraanbieding 
Wij exposeren in onze etalage 
een zeer fraai gecompleteerde 

'Uw oq.en !lijlt te Aost6aat. 
Voor 

B r i 11 en naar een Speciaalzaak

VAN MAAREN VUGHTERSTRAAT 25

IN LEUKE DESSINS 
125 x 150 cm f 8,50 
140 x 170 cm f 11,25 

Gothieke Huiskamer 
EERSTE KLAS UITVOERING
ZEER APART MODEL 
PRIMA STOFFEERWERK 
VOLL):DIGE GARANTIE

J. F. WITTEVEEN WONINGINRICHTING

RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL

Bij mijn behouden thuiskomstuit Ned. Indië mocht ik veelbelangstelling en medelevenondervinden van H.H. Geestelijken, Kath. Thuisfront, Buurtvereniging en vrienden, waarvoor m'n hartelijke en oprechteDANK. THEO PERSOONSKloosterdwarsstraat 5 
Vanuit Semarang dank ik allefamilieledent voor het cadeaumij bij gelegenheid van hetZilveren Huwelijksfeest vanmijn Oom en Tante geschonken en door mijn verloofdetoegezonden. 

JO BERGMAN, 
1 e klasse Marechaussee

Gevraagd voor direct: netteDienstbode, voor dag of dagen nacht. Goed loon en goedebehandeling. Adres: Joh. Thijsv. d. Brandt, Stationstraat 38. 
H.H. VOCELLIEFHEBBERS 1 1
Wilt gij echt vogelliefhebber:zijn? SLUIT U DAN AAN BIJ

DE NED. BOND VAN VOCELLIEFHEBBERS,
onderafd. Boxtel 

Inlichtingen :zijn hieromtrent teverkrijgen bij: A. v. Boxtel,Mijlstraat 31; J. M. v. d.Brand, Kleinderliempde 25 enL. v. Esch, Van Salmstraat 32.

. J. H. van de Wiel's, Schoenfabriek, Oisterwijk 

vraagt: Meisjes ter opleiding in de stikkerij
en Jongens tot 18 jaar voor de

verschillende afdelingen.
Aanmelden: D.i11elijka aan de fabriek.

Een ieder weet dat VOS 
In fijne KAAS en prima VIS 
Nooit te overtreffen is ! 

V'OS 
STATIQNSTR. 44 

Met de F'eestdagen naar de

ROTTERDAMSCHE
Diergaarde "BLIJ-DORP"' 

VEEL NIEUWE AANWINSTEN o.a.:
jonge Nijlpaarden, jonge Beren, jonge Boa's Con
strictor, Emu-kuikens, Manen-schapen, nieuwe
Flamingo-vijver, Faianterie, Wolvenverblijven,
nieuwe Apenrots. - Nederlands Stamboekvee.• 

Heeft niet iedere vrouw haar eigen charme?
Verzorg die dan door de j ui s te kleding.
Het is WITTEVEEN, die U daarbij helpt,
door een fraaie  sortering m Japonnen,
mantels, blouses en rokken.

Komt U onze collectie eens bekijken ?

• 1 WITTEVEEN de zaak

voor de vrouw met smaak 

Tel. 8079 a DEN BOSCH
Leverancier van AL LE Ziekenfondsen 

Een Jongen gevraagd, 
leeftijd 15 tot 20 jaar, genegen alle voorkomendewerkzaamheden te verrichten. 

Aanbiedingen op werkdagen 9-12 en 2-5 uur.
CHEM. WASSERIJ,STOOMVERVERIJ "DEN DRIES"

1, J Witteuun Woninginrichting
Rechterstraat 22 • Boxtel

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Iedereen weet hetv. Langen heelt het
TROUWRINGEN H�D.Z. zonderlnlev■rlng
ZONNEBRILLEN uit voorraad leverbaar
BRILLEN •s morgens besteld, 's avonds klaar.

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 68 Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver
Erkend Ziekenfondsleverancier. 

PINK8TERAANBIEDING 1948 
• Wij reiken U de helpende hand
bij de inrichting van Uw huis.

PRIMA KWALITEITEN aan LAGE PRIJZEN

N! Ziet onze speciale étalages ! 

Complete 

Old finish Huiskamer 
• met bol poot

bestaande uit: DressoirTafel 4 Stoelen 2 Armfauteulls
Met inbegrip van : 1 Vloerkleed 1 pluche Tafelkleed15 m2 Zeil 

Samen voor 495. OO

Natuurlijk bij : 

Complete 

Slaapkamer 

bestaande uit :
I 

2 persoons 
Ledikant WascommodeNachtkastje Tafel 2 Stoelen 

Met inbegrip van: 1 Spiraalmatras 1 blnnenverend Matrasstel15 m2 Zeil 

Samen voor 395. OO

A.P. v. D. BOOMEN-RESINK, BOXTEL 
Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De dag van het Heilig Bloed 
Driehonderd jaar geleden beleefde de 
Katholieke Kerk in Nederland moeilijke 
tijden. Toen in dat jaar de vrede van 
Munster was getekend en daarmee een 
einde gekomen was aan de 80-jarige oor
log, bleven de plakkaten tegen de Katho
lieken van kracht, en dit hield in, dat de 
Katholieken van alle ambten waren uit
gesloten, dat ze tegen bètaling van aan
zienlijke sommen hun godsdienst konden 
uitoefenen en dat vooral in de z.g. Gene
raliteitslanden (Brabant. en Limburg) de 
Katholieke godsdienst werd verboden. 
De bekendmaking van deze dwangmaat
regelen tegen de Katholieke Kerk was 
zeer zeker een aanleiding voor de toen
malige geestelijkheid van Boxtel, om de 
kostbare relikwieën van het H. Bloed, 
die door duizenden en duizenden pel
grims werden vereerd, in bescherming te 
nemen en in veiligheid te brengen. Reeds 
onder de tachtigjarige oorlog, vanwege 
de gespannen toestand, werden de H. 
Doeken verschillende malen in de St. 
Petruskerk zelf opgeborgen, zodat de 
plaats, waar ze bewaard werden, slechts 
aan enkele Kapittelheren bekend was. 
Maar omdat de gevaren van plundering 
en roof niet denkbeeldig waren, ging 
men deze kostbare panden al vrij spoedig 
buiten Boxtel bewaren. Waarschijnlijk 
zijn de H. Doeken rond 1628 overge
bracht naar Den Bosch, waar ze bewaard 
werden op het klooster op den Uilen
burg. Hier zijn ze gebleven tot het einde 
van de 80e jarige oorlog. Maar toen bij 
het sluiten van de vrede van Munster de 
Katholieke godsdienst in de Meierij werd 
verboden, waren de H. Doeken ook hier 
niet meer veilig en zo werden ze overge
bracht, op last van de Geestelijkheid van 
Boxtel, naar Hoogstraten, waar deze H. 
Doeken sinds Mei 1652 met de grootste 
zorg en eerbied werden bewaard. Zo is 
het bekend, dat in de oorlog 14-18 de 
H. Bloeddoeken aldaar bewaard werden
op een plaats, die slechts aan enkelen 
bekend was. En terwijl in Hoogstraten 
jaarlijks de ,·erering van het H. Bloed 
ging toenemen, moesten we langzamer
ha,nd in Boxtel de verering van het H. 
Bloed zien uitsterven. Een eeuwenlange
traditie begon hier onder de drang van 
de omstandigheden te kwijnen en het is 
dan ook te begrijpen, dat de geestelijk
heid van Boxtel pogingen in het werk 
ging stellen, om het kostbare bezit weer 
terug te brengen naar de St. Petruskerk. 
En dank zij de medewerking van Mgr. 
Diepen werd er in September 1923 een 
vergelijk getroffen tussen de Kerkbestu
ren van Hoogstraten en Boxtel, waarin 
werd overeengekomen, dat een van de 
doeken, en wel de Corporale, zou terug
keren naar Boxtel. En zo trok de geeste
lijkheid van Boxtel, vergezeld van hon-

De slachtoffers 
der .Jeugbeweging 
Reeds meerdere malen hebben we be
weerd, dat het jtugdwerk een noodzake
lijk kwaad is, Het is er om de taak der 
ouders aan te vullen. 
Er zijn in onze samenleving nu eenmaal 
zeer vele gezinnen, waar de ouders niet 
iedere minuut van de dag aan hun kin
deren kunnen denken en voor hun kin
deren kunnen zorgen. 
Het is nu eenmaal zo, dat de meeste 
huizen niet eens een behoorlijke tuin of 
speelruimte achter zich hebben, waar �e 
kinderen kunnen ravotten. Het kan met 
anders of de kinderen gaan de stCpat op, 
met alle gevolgen, die daar aan verbon
den zijn. Men heeft ze niet meer in het 
oog. Er groeit van alles uit, wat de 
ouders niet wensen en niet in hun han
den hebben. 
Om die kinderen op te vangen dient de 
jeugdbeweging o.a. Maar niet all�en de 
kinderen, die op geen andere mamer aan 
speelruimte kunnen komen, vangt de 
jerigdbewes:>ing op. Ook voor andere 
kinderen is de jeugdbeweging dikwijls 
een zeer goede leer- en _opvoedings
school. In de jeugdbeweging immers 
wordt het ene karakter aan het andere 
geschaafd. Alle hoekige kantjes worden 
gepolijst om een gaaf figuur voort te 
brengen. 

Voor deze jeugdbeweging nu, die een 
noodzakelijk kwaad is, heeft men leid
sters en leiders nodig. Dat ziet iedereen 
in en iedereen vindt het ook natuurlijk 
dat daarvoor de beste jongens en meisjes 
worden gekozen. De beste karakters zijn 
daar op hun plaats. 
Talrijke moeders staan hun jongens en 
meisjes dan ook toe zich met de jeugd 
te bemoeien, Maar nauwelijks hebben ze 
hun jongens of _,.,ll!eisjes voor dit schone 
doel afgestaan, of ze ondervind..!;_n de 
ter(lgslag, Er blijkt zoveel werk en tijd 
aan die leiderstaak vast te 1itten, dat de 
moeders angstig klagen: ,,nu komen ze 
nooit meer thuis". 
Er ze hebben gelijk. De leiders en leid
sters moeten al hun vrije tijd en dikwijls 
nog meer dari hun vrije tijd spenderen 
aan hun jeugdwerk. Zij zijn de slachtof
fers van het jeugdwerk. 
Al hun pleziertjes van huiselijk leven en 
familie-uitstapjes moeten ze prijs geven 

derden Boxtelaren op 12 Juni 1924 naar 
Hoogstraten, om daar de H. Doek plech
tig in ontvangst te nemen. Met groot 
enthousiasme werd nog dezelfde middag 
in plechtige optocht de H. Bloeddoek 
vanaf het station naar ,le H. Hartkerk 
gebracht en des avonds verder naar de 
St. Petruskerk. In beide parochies werd 
een triduum gepreekt door een P;iter 
Redemptorist ter voorbereiding op het 
grote H. Bloedfeest dat gevierd werd op 
Zondag 15 Juni. Bij die gelegenheid leef
de heel Boxtel met deze gebeurtenis mee. 
De straten waren alle met groen en ere
bogen rijkelijk versierd. Alle verenigin
gen namen deel a;in de processie en in 
tegenwoordigheid van de Bisschop van 
Den Bosch, Mgr. Diepen, werd na jaren
lange onderbreking, een traditie voort
gezet, die noodgedwongen had moeten 
worden onderbroken. 
TI1ans is het bijna vijf en twintig jaar 
geleden, dat de H. Bloeddoek weer in 
ons bezit is, i:n de laatste jaren mogen 
we gelukkig een groeiende belangstelling_ 
constateren voor de Boxtelse processie, 
die opnieuw een traditie worden gaat. 
Bovendien werd sinds het vorig jaar nieu
we luister aan deze processie bijgezet, 
doordat het Allerheiligste mocht worden 
meegedragen door de straten van Boxtel. 
En zo viert a.s. Zondag Boxtel weer haar 
jaarlijkse Plechtigheden ter ere van het 
H. Bloed. Laat nu ook de deelname aan
deze processie algemeen zijn. 
Laat eenieder aansluiten en bidden voor
.de intentie: Van God te vragen de be
houden terugkeer van onze jongens in 
Indië. Werkt ook allen mede aan een 
keurige versiering van de huizen en 
straten, waarlangs de processie trekken 
zal, zodat die dag jaarlijks worden zal: 
een hulde van geheel Boxtel aan het H. 
Sacrament, zoals het vroeger was. 
Er is nog meer: Volgend jaar zal het 25
jaar geleden zijn, dat de H. Bloeddoek 
terugkeerde naar Boxtel, een feit, dat 
luisterrijk moet worden herdacht. Het H. 
Bloedcomité zit niet stil, en zeer binnen
kort zullen nadere bizonderheden hier
over kt:nnen worden gçpublicf:erJ. Als
straks voor dit doel een beroep zal wor
den gedaan op uwe medewerki�, in 
welke vorm dan ook, rekent het H. 
Bloedcomité ook op ieders medewerking
en sympathie. 
En wanneer op de dag van de Boxtelse
processie u een H. Bloedsoeldje zal wor
den aangeboden, dan weet ge dat de op
brengst hiervan, al is het misschien maar 
een zeer bescheiden begin, zal bijdragen 
voor de organisatie van de H. Bloedfees
ten in het volgende jaar. Daarom iedere 
Boxtelaar a.s. Zondag getooid met een 
speldje van het H. Bloed. 

D. 

om hun jeugdtaak goed te kunnen ver
vullen. 
Dat is erg jammer, maar noodzakelijk. 
Het is nu eenmaal zo, dat vele mensen 
voor een groot gemeenschappelijk goed 
een offer moeten brengen. Zo'n offer 
wordt ook gevraagd van deze jongens en 
meisjes, Om die reden moet het wel zijn, 
dat slechts enkelen zich daarvoor geheel 
ter beschikking stellen. Toch is het nodig, 
dat er zich nog meer jongelui willen ge
ven voor deze moeilijke, maar mooie 
taak Er zijn nog te veel kinderen, die 
direct in de jeugdbeweging moesten ko
men, maar die men moet laten wachten, 
omdat er niet genoeg leiders zijn. Dat is 
erg jammer. Met enige goede wil moes
ten er in een plaats als Boxtel toch ge
noeg jongens en meisjes gevonden kun
nen worden, die de leiderstaak aandur
ven, zelfs al kost dat een offer. Daarmee 
zou aan de geestelijke structuur van de 
gemeenschap een grote weldaad bewezen 
worden, 

Plaatselijk Nieuws 
TRAGISCH TREINONGELUK. 

Maandagavond (2e Pinksterdag) is . de 
• 70-jarige Witte Pater E. Kuypers, die pas

sedert 10 dagen uit de Missie van Mid
den Afrika naar Nederland was terugge
keerd, op het Boxtels spoorwegemplace
ment uit een reeds rijdende trein ge
sprongen, toen hij waarschijnlijk te laat 
bemerkte, dat hij in Boxtel was. Door 
deze sprong raakte de bejaarde pater be
klemd tussen het perron en de trein, wat 
vrijwel ogenblikkelijk de dood tengevol
ge moet hebben gehad. 
Pater C. A. M. Kuypers, die 17 Jan.
1878 te \Vouw geboren werd, was op 7 
Mei 1948 voor de derde maal uit de Mis
sie van Midden Afrika teruggekeerd om 
in Nederland nie"uwe krachten te putten 
voor een vierde reis naar de Missie. Het 
lag tevens in zijn bedoeling om de tijd iu 
Nederland te benutten met voorberei
dend werk voor een herdruk van zijn 
catechismus in de negertaal, waarin hij 
buitengewoon kundig was. Zo schreef hij 
verschillende gebedenboeken, werken 
over de negertaal, negerliederen en 
had een buitengewone taalkundige ont
wikkeling. 

a.s. Zondag

Iedere Boxtelaar 

getooid met een 

\.. H. Bloedspeldje ,J
GEMEENTERAADSVERGADERING. 

Hedenavond, Vrijd�g 21 Mei, zal de 
Raad der gemeente Boxtel om 7 uur in 
openbare vergadering bijeen komen. 
De agende vermeldt o.m.: 
Voorstel tot vaststelling van een veror
dening betreffende de classificatie van de 
gemeente Boxtel voor de heffing der 
personele belasting. Voorstel tot onteige
ning van gronden ten behoeve van de 
semi-permanente bouw ambachtsschool. 
(Thans wordt definitieve vaststelling van 
het onteigeningsplan voorgesteld). 

DE HOED VAN ITALIAANS STRO. 

In de "Orion" te Lennisheuvel zullen de 
studenten van Stapelen a.s. Zondag 23 
Mei het blijspel in 5 bedrijven "De hoed 
van Italiaans stro" opvoeren. Aanvang 
6 uur n.m. 
Voor nadere bijzonderheden zie adver
tentie in dit blad. 

OPENSTELLING 
BAD- EN ZWEMINRICHTING 

,,MOLENWJJK". 

De Boxtelse Bad- en Zweminrichting 
,,Molenwijk" zal Zaterdag 22 Mei a.s. 
's namiddags te half drie worden open 
gesteld, 
Voor nadere bijzonderheden raadplege 
men de advertentie in dit blad. 

INDIE-NEDERLAND. 
Met de "Willem Ruys", die vermoeddijk 
24 Mei de haven van Rotterdam zal bin
nenlopen, komt evacuee F. C. van Dom
melen mee. Zijn evacuatie-adres is: 
'Selissenwal 1, Boxtel. 

REPATi<.lèRENDf; MIUTAIREN. 
Met het tro�pentransportschip "Groote 
Beer", vermoedelijk 25 Mei aankomend 
te Amsterdam, zullen de volgende mili
tairen uit onze gemeente meekomen: 
L. Kelch, ook bekend onder de naam
De Lang, Parallelweg Z 13, J. A. v. d. 
Aa, v. Salmstraat 24, J. A. Goossens, 
v. Osch-& v. Leeuwenstraat 21.

BEDEVAART NAAR DEN BOSCH. 

Naar wij vernemen zal de 'K.A.B., afde
ling Boxtel ook dit jaar weer haar tradi
tionele bedevaart naar de Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch houden en wel op 
de laatste Zondag van Mei. 
Deze bedevaart vormt dit jaar de ope
ning van de feestelijkheden ter gelegen
heid van het 40-jarig jubileum van de 
K.A.B. afdeling Boxtel. Daarom is juist 
de laatste Zondag van Mei gekozen, om
dat het op die datum precies veertig 
jaren geleden is, dat in Boxtel de K.A.B. 
werd opgericht. 
De intentie van de bedevaart is voor dit 
jaar: voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de leden van de K.A.B. 
BEDEVAART NAAR 0. L, VROUW 

VAN DE H. EIK TE OIRSCHOT. 
- Op de feestvergadering van de R.K. Boe
rinnenbond werd hesloten op Zaterdag
middag 22 Mei ter bedevaart te gaan 
naar Oirschot. Vertrek om 4 uur vanaf 
het Kruis in Lennisheuvel. 
Het bestuur rekent er op, dat vele leden
deze bedevaart te voet zullen meemaken. 

PROCESSIE IN HET PARK VAN 
STAPELEN. 

Zoals ieder jaar zal op Sacramentsdag, 
(Donderdag 27 Mei) in het park van 
Stapelen een plechtige hulde gebracht 
worden aan Jesus Eucharisticus. Bij goed 
weer zal de Hoogmis om half 10 in de 
open lucht geschieden. 

KAJOTTERS 
IN DE H. BLOEDPROCESSIE. 

Zoals ellè jaar trekken de Kajotters ook 
dit jaar weer mee in de H. Bloedproces
sie, Zij zijn ingedeeld in groep VII en ge
lieven zich - zoveel mogelijk in cos
tuum - voor de edelknapen met het 
Christusbeeld op te stellen. 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 

Dinsdag 18 Mei vierde het echtpaar 
Toemen-Van Asveldt zijn gouden huwe
lijksfeest en incluis de dag, waarop zij 
zich vijftig jaar geleden vestigden op 
Nieuwstraat 82. 
En volgens goede gewoonte begon men 
de viering met een H. Mis van dank
baarheid in de St. Petruskerk, van waar
uit de file auto's, omstuwd door een 
groot aantal bruidjes en begunstigd door 
ideaal Lenteweer, naar het gemeente
huis trok. 
Hier opende de Burgemeester de lange 
reeks gelukwensen, die in de loop van de 
dag nog volgen zouden. Direct denken 
we dan aan de felicitatie der bruidjes, aan 
de toespraak van de voorzitter van het 
feestcomité, aan de vele bewoners van de 
Nieuwstraat, die hun opwachting maak
ten bij Bert en Ant, aan de harmonies en 

zangverenigingen, die op hun nog altijd 
erg populaire en sympathieke wijze hul
de brachten, aan de zeer vele anderen 
tenslotte, die een lang en gelukkig huwe
lijksleven nog altijd zien als iets groots, 
juist in deze tijd. 
Moge het Bert en Ant vergund zijn nog 
vele jaren te genieten van een huwelijks
leven, zoals het reeds vijftig jaren was: 
• • Eenvoudig en , ... gelukkig.

R.K. GILDENBONDSHARMONIE.
Viva la Musical 

Het is één jubelfeest geworden, de vie
rino van het 40-jarig bestaan van de R.K. 
Gildenbondsharmonie. Eén jubelfeest 
door het verrukkelijke. zonnige weer, dat 
de mensen uit de huizen lokte en naar 
Stapelen dreef, waar een enkele disso
nant van de kermesse d'été verloren ging 
in de heerlijkheid van mijmerende beu
ken en platanen, de mum1elende slot
gracht en de Dommel, die er zich een 
weg kronkelt. Daar zijn we gedurende 
de Pinksterdagen opgegaan in de zang 
en muziek van de vele verenigingen, die 
het jubileum van "De Gildenbonds" luis
ter bijzetten. 
En kon men zich een schoner slot van 
een schoner festijn denken, dan toen de 
jubilerende vereniging in de rustige 
avonduren van 2e· Pinksterdag voor een 
groot gehoor het �!uitingsconcert gaf? 
Met de marswedstrijden op de Markt als 
intermezzo vormden de vele concerten 
die er gegeven zijn, een grote muzikale 
hulde aan 'n harmonie, die gedurende 40 
jaren onmisbaar is gebleken voor een 
gemeenschap als Boxtel er een !s �n met 
wiens wezen zij stilaan vergroeid 1s. 

Ad multos annos ! 

UITSLAGEN MARSWEDSTRIJDEN 
EN CONCOURS FESTIVAL 

R.K. GILDENBONDSHARMONIE. 
Marswedstrijden. 

Harmonie V.KC., Tilburg (le afd.) te 
prijs, 129 pnt. 

Harmonie St. Barbara, Dreumel (2e afd.) 
1 e prijs, 115 pnt. 

Harmonie Cresendo, Nijkerk (2e afd.) 
1 e prijs, 112 pnt. 

Muziekconcours. 
Fanfare St. Jozef, Mheer-Elsloo (afd. 

Uitm. le prijs met lof en clirecteurs
prijsc 387 pnt. 

Fanfare Concordia, Oostzaan (Sup. afd.) 
1 e prijs met lof, 385 pnt. .. 

Fanfare Oefening en Vermaak, W11k en 
Aalburg (afd. Uitm.) te prijs, 372 pnt. 

Harmonie Concordia, Beesd (2e afd.) te 
prijs, 369 pnt. . 

Harmonie De Eendracht, N,euwkuyk (Ie 
afd.) te prijs, 366 pnt. 

Harmonie Glorieux, Den Boseh (Ie afd.) 
1 e prijs, 364 pnt. 

Harmonie Cresendo, Nijkerk ( 4e afd.) 
te prijs, 356 pnt. 

Fanfare U.L.T.O., Winssen-Ewijk (afd. 
Uitm.) te prijs, 342 pnt. 

Fanfare St. Lambertus, Nistelrode ( 4e 
afd.) 1 e prijs, 339 pnt. 

Harmonie Willem III, Beneden-Leeuwen 
(3e afd.) 1 e prijs, 336 pnt. 

Harmonie Juliana, Lekkerkerk (2e afd.) 
2e prijs, 333 pnt. 

Harmonie V.KC., Tilburg (2e afd.) 2e 
prijs, 329 pnt. 

Fanfare Kunt na Arbeid, Puiflijk (2e afd.) 
2e prijs, 324 pnt. 

Harmonie St. Barbara, Dreumel (3e afd.) 
2e prijs, 317 pnt. 

BARAK-CONCOURS. 
De uitslagen van het barak-concour�,. dat 
op 16 Mei gegeven werd door de b1lia:f
club, gevestigd bij J. de Louw te Lenms
heuvel, zijn als volgt: 
te pr. H. J. Heerkens 99 pnt.; 2e pr. Th. 
van Ingen 99 pnt; 3e pr. H. J. Heerkens 
95 pnt; 4e pr. H. Scheut 89 pnt.; 5e pr. 
J. Willems 83 pnt. Deze punten werden 
in vijf beurten behaald. 
De kamp om de laagste serie werd ge
wonnen door H. Scheut met 19 pnt. 

AARDAPPEL TELERS. 
T�lers van aardappelen verwijzen wij 
naar de bekendmaking, elders in dit blad, 
waarin de verplichte spuitperiode ter be
strijding van de coloradokever wordt 
aangekondigd • en hieromtrent nadere 
mededelingen worden gedaan. 

DE SCHILDERIJEN
TENTOONSTELLING 

verlengd tot en met 30 Mei. 

Ook van buiten de gemeente ondervindt 
de schilderijententoonstelling, welke 
thans in het raadhuis wordt gehouden, 
veel belangstelling, Zo is deze week te 
verwachten het bezoek van enige leden 
van Gedeputeerde Staten en van de 
griffier der Staten. De volgende week 
zal de tentoonstelling bezocht worden 
door een aantal Noord-Brabantse burge
meesters, die "te Boxtel een kringbijeen
komst houden. 
Verscheidene schilders, van wie werken 
zijn geëxposeerd, kwamen de tentoon
stelling bekijken: zo de schilders Pierre 
Janssen, J. Nanninga, W. v. d. Plas, 
Jan van Riel, L de Cock. 
Wegens de opvoedkundige waarde, welke 
van het bezichtigen en begrijpen van een 
kunstwerk uitgaat komen de leerlingen 
van de Middelbare meisjesschool, de Nij
verhe_idsschool, de Uloscholen, de hoog-
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OMGEVING 

ste klassen der lagere scholen en van 
andere in Boxtel gevestigde inrichtingen 
van onderwijs de tentoonstelling, onder 
leiding van hun leraren bezoeken. 
Op Tweede Pinksterdag hield de schil
der Ninaber een rondleiding over de ten
toonstelling voor de leden van de Heem
kundige Studiekring. 
Deze rondgang werd door een flinke 
groep leden met interesse meegemaakt. 
Het moge worden herhaald dat geen 
enkele Boxtelaar, die belangstelling heeft 
voor het leven in zijn gemeente, deze 
tentoonstelling ongezien mag laten. 
Denkt U niet dat deze expositie niets 
aan U te bieden heeft: een bezoek zal 
U heus meevallen. 

Verlenging der tentoonstelling. 
.. Om eenieder gelegenheid te geven de 

tentoonstelling te komen bezichtigen is 
de duur verlengd tot en met Zondag 30 
Mei a.s., waardoor zij èus ook nog op 
Sacramentsdag en op de daarop volgende 
Zondag kan worden bezocht. 

Openstelling. 
Op Zondag 23 Mei is de tentoonstelling 
geopend onmiddellijk na de Hoogmis tot 
6 uur des namiddags. Een geschikte tijd 
om de expositie te bezoeken is wellicht 
na de 1-1. Bloedprocessie. 
Op werkdagen, ook des Zaterdagmid• 
dags, is de tentoonstelling open van 2 tot 
6 uur. 
Laat rnemand verzuimen deze kunstwer
ken, welke na de tentoonstelling wederom 
voor het publiek vrijwel ontoegankelijk 
worden, te komen bezichtigen! 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

Van 11 t.e.m. 17 Mei 1948. 
GEBOREN: Henrica J. M. dochter van 
J. H. v. d. Sande en van G. M. v. Erp - Leonardus H. M. zoon van J. Bekers
en van E. M. Sleegers - Leonardus J. 
Fr. zoon van G. J. W. Koenders en van
I. M. Gouders - Maria G. Th. dochter
van Fr. H. v. Dun en van J. P. Smarius 
- Dimphna W. M. dochter van H. H.
M. Kerkenaar en van E. Marijnissen -
Johannes H. J. zoon van J. J. N. v. d, 
Boog�ard en van A. C., Vis��rs - ��ha�
nes ,vl. J. 1'-'1. zoon va11 ,,1. C. 1v1. "'· 
Schellekens en van D. M. H. Wijne,1 -
Hendrikus W. M. zoon van Fr. M. Peij
nenburg en van C. H. Hulsen - Bernar
dus A. J. M. C. zoon van J. Th. Verberk 
en van C. A. v. Amstel - Hendrikus L. 
M. zoon van H. A. v. d. Langenberg en
van P. A. v. Rooij - Lambertus D. L.
M. zoon van A. Fr. Goossens en van P.
A. Hesselmans.
ONDERTROUWD: Adrianus C. Bevers
en Henrica M. de Laat - !-lenricus C. 
Klomp en Johanna C. Kemrs - Adria
nus H. van Heeswijk en Elisa! et!, A.' 
Dankers - Lambertus Fr. van den Oete
laar en Johanna M. van deti Hout ·-
Johan C. Hazenberg en Egberta 1-1. Kou
wenberg - Henricus M. van l<o,mnalen 
en Maria M. van Vq;chcl - Martinus 
Timmermans en Jokr.1:a Th. M. Roo
vers - Jacques J. R. Duchateau en Anna
M. Th. van Oerle. ·- Jc,ephus C. van
Ceel en Joanna M. <le Pijper. 
GEHUWD: Johaan<'s Vorstenbosch en
Maria J. van Oers. 
OVERLEDEN: Joseph Schalks, oud 78 
jaren - Marinus J. M. van Kuringe, 
oud 11 mnd. 

LIEMPDE 
EERSTE PLECHTIGE H. MIS,

Als er ergens in Brabant 'n dorp is waar 
men een priesterfeest als een gemeen
schapsfeest kan vieren, dan is het Liemp
de toch wel op de eerste plaats. 

• Ter ere van de nieuwe priester C. v, 
Schijndel, van de Societeit der Witte Pa
ters, heeft Liempde een feest gevierd, 
dat onvergelijkelijk mag· genoemd wor
den. Onder de subtiele leiding van Pater 
Theodoor hadden de buren van "de mis
ter" een unieke versiering gemaakt. 
Over een kunstig gestrooid tapijt en on
der een rij van erebogen door werd de 
neomist ter kerke geleid door familie, 
buren, vrienden en geheel de bevolking 
van Liempde. Omstuwd door bruidjes, 
omstraald van de zon, zagen we een 
goed en echt katholiek volk een priester 
begroeten. 

De oude, maar nog krasse herder van 
de parochie van St. Jan's Onthoofding, 
straalde van vreugde om 't geluk van een 
zijnér geestelijke kinderen. Hij was een 
waardig presbyter assistent van de neo
mist, als diaken zagen we pater van Hul
zen en als subdiaken pater Vulkers, bei
den Witte Paters. De oud-kapelaan van 
Liempde, de Z. E. Heer Sleegers, hield 
een treffende predicatie en kapelaan van 
den Hout leidde de plechtigheden als 
ceremoniarius. 
Het koor zong de Gregoriaanse mis van 
de dag en na de Mis een gave uitvoering 
van de Priestercantate door Th. Loots. 
-In de namiddag zagen wij de nieuwe
priester het Plechtig Lof celebreren, ter 
zijde gestaan door Pater Theodoor en de 
Z. E. H. Donkers, oud-kapelaan van 
Liempde.
Zoveel schoons is er de Tweede Pink
sterdag te zien en te horen geweest, dat 
wij slechts enkele dingen kunnen aan
stippen. De Fanfare Concordia, onder 
plaatsvervangende leiding van de heer v. 
d. Broek, bracht een schone serenade,
het Mannenkoor "Ons Genoegen" kwam 
op de speelplaats van de school enige 
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Plechtigheden t�r ere van het H. Bloed OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 23 Mei 

DAGINDELING 

's Morgens de H.H. Missen als op ge
wone Zondagen: 6.30, 7.45 en 9 uur. 
10.30 gelezen H. Mis in de St. Petrus
kerk 
Terzelfdertijd (half elf) wordt, bij goed 
weer, een plechtige H. Mis opgedragen 
in het processiepark. De gelovigen wor
den verzocht de parochiebundels mee te 
brengen. Gezongen zal worden: Kyrie 
XVI, Gloria XV, Credo III, Sanctus XIII, 
Agnus Dei 2 ad libitum. 
11.30. Na de H. Mis wordt in de kerk 
gelegenheid gegeven, de H. Bloeddoek 
te vereren. 
2.30. Processie door de straten van 
Boxtel naar het processiepark. Tot be
sluit volgt hier een kort Lof met predi
katie. Onder het Lof wordt gezongen: 
Ave Verum, Saive Regina, Ave Maria, 
Tantum Ergo; na, de zegen van het Aller
heiligste wordt gezongen: Looft uwen 
God alle tongen en talen, terwijl de 
priester het Allerheiligste terug brengt 
naar de kerk. Hierna wordt de processie 
ontbonden. 
Te volgen route: Duinendaal, Koppel, 
Bosscheweg, Mgr. Wilmerstraat, Nieuwe
Kerkstraat, Korte Kerkstraat, Breukelse 
straat, Stationstraat, Rechterstraat, Bos
scheweg, Kerkstraat, Duinendaal, Pro
cessiepark. 

VOLGORDE VAN DE STOET: 

GROEP I. 

1. Suisse.
2. Kruis met lantaarns.
3. Leden van St. Vincentius en St. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 

25. 
26. 
27. 

28. 

29. 
30. 

31. 

32. 
33. 
34. 

35. 
36. 

37. 

Elizabeth. 
Oude vaan van de Broederschap van 
het H. Bloed met 8 ridders. 
Broedermeesters der Broederschap 
van het H. Bloed uit de drie 
parochies. 
Gildenbondsharmonie. 
Boxtel's Gemengd Koor. 
Vaan H. Hart. 
Verkenners en welpen van St. Pe
trus en H. Hartparochie. 

GROEP II. 
Zusters, Duinendaal en Witte Zus
ters. 
R. K. Boerinnenbond. 
Theresiagroep van de Parochie Len-
nisheuvel. • 
Bruidjes met Offerkaars St. Petrus
parochie. 
H. Familie van Meisjes en Moeders
+ Santa Teresa + vrouwen en meis
jes, H. Hartparochie. 
Gidsen van beide parochies.
Groep koorknapen uit H. Hart
parochie met borstbeeld van St. 
Willibrord. 

GROEP III. 
Groep bruidjes, parochie St. Petrus 
met beeld van 0. L. Vrouw. 
Corporaaldoek, in schrijn, omgeven 
door pages en bruidjes. 
Boxtel's Harmonie. 
Zangverenig,ng "St. Petrus" en "St. 
Caecilia". 

GROEP IV. 

Groep bruidjes, parochie St. Petrus 
met symbolen van de H. Eucharistie. 
Katholieke Arbeidersbeweging met 
vaandel + Katholieke Arbeiders
vrouwen. 
Groep bruidjes, parochie St. Petrus: 
,,Hulde aan Christus Koning". 
Mariacongregatie met koor + Ma
riagarde + vrouwen en meisjes, St 
Petruspàrochie. 
Vaan St. Jozef. 
R.K. Jo!rne Boerenstand. 
Studenten van St. Charles. 

GROEP V. 

Groep brui,.ijes H. Hartparoch.e 
met symbolen van het H. Sacra
ment. 
Internen St. Ursula. 
Leden van de H. Familie van de 3 
parochies + mannen en jongens. 

GROEP VI. 

Groep bruidjes met symbolen van 
het H. Lijde:1. 
Kajotsters uit beide parochies. 
Bruidjes met gouden bloemenmand. 
Fraters van Huize La Salie met 
harmome. 
Vaan St. Caecilia. 
Kerkkoren van beide parochies. 

GROEP VII. 
Bruidjes met palmen 
manden. 

en strooi-

(Vervolg van kolom 5, pag. 1) 
mooie liederen zingen, die o.l.v. Th. 
Prinsen, goed werden uitgevoerd en door 
C. J. v. d. Velden met een korte toe
spraak ingeleid. Een verrassing wàren de 
dansjes der bruidjes, die o.l.v. Mej. Jo. 
v. d. Ven vooral het "Lintenspel" won
derlijk dansten. - De buren kwamen het 
getal der vele geschenken vermeerderen 
met een prachtig missaal en een mooi 
stel canon-borden, waarbij secretaris 
v. Berkel het woord voèrde, stichtend be
dankt door de neomist. 
Wij moeten nog zeggen dat velen de 
receptie bezochten: We merkten die dag 
zovelen op dat wij volstaan met te zeg
gen, dat de burgemeester van Liempde 
zijn hartelijke gelukwensen kwam aan
bieden, evenals Pater Hartman, Provin
ciaal der Witte Paters, Pater Tepe, Over
ste van St. Charles, vele onderwijzers en 
verder zo goed als geheel Liempde, want 
dit feest was een feest van 't volk, dat 
nog weet hoe het Priesterschap te eren, 
zoals b.v. bleek uit de schone toespraak-

"38. 

39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 

45. 

'Internen van Duinendaal. 
Groep Strooistertjes. 
Kajotters. 
Edelknapen met Christusbeeld. 
Gemeentebestuur. 
Kerkmeesters van alle parochies + 
Leden van de Altaarwacht met flam
bouwen. 
Allerheiligste, gevolgd door de 
priesters van Boxtel. 
Studenten van Stapelen. 

H. BLOEDPROCESSIE

De intentie, waarmee dit jaar de plech
tigheden van het H. Bloed worden ge
houden, is: van God te verkrijgen de 
behouden terugkeer van onze jongens 
in Indië. 
Mocht bij slecht weer de processie niet 
dóórgaan, dan zal om kwart vóór twee 
precies, geluid worden met drie klokken. 
In dit geval zal om half drie een plechtig 
Lof worden gecelebreerd in de St. 
Petrus-kerk. 

NADERE BIZONDERHEDEN. 

1. Daar ook dit jaar bij de H. Bloed
processie het Allerheiligste zal worden 
meegedragen door de straten van ijoxtel, 
verzoeken wij aller medewerking om tij
dens de processie de nodige eerbied te 
bewaren. 
2. Om geheel Boxtel op deze dag een
feestelijk aanzien te geven, wordt ieder
een verzocht, om de vlag uit te steken. 
Laat niemand achterblijven! 
Bovendien wordt hier nog eens de aan
dacht 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, bran
dende kaarsen. 
Buurtverenigingen, steekt hier eens de 
handen uit de mouwen, om de straten en 
de huizen, die in de route van de pro
cessie liggen, een stijlvolle versiering te 
geven. 
3. De processie wordt opgesteld bij de
St. Petrus-kerk op Duinendaal. 
4. Zij, die vroeger een functie hadden
in de processie, of die vroeger flam
bouwen of vaandels droegen, worden·
verzocht dit ook nu te doen, of, indien 
verhinderd, tijdig voor een plaatsvervan
ger te zorgen. 
5. Allen, die deelnemen aan de pro
cessie van de parochies St. Petrus en 
St. Theresia (Lennisheuvel), worden ver
zocht, uiterlijk twee uur, aanwezig te 
zijn op Duinendaal. 
Tevens worden hier verwacht alle groe
pen, die inter-parochieël zijn. 
De deelnemende groepen van de H. 
Hart-parochie worden uiterlijk KWART 
OVER TWEE verwacht bij het klooster 
der Ursulinen en sluiten zich hier, onder 
net voor hun genoemde nummer, bij de 
processie aan. 
6, Toeschouwers, die de processie langs 
de straten hebben gade geslagen, kunnen 
zich bij de kerk achter de stoet aanslui
ten voor het meemaken van de ·processie 
in het park. De mannen gaan 6'?er het 
kerkhof, de vrouwen langs de· pastorie. 
7. De deelnemers aan de processie lo
pen twee aan twee geheel links en rechts 
van de straat. Groepen en vaandels hou
den het middengedeelte van de weg. 
8. Na de plechtige H. Mis en na de
processie is er in de kerk gelegenheid, 
om de H. Bloeddoek te vereren. 
9. Bij aankomst in het processiepark,
wordt de middenstraal gereserveerd voor 
bruidjes en groepen, naar aanwijzingen 
van de Orde-Commissarissen (te herken
nen aan de witte banden). 
10. Wij sporen alle Boxtelaren nog
extra ·aan, zoveel mogelijk persoonlijk 
aan de processie deel te nemen. 
Mannen en jongens, die niet georgani
seerd zijn, kunnen zich aansluiten bij 
nummer 30, onder groep V. 
Vrouwen en meisjes die niet georgani
seerd zijn, van St. Petrus en Lennis
heuvel sluiten aan bij no. 24 onder groep 
IV; van de H. Hart-parochie bij no. 14 
onder groep 11. 
11. Om alles goed te doen verlopen,
worden de deelnemers verzocht, zich te 
houden aan de aanwijzingen van -de 
Orde-Commissarissen. 
12. Tenslotte vragen we aller mede
werking, om, bij het verlaten van het 
park, na de processie, de grasperken te 
ontzien, en dus alléén gebruik te maken 
van de paden.

Het· H. Bloedcomité ver� 
zoekt de Ordecommissaris
sen Zaterdag avond om 
half 8 een ogenblik in het
P r o c e s s i e p a r k te wil
len 'komen. 

De Directeur. 

jes der bruidjes Mia v. d. Hurk, Leny 
Laurijssens en vele anderen, maar vooral 
uit de spontane drukte in en rond het 
kerkgebouw. 

, tot en met 5 Juni 1948 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 806 
362 Melk: ½ liter melk (reeds aange-

wezen, geldig tot en met 22 Mei). 
391 Melk: 6 liter melk. 
393 Melk: 7 liter melk. 
396 Vlees: 100 gram vlees. 
397 Vlees: 300 gram vlees. 
398, 399 Boter: 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
412 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e.d. 
414 Algemeen: 200 gram brood (geldig 

tot en met 29 Mei). 
416 Algemeen: 1600 gram brood (geldig 

tot en met 29 Mei). 
417 Algemeen: 50 gram thee. 
418 Algemeen: 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
419 Algemeen: 125 gram koffie. 
403 Reserve: 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
404 Reserve: 800 gram brood (geldig 

tot en met 29 Mei). 
406 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 2CJ Mei). 
Bonkaarten KD, KE 806 
893 Melk: 12 liter melk. 
896, 897 Vlees: 100 gram vlees. 
898 Boter: 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
899 Boter: 125 gram boter of margarine 

of 100 gram vet. 
912 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e.d. 
914 Algemeen: 200 gram brood (geldig 

tot en met 29 Mei). 
916 Algemeen: 400 gram brood (geldig 

tot en met 29 Mei). 
918 Algemeen: 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
903 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 29 Mei). 
BONKAARTEN ZA, ZB, ze, ZD, ZE, 
MD, MF, MC, MH 806 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen van strook F. 

, Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag -21 Mei worden gebruikt met 
uitzondering van de bonnen voor �elk, 
waarop eerst op Maandag 24 Mei a.s. 
mag worden gekocht. 
Een rantsoen vermicelli e.d. bedraagt: 
300 gram vermicelli, macaroni, spaghetti, 
noedels, mie, tarwegriesmeel en met 
tarwegriesmeet samengestelde pudding
poeder of 400 gram vermicellisoep (d.i. 
droge soep, waarvan tenminste 75 %
uit vermicelli bestaat of de vermicelli
vorm heeft), 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel-Groen-Wit. 
Het was een_ genoeglijk partijtje voetbal,
dat Zondag J.l. door het "brokken-elftal" 
van Boxtel en het danoere Groen-W1t
team gespeeld werd. 
Het is te verklaren, dat Boxtel het wat 
kalm�r aanlegde na de zenuwslopende 
kamp1oens- en promotiewedstrijden. Bo
vendien was men nog behept met 2 uit
val!e:5, dat aan 't verband van de ploeg 
wem,g, goed deed. Groen-Wit daaren
tegen zette alles op haren en snaren om 
de geroken winstpuntjes (de Bredase 
ploeg stond tot 7 minuten voor het einde 
met 2-1 voor) te behouden. 
Met hun doelman aan het hoofd streden 
de Groen-Witbaadjes dapper tegen de 
Rood-Witters, die wat erg nonchalant 
met hun overmacht omsprongen. Het was 
v. d. Broek, die tenslotte de eindstand
van het doodgemoedereerde vriendschap
pelijke wedstrijdje op 2-2 bracht. Daar 
er geen scheidsrechter op was komen 
dagen, leidde H. v. d. Meyden de wed
strijd - tot ieders bevrediging overi
gens. 

A.s. Zaterdag 22 Mei receptie.
Bestuur, spelers van het 1 ste elftal, afd. 
Voetbal en spelers van het 1 ste twaalftal 
van de. afd. Korfbal zullen op Zaterdag 
22 Me, van 6-8 uur recipiëren in de 
zaal van het St. Paulus-Jeugdhuis aan de 
Nieuwstraat, in verband met het behalen 
van het kampioenschap 4de klasse C. en 
promotie naar de 3e klasse K.N.V.B., res
pectievelijk behalen kampioenschap 2e 
klas N.B.K.B. en promotie naar de 1ste 
klas. 

OM DE K.N.V.B.-BEKER 
O.D.C. overklast Budel Schoot en
speelt zich met 6-0 in de volgende 

ronde. 

Zelfs de ceremoniemeester van het grote 
feest, de heer Van Rooy, die toch een 
echte Brabander is, stond verbaasd over 
dit summum van Brabantse priester- . 
feesten. 

Budel Schoot begon met het zwaartepunt 
in de verdediging te leggen, met verre 
trappen de voorhoede aan het werk te 
zetten, en te trachten door de snelle uit
vallen een doelpunt te forceren, om dan 
minstens een gelijk spel uit het vuur te 
slepen. De O.0.C.-ers namen van het 
begin af het heft in handen, om het 
practisch, met uitzondering van de eerste 
tien minuten na de hervatting, niet meer 
af te staan. Dit overwicht konden de 
O.0.C.-ers slechts met één doelpunt in
de eerste helft tot uitdrukking brengen, 
al moet direct worden gezegd, dat het 
hen werkelijk tegen liep. En dan denken 
we hier aan het boogballetje dat Hazen
berg over de uitgelopen doelman naast 
wipte, en de harde schuivers van Schalks, 
die op een haar na misten, en waarvan 
er een tegen de paal vloog. De Budelsen, 
die met de moed der wanhoop vochten, 
om uit de Boxtelse greep los te komen, 
zagen hun zwoegen njet beloond. Deels 
omdat de voorhoede alleen moest opere
ren, daar de halflinie angstvallig achter 
bleef, en het feit, dat de O.D.C.-verde
diging elk gevaar, zo er van gevaar ge
sproken kon worden, in de kiem smoor
de. Bijna waren de drie kwartier verstre
ken, toen O.0.C. een snelle uitval over 
rechts lanceerde. Bergwerff gaf afgeme
ten door aan v. d. Boogaard, die tactisch 
over de bal heen stapte, 1111 Hazenberg 

INDllt-abonnementen 

Wanneer soldaten uit Indië naar 
Nederland terugkeren, zou de 
Administratie van, Brabant's Cen
trum het op hoge prijs stellen, 
zulks te vernemen van ouders of 
familieleden, opdat de extra-gratis
abonnementen voor de Indië-vaar
ders tijdig komen te vervallen. 

ADMINISTRATIE 
BRABANTS CENTRUM 

Molenstraat 19 

met een enorme kogel de score deed 
openen. Een veertien karaat� doelpunt. 
De hervatting iraf direct een ander spel
beeld te zien. De Budelsen lieten, op 
aanwijzing van de leider hun tactiek 
varen, en gooiden alles op de aanval. 
O.D.C. werd in de verdediging gedron
gen, en enige tijd zag het er beangsti
gend uit, totdat Schalks, geheel onver
wacht, Budel de genadeslag toebracht. 
Peijnenburg gaf een verre pass over de 
ver opgedrongen Budel verdediging, 
Schalks kwam pijlsnel van de vleugel en 
verscheen aHeen voor de onthutste Bu
deldoelman, en metien was het ge
beurd. 2-0. 
Weg was hiennee het Budelse offensief 
en O.D.ct. begon te domineren, met als 
gevolg dat de doelpunten elkaar snel op
volgden. Schalks kopte op aangeven van 
Dekkers no. 3 in het net. Hazenberg gaf 
nog een getrouwe copie van het eerste, 
en v.d. Boogaard maakte het halve dozijn 
vol. Met een schot van de centervoor 
van Budel dat de lat in de weg vond, en 
een schot van Bergwerff, waarbij hij zelf 
even buiten westen raakte, kwam ,pet 
einde. 
A.S. ZATERDAG OM HALF ZEVEN 

O.D.C.-ROERMOND.
Over wie en wat Roermond is, behoeven 
we waarlijk niet uit te weiden. De club 
van Massy is genoeg bekend. Een van- de 
sterkste 2e klassers uit Limburg. 
Zal O.0.C. deze ronde weer overleven? 
Dit zou toch werkelijk een pracht-pres
tatie zijn. 

De Junioren van O.0.C. boekten Zon
dag een prachtig succes, door op het 
jeugd-tournooi van Hieronymus te Til
burg de eerste prijs te behalen. 

Opmerkelijk waren hier de uitslagen. 
O.D.C.-Desk 1-0 
O.D.C.-Brabantia 2-0 
0.0.C. R.K.C. 3-0 
Finale O.D,C.-Hieronymus 1-0 

Hulde aan de jongste 0.0.C.-ers, . die 
hiermee bewezen, straks hun oudere 
broers te kunnen opvolgen. 

BELANGRIJK 
Zij die de wedstrijd Nederland-Zweden 
op Woensdag 9 Juni des avonds om 7 uur 
willen bezoeken, geven zich op vóór a.s. 
Zondag 12 Mei bij de Secretaris van 
O.D.C., de Heer M. Hazenberg, Zand
vliet 65. Een klein aantal plaatsen is nog 
beschikbaàr. 

M.E.P.-NIEUWS.
In een prachtig geslaagd tournooi, op 
2e Pinksterdag gegeven door de Boxtelse 
Hockeyclub M.E.P., hebben de Venlo
girls bij de dames en Geel-Zwart bij de 
heren op de 1 e prijs beslag weten te leg
gen. De M.E.P.-dames verloren eerst in 
de finale tegen de Venlo-girls, van wie 
gerust gezegd kan worden, dat zij ver
uit de beste speelsters van dit toumooi 
waren. Bij de heren moest Oranje-Zwart 
in de finale het loodje leggen tegen Geel
Zwart, dat de titel volkomen verdiende. 
De heren M.E.P. I wonnen hun Ie wed
strijd tegen Liberty met 3-0, doch ver_loren de 2e tegen Oranje-Zwart met de 

• kleinst mogelijke cijfers, nadat zij prac
tisch de gehele tijd in de meerderheid 
waren geweest. He 2e herenelftal verloor 
zijn 1 e wedstrif d tegen Oranje-Zwart 
na een gelijk opgaande strijd met straf
slagen.
Dit tournooi, waarvan de sportieve en 
amateuristische geest een verkwikking

NOG DUIZENDEN RIJKSGENOTEN IN 
REPUBLIKEINSE KAMPEN Milli1ter Jonkman belooft al 

DEN HAAG, (Persbelangen) -
Weinigen in den lande zullen weten, 
dat nog duizenden Nederlanders, 
Abonezen, Timorezen en andere 
Rijksgetrouwen onder vaak erger
lijke omstandigheden in republikeins 
gebied van Java en Sumatra ge
vangen worden gehouden. De schat
tingen lopen van 15 .000 tot 20.000. 
Ruim anderhalf jaar geleden beloof
de de republiek alle burger-geïnter
neerden naar Nederlands gebied te 
evacueren. 
lrJderdaad • herkregen op die wijze 
tienduizenden hun vrijheid, maar . . .  
voor velen werd een uitzondering 
gemàakt. 
De republiek maakt onderscheid. 
Geïnterneerden zijn volgens haar zij, 
die tijdens de Japanse bezetting als 
zodanig in de registers voorkwamen. 
Deze categorie is intussen geheel 
bevrijd. Doch de overigen, die eerst 
na de capitulatie dus door de repu
bliek zelf gevangen werden geno
men, worden nog steeds vastgehou
den. 
Wanneer voor hen het verlossende 
uur zal aanbreken, is bij benadering 
nog niet te zeggen. 

TOT DE HUIDIGE DAG, dat is 2½ 
jaar na de capitulatie van Japan, hokken 
deze ongelukkigen samen in kampen 
welke voor alle instanties, ook voor het 
Rode Kruis, hermetisch gesloten zijn. 
Er zijn kampen bij, van welks bestaan 
zelfs Djocja niets afweet. 
Het is gebleken, dat plaatselijke macht
hebbers, waarop de republikeinse rege
ring weinig of geen invloed kan uitoefe
nen, op eigen houtje mensen g11vangen 
namen. Sommige van deze "privé-kam
pen" hebben zij tot dusverre voor hun 
eigen supérieuren angstvallig verborgen 
weten te houden. 
Bij herhaling en met klem is van Neder
landse zijde tegen deze wantoestanden 
geprotesteerd. Doch zonder resultaat. 
Djocja zowel als de plaatselijke macht
hebbers waren óf niet bereid, óf niet m 
staat deze duizenden de vrijheid te her
geven. Maanden gingen sindsdien voorbij 

. en aan de situatie is vrijwel niets ver
anderd. 
Aangezien hierover vdjwel geen publi
caties verschenen, kon het niet anders of 
het Nederlands publiek moest van deze 
feiten wel onkundig blijven. 
Daar komt nog bij, dat ook de regering, 
wier vertegenwoordigers alle toegang 
tot republikeins gebied wordt ontzegd, 
niet over bijzonderheden kón beschikken. 
Eerst thans, nu steeds meer aan het licht 
komt, heeft de "Gemeenschappelijke 
Actie Nederlandse Vrouwen" gemeend 
de nodige stappen bij de regering te 
moeten ondernemen. Daartoe werd een 
drietal dames afg�vaardigd, die dezer 
dagen in audiëntie zijn ontvangen door 
de Mmister van Overzeese Gebieds
delen, Mr. J. A. Jonkman. 

Gewapend ingrijpen nodig? 
OP EEN YRAAG, wat de Nederlandse 
regering tegen dergelijke toestanden 
dacht te doen, antwoordde Zijne Excel
lentie dat men thans reeds bezig is met 
uitwisseling van gevangenen. ,,Dat is 
echter niet voldoende" voegde de minis
ter er aan toe, ,,maar ik reken er op, 
dat voor deze kwestie bij de nu gevoer
de onderhandelingen in Djocjacarta een 
bevredigende oplossing zal worden ge
vonden." 
Eén van de dames merkte toen op, dat 
zij twijfelde aan het vermogen van Djocja 
om een gegeven woord gestand te doen 
en dat naar haar mening deze duizenden 
ongelukigen alleen nog konden worden 
gered door een tijdig ingrijpen van de 
Nederlandse gewapende macht. 
,,Dat is een heel andere zaak" antwoord
de minister Jonkman "en brengt de kwes
tie op geheel ander terrein. De vraag óf 
de gewapende actie zal worden voort
gezet, kan niet uitsluitend afhangen van 
het feit dat er zich nog geïnterneèrden 
op republikeins gebied bevinden." 
,,Zo U mocht menen, dat niet tot ge
wapend optreden kan worden overge
gaan op grond van te verwachten on-

het nodige te znllen doen t 

gunstige reacties uit het buitenland, re
pliceerde spreekster, ,,dan is dat voor 
Nederland wel zeer beschamend. Moe
ten wij hun levens daar aan opoffer.en? 
Moeten wij die reacties niet veel eerder 
op de koop toenemen? Maar Excellentie, 
zijn wij dan geen fier volk meer?" 

De Meisjes 
MINISTER JONKMAN glimlachte. ,,Wij 
zijn op de goede weg, mevrouw. De 
Commissie van Goede Diensten houdt 
zich nu met dit probleem bezig en wij 
zijn ook doende het Internationale Rode 
Kruis hierbij in te schakelen." 
,,Dat is niet voldoende" meende spreek
ster, ,,Het is toch hemeltergend, dat nog 
steeds Europese meisjes gedwongen wor
den in concubinaat te leven met leden 
van de T.N.I., aan wier handen het 
bloed kleeft van onze jongens. Waar het 
Nederlandse volk een Christelijk volk is, 
moet het toch een eerste Christenplicht 
zijn, dat wij aan deze wantoestand een 
einde maken. 
Welke politiek de regering ook nastreeft 
en hoe schoon dat ook moge zijn, als 
het bereikt moet. worden ten koste van 
de eer van onze vrouwen, van de vrij
heid van duizenden onzer Rijksgenoten, 
dan is deze politiek immoreel en een 
Christelijke natie onwaardig, excellentie!' 
Minister Jonkman vatt.. deze spontane 
woorden nogal gemoe8'1ijk op en ver
zekerde dat alle mededelingen hierover 
niet altijd juist zijn. Een enkel rapport 
meldt zelfs het tegendeel. Er zou hîerin 
nl. wel sprake zijn van concubinaat, 
doch niet van gedwongen samenleving, 
ofschoon de minister niet wil zeggen dat 
zoiets nooit is voorgekomen. Zo werden 
in Tasikmalaja (W. Java) 3 pas bevrijde 
geïnterneerden onafhankelijk van elkaar 
verhoord, die alle drie verklaarden dat 
in de hun bekende gevallen van concubi
naat beslist geen sprake is geweest van 
dwang. 
De spreekster wist echter mede te delen, 
�lat een kapitein van het Nederlandse 
leger bij de bevrijding van Tasikmalaja 
vier meisjes had aangetroffen, die zich 
voor de vluchtende T.N.1.-soldaten had
den schuilgehouden en dat deze meisjes 
hem verzekerd hadden, dat zij wèl ge
dwongen waren geweest met Indonesiërs 
in concubmaat te leven. 
Minister Jonkman richtte zich tot de bij 
dit onderhoud aanwezige departements- , 
ambtenaar, die echter verklaarde dat 
hiervan op het departement niets bek�nd 
was. 

1000 MAN VIEL NOC 
NA DE ACTIE. 

HET GESPREK kwam vervolgens op de 
verliescijfers van het Nederlandse leger. 
Spreekster zeide, dat haar over het sneu
velen van onze jongens officiële cijfers 
bekend waren die spraken van 74 Neder
landers die tijdens èn 1000 man die ná 
de politiële actie gesneuveld waren. 
Spreekster wilde, wat die laatste duizend 
betreft, niet spreken van sneuvelen, 
doch eerder van "moord". 
De minister wees er met klem op, dat 
zonder enig voorbehoud alle verliescij
fers in Nederland worden gepubliceerd; 
geen enkele gesneuvelde wordt achter
gehouden. 
Zijne excellentie was wel beniewd, waar 
spreekster die gegevens over Tasikma
la1a en de verliezen van ons leger van
daa11 haalde en informeerde naar de her
komst. ,,Dat kan ik u niet zeg,;;en». 
moest de spreekster mededden, ,,daar 
ënàers hoge posities in gevaar komen. Ik 
g<·d u echter n,ijn erewoord dat dit 
,vaar is." 
Er viel even een stilte in de audiëntie
kamer. 
Nadat vervolgens nog andere onderwer
pen even ter sprake waren gekomen, 
was het onderhoud spoedig geëindigd. 
Pers'oonlijk deed de minister de drie 
dames-afgevaardigden uitgeleide en hij 
wenste hen bij de deur nog veel succes 
toe met hun actie. 
Een nijpend probleem werd hierdoor on
der de aandacht der regering gebracht. 
Het Nederlandse volk hoopt, dat voor 
deze kwestie spoedig een afdoende op
lossing zal worden gevonden. 

( J 



was, werd gekenmerkt door een gezelli
ge sfeer, welke haar hoogtepunt bereikte 
in de feestelijk versierde zaal van Hotel 
Theeuwkens, waar 's avonds de prijsuit
reiking plaats vond en de dag met een 
onvergetelijk bal werd besloten. 
Tot slot nog een woord van hulde aan de 
tournooi-commissie, die alles keurig ge
regeld heeft, alsmede aan de vele leden, 
die bij de voorbereidende werkzaamhe
den behulpzaam zijn geweest. 

Sociale Verzekeringen 
Zoals reeds in de beide vorige artikelen 
is uiteengezet, ontvangen, zodra de nieu
we regeling tot stand komt d.w.z. als de 
beide aanhangige wetsontwerpen de Ka
mers zijn gepasseerd en onveranderd tot 
wet worden verheven, de .invalidite1ts
rentetrekkers de verhoging op hun rente 
van 100 % voor ongehuwden, voor ge
huwden 100 % + gezinstoeslag van 
f 35,- per maand + kindertoeslag, on
geveer van dez�fde grootte als de reeds 
bestaande kinderbijslagen voor de wer
kende arbeiders. 
Een paar voorbeelden: 
1. Een ongehuwde arbeider in het ge·
not van een invaliditeitsrente van f 4,�
per week, zal ontvangen 100 % verho
ging, dus f 8,- per week, ± f 35,-
per maand.
II. Een gehuwde man ontvangt dan
f 35,- + f 35,- gezinstoeslag
f 70,- per maand. 

. 111. ' Heeft deze man 8 kinderen, dan 
ontvangt hij f 35,- rente + f 35,
gezinstoeslag + f 92,50 kinderbijslag 
(nl. voor drie kinderen f 10,- per mnd. 
en voor 5 kinderen f, ·12;50 per mnd.) 
of in totaal f 162, 50. 
Thans wil ik me echter bepalen tot een 
uiteenzetting van het Wetsontwerp tot 
toekenning van een kinderbijslag aan in
validiteits-, ouderdoms- en wezenrente
trekkers. Aanstonds valt op, dat de 
ouderdomsrentetrekkers eveneens voor 
Kinderbijslag in aanmerking komen. 
Voor de verhogingen kwamen zij immers 
niet in aanmerking, omdat zij de voo�de
len genoten ingevolge de 1 October 1947 
ingetreden Noodvoorziening Ouden van 
Dagen. Er was echter geen enkele reden 
om hun van de kinderbijslag in de nieu
we regeling uit te sluiten. Bovendien be
treft het hier een zeer beperkt aantal 
personen, aangezien het niet aikwijls zal 
voorkomen dat hun gezin nog kinderen 
telt, die nog recht op kinderbijslag zou
den kunnen doen gelden. In de practijk 
ontmoette ik ze echter reeds en nu zal 
men het grote voordeel onmiddellijk in
zien bij het volgende voorbeeld. Een 65-
jarig man, gehuwd en 2 kinderen bene
den 16 jaar en 1 van 19 jaar dat het dag
onderwijs volgt aan een inrichting van 
vakonderwijs. Deze man ontvangt dan 
naast zijn ouderdomsrente of uitkering 
aan kindertoeslag f 30 per maand, wat 
alleszins billijk is te achten, daar de 
ouderdomsrente of uitkering gebaseerd 
is op inkomsten voor man en vrouw. 
(Wordt vervolgd). H. v. d. K.

R.K. Kinderbescherming 

Onder de liefdewerken, die de Katho
lieke Charitas ommantelt, neemt het werk 
der kinderbescherming een eerste plaats 
in. Vele Katholiekerr echter kennen dit 
werk nauwelijks bij naam, of· zij hebben 
wel eens gehoord van een "voogdijkind" 
en een "voogdijvereniging" menende dat 
het gaat om een semi-overheidsinstelling, 
waardoor hun belangstelling aan de op- • 
pervlakte blijft en zij het goeddeels als 
staatszaak beschouwen. 
In feite is het een particuliere aangele
genheid en sprekende over de Katholieke 
Kinderbescherming is het een zuiver Ka
tholieke zaak, die elk Katholiek aan
gaat. 
De verzorging van het voogdijkind, dus 
van �t kind dat aan de ouderlijke macht 
moest worden onttrokken, word('door de 
rechterlijke macht toevertr�uwd aan 
particuliere verenigingen, die met veel 
verantwoordino maar ook met vergaande 
bevoegdheden de zorgen voor de opvoe
ding van het verwaarloosde kind op zich 
nemen en trachten naar mogelijkheid de 
ouderlijke bescherming te vervangen. 
Als organisatie is de kinderbescherming 
op soliede leest geschoeid. Gelijke tred 
gaande met de algemene sociale evolutie, 
maakt ook de R.K. Kinderbescherming 
een tijdperk door van snelle groei. De 
organisatie bouwt naar alle kant uit. Een 
nationaal Katholiek Verbond, met eigen 
Centraal Buréau, werd gesticht ter over
koepeling l(an alle corporaties äie zich 
het lot van het voogdijkind aantrekken. 
Dit krachtig nationaal verbond staat 
hoog a<!ngeschreven zowel bij Kerkelijke 
als wereldlijke overheid, die uiteraard 
.toezicht uitoefenen maar overigens het 
particuliere initiatief de vrije hand laten. 
Het werk der kinderbescherming heeft, 
mede door het groeiend aantal pupillen, 
een hogé vlucht genomen niet alleen in 
kringen van Katholieken maar ook onder 
andersdenkenden, waarmede in federatief 
verband wordt samengewerkt. 
Dit mooie werk en met name dat van de • 
Katholieke Kinderbescherming verdient 
niet alleen de bizonder� belangstelling 
van ieder Katholiek, neen het heeft die 
waardering ook dringend nodig. Daar
over meer in een volgend artikel. 

N. J. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 23 Mei Drievuldigheids-Zondag 
Een goed Katholiek is in de kerk. 
als de H. Mis • begint en verlaat 
eerst dan de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 
De HH. Missen om half 7, kwart voor • 
8, 9 uur en om half 11 de plechtige 
Hoogmis met assistentie in het Processie
park. Tegelijkertijd zal in de kerk een 
stille. H. Mis worden opgedragen. Na de 
middag grote processie ter ere van het 

H. Bloed waarin ook het Allerheiligste
door de straten van Boxtel wordt mee
gedragen naar het processiepark, waarna
Lof met preek in het processiepark.
Des avonds om 7 uur is het dus geen
Lof. Vandaag is het collecte voor het
seminarie, terwijl de 2e schaal gehouden
wordt voor de bizondere noden van het
Nederlands Episcopaat.
Vandaag is het geen Mariagarde en geen
H. Familie. Deze week is het iedere
avond Lof met Rozenhoedje vanwege de
Meimaand.
Donderdag, H. Sacramentsdag. De HH.
Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 9
uur en om half 11 - de Hoogmis. Op
deze dag houdt de Eindhovense Processie
haar jaarlijkse bedevaart naar het H.
Bloed.
Onder het Octaaf van Sacramentsdag
is het iedere avond Lof met Rozenhoedje
om 7 uur. 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 v. 7 gez. jgt. v.
Maria v. d. Boogaard-van Dinther; z.a.
gel. H. Mis ter ere van Maria; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor de overleden
familie v. d. Meyden-v. d. Hout; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Andreas
de Visser v.w. de buurt; om half 8 gel.
H. Mis voor de overleden familie Kuy
pers-Heymans; z.a. gel. H. Mis voor
Anna Hensen-v. d. Langenberg vanwege 
de buurt; H. Hartaltaar gel. H. Mis ter 
ere van 0. L. Vrouw uit dankbaarheid; 
om half 9 gel. H. Mis voor Martinus 
Verleg. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Martinus Giesbers; z.a. gel. jrgt. 
voor Andreas Schuurmans; H. Hartal
taar gel. mndst. voor· Hendricus v. d. 
Boer; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Martinus Verleg v.w. de R.K. Bond van 
Handels-, Kantoor- en Winkelpersoneel 
St. Franciscus van Assisië; om half 8 
gel. jrgt. voor Hendricus Mandos en 
Barbara Hazenberg; z.a. gel. mndst. v. 
Johanna Kusters-de Kort; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Josef Cuyten; om half 
9 gel. jrgt. voor Cornelis v. d. Sloot en 
Johanna Maria de hsvr. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Anna Verrijt-Nijssen; z.a. gel. 
jrgt. voor Wilhelmina v. d. Sloot-v. d. 
Langen berg; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Johannes v. d. Heuvel en Barbara 
v. d. Bîggelaar de hsvr.; H. Bloedkapel
gel. H. Mis voor Thebdorus Barten v.w.
het Kaartgezelschap Tijdverdrijf; om half
8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indië
v.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H.
Mis voor Gerardus van Brunschot v.w.
de buurt; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Johannes Venmans te Duizel overleden;
om half 9 gel. jrgt. voor Thomas van
Gerwen, Carolina de hsvr., Theodorus
de zoon en Martina de dochter.
DONDERDAG: om half 7 gel. H. Mis
voor Marinus van Diessen; z.a. gel. jrgt.

• voor Martinus v. d. Meyden en Martina
Hensen de hsvr.; H. Hartaltaar gel.
mndst. voor Christianus Schellekens ;H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Lamberdina 
v. d. Langenberg v.w. de familie; om
kwart voor 8 gel. H. Mis voor het gees
telijk en tijdelijk_ welzijn van de parochie;
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina van
Hal-de Wit v.w. de buurt; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor Alfonsus van Vlerken
v.w. zijn vrienden; om 9 uur gel. H. Mis
voor Martinus Giesbers; om half 10 gel.
H. Mis voor de levende en overleden
leden van de Boxtelse R.K. Bakkerspa
troonsbond; om half 11 de Hoogmis.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Harrie v. d. Wetering v.w. de
motorclub Rapide; z.a. gel. jrgt. voor
Catharina van Weert-Voets; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Hendricus van
Engelen; H. Bloedkapel gel. H .Mis v.
Andreas de Visser vanwege de buurt;
om half 8 gel. H .Mis v. Anna Hensen-
v. d. Langen berg; z.a. gel. H. Mis voor •
Petrus Laus v.w. de klanten; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Jan Voets te •
Eindhoven overleden; om half 9 gel. H.
Mis voor Sjaak va1,1 Vlerken.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Mgr. Johannes Deppen; z.a.
gel. H. Mis voor Elizabeth v. d. Struyk-
v. Mensvoort; H. Hartaltaar gel. jrgt.
voor Christina v. d . Ven-van Kaathoven;
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Marinus
van Griensven; om half 8 gel. H. Mis
voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel.
H. Mis voor Franciscus Verheyden v.w.
de buurt; H. Hartaltaar gel. H. Mis v. 
Petrus Muselaars en Henrica van Dru
nen; om half 9 gez. mndst. voor Alfon
su_s van Vlerken; om half 10 Huwelijks
mis.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. mndst. voor Wilhelmina
van Empel-Jacobs; Dinsdag gel. H. Mis
voor Elizabeth Traa-Verhoeven; Woens
dag gel. H. Mis voor Gerardus Schelle
kens; Donderdag gel. H .Mis voor Ja
coba v. d. Wetering-Janssen• Vrijdag
gel. H. Mis voor Johannes v. d. Plas en
Henrica Dirks de hsvr.; Zaterdag gel.
H. Mis voor Maria van Gerwen
H� H. Sacrament des Huwelijk� wensen
te ontvangen: Hendricus Cornelius Kel
ders, geb. en won. te Liempde en Anto
netta Maria Vley wonende in deze
parochie; Josefus Cornelis van Geel
geb. te Boxtel in de parochie van het H.
Hart en won. te Heerlen in de parochie
van 0. L. Vrouw van Lourdes weduw
naar _ van f:I.enrica Hensen en' Johanna 
Mana de P11per geb. in de parochie van 
het H. Hart en won. in deze parochie, 
wa�rvan heden de te afkondiging ge
schiedt; Andreas Adrianus Verkooyen 
geb. te Oosterhout en won. te Oirschot 
en Anna van Grinsven geb. te Den Dun
gen en won. in deze parochie; Adrianus 
Henricus van Heeswijk geb. en won. te 
Schijndel (St. Servatius) en Elizabeth 

• Antonia Dankers geb. en won. in deze
parochie, waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt; Christianus Blummel geb. 
te Vught (St. Petrus-parochie) en won. 
in deze parochie en Maria Johanna 
Schellekens geb. in de parochie. van het 
H. Ha,t en won. in deze parochie; Hen
dricus Petrus Laus geb. en won. in de
parochie van het H. Hart en Clasina
Christiana van Oers geb. in de parochie
van het H. Hart en won. in deze paro
chie met dispensatie in_ bloedverwant
schap 3e graad zijlinie, waarvan heden

de 3e afkondiging geschiedt. De gelo
vigen zijn verplicht de hun ·bekende 
huwelijksbeletselen waarin niet is gedis
penseerd, ten spoedigste aan de Pastoor 
bekend te maken . 
PAR. H. HART,BOXTEL 

Drievuldigheids-Zondag 1948 
De eerste schaal is voor de Seminaria 
van ons Bisdom. Deze collecte zij U aan
bevolen; de 2e voor de B. N. 
Vandaag trekt de H. Bloed-processie 
door de straten van Boxtel. In verband 
daarmee zal de Hoogmis in onze parochie 
niet worden gezongen doch gelezen en 
de H. Familie voor· Jongens en Santa 
Teresa en het Lof des avonds komen te 
vervallen. 
Men wordt verzocht tijdig de vlag uit te 
steken. Wij verwachten gaarne ook an
dere versieringen, welke volgens aloud 
Brabants gebruik bij een processie met 
het H. Sacrament behoren. 
Circa half 3 stellen zich de parochiële 
organisaties op bij de Zusters Ursulinen. 
leder stelt zich op bij zijn nummer. De 
volgorde zal in Brabants Centrum wor
den bekend gemaakt. Dit jaar zullen alle 
Boxtelse Harmonieën en Zangverenigin
gen meetrekken. Laat niemand achter
wege biijven en moge het een massale 
manifestatie worden van onze liefde voor 
het H. Sacrament. 
Donderdag H. Sacramentsdag feestelijke 
herdenking van de instelling van het H. 
Sacrament des Altaars. Daags tevoren 1s 
er tijdens de diensten gelegenheid tot 
biec;hten. De H. Diensten zijn als op 
Zondag. De Hoogmis echter van half 1 1 
vervalt. De Mis van kwart over 9 zal als 
Hoogmis worden gecelebreerd. 's Avonds 
om half 8 Lof met predikatie. De leden 
der Altaarwacht zullen allen aanwezig 
zijn. Deze week iedere avond om half 8 
Lof ter ere van Maria, behalve Vrijdag 
om 7 uur. 
Vrijdagavond om half 8 H. Familie voor 
de meisjes; om half 9 voor de mannen. 
ZONDAG 23 Mei: 6 uur lezende diens(· 
7 uur Ld. voor de parochie; 8' uur !.cl'. 
Francisca Pijnenburg v.w. H. Fam. v. 
Moeders; kwart over 9 Ld. uit dankbaar
heid; half 11 Ld. Christiaan Mei-kx v.w. 
Broed. H. Bloed. 
MAANDAG 24 Mei: 7 uur l.j. Theodora 
v. Liempd-v. d. Meiiden; I.m. Theodorus
Barten; Ld. Willem Matthijssen v.w. 
Kath. Thuisfront; kwart voor 8 Ld. Ma
rinus en Franciscus v. Breugel; Ld.· Hen
ricus v. Weert; half 9 1.j. Johannes en 
Henricus v. Beljouw. 
DINSDAG 25 Mei: 7 uur Gef. z.j. Z. E. 

• Pater Augustinus v. Susante; Ld. Rosalia
Hermes-Schüller v.w. de kleinkinderen;
l.j. Gerardus v. d. Langenberg; kwart v.
8 l.d. Francisca Pijnenburg-Dieden; l.j.
Petrus Swinkels; half 9 Ld. uit dank
baarheid.
WOENSDAG 26 Mei: 7 uur Pl. z. j.
Theodorus v. d. Sande; l.j. Hendrina v.
d. Langen berg; Ld. Christiaan Merkx;
kwart voor 8 Ld. Willem v. d. Langen
berg; Ld. Frans v. Kleef en echtg.; half 9 
l.d. Jan v. d. Aa.
DONDERDAG 27 Mei: 6 uur t.d. t.e.v.
H. Gerardus; 7 uur Ld. voor de parochie
Ld. Ant. Wagenaars, echtg. en zonen;
l.j. Joh. v. Hal; 8 uur Ld. Maria v. Kol
lenburg-v. Liempd; kw.irt over 9 z.j. Ma
rinus v. d. Meijden en Martina Hensen
z. echtg.
VRIJDAG 28 Mei: 7 uur Ld. Frans v.
Kleef en echtg.; l.j. Franciscus Wage
naars; l.j. Petronella v. Hal; kwart voor
8 Ld. Gerardus Veroude; Ld. Cornelis
Slijters; half 9 l.j. Johanna v. Haaren
Schoenmakers; 7 uur Lof. Half 8 H.
Fam. Meisjes; half 9 H. Fam. Mannen.
ZATERDAG 29 Mei: 7 uur Ld. Heer
Lamb. Goossens en Mej. Dini de hsvr.;
Lj. Cornelia v. Hal-v. d. Geeren; l.j. Cor
nelis v.

1 Haaren; kwart voor 8 Ld. over!.
fam. Leermakers-Verbunt; Ld. Frans v.
Kleef en echtg.; half 9 Ld. Heer Jacobus
Sars.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

Ie Zondag na Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg. Embertus Steen
bekkers. 
MAANDAG: half 8 jaarg. Adriana hsvr. 
van Emb. Steenbekkers. 
DINSDAG: half 8 jaarg. Antoon v. 
Kempen. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. Christiaan 
v. Kempen; 9 uur gez. H. Mis bijzondere
intentie.
DONDERDAG: half 8 H. Mis welzijn
der parochie; 10 uur jaarg. Clasina hsvr.
van Christiaan v. Kempen.
VRIJDAG: half 8 jaarg. Walterus Groe-
nendaal. . �-
ZATERDAG: half 8 jaarg. Theodora 
hsvr. van Waltherus Groenendaal. 

' Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis Wilhelmina v. d. Berg 
te Schijndel over!. Djnsdag H. Mis bij
zondere intentie. Woensdag H. Mis Hen
rica v. Logten; Donderdag H. Mis Adria
nus v. Ruremonde. Vrijdag H. Mis 
Adrianus v. Ruremonde. Zaterdag H. 
Mis Jacoba v. d. Bi!lgelaar-v. d. Linden 
te Boxtel overleden. 
Donderdag tot Zaterdag H. Mis als ze
vende van Adrianus v. Oirschot. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL 
Drievuldigheidszondag 1948 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot bijzondere 
intentie; half 9 H. Mis voor de heer 
Lambertus v. Elk, in Den Haag over
leden; 10 uur Hoogmis tot intentie van 
de parochianen; de eerste schaal is tot 
opleiding voor priesters in onze Semina
ries; de 2e voor B. N. Na. de middag 
geen Lof alhier, maar uitsluitend optocht 
en processie in Boxtel ter ere van het H. 
Bloed. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijz. 
intentie; kwart over 8 jrgt. voor Johan
nes v. d. Struik. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna v. 
Kasteren; kwart over 8 gez. H. Mis voor 
mej. Wilh. v. d. Boom . 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Wilh. 
de Bresser en Gerdina v. d. Linden hsvr.; 
kwart over 8 H. Mis voor wed. Maria 
Berends-Toonen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor 
mevr. v. Lieshout-de Werdt; kwart over 
8 H. Mis tot intentie v. d. leden der 
Godvruchtige Vereniging ter ere v. d. H. 
Theresia van het Kind Jezus. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor mej. An
na Maria Peijnenburg-v. d. Sande; kwart 
over 8 gez. jrgt. voor Johannes Ver
mulst. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor mevr. 
Maria Maas-de Werd; kwart over 8 H. 
Mis voor Antonius v. d. Meijden. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Barbara v. -Kasteren, Wed Ver
oude en Willem Mathijssen te 's Herto
genbosch overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur; daarna Lof met rozen
hoedje om God's zegen te verkrijgen 
over Orion en de kapel van Stapelen. 
In deze week zullen de leden van het 
kerkbestuur de botergelden ophalen van 
de niet-aangeslotenen aan de boterfa
briek; een pond boter per koe. En ieder, 
wie zulks aanbelangt, bewillige hierin 
voor het welbegrepen belang der pa
rochie. 
ZONDAG 30 Mei: 7 uur H. Mis uit 
vriendschap voor Wilhelmus Mathijssen 
in 's Hertogenbosch overleden; half 9 H. 
Mis voor Marinus v. Griensven te Boxtel 
overleden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 23 Mei 1948 
ZONDAG, feestdag van de Allerheilig
ste Drievuldigheid; half 7 l.j. Wilhelmina 
Avendonks; 8 uur I.m. tot welz. der par. 
10 uur z. j. bijz. intentie; 3 uur Lof, 
daarna jongens-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. tot bijz. inten
tie; half 8 z.j. Adr. Lamb. Verhagen; 8 
uur I.m. overl. fam. Kind. van Hendr. v. 
d. Velden.
DINSDAG: 7 uur z.j. Odilia Hub. Schoe
macher; half 8 I.m. Adr. Foole overl. te
St. Oedenrode; 8 uur l.j. Eerw. Zr. Si
bylla Avendonks; 9 uur z. huwelijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z.j. Wout. Aven
donks; half 8 z.j. Joh. en Corn. Jan
Schelle; 8 uur l.j. Theod. v. d. Velden.
DONDERDAG: feestdag van het H. Sa
crament - geen verplichte feestdag -
daarom ook Woensdag biechthoren als
op Zaterdagen; 6 uur Lj. Johanna Maria
Theod. v. d. Velden; half 8 I.m. tot welz.
der par. Onder deze H. Mis predikatie en
uitdeling der H. Communie; 10 uur z.j.
Ant. v. Giersbergen; 3 uur plechtig Lof
met processie. Uitstelling van het Allerh.
's morgens vóór de H. Mis van 6 uur.
VRIJDAG: 7 uur z.j. Gerardina Wout.
Avendonks; half 8 l.j. Johanna v. d. Vel
den; 8 uur l.j. Helena Adr. v. d. Velden.
ZATERDAG: 7 uur z.j. Ant. v. Laarho
ven;half 8 l.j. Corn. v. �erkel; 8 uur l.j.
Jan v. Gestel.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.
8 uur l.j. Catharina v. Gestel; 10 uur z.j.
Maria Ant. v. Giersbergen.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. tot bijz. intentie. 
Dinsdag 7 uur I.m. over!. fam. v. d. Vel
den-Hendriks. Woensdag 7 uur I.m. Adr. 
Kuppens tot bijz. intentie. Donderdag 7 
uur I.m. Wed. Kreyveld als over!. lid H. 
Moeder Anna. Vrijdag 7 uur I.m. voor 

. Corn. v. Heerebeek. Zaterdag 7 uur I.m. 
Ant. v. d. Pas als over!. lid H. Cunera. 
Zondag 7 uur I.m. Ant. v. d. Pas vanwe
ge de R. K. Jeugdbeweging. 
Zaterdag-avond half 8 Lof ter ere van 
0. L. Vr. Na het Lof te zingen lied no. 8.
30e Adr. Foole overl. te St. Oedenrode.
Gedoopt: Corn. Jos. Maria Nicolaas z.
van Ant. v. d. Sande-v. Vroonhoven;
Josephus Gerardus Maria zoon van Ma
rinus Schalkx-v. Meersbergen.
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 

Drievuldigheids-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 mid
dag om 3 uur Lof met Rozenhoedje• na 
het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de, 6de, 7de en 8ste leerjaar ko
men biechten. Woensdag onder de H. 
Mis van 7 uur zullen ze gezamenlijk 
communiceren. 
Woensdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 -half 8. 
Donderdag H. i'Sacramentsdag: H.H. 

Diensten als op Zondag. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof 
v.w. de Meimaand.
Zondag a.s. om 3 uur Pl. Lof met Pro
cessie v.w. het Sacramentstriduum. De
gewone deelnemers aan de processie
worden uitgenodigd op hun plaatsen aan
wezig te zijn.
ZONDAG: 7 uur H. Mis Hendricus
Spooren; half 9 H. Mis Johanna Maria
van den Akker-Doleweerd; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis Albertus van
Rulo.
DINSDAG: 7 uur H. Mis Bijz. Intentie.
WOENSDAG: 7 uur Gez. H. Mis Hen
ricus van Rulo.
DONDERDAG: 7 uur jgt. Adrianus van
den Akker; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie.
VRIJDAG: 7 uur Jrgt. Maria van den
Akker-v. Zeeland.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. Gerardus van
den Akker.
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d.
d. Braak. H. Mis Albertus van Rulo. H.
Mis OverL Familie Kempenaars-.v. Rijse
wijk.
Missienaaikring Esch: Opgehaald bij
bruiloft H. v. d. Braak-v. d. Bruggen
f 19,16.
Opgehaald bij uitvaart van Henr. v. Rulo
f 24,14. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 23 Mei. Feest van de H. Drie
vuldigheid. Vanwege de orote Processie 
te Boxtel is er deze middag in onze kaoel 
geen Vespers en Lof. 
Donderdag; feest van het H. Sacrament. 
De H.H. Missen zijn om 7 uur, half 9 en 
om 10 uur de Hoogmis. Om 5 uur plech
tig Lof en processie in de tuin. De bruid
jes die aan deze processie willen deelne
men kunnen zich vandaag om half 5 aan
melden bij de Witte Zusters op St. 
Monica. 
De gehele week, behalve Donderdag om 
8 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Rudolf 
Wortelboer; half 8 tot zekere intentie. 
DINSDAG: 7 uur ter ere van de H. 
Jozef en H. Gerardus. 
WOENSDAG: 7 uur voor Rudolf Wor
telboer. 
DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
ouders. 
VRIJDAG: 7 uur: tot zekere intentie; 
half 8 voor mevrouw Henket-Wind
stosser. 

Coloradokever 
VERPLICHTE SPUITPERIODE 

De Burgemeester van Boxtel; 
gezien de mededeling van het Hoofd van 
de Plantenziektekundige dienst te Wage
ningen van 19 Mei 1948; 
gelet op het bepaalde in artikel 7 van de 
Coloradokeverwet 1947 (Staatsblad H. 
220); 

b e v e e l t :  
dat het gewas op alle met aardappelen 
beteelde percelen, welke binnen de ge
meente gelegen zijn, in de periode van 

26 MEI t.e.m. 5 JUNI 
tenminste éénmaal op één der navolgen
de wijzen behandeld moet worden: 
a. bespoten met water, waaraan is toe

gevoegd 500 gram Calciumarsenaat
per 100 liter water.

b. bespoten met water, waaraan is toe
gevoegd een D.D.T.-bevattend pro
duct op een wijze, dat 0, 1 % DDT 
in de vloeistof aanwezig is, (dus bijv.
op 100 liter water 1 kg van een 10 %
DDT-product of 0,5 kg van een
20 % DDT-product enz.)

c. bestoven met een DDT-bevattend.
stuifmiddel, dat tenminste· 5 % DDT
bevat.

De bespuiting onder a en b moet zoda
nig worden uitgevoerd, dat: 
1 e. Een hoeveelheid, overeenkomend 

met tenminste 800 liter per hectare 
gelijkmatig over het gewas wordt 
verdeeld. 

2e. Alle bladeren van de aardappel
planten met de vloeistof worden be
vochtigd. 

3e. Op zodanig uur en bij zodanige 
weersgesteldheid wordt gespoten, 
dat het gewas nog dezelfde dag kan 
opdrogen. 

De bestuiving onder c. dient zodanig te 
geschieden, dat: 
te. tenminste 25 kg per ha wordt ver

stoven. 
2e. • all1t bladeren van de aardappelplan

ten met het stuifmiddel goed wor
den geraakt. 

Het gebruik van H.C.C.H. en rotenon
bevattende middelen is toegestaan na 
verkregen schriftelijke goedkeuring van 
de plaatselijke controleur. Deze middelen 
dienen aangewend te worden volgens de 
aanwijzingen van de Plaiftenziektekundi-
ge Dienst. 
Boxtel, 20 Mei 1948. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. v. HEL VOORT 

Voor degenen, die niet zelf voor bespui
ting kunnen zorgdragen, stellen zich be
schikbaar de loonspuiters: 
G. Voets, Molenstraat 23 te Boxtel en
B. Voets, Molenwijk 1 te Boxtel.

Voor de vele blijken 
Net meisje gevraagd voor dag 
of dag en nacht. Hoog • loon. 

Te koop: een toom beste big
n V.G.X., bij Wed. v. d. 
nde, Onrooy 9. 

Op Rustoord St. Antonius 
(LINDENLUST) 

BOSSCHEWEG 197 
van 

medeleven, die wij tijdens Goede behandeling. Adres: 
de ziekte en bij overlijden Markt 1, Boxtel. onvergetelijke van onze 
Echtgenoot en Vader Te koop z.g.a.n. inzinkbare 
mochten ondervinden, voor- trapnaaimàchine in salonkast. 
al van H.H. Geestelijken, Te bevragen: Molenstraat 19. 
Dr. Wentholt, Zr. Clercx 
en Mej. Boor, betuigen wij Te koop bij A. de Rooij, Len-
onze oprechte dank. nisheuvel 113, een varken, 15 

Wed. Schalks-Damen weken drachtig G.Y. 
en kinderen Te koop: 1 H.A. voorgras, 

Nieu�straat 61, Boxtel. 0.75 H.A. rogge en één paards-
dorsmachine met manége. Adr. 

Te koop: een ·heren-zomer- van Oirschot, Liempde Kaste-
ren B 27. costuum, maat 44, in staat als 

nieuw. Adres bevragen: Mo- Te koop: een toom biggen bijlenstraat 19. C. M. van Lieshout, Ge-
mondseweg 1.

Te koop een toom biggen 
waaronder gemerkte V.D.L.- Te koop een toom zware big-
zeugjes. H. van Ingen, Lennis-
heuvel 97. 

gen D. L. bij E. v. Abeelen, 
Vrikhoven D 55, Liempde. 

ge 
Sa 

Te koop: een kalfkoe, aan tel
g 15 Juni. W. v. Nieuwburg, 
ngeren 106. 
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Zich te vervoegen bij de 
Directrice. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 
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Dr. Hoek's Vereniging 
Afd. Wit-Gele Kruis BOXTEL 

Algemene Vergadering 
OP DONDERDAG 3 JUNI DES AVONDS 
8 UUR IN DE FOYER VAN "D E A R K". 

AGENDA: 1 Opening. 2. Notulen. 3 Jaarverslagen Secretaris 
en Penningmeester. 4. Bestuursverkiezing. Aftredend: Mevr.
.,_ Erp-Egelie en de Heren A. v. d. Bogaert en A. v. d. Weyst. 
Mevrouw v. Erp-Egelie stelt zich niet meer herkiesbaar. In 
haar plaats stelt het bestuur candidaat Mevrouw P. H. v. Erp
van Oorschot, Prins Bernhardstraat 13b. De heren A. v. d. 
Bogaert en A. v. d. Weyst stellen zich wederom herkiesbaar. 
Candidaten, door de leden te stellen, kunnen schriftelijk in
gediend worden bij de Voorzitter, Bosscheweg 28, Boxtel. 
5. Rondvraag. 6. Sluiting.

HET BESTUUR. 

Receptie R.K.S.V. ,,BOXTEL" 
Bestuur, spelers van het Ie elftal van de afd. Voetbal en 
spelers van het Ie twaalftal van de áfd. Korfbal van de 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" zullen op ZATERDAG 22 MEI 
recipiëren in de zaal van het St. Paulus Jeugdhuis aan de 
Nieuwstraat, in verband met de behaalde kampioenschap
pen en de promoties, resp. naar 3e klasse K.N.V.B. 
en Ie klasse N.B.K.B. 

Het Bestuur van de Nederl. Kath. Arbeidersbeweging 
afdeling Boxtel, deelt mede dat evenals andere jaren 

DE AFDELING BOXTEL ZAL DEELNEMEN AAN 

DE PLECHTIGE PROCESSIE TER ERE VAN HET 

H. BLOED OP A.S. ZONDAG 23 MEI.

Het bestuur verzoekt al de leden, alsook de leden van 
de K.A.V., om zich zonder uitzondering achter het 
oude vaandel te scharen en de plechtige processie 
mede te maken. 

BIJEENKOMST OM 2 UUR OP DUINENDAAL. 

ORION 

1JeAlantis� 
Door een WIJztgmg m onze 
toonzaalruimte, hebben wij 
een zeer practische indeling 
gemaakt voor onze afdeling 
kinderledikantjes, commodes, 
wiegen, enz. 
Door een beter overzicht is 
het voor U een attractie deze 
afdeling te bezoeken onze 
sortering is ruim en uitermate 
gevarieerd zowel wat betreft 
prijzen als modellen. 

Kinderledikantjes 
55X110 60Xl20 65Xl30 

39.50 47.50 67.50 
36.50 42.50 54.50 
34.50 39.50 47.50 
29.50 34.50 42.50. 

Ziet onze speciale etalage 

1. J. Wüteuun
Woninginrichting 

Rechterstraat 22 • Boxtel 

Voor het FIJNE MAATWERK 
uw adres 

M. CORYERS & F. YERHAGEN

■ Kleermakerij

■ Acbter 'f Stadhuis 17
■ 's•BOSCH

� � tfeu,f � ... 

Kijk eens naar Betty Field in haar 
nieuwste film "De Eenzamen" 
(MPEA•Paramount). Een lied vol 
verlangen uit de Stille Zuidzee • 
romantisch • exotisch ... 
Ook Uw glimlach kan wonderen 
doen. Maar denk éraan: perfecte 
tandhygiëne is een eerste vereiste. 
Slechts als Uw parelwitte tanden 
zacht glanzen in • een stralende 
glimlach, zal men U bewonderen. 
Perfecte tandhygiëne betekent : 
tweemaal per dag borstelen • en 
tandvlees masseren • met Prodent 

en tweemaal per jaar controle 
• door de tandarts.

PRODENT 
maakt parelwitte tanden 

Flinke tube 30 et. 
Zeer grote tube 45 et. 

,N 

ZONDAG 23 MEI 
's avonds 6 uur Lennisheuvel Adres voor - Boxtel: Breukelsestraat 30 N.V. PRO0ENT A , AMERSfOORl 

OPVOERING VAN 

De Hoed van Italiaans Stro 
door de Studenten van Stapelen 

Komisch blijspel in 5 bedrijven 
Toegangsprijs f 1.-· en f 0,75 

Kaartverkoop en plaatsbespreken na de Hoogmis 
tot 12 uur aan de zaal à 10 cent. 

DEZE WEEK 
tot en met Zaterdag 22 Mei 
handhaven wij onze Pinksteraanbie�ing

O.F. HUISKAMER 

met inbegrip van 

Vloerkleed 
Pluche tafelkleed 
15 M2 vloerzeil 

f 495 
•• 

Samen voor , 

SLAAPKAMER 

met inbegrip van 

Spiraalmatras 
Binnenverend matrasstel 
15 M2 • vloerzeil 

f 395 
••

Samen voor . ,

Zi et de speciale eta lages 

In de Manufacturenafdeling 

10 tallen prima aanbiedingen 

o.a. alle maten en kleuren

POLO HEMDEN

Natuurlijk bij 

Fa.A. P. v.d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 Boxtel 

IN 1795 had de Republiek te kampen mee accu111 
geldgebrek, ongemunt goud \Vetd opgeëischt en een 
sedwongen heffing op inkomen en \lermogen \Vetd 
�gepast. 
De geschiedenis heeft zich herhaald, maar even als coeo
cu tijde zal ook <hans de welvaarr herwonnen \Vorden 
8oor bard \Verkeo en gedegen zakenkenrus. ·wij staao 
u· saaroe mes onze adviezen ter zijde. 

'SHEB. TOGEN BOSCH 

811 

Daarom koopt ze wat voor 
mijn verzorging nodig is 

bij 

0//0(;tSnli!I m:;.N[(JITERJU J7 

1'-,�-� 
Ma a tcorsetten 
Dames, wenst u een goed en 
prima maatcorset wendt u dan 

_Jj_W''

J@".'. •' 
Sergeant Webster, terugkerende via 

Hoek van Holland naar Engeland, bracht 
voor zijn familie een pakje Hollandse thee 
De Gruyter's thee, mee. 

• 

Deze viel daar zo in de smaak, dat zij alleen bij 
bijzondere gelegenheden geschonken werd.' 
Vader We_bster, die �en groot hotel heeft, 
betreurde het dat hij niet over De Gruyter's 
thee voor zijn gasten kon beschikken. 
Wat zegt U van dit oordeel uit het land 
van de thee 7 

t. •J =ü ;(!fl i3 ;.
DE KOFFIE- EN THEEZAAK 

ELASTIEKEN KOUSEN 

BIJ 

(dun en lang) 

STEUNZOLEN 
BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel .• 8079 - DEN 'BOSCH 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

vos 
STATI ONSTR. 44 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
en ' 
Koopt bij Bert van den Braak ■ 

Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

tot 

A. SEERDEN Wanlatten e:o�::::
e Triplex

p.a. J. v. d. AA worden zonder bon geleverd door 
Stationsplein 9 • Boxtel 

Iedere Woensdag van 1.30 - 4.30 uur s Î E E N BAK K E R s Stat
B

io
O
ns

X
t
T
ra

E
a

L
t 58

In één week klaar. 

Adverteren doet verkopen 
Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel

Boxtelse Bad- en Zweminrichting # 

"MO L ENWIJK" B O X TE L  
OP ZATE RDAG 22 MEI 

dea namiddags te half drie 
wordt de Bad- en Zweminrichting 

Opengesteld lDE UREN VAN OPENSTELLING ZIJN: 
Werkendagen Zon- en Feestdagen 

6.30 • 8.30 11.00 - 12.30 
10.00 • 12.00 15.00 - 19.00 

. 14.30 • 20.30 

E r  bestaat gelegenheid tot 't nemen van, 

Zwemlessen 
Men wende zich tot de badmeester en badjuffrouw 

Zie verder aankondiging aan de badinrichting. 

/)1 _____ • , , • • 
, ,reemi. qeen usu:o. 

Uw oqen (djn re Ao.st&uu. 
Voor 

B r i 11 en naar ee
-
n Speciaalzaak 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel, 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van AL L E Ziekenfondsen 

Als het gaat over Zaden of e,oemen 
Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

vraagt 

voor haar montage - ateliers 

MEISJES 
van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 

• beroepen in de fijnmontage
van onderdelen voor appara
ten en buizen.
Vereist worden tenminste een
volledige lagere schooloplei
ding en aanleg voor het ver
richten van nauwkeurig werk
dat aan de hoogste eisen van
netheid moet voldoen.

Aanmelden bij het 
Phil ips Aanneem bureau 
voor Vrouwelijk Personeel in 
'tle Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 
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.1 VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOX.TEL EN 

De· katholiek en de politiek 
Het is voor iedereen duidelijk dat een 
ka.tholiek burger naar twee kanten zijn 
plichten heeft te vervullen. Zijn burger
schap dient een politiek te belijden, die 
niet in strijd is met zijn katholiciteit. 
Dat dit gemakkelijk kan is zonder meer 
te begrijpen. Maar dat er wel eens twij
felgevallen zullen bestaan, dat zal men 
ook begrijpelijk moeten noemen. 
Vlak, na de bevrijding kregen wij een 
streven naar nationale eenheid. Uit dit 
streven ontstond o.a. de Partij van den 
Arbeid. Een katholiek kon daarmee sym
pathiseren, zolang de P. v. d. A. haar 
socialisme nog niet zover getoond had 
als even later en nu. Iemand, die een 
nuchter verstand had, kende toen zijn 
plicht. 
Op 't ogenblik schijnt er in de katho
lieke kringen van Nederland wederom 
een soort gewetensconflict te groeien. 
Enerzijds· wil men als goed Nederlander 

• een politiek gevolgd zien, die anders 1s
als die van de Katholieke Volkspartij. 
Anderzijds wil men het katholieke begin
sel niet uit 't oog verliezen en is men er 
vast van overtuigd, dat er geen afbreuk 
mag gedaan worden aan dt katholieke .
eenheid.
Zulk een twijfel, zulk een gewetenscon
flict is heel begrijpelijk. Niemand zal 
zich daarover verwonderen. Het is bijna
hetzelfde geval als vlak na de bevrijding, 
toen wij katholieken bijna politiek stuur
loos geworden waren.
Maar evenals toèn, is er ook nu een
ogenblik rrekomen, waarop iedere on
zekerheid in iedere twijfel werd wegge
nomen.
Het lijkt me dwaas na de brief van de 
bisschoppen nog over een gewetenscon
flict te praten. Tot nu toe meenden ook 
wij, dat Welter en zijn Katholiek Actie
comité het bij 't juiste eind had. Mis
schien hebben zij in menig opzicht, voor
al wat de Indië-politiek betreft, nog wel 
gelijk .. - Maar zij hebben m.i. ongelijk 
nu nog de katholieke eenheid in gevaar 
te brengen. Wij zien zeer goed in, dat 
de K. V. P. niet onfeilbaar is. Wij kun
nen ons nog steeds niet met de gevolgde 
polrtiek t11 a:Ie oi:,zichten verenigen. 

Maar na de bisschoppelijke brief 
komt dit alles op 't tweede plan. 

Er blijft geen twijfel meer over, hoe men
zich ook wil draaien. Men moet zonder 
meer de raad der kerkvorsten in de wind 
slaan, als men. nu nog anders oordeelt. 
Hier behoeven wij ons alleen maar te ge
dragen naar onze katholieke plicht. Wij
behoeven niet te aarzelen ons te onder
werpen aan het bisschoppelijk gezag. 
Wie eigenwijs blijft en uitvluchten zoekt
is aan de verkeerde kant. Het offer van 
onze eigenzinnigheid zal niet onbeloond 
blijven. We hebben daar ondervinding
genoeg 'van. Deze rijke ervaring te ge
bruiken is ons goed recht en onze dure 
plicht. Als we goed katholiek zijn, zijn
we ook goede burgers. De twijfel, het 
conflict, de gewetensbezwaren zijn ver
drongen, als we 't woord van 't kerkelijk
gezag verstaan hebben en volgen willen. 
Het is zo simpel mogelijk - ook al kost 
het soms wat moeite.

H. v. d. M. 

H. Bloedprocessie
Brabants feest van vroomheid en devotie 
Boxtel heeft op Drievuldighefds-Zondag 
de komende bedevaartenreeks naar het 
H. Bloed waardig ingezet. Het volk, dat 
goede Brabantse sfag volk, heeft z'n de
votie voor het H. Sacrament in een schit
terende godsdienst-manifestatie omgezet. 
De innerlijke blijheid op deze nieuwe,
heilige dag tekende zich in de morgen
uren, ondanks een grijzende lucht, al
feestelijk af .door 'n massale opgang naar
het H. Misoffer in de openlucht. 
De harmonieuze bronzen klokkenmuziek 
en stemmige volkszang, de grote opkomst 
der gelovigen, het H. Misoffer op het 
rustaltaar, dat zicl1- statig verhief tussen
bloesemende bomen en heesters, zi,wer
heffende rust der natuur, die de lente 
in zich ,droeg en die met de licht- en 
schaduwspeling door het lover de eer
biedige stilte rondom 't altaar bij de con
secratie en nuttiging nog eccentueerde, 
dat alles vormde het imposante begin van 
dit religieuze dorpsfeest, dat telkenjare 
met evenveel godsvrucht gevierd wordt
en waarvan de geest gelukkig nog niet
in pompa bevroren is. Hier weet elkeen 
nog zijn plaats als vroom pelgrim, niet
als comediant in de processie, die 's mid
dags met Ons Heer door de straten trekt. 
Het is voor Boxtel niet vreemd meer,
die schier eindeloze stoet gesloten te 
zien worden door Onze Lieve Heer zelf, 
die neenziet op Zijn mensen, die eer
herstel brengen aan het H. Sacrament. 
0 heerlijk devoot' gebeuren! Het is als
of de natuur de stichtendheid ervan aan
gevoeld heeft, want naarmate de stoet 
vorderde werd de lucht blauwer, en kwam 
er meer goud in de zon. We hebben 
toen weer dat �vertrouwde beeld 
ge:zien van mozaïsche flambouwen, va
nen, banieren en vlaggen, de symbolische 
kleuren van liefde en reinheid der bruid
jes en koorknapen, de witgekouste rid
ders en edelknapen in hun zwierige ho
zen en hun staalmeesterkragen, het ma-

rineblauw van de gidsen en de veldklellr 
der verkenners en welpen naast de fris-· 

• heid zelve: de Kajotsters en Kajotter�,
die goudgeel koren om het Kruis laten 
slingeren. 
En daar waren weer de harmonieën en 
de zangkoren. de arbeiders, de jonge 
boeren, de congregaties, de H. Familie, 
de broedermeesters, de baldakijndragers, 
de priesterstudenten, de Paters, de Fra
ters en de Zusters met hun kwekelingen. 
Een ganse dorpsgemeenschap trok weer 
zingend en biddend onder de processie
marsen door de bevlagde straten, langs 
de vensters waar Onze Lieve Heer tussen 
brandende kaarsen Zijn volk gadesloeg, 
langs de mensenmenigten, die eerbiedig 
neerknielden bij het horen van de rin
kelende schellen en het zien van de 
dampende wierook en de monstrans, 
waarin de gouden flikkering spetterde. 
Zo trok men weer terug naar het pro
cessiepark, .waar de brede lanen weer 
vol stroomden voor het Plechtig Lof, dat 
een schone dag van Brabantse, uitge
dragen vroomheid zou besluiten. 

Als we volgend jaar een nog luisterrijker 
verering van het H. Bloed gaan beleven, 
dan zullen we - ná deze dag - hopen, 
dat de processie in zijn wezen onaange
tast blijft en het Boxtelse eigen niet ver
liest, want men zou deze processie in zijn 
wezen niet anders willen dan ze is: Een 
religieus dorpsfeest, waarin ieder zijn 
vertrouwde plaats weet en waaraan ieder 
deel heeft. 

R.K. Kinderbescherming 

Ons vorig artikel was gewijd aan de 
structuur van het kinderbeschermings
werk in Nederland in het algemeen en 
aan dat van de Katholieke kinderbe
scherming in het bizonder, zij het zeer 
summier saamgevat. 
Thans moge erop worden gewezen, dat 
ook Boxtel een R.K. Vereniging voor 
Kinderbeschenning rijk is, welke deel 
uitmaakt van het groot nationaal Katho
liek Verbond. Dus ook te Boxtel worden 
kinderen aan het a-sociale milieû, waar 
zij dreigen ten onder te gaan, nog tijdig 
onttrokken, 0111 door opvoéding in betere 
omgeving de kans te krijgen een waardig 
lid van de maatschappij te worden. Maar 
eveneens te Boxtel neemt het aantal 
voogdijpupillen in sterke mate toe en 
parallel daarmede ...... de geldelijke zor
gen. Volgens de moderne opvattingen 
wordt ernaar gestreefd aan het voogdij
kind het gemis van het ouderlijk huis te 
vergoeden zoveel als maar mogelijk is. 
Dus ook voor het voogdijkind op tijd: 
ontspanning, vacantie, cadeaux bij ver
jaardag, St. Nicolaas enz. 
De kosten voor levensonderhoud en kle
ding zijn op een. dergelijk niveau geko
men, dat de overheidssubsidie bij lange 
na niet toereikt. 
Wil het uitgesproken nuttig werk der 
R.K. Kinderbescherming te Boxtel voort
gezet kunnen worden, dan is daarvoor 
nodig de medewerking van ieder welden
kend Katholiek ingezetene. Velen deden 
reeds het hunne door zich aan te mel
den als pleeggezin en als liefdewerk een 
voogdijkind op te nemen. Daardoor wor
den de overvolle voogdijgestichten ont
last, zodat de zo noodzakelijke differan
tiatie in kleinere groepen, kan worden 
doorgevoerd en dat geestelijk-normale 
kinderen apart van achterlijke kunnen 
worden opgevoed. . 
Maar die overige Katholieken van Boxtel 
kunnen steun verlenen in de vorm van 
een geldelijke bijdrage. Of liever gezegd 
het zou een geldelijk "offertje" moeten 
zijn. Want de behoefte is.groot. 
Binnenkort zal daartoe met ieder indivi
dueel nader contact· worden opgenomen. 

N. J. 

Gemeenteraadsvergadering 
De Raad der gemeente Boxtel kwam op 
Vrijdag 21 Mei om 7 uur bijeen in een 
openbare vergadering, waarvan de agen
da bijzonder snel werd afgehandeld. Om 
half ll was men reeds aan punt 14 geko
men, dat het onteigeningsvoorstel bevat
te, welk voorstel echter, in verband met 
een te verwachten advies van de Inspec
teur van Volksgezondheid, van de agen-
da werd afgevoerd. • 
Ongeveer een uur na de aanvang kon 
de Rondvraag reeds aan de orde worden 
gesteld, wat wel bewijst, dat alle agenda
punten als hamerstukken werden be
handeld. 

De St. Theresiaschool krijgt haar aange
vraagde gelden voor een planken vloer 
en 5 zitbanken. 
In de vacature J. L. J. van Hees in de 
commissie tot wering van schoolverzuim 
werd ]. A. Schellekens gekozen. 
Aan de St. Willibrordusstichting zal een 
klaslokaal van de openbare lagere school 
verhuurd worden. In verband met deze 
uitbreiding zal de huur der lokalen voor 
1948 op f 360,- en met ingang van 1949 
op f 600,- bepaald worden. 
Voor het houden van brandwacht werd 
een vergoeding vastgesteld. 
Het voornaamste voorstel betrof de clas
sificatie der gemeente Boxtel voor de 
heffing der personele belasting in de 4e 
klasse: (Tot nog toe was Boxtel in de ?de 
geklassificeerd. - •

Deze herclassifiçatie houdt o.a. in dat in 
de toekomst de belastbare hüurwaarde 
van een perceel voor de berekening der 
personele belasting wordt verminderd 
met f 1ï0,- (naar de ïde klasse was 
deze vermindering f 95,-). Voor meubi
lair is deze aftrek naar de 4de klasse 
f 205,- (naar de ïe klasse f 130,-). 
De aanvankelijk gedachte splitsing van 
4 Oostenrijkse woningen tot 6 woon
ruimten kan geen doorgang vinden om
dat de Provinciale Directie v. d. Volks
huisvesting hierin niet bewilligt. (De 
voorzitter noemde deze weigering zeer 
teleurstellend.) In plaats van 4 heeft inen 
thans 5 Oostenrijkse woningen toegewe
zen gekregen, die alle· als enkele woning 
gebouwd moeten worden. Ze zijn onder
hands gegund aan C. J. v. d. Velden en 
H. J. v. d. ·Boomen, aannemers te Liemp
de, voor de totale aanbestedingsprijs van 
f 45.000,-. 
De financiële positie van het gemeente
personeel zal, door de overeenkomstige 
toepassing van de circulaire van de Min. 
van Binnen!. Zaken vari' 1 April 1948, 
verbeterd worden. 
Het voorstel om aan een 3-tal gegadig
den (de heren v. d. Meijden, de Bruin 
en v. d. Sanden) bouwterreinen langs de 
Bosscheweg te verkopen, werd ingewil
ligd. 
In ontwerp werd de rooilijn voor het 
Noordelijk gedeelte van de Rechterstraat 
vastgesteld. 
Er is een crediet beschikbaar gesteld 
voor de aanschaffing van een nieuwe fa
brieksmeter voor het gemeente-gasbedri_if 
en voor d.: vergroting van de ga�bcrg
ruimte. De::e vergroting bezuirngt 90 ';t� 
van de op 2 ton geraamde kosten bij het 
bouwen van een nieuwe gashouder. 
Voor het demobilisatie-comité werd v :,or 
de ten behceve van de gedemobiliseer
den le ·:iaken onkosten f 30-0,- hesch'k
baar gesteld. 
De Hc:e- J. J. M. de Bruin uit Gemert 
werd benoemd tot keuring,veearts, 
hoofd van :ie Keuringsdienst van vee en 
vlees in de keuringskring Bouel, tevens 
directeur nn het Openbaar Slachthuis 
te Boxtel. 
De Bosbrandweer krijgt een crediet van 
f 600,- toegewezen voor het aan te 
schaffen materiaal. 
De Ged. Staten hebben de huur van de 
bouwgronden van de R.K Landbouw
school, die f 104,- bedroeg bepaald op 
f 82,-. 
In de Rondvraag wees het lid De Visser 
op de ergerlijke toestand, waarin de 
Dommel nabij de Zwaanse Brug verkeert 
en verzocht om pogingen tot verbetering 
aan te wenden. De voorzitter verklaarde 
besprekingen en overleg gevoerd te heb
ben met het Waterschap (wiens taak het 
is de Dommel te reinigen), doch tot nog 
toe hebben deze nog weinig succes gt
had. Het lid Oliemeulen sprak zijn ver
bazing uit over de bouw van een muur 
aan de overweg te Lennisheuvel. De 
voorzitter verklaarde dat deze muur 
(voor welke bouw goedkeuring is verkre
gen) een afscheiding is van een bedrijf, 
welks belangen toch ook gezien moeten 
worden. 
Het lid De Laat bracht o.a. de ergerlijke 
toestanden waarin sommige gronden (bij 
de gemeentewoningen) verkeren, nog 
eens onder de aandacht van de Raad. 
De voorzitter wees op de negativiteit van 
de eerder genomen maatregelen, waar 
het hier een verkeerde mentaliteit van 
de omwonenden betreft

1 
die de gronden 

als vuilnisbelten gebruiken, terwijl het 
vuil wekelijks gratis opgehaald wordt. 
In dit verband adviseerde het lid Voor
hoeve positief opvoedend werk te ver
richten. Hiernaar zal gestreefd worden. 
v. d. Krabben tenslotte, verzocht afdoen
de maatregelen te nemen om de roeke
loosheid van snelheidsmaniakken in de 
kom van de gemeente tegen te gaan. 

Plaatselijk Nieuws 
DE SCHILDERIJEN

TENTOONSTELLING 

Zondag laatste aag. 

Zondag 30 Mei is het de laatste dag, dat 
de schilderijententoonstelling, die thans 
op het raadhuis wordt gehouden, is te 
bezichtigen. 
De tentoonstelling is geopend van half 
twaalf tot zes uur. 
De expositie mag zich uit alle kringen 
der bevolking in een grote belangstelling 
verheugen, zij telde tot nu toe ver over 
de duizend bezoekers. 
Deze week werd de tentoonstelling o.m. 
bezocht door de bekende Bossche schil
der - thans te Meerhout in België 
woonachtig - Frans Slager. 
Geen Boxtelaar verzuime deze laatste ge
legenheid om het in zijn gemeente aan
wezige kunstbezit te komen bewonderen! 

K.A.B.-BEDEV AART 

A.s. Zondag houdt de K.A.B., als inzet
van de feestelijkheden ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de K.A.B.,
afd. Boxtel, haar traditionele bedevaart
naar de Zoete Lieve Vrouw van Den
Bosch tot intentie van het geestelijk en
tijdelijk welzijn van de leden van de . 
K.A.B" Vertrokken wordt om 4 uur 
voetgangers) en om 5 •uur (wielrijders) 
vanaf de Markt. 

RECEPTIE 
R.K. GILDENBONDSHARMONIE. 

Zondag 6 Juni recipieert het Bestuur van 
de R.K. Gildenbondsharmonie, in ver
band met het 40-jarig bestaansfeest, van 
12-1 uur in Hotel Van Vlerken.

KATHOLIEK THUISFRONT
PAROCHIE ST. PETRUS. 

Dat het thuisfront zich nog steeds in de 
belangstelling van velen mag verheugen, 
blijkt wel weer uit de volgende ingeko
men giften. 
Opgehaald bij de Gouden Bruiloft van 
L.. Toemen-van Asvelt f 11,
Bij gelegenheid van de eerste H. Com
munie van Mientje v. d. Aa, een bedrag 
van f 6,35. 
Op de bruiloft van J. v. d. Heijden-v. 
Nieuwburg f 7.00. 

, Aan allen die hiertoe hebben bijgedra
• gen, onze hartelijke dank! 

KATHOLIEK THUISFRONT 
PAROCHIE H. HART. 

Ten bate van Katholiek Thuisfront wer
den de volgende bedragen opgehaald: 
Zilveren Bruiloft Nooten f 19,-
Bruiloft v. Haaren-v. Gils " 7,80 
Bruiloft v. Breugel-v. Ha mond " 15 ,35 
Bruiloft Vorstenbosch-v. Oers " 7,35 

16e BEDEVAART .... 

Op 13 Juli a.s. zal de !6de bedevaart 
worden georganiseerd naar Maria's Hei
ligdom te Beàuraing voor Schijndel, St. 
Michiels-Gestel, Gemonde en omstreken. 
De paters Assumptionisten die sinds het 
begin van de stichting der Congregatie 
bedevaarten leidden en zelfs van dit 
werk in Frankrijk de pioniers waren door 
de bekende nationale bedevaarten naar 
La Salette, Lourdes, Rome, Jerusalem 
(ook in ons land) en sinds de laatste 
jaren ook naar Fatima, werden aange
zocht de geestelijke leiding te verzorgen 
van de bedevaarten naar Beauraing en 
Banneux voor het Zuiden van ons land. 
Op 4 Juli a.s. zal een bedevaart vertrek
ken vanuit Boxtel naar Banneux, het ge
nade-oord van "De Maagd der Armen", 
dat verleden jaar door ruim 10.000 Ne
derlanders werd bezocht! 
\XI egens beperkte deelname en opgave 
voor co:Iectief paspoort tijdige aanmel
ding gewenst. 
Gemonde: Fam. Klomp, Dorpstraat 48; 
Boxtel: Missiehuis St. Theresia en W. 
van Moorsel, Raaphof 1. 

ALG. VJRGADERING 
Dr. HOEK'S VERENIGING. 

De afd. Wit-Gele Kruis van de Dr. 
Hoek's Vereniging zal op Donderdag 3 
Juni 's avonds om 8 uur in de foyer van 
De Ark een algemene vergadering hou
den. Op deze jaarvergadering zal de be
stuurs'{erkiezing aan de orde gesteld 
worden. Aftredend zijn: Mevr. v. Erp
Egelie en de Heren A. v. d. Bogaert en 
A. v. cl. Weyst. Mevrouw v. Erp-Egelie
stelt zich niet meer herkiesbaar. In haar 
plaats stelt het bestuur Mevrouw P. H. 
van Erp-v. Oorschot, Prins Bernhard
straat 13b candidaat. De Heren A. v. d.
Bogaert en A. v. cl. Weyst stellen zich
wederom herkiesbaar. Candidaten, die 
door de leden gesteld worden, kunnen 
schriftelijk ingediend worden bij de voor
zitter, Bosscheweg 28.

GESLAAGD: 

Voor het examen Kantoorst.enograaf van 
de Stichting "Handels-examens slaagde 
onze plaatsgenote Mej. E. M. M. Savel
kouls. 
Voor het examen Vaardigheid Machine
schrijven van dezelfde Stichting slaagde 
de Heer A. !-1. J. van Mensvoort te. Ge
monde. 
Zij genoten hun opleiding aan het Insti
tuut Spierings, Ververstraat 9, 's-Her
togen bosch. 

DE HOED VAN ITALIAANS STRO. 
We kennen de prestaties van de studen
ten van Stapelen op toneelgebied. Zon
dag verrasten zij Lennisheuvel in de 
"Orion" met 'n komisch blijspel in vijf 
bedrijven: .,,de Hoed van Italiaans Stro", 
vrij bewerkt naar 't Frans door W. 
Aewerdonck S.J. 'n Toneelspel vol han
deling en humor. Onder de kundige lei
ding van de Weleerw. Pater Marius Ass. 
werd het stuk vlot gespeeld en de karak
terweergave was voortreffelijk. 
'.t Openingswoord werd gesproken door 
de Weleerw. Pater Pancratius Ass. Na 
zijn vreugde en dankbaarheid te hebben 
uitgesproken over het bezoek der stu
denten aan Lennisheuvel, riep hij alle be
zoekers op, Stapelen te bezoeken bij ge
legenheid van de a.s. -,,Breugheliaanse 
kermis", om zodoende mee te werken 
aan de bouw van de nieuwe kapel. 
Dit zou voor de komedianten van Zon
dagavond inderdaad de grootste beloning 
zijn, _voor de genotvolle avond, die zij
Lenn1sheuvel geschonken hebben. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 18 Mei t.e.m. 24 Mei 1948. 
GEBOREN: Theodorus G. M. zoon van 
L. C. v. d. Ven en van J. Th. Leijten -
Carolina M. Fr. dochter van P. J. v. d. 
Aker en van Fr. M. Bergman - Adria
nus B. J. M. zoon van A. Donhuijsen en
van J. J. M. A. v. cl. Broek - Johannes
M. ]. Fr. M. zoon van Fr. A. M. Witte
veen en van M. A. A. Paijmans - Theo
dora G. A. M. dochter van A. A. Th. 

OMGEVING 

Distributie=Nieuws 
DISTRIBUTIEDIENST 

KRING BOXTEL . 
De Directeur van de Dstributiedienst 
Boxtel maakt het volgende bekend: 
1. UITREIKING BONKAARTEN EN

T ABAKSKAARTEN ENZ. 
• 111 vervolge op de publicatie van 5 Mei
j.l., wordt bovenstaande uitreiking in de
gemeenten Boxtel, Schijndel, Liempde en
Esch als volgt voortgezet: 
BOXTEL: 

31 Mei de letter H 
2 Juni de letters I en J 
3 en 4 Juni de letter K 
7 en 9 Juni de letter L 
10 Juni de letter M 
11 Juni de letters N en 0 
14 Juni de letter P 
16 Juni de letters Q en R 
17 en 18 Juni de letters S 

(geen Sch.) 
21 en 23 Juni de letters Sch 
24 Juni de letters T en U 
25 en 26 Juni de letter V 
30 Juni de letters W t.m. Z. 

1 Juli kloosters en gestichten. 
SCHIJNDEL: 

1 Juni de letter L 
3 Juni de letter M 
4 Juni de letters N en 0 
8 Juni de !eters P en Q 
10 Juni de letter R 
11 Juni de letter S (geen Sch) 
15 Juni de letter S (geen Sch) 
17 Juni de letters Sch 
18 Juni de letter Sch 
22 Juni de letters T en U 
24, 25 en 29 Juni de lettl!r V 
1 Juli de letters U tot en met Z. 
2 Juli kloosters en gestichten. 

LIEMPDE EN ESCH: 
Deze uitreikingen zijn steeds op dezelfde 
dag, met dien verstande, dat te Liempde 
de uitreiking voor de middag en te Esch 
na de middag geschiedt. 

1 Juni de letters L tot en met M 
8 Juni de letters N tot en met R 
15 Juni de letters Q tot en met S 
22 Juni de letters T tot ên met V 
29 Juni de letters W tot en met Z. 

2. OPHEFFING DISTRIBUTlEDIENST
BOXTEL. 

Met .ingang van 1 Juni wordt de Distri
butiedienst Kring Boxtel opgeheven. 
Vanaf die datum behoren de plaatsen 
Best en • Oirschot onder de Distributie
kring Eindhoven, terwijl de plaatsen 
Boxtel, Schijndel, Liempde en Esch ko
men te vallen onder de Distributiekring 
's Hertogenbosch. 
De thans bezigzijnde uitreiking van bon
kaarten is in de gemeenten Best en Oir-

, schot vóór 1 Juni a.s. afgewerkt; voor 
een ná-uitreiking zal de Distributiekring 
Eindhoven tijdig zorg dragen. Voor de 
overige gemeenten geldt het hierboven 
vermelde programma. 
Met ingang van a.s. Maandag, 31 Mei 
1948 zullen de verschillende kantoren 
als volgt zijn opengesteld: 
BOXTEL: 
Particulieren: Alle dagen, behalve Dins
dag en Zaterdag. 
Handelaren: Maandag tot en met 
Vrijdag. 
SCHIJNDEL: 
Particulieren: Dinsdag, Donderdag en 
Vrijdag. 
Handelaren: Maandag tot en met 
Vrijdag. 
LIEMPDE EN ESCH: 
Respectievelijk op Dinsdag vóór-en Dins
dag ná- de middag. 
BEST: 
Particulieren: Woensdag gehele dag en 
Zaterdag voormiddag. 
Handelaren: Maandag voor bakkers, sla
gers en melkventers, 
\'v'oensdag voor alle detaillisten, 
Zaterdag (v.m.) industriële artikelen. 
OIRSCHOT: 
Particulieren: Maandag, gehele dag, Za
terdag voormiddag. 
Handelaren: Maandag voor bakkers, sla
gers en melkventers, 
Donderdag voor alle detallisten. 
Voor de gemeente Best en Oirschot zal 
apart zitting worden gehouden voor de 
uitreiking van Bonkaarten. Dit zal tijdig 
vanuit Eindhoven worden gepubliceerd. 
Voor de winkeliers in Best en Oirschot 
geldt dus vanaf komende week boven
staande regeling. Zij moeten dus op die 
dagen hun bescheiden inleveren, en ont
vangen dan tevens hun nieuw codenum
mer. De winkeliers in Boxtel, Schijndel 
en Liempde moeten in de a.s. week op de 
normale dagen komen, zoals ook boven 
is aangegeven. Zij ontvangen eveneens 
nieuwe codenummers; een eventuele wij
ziging in de inleveringsdaturn zal hen 
dan tevens worden bekend gemaakt. 
Boxtel, 26 Mei 1948. 

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

Prinsen en van C. J. v. Kasteren. 
ONDERTROUWD: Mathijs P. van den 
Braak en Maria M. Poirters - Johannes 
van Loosdregt en Catharina M. Wagen
makers - Evert M. de Jong en Lamberta 
C. van Ruremonde - Johannes J. M.
van der Staak en Huberta van Dun.
OVERLEDEN: Adrianus L. van Oir
schot, oud 35 jaren - Emile A. M. Kuij
pers, oud 70 jaren - Johannes M. van
der Horst, oud 90 jaren.

" 
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voor het tijdvak van 30 M

ei t.e.m
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12 Juni 1948. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, K

C 806
 

4
0

9
 Algem

een 
1600 gratn brood (geldig 

t.e.m
. 5 Juni)

410 Algem
een 

3 eieren 
4

1
1

 Algem
een 

400 
gram

 
brood of 

1 
rantsoen ·gebak 

4
1

3
 Algem

ten 
250 gram

 zachte zeep 
+

250 gram
 soda 

4
1

5
 Algem

een 
750 gram

 suiker, boter
ham

strooisel enz., of 1500
 gram

 jam
, 

stroop enz., of 750 gram
 versnape

ringen 
4

0
5

 Reserve 
800

 gram
 

brood 
(geldig 

tot en m
et 5 Juni) 

408 Reserve 
400

 gram
 

brood 
(geldig 

tot en m
et 5 Juni) 

Bonkaarten KD
, KE 806 

90
9

 Algem
een 

400 gram
 brood (geldig 

tot en m
et 5 Juni) 

910 Algem
een 

3 eieren 
911· Algem

een 
400

 gram
 

brood· of 1 
rantsoen gebak 

913 Algem
een 

500
 gram

 
zachte 

zeep 
+

500 gran. soda
915 Algem

een 
750 gram

 suiker, boter
h'àm

strooisel enz., of 1500
 gram

 jam
, 

stroop enz., of 750 gram
 versnape

ringen 
90

5 Reserve 
400

 gram
 brood 

(geldig 
tot en m

et 5 Juni) 
90

8 Reserve 
500 gram

 bloem
 of zelf

rijzend bakm
eel of kinderm

eel of 
kinderbiscuits 

Tabalçs-en versnaperingenkaarten enz. 
Q

A, Q
B, Q

C 802 
55, 59 Tabak 

2 rantsoenen sigaretten of 
kerftabak. 

57 Versnaperingen 
200

 gram
 versnape

ringen of 200
 gram

 suiker, boter
ham

strooisel enz., of 400
 gram

 jam
, 

stroop enz. 
60

 Versna
peringen 

100
 gram

 versnape
ringen, of 100

 gram
 suiker, boter

ham
strooisel enz., of 200

 gram
 jam

, 
'stroop enz. 

Bovengenoem
de bonnen kunnen reeds op 

Vrijdag 28 M
ei worden gebruikt. Zachte 

zeep en soda zullen niet overal direct 
verkrijgbaar zijn. 
N

iet aangewezen en vern
ietigd kunnen 

worden de bonnen: 364, 365, 864, 865 
M

elk, 370, 371, 372, 377, 874, 876, 877 
Reserve. A

c
tu

ë1e
 C

ita
te

n
 

KATH
O

LIEKEN
 

H
EBBEN

 VEEL TE LEREN
. 

D
e katholieken m

oeten erkennen, dat 
zij nog veel te leren hebben en dat 
zij dit op korte term

ijn dienen te 
doen. D

e liberalen en de socialisten 
zijn niet van zin om

 louter het getal 
der katholieken van betekenis te ach
ten zolang de katholieken niet gem

o
bili;eerd zijn. D

e H
. Stoel, 

die 
de 

idee van een Verenigd Europa warm
 

ondersteunt, wees M
gr. G

iobbe, de 
Apostolische N

untius in D
en H

aag, 
als waarn

em
er aan. H

et voorn
aam

ste 
wat M

gr. G
iobbe kon opm

erken was, 
dat het plan om

 Europa te verenigen 
in handen ligt van m

annen, die -
indien zij aan zichzelf worden over
gelaten -

de katholieken niet zullen 
erkennen als de hoofdfactor, wat zij 
zouden kunnen en m

oeten zijn. In 
Europa zijn niet m

eer socialisten dan 
katholieken, doch bij iedere gelegen
heid wordt aandacht geschonken aan 
de gevoeligheden van de socialisten. 

(D
ouglas W

oodruff). 

PERSO
N

EELSVEREN
IG

IN
G

EN
 

U
IT D

EN
 BO

ZE. 
M

et personeelsverenigingen zijn be
doeld: die clubs, die niet eens een 
keertje sam

en gaan spelen, m
aar die 

blijvend, in een vast 
verband, 

de 
we,knem

ers van een bedrijf allerlei 
ontspanning gaan geven, zoals: to
neel, sport, film , vacantie-reisjes, een
dagstripjes, bridgedrives, 

dansavond
jes, 

gezellige 
onderonsjes 

enz. enz. 
D

an kom
t er dus niet alleen een vaste 

band tussen al die m
ensen buiten de 

fabriek om
, m

aar ook een band m
et 

de fabriek, waardoor ze m
et handen 

en voeten eraan gebonden gaan wor
den. D

at zulk een ontspanning e�n 
groot gevaar inhoudt, zal geen wèl
denkend m

ens ontveinzen: daar ver
keert de katholiek m

et andetsdenken
den, de gehuwde m

et de ongehuwde, 
enz. 
W

il de werknem
er zich, na zijn werk, 

als volwaardig m
ens gaan voelen, dan 

m
oet hij na sluitingstijd zo vrij zijn 

als een vogeltje, beschikken over zijn 
eigen vrije tijd, om

 die grotendeels 
te besteden aan zijn gezin: dat is de 
norm

ale en gezonde toestand. • 
(Eg M

ichielsen) 
D

iocesaan Sportadviseur. 

SPO
RT M

O
ET W

EER 
SPO

RT W
O

RD
EN

. 
"H

et is niet juist, dat de jeugdleider 
slechts aandacht m

oet schenken aan 
de licham

elijke conditie,en aan school, 
gezin of kerk de wetenschappelijke 
en geestelijke vorm

ing m
�et 

overla
ten, want licham

elijke en geestelijke 
vorm

ing is een harm
onisch geheel. 

D
at m

en de eerste helft van de week 
verbeuzelt over het spel van de afge
lopen Zondag en in de tweede helft 
over het spel van de kom

ende Zon
. dag kletst, is funest, want de plicht 
van de jeugd ligt niet op het voetbal
veld, m

aar elders. 
En de sport 

m
oet 

daarom
 

worden 
teruggedrongen op de plaats, die haar 
toekom

t. D
at is: haar dienstbaar te 

m
<1ken aan de vorm

ing van de jeugd 
voor een plaats in de m

aatschappij." 
(Ir. H

opster). A
lg

e
m

e
e

n
 N

ie
u

w
s 

IN
ZAM

ELIN
G

 
BRABAN

TSE 
VO

LKSKLED
ERD

RACH
T 

Er is sinds kort een gewestelijk werk
com

ité opgericht door het Rijksm
useum

 . 
voor Volkskunde, dat zich de inzam

eling 
van Brabantse Volksklederdracht ten doel 
gesteld heeft. 
H

et ligt in de bedoeling een verz
am

e
ling bijeen te brengen, welke waardig 
is. aan H

. M
. de Koningin, bij gelegen

heid van 
H

aar 
Regeringsjubileum

, 
te 

worden aangeboden. 
Voor degenen, die nog in het bezit zijn 
van oude klederdrachten geven wij hier 
het dagelijks-bestuur van het com

ité: 
Voorzitter: D

r. H
. H

eym
an, Abdij van 

Bern
e, H

eeswijk. 
Secretaris: Jhr. M

r. R. A. van Rijcke
vorsel, de W

am
berg, Berlicum

. 
Penningm

eesteresse: M
evr. M

. Renders
van der Putt, Elzentlaan 28, Eindhoven. 
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D
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a
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e
n
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u

 gev
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N

iet a
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 b
ij

 d
e w

a
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a
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D
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h
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G
ru

y
ter: 

d
eze 

w
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v
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o
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a
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ig
e m

o
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, d
ie v

erse
sla

 
eer a

a
n

d
o

en
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u
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i b
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e
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a
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o
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o
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v
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o
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Voor de l
andbouw

ers 
BESTRIJD

IN
G

 
EKSTERS EN

 KRAAIEN
 

H
et Bestuur van 

de 
Boerenbond 

afd. 
'3oxtel wilde ook dit jaar nog een-aan
vang m

aken m
et het verdelgen van Ek

sters en Kraaien en bij deze hiervoor de 
aandacht en m

edewerking vragen van 
de H

.H
. Jagers. 

T eiken jare wordt door deze vogels scha
de 

berokkend 
aan 

verschillende 
veld

vruchten en niet m
inder aan de opfok 

van kuikens. 
-Zij stelt daarom

 in de· periode van April
tot Augustus aan elke jager, hier ter
plaatse, die de rechter vleugel van· een 
dezer vogels inlevert, 2 patronen gratis 
ter beschikking. 
M

oge alle jagers m
edewerken aan de be

strijding van deze vogels, opdat wij zo
doende, evenals de afdelingen uit de om


liggende gem

eenten, 'een steentje kunnen 
bijdragen tot verdelging van deze schade
lijke vogels.
VERPLICH

TE BESPU
ITIN

G
 TEG

EN
D

E CO
LO

RAD
O

KEVER. 
Iedere teler, dus ook de volkstuinder en 
de particulier, zijn verplicht de aardap
pelgewassen 

m
et 

een 
insectendodend

m
iddel te bespuiten. Bij nalatigheid zal

op grond van de coloradokeverwet pro
cesverbaal m

oeten worden opgem
aakt en 

kan de bespuiting op kosten van de na
latige 

door 
de 

burgem
eester 

worden
gelast. 

. 
D

e plicht voor iedereen, om
 de colorado

kever te verdelgen, indien deze op zijn 
perceel voorkom

t, blijft bestaan; er m
ag 

de gehele zom
er 0" <1een enkel perceel

een haard van kevers of larven voorko
m

en. M
en is dan strafbaar en p/oces

verbaal zal onm
iddellijk worden opge· 

m
aakt.

D
aarom

: laat eenieder zijn gewas behan
delen vóór het te laat is. Elke kever of 
larve, thans gedood, betekent tientallen 
vraatzuchtige rovers m

inder in de zom
er!

Sociale Verzekeringen 
D

e kinderbijslag zou ook worden toege
kend aan de weduwe van de arbeider. 
Voor W

eduwenrente ingevolge de Inva
liditeitswet kom

en echter slechts in aan
m

erking weduwen van 60 jaar • of ouder 
en weduwen, die blijvend invalide zijn 
ook beneden de 60 jarige leeftijd. Alle 
jonge weduwen dus beneden 60 jarige 
leeftijd en niet 

invalide, 
zouden 

m
et 

jeugdige kinderen buiten de kinderbijslag 
vallen, vandaar dat de kinderbijslag niet 
aan de weduwe-rentetrekster wordt toe
gekend, doch aan het kind, dat recht 
heeft op een wezenrente, wa

arbij m
en 

dus de jonge weduwen tegem
oet kom

t. 
Een weduwe m

et 6 kinderen die in het 
•genot van wezenrente zijn, laten wij aan

nem
en een bedrag van f 3,-

per week, 
ontvangt dan f 3,-

+ 100
%

 verhoging
is f

 6,-
of f

 26,-
per m

aand 
+

 
f
 35,

gezinstoeslag per m
aand + f 67,50 kin

derbijslag per m
aand, totaal per m

aand
f 128,50,-

. 
N

iet voor kinderbijslag kom
t in aanm

er
king de gehuwde vrouwelijke rentetrek
ker, aangezien de m

an indien hij in loon
dienst is, kinderbijslag geniet en m

ocht 
hij invalide zijn1 dan kom

t hij bij de nieu
we regeling ooK voor de kinderbijslag in
aanm

erking. Er zullen zich toch nog ge
vallen voordoen, waarbij 

de 
gehuwde 

vrouwelijke rentetrekker door de uitscha
keling erg gedupeerd zou zijn, neem

 b.v. 
het geval dat deze vrouw de kostwinster
is van het gezin wat in bijzondere om


standigheden voor kan kom

en, ook dan 
zal voor haar een voorziening worden
getroffen. 

· 
Voor eenzelfde kind kan slechts éénm

aal
aanspraak op kinderbijslag bestaan. 
H

et 
zou • bijvoorbecid 

voor 
kunnen 

kom
en dat een weduwe wier kinderen

wezenrente genieten, en die dus bij de 
nieuwe regelin!! ook kinderbijslag gaan 
ontvangen zelf weer in loondienst gaat

werken en dientengevoli;(e recht op kin
derbijslag ingevolge de reeds bestaande 
kinderbijslagwet ·zou hebben. D

eze aan
spraak van deze arbeidster kom

t dan te 
vervallen zolang zij in aanm

erking kom
t 

voor kinderbijslag ingevolge de nieuwe 
regeling. 
D

e kinderbijslag zal tegelijk m
et de rente 

m
aandelijks worden uitgekeerd en be

hoeft niet te worden aangevraagd. Alleen 
wanneer het kinderbijslag betreft voor 
kinderen van 16 t.m

. 20 jaar die dag
onderwijs ontvangen. D

an behoort een 
aanvrage te worden gedaan onder over
legging van een desbetreffende verkla
ring van het hoofd der onderwijs-inrièh
ting. 
Bij ontheffing of ontzetting uit de ouder
lijke m

acht kan de kinderbijslag worden 
betaalbaar gesteld, aan degene die m

et 
de ·verzorging der kinderen is belast. 
O

ok kan zulks geschieden indien is ge
bleken of aannem

elijk is dat de rente
trekker de kinderbijslag niet zal aan
wenden voor de kinderen,. voor wie deze 
is bestem

d. 
D

e kosten welke beide nieuwe W
etten 

m
edebrengen zullen ongeveer 25 m

ilioen 
gulden bedragen welke door . het Rijk 
worden gedragen. 

RAPPO
RT 

D
e vraag werd m

ij gesteld, of een ge
huwde vrouw, die in het genot is van 
invaliditeitsrente in aanm

erking kom
t zo

wel voor de gezinstoeslag van f 35,
per m

aand als voor de kinderbijslag: 
Inderdaad 

kunnen 
dergelijke 

gevallen 
zich voordoen. 
Zij kan n.l. de kostwinster zijn van het 
gezin, b.v. als zij gescheiden is van tafel 
en bed en m

et de haar toegewezen kin
deren een gezin vorm

t, ook wanneer haar 
m

an invalide is, noo
it in loondienst is 

geweest eri hij zelf derhalve geen inva
liditeitsrente heeft. In deze gevallen kan 
de gezinstoeslag van f 35,-

per m
aand 

worden toegekend. 
Eveneens kan in die gevallen voor kinde
ren tot 16 paar en daarboven tot 21 jaar, 
die dagonderwijs ontvangen, kinderbij-
slag worden toegekend. 
Verder werd de vraag gesteld of de kin
derbijslag wordt verleend indien de oud
ste zoon in loondienst is en zijn m

oeder 
weduwe m

et de overige kinderen m
oet 

onderhouden. Thans is zulks niet het ge
val. Indien het nieuwe ontwerp wet is 
geworden echter wel. lm

iners dan kom
en 

de kinderen in aanm
erking als zij. wezen

rentetrekkers
 

zijn, 
hetzij 

doordat 
de 

overleden vader dan wel de m
oeder in 

het bezit van een rentekaart was. H
et 

doet dan niets ter zake of een oudere 
zoon of d9chter m

ede kostwinster is. 
H

. v.d. K.

S
P

O
R

T
-N

IE
U

W
S
 

R.K.S.V. O
.D

.C. 
(O

nder 
de 

2-kolom
skoppen: 

,,N
ieuw 

R.F.C. Bekersucces. 
O

.0
.C. kwaliteiten 

Balbehèersing en Positiekiezen. Een goed 
spelend Roerm

ond won verdie.nd" gaf de 
M

aas-
en Roerbode onderstaand verslag 

van de wedstrijd O
.0

.C.-
Roerm

ond): 
(Van onze sportredacteur). 

"W
erd O

.D
.C. m

et dat spel 
nog 

niet 
kam

pioen?", inform
eerde 

verbaasd 
een 

R.K. C.-official. 
W

ie Zaterdagavond de Boxtelse 
3de 

klasser fris en fleurig tegen de goed in
elkaar zittende Roerm

ond-ploeg van leer 
zag trekken, 

begreep 
volkom

en 
deze 

vraag. 
D

it pittig, snel spelend O
.D

.C.-team
 be

schikte over 
zulke 

balbeheersing, 
gaf 

vooral blijk de belangrijke factor positie
ki

ezen keurig onder de kni
e te hebben, 

kwam
 in dit gave elftal ook nog m

et en
kele individuële cracks op de proppen, 
zodat ook wij qua voetbalinzicht en kun
de deze goed geschoolde 

knapen 
een 

stuk hoger aansloegen dan talrijke com


binaties, die in het tweede klasse m
ilieu 

m
ogen ronddolen. 

D
eze 

O
.D

.C. 
verrichtingen 

gadeslaan 
was een genoegen evenals het volgen van 
de gehele wedstrijd. 

STO
PPER VAN

 FO
RM

AAT 
D

oor snellere verwerking van de vrijwel 
steeds goed onder controle staande bal, 
waarbij 't loffelijk positiekiezen com

pie
terend aansloot, kreeg voor de pauze de 
O

D
C spelinhoud m

eer waarde 
dan 

de 
lichtelijk 

in 
het 

defensief 
gedrongen 

RFC-ers, wier 
hoedanigheden 

nochtans 
van loffelijke opvattingen waren. Als een 
M

öring in het N
ederlands elftal dom

i
neerde de stoere O

D
C stopper W

age
naars in de Boxtelse. verdediging die ver
der in de zuiver trappende 

Pijnenburg 
een back van klasse had m

et een Bertens 
als keeper, die een prachtige vangtech
niek dem

onstreerde. 
D

e 
afweerkwaliteiten 

van 
genoem

de 
W

agenaars, resoluut kopwerk, beïnvloed
den ontegenzeggelijk de offensieve Roer
m

ond-m
ogelijkheden. In de 

laatste 
20 

m
in. van deze interessante wedstrijd was 

deze invloed niet m
eer zo inslaand te 

onderkennen. W
el bleef de stugge stop

per zijn hoofdrol tot 
het 

eindsignaal 
doorslaggevend vervullen en voelde ook 
de reeds genoem

de Pijnenburg er niets 
voor om

 gapingen toe te stàan, doch het 
ijltem

po drukte op een gegeven m
om

ent 
topzwaar op de O

D
C m

oedigen, die toen 
, nog brillant vochten om

 . het gelijkm
a

kend goaltje. W
el bleef het tem

po hoog, 
doch dit hoge tem

po werd niet m
eer zo 

elastisch bereikt, er kwam
en teveel phy

sieke inspannengen bij kijken en vanaf 
dat ogenblik kon RFC m

eer geven dan 
de gastheren en besliste een tweede· doel
punt -

fraai door Toebosch gescoord -
de tintelende wedstrijd. 
Er waren -

vooral in het eerste bedrijf 
-

m
eerdere O

D
C offensieve probeer

sels, doch de schietcapaciteiten van • d� 
Roerm

ond-aanval waren én wat aantal
en wat gevaar betrof, , doorslaggevend. 
En 

bezien 
vanaf 

deze 
voetbalbalans 

_ kwam
 de 

overwinning 
terecht 

bij 
de 

p,loeg die het verdiende.
W

ED
STRIJD

 FLITSEN
. 

H
arry Reulen m

et prim
a techniek 

en 
prachtige voedende passes zette vanuit 

het m
iddenvak dikwijls beste initiatieven. 

op, zonder daarbij zijn assisterende ver� 
dedigingsrol in de .knel te doen kom

en. 
En op deze passes reageerde Ligt -

een 
der besten van het veld 

-
afgestem

d 
waarbij snelheid een. woordje m

eesprak. 
Aan de overkant wls rechtsbinnen v. d. 
Bogaart dé m

an; een handige "voetbal
ler", die eveneens niet verlegen was om

 
een schot eraan· te proberen of die m

et • 
een harde kopstoot gevaarlijk werd. N

a 
een kwartiertje juichte de O

D
C-fam

ilie 
al, toen v. d. Bogaart een balletje netjes 
langs de uitlopende Janssen tikte, 

�
aar 

plots daagde Sevenich op en veçhuisde 
het bruine ding tot corner. D

eze redding 
stim

uleerde de RFC cadans en D
ören

berg begon m
eteen aan een serie kanon

kogels van grote afstand. N
og een nar

row escape m
aakte RFC m

ee bif een 
foutje v'an Vonck en weer was het die 
dekselse v. d. Bogaart die het ding pre
cies op de deklat terecht deed kom

en. 
Een rush van Ligt kon rechtsback M

eis
ters in uiterste nood slechts 

m
et 

een 
waarachtig schot op eigen doel opklaren . 
In de hiern

a volgende 
O

D
C 

m
eerder

heidsperiode verdiende Sm
its zeker een 

pluim
pje, evenals doelm

an Janssen, die 
trouwens doorlopen� een beste wedstrijd 
speelde. H

et keurig door Ligt aangete
kende RFC doelpunt viel de O

D
C-lui 

ietwat koud op het lijf. O
p een through-• 

pass van D
örenberg reageerde Ligt blik

sem
snel, rushte op doel af en de uitlo

pende Bertens werd kansloos geslagen. 
M

et Roerm
ond aan het woord gingen de 

• heren theedrinken.

H
et kopje thee inspireerde klaarblijkelijk

Janssen om
 in serie enkele safes, die er 

wezen m
ochten, weg te geven, deed D

ö
renberg zijn schietlustige bui behouden,
m

aar kon niet verhinderen dat de Vries 
en N

izet zich wegens bles�
res 

door 
Beeren en de goed voor de dag kom

ende
Spee lieten vervangen. Pang, zei D

ören
berg en van 20 m

eter kwam
 de bal don

derend tegen de paal terecht. D
e wed

strijd bleef spannend, 
bleef 

m
ooi 

en 
toonde im

m
er inhoud. D

at de RFC-aan
vallen een 

gevaarlijker 
tintje • hadden 

werd duidelijk, want Beeren en Toebosch 
zagen kans om

 Bertens te belagen. Toch 
ging de gelijkm

aker O
D

C net langs de 
neus, want de vrijstaande v. d. Bogaart 
plaatste een voorzet van links rakelings 
over de lat. D

e O
D

C verzuchtingen hin
gen nog rondom

 het terrein toen D
ören

berg m
ooi naar Toebosch passeerde en 

van grote afstand lag no. 2 in de Boxtel
se netten. 
Ligt's kanjer reisde over ·de 

driehoek,
voor een kogel van D

örenberg was een 
zweefsprong van Bertens nodig, nog eens 
m

oest Sevenich tussenbeide kom
en 

en
zette Spee een aanval op en daarn

a was
het gedaan en belandde RFC in de vier
de ronde. 

(,,M
aas en Roerbode") 

R.K.S.V. ,,BO
XTEL" RECIPIEERD

E. 
Bestuur, 1e elftal van de afd. Voetbal en 
1 e twaalftal van de afd. Korfbal van de 
R.K

S. V. 
,,Boxtel" 

recipieerden 
Zater

dagavond in de zaal van het St. Paulus
Jeugdhuis, 

die 
voor 

deze 
gelegenheid 

een fraaie rood-witte decoratie gekregen 
had. 
N

aast vele plaatselijke autoriteiten, nota
belen en afgevaardigden van verenigin
gen, kwam

en ook vele "broeders in de 
sport" en scheidsrechters "Boxtel" m

et 
de behaalde kam

pioenschappen en geda
ne prom

oties gelukwensen, 
terwijl 

ook 
verschillende 

schriftelijke felicitaties en 
bloem

enhuiden 
in 

ontvangst 
m

oesten 
worden genom

en. 
O

.a. m
erkten we op: Burgem

eesttr, W
et

houders en Secretaris van onze gem
een

te; de Zeereerw. H
eer Pastoor van Be

souw; Boxtel Vooruit; het bestuur· van 
de zustervereniging O

.0
.C., dat "Boxtel" 

feliciteerde en de afd. Voetbal, die uit 
de tegenslag de m

orele kracht 
puurde 

om
 het verlorene te heroveren, veel suc

ces wenste in de nieuwe, m
aar toch nog 

vertrouwde om
geving; de voetbalvereni

ging T.A.C., die voor "Boxtel" in de 
afgelopen com

petitie in de rush naar het 
kam

pioenschap zo lang een blok aan het 
been 

is 
geweest; 

de 
hekkensluiters 

R.K.V:V. O
irschot Vooruit; 

hockeyclub 
M

.E.P.; Tafeltennisver. Advance; 
R.K.

•V.V. Irene; Athletiek-
en 

H
andbalver

eniging O
.D

.C.; Boxtels H
arm

onie; R.K.
G

ildenbondsharm
onie; Brabant's Toneel, 

K
a

th
o

lie
k
 ·T

h
u

is
fr

o
n

t 
Zijn wij: 

Egoïsten ? 
Slappelingen ? 
Parasieten ? 
G

ierigaards ? 
W

ezens zonder hart ? 
N

een ! N
een ! en nog eens N

een! ! ! 
W

at dan wel ?
 

W
ij zijn: EEN

!!!! 
W

aat dat op slaat ?
 

O
p onze Jongens in Indië ! En dat gaan 

we bewijzen ook ! 
H

O
E?

 
D

oor a.s. D
onderdagavond 3 

Juni 
om

 
7.30 uur, allem

aal zonder uitzondering, 
aanwezig te zijn op 't O

.0
.C. voetbal

veld! 
W

at zien we dan?
 

O
.V.W

.-ers aan het werk ! Kerels, die
weten wat 't betekent niet alléén te staan
in"de strijd voor recht en vrijheid, m

aar 
een m

assa achter je te hebben die je 
steunt en m

et je m
edeleeft. M

annen, die 
stuk voor stuk aan de lijve hebben on-. 
dervonden 

wat 
't 

zeggen 
wil • in 

de 
vreem

de te zijn, ver weg van alles wat je.
dierbaar is, en die er dan ook voor zul
len vechten dat hun m

akkers die nog
daar ginds verblijven, zullen krijgen waar 
zij recht op m

ogen doen gelden, n.l.: 
Begrip voor het prachtige werk dat zij 
daar verrichten en de steun en het m

ede
leven van de gehele Boxtelse G

em
een-

•schap. W
e gaan al aardig de goede rich

ting in, m
aar 't kan en m

oet nog beter. 
En wat m

eer is, 't zal ook beter, dat 
hebben we al afgesproken, nietwaar?

 
W

e zouden im
m

ers gaan bewijzen, dat 
wij niet zijn wat anderen m

isschien graag 
hadden dat we waren. Een unieke gele
genheid daarvoor is die bewuste D

onder
dagavond. 

dat de sym
pathieke geste had en Ieren 

bal aan de afd. korfbal te schenken; 
Fraters van H

uize de la Salla, de buur
lui van de kàm

pioenen, door wie de pret
tige, intiem

e sam
enwerking en verstand

houding geschetst werd, die zij steeds 
van Boxtel hadden m

ogen ondervindea 
Inspecteur van Politie, de heer Van Alm


kerk, die de prettige sfeer roem

de, die 
er 

steeds 
om

 
de 

"Boxtel" -krijtlijnen 
heerste; de plaatselijke Consul 

van 
dè 

K,N
.V.B., de heer Van den Braak; enkele 

scheidsrechters en de supportersvereni
ging, die èn afd. Voetbal en afd. Korfbal· 

. een com
pleet stel broeken en shirts ca-

deau gaf. 
O

p de gezellige onder-ons-avond, die na 
afloop van de receptie gegeven werd, 
kregen de beide trainers: 

v. Stippent 
(Voetbal) en v. G

oor (Korfbal), nog een 
huldiging van bestuur en spelers in oritc 
vangst te nem

en. 

BO
X

TEL-AD
VEN

D
O

 
,:
 

Voor a.s. Zondag is de laatste com
petitie

wedstrijd Boxtel-Advendo vastgesteld. 
Advendo was de enige ploeg in afd. C, 
die Boxtel 'n nederlaag wist toe te bren
gen in de afgelopen com

petitie. 
Voor Boxtel is het thans zaak revanche 
te nem

en, ook al is een overw
inning van 

geen belang m
eer. 

. 
Verm

oedelijk zal 
deze 

ontm
oeting op 

Zaterdag 29 _M
ei gespeeld worden, doch 

definitief staat dit nog niet Vijst. 
M

en raadplege de raam
biljetten. 

TAFEL TEN
N

ISN
IEU

W
S. 

. Boxtel 2de op de Brabantse 
Stedenwedstrijden. 

D
e Tafeltennis Vereniging H

elm
ond or-. 

ganiseerde j.l. Zondag wedstrijden van 
de vertegenwoordigers van verschillende 
G

rote Brabantse steden 
h.l. 

H
elm

ond, 
Eindhoven, 's Bosch, O

ss, Tilburg, Breda, 
Zalt-Bom

m
el en Boxtel. 

D
e eerste wedstrijd tegen Breda werd 

m
et 5-

1 gewonnen. Jam
m

er was het dat 
Breda niet volledig was opgekom

en. 
H

iern
a werd de strijd aangebonden tegen 

het zeer sterke Eindhoven, dat wel vol
ledig was. O

ndanks de cra
cks van-Pieus 

en Philips was de einduitslag
 5-

4 voor 
Boxtel. 

. 
Zalt-Bom

m
el, dat op tafeltennisgebied bij 

N
.Brabant is ingedeeld, won op overtui

gende wijze, zij het enigszins geflatteerd
m

et 5-
1 van Boxtel in de finale. 

N
iettem

in een zeer fraaie prestatie, wel
ke er zijn m

ag en een bewijs dat m
et de

Boxtelse jongens wel degelijk rekening 
m

oet worden gehouden. 
H

et team
 dat Boxtel vertegenwoordigde

bestond uit de Advance-spelers R. Stein
m

ann, J. M
oerdijk en J. v. Berkel. 

M
O

TO
RD

AG
 TE O

ISTERW
IJK. 

D
e M

otorclub "D
e Vennenrijders" uit 

O
isterwijk organiseert a.s. Zaterdag 29 

M
ei een m

otordag bij "D
e Jong H

er-' 
tog". Aanvang 2 uur. 
Er staan diverse prachtnum

m
ers op het 

program
m

a. Verschillende leden van de 
M

.C. ,,Rapide", Boxtel, nem
en deel aari

deze wedstrijd.
"Rapide" 

vertrekt a.s. Zaterdagm
iddag

om
 

1 
uur, vanaf het clublokaal "Café

Royal" Stationsplein; ook niet-leden zijn 
welkom

.
• 

K
le

in
e

 
W

e
e

tje
s 

H
et katrol en de schroef; die eenvoudige 

dingen van alle dag hebben ook een uit
vinder gehad. 
Archytas vond die twee dingen uit onge
veer in het jaar 390

 v. Chr. 

D
e zijde-cultuur' en het bewerken van 

zijde waren reeds eeuwen oud in China. 
In Europa werd de zijdecultuur pas in 
het jaar 351 v. Chr. ingevoerd. 

D
e eerste scharen waren in gebruik te 

Rom
e in het jaar 300

 v
. Chr. 

b
e eerste-centrale verwarmi

ng werd uit
gevonden door Sergius O

rata, die het 
eerst in de Rom

einse huizen buizen aan
bracht m

et luchtverwarm
ing.· 

D
e eerste seinfelegraaf, in de vorm

 van 
vlaggen en 

fakkels 
werd 

uitgevonden 
door D

em
ocritos in het jaar 450 v. Chr.· 

D
an wordt n.l. door twee elftallen van 

de uit Indië gerepatriëerde Boxtelse m
ili

tairen : 
,,M

ariniers contra Landm
acht" 

een voetbalwedstrijd gespeeld, waarvan 
de opbrengst geheel ten bate zal ko

m
en 

aan 't Kath. Thuisfront van de diverse 
Parochies! W

ees er verzekerd van, dat 
zowel de M

ariniers als de Landm
acht 

hun beste beentje voor zullen zetten om
 

een overwinning te behalen! Laat echter 
ieder die m

aar enigszins kan, deze spor
tieve tweekam

p kom
en 

zien. 
Sportief 

Boxtel er wordt op U
 gerekend! H

et 
m

oet storm
 lopen. B.V.V.-,-

H
eerenveen 

m
oet er bij in 't niet zinken. D

e drukte er
van dan wel te verstaan! En degenen die 
niet van sport houden, m

aken �
or·deze 

keer 'n uitzondering, want onze Jongens 
in Indië varen er wel bij! Bovendien: m

o
m

enteel is 't weer laat licht, goed weer, 
m

en loopt toch een 
straatje 

om
, ' dus 

waarom
 niet naar 't. wandelpark. Een 

m
ooiere' gelegenheid om

 van een heer
lijke 

zom
eravond 

te 
genieten 

bestaat 
niet1 en m

en doet er m
eteen een goed

werK m
ee. W

at wil je nog m
eer? 

,,Thuisfront". Ja 't is een prachtnaam
, 

m
aar laat 't niet alleen een naam

 zonder 
m

eer zijn, 
m

aar werkelijk een ;,front 
thuis!" D

eze actie m
oet slagen en dat 

kan wanneer iedereen, van groot tot 
klein, daaraan m

edewerkt, door een duit 
in het zakje te doen. W

anneer onze Jon
gens 

overzee 
Brabants 

Centrum
 

van 
thuis ontvan�

n en daaJïin de opbrengst 
van deze weds

trijd zullen lezen, m
oeten 

zij trots tot hun m
akkers kunnen zeggen: 

"Kijk, zoiets dat kan alleen Boxtel!" En 
de band die 't front thuis verbindt m

et 
de linies daarginds zal w�er wat steviger 
zijn aangehaald. 
Tot D

onderdag half acht op het O
.D

.C.
terrein. 

Kath. Th
uisfront 

.. 



Een militair project onaantastbaar vooroorlog en atoombom 

De Kanaaltunnel komt . . . ! 
Na Ceaaar, Napoleon en Adolf Hitler: Albion zelf 

EEN KLEIN BERICHT JE in de Engelse 
en Franse dagbladen heeft aangekondigd, • 
dat er sinds de ondertekening van het 
Vijfmogendhedenverdrag te Brussel spoed 
gema<\._kt wordt met de voorbereidingen 
voor de Kanaaltunnel, die Engeland en 
Frankrijk in de nabije toekomst moet ver
binden. 
Deze onderzeese weg wordt dringend 
noodzakelijk geacht in verband met de 
militaire àaneensluiting van de beide 
grote mogendheden en de Benelux. 
Indien thans de Franse Kamers en het 
Britse parlement het in détails uitge
werkte plan aanvaarden, kan komend 
jaar met de bouw worden begonnen. 
Zal de droom van Caesar en Napoleon 
eerstdaags in vervulling gaan? 

EN NU: SNEL TREINEN 
LONDEN - PARIJS.

VIER JAAR zal men er over doen om de 
proeftunnel aan te leggen, die ± 10 mil
lioen pond sterling zal kosten. Van En
gelse en Franse zijde wordt tegelijkertijd 
met de werkzaamheden begonnen. AJs·de 
ervaringen met dit eerste project gun
stig zijn, begint men met de bouw van 
twee definitieve tunnels, waarin een 
autobaan en een dubl:iele electrische 
spoorweg geprojecteerd zijn. Deze ko
men 60 meter beneden de zeebodem te 
liggen en zullen gevrijwaard worden 
tegen atoombommen en dergelijke. 
In 1954 hoopt men de eerste sneltreinen 
Londen-Parijs onder het Kanaal door 
te leiden. Gerekend wordt op ongeveer 
twee millioen passagiers per jaar, die de 
kosten van de aanleg dezer spoorlijnen 
moeten vergoeden. 
De totale raming bedraagt ongeveer 60 
millioen pond sterling, terwijl de inkom
sten hoogstens een millioen per jaar zul
len bedragen met mederekening van de 
Amerikaanse touristen, die de sensatie 
zullen komen beleven om diep onder het 
Kanaal' heen en weer te rijden. 
Doch als bezienswaardigheid is dit groot
se . bouwwerk niet bedoeld'. De belang
rijkste doelstelling blijft toch, om de 
·westerse mogendheden militair en eco
nomisch dichter tot elkaar te brengen. 
De laatste wereldoorlog heeft bewezen,
welk belang ook Albion heeft bij een 
vaste oeververbinding. Een tweede Duin
lcerken mag in de nabije toekomst niet 
meer voorkomen. De olieleiding via het 
Kanaal na de invasie verving ontelbare 
tankschepen. De aanvoer van materiaal, 
voedsel en brandstoffen � in elke oorlog 
een vitaal en kwetsbaar vraagstuk. Welk 
-een strategische waarde bezit dan 'een
tunnel!

PAROCHIE-AGENDA

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL
Zondag 30 Mei 1948 

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8 9 uur en om half 11 de Hoogmis, die 
-z�I worden opgedragen voor het geeste
lijk en tijdelijk welzijn der parochie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e
schaalcollecte voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wordt 
.aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Maandag, Dinsdag, Woensdag 
en Donderdagavond om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje v.w. het Octaaf van Sacra
mentsdag. 
Maandagavond zal onder het Lof het Te
Deum worden gezongen tot sluiting van 
de Meimaand. ' 
Donderdag is er gelegenheid tot biechten
na het Lof tot 8 uur v.w. de eerste Vrij
dag. Vrijdag, eerste Vrijdag van de 
maand, om half 8 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, eerste Zaterdag van de maand,
tevens Priester-Zaterdag. A.s. Vrijdag is 
het tevens de feestdag van het H. Hart 
van Jezus. Om half 8 algemene H. Com
munie voor de schoolgaande kinderen 
en om to uur plechtige Hoogmis. Bij 
goed weer zal deze Hoogmis worden 
opgedragen in het processiepark. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering
van de Zelatricen van de Bond van het 
H. Hart.
De Zelatricen van de Bond van het H.
Hart worden verzocht in de maand Juni 
de contributie op te halen. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Johannes Deppen; z.a. gel. 
rondst. voor Maria v. d. Loo-v. d. Lan
genberg; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
overlefen ouders Smulders; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Henricus v. d. 
Boer v.w. de Broederschap van 0. L.
Vrouw van de H. Eik; om half 8 gel. 
H. Mis voor de overleden familie Kuy
pers-Heymans; z.a. gel. jrgt. voor Hen
rica Muselaars-van Drunen; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Johanna Kusters
de Kort v.w. de buurt; om half 9 gel. 
H. Mis voor Ida Zevens; om half to
Huwelijksmis. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria Deppen; z.a. gel. rondst. 
voor Antonius Brussel ers; H. Hartaltaar 
gel. rondst. voor Antonia van Kerkoerle
Heerebeek; H. Bloedkapel gel. H .Mis v. 
Lamberdina v. d. Langenberg v.w. de
familie; om half 8 gel. H. Mis voor Fran
ciscus Verheyden v.w. de buurt; z.a. gel.
H. Mis voor Petrus Laus v.w. de klanten;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Gerardus
van Brunschot v.w. de buurt; om half 9 
gel. H .Mis voor Henrica Smits. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Harrie v. d. Wetering; z.a. 
gel. rondst. voor Gerardus Schellekens; 
H. Hartaltàar gel. H. Mis voor Marinus
van Diessen; H. Bloedkapel gel. H. Mis 
voor Alfonsus van Vlerken v.w. de Re
traitepenning; om half 8 gel. H. Mis v. 

(ATOOM) BOMVRIJ EN, .. 
VOL WATER. 

ONBEREIKBAAR voor elke vijandelijke 
aanval zullen straks diep onder de zee
bodem tussen Dover en Sangatte (bij 
Calais) trein- en autotransporten he� 
continent kunnen bereiken. Mochten de 
Franse havens vanuit de lucht of ter zee 
bedreigd worden, dan kunnen ergens in 
Noord en West-Engeland de Amerikaan
se schepen gelost worden. 
Dank zij zekere inlichtingen van de 
atoomdeskundigen der Verenigde Staten 
konden de plannen zo worden ingericht, 
dat de Kanaaltunnel onbereikbaar blijft 
voor de nieuwste geheime wapens. Ten 
overvloede zullen er na de bouw van de 
proeftunnel nog waarnemingen gedaan 
worden op dit gebied, zodat bij de bouw 
der definitieve verbindingen met alle 
omstandigheden rekening kan worden 
gehouden. 
Mocht èèn der tunnelingangen ooit door 
een rechtstreekse vijandelijke aanval be
dreigd worden, dan is één druk op de 
knop voldoende om de uitgestrekte tra
verse volledig onder water te zetten. De 
tunnel kan dan later gemakkelijk weer 
worden leeggepompt. Het bouwwerk 
blijft dan ook in de ergste nood nog on
geschonden. 

ENCELAND'S ISOLEMENT. 
EIGENLIJK werd de eerste spade voor 

_ dit strategisch project reeds in 1880 in de 
grond gestoken. Toen is men namelijk te 
Dover aan de eerste schachten begon
nen. Maar de militaire ontwikkeling 
heeft de uitvoering verhinderd en dat is 
in enkele opzichten een voordeel ge
weest. 
Nu zijn onze ingenieurs tenminste in 
staat een ontwerp uit te voeren, dat mi�
stens enkele generaties méé kan. Met de 
gebrekkige middelen van vorige eeuw 
hadden wij nu gezeten met een onbruik
baar en verouderd pijpje zonder uitbrei
dingsmogelijkheden. Er zou misschien 
geen auto of trein in kunnen rijden, 
veel aan de luchtverversing mankeren en 
geen verdediging mogelijk geweest zijn . . .  
Hitler's snelle doorbraak naar het Nauw 
van Calais had dan in Juni 1940 de vre
selijkste gevolgen kunnen hebben! 
Ook in 1930 hoopte men nog op een ver
wezenlijking van het project, dat drie 
Engelse ondernemingen indienden. Bijna 
kwam het plan er door. Maar het Lager
huis verwierp het met slechts 7 stemmen 
tegen. De militaire bezwaren deden de 
balans nog naar het Britse isolement 
doorslaan. 
onze jongens in Indië v.w. Maria's bid
dend Leger; z.a. gel. H . Mis voor Maria 
v. d. Loo-v. d. Langenberg; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Wilhelmina van 
Hal-de Wit v.w. de buurt; om half 9 
gel. H. Mis voor Andries "Verhoeven. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Andreas Schuurmans; z.a. gel. 
rondst. voor Cornelia van Hal-van Riel; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Elizabeth
Traa-Verhoeven; H. Bloedkapel gel. H.

Mis voor Elizabeth van Kleef v.w. de 
Maria-Congregatie; om half 8 gel. H. Mis 
voor Jacoba v. d. Wetering-Janssen; z.a. 
gel. H. Mis voor Jacobus van Elk; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Anna van 
Elk-van Kessel te Vught overleden; om 
half 9 gel. H. Mis voor Henriëtte Witte
veen-Schöne. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. rondst.
voor Petrus Laus; z.a. gel. rondst. voor 
Lamberdina v. d. Langenberg; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Cornelis v. d. 
Heuvel en echtg.; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Michaël v. d. Meyden en Anna 
v. d. Ven de hsvr.; om half 8 gel. H. Mis
ter ere van het H. Hart; z.a. gel. H. 
Mis voor Harrie v. d. Wetering v.w. 
de Hockeyclub M.E.P.; H. Hartal:aar 
gel. H. Mis voor Petrus Muselaars en 
Henrica van Drunen de hsvr.; om half 
9 gel. jrgt. voor Gerard Vekemans. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Martinus Verleg; z.a. gel. 
rondst. voor Johannes Cijffers; H. Hart, 
altaar gel. rondst. voor Martinus v. d. 
Wijdeven; H. Bloedkapel gel. rondst. v. 
Marinus v. d. Broek; om half 8 gel. H. 
Mis ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van de zondaars; z.a. 
gel. H. Mis voor Alfonsus van Vlerken; 
om half 9 gel. H. Mis voor Johannes 
van Schijndel. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. rondst. voor Cornelia Ren
ders; Dinsdag gel. H. Mis voor Johannes 
v. d. Plas en Henrica Dirks de hsvr.;
Woensdag gel. H. Mis voor Gerardus 
Schellekens; Donderdag, Vrijdag en Za
terdag gel. H. Mis voor Maria v. Gerwen 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Gerardus Franciscus Ver
oude geb. te Boxtel en won. in de par. 
van 0. L. Vrouw te Oss en Francisca 
Pastoor geb. en won. in deze parochie; 
Lambertus v. d. Oetelaar uit deze par. 
en Johanna v. d. Hout uit de parochie 
van het H. Hart; Hendricus Cornelius 
Kelders geb. en won. te Liempde en An
tonetta Maria Vley won. in deze par.; 
Josephus Cornelis van Geel geb. te 8ox
tel in de• parochie van het H. Hart en 
won. te Heerlen in de parochie van 0. L. 
Vrouw van Lourdes, weduwnaar van 
Henrica Hensen en Johanna Maria de 
Pijper geb. in de parochie van het H. 
Hart en won. in deze parochie, waarvan 
hede_n de 2e afkondiging geschiedt. 
Andreas Adrianus Verkooyen geb. te 
Oosterhout en won. te Oirschot en Anna 
van Grinsven geb. te Den Dungen en 
won. in deze parochie; Adrianus Hen
ricus van Heeswijk geb. en won. te 
Schijndel (St. Servatius) en Elizabeth 
Antonia Dankers geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 3e afkon
diging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijks belet
selen waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken . 

PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 
Zondag in het Octaaf van
Sacramentsdag. 30 Mei 1948. 

De te schaal is voor de kerk; de 2e voor 
de B. N. 's Avonds om 7 uur Lof met 
volkszang voor onze "Jongens" in Indië. 
Daarna Kruisweg voor hen wier namen 
op het zielboek staan. 
Deze week is het tot en met Donderdag 
om half 8 Lof vanwege het Octaaf van 
Sacramentsdag. Maandagavond Lof met 
Te Deum tot besluit der Meimaand. 
Gedurende de Junimaand zal na iedere 
gestelde H. Mis de Litanie van het H; 
1-lart gebeden worden. • 
Vrijdag, feestdag van 't H. Hart

! 
Patro�n 

van onze Parochie: de HH. Missen z11n 
om 6, 7, 8 en kwart over 9. 
Na de Plechtige H. Mis van kwart over 
9 zal de toewijding aan het H. Hart 
geschieden. 
Om 3 uur Kinderhulde t.e.v. het H. Hart 
met kort Lof. 
's Avonds is het om half 8 Lof, gezongen 
door het Jongenskoor. Men kan op deze 
feestdag een volle aflaat verdienen onder 
de gewone voorwaarden. Donderdag te
voren is er van 6-7 uur gelegenheid 
om te biechten. Gaarne worden liloemen 
verwacht tot versiering van het H. Hart
beeld. 
Zaterdag, Priester-Zaterdag, na de HH.
Missen wordt het gebed voor de priesters 
gebeden. 
Zondag a.s. zal in onze parochie de ge
bruikelijke H. Hart-processie worden ge
houden, aansluitend bij de Hoogmis. 
ZONDAG, 30 Mei: 6 uur le7:ende 
dienst; 7 uur Ld. voor de parochie; 8 
uur lezende dienst; kwart over 9 Ld. 
voor Christiaan Merkx v.w. Proc. Box
tel-Kevelaar; half 11 de Hoogmis voor 
Maria Langenhuizen-Stupp v.w. de Re
traitep. 
MAANDAG, 31 Mei: 7 uur z.j. voor 
Johapnes v. d. Sande en Johanna van 
Vleuten z.e.; l.d. voor de Heer Michiel 
v. d. Heyden; l.j. voor Maria v. Liempd
v. d. Sande; kwart voor 8 l.d. voor Ge
rardus Elissen v. w. Pers. Begrafenisond.; 
l.d. voor Frans v. Kleef en echtg; half
9 l.d. voor Anna Maria v. Beljouw-v. d ..
Struik; half 8 Lof met Te Deum. 
DINSDAG, 1 Juni: 7 uur Gef. z.j. voor 
Mevrouw Cornelia Eras-v. Campen; l.j. 
voor Maria v. Kollenburg-v. Liempd; l.j. 
voor Wilhelmus v. Kollenburg; kwart v. 
8 l.d. voor Francisca Pijnenburg-Dieden; 
Ld. voor Willem Matthijssen v. w. Pers. 
Nefa; half 9 1.d. Bizondere Intentie; 
half 8 Lof. 
WOENSDAG, 2 Juni: 7 uur Pl. I.m. v. 
Karel Smit; l.j. voor Johanna v. d. Loo
Heesakkers; I.m. voor Johanna v. Geffen
v. d. Horst; kwart voor 8 Ld. voor Chris
tiaan Merkx; I.m. voor Gerrit Voets; half 
9 I.m. voor Maria Belieën-v. Susante; 
half 8 Lof. 
DONDERDAG, 3 Juni: 7 uur Pl. I.m. 
· voor Johanna Heeren-Kuppen; l.d. voor
de Heer Karel Smit; I.m. voor Frans v. 
Kleef; kwart voor 8 l.d. voor Willem v.

d. Langenberg; I.m. voor Petronella v. 
d. Horst-v. Handel; half 9 I.m. voor Wil
lem v. d. Langenberg; half 8 Lof. 
VRIJDAG, 4 Juni: 6 uur I.m. voor Jo
hannes v. Ierse); 7 uur l.d. voor de Pa
rochie; I.m. voor Maria v. Opstal-van 
Breugel; 1.d. voor Gerardus Veroude; 8 
uur (Mis met zang) l.j. voor Sebastiaan 
v. d. Aker (fund); kwart over 9 Pl. z.d.
voor over!. leden Broed. H. Hart; half 
8 Lof. 
ZATERDAG, 5 Juni: 7 uur Pl. I.m. voor 
Wilhelmina Steenbakkers-Tuien; I.m. v. 

Theodora v. Schaaijk; I.m. voor Johanna 
de Kort-v. d. Broek; kwart voor 8 Ld. 
voor Henricus v. Weert en echtg.; Ld. 
voor Petrus Baayens en echtg.; half 9 
1.d. uit' dankbaarheid.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

2e Zondag na Pinksteren 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. Maria Groenen
daal. 

_ MAANDAG: half 8 jaarg. Dina Groe
nendaal. 
DINSDAG: half 8 jrgt. Henrica Groe
nendaal. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis bijzondere 
intentie. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. Margaretha 
Groenen daal. 
VRIJDAG: feestdag van het H. Hart, 
om half 8 H. Mis Adrianus v. Oirschot 
lid broederschap H. Hart. 
ZATERDAG: jrgt. Theodorus v. d. Rijdt 
en Adriana de hsvr. . 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag H. Mis Maria Henrica Schelle
kens. Dinsdag H. Mis Henrica v. Logten. 
Woensdag H. Mis Adrianus v. Rure
monde. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 
H. Mis Cornelis Schellekens vanwege
neven en nichten. 

Maandag H. Mis Henrica Manders te 
Erp overleden. Dinsdag en Woensdag H. 
Mis Willem v. d. Linden vanwege de 
buurt. Donderdag H. Mis Marinus v. d. 
Linden . .Vrijdag H. Mis Adrianus v. Oir-
schot vanwege de kinderen. Zaterdag H. 
Mis Adrianus v. Oirschot vanwege het 
kaartgezelschap. 
PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 

Zondag onder het Octaaf van 
H. Sacramentsdag 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis uit vriend
schap voor Wilhelmus Mathijssen, te 
's Hertogenbosch overle_den; h�lf 9 H. 
Mis voor Marinus v. Gnensven m Boxtel 
overleden; 10 uur solemnele H. Mis tot 
intentie v. d. parochianen. De eerste 
schaal is voor onze eigen kerk, de twee
de voor B. N. Allen optrekken naar Ka
tholiek Thuisfront. Heden vergadering 
van St. Vincentius-vereniging. Half 3 
plechtig Lof met pro�essie door wijken 
van Lennisheuvel. B11 rustaltaren wordt 
de zegen_ met het Allerheiligste gegeven. 
Mochten er zieken bij het rustaltaar ver
voerd worden, dan zullen zij de ze�enin
gen met het Allerhe_ilig_ste ondervmden, 
gelijk alhier ·een kmdJe ondervonden 
heeft, dat opgegeven was_ door ,de ge
neesheer vanaf dat ogenblik aan t bete
ren is g�gaan en thans in Nijmegen de 
tste H. Communie heeft mogen doen. Be
velen we dat kindje nog eens extra aan 
Ons-Heer aan. Want de Zusters, die dit 
kind verplegen, verwachten volledige be
terschap te zien komen vanaf het ogei:i
blik dat dit kind de eerste H. Communie 
mag doen. Een iede�. wordt _verzocht, op 
deze dag een feestehJk aanzien aan Le_n
nisheuvel te geven. Steek de vlaggen mt; 
en versier uw woning, waar Ons-Heer 
voorbijtrèkt. Een versierd beeld voor het 
raam met brandende kaarsen. 
Collecte wordt gehouden on1er �e pro
cessie voor de K. A. tot oplmstenng van 
de processie. Het doel van d�. processie 
is: Gods' zegeningen te verkn1gen aller
eerst over Orion en de kapel van Stape
len en de arme kerken van ons Bis�?m. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot b11zon
dere intentie; kwart over 8 H. Mis, waar
bij de kerk met 'n kaars wordt vereerd 
voor de familie v. d. Breekel-v. d. 
Heuvel. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Jan Jo
hannes v. Kasteren; kwart over 8 jrgt. 
voor Antoon v. Kuringen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor de 
heer Johannes Quinten; kwart over 8 
gez. jrgt. voor Hendrikus v. d. Loo, 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor me
vrouw Marie Maas-de Werd; kwart over 
8 H. Mis tot intentie v. d. leden der 
Godvruchtige vereniging ter ere v. d. H. 
Theresia. 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Juf fr. 
Maria Pijnenburg•v. d. Sande; kwart over 
8 gez. jrgt. voor Johannes Vissers. . ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Francma 
v Doremalen-v Grinsven; kwart over 8 
�egens Priester�Zaterdag J:-1. M!s tot het 
verkrijgen van moeders die pnester:o<>• 
pingen van God afsmeken e_n heilige 
priesters voor God's kerk afbidden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot acht uur, daarna Lof om het 
communisme af te weren en opbloei van 
het verenigingsleven op katholieke 
grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Barbara v. Kasteren, Wed. Veroude, 
Wilhelmus Mathijssen in 's Bosch en Ja
coba v. d. Biggelaar-v. d. Linden te Box
tel overleden. 
ZONDAG i onder het Octaaf van het 
Feest ter ere van het H. Hart: 7 uur H. 
Mis tot intentie v. d. parochianen; half 9· 
H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen-v.
d. Schoot; 10 uur gez. jrgt. voor Hendri
kus Huyberts en Francina v. Schayk hsv. 
Voor beeld in Orion opgehaald door Ria
Peynenburg op het feest van onze Jana 
op de pastorie in Lennisheuvel tien gul
den. Wie volgt! 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

• 2e Zondag na Pinksteren, 30 Mei
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.; 
8 uur l.j. Catharina Jan v. Gestel; to uur 
z. j. Maria Ant. Giersbergen; 3 uur Lof.
MAANDAG: 7 uur Wout. Avendonks; 
half 8 I.m. tot bijz. intentie; 8 ,uur l.j. 
Maria Corn. v. Berkel. 
DINSDAG: 7 uur l.j. Joh. v. Gestel;
half 8 l.j. Adr. v. d. Koevering; 8 uur 
z.m. tot bijz. intentie; 9 uur z. huwe-
lijksmis.
WOENSDAG: 7 uur z.j. Lamb. Verha
gen; half 8 l.j. Eerw. Zr. Bartholomie v. 
Gestel; 8 uur l.j. Johanna Maria Adr. v.
d, Koevering; 9 uur z. huwelijksmis. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. Gerardina 
Wout. Avendonks; half 8 l.j. Wilh. v. d. 
Hurk; 8 uur l.j. Allegonda Wilh. v. d. 
Hurk. 
VRIJDAG: feestd. v. h. H. Hart en, te 
Vrijdag der maand - daarom ook Don-

derdag biechthoren als op Zaterdagen. 
half 7 I.m. bijz. nooden der parochianen 
in 't bijzonder voor onze jongens in In
dië; 7 uur l.j. Heiligers-v. Gestel; half 8 
z. mndst. overl. fam. v. Boeckel-v. Rumpt
deze H. Mis met uitstelling v. h. Aller
heiligste en Acte van Ereboeten aan het 
H. Hart; 's avonds half 8 plechtig Lof.
ZATERDAG: '7 uur z.j. Anna Maria 
Welvaarts; half 8 z. j. Wilhelmina Bern. 
Quinten; 8 uur l.j. Eerw. Zr. Sylvestra v. 
d. Koevering.
ZONDAG: half 7 l.j. Petrus Swinkels;
10 uur z.j. Mart. v. d. Ven. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag: 7 uur I.m. Adr. Kuppens tot 
bijz. intentie. Dinsdag 7 uur I.m. over!. 
fam. v. d. Velden en van den Langen
berg. Woensdag tot Vrijdag 7 uur I.m. 
Ant. v. d. Pas uit dankbaarheid voor zijn 
bemoeiingen als overl. voorzitter van 
Kath. Thuisfront, n.l.: Woensdag vanw
Th. Oerlemans. Donderdag vanw. W. 
Witlox; Vrijdag vanw. H. v. Rijzewijk. 
Zaterdag 7 uur I.m. Wed. Kreyveld als 
overl. lid proc. van Bokhoven. Zondag 
7 uur I.m. Wed. Kreyveld als over!. lid 
proc. van Hakendover. 
Maandagavond half 8 plechtig Lof tot 
sluiting der maand Mei. Na het Lof te 
zingen lied no. 9. 
30e de Heer Joh. Glaudemans overl. te 
St. Oedenrode. 
Gedoopt: Joh. Ignatius zoon van Christ. 
v. d. Heijden-v. d. Meijden; Petrus Hen
dricus zoon van Joh. v. d. Sande-de 
Rooy. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 
Zondag onder 't Octaaf 
van Sacramentsdag. 
30 Mei 1948. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en to uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor Bijz. Noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur PI. Lof 
met processie. Na het Lof een danklied. 
Maandag om 9 uur Kindsheids-Mis. De 
gelovigen worden verzocht de banken 
voor de kinderen vrij te laten. Onder de 
H. Mis Kinderzegen en daarna opdracht
aan het Kindje Jesus en lied. 
Maandag om half 8 Plechtig Lof tot slui
ting van de Meimaand. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2de
en 3de leerjaar komen biechten. Woens
dag onder de H. Mis van 7 uur zullen 
ze gezamenlijk communiceren. 
Donderdag gelegenheid om te biechten
van 3-4 uur en van 6-half 8. Om half 
8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag feestdag· van het H. Hart van
Jesus, tevens eerste Vrijdag. Om half 7 

• uitstelling van het Allerheiligste en Com
munie uitreiken. Om 7 uur Pl. Gez. H. 
Mis met uitstelling, waarna Litanie van 
het H. Hart en oefening van eerherstel. 
Om 4 uur zullen de kinderen een bloe
menhulde brengen voor 't beeld van 't 
H. Hart bij de kerk. 's Avonds om half 8
Plechtig Lof .. Na het Lof een lied van het 
H. Hart. • 
Zaterdag Priester-Zaterdag_
ZONDAG: 7 uur H. Mis Albertus van 
Rulo; half 9 H. Mis Gerardina Cornelia 
van Schijndel-v. Dijk; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. Cornelis Den 
Ouden; 9 uur Kindsheid-Mis. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. Johannes Batens. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. Maria Batens
v. d. Aker. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. Cornelis 
Batens. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. Zeer
Eerw. Heer Willibrordus van den Braak. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. Eerw. Zr. 
Pascal. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Albertus van Rulo; H. 
Mis Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 30 Mei

De�e middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Gedurende de gehele week 's avonds om 
8 uur Lof. 
Vrijdag, Feest van het H. Hart. Eerste 
Vrijdag van de maand. De H.H. Missen 
zijn om 7 -uur, half 9 en om to uur de 
Hoogmis. Gedurende de gehele dag uit
stelling van het H. Sacrament. 
Zaterdag: Feestdag der Zalige Martela
ren van Oeganda. Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor overle
den leden der familie Vriends-Stelt. 
MAANDAG: 7 uur voor Rudolf Wortel
boer; half 8 voor Francisca van der Meij
den. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendonk. 
WOENSDAG: 7 uur voor Rudolf Wor
telboer; half 8 voor Pastoor Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
ouders Dortman-Spierings. 
VRIJDAG: 7 uur tot zekere intentie; 
half 9 voor Mevrouw Henket-Wind
stosser. 

COR VAN DEN HEUVEL 

t Heden ging van ons heen, naar het Hemels
Jeruzatem, mijn goede Vrouw en liefdevolle 
moeder, 

en 
JO KEULTJES 

geven kennis van hun aan
staand Huwelijk op 14 Juni 
1948, te 9.30 uur in de kerk 
van M. 0. 0. te Oss. 

Te koop: een toom beste big
gen V. D. L. bij A. v. Grinsven 
Tongeren 111. 

Te koop: prima Senking gas
fornuis, 4-pits met oven. Te 
bevragen: Molenstraat 19. 

Mevrouw 
HENDRIKA, JOHANNA, ELISABETH, MARIA, 

CIJFFERS geb. Bruns 
Lid der Derde Orde van de H. Franciscus, 

na een kortstondige ziekte, gesterkt door de genade
middelen van onze Moeder de H. Kerk, in de leeftijd 
van 44 jaar. 

Boxtel, 26 Mei 1948 
Bosscheweg 46. 

M. CIJFFERS
FONS 
ANNEKE 
ODA 

JEL 
JAN 
FIENTJE 
WIRO 

De plechtige uitvaart zal plaats hebben a.s. Zaterdag 
29 Mei 1948 te 10 uur in de Parochiekerk van St. 
Petrus te Boxtel. 

Te koop: compleet laag heren
rijwiel, droge mutserts en rog
gestro. C. v. Rulo, Gemondse-
weg 5. 

R.K. Jongedame, 18 jaar, met 
Mulo-diploma en Typen, zag 
zich gaarne op kantoor �e
plaatst. Brieven onder No. 18. 

Te koop: een goed en groot Te koop: een dressoir en kast, 
fornuis. v. Salmstraat 48. Te bevragen Tongeren 1. 

Gemonde, B 21 ·Juni 1948Oss, Heeschew. 28, 
Felicitaties: 

te Oss, Heescheweg 28, 
op 14 Juni, 14.00 uur. 

te Gemonde, Café Verbruggen 
op 15 Juni, 15.00 uur. 

Hiern1ede betuig ik ook na
mens mijn Ouders mijn dank 
aan Familie, Verloofde, Buurt
bewoners, Vrienden en Ken
nissen voor de vele bloemen 
en belangstelling bij mijn te
rugkeer uit N.O.I. 

J. LAUS
_ v. Osch & v. Leeuwenstraat 10. 
Te koop: eikenhouten buffet, 
idem tafel, bijpassende fau
teuils met stoelen, keukentafel 
met stoelen, haardkachel. B 17 
Esch .. 

Te koop bij G. Melis, Roond 
12, een laagkar en een maai
machine. 

Voor Heer net pension aange
boden, in klein gezin. Adres: 
Molenstraat 19, Boxtel. 

Te koop: pendules en prachti
ge oude kettingklokken, ook te 
ruilen tegen andere oude,. 
eventueel defecte uurwerken. 
Gevraagd: oude schoof klok. 
Kranenburg, v. Osch & v.
Leeuwenstraat 37. Aan hetzelf
de adres te koop: raceframe 
en luidspreker. 

Te koop: een 13 weken dra
gend stamboekvarken G. Y. bij 
Joh. de Bresser, Langenberg 24 

- -r. 
-

- -

-
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Ook voor Boorden en Overhemden "DEN DRIES" 
Rijksweg 2

Tel. 232 

Dinsdags op de fabriek 

's Zaterdags thuis. 

PIET VAN OERS Ter v o o rb e r e i d i n g  tot het-vieren van het 
en 
MIEN VERSTRALEN 

HARRY LAUS 

Het is nog altijd prettig, 

vlot en correct bediend te 
worden, en te weten, dat U 
bij BOVEN DEERT SLAAGT!. 

40::jarig J uhileum 
van de K. A. B., afdeling Boxtel, roept het Bestuur alle leden op 

De nieuwe mode is charmant en zeer vrouwelijk, 
Juist daarom draagt elke vrouw graag sieraden! 

en 
FRANCIEN VAN OERS Onze collectie gouden en zilveren sieraden 

geven kennis van hun voorge· 
nomen huwelijken, waarvan de 
inzegening zal plaats hebben 
in de Parochiekerk van St. 
Petrus op 31 Mei om 9.30 uur. 
Gelegenheid tot feliciteren van 
12.30 tot 1.30 Stationstraa_t 46. 
Boxtel, Burgakker 2 
Best, Speelheide 40 

:l3ooatdud' s sdtoawt 

� klei-

TOT DEELNEMiNG AAN DE ,M A S S A L E B E D E V A A R T naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch op ZONDAG 30 MEI a.s., tot intentie van het geestelijk en tijdelijk welzijn van de leden der bewe• ging. Vertrektijd voor de voetgangers om 4.00 uur voor de wielrijders om 5.00 uur vanaf de Markt. 

is groot en steeds up to date. Zilveren spelden en broches vanaf Zilveren damesarmbanden " Zilveren colliers met hangertje " Zilveren damesringen Franse parelcolliers van f 9. 7 5 tot Bijpassende pareloorknoppen, 
Zi1ver sremonteerd 

f 3,90 " 7.50 .. 6.-" 2.50 "18.75 " 2,25 
v. Osch & v. Leeuwenstr. 10.

on BOEKHANDEL 
HET BESTUUR 

1 Zeer chique gouden kleursteen ringen, hangers 'Ien brochettes tegen aantr ekkelijke prijzen. 1Hiermede betuig ik mijn harte
lijke dank aan H.H. Geestelij
ken, Familie, Vrienden, Ken
nissen en Buurtbewoners voor 
de vele bloemen en cadeaux 
en de vele blijken van belang
stelling ondervonden bij mijn 
terugkeer uit de Oost. 

DEZE WEEK Fa.1. v. Vlerken, Boxtel 

Sld. 1e klas J. M. v.d. LAAR 

Flanellen nachtjapoi;is Flanellen heren pyama' s Baby truitjes 

JUWELIER. HORLOGER. 

Langs deze weg betuigen wij 
alle ingezetenen van Boxtel, 
doch vooral de buren, hartelijk 
dank voor de vele belangstel
ling en goede ontvangst onder
vonden bij onze thuiskomst uit 
Ned. Indie. 

Baby borstrokjes 
'n Cothieke Huiskamer Wollen baby jurkjes en pakjes Gekleurde flanel 

Sgt. Maj. J. Th. Rooijakkers 
Echtgenote en kinderen 

Langs deze weg betuig ik, 
mede namens mijn .ouders, 
mijn welgemeende dank aan 
fam., vrienden en kennissen, 
buurtcomité en Kath._ Thuis
front, voor de zo buitengewone 
vriendelijke en hartelijke ont
vangst en belangstelling, bij 
mijn terugkeer in Boxtel, uit 
het land zonder schoorstenen. 

N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

Effen zijden damesstoffen Heren polo hemden Jongens en heren bretelles 
Jarretels 

zoals U zich h ad voorgesteld, vindt U 
bij ons in een rijke collectie, 

Meerdere mode llen, allen in prima 
afw erking en • eerste klas stoffeervyerk ,  
zijn in onze showruimte -geëxposeerd. Alle maten en modellen bustehouders 

vraagt 

voor haar montage- ateliers Lange witte DRESSOIR 
TAFEL 

MEISJES 
kinderkpusjes 2 FAUTEULS 

4 STOELEN 1175.-
1125.-. 
875.-

795.-
645.-
525.-

Natuurlijk bij COMPLEET 
Korp. M. J. V. BUSSEL 

Te koop: huis met tuin, groot 
7 aren gelegen Tongeren 44, 
Boxtel. Bevragen: M. Broeren, 
Emmastraat 32, Roosendaal. 

van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
beroepen in de fijnmontage 
en controle van radio-, zend
en televisiebuizen. 

Fa.A. P. v.d. Boomen-Resink 
'J. J. Witteveen Stationstraat 43 Boxtel 

* 

WONINGINRICHTING 

Rechterstraat 22, Boxtel. Te koop: 2 percelen gemest 
hooigras. Frans van der Meij
den, Tongeren 62. 

Te koop: een mooi perceel 
gras bij het huis van A. Poiters 
Langenberg. Te bevragen bij 
A. Timmermans, Langen berg 25

Vereist worden tenminste een 
volledige L.S. opleiding en 
aanleg voor het verrichten van 
nauwkeurig werk dat aan de 
hoogste eisen van netheid 
moet voldoen. 

Voor 'n nieuwe naar WEKKER 
Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

F. P. v. L�ngen, Stationstr. 62 en 
' Koopt bij Bert van den Braak ■

Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver 
Te koop aangeboden: drie stuks in goede staat verkerende 

Ook Luxe Wekkertjes met afloop. Nieuwe Kerkstraat 73, Telef.· 450 

gebruikte Markiezen 
en een Rolluifel, maat der markiezen binnen• werks 3,63 m x 1,27 m uitval, 2 stuks 5,85m x 1,52 m uitval, 

Aanmelden bil het 
Phil ips Aanneem bureau 
voor Vrouwelijk personeel in 
de Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 

Gevraagd per 1 Juni a.s. 
een net R. K. Meisje voor dag en nacht tegen goed loon. Mevr. Van Kampen, Stroobloemstr.34, Eindhoven 

rolluifel 4,00 m breed. Te zien op alle werkdagen Rijksweg no. 6, Boxtel. 
W. VAN DER EERDENLinnenweverij, Rijksweg 6 te Boxtel 
vraagt voor spoedige indiensttreding 

een net en eerlijk en accuraat persoon, voor haar magazijn en om in te pakken. Zij die enige ervaring hebben op dit gebied genieten voorkeur. Aanmelding: Rijksweg no. 6 of Rechterstraat 82 te Boxtel. 
Dr. HOE K'S VER E NI GI NG 

Afd. Wit-Gele Kruis, Boxtel 
;· 

Algemene Vergadering 
op Donderdag 3 Juni 

's avonds 8 uur, in de foyer van DE ARK. 

GEMEENTE BOXTEL. 

Bijzondere Rooilijnvoorschriften. 

De Burgemeester van Boxtel brengt ter openbare kennis, 
dat vanaf 31 Mei 1948, gedurende dertig dagen ter secretarie 
der gemeente (afdeling algemene zaken) met de daarbij be
horende kaart voor eenieder ter inzage is nedergelegd het 
besluit van de Raad dier gemeente van 21 Mei 1948 tot 
vaststelling in ontwerp van bijzondere rooilijnvoorschriften, 
als bedoeld in artikel 2, tweede lid, der \'(/ oningwet, ter bepa
ling van de voorgevelrooilijn voor woningen en andere ge
bouwen aan het noordelijk gedeelte van de Rechterstraat 
vanaf de Oostzijde van de Rozemarijnstraat tot de Rijksweg 
's-Hertogenbosch - Eindhoven. 
Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn 
bezwaren indienen bij de gemeenteraad. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT 

BOXTEL, 27 Mei 1948. 

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

BIJ 

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) 
STEUNZOLEN 
BREUKBANDEN 

. VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Adverteert in
..13ca6ant' s Centaun 

GEVRAAGD voor zo spoedig mogelijk 
Nette Jongens en Meisjes van 14 jaar of ouder 

Stoomwasserij CROLS & Co. 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

vos 
STATIONSTR. 44 

Het Bestuur der R. K. GILDEBONDS•
HARMONIE zal bij gelegenheid der viering van het 

40::j arig bestaansfeest 
op Zondag 6 Juni 
Recipiëren van 12-1 uur in Hotel Van Vlerken. 

BRILLEN 
Iedereen weet 'tv. Langen heeft 't.'s Morgens besteld, 's avonds klaar. 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver Leverancier van a l le Ziekenfondse n. 

Bedevaart naar ·Beauraing 
op Zondag 6 Juni per Luxe Autocar met bezoek aan NAMEN en DINANT en een tocht door de schitterende Maas vallei. Pelgrims van Liempde, Gemonde en Esch kunnen zich hierbij aansluiten. Inlichtingen en plaatsbespreken _uitsluitend bij : 
Garage De Mol, Tel. 336 

?kemt q.één cisico ! 
Uw oq.en !lijn te fro.stGaac. 

Voor B r i 11 en naar een Speci�alzaak 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van AL LE Ziekenfondsen 
Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel

r 
Voor een goed figuur 

heeft iedere vrouw een corset nodig. De fabricage 
is nog wel niet zoals we het wensen, doch 
regelmatig ontvangen wij �endingen in 

Prima Engelse en Franse _Corsetten 
Dus ook voor UW corsetten naar de zaak 

voor de vrouw met smaak. 

:1 J. Witteu.een' S Manufacturen en Confectiebedrtjf
Rechterstraat 18 • - BOXTEL. 

.. -vrouw weetPort1e-ve De rooderne, s f te roond-ver···k per ec . h e belangn) - • op 01001e, 0 z·· telt pnJS zorging is. IJ s ·gneerde tanden.d en geso1 M dinos· gezon e "ktzii steeds e Daarom gebru1 . " tandcrearoïlair-acue-ve "'1 d"nos de "cap1 bevat. " e , die Fluorgaan gewoon tand-dan een doet roeerll Fluorgaan -ver·• dd l et rdoor nn e • d"lazuur, waa .. sterkt Uw tan_ "der kans knJgt. tandbederf nn;Zuorgoon is _niet Medinos roet . ondreinigings-rfecte in . • • alleen het pe k een roed1c11n,
middel, roaar oo actief bestrijdt.
dat tandbederf
-

krÏ gbaar bij apothekers, 

* Uitsluitend ,•er 
� cciaalbrancbe. 

drogisten en de p 

,._ ., ,.. Normale tube 
311/2 et.

Grote tube 
65 et.

ij 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Boxtels Contact n1et Hoogstraten 
Als een meesterwerk van de 16e eeuw 
domineerde de monumentale, honderd en 
vijf meter hoge toren van Hoogstraten 
over het gehele Belgische landschap. 
De beroemde Rombout Keldem1ans, de
zelfde, die ook de grote kerk van Breda 
gebouwd heeft, was hier bouwmeester. 
En wanneer in 1652 de Heer van Boxtel, 
op last van de Katholieke Geestelijkheid 
van onze plaats, bij de woelige tijden, 
die we hier beleefden, een veilige en 
waardige schuilplaats zocht voor de H. 
Bloeddoeken, dan had hij moeilijk een 
gelukkiger keuze kunnen maken, want 
Hoogstraten en het H. Bloed worden 
steeds in een adem genoemd en jaarlijks 
worden daar met grote luister en eerbied 
de plechtigheden van het H. Bloed ge
vierd. 
Vier honderd jaren is Hoogstraten ge
bleven, zoals het was: de prachtige brede 
straten met de oude lindebomen, de oude 
gevels van de deftige poortershuizen, de 
monumentale kerk en het, om zijn bouw
trant bevallige stadhuis, twee pronkju
welen :van architectuur, werden in de 
loop der tijden met eerbiedige zorg be
waard en steeds rijker opgesmukt. 
Op 5 October 1544 werd de kerk door 
de Bisschop van Kamerr!jk geconsa
creerd, en precies vier eeuwen later, op 
5 October 1944 werd diezelfde kerk, op 
bevel van een Duitse Generaal met dy
namiet geladen en de 23e October van 
hetzelfde jaar in de vroege morgen met 
duivels geweld opgeblazen. En wanne5'r 
men die reus van de Kempen met uiteen 
gespatte· romp daar had zien liggen en 
wanneer men bovendien de wonden wist, 
die het oorlogsmonster in de verschillen
de gezinnen van Hoogstraten had gesla
gen, dan had men inderdaad een groot 
vertrouwen nodig, om te geloven, dat dit 
H. Bloedstadje nog ooit in zijn oude
luister zou gaan herleven. En dit ver
trouwen werd nog dieper geschokt, toen, 
in 1945, juist voor de plechtigheden van 
het H. Bloed, het bericht ontvangen 
werd, dat de Deken van Hoogstraten in 
een Duits concentratiekamp gestorven 
was. En iedereen was benieuwd en be
zorgd, aan wie de Bisschop de zorgen 
voor deze zwaar getei,sterde parochie 
zou durven toevertrouwen. 
Maar groot was de vreugde, toen de be
noeming van Professor Lauwerijs, toen 
nog professor aan het Klein-Seminarie 
van de plaats, bekend werd. Hij was 
voor Hoogstraten geen onbekende. Als 

Slachtoffers 
de-r Jeugdbeweging 

Boxtel; 24 Mei 1948. 
Geachte Redactie, 
In Uw blad van.21-5-48 lazen wij een 
artikel, waarvan wij wel de goede bedoe
ling begrepen hebben, maar de wijze 
waarop hier voor het leidersprobleem 
een lans gebroken werd, is ons inziens 
erg ongelukkig gekozen. 
Op de eerste plaats geeft de schrijver 
een uiteenzetting van het nut van de 
Jeugdbeweging, waarbij hij een zeer 
voorname factor over het,hoofd ziet. 
De Jeugdbeweging is er niet om kinderen 
op te nemen, wier opvoeding door aller
lei omstandigheden van huiselijke aard 
belemmerd wordt, of voor kinderen aan 
wier karakter geschaafd moet worden. 
Integendeel! 
Het grote doel van de Jeugdbeweging is 
alle kinderen te omvatten omdat zij kan
sen biedt, die noch een gezin, noch een 
school kunnen bieden. Jeugdbeweging is 
geen noodzakelijk kwaad; Jeugdbeweging 
is een noodzakelijk goed! 
Het zou een belediging zijn voor onze 
ouders, wanneer de • Jeugdbeweging 
streeft naai- het omvatten van alle kinde
ren, alleen omdat aan hun opvoeding om 
éen of • andere reden geschaafd moet 
worden. Zouden we zo pessimistisch moe
ten zijn? Neen! 
Het standpunt van schrijver zou op deze 
manier een gevoel van minderwaardig
heid kunnen veroorzaken bij de' jeugd 
z-elf. In plaats van trots te zijn op hun
ideaal, zouden zij het gevoel krijgen, dat 
er iets aan hun opvoeding mankeert. 
Niets is minder waar dan dit! 
We kunnen rustig zeggen, dat juist het 
meest actieve deel der jeugd en de kin
deren van de beste ouders in onze Jeugd
beweging is opgenomen. 
Het zijn immers kinderen, die gegrepen
worden door het ideaal, door de roman
tiek van het buitenleven dichter bij hun 
Schepper en hun medemens te komen, 
en daardoor zelf een goed Christen te 
worden. De Jeugdbeweging leert hun 
zelfstandigheid, door ontzegging van alle 
modem comfort, en verantwoordelijkheid, 
door niet alleen_ geleid te worden, maar 
ook zelf te leiden. Mocht U opwerpen, 
dat deze jonge kinderen zelf dit ideaal 
niet begrijpen, dan zijn het in ieder ge
val toch hun ouders, die het begrepen 
heb1'en en daarom hun kind lid hebben
laten worden, omdat zij dit mooie hulp
middel hebben leren kennen en waar
deren. 
Wat nu de leiders betreft: ik geloof niet 
dat er bij zijn, die zich waarlijk een 

professor had hij zich steeds één gevoeld 
met de Hoogstratense bevolking. Hij 
interesseerde zich sterk voor de plaatse
lijke geschiedenis, waarvan we .'.t het ove 
vloedige bewijs kunnen vinden in de tal
rijke brochures, die over Hoogstraten van 
zijn hand verschenen. Hij hielp zijn men
sen steeds om hun eigen kunstschatten ·re 
ontdekken en met zorg te bew.aren. 
En hij is het geweest, die direct weer de 
handen uit de mouwen stak, om Hoog
straten weer te doen herleven. Direct 
ging hij aan het werk, om de overgeble
ven brokstukken van de oude kerk te 
sorteren en het gespaarde gedeelte, als
ook het behoud�n gebleven meubilair te 
beschermen en in te metselen. Er werd 
contact gezocht met de nodige instanties, 
om te kunnen komen tot de mogelijk
heid, om dit oude Godshuis weer in de 
oude toestand te herstellen. En wie ken
nis heeft gemaakt met de energieke fi
guur van Deken Lauwerijs, kan hieraan 
niet twijfelen...... 
Het moet jaren geleden zijn, dat Boxtelse 
pelgrims de gast waren in Hoogstraten, 
maar de voorbereiding voor de H. Bloed
feesten die in 1949 gehouden zullen 
worden" waren aanleiding, om het 
contact met dit Belgische H. Bloedstadje 
weer op te nemen, zodat enkele maan
den geleden, dank zij het Benelux-Comi
té, dat hier ter plaatse werd opgericht, 
enkele afgevaardigden in de Dekenij van 
Hoogstraten kennis maakten met de 
tegenwoordige Deken, die een bezoek en 
nog meer een blijvend contact tussen 
deze twee plaatsen zeer op prijs stelde. 
En het slot van de besprekingen, die 
voornamelijk liepen over de H. Bloed
feesten van Boxtel, was een hartelijke 
uitnodiging, om dit jaar de H. Bloedpr'b
cessie eens persoonlijk in Hoogstraten te 
komen meemaken. En om Boxtel en 
Hoogstraten dichte_r bij elkaar te bren
gen en de devotie tot het H. Bloed op 
beide plaatsen te bevorderen, verklaarde 
de Deken zich bereid, om in het najaar 
in Boxtel een lezing te komen geven. En 
toen de tijd van de I -I. Bloedprocessie 
begon te naderen, ontving het plaatselijk _ 
H. Bloedcomité nog een uitdrukkelijke
uitnodiging, 0111 deel te nemen aan de 
plechtigheden van het J-1. Bloed, waar
van we een dankbaar gebruik hebben ge
maakt en waarvan we een volgende keer 
een uitvoerig verslag in ons blad hopen 
te kunnen geven. D. 

slachtoffer voelen. Zij doen het immers 
geheel vrijwillig, omdat het ideaal van de 
Jeugdbeweging hun ideaal is. Zij voelen 
zich gelukkig er voor te mogen en te 
kunnen strijden en het uit te dragen on
der. de jeugd! Zij verwachten geen mede
lijden, maar medeleven en medewerkers. 
Dat' er niet meer jonge mensen zijn, die 
mede helpen, menen wij te moeten ver� 
klaren omdat zij zich blind staren op het 
offer dat het hun kost, maar zij niet het 
ideaal kennen en niet weten welke vol
doening het met zich meebrengt te mo
gen meehelpen aan de opvoeding van de 
jeugd en de voordelen voor hun eigen 
vorming niet kennen. Ware dit wel het 
geval, dan zou het leidersprobleem voor 
een groot deel opgelost zijn! 

z. K. 
Naschrift. 
Wij houden staande dat de jeugdbewe
ging een noodzakelijk kwaad is. Wan
neer ouders en opvoeders tijd genoeg en 
(soms ook talent genoeg) hadden om de 
vrije tijd der kinderen te regelen, dan 
zou een jeugdbeweging .overbodig zijn. 
Een volledige opvoeding in en rond het 
huisgezin kan geschieden zonder jeugd
beweging. Vandaar is zij iets, dat een 
noodzakelijk gevolg is van de moderne 
tijd.- Zodra het kind weer geheel kan op
gevoed worden in ,1t gezin zelf (wan
neer?) dan kunnen wij de Jeugdbeweging 
onder dankzegging voor haar goede 
diensten vaarwel zeggen. Ondertussen 
echter moet zij er zijn, moeten er leiders 
en leidsters gevonden - worden, die zich 
aan 't huiselijk leven willen onttrekken 
en zich willen geven (inderdaad als 
slachtoffer) voor de Jeugdbeweging. 

REDACTIE. 

Mensen en Mieren 

Het leven der mieren is iets zeer bijzon
ders. Zij hebben een instinct méér dan 
alle andere dieren, n.l. het gemeenschaps
instinct. Zij bouwen tesamen aan hun 
mierenstad. Zij sjouwen en werken met 
vereende krachten om zich te verzekeren 
van een goed bestaan en om 't nage
slacht voor 't komende jaar het leven te 
kunnen geven. 
Mieren zijn in vele opzichten beter dan 
mensen. Mensen voeren oorlog tegen 
hun eigell' broeders, de mieren vechten 
alleen tegen vreemde stammen. Wanneer 
een mier 'n balkje of 'n dennennaald 
aanbrengt, zal zij aanstonds geholpen 
worden door haar medeburgers. Bij de 
mensen moeten we ver gaan zoeken om 
zulk een gemeenschapszin te ontdekken. 
Veeleer vechten de mensen over 't bezit 
van hun medemens. 
Pater Henri de Greeve heeft geklaagd 

over gebrek aan naastenliefde in 't door
gangskamp Mar-iënbosch. De gevangenen 
in dat kamp en in vele andere kampen 
;klagen niet alleen op hun beurt over de 
behandeling door de Nederlandse instan
ties, maar ook over 't egoïsme van hun 
medegevangenen. Zelfs waar de ellende 
samen gedeeld moest worden, is alle ge
meenschapszin zoek, de mieren tot 
schande. 
Het beest in de mens heeft de overhand 
in 't leven. Maar omdat de verstandelijke 
vermogens de mensen nog groter ·en ge
raffineerder maken wordt het mensdom 
een wrede dieren-kolonie, waar alleen 
het eigen dierlijk welzijn op 't voorplan 
komt. 
Waarom is 't nu niet mogelijk te leven 
als mieren? Waarom kan 't niet zijn dat 
de goede zijden van 't rnierenleven de 
maatschappij kunnen flankeren? 
Waarom heerst alleen 't slecht-dierlijke 
overal waar men rond ziet. 
Volken bespringen elkaar. Naties be
loeren elkaar. Men vindt schone namen 
voor lelijke dingen. Alles wordt gecamou
fleerd door het vernis der intelligentie. 
Maar soms huivert men voor de ge
volgen van dit dierlijke mens-leven. Nie
mand durft te vertrouwen op de ge
meenschapszin van een ander. leder zorgt 
angstvallig voor zich zelf.En wat kan er 
anders uit volgen dan vernietiging, on
heil en ongeluk. 
Leiding erkent men niet meer. 't Sprookje 
der schepping en 't verhaal van een he
mel gelooft men niet meer. De mensen 
die 't wereldbeeld moeten houwen, ver
trouwen alleen op de scherpe bijtels der 
eigen-liefde . 
De wijsheid, die de. mieren, ons leren, 
beschouwt men als aardige onderwerpen 
voor insectenstudie en preckstoelpraat
jes. Ondertussen worden we overgelaten 
aan de macht der hartstochten. 
Hoe simpel is dan de oplossing die men 
kan vinden in 'n oud gezegde "Ga tot 
de mieren." 
Misschien kunnen we daarvan nog iets 
leren voor een beter gemeenschapszin 
in onze dagen. 

H. v. d. M. 

Plaatselijk Nieuws 
NOGMAALS OVER DE 

DOMMELBEDDING. 
De passage in ons laatste Raadsverslag 
over de Dommelöedding heeft een zoda
nige uitwerking gehad, dat wij in de loop 
van deze week zowel door het Water
schap als door de Dienst van Gemeente
werken de aangelegenheid kregen toege
licht. 
Hierbij werd ons medegedeeld, dat tus
sen de Technische Diensten besprekin
gen zijn gevoerd omtrent de toestand 
der Dommel vanaf de Zwaanse Brug tot 
aan die aan de Mgr. Wilmerstraat, en 
alles wat met verbetering in samenwer
king met Wederopbouw verband houdt. 
Wij weten nu uit de van beide zijden ge
geven toelichtingen wat het Waterschap 
zich als taak weet gesteld en wat de Ge
meente op zich heeft genomen, doch ook 
van de belemmeringen, die aan opheffing 
van de gewraakte toestand in de weg 
liggen. 
Het Waterschap wacht met de zuivering 
op de herbouw van de stuw bij de Mgr. 
\Xlilrnerstraat, de gemeente, die zich 
door de concessies van het \Xlaterschap 
de opruiming nabij. de brug tot taak 
weet, zou dubbel werk doen als ermee 
begonnen werd voor de diverse herbou
wingsaangelegenheden zijn geregeld. 
PROCESSIES.· NAAR HET H. BLOED. 
Naar wij vernemen, zullen, traditiege
trouw, ook dit jaar 's Hertogenbosch en 
Tilburg een bedevaart organiseren naar 
het H. Bloed van Boxtel. De hiervoor 
vastgestelde datums zijn: Zondag 13 Juni 
's Hertogenbossche bedevaart. Zondag 
20 Juni Tilburgse Bedevaart. 
Nadere bizonderheden hierover zullen 
nog nader worden bekend gemaakt. 

EERSTE OPTREDEN VAN 
DE R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 

A.s. Zondag zullen de jongens en meisjes,
die lid zijn van de R.K. Volksmuziek
school (welke onlangs haar eerste ver
jaardag gevierd heeft), 's middags om 
half drie in De Ark hun vorderingen op 
muzikaal gebied aan ouders en genodig
den tonen. 
Met ons zullen er velen benieuwd zijn
naar de resultaten, die dit unicum in Bra
bant o.l.v. de Heer Suys, na één jaar 
reeds heeft weten te bereiken. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 

Sinds enkele weken worden in de pa
rochie St. Petrus abonnementen aange
boden op het Katholieke weekblad ,,'t 
Zuid". De weekbladen worden na lezing 
door geabonneerden verzon9en naar de 
jongens in Indië. Dit geschiedt echter 
zonder voorafgaand overleg met de af
deling Katholiek Thuisfront, dus buiten 
onze verantwoordelijkheid en geheel 
voor risico van geabonneerden. 
In de loop der maand Mei mochten wij 
nog de volgende giften ontvangen, waar
van wij, in zover nog niet in dit blad op
genomen, dankbaar melding maken: 

R.K. Bouwvak Arbeidersbond St. Joseph 
f 16,30; Zilveren Bruiloft H. v. Uden, 
Kleinderliempde f 8,65; Bruiloft H. v. 
Nieuwburg f 12,-; Spaarvereniging ge
vestigd bij H. Verbeme f 3,90; bij de 
thuiskomst uit Indië van Tom Hurks 
f 50,-. 

GESLAAGD. 
Voor de Vakexamens van de Ondervak
groep Detailhandel IJzerwaren, Gereed
schappen, Metalen, enz. slaagde onze 
plaatsgenoot de Heer R. W. J. Stein
mann. Hij genoot zijn mondelinge en 
schriftelijke opleiding aan het Covij-ln
stituut te Utrecht. 

INENTING TEGEN POKKEN. 
• Wij vestigen de aandacht onzer lezers op 

een in dit blad voorkomende bekend
making, waarbij gelegenheid wordt ge
boden voor kosteloze inenting tegen 
pokken. 

TERUG UIT INDIE.
Met het troepentransportschip "De Wa
terman", dat vermoedelijk a.s. Zondag 6 
Juni te Rotterdam zal aankomen, repa
triëren de volgende Boxtelse militairen 
van de Kon. Landmacht: 
Sold. J. H. v. d. Loo (Zandvliet 32). 
Sergt. A. J. G. v. d. Wetering (Sta
tionstraat 16 

TREKKING 
LOTERIJ MISSIENAAIKRING. 

Zaterdagavond 5 Juni om half acht, zal 
op 't Kasteel van Stapelen de trekking 
van de Missienaaikring-loterij plaats heb
ben. Bij de trekking, die geschiedt door 
Notaris Mertens, zijn eventuële belang
stellenden welkom. 

FEESTDAG 
R. K. GILDENBONDSHARMONIE. 

A.s. Zondag 6 Juni is het precies 40 jaar
geleden, dat de R.K. Gildenbondsharmo
nie werd opgericht. De festiviteiten, die 
te dezer gelegenheid op het programma 
van de harn1.onie werden geplaatst en 
werden ingeleid met de festivals en rnu
ziekconcoursen, zullen besloten worden 
met een feestdag voor de ieden van "De 
Bands". 
's Morgens is er om 9 uur in de St. Pe
truske;k eerf J-1. Mis, waaronder alge
mene H. Communie. Na deze H. Mis 
wordt er voor de leden een koffietafel 
gegeven in Hotel Van Vlerken, waar het 
bestuur van 12-1 uur zal recipiëren. 
's /v\iddags wordt er om 3 uur een muzi
kale wandeling gemaakt, terwijl om 6 uur 
het feest in het St. Paulus-Jeugdhuis 
wordt voortgezet voor de leden· en de 
introducé's. 
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Naar wij vernemen heeft de R.K. Gil
denbondsharmonie officieel bericht ont
vangen van de K(atholieke) R(adio) 
O(mroep), dat ze terzijnertijd in het 
radioprogramma _zal worden opgenomen. 
SPORTDAG VOOR JONGE BOEREN 

EN JONGE BOERINNEN VAN DE 
N.C.B., KRING TILBURG.

Zondag 20 Juni wordt er in het St. Pau
lus Sportpark aan de Nieuwstraat een 
grote sportdag gehouden door en voor 
de Jonge Boeren en Jonge Boerinnen van 
de N.C.B., kring Tilburg. 
Het organisatie-comité heeft voor ver
schillende open�taande functies nog Jon
ge Boerinnen nodig. Zij die door het 
aanvaarden van zulk een dienst mee wil
len werken aan het welslagen van deze 
Sportdag, worden verzocht a.s. Zaterdag 
5 Juni, 's avonds om half negen, bijeen 
te komen in de R.K. Landbouwschool 
waar hun door de leiding van het sport
festijn nadere inlichtingen worden ver
strekt. 

ST. MARTINUS-SUCCESSEN
Zone.lag _30 Mei behaalde Rijvereniging
St. Martmus op het Concours-Hippique 
te Gemonde de volgende prijzen: 
Aangespannen warmbloed: 1 e prijs M. v. 

d. Sande; 2e prijs Meeuwse.
Voor individuële dressures klasse 
',,zwaar", wist L. Kurstjens de' 4de prijs 
te behalen. 
Voor dressures achttallen veroverde Rij
vereniging St. Martinus de 2e prijs met 
80½ punt. 
A.s. Zaterdag en Zondag zullen zij deel
nemen aan de grote concoursen te Gilze
Rijen. 

KATHOLIEKE 
ARBEIDERS VROUWEN. 

Vorige week kwamen de Boxtelse Katho
lieke Arbeiders Vrouwen in de feestelijk 
versierde foyer van De Ark bijeen waar 
kinderen van de leden na hulde e� dank 
gebracht te hebben aan de Hemelse 
Moeder, namens alle overige kinderen 
ook hulde en dank brachten aan hun 
aardse moeders voor de vele zorgen, het 
gehele jaar door aan hen besteed. 
Daar het een echte moederdag was, wer
den de moeders ook getracteerd waarna 
ze opwekkend werden toegesproken door 
mej. Stokwieler. 
Er was een groot aantal leden aanwezig 
en het bestuur sprak aan het einde van 
de avond dan ook zeer terecht de hoop 
uit, dat de belangstelling steeds even 
groot mocht zijn. 

VRIJDAG 4 Juni 1948 

OMGEVI NG 

POLITIEHONDEN WEDSTRIJD. 
A.s. Zondag 6 Juni wordt op 't clubter
rein van "De wacht in 't veld", achter 
Café v. d. Aker, Nieuwstraat, een grote 
Politiehonden-wedstrijd gehouden. 
De deelnemende clubs zijn: Schijndel, 
Esch, Heeswijk, ·Veghel, Uden, St. 
Oedenrode. 
Wanneer 't weer mee wil werken, be
looft dit een prachtige wedstrijd te wor
den, daar vele prima honden naar de 
mooie prijzen zullen mededingen. 
De wedstrijd is voor eenieder gratis toe
gankelijk. Aanvang 2 uur n.m. 

GESLAAGD. 
Op het te Den Haag gehouden examen 
voor het vakdiploma Beroepsfotograaf, 
slaagde onze dorpsgenoot Jos. de Koning." 
Geslaagde proficiat! 

1 

HEEMKUNDIGE DOCUMENTATIE. 
Prentbriefkaarten 

De heemkundige studiekring werdCdezer 
dagen verrast met een aanwmst voor de 
heem-kundige verzameling, bestaande uit 
1:.10 verschulenue prentbnetkaarten, op 
boxtel becrekkmg' nebbende. Deze kaar
ten werden we1 willend beschikbaar ge
·steid door Jhr. l:. van K1jckevorsel-van
Kessel te Nijmegen, een bewijs dat de 
Boxtelaren, oie thans buiten de ge
meeme wonen, hun belangstelling voor 
wat nier gaanoe 1s, niet veniezen. 
De kaarten, welke in zeer goede staat
zijn, dateren nagenoeg alle u1c de eerste 
periode van de prencorietkaarc, de jaren 
!tio>ts-l';i0j. De rneuwe aanwmst 1s nu
de kern geworden van de bestaande col
lectie. ln Je volgende weken hopen wij
over deze kaarten nog het een en ander 
mede te delen. 
Wij werden weer in onze overtuiging be
vestigd, <..lat het in de loop der Jaren te 
Boxtel uitgegeven aantal <..lorpsgezichten 
zeer groot 1s. Aanwinsten worden nog 
zeer op prijs gesteld; onze verzameling 
voor de pren na 190) is nog vrij pover. 
Kaarten worden ga,rne in ontvangst ge
nomen door Je neer A. G. Smits, van 
Merheimstraat 19, of een der andere 
bescm1rsleden van de heemkundige kring. 

DE SCHlLDEkijEN-
1.t:.N 1 OUN � 11:LLIN G. 

De een raadhuize gehouden tentoonstel
lmg van schilderijen uit particulier bezit 
is thans geslo[en. Op de laacsce dag van 
de openstelling, Lon<lag, is menigeen de 
expositie nog komen bezichtigen. 
LiJ telde in totaal, de genodigden bij de 
opernng en het" scJ10olbezoek mbegrepen, 
1:230 bezoekers. 
De ·schilderijen zijn inmiddels aan de 
eigenaren terugbezorgd. 
J:iet Comité moge hierbij nogmaals hàar
hartelijke dank betuigen aan al <..legenen 
die deze tentoonstellmg hebben mogelijk 
gemaakt door het ter beschikking stellen 
van schilderijen en voorwerpen, aan de 
schilder Ninaber voor het inrichten der 
expositie en aan de dames en heren die 
hun vrije tijd hebben opgeotferd om ge
durende de uren van openstelling een
goede surveillance te waarborgen. 

DE SACRAMENTSPROCESSIE 
,,LENNISHEUVEL" 

Zondag had de jaarlijkse Sacramentspro
cessie in Lennisheuvel plaats. 
Onder de sonore geluiden van de Har
monie de La Salie, zette de lange stoet 
zich in beweging. 't Allerheiligste werd 
gedragen door de ZeerEerw. Heer 
Pastoor. 
Muziek, zang en gebed vormden één 
machtige bede tot God om zegen voor 
de parochie. 
't Rustaltaar was opgesteld bij de Armen
hoef en kunstig met kleden en bloemen 
versierd. Hier werd 'n korte toespraak 
gehouden door de assistent We!Eerw. 
Pater Pancratius. 
Met 'n Te Deum dat door alle gelovigen 
spontaan werd rnedegezongen werd deze 
plechtigheid gesloten. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL

van '.25 Mei t.e.m. 31 Mei 1948. 

Geboren: Johanna M. H. dochter van J. 
Ph. Vorstenbosch en van J. H. Timmers 
- Josephus H. M. zoon van H. Cuijten
en van L. Spierings - Johanna M. H. 
dochter van A. Fr. v. d. Pol en van J. A. 
v. Lith - Gerardus H. J. M. zoon van
A. P. M. Spierings en van J. W. J. 
Theuwkens ,.--,--- Theodora B. M. dochter 
van H. W. v. d. Meijden en van M. J. 
Barten - Jacobus J. M. zoon van M. W.
de Kort en van Th. C. v. d. Hout -
Theodorus M. zoon van E. Sanders en
van H. M. v. Gestel - Petrus A. M.
zoon van A. M. Schellekens en van P. v.
d. Langenberg - Theodora H. M. doch
ter van H. Maas en van G .M. de Bres
ser. 
ONDERTROUWD: Matheus J. H.
Loeffen en, Wilhelmina P. van Erp
Adrianus van de Langenberg en Johan
na van Gemert.
GEHUWD: Henricus L. M. Lenders en
Elisabeth M. W. C. J. van der Meijden
- Christiaan Blummel en Maria J. Schel
lekens. 
OVERLEDEN: Hendrika J. E. M. Brons
echtgenote van M. W. L. Cijffers, oud
44 jaren. 



Jaarlijkse 
H. Sacraments-Processie

Zondag onder het Octaaf van het 
H. Hart, van de H. Hart-Parochie, 
welke gehouden wordt onmiddellijk 

na de Hoogmis. 

Intentie: Dat in onze parochie de liefde 
tot Christus in het H. Sacrament moge 
bloeien en allen brengen tot veelvuldige 

en dagelijkse H .. Communie. 

A. 
De processieweg zal dit jaar zijn: V�nuit 
·de kerk door de Nieuwe Kerkstraat (tot 
smederij v. d. Brandt) - Breukelsestraat 
- v. Hornstraat (tot toekomstige nood
kerk) - linksaf naar Merheimstraat 
Brugstraat - Vèrlengde Kerkstraat 
Nieuwe Kerkstraat en zo weer naar de 
kerk. 

B. 
VOLGORDE DER PROCESSIE. 

Ie Afdeling : 
Suisse. 

1. 
2. 
3. 

Bruidjes met slingers van groen. 
Bruidjes met emblemen. 
Bruidjes, welke bloemen en blade
ren over de processieweg strooien. 

4. Vaandel H. Hart. 
5. Zelatricen der Broederschappen: H.

Hart - H. Bloed - St. Willebrord 
- Apostolaat des Gebeds. 

6. Pensionaires van St. Ursula. 
7. Vrouwelijke Jeugdbeweging 

(Gidsen). 
S. Vaandel Maria Onbevlekt Ontvan-

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 

iien. 
Godsdienstige Verenigingen van 
Vrouwen en Meisjes_: 
,,Santa T eresa" 
,,H. Familie voor. Meisjes" 
,,H. Familie voor Moeders" 
Vrouwelijke Katholieke Actie. 
Charitatieve Verenigingen: 
,,Sint Elisabeth-vereniging" 
,,Sint Martinus-naaikring". 
Zelatricen Algemene Missievereni
gingen. 
Kajotsters in uniform. 
Meisjes van de lagere scholen. 
Overige Vrouwen en Meisjes. 
Welpen met Leidsters. 

Ile Liturgische Afdeling: 
Subdiaken met Kruis en misdienaars 
met lantaarns. 
Leden Altaarwacht met Lantaarns. 
Zangkoor. 
Misdienaars w.o. 

vier met schellen 
vier met wierookvat 
twee met wierookscheepje 

Het ALLERHEILIGSTE gedragen 
door de Celebrant, bijgestaan door 
Diaken en Subdiaken, onder het 
baldakijn, 
opgehouden door leden der St. Vin
centius-vereniging. 
Kerkmeesters met lantaarns gaan 
voor en achter het baldakijn. 
Geestelijkheid. 
Burgerlijke Overheid. 
Ter weerszijden schrijden onze 
Verkenners en Kajotters in volledig 
uniform. 
Misdienaars met lantaarns. 

llle Afdeling: 
17. Parochiële vertegenwoordigers der 

' Standsorganisaties. 
18. Mannelijke Katholieke Actie.

Distributie=Nieuws
OFFICIELE BONNENLIJST. 

voor het tijdvak van 6 t.e.m. 19 Jani 1948 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 806. 
421 Melk 6 liter melk 
423 Melk 7 liter melk 
426 Vlees 100 gram vlees 
427 Vlees 300 gram vlees 
428, 429 Boter 250 gram boter ,of ma-r 

garine of 200 gram vet 

446 Algemeen 200 gram kaas of 250 
gram korstloze kaas 

448 Algemeen 1600 gram brood (geldig 
t.e.m. 12 Juni 

449 Algemeen 400 gram brood of 1 
rantsoen vermicelli e.d. 

435 Reserve 1200 gram brood (geldig 
t.e.m. 12 Juni 

434, 437 Resreve 500 gram boter of
margarine of 400 gram vet 

438 Reserve 400 gram brood (geldig 
t.e.m. 12 Juni 

Bonkaarten KO, KE 806 
923 Melk t 2 liter melk. 
926, 927 Vlees 100 gram vlees • 
928 Boter 250 gram boter of margarine 

of 200 gram vet. 
929 Boter 125 gram boter of margarine 

of t 00 gram vet. 
946 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas 
948 Algemeen 400 gram brood (geldig 

t.e.m. 12 Juni 
949 Algemeen 400 gram brood of t 

rantsoen vermicelli e.d. 
935 Reserve 400 gram -brood (geldig 

t.e.m. 12 Juni 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MG, MH 807 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken). 
Geldig zijn de bonnen van de strook G. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. 
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Op de B- en C.kaarten raken de bomJen 
433 en 436 Reserve los van de kaart. 
Deze bonnen zullen nog worden aange
wezen. Men beware deze dus zorg
vuldig. 
Op Donderdag 10 Juni zullen op de A-, 
B-, C- en D-kaarten bonnen voor 400 
gram brood méér worden aangewezen 
dan deze week, zodat per veertien da
gen in totaal op de A-kaarten 3600, op 
de B-kaarten 6000, op de C-kaarten 4400, 
op de D-kaarten 2000 en op de E-kaarten 
800 gram brood verkrijgbaar is op de 
gewone broodbonnen. 

19. Jongenskoor. 
20. Jongens van de lagere scholen. 
21. Vaandel van de H. Familie. 
22. Leden van de H. Familie voor

Jongens. 
23. Leden H. Familie voor mannen 

(met groepsvaandels). 
24. Overige Mannen en Jongens. 
25. • Sluitstuk Kajotters in uniform. 

Nog enige bemerkingen voor een 
DEVOOT verloop der Processie: 
1. De buurtschappen worden uitgeno

digd om voor de straatversiering zorg 
fe dragen en tevens dat de straten 
zoveel mogelijk zijn gereinigd. Alle 
parochianen worden verzocht te 
vlaggen. 

2. De Hoogmis is met volkszang en be
gint om half elf. De processie begint 

· onmiddellijk daarna om kwart over
elf en is ruim twaalf uur geëindigd. 

3. In de kerk en daarbuiten gelieve men
de aanwijzingen der Orde-Commis
sarissen stipt op te volgen. Alle 
plaatsen in de kerk zijn onder de 
Hoogmis ter beschikking va!} de Or
de-Commissarissen. Iedereen vindt er 
zijn plaats. 

4. In de processie loopt men vier aan 
vier en wel met dien verstande, dat 
aan weerszijden van de straat twee 
personen lopen, zodat er middenin 
een tussenruimte blijft. Dit geldt 
alleen voor de Ie en Ille Afdeling 
van de pro.cessie. 

5. Uit eerbied gaan de mannelijke deel
nemers aan de processie zoveel mo
gelijk blootshoofds. De vrouwelijke 
gaan echter met gedekte hoofden. 

6. Er worden geen beelden e.d. meege
dragen. Vanen en borden dienen 
slechts tot kenmerking der groepen. 

7. De processiegangers kunnen een 
brandende kaars meedragen ter ere 
van het H. Sacrament als symbool 
van brandend en lichtend geloof. 
Men drage deze dan aan de binnen
zijde van de processie. Deze kaarsen 
zijn zolang de voorraad strekt ver
krijgbaar bij de koster à 25 cent per 
stuk. Wij hopen dat velen een kaars 
zullen dragen. 

8. Van de processiegangers en de toe
schouwers uit de gehele parochie 
wordt gevraagd, dat zij door eerbie
dige aanbidding de Processie zullen 
maken tot een stichtende plechtig
heid van geloof, liefde en dankbaar
heid jegens het· H. Sacrament. Er 
worde dus door niemand gesproken, 
maar allen worden dringend verzocht 
te antwoorden bij de gebeden en de 
refreinen der liederen mee te zingen. 
Breng daarom de parochiebundel 

, mee. 
9. Terwijl de processie de kerk binnen

gaat wordt door allen het "Te 
Deum" No. 99 beantwoord. 
Het "Tantum Ergo" No. 78 wordt 
dan door het volk gezongen voor de 
Zegen met het Allerhenigste en het 
,,Aan U ons Koning der eeuwen", 
No. 46 daarna. 
Het is de bedpeling dat de gelovigen 
die niet met de processie mee trek
ken doch als toeschouwers hun eer 
betoonden aan Christus in het H. 
Sacrament, achter de processie mee 
de kerk binnengaan om allen tesa-

• men de Zegen met het Allerhei,ligste 
te ontvangen. 

Gesprek van. Vanavond 
HET HEILIGE RECHT. 

Hebt U het ook gelezen van die Larense 
pakettenaffaire? Gelukkig is een hoeveel
heid goederen in beslag genomen kun
nen worden, zodat nog een verdeling 
verwacht mag worden. Maar 't is al <T,et 
al toch een beetje verontrustend de op
lichterijen hand over hand te zien toene
men en in de meest ongezochte plaatsen 
te zien indringen. En meestal spannen de 
heren hun netten wel zo, dat, wanneer 
zij gesnapt worden, nog wel ontsprongen 
kan worden de dans (het, Nederlandse 
recht). 
Zo herirtneren we ons bijv. dat in de 
jaren 1945 tot 1947, toen vele mensen 
verlangden naar een radio of fiets, door 
een sluwe .oplichter een N.V. werd op
gericht, die enige doortrapte medewer
kers in dienst nam om goedgelovige men
sen Îll de provincies Noord-Brabant en 
Limburg te bewerken en in de waan te 
brengen dat zij door die N.V. aan een 
radio of fiets geholpen zouden worden. 
De juiste datum van levering kon nog 
wel niet worden vastgesteld, doch als 
men alvast een bepaald bedrag bij aan
bieding van kwitantie zou betalen, kon 
men er van verzekerd zijn, binnen af
zienbare tijd het verlangde toestel of de 
fiets in bezit te krijgen. Hierna zou men 
de koopsom verder in termijnen moeten 
betalen. 
In betrekkelijk korte tijd hadden de 
schurken op die wijze ruim f 200.000,
aan hun goedgelovige "cliënten" ont
futseld, terwijl naar het begeerde artikel 
gefloten kon worden. 
Volgens ons Nederlandse recht nu, is 
zulke oplichterij niet zo maar aanstonds 
als zodanig te vervolgen, want U moet 
wel begrijpen: de datum van levering 
was niet bepaald en wie kon bewijzen, 
dat er niet geleverd zou worden? 
Volgens hèt recht was geen strafbaar 
feit gepleegd en de verdediger betwistte 
in een uitvoerig pleidooi, dat er straf-
bare feiten waren gepleegd en ...... vroeg 
vrijspraak. 
Toch zullen wij (dat zijn er velen!) het 
hiermee zo maar niet eens zijq en maar 
een "zo-zo" indruk krijgen van ons hei
lige recht bij het horen van dit pleidooi 
voor zulk een eerste-klas schurk. 
Maar wat hebben wij gewone mensen nu 
eigenlijk voor begrip van recht? Het be
grip missen we misschien, maar ons mee
voelend hart zegt, dat het hoog tijd 

wordt, dat onze Minîster van Justitîe 
eens heel spoedig maatregelen neemt, 
waardoor. ons volk zich tegen zulke, hoe
wel misschien niet volgens het recht dan 
toch in feite "oplichterijen" door straffe 
hand beschermd voelt. Hoog; zeer hoog 
tijd wordt dit, want op allerhand terrein 
zijn de oplichters weer werkzaam. 
Een kettingbrievenactie klopte (g"eheel 
Nederland door!) de mensen geld uit de 
zak, terwijl een zwendeljournalistiek dui
zenden guldens opleverde aan een "han
dige" jongen, die - om de brutaliteit op 
de spits te drijven - nog pas had gecol
porteerd met bladen voor oorlogsslacht
offers. Bij de verdeling der opbrengst 
leek het hem gunstig zichzelf als het 
enige slachtoffer te zien. 
En het is nog maar pas enige weken ge
leden, dat in Boxtel, evenals in Eindho
ven en andere plaatsen, door een paar 
oplichters is gewerkt onder de titel van 
,,Katholieke Instelling". 

' Hoe is het mogelijk dat zij slaagden in 
hun duistere opzet? 
Wel, zij verbonden eerst een ingezetene 
van goede naam aan hun zaak en gingen 
daarna aan de slag. De vertrouwen ge
nietende factor was dus voor hun dt>el 
ter plaatse aanwezig en...... vanzelf
sprekend raakten de nodige slachtoffers 
in de aap gelogeerd. 
Toen aangifte volgde, bleken er - zoals 
gewoonlijk - nog geen motieven aanwe
zig te zijn om tot vervolging over te 
gaan. (De Diensten van de onderneming 
hadden nog geen aanvang kunnen nemen, 
vanwege de vertraging in de orgamsatie ! 
Daarin zat natuurlijk weer de kneep van 
het "niet-strafbare"!) 
Met dat alles wordt het werkterrein voor 
allerlei duistere, winstgevende practijken 
vrij gelaten en wij vragen ons ernstig af 
of de Minister van Justitie wel verant
woord is maatregelen tegen oplichterijen 
van zulk geraffineerd slag achterwege te 
laten. 
Als wij van maatregelen verzekerd kon
den worden, zouden wij dit "gesprek 

, van vanavond" gerustgesteld kunnen ein
digen met de heerlijke gedachte, dat men 
in Boxtel voor zulke oare gevallen 
voortaan bespaard zal blijven. 

Algemeen Nieuws 
DE LARENSE PAKETIEN-AFFAIRE. 

Zoals bekend, heeft_ de Justitie enige 
maanden geleden op grond van vermoe
delijk gepleegde fraude een hoeveelheid 
goederen in beslag genomen, afkomstig 
van een particulier geschenkzendingen
bureau in Indië, welke goederen middels 
een in Laren (N.H.) gevestigd kantoor 
zouden worden gedistribueerd onder de 
geadresseerden in Nederland (de zgn. 
La,rense pakketten-affaire). De Justitie is 
thans zo ver met �et onderzoek gevor
derd, dat met een verdeling der aange
troffen producten een aanvang kan wor
den gemaakt. De volgende regeling is 
hierbij getroffen. 
Zij, die volgens aanwijzingen van de In
dische en Nederlandse administratie tot 
dusverre nog niets van de aan hen afge
zonden producten in hun bezit hebben 
gekregen, ontvangen volledig hetgeen 
door de gever voor hen werd besteld. 
Deze pakketten zullen onder rembours 
worden toegezonden, waarin verdiscon-

teerd: kosten Vöör opslag, verpakkings
materialen, arbeidslonen en verzending). 
Daarentegen zal aan alle overigen, inclu
sief de afzenders, wier bestellingen 
slechts gedeeltelijk werden uitgevoerd, in 
Indië restitutie worden gegeven in geld, 
zulks op instigatie der militaire autori-

• teiten in Indië. De nog aanwezige voor
raad restantgoederen (te gering om hen, 
die slechts �edeeltelijk hun bestelling 
ontvingen, te kunnen voorzien) zal via 
de Provinciale Voedselcommissaris aan 
daarvoor in aanmerking komende instel
lingen, zoals ziekenhuizen .e.d., worden 
verkocht, teneinde de geldelijke vergoe
ding, als bovenomschreven, zoveel moge
lijk te kunnen doen plaats vinden. 
De NIWIN treedt in opdracht van de 
Justitie slechts op als uitvoerend orgaan 
en draagt voor de kwaliteit der produc
ten dan ook geen enkele verantwoorde
lijkheid. 

Sociale Verzekeringen 
-: Sociale Bijstand. 

Nu de demobilisatie van de naar overzee 
uitgezonden militairen reeds een behoor
lijke omvang heeft gekregen en in vele 
gemeent_en reeds de behouden terugkeer 
van ingezetenen gevierd kon worden, is 
het wel van belang te weten welke be
moeiingen de Gemeentelijke Sociale 
Diensten met de gedemobiliseerden heb
ben. 
Na het verschijnen van het reeds lang 
aangekondigde Besluit Demobilisatie
voorzieningen 1948 hebben de Gemeen
tebesturen ten aanzien van de periodieke 
financiële uitkeringen aan gedemobili
seerden met een drietal regelingen te 
maken: 
a. een regeling voor het verstrekken van 

wachtgeld aan gedemobiliseerde niet 
beroepsmilitairen, die in Ned. Indië 
werkelijke dienst hebben verricht 
(Militaire Overbruggingsregeling) ge-
baseerd op bovengenoemd Besluit 
Demobilisatievoorzieningen t 948. 

b. de regeling krachtens de circulaire 
van de Minister van Sociale Zaken 
van Februari 1947 op grond waarvan 
uitkeringen gebaseerd op de Over
bruggingsregeling gedaan kunnen 
worden aan Oorlogsvrijwilligers, die 
een lange verbandacte hebben ee
tekend. 
Deze circulaire zal, nu de onder a 
genoemde wachtgeldregeling in wer
king getreden is, dus waarschijnlijk al
leen toepassing behoeven te vinden 
op Oorlogsvrijwilligers die niet in 
Ned. Indië hebben gediend· of voor
zover zij dit wel hebben gedaan, 
zulks na afloop van de termijn gedu
rende welke aanspraak bestaat op 
een uitkering ingevolge het Besluit 
onder a genoemd. 

c. de regeling volgens de circulaire van 
September t 946 betreffende gedemo- . 
biliseerde militairen die op 6 Juni 
1944 in werkelijken dienst waren en 
behoorden tot het reserve- of dienst
plichtige personeel van Zee- of Land
macht. 
De periodieke financiële hulpverle
ning is echter slechts één van de ver
strekkingen ten behoeve van gedemo
biliseerden, waarbij de gemeentebe-

Contact rpet INDlt 

Zondag bij de jongens overzee 
Zondagmorgen! 
Een stralende tropenzon stijgt omhoog in 
de blauwe hemel. 
Ik zit op mijn kamer - een kantoor van 
een rijstpellerij - gedachten te verzame
len voor een feestelijke predikatie. 
Joop, mijn oppasser, drentelt in en uit 
om zijn versierselen voor het altaar com
pleet te krijgen. Enkele soldaten sjouwen 
met grote bloempotten (margarine blik
ken) voorbij mijn tralievenster. Achter 
mijn kamer houdt de erewacht een laat
ste repetitie. En onder de schaduw van 
een grote accacia speelt de organist de 
melodieën van de Mis nog eens over 
op een gammel harmonium. 

-Tegen 9 uur komen de eerste 3-tonners 
het kamp binnenrollen. Volgeladen met 
jonge kerels: geweer in de vuist, patro
nengordel om. Het zou de eerste keer 
niet zijn dat een stelletje vreedzame 
kerkgangers van uit een hinderlaag be
schoten werd. 
Met troepjes drentelen ze naar de kamer 
van de aalmoezenier. Gedurende c!e 
laatste weken heb ik de meeste posten 
bezocht om de jongens gelegenheid tot 
biechten te geven. Maar dan kun je ze· 
toch niet allemaal bereiken. Er zijn altijd 
patrouilles in het veld; anderen zijn een 
paar dagen met verlof, enz. Maar ik kan 
vandaag met de rest klaar komen. Om 10 
uur heb ik de laatste biechteling gehad, 
en ga ik de misgewaden aantrekken. Bij
na alle "katholieken van het bataljon zijn 
aanwezig. Samengedromd op het gras
veld achter mijn kamer. Sommigen in de 
schaduw, anderen in de felle zon, die nu 
heet staat te blakeren, maar allen bezield 
met de echte Zondagsstemming, wetend 
dat het l:ioogtepunt van de dag nu gaat 
komen. 
Met de zes misdienaars stap ik naar bui
ten: de erewacht komt in het geweer -
we trekken naar het altaar. 
Het harmonium geeft bescheiden de toon 
aan en dan klinkt door de zenderende 
tropenwarmte: ,,Asperges me - besproei 
mij Heer." En als ik tussen de rijen 
doorwandel, laat ik het frisse wijwater 
spetteren over deze jongens, die water 
en bloed gezien hebben, wier gezichten 
stijf hebben gestaan van modder en vuil 
en tot zout gestold zweet 
Dan begint de H. Mis. Rustig klinken de 
Gregoriaanse gezangen; meegaande met 
de heilige handelingen op het altaar klin
kèn de korte commando's voor het cere
monieel van de erewacht. 
En ondertussen zit heel de soldatenge
meente vroom te bakken en te zweten in 
de laaiende zon. 

Om kwart voor 12 is de plechtigheid 
afgelopen. 't Is bar heet geweest, maar 
iedereen is hoogst tevreden over de 
Zondagsviering. 

Mijn oppasser hangt de misgewaden even 
aan de drooglijn, ik voorzie me van 
droog ondergoed en een ander uniform 
en ga gauw een paar boterhammen in
slikken. En wanneer later iedereen aan 
de gemeenschappelijke feestdis zit, kruip 
ik met mijn chauffeur· en oppasser in 
de jeep en zet koers naar een verre 
buitenpost waar 8 katholieke jongens 
zitten, �ie de plechtigheid niet konden 
bijwonen, omdat ze hun post niet in de 
steek mochten laten. Die zullen we nu 
eens eventjes gaan bezoeken. 
Ik heb indertijd mensen ontmoet, die me 
vroegen of ik ook nog de H. Mis las, nu 
ik een soldatenpak aanhad. Ziet en over
tuigt U! Stap maar in! Trek de buikriein 
een beetje vaster aan, dan heb je minder 
last van pijn in de nierstreek als we gaan 
hobbelen. Want de weg is "uiterrrmate" 
slecht! Na een uur staan we voor. een 
grote rivier. Onze jeep blijft hier achter 
onder bewaking van tde chauffeur. 
Aan de andere oever ligt een kleine ver
bindingspost, waar ze een jeep hebben, 
waarmee we verder zullen gaan. Met een 
bamboevlot steken we de rivier over. 
Aan de andere kant staat de jeep start
klaar, maar de chauffeur is ziek. 
,,Geeft niks, dan rijd ik zelf wel." 
Ik wring me achter het stuur! Waarom 
houden ze nu nooit rekening met de 
lengte van mijn benen bij het vervaardi
gen van bedden, fietsen en jeeps?) De 
voorruit wordt platgelegd. Dat is gemak
kelijker voor de brenschutter die naast 
me zit. Mijn oppasser met twee gewapen
de mannen achter in. Want de weg die 
we nu gaan berijden is niet wat je noemt 
veilig, en dan kun je beter op alles voor
bereid zijn. Op het laatste nippertje komt 
de kok vragen, of we nog wat eten willen 
meenemen voor de jongens van de bui
tenpost. ,,Natuurlijk! Gooi maar in:" En 
met veel pijn wordt nog een kist brood 
en een mandje eieren in de jeep ge. 
wrongen. 
,,Klaar!" 
,,Vasthouden jongens, daar gaan we!" 
En in een blauwe walm schieten we de 
modderweg op. Op veel plaatsen gaat de 
jeep tot aan de assen in de modder. 
Maar met flink gas geven komen we er 
wel door. 
Totdat we aan een plaats komen waar de 
weg dwars door een paar vennen gaat. 
Ik geef een extra duwtje op het gaspe-

�turen zijn irtgescliakeld, gelijk deze 
groep van regelingen als zodanig 
slechts een deel vormt van het geheel 
van maatregelen ten behoeve van ge
demobiliseerde militairen. 
De verstrekkingen • waarop demobili
serenden aanspraak kunnen maken 
zijn van velerlei aard. • 
Betrokkenen hebben op de eerste 
plaats na aankomst' in Nederland 
recht op vèrlof met behoud van be
zoldiging gedurende een zekere ter
mijn. Voorts ontvangen zij een geld
bedrag ineens van f 100 dat bestemd 
is voor kleine aanschaffingen. Vervol
gens worden 190 extra-textielpunten 
verstrekt, benevens een bedrag van 
f 70 voor de aanschaffing van een 
costuum. Daarenboven wordt aan mi
litairen, die hun dienst op goede 
wijze hebben vervuld en ten minste 
6 maanden in werkelijke dienst zijn 
geweest, een premie uitgekeerd be• 
dragende f 10 .voor elke maand wer
kelijke dienst in Nederlands-Indië tot 
een maximum bedrag van f 300,-. 
Naast al deze maatregelen, bij welker 
uitvoering de Gemeentebesturen in 
beginsel niet zijn betrokken, zijn er 
enkele, waarvoor hun medewerking 
wel nodig is. Dit betreft dan in de 
eerste plaats de bovengenoemde Mi-
litaire Overbruggingsregeling. 

Wordt vervolgt. H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel - Advendo 7 - 2 
Het kostte zelfs een voetbalmoe gewor
den "Boxtel" weinig moeite revanche te 
neQ1en op Advendo voor de eerstijds ge
leden 2- t nederlaag. De Bredase ploeg 
schoot in zoveel opzichten te kort, dat. er 
zelfs geen klasse-voetbal nodig bleek 
voor een overtroeving. En "Boxtel" kon 
dan ook rustig haar tiktak-spelletje (met 
nu en dan een verrassende uitval) blijxen 
spelen, zonder hierdoor de ove1".Winmng 
ook maar een ogenblik in gevaar te bren
gen. Het fraaie doelpunt, waarmee Ad
vendo vrij spoedig na de aanvang de lei
ding nam, scheen bovendien nog als een 
boemerang te werken, want het Bredase 
doel kwam onmiddellijk nierna onder·zo'n 
zware druk te staan, dat er wel gecapitu
leerd moest worden door de doelman. De 
2�1 voorsprong, die met de rust veroverd 
was, werd na de rust geleidelijk opge
voerd tot 7 - t, zonder veel brille en 
zonder veel moeite. Advendo, dat dap
per volhield, kreeg in de laatste minuten 
door een grove fout in de Boxtel- achter
hoede, waar hier en daar een enkele 
speler op z'n retour scheen, een pracht 

_ scorings-kans, welke men prompt aan
greep om de ·eindstand op 7-2 te 
brengen. 1 

Een wedstrijd, die ondanks vele ongaa'f
heden, toch eèn waardig sluitstuk gehe
ten mag worden van de competitie, die 
Boxtel weer terug bracht in de rij der 
derde klassers. , 

Huldigingswedstrijden etc. 
13 Juni viert het gehele Boxtel-kamp de 
kampioenschappen en promoties van het 
te elftal en junioren-team van de afd. 
Voetbal en het van het te "twaalftal van 
de afd. Korfbal. 

( 

daal, de motor brult zijn hoogste lied, 
met· horten en stoten springen we in en 
uit de kuilen, vallen met een smak in een 
moddergat, de blubber spat hoog op en 
vliegt ons om de oren, de wielen draaien 
razend in de prut en .. ....  we zitten vast, 
klemvast. Het hele gezelschap stapt uit, 
behalve ik zelf en ik begin met frisse 
moed opnieuw op het gaspinneke te 
drukken. Mijn hele Zondagse pak komt 
onder de modderspatt� te zitten, maar 
de jeep gaat geen duim vooruit of ach
teruit. Er worden een twintigtal kam
pongbewoners bijgehaald. Met veel ge
schreeuw en gekrijs beginnen de Indone
siërs te trekken en te duwen, ik -doe er 
nog een flink scheutje gas bij, en onder 
luid gejuich raast de jeep uit de prut en • 
laat ik hem stoppen op een drogere 
plaats. 
"Instappen jongens! Hoe staat het met 
de eieren?" 
,,De meesten zijn nog heel!" 
"O.K. een beetje meegeven! Daar gaan 
we weer. 
We komen tenslotte bij de buitenpost. 
Het altaar wordt opgeslagen; ik ontdoe 
mijn gezicht en handen van de modder 
en ga biechthoren. 
En dan hebben we. weer Zondag in een 
schamel bamboe-hutje, op een gammel 
v!?er�e. Maar die �- jongens zijn blij dat 
ZIJ met vergeten z1Jn, en ze waarderen 
het zeer dat de aalmoezenier er met zijn 
gezelschap een speciale rottrip voor over 
heeft gehad. 
Na de Mis nog een beetje napraten met 
een bakje thee en een kwaai sigaret, en 
dan gaan we weer terug over de mod
derweg. In hetzelfde gat van daar straks 
komen we weer potvast te zitten, maar 
de kampongbevolking staat klaar om veel 
helpende handen � bieden, en we komen 
tenslotte weer bij de rivier. Terwijl we 
met het bamboevlotje oversteken komt 
er nog een heerlijk plensbuitje. Dat 
spoelt er de grootste viezigheid af.· 
In .een uur later zijn we "thuis", e.n een 
paar emmers water langs de ·rug maken 

- je weer een ordentelijk man, en een 
schone pyama maakt je een hele heer. . 
Zo hebben we de dag des Heren gevierd 
in de rimboe. Een beetje anders dan in 
Holland; met veel meer warmte en veel 
meer modder. Maar een beetje vuif aan 
de buitenkant mag niet hin�eren. Ik denk 

. dat 0. L. Heer, die naar het binnen-in 
kijkt, die dag wel tevreden zal geweest 
zijn toen zijn soldaten in dichte rijen 
stonden aangetreden om hun plichten 
als katholiek-soldaat te volbrengen. 
Geachte lezers en· lezeressen,. denkt 
aan het zielenheil van de jonge�s over-

• zee, wanneer ge af en toe staat te kijken 
naar hun portretten achter in de kerk. 
Bij voorbaat dank. . ' 

Aalmoezenier 4-8 R.I. 
A.. BEVERS, 



Naast een H. Mis, waaronder Alg. H. 
Communie, koffietafel en een cabaret
avond voor dé leden, staan er ook huldi
gingswedstrijden op het programma: Het 
1ste voetbalelftal speelt tegen St. Mi
thielsgestel 1 en de korfballers en korf
balsters komen uit tegen Rood-Wit uit 
Tilburg. De tegenstander van qe Junio
nn is nog niet bekend. 
Wel bekend is, dat er deze dag een siga
,rettenactie voor de leden in Indië ge
voerd zal worden, om hen zodoende enig 
,deel te laten hebben in de feestviering. 
Ieder lid van "Boxtel" houdt hier natuur
lijk even rekening mee en draagt· een 
steentje bij. 

K.S.V. ,,O.D.C." 
A_s_ Zondag O.D.C. - Swift 

Na de roemrijke ontmoeting tegen. Roer
mond, kwam wederom een verzoek bin
·nen uit die plaats, en wel van de Sport
vereniging ,�Swift". 
:Swift is een van de kopploegen uit de 
Limburgse 3e klasse. 
De ODC-juniores spelen tegen de dito's
uit Oudenbosch, waarvan een paar we
ken geleden in Oudenbosch werd ver-
. loren. 
Het is zeker de moeite waard, om wat
vroeder van huis tè gaan om zodoende 
de toekomst van 0.0.C. eens aan het 
werk te zien. Deze wedstrijd of twee 
;wedstrijden (de B-junioren spelen even
eens) beginnen om half een. 

PÄRöCHiE-AGENDÄ 

PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 
Zondag 6 Juni 

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaalcollecte voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Hedenavond om Tuur Lof met Rozen
hoedje. Maandagavond om half 8 Maria
congregatie. Vandaag wordt de H. Mis 
van 9 uur opgedragen voor de levende 
en overleden leden van de R.K. 
Gildenbondsharmonie. Vandaag na de 
Hoogmis wordt de H. Bloeddoek ter ver
ering uitgesteld . 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Maria v. Mierlo-Vermeulen; z.a. 
gel. H. Mis voor Wilhelmina van Hal
de Wit v.w. de buurt; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Adriana van Minderhout
Simons v.w. de familie; H. Bloedkapel 
gel. H. Mis voor Jacoba v. d. Wetering
Janssen v.w. de retraitepenning; om half 
8 gel. H. Mis voor Johan,na Kusters-de 
Kort v.w. de buurt; z.a. gel. H. Mis voor 
Gerardus van Brunschot v.w. de K.A.B.; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Jozef
Cuyten; om half 9 gez. mndst. voor Eli
zabeth van Kleef. 

• Een man organiseerde de invasie !

Wat deed "lke" voor D-Day?
EISENHOWER op een Junidag 
in 1944: ,,'t Beste is, om maar 
te gáán ... . " 

'6 JUNI 1944 landden de geallieerden 
-eindelijk aan de Westkust van Europa,
ramden een bres in de geduchte Atlantik-

• wall en bevrijdden achtereenvolgens de
ïn slavernij gebrachte volken van Frank
.rijk, Belgie, Nederland, Duitsland, Dene
marken en· Noorwegen.
6 JUNI . . . . dat is de gedenkwaardige 
-dag, waarop het organisatie-talent van
één man de nederlaag inleidde der
schijnbaar onoverwinnelijke nazi-legers.
Eén man, die nog nooit een peleton had
aangevoerd, stond plotseling aan het
hoofd van de machtigste landingsopera
tie die ooit is uitgevoerd. 1 En die man was Dwiht D. Eisenhower,
over wie wij kolommen vol zouden kun
nen vertellen .... 

Hoe is "lke"? 

. ,,IKE heeft de pleizierigste glimlach, die 
ik ooit van _iemand gezien heb", zegt 
.zijn vrouw, ·,,maar als hij die glimlach 
laat yaren ziet z'n gezicht er uit als de 
·somberste vlakten van Kansas."
Kansas, daar woonde hij, maar te Denni
.son in Texas werd hij geboren. 
Het is niet alleen zijn vrouw, die zo over
.de populairste generaal ter wereld 
spreekt. Eisenhower is het type van een 
joviaal en vriendelijk mens, die tegelijk 
respect afdwingt door zijn gestrengheid. 
.Stiptheid is zijn grootste kracht, maar 
ondanks zijn gevoel voor discipline be
weegt hij zich het liefst temidden van de 
soldaten die aan zijn leiding zijn toever
trouwd. En vaak spreekt hij hen vader
lijk vermanend of opwekkend toe. 
.Merkwaardig is zijn grote ,historische 
kennis, verkregen door jarenlange studie
in zijn vrije tijd. Die belangstelling voor 
vroegere gebeurtenissen le<;fde reeds in 

.zijn kinderj.rren en zijn schoolkameraad
jes voorspelden eenparig, dat Dwight
wel professor in de geschiedenis zou 
worden, liet is even anders gelopen: 
inplaats van in de geschiedenis te gaan, 
maakte Eisenhower de geschiedenis zelH 

Eén van de duizenden ....
NIEMAND WEET, waar die rare bij
naam "lke" vandaan komt. Dwight heeft 
5 broers, die allemaal gedurende bepaal
de tijd zo genoemd zijn. Het is dus niet 
ontleend aan zijn persoonlijke . eigen
schappen, zijn uiterlijk of iets dergelijks. 
Zijn loopbaan? We noemen slechts de 
militaire academie te Westpoint met 
eindexamen in 1915; 1 als 2de luitenant 
instrueerde hij z'n mannen zo goed dat
hij weldra commandant werd van ' een 

tankschool in Pennsylvania. Maar daar
door kon hij niet met het expeditieleger 
naar Europa om oorlogservaring op te 
doen. Al spoedig begon hij dit theore
tisch aan te vullen. In 1922 gradueerde 
hij aan de Infanterie tankschool, in 1926 
aan de Command and Genera[ Staff 
School, in 1928 aan het Army War Col
lege en in 1932 aan het Army lndustrial 
College . 
En toen hij na enkele dienstreizen door
Europa op de Philippijnen te langzaam 
opschoot, leerde hij zichzelf op zijn 47ste
jaar nog vliegen. lke had juist zijn pi
lootsexamen gedaan, toen de oorlog voor 
de tweede maal uitbrak. Eisenhower haal
de z'n schouders op, hij was één van de 
duizenden luitenants-kolonel in het reus
achtige Amerikaanse leger. 
Wat zou deze onbetekenende figuur
voor zijn land kunnen uitrichten? 
De grote kans kwam onverwacht. In
1941 diende de luitenant-kolonel in de 
jaarlijkse manoeuvres als stafchef in 
Lo�isiana. Zij!' legers versloegen op 
sc�ttterende w11ze de theoretische vijand. 
Uit het namaak-kanonvuur en de papie
ren kruitdamp kwam de zegevierende 
aanvoerder als brigade-generaal te 'voor-
schijn. 
Deze opvallend snelle promotie deed ge
neraal Marshall (de tegenwoordige minis
ter van buitenlandse zaken in Washing
ton) besluiten, deze officier opperbevel
hebber te maken van alle Amerikaanse 

strijdkrachten in Europa. En - zonder 
enige inleiding zei hij tegen Eisenhower: 
,,U zult de leiding krijgen aan de over
kant. Wanneer kunt u beginnen?" 
Dwight D. Eisenhower hapte naar adem 
en wist niets anders te antwoorden dan: 
,,Morgenochtend". 

Zijn plan dateerde van 1942 . 
IKE was de eerste Amerikaan, die de ge
dachte aan een "tweede front" dorst 
opperen. Vanzelfsprekend stuitten die 
fantasieën op veel tegenstand bij de le
gerleiding die nog in conservatieve dog
ma's zat vastgeroest. lke wist echter zijn 

omgeving voor het idee te interesseren · 
en toen zijn chefs tenslotte naar nadere 
bijzonderheden informeerden kwam hij 
met de volledig uitgewerkte plannen 
voor de dag. 
Het zijn deze zorgvuldig berekende en 
tot in de détails nauwkeurige rapporten 
geweest, die op 6 Juni 1944 tot de ge
slaagde inval in Normandië hebben ge
leid. Tijdens de uitvoering van alle nood
zakelijke voorbereidingen oogstte gene
raal Eisenhower zelf zijn eerste lauweren 
op het slagveld door het verdrijven van 
Duitsers en Italianen uit Noord-Afrika . 
De opzienbarende resultaten dáár heb
ben bewezen, dat alleen e_en man als hij 
voorbestemd was om de strijdkrachten 
der -verènigde volkeren vóór de gemeen
schappelijke actie samen te smelten tot 
een ondeelbare eenheid . 
En wat zijn organisatie-talent betreft: de 
afstanden van de V.S. tot Noord-Afrika 
en van Engeland daarheen bedroegen 

resp. 4000 en 1900 mijl, elke divisie con
sumëerde per dag 65.000 pounds voedsel 
en ongelooflijke hoeveelheden munitie; 
er vochten meer dan 12 divisies, er reden 

meer dan tweeduizend voertuigen per di
visie, die elke dag 50.000 gallon benzine 
verbruikten om de troepen te gaan be
voorraden; twee millioen transportauto's 
passeerden soms één punt van zo'n aan
voerweg ..... , 
Het was Eisenhower, die verantwoorde
lijk was voor de goede gang van zaken 

aan en achter het front. Het werd ook 
Eisenhower, die een nog grotere operatie 
aan de Westkust van Europa kreeg te 
leiden. 

De invasie. 
ALS ZIJN TROEPEN in Salerno geland 
zijn en de "Grote Drie" te Teheran 
de datum van de invasie vaststelden, ver
huist Eisenhower naar Widewing bij 
Londen om er de touwtjes in handen te 
nemen. Zijn enige zoon John zal op 6 
Juni de krijgsschool te W estpoint verla
ten. Zijn vrouw zit in Kansas. In het 
nieuwe hoofdkwartier noemt hij zich di
recteur" en geen mens behoeft zich e�rst 
te laten aandienen. Tegen een verlegen 

luitenant snauwt hij: ,,Als je wat hebt 
breng het dan binnen en doe niet alsof 
dit een boudoir is!" 
En dan komt het grote moment. A-dag, 
B-dag, C-dag. . . . . .  Stop! Een hevige 
storm teistert de Franse kust. Een over
t?cht is onmogelijk. Vierentwintig uur 
liggen de volgepakte landingsboten, de 
complete havens en de parachute-troepen 
onbeweeglijk. Als de Duitsers één ver
kenningsvliegtuig zenden is alles verlo
ren. De. gehele staf is in rep en roer. 
Da� bek(jkt lke rustig de weerraporten, 
get11meldmgen, en: spreekt 't verlossende 
woord ,,'t Beste is, om maar te gáán ... " 
D-day. 6 Juni 1944. De dag, dat zijn
zoon als 2e luitenant in de voetsporen 

van zijn vader zal treden. Een reusachtig 
oorlogsapparaat komt in . beweging en 
klauwt zich vast in de rotsachtige Ka
naalkust van Frankrijk. 
Voor me ligt een kladje met Eisenhower's 
handschrift uit -die zenuwslopende uren_ 
Er op staat: ,,Nu zal ik wel eens een 
paar rapporten willen zien". - Want zo 
was hij, en zo deed hij ook op deze dag. 
Eisenhower heeft zijn rapporten gekre
gen. Goede en • minder goede. Een jaar 
later had hij de grootste wereldoorlog 
gewonnen. 

d'ARGENTY; 

DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Martinus Jacobs en Petronella Ne
lissen de hsvr.; z.a. gel. H. Mis voor 
Johannes Dankers en de overleden fa
milie van• Heeswijk; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Andreas de Visser; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Jan Voets 
te Eindhoven overleden; om half 8 gel. 
H. Mis voor Harrie v. d. Wetering v.w.
de Hockeyclub M.E.P.; :p. gel. H. Mis 
voor Wilhelmina v. <l. Krabben-v. Uden; 
H. Hartaltaar gel. I-1. Mis voor Hendrica
Cijffers-Bruns; om half 9 gel. H. Mis 
voor de overleden familie van Hendricus 
van Boxtel; om half 10 Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Anna van Oerle-v. d. Ven; 
z.a. gel. mndst. voor Wilhelmina van
Hal-de Wit; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Hendricus v. d. Boer; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Franciscus Ver
heyden v.w. de jongens in Indië; om half 
8 gel. 1-L Mis voor onze jongens in Indië 
v.w. Ma ria's Biddend Leger; z.a. gel.
mndst. voor Lambertus v. d. Steen; H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Johannes van
Dooremalen en Adriana v. d. Broek de 
hsvr.; om half 9 gel. jrgt. voor Gerardus 
van Houtum en Mechelina van Eerd de 
hsvr. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Lambertus v. d. Sande; z.a. 
gel. H. Mis voor Adrianus v. d. Meyden 

v.w. het Kaartgezelschap Tijdverdrijf; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor .drie gesneu
velden v.w. de buurt van de Eindhovense
weg; H. Bloedkapel gel. H. Mis ter ere 
van het H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis 
voor Maria van Run-Suy te Eindhoven 
overleden; z.a. gel. H. Mis voor Marti
nus Giesbers; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Petrus Levinus v. d. Krabben; om 
half 9 gel. H. Mis voor Alfonsus van 
Vlerken. 
VRIJQAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Jacoba v. d. Wétering-Janssen; z.a. 
gel. H. Mis voor Gijsbertus Looymans;
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Franciscus
Wetzer en Anna Kluytmans; H. Bloed
kapel gel. H. Mis ter ere van het H. 
Bloed; om half 8 gel. jrgt. voor Theo
dorus v. d. Sande; z.a. gel. H. Mis voor 
Petrus Laus v.w. de R.K. Kapperspa
troonsbond afdeling Boxtel; H. Hartal
taar gel. H. Mis voor Veronica Dijk
mans-van Vlerken te Eindhoven overle
den; om half 9 gef. gez. jrgt. voor Anna 
van Leeuwen. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez .
mndst. voor. Mechelina Pennings-v. d, 
Akker; z.a. gel. jrgt. voor Franciscus 
Wetzer; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Hendrica Manders-v. d. Biggelaar te Erp overleden; H. Bloedkapel gel. H. Mis v. 
Michaël v.· d. Meyden en Anna v. d. 
Ven de hsvr.; om half 8 gel. jrgt. voor 
Catharina v. d. Sande-v. d, Griendt; z.a. 
gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wetering; 
om half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. mndst, voor Jozefina de 
Lang; Dinsdag gel. mndst. voor Johannes 
van Boxtel; Woensdag gel. H. Mis voor 
Gerardus Schellekens; Donderdag en 
Vrijdag gel. H. Mis voor Maria van 
Gerwen; Zaterdag gel. mndst. voor Wil
hélmina van Empel-Jacobs. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Johannes v. d. Meyden uit 
deze parochie en Francisca Adriana 

• Elands uit de parochie van St. Catharien
te 's-Bosch; Wilhelmus Snellaars uit deze 
parochie en Theodora Driessen uit de 
parochie van het H. Hart, waarvan he
den de 2e afkondiging geschiedt. 
Gerardus Franciscus Veroude geb. te 
Boxtel en won. in de par. v. 0. L. Vrouw 
te Oss en Francisca Pastoor geb. en won. 
in deze parochie; Lambertus v. d. Oete
laar uit deze parochie en Johanna v. d. 
Hout uit de parochie van het H. Hart . 
Hendricus Cornelius Kelders geb. e� 
won. te Liempde en Antonetta Maria 
Vley won. in deze parochie• Josephus 
Cornelis van Geel geb. te &xtel in de 
parochie van het H. Hart en won. te 
Heerlen in de parochie van 0. L. Vrouw 
van Lourdes, weduwnaar van Henrica 
Hensen en Johanna Maria de Pijper geb. 
in de parochie van het H. Hart en won. 
in déze parochie, waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt.• 
De gelovigen zijn verplicht, de hun be
kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
, Pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART B0XTEL 

Zondag in het Oct. v.n 't feest 
van het H. Hart. 6 Juni 1948 

Va�daag is het de dag van onze gebrui
keh1ke H. Hartprocessie, welke aansluit 
bij de Hoogmis. De route en volgorde 
der processie zijn U reeds bekend ge
maakt. De Hoogmis is met volkszang; de 
bedoeling is dat werkelijk allen mee
zingen. 
Voor de processie dient men de parochie
bundel mee te brengen.· 
Kaarsen zijn tot ,aan de Hoogmis ver� 
krijgbaar bij de koster. Men houde zich 
verder aan de aanwijzigingen der Orde-

Commlssànssên. Mogr: Uw, liefde en ge
loof in de Eucharistie bli)�:n door een
massale deelname. 
Vanwege de Processie . leent dé �.K. 
Leeszaal in de Ark vandàag geen boel<éri 
uit na de Hoogmis doch van half 4 tot 
half 5. 
Vanavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en volkszang voor onze Jongens 
in Indië. 
Woensdag en Donderdag a.s. na de H. 
Mis van half 9 zal het Kerkbestuur in 
de Sacristie zitting houden om de stoe
len- en bankenpacht in ontvangst te ne
men. Dinsdagavond 8 uur vergade
ring in de Ark van de Wijkprefecten en 
het Bestuur der I-1. Familie van Meisjes. 
Vrijdagavond om half 9 H. Familie voor 
de Mannen. 
Doopuur: iedere dag van half 3 tot 3 
uur. 
ZONDAG, 6 Juni: 6 uur l.d. voor de 
parochie; 7 uur lezende dienst; 8 uur 
l.d. voor Christ Merkx v.w. proc. Boxtel
Bokhoven; kwart over 9 lezende dienst; 
half 11 de Hoogmis voor Maria Langen
huizen-Stupp v.w. Ap. des Geb. 
MAANDAG, 7 Juni: 7 uur Gef. z.j. voor
de Heer Frans v. d. Meerendonk; l.d. v. 
Antoon v. Hees; I.m. voor Antoon Smul
ders; kwart voor 8 l.d. voor Johanna 
v. d. Sande-Merks; l.d. voor Henricus
v. Weert; half 9 l.j. voor Sebastiaan v. d.
Aker en Henrica v. d. Loo z.e. 
DINSDAG, 8 Juni: 7 uur Gef. Pl. z.j.
voor Mej. Arnolda v. Leeuwen; Ld. voor 
Willibrord v. Zeeland; I.m. voor Johanna 
Spijkers-Dekkers; kwart voor 8 l.j. voor 
Antonius Vorstenbosch; 1.j. voor Gerar
dus v.i. Langen berg; half 9 I.m. voor 
Antoon v. Rooy. 
WOENSDAG, 9 Juni: 7 uur 1.d. voor
Willem Mathijssen v.w. Pers. Nefa; l.d. 
voor Francisca Pijnenburg-Dieden; l.d. 
voor Jacoba v. d. Wetering-Jansen; kw.
voor 8 l.d. voor de Heer Karel Alexan
der Smit; l.d. voor Christiaan Merkx; 
half 9 l.j. voor Petronella Karssemakers
v. d. Steen. 
DONDERDAG, 10 Juni: 7 uur Pl. I.m.
voor Christiaan Merkx; I.m. voor Tonnie 
Nooren; I.m. voor Clazina v. d. Gouw; 
kwart voor 8 Ld. voor de Heer Karel 
Alexander Smit; I.m. voor Allegonda v. 
Dijk; half 9 l.d. voor Mevr. Maria An
toinetta v. Run-Suy. 
VRIJDAG, 11 Juni: 7 uur Pl. I.m. voor
Wilhelmina Steenbakkers-Thien; I.m. v. 
Johanna v. d. Sande-Merks; I.m. voor
Henrica v. d. Broek; kwart voor 8 Ld. 
voor Willem v. d. Langen berg; I.m. voor 
Theodorus Barten; half 9 1.d. voor Ge
rardus Veroude; half 9 H. Familie voor 
de Mannen. 
ZATERDAG, 12 Juni: 7 uur l.j. voor Jo
hannes Cornelis Verhoeven; 1.d. voor Jo
hanna Witteboer-v. d. Steen te .Eind
hoven overl.; l.d. voor overl. fam. Ver
baten; kwart voor 8 1.d. voor Adrianus 
v. Hommel; l.j. voor Johannes v. d.
Bosch, Maria v. Kasteren z.e. en Adria
nus de zoon; half 9 l.j. voor Petrus v. d, 
Hurk en Cornelia Heibloem z.e. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
3e Zondag na P_inksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jrgt. Marinus Verhagen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. Henrica hsvr. 
van Marinus Verhagen. 
DINSDAG: half 8 jrgt Joannes v. d. 
Mugheuvel; 10 uur gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. Henricus v. 
Oorschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. Lambertus 
v. Oorschot.
VRIJDAG: half 8 jrgt. Henricus Geerts.
ZATERDAG: half'8 jrgt. Adriana hsvr. 
van Henricus Geerts. • 

Deze week zullen geschieden : 
Zondag mndst. Henricus Kemps. Maan
dag mndst. Henrica v. Logten. Dinsdag 
H. Mis overleden familie. Woensdag
mndst. Antonetta v. Kempen, Donderdag 
mndst. Cornelis Schellekens. Vr.ijdag 
mndst. Willem v. d. Linden. Zaterdag 
mndst. Adrianus v. Oorschot. 
PAR. H. THERESIA, BOXTEL 

Zondag onder het Octaaf van het 
feest ter ere v. h. H. Hart v. Jezus 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v. 
d. parochianen; half 9 H. Mis v. Johan
na Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 10 uur 
gez. jrgt. voor Hendrikus Huyberts en 
Francina v. Schayk hsvr. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B. N. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om Gods' 
zegeningen te verkrijgen over Orion en 

de kapel v. Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 gez. mndst. 
voor Petronella v. d. Sloot-v. Roosmalen. 
's Avonds om 8 uur vergadering van St. 
Elisabethstichting in de pastorie. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Barbara 
v, Kasteren, Wed. Veroude; kwart over 
8 gez. mndst. voor mevr. Maria Maas-
de Werd. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Al
fons v. Vlerken; kwart over 8 gez. jrgt. 

vóór Petrns Schaken,;:.ad:. 
DONDERDAG: half 8 h .. �!is voor Jo
hannes v. Grinsven; kwart over 8 H. Mi� 
tot intentie v. d. leden der Godvruchtige 
Vereniging ter ere v. d. H. Theresia van 

het Kind Jezus. . 
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor mej. Ma
ria Peijnenburg-v. d. Sande; kwart over 8 
H. Mis vanwege Godvruchtige Vereni
ging ter ere v. d. H. l11eresia voor Ja
coba v. d. Biggelaar-v. d. Linden. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor me
vrouw v. Lieshout-de Werdt; kw'a:rt over 
8 jrgt. voor Johanna v. Kuringe-v. d. 
Heijden.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 

half· 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje, om de vrede te krijgen in Indië 
en het H. Land. 
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Barbara v. Kasteren, Wed. Ver
oude, Wilhelmus Mathijssen in Den 

Bosch en Jacoba v. d. Biggelaar-v. d. 
Linden in Boxtel overleden. 
Aanbevolen ten slotte een noveen ter ere
v. d. H. Theresia en het H. Hart v. Jezus
om uitkomst in moeilijkheden, 
ZONDAG 13 Juni: 7 uu,r H. Mis tot. in
tentie van de parochianen; half 9 jrgt_
voor Arnoldus Jilesen; 10 uur gez. H. 
Mis, om Gods zegen te verkrijgen voor 
het bewaarschoolonderwijs . 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

3e Zondag na Pinksteren, 6 Juni 
ZONDAG: half 7 l.j. Petrus Swinkels; 
8' uur I.m. tot welz. der par,; 10 uur z.j. 
Mart. v. d. Ven. 3 uur Lof, daarna Mets• 
jescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. Christina Wel
vaarts; half 8 z.j. Anna Maria Mart. v. d. 
Ven; 8 uur l.j. Franc. Traa. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Mart. v. d. Boer; 
half 8 z.j. Corn. Quinten; 8 uur l.j. Ge-
rardina Franc. Traa. -. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. Johanna Mart. 
v. d. Boer; half 8 z.j. Joh. Schoenmakers;
8 uur I.m. Adr. v. Oirschot, over!. te 
Gemonde. 
DONDERDAG: 7 uur. z. j. Wouter v.
Abeelen; half 8 z.j. Arnolda Joh. Schoen
makers; 8 uur l.j. Ant. v. d. Hurk. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. Maria Wouter v.
Abeelen; half 8 z.j. Mart. v. Dijk; 8 uur 
l.j. Petrus Kreyveld.
ZATERDAG: 7 uur z.j. Adreas v. Abee
len; half 8 z.j .. Jos. Thomassen, Johanna 
en Maria hsvrn.; 8 uur l. mndst. Wed. 
Gertruda Petrus Kreyveld. 
ZONDAG: half 7 l.j. Adriana Frans v.
Rooy; 8 uur l.j. Hendr. Klompers en Ma-
ria hsvr. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Ant. v. d. Pas als 
overl. lid 0. L. Vrouw v. d. H. Eik. Dins
dag 7 uur I.m. Ant. v. d. Pas als over!. 
lid H. Moeder Anna. Woensdag tot Za
terdag 7 uµr I.m. Wed. Kreyveld, n.l. 
Woensdag als overl. lid H. Willibrord; 
Donderdag als overl. lid: Moeder van 
Goeden Raad; Vrijdag als . overl. lid: 
proc Bergen op Zoom naar Sittard; Za
terdag als over!. lid: H. Cunera. Zon
dag 7 uur I.m. Ant. v. d. Pas vanwege 
het gezamenlijk personeel van v. Oerle's 
fabrieken. 
30e Adr. v. Oirschot overl. te Gemonde. 
Gedoopt: Wilh. Cath. Josephina Maria 
dochter van Jac. v. Eyndhoven-Mennen; 
Wilh., Corn. Ant. Maria Gemma zoon 
van Wilh. Rovers-v. Dijk. 
, Missie bus: 

Bij 40-jarige bruiloft van G. Spiekman
Hendriks f 9, 10. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 

Zondag onder 't Octaaf van het 
H. Hartfeest.

HH. 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. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis Adriana van 

de Ven-v. d. Struyk; half 9 H. Mis voor 
onze Militairen in Indië en elders; 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur jrgt. Martinus Jo-
hannes van Rooy. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis Gerardina van 

Schijndel-v. Dijk uit vriendschap. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt Piet v. Hoorn. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt Johanna van 

Hoorn-Timmermans. 
VRIJDAG: 7 uur 'jrgt. Henricus Fick 
ZATERDAG: 7 uur gez. H. Mis Henri
cus van Rulo, 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak. H . .Mis Albertus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 6 Juni. Deze namiddag om 3 uur 
Lof met rozenhoedje. 
Donderdag en . Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis· voor overle
den leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: 7 uur voor Rudolf Wortel
boer. 
WOENSDAG: 7 uur voor Rudolf Wor
telboer. 
VRIJDAG: 7 uur voor Adriana van der 
Ven-van der Struik; half 8 tot zekere 
intentie 

Voor de vele blijken van 
belangstelling, die wij bij 
de ziekte en het overlijden 

van onze dierbare Moeder 
mochten ondervinden, be
tuigen wij onze hartelijke 
dank. 

Voor de gelukwensen, die wij 
mochten ontvangen bij ons Zil
veren Huwelijksfeest, zeggen 
wij, mede namens onze kinde
ren, hartelijk dank. 

Te koop: een zwart-grijs plus
four, z.g.a.n., 10 à 12 jaar. 
Nieuwe Kerkstraat 77. 

Te koop: mantelkachel, in goe
de staat, een zwart jacquet 
met vest, maat 48, zonder pun
ten. Julianastraat 10. 

Te koop: Chevrolet Sedan 

1935. In zeer goede staat. 
Kleur zwart. Te bevragen : 
Rozemarijnstraat 8. 

KINDEREN VEROUDE 
V. Salmstraat 58.

�1111111111111111111111111111111111r1111111111111111111111111111111111;_ 

i Soldaat 1 ste klas i 
f CORRIE DE LAAT � 
� biedt zijn Moeder van- i
� uit de Tropen zijn ge-� 
� lukwensen aan op haar � 
� 43ste verjaardag. 
; Corrie de Laat � 
; Pekalonga - Indië � 
; 
ï1u11111111111111111111111111111111 1111111111111111111,1111111111111� 

Te koop een tooin beste big
gen. M. v. Abeelen, Hunsel 24. 

M. A.v. Bragt.
C. M. v. Bragt-v. d. Laak

' 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

Wie wil zijn huis .. ruilen tegen 
netjes onderhouden gemeente
woning met afgesloten plaats. 
Bevragen Molenstraat 19. 

Te koop bij A. van Pinxteren, 
Tongersestraat 30, twee rug
spuiten. 

Te koop: 3 ladde;,, 25, 18 en Te koop zware biggen af drij-
10 sporten, ook geschikt voor vers bij P. v. d. Boer, Eind
boomgaarden, Breukelsestr. 36. hovenseweg 47 .. 

Te koop: 1-persoons zwaar Accordeon, 4-rijig, 80 bassen. 
eiken ledikant met matras, z.g. bij Th. Peijnenburg, Roond 5. 
a.n. Bevragen Molenstraat 19.

Te koop: wegens aanschaffing 
van gaskachel een splinternieu
we fornuiskachel, wit, merk 
Etna, tevens een zeer fijne, 
wit-zijden bruidsjurk met 
kroontje, tasje en sluier. Be
vragen: Stationstraat 11. 

Een toom biggen te koop bij 
Jos. van de Sande, Onrooi 18. 

Biedt zich aan: net meisje, 15 
jaar, als dagmeisje of intern. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 

Te ,koop: V.D.L. biggen bij P. 
J. v. d. Meijden, Luissel 1.

Net kosthuis aangeboden te 
Boxtel voor één persoon, geen 
beroepskosthuis. Brieven onder 
No. 20, Bureau Molenstr. 19. 

. 

. 



Met grote vreugde geven wijkennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje 
THEA 

dat bij het H. Doopsel de namen ontving 

Voor het FIJNE .MA A T WE R K uw adres 
M. CORVERS & F. VERHA6EN

■ Kleermakerij
■ Achter 't Stadhuis 17

■ 's•BOSCH
Adres voor Boxtel: Breukelsestraat 30 

BIJ 

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) 

STEUNZOLEN 

BREUKBANDEN Theodora, Bernarda, Maria 
1-1. v. d. Meijden M. v. d. Meijden-BartenElsje en Heinsje 

Boxtel, 28 ,'vlei 194S Bosscheweg 203 
Tijdelijk: 

• Alle soorten Toilet�eep, 
Eau de Cologne en Parfums 

Dames-Kapsalon en Parfumerie 

N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

VAN MAAREN VUGHTERSTRAAT 25
Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Adverteert in !13ui&uu' s � 
St. Lidwina-Ziekenhuis,Kamer 6 

eM. J. v.d. Broek, Breukelsestr. 34e 
vraagt 

God schonk ons tot onze grote vreugde wederom een zoontje en broertje. 
"' \. voor haar montage - ateliers 

-1 �.�.�.� WEEK Fleur Uw woning op- MEISJES Wij noemen hem 
GERARD 

met een nieuw·modern Tafel .. , 
Divans of Kapstokkleed. 

van 15 jaar en ouder Heren Overhemden Bij het H. Doopsel ontving hijde namen van 
Gerardus, Henricus, Johannes, 

Maria 
A. Spierings F. Spierings-TheuwkensPiet Anske Willy Gonneke. 

l!ilt1llllllll1l llllflll!llll'lllll'lllllll'lllllllllllll l l!II - -� Maandag 14 Juni hopen �Î onze geliefde Ouders [ 
� ADRIANUS VAN KLEEF � - -� en � 

WOLLEN TAFELKLEDEN 

69.50 - 47.50 - 42.50 - 34.50 - 29.50 

KATOENEN TAFELKLEDEN 

.22.50 - 17.90 - 11.25 • 8.50 

DIVAN KLEDEN

79.50 - 54.50 - 35. 75 
KAPSTOKKLEDEN 

27.50 - 18.50 - 14.00 12.75 
SCHOORSTEENLOPERS 

17.50 - 13.90 - 10.95 - 6.95 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
beroepen in de montage en 
controle van apparaten zoals 
ontvang-apparaten, televisie
toestellen en hoorapparaten. 
Vereist worden tenminste een 
volledige L.S. opleiding en 
aanleg voor het verrichten van 
nauwkeurig werk dat aán de 
hoogste eisen van netheid 
moet voldoen. 

' ! 
in effen en fantasie met losae boord 
14.95 - 11.50 - 9.45 - 9.10 
MET VASTE BOORD 
9.50 - 7.29 

Polo Hemden 
Heren maten, in diverse kleuren 
4.95 - 4.75 - 4.17 

Fantasie Schorten 
Ook grote maten en donkere deaaina 
4.95 - 4,25 - 3.85 

Pracht Kinderdekentjes 
! JOHANNA v. cl. BROEK � 
� hun Zilveren Huwelijksfeest � � te vieren. Ï � Dankbaar voor de zorgen � � aan ons besteed, bidden wij � � de goede God, dat zij nog � Ï vele jaren voor ons ·mogen � � leven. � 1' Hunne dankbare kinderen � 

F. J. WITTEVEEN
WONINGINRICHTING Rechterstraat 22 Boxtel 

, ___________ , 

Aanmelden bij het 
Phil ips Aanneem bureau 
voor Vrouwelijk personeel in 
de Willemstraat.. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 

In effen en fantasie 
� 

9.70 - 7.11 - 4.48 

� 2 persoons W ollendeke�s 
In effen en fantasie 
29.95 - 22.12 - 16.76 14.85 

� � 
Rookt kwaliteit vol geur en smaak s toa/};:, Echtgenoot 1 

;_; en kind � en 
Vooc de Zomeulaqen, 

Constant, Adrianus, � 
K 

f� Koosje, Jo, Truusjc, � OOpt bij Bert van den Braak ■ 
! 

Fransje, Sjanie 
I Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 � Nieuwe Kerkstraat 8. '---------------------= 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Apart tuinbankstel 4 delig 59.00 
Tuinatoelen 19.20 - 14,90 - 11,90 
Klapfauteuils zeer practisch en 
prima uih•oering met mooie frisse 
dessins 29.25 - 22.25 

1 1 1' 1 1 l. 111111111111111!11/lllllllllllillll!illlilllllll 

Hiermede betuig ik, ook naniens mijn ouders, mijn dankaan familie, verloofde, buurtbewoners, vrienden en kennissen voor de vele bloemen enbelangstelling bij mijn tenigkeer uit N.O.!. J. V, d. AA 
v. Salmsrraat 24.
Langs deze weg danken wijhartelijk voor de overgrote belangstelling, die wij bij ons 50-jarig Huwelijksfeest hebbenmogen ondervinden. Speciaalbrengen wij onze dank aan de bewoners van de Nieuwstrnat voor 't mooie cadeau, de buurten alle anderen, die deze ciao tot een onvergetelijke hebbc� gemaakt. 

L. Toemen-v, AsveldtNieuwstraat 82. 
INENTING tegen 

POKKEN 
De Burgemeester van BOXTELma:ikt bekend dat op Maandag 7 Juni a.s. gelegenheid bestaat tot het kosteloos inenten tegen pokken voor kinderen beneden de leeftijd van een jaar. 
De inenting geschiedt in hetziekenhuis op Duinendaal tussen half twee en twee uur. 

De BL,rgemeester van Boxtel, 
Drs. M. A. M. van Helvoort 

GEVRAAGD 
Electro Monteur 
zelfstandig kunncnde werken 

Electro Technisch Bureau 

HAMERT UW.HOOFD 
'VAN DE P!JN ? ,;, 

Binnen vijf minufen zaktde ergste HOOFD, ENZENUWPIJN af! 
Na een kwarHertje lacht U weer bevrijd 1 
Kies veilige poeders of tabletten van : 

�; 

Telefonisch aangesloten 
ond

n
e:. 539 

P. BIEMANS
A. ADELAARS, Boxtel Nieuwe Bioscoop. 

COPIEERINRICHTING "AR BO" 
NIEUW E KERKSTRAA T. 87 - BOXTEL 

Telefonisch aan- 5 3 o
gesloten onder nr. 

Uw adres voor circulaires, feestprogramma's enz. 

STEENBAKKERS Stationstraat 58 
H E T A D R E S voor 
repareren van alle soorten meubels 

lnlljsten van Foto's, Platen en Schilderstukken, enz. 
Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

� �=-. STATIONSTR. 44 
� vos 

Bedevaart naar Beauraing 
op Zondag 13 en 20 Juni per Luxe Autocar 

met bezoek aan NAMEN en DINANT en een tocht door de schitterende Maasvallei. Pelgrims van Liempde, Gemonde en Esch kunnen zich hierbij aansluiten. Prijs retour f 12.- met inbegrip van pas. Inlichtingen en plaatabespeken uitsluitend bij: 
Garage De Mol, Tel. 336 

"Moeder", schreef soldaat 
P. van Dijk, ,,toen ik het pakket
met al die heerlijkheden open
maakte en er de vertrouwde paars
gestreepte pakjes en zakjes in vond,
zag ik ineens onze straat vóór me,
met de winkel van De Gruyter
aan de overkant en ..... " 

De goede herinnering aan 
De Gruyter leeft voort, zelfs aan 
de andere kant van de evenaar! 

Van 4 Juni t./m. 10 Juni 1 flesje aroma van 38 voor 30 et. of van 28 voor 25 et. 

1leemt q.één cisico !
Uw o.q.en i:ûjn te kos.t6aac. 

Voor 
B r i 11 � n naar een Speciaalzaak

VAN MAAREN VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van AL L E  Ziekenfondsen 

Accountantskantoor A. J. ROBBEN 
NIEUWE KERKSTRAAT 87 • BOXTEL 

Telefonisch aan- 5 3 0 
gesloten onder nr. Belastingzakern, Boekhoudingen, Controle enz. 

Gevraagd: 

Leerling- Lederbewerkster 
Leder- en Lederwarenfabr. A'. J. Mv. ELK 
Burgakker 16 B, Boxtel. 

N.V. EXPORT CENTRALE "BOXTEL"

zoekt woonruimte 
voor enige employés. Woningruil met BREDA en OSSmoselijk, ' lnlichiingen kantoor LENNISHEUVEL 8. 

Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel

Ziet onze speciale etalage 
Natuurlijk bil 

Fa.A. P. v.d. éoomen-Hesink 
Stationstraat 43 Boxtel 

r " 
j Als U een Mantel koopt ... 

wilt U graag·, dat hij U onberispelijk 
kleedt. WITTEVEEN heeft op dit 
gebied een NAAM 1 
Wij hebben momenteel weer een 
keurcollectie in 

DAMES= EN KINDERMANTELS . 

en het is dus de moeit waard eens 
een kijkje te komen nemen. Dus allen naar : 

zaak 

smaak 

WITTEVEEN de 

voor de vrouw met 
'-========='=-'J 

bor· - aao-Uw . U Wilt U niet gr " dcreatn die t een tau • stelen roe . - roaar boven 
niet alleen roooiere, den geeft 1 dere tau ub dien gezon - , I(oop een t e 
Ilet is eenvoudig- Medinos be
Medinos tandcrealll·dat het tand
vat Fluorgaan, tandbederfterkt en glazuur ver�-d Verzorg Uw kost·
actief beSlîlJ t. d blanke tan-'t gezon e 'k baar bez1 • l"k Gebrul d roo"e i) den . zo goe " r perfecte.,.. dinos voo daarotn iue 

tandhygiëne \ ------

e•37'1z,ct. NorJJl• tub 
65 et. Grote tube • 

een /t uoriàe 
Fluor gaan - reparaat op bevattend P penhscne -tnera ._ t or gaan rste,-lct "e 

b is - ue be-as 1azuur en tanà9 dbeàcrf. strijdt tan n1••'"•gd)(Patent •• 

• 
--------_ -_ -_ -_ ------------------------------------------.;._ --J_ 
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nts entcum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

H.:Bloedproc.essiete Hoogstraten 
Wat de weersgesteldheid betreft schijnt 
Hoogstraten dezelfde traditie rijk te zijn 
als Boxtel en zo waren op Sacraments
dagmorgen de. vooruitzichten over het 
weer verre van bemoedigend en we had-

• den alleen nog een beetje hoop dat de
Belgische weerberichten zich althans deze 
dag zouden vergissen, wat' achteraf ook 
gelukkig het geval bleek te zijn. 
Na een vlotte controle bij de Neder
landse douane en een nog vlottere bij 
de Belgische ambtgenoten passeerden wè 
bij Strijbeek, achter Breda, de grens en 
waren daarmee ook in de onmiddellijke 
omgeving van Hoogstraten., 
De Gazet van Hoogstraten kondigde
voor die dag aan: Processie St. Amands 
Antwerpen, St. • Antonius Antwerpen en 
H. Hart Lier. En wanneer we Meerle
gepasseerd waren, zagen we de eerste 
fietsers ter pelgrimage gaan naar het H. 
Bloed. 
Van een overgrote drukte op de weg was
weipig te bespeuren. 
Het was goed half tien, toen we Hoog
straten binnenreden en enkele touring
cars uit Antwerpen deden ons vermoeden 
dat er inderdaad ook enkele mensen op 
bedevaart waren. Maar even later, toen 
we goed en wel de halte van het "Va
peurke" waren gepasseerd, zag het er 
ineens heel anders uit. De straten zagen 
zwart van de pelgrims, die hun hartje 
voor de plechtigheden nos> even heerlijk 
konden ophalen aan de )-1. Bloedfoor, 
een complete Kermis, die de hele straat 
in beslag nam. En we hebben er genoten 
van het sappige Vlaams van die gemoe
delijke kermisgasten, die allerlei attracties 
op de nuchtere maag zo smakelijk moge
lijk wisten aan te bieden. 
We hebben er gezien het tentje van 
Mascot, het hondje, dat direct, wanneer 
ge hem de eerste letter van de geboorte
kondt zeggen, de hele toekomst in een 
gesloten couvert overhandigde. 
We hebben er genoten van de man, die 
er stond met zijn frankskesloterij en er 
slag van had om zijn loten door Marieke 
aan de man te brengen. En we hebben 

·er v.er�tomd v�n. gPsta;c,.n, hoe voor dag 
en dauw, des morgens om 9 uur, de auto
banen en luchtschommels en de zweef
molens al volop in. bedrijf waren. En 
onder al die bedrijven was het dikwijls 
zeer moeilijk, om niet enkele ogenblikken 
stil te staan voor de meters-lange rollen 
stof, voor • de kraamkes met aardewerk 
en porselein, voor de gebak- en lekkers
kramen, die alles zo maar zonder bon, 
maar wel voor de nodige francs presen
teerden. En eerlijk gezegd hadden we 
zo'n gevoel van: Wat zal het straks wor- •
den met de H. Bloedplechtigheden? 
Zo was het ondertussen tijd geworden
voor de. Hoogmis, die werd opgedragen 
op het puin van de oude kerk. Degenen, 
die Hoogstraten ooit bezochten, weten 
welk een ruimte de oude kerk aan de 
pelgrims bood. Nu echter was er nog 
meer plaats, doordat de mensen schou
der aan schouder zich van een plaats 
moesten voorzien. En wanneer het tijd
stip van de Hoogmis was aangebroken 

. was de ganse ruimte met pelgrims vol
gepropt. Met een "Asteblieft" van de
oude Suisse werden de aanwezige ge
lovigen gemaand plaats te maken voor 
de priester en de assistenten, die in aan
tocht waren. En even later klonk vanuit 
een geschonden zijbeuk van de kerk het 
Introïtus van de dag: ,,Cibavit eos ex 
adipe frumenti" Met de beste tarwe heeft 
hij hen gespijzigd". 
En wanneer de vaste gezangen in de
Kyrie en Gloria omhoog stegen, voelden 
we ons een in het geloof met deze massa
pelgrims, die allen stichtend en devoot 
de priester volgden. 
Op een provisorisch aangebrachte preek
stoel verscheen na het Evangelie de fi
guur van Deken Lauwerijs, die de pel
grims begon toe te spreken. Sinds 1924 
wil de traditie, dat de Deken bij die 
gelegenheid de stool draagt die in dat 
jaar door Boxtel aan de kerk vail Hoog
straten werd aangeboden. En we zagen 
dan ook naast het wapen van Hoogstra
ten ons gemeentewapen met St. Petrus 
en de eendjes. 
In zijn toespraak kregen de Boxtelse pel-

. grims, die op dat moment een deel van 
het talrijke gehoor uitmaakten een aparte 
verwelkoming in ontvangst te nemen. 
Als het enigste wapen, ·dat bruikbaar en
goed was tegen het dreigende gevaar 
van het Communisme, gaf de Deken in 
zijn toespraak aan: de devotie tot Chris
tus in Zijn H. Sacrament, waaruit we de 
kracht kunnen putten, om ons godsdien
stig leven op peil te houden. Hij spoorde 
alle aanwezigen aan, dikwijls dit H. Sa
crament te ontvangen, om daar de kracht 
te putten voor een christelijke levens
wandel. En mèt een korte uitleg van de
nieu.we groepen, die dit jaar aan de pro
cessie waren toegevoegd, besloot hij zijn
predikatie.
En als bij de �orisecratie een duizend
koppige menigte eerbiedig neerknielde
op de ruïnes van het oude kerkgebouw,
was dit een levende getuigenis van het
geloof der Vlamingen, dat de bezetter,
ondanks verwoede aanvallen, • niet had
kunnen uitroeien ...... : ...... �.--

En nu ...... de processie. Direct ·na de 

Hoogmis stond het op ons program en 
we dachten dan ook, onmiddellijk na de 
Hoogmis te kunnen gaan zien hoe hier 
alles organisatorisch geregeld was. 
Maar we kwamen te laat, want de hele 
processie stond al kant en klaar, gereed 
om uit te trekken, opgesteld in de prach
tige brede straat, tussen de oude gevels, 
die alle waren opgesierd met de Belgische 
drie-kleur en met kaarsenlichtjes, die bij 
gelegenheid van de processie werden ont
stoken. En langs de straat liepen ijverige 
gendarmen op en neer om de vier à vijf 
rijen dik staande toeschouwers op afstand 
te kunnen houden. 
Het viel dan ook niet mee om tussen 
de circa 20.000 mensen een behoorlijke 
plaats te bemachtigen. 
Twee gendarmen, de bajonet op het ge
weer, openden de stoet, waarna onmid
dellijk met Kruis en kandelaars de eigen
lijke processie begint. 
Het ·zou te veel plaats vragen,. wanneer 
we de hele processie hier beschrijven 
gingen, maar enkele dingen willen we 
er hier toch even over vertellen. In tegen
stelling met onze processie hadden allen, 
die in de processie meeliepen ook een 
taak te vervullen. Losse groepen waren 
er niet. En al werd er niet hardop ge
beden, groot was de eerbied van allen, 
die de processie mèemaakten. 
We zagen er keurige, om hun uniformi
teit aantrekkelijke groepen van bruidjes, 
groepen van de verschillende jeugdver
enigingen in eigen unifom1

1 
bruidjes met 

verschillende symbolen van het· H. Sa
crament, vaandeldragers in toog en su
perplie en we merkten in de hele volg
orde een steeds stijgende lijn naarmate 
het schrijn met de H. Bloeddoek nader
bij kwam. 
Vooral de nieuwe groepen, ontwerp van 
de kunstenaar E. H. Lens, vielen op door 
hun fleurige frisheid: meisjes in landelijke 

. klederdracht van de tijd van Breugel eri 
jongens in de klederdracht van de Zui
delijke landen droegen de offergaven, de 
tarwe en de druiven, bestemd voor het 
H. Misoffer.
En om de vernieuwing van het Kruis
offer, die dagelijks p:adlS v;,.Jt iü àe ·H. 
Mis duidelijk te maken, volgden hier de 
symbolen van het H. Lijden: het bloed
rode kruis met de lijnwade, voorafgegaan 
door treurende vrouwen in paarse ge
waden en in de hand de stekelige distel 
of passiebloem. 
Het hoogtepunt van dit eerste gedeelte 
vormde de groep van het H. Bloed. Zes 
priesters in witte albe en met rode stolen 
droegen stoer en eerbiedig het zware 
schrijn en bij het naderen van deze groep 
knielden ailen eerbiedig neer. Hierna 
volgde het meer liturgische gedeelte, 
waarvan een groep van zangers van het 
klein seminarie, allen gecostumeerd, het 
meest indruk maakte. 
Er werd niet hardop gebeden, er werd 
door het volk niet gezongen, maar dit 
seminariekoor, dat machtig mooi en hel
der klonk, imponeerde de aanwezigen 
en kondigde aan het naderen van het 
Allerheiligste. En wat ons zo bekoorde: 

: Het ging alles zo rustig, zo kalm zo 
eerbiedig, alles op de maat, alsof ze 
waren gedrild en getraind, en........ . er 
werd geen woord gezegd, er werd niet 
gelachen; Men kon het zien: Dit was 
ongekunsteld, niet geforceerd, maar ge
groeid in iedere Hoogstratenaar, uit eer
bied voor het H. Sacrament. Zo was 
het. ook bij de ontbinding van de stoet: 
Alle. groepen kenden hun weg, gingen 
rustig en kalm, zonder een woord te 
spreken, in groepsverband naar hun aan
gegeven plaats. En in de oude Begijn
hofkerk, waar de procèssie werd beslo
ten met de zegen van het Allerheiligste 
hebben we nog gewacht op het moment, 
waarop volgens oud gebruik aan de pel
grims de H. Doek vertoond wordt vanaf 
de kansel. 
Indrukwekkend door de stilte van die 
duizenden, die hier jaarlijks weer op
nieuw aanschouwen kunnen het wonder 
dat God heeft willen doen tot verleven
diging van ons geloof. En na de Pro
cessie vertelde ons de Deken, hoe iedere 
paro�hiaan zich ieder jaar spontaan komt 
a.anb_1eden, ook voor de nederigste func
ties m de processie. 
En het grote hiaat, dat door het ver
dwijnen van de H. Doeken in onze Box
telse traditie is geslagen, i; misschien de 
O?rzaa�. dat er nog velen zijn onder ons, 
die bmten de processie staan. 
God zij dank: Met de herlevende tra
�itie zien we ook jaarlijks de belangstel
lmg en de eerbied bij onze jaarlijkse 
plechtigheden weer groeien. 
Moge dit steeds blijven vooruitgaan en 
moge dit vooral tot uiting komen, wan
neer straks een beroep zal worden ge
daan op iedere Boxtelaar, bij de voorbe
reiding van het luisterrijk jubilé, dat we 
volgend jaar gaan vieren. 

D. 

H. BLOEDPROCESSIES
A.s. Zondag komt de Bossche Processie.
Voor het eerst, na jaren, komt deze pro
cessie weer op haar eigen Zondag. Laat . 
de driekleur op Zondagmorgen een 
teken zijn van onze verwelkoming aan 
de pelgrims. Alle vlaggen uit 11! ! ! !

KORENDAG 
Kring Boxtel e.o. houdt een koren
dag voor de kerkkoren van Boxtel, 
Liempde, Esch, Gemonde en Len
nisheuvel. 

Zondag 13 Juni 1948 heeft er een koren
dag plaats voor Boxtel e.o. in de paro
chie van het H. Hart. Om 10.30 uur zal 
er in de kerk van 't H. Hart een hoog
mis worden opgedragen door de Z.E.H. 
S. Hackfoort, pastoor van Esch, met assi
stentie van Z.E.1-l. J. Manders, pastoor 
van Lennisheuvel als diaken en de 
W.E.H. A. Verbruggen, kapelaan H. 
Hart als sub-diaken. 
Door de gezamenlijke koren van de Ko
renbond wordt de drie-stemmige Mis van 
Refice, onder leiding van de heer Suys, 
directeur van het koor der H. Hart-pa
rochie uitgevoerd, terwijl de heer Jac. 
Driessen van de Sint Petrus-parochie or
ganist zal zijn. 
Om 12.30 uur hebben de zangers een
koffietafel in "De Ark". 
Om 2.30 uur een plechtig Lof, waarin
de gregoriaanse �ezangen wederom door 
de gezamenlijke koren worden verzorgd. 
Om 3.30 uur is er in "De Ark" een bij
eenkomst, waar door de Z.E. Heer Prof. 
L. v. d. Putt het woord zal worden ge
voerd. Op deze dag bijeenkomst worden 
door alle koren enige verplichte nummers 
gregoriaans gezongen, terwijl de vrije 
nummers als volgt gekozen zijn. 
1. Zangkoor Parochie van het H. Hart

,,Gloria" uit de Missa "Lauda Sion" 
van Palestrina voor alt, Ie tenor, 2e 
tenor, bas. 

2. Zangkoor Parochie St. Jan's Ont
hoofding, Liempde 
Aeterne Rex (3 stemmig) van G.
Schellekens. 

3. Zangkoor Parochie St. Lambèrtus,
Gemonde 
Psalm "Laudate Dominum" (3-stem
mig) van S. H. Tychon. 

4. Zangkoor Parochie St. Theresia
"Sanctus" uit de '4-stemmige Mis
van Palestrina voor gemengd koor. 

5. Zangkoor Parochie St. Willibrordus,
Esch 

,Ave Maria van Fr. Witt.
6. Zangkoor Parochie St. Petrus

Exultate justi ( 4-stemmig) van Lud.
Viadana. 

Huishoudschool Boxtel
Sinds ettelijke jaren heeft Boxtel een 
Huishoudschool, die voor Boxtel en om
geving van grote betekenis is. In de oor
logsjaren was er om allerlei redenen zo 
weinig kans deze huishoudschool in 't 
leven te houden, dat ze tijdelijk moest 
stopgelegd worden. Dat was voor heel 
veel meisjes een aanleiding en een mo
tief naar Vught en 's-Bosch te gaan, waar 
een aantal huishoudscholen haar graag 
ontvingen. Het is begrijpelijk qat deze 
gang van zaken voor de meisjes diky"ijls 
erg prettig was, vooral om de dagelijkse 
trein- of fietsreis. Ondertussen was dit 
voor de ouders vaak een reden tot grote 
bezorgdheid en tegelijkertijd een finan
cieel nadeel. 
Vandaag echter bestaat er geen enkele 
reden meer de meisjes naar Den Bosch 
of Vught te sturen, daar ónze huishoud
school in Boxtel nu op volle kracht 
werkt. Men kan gerust zijn in alle op
zichten. De lessen, de les-uren, het les
materiaal: alles is up-to-date. 
Koken, wassen, strijken, naaien en daar
bij alle mogelijke theoretische lessen zijn 
in keurige afwisseling te volgen. 
We zullen een volgende keer alle moge
lijke gegevens publicèren, die in verband 
staan met de dag- en avond-cursussen. 
Mej. Th. Cöp, die' de leiding over de 
huishoudschool in handen heeft zal ons 
het uitgestippelde programma �erstrek
ken. 
Aan de hand daarvan zullen de candida
ten voor de huishoudschool een goede 
indruk krijgen van de mogelijkheden, die 
hier voor haar geboden worden. 
Zij mogen deze gemakkelijke gefegen
heid tot huishoudelijke ontwikkeling niet 
laten voorbijgaan, zonder ervan te pro
fiteren. 
De ouders kunnen hun dochters nerg_ens 
beter naar to'e laten gaan, dan naar de 
huishoudschool op Duinendaal. 

Plaatselijk Nieuws 
BOXTELSE ZIEKEN NAAR LOURDES 
Woensdag 9 Juni zijn onze plaatsgeno
ten W. v. Eindhoven (Spoorstraat 22) 
en P. v. d. Velden (v. Coothstraat 25) 
naar Lourdes vertrokken. 
De reis en verblijfkosten worden geheel 
gedragen door het Lourdes-fonds, dat 
gevormd is door het Centraal Zieken
fonds. 
Voor geestelijke en medische verzorging 
tijdens de reis wordt door bemiddeling 
van dit fonds gezorgd. 
Het is wellicht vermeldenswaard, dat 
Pastoor S. J. Morel v.h. aalmoezenier 
van het R.K. Werkliedenverbond (thans 
K.A.B.) de bedevaart zal meemaken. 

CONCERT 
Naar aanleiding van het bezoek der 
Bossche Processie, geeft Boxtel's Har, 
monie Zondag a.s. een concert op de 
markt. 

BOXTELSE E.H.B.O.-ers V66R. 
TRANSPORT-COLONNE 

RODE KRUIS IN OPRICHTING 
Er bestaat geen twijfel over de nood
zakelijkheid voor de gemeente Boxtel: 
de beschikking te hebben over een goed 
getrainde en goed geoutilleerde trans
port-colonne, die bij mogelijke rampen 
in of in de onmiddellijke omgeving van 
Boxtel degelijke hulp kan verlenen. 
Voor Boxtel, als kruispunt van spoor
wegen en met zijn grote snelverkeersweg 
is een dergelijke colonne ten enenmale 
onmisbaar. 
In de vorige week gehouden bestuurs
vergadering van de afdeling Boxtel van 
het Rode Kruis werd definitief besloten 
in samenwerking met het Hoofdbestuu; 
van het Rode Kruis, tot de formatie van 
een transport-colonne over te gaan. 
Het Bestuur roept thans allen, die in 
het bezit zijn van een E.H.B.O-diploma 
of een opleiding daartoe volgen, op zich 
voor deze transport-colonne te melden. 
Vooral ook zii, die tijdens de oorlogs
jare,n zich zo verdienstelijk maakten hij 
de Geneeskundige Dienst van de Lucht
bescherming, zullen deze oproep niet 
zonder meer voorbij laten gaan. 
Vertrouwd wordt dan ook, dat deze een
voudige oproep reeds het nodige resul
taat zal hebben. 
Zowel dames als heren kunnen zich mel
den, hetzij mondeling hetzij schriftelijk: 
bij de Heer Jos. Gemen, Stationsstraat 
14, alhier. 

U.L.O.-TOELATINGSEXAMEN
Het toelatingsexamen voor de eerste 
klas der R.K. U.L.O.-school op de Burg
akker zal gehouden worden op Zaterdag 
12 Juni a.s. 
De betreffende leerlingen kunnen zich 
op deze dag 's morge�s om negen uur 
tevens aan genoemde school aanmelden. 

UITSLAG 
VERLOTING MISSIENAAIKRING 

De uitslag van de trekking van de Mi;sie
naaikring-loterij, gehouden op Zaterdag 
5 Juni ten overstaan van Not. Mertens, 
luidt als volgt: 
Nos. 5, 53, 70, 99, 110, 136, 185, 212, 
217, 220, 225, 264, 268, 271, 280, 287, 
320, 337, 356, 360, 375, 426, 4�9. 450, 
464, 467, 477, 484, 489, 524, 579, 584, 
589, 637, 649, 656, 658, 664, 665, 667, 
673, 682, 692. 694. 707, 709, 721, 786, 
814, 881, 886. 918. 1038, 1057, 1104, 
1109, 1118, 1119, 1122, 1235, 1286, 1291, 
1329, 1334, 1349, 1375, 1411, 1455, 
1511, 1515, 1535. 
De prijzen kunnen worden afgehaald op 
Zaterdag 12 Tuni van 2-6 uur bij Mevr. 
Mertens, Rechterstraat 1, Boxtel. 
CONSULTATIEBUREAU 
VOOR T.B.C.-BESTR)JDING 
Het Consultatiebureau voor T.B.C.-be
strijding zal wegens vacantie op de Dins
dagen 15 en 22 Juni gesloten zijn. 

R.K.J.B. 
In verband met de komende Gewestelijke 
sportdag en 'n te maken excursie, is er 
a.s. Zondag 13 Juni, direct na de Hoog
mis een vergadering in de R.K. Land
bouwschool. 

EIERVERENIGING 
Op Maandag 14 Juni is het geen eieren 
innemen. Inplaats daarvoor is het Zater
dag 12 Juni alleen des voormiddags 
eieren leveren. In verband hiermede is 
de Boerenleenbank Zaterdag 12 Juni ge
sloten. 
KONIJNENFOKVERENIGING 
,,HET RASKONIJN" 
Op de maandelijkse vergadering van de 
konijnenfokvereniging "Het Raskonijn" 
werden aan verschillende leden diploma's 
uitgereikt, die op de onlangs te Eind-
hoven gehouden tentoonstelling behaald 
werden. 
De tentoonstelling, die op 20 en 21 No
vember alhier zal worden gehouden, be
looft een succes te zullen worden, daar 
de leden van "Het Raskonijn" verschil
lende goede dieren hebben gefokt. 

GEDIPLOMEERD 
De heer Jos. de Koning, voorzanger van 
het Kerkkoor vari St. Petrus, slaagde Za
terdag j.l. voor het directeursexamen van 
de St. Gregorius-Vereniging. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUSPAROCHIE. 

Opgehaald voor Katholiek Thuisfront 
het bedrag van f 9,.50 op een bieravond 
van de spaarvereniging ,De Ketting" bij 
Kees v. d. Aker. 
H. SACRAMENTSPROCESSIE
De processie, die Zondag in de H. Hart
parochie gehouden werd, is er een zon
der geschiedenis, die desondanks elk jaar 
opnieuw aan luister wint en stilaan op 
weg is verankerd te worden aan een 
parochieleven. 
Elke Brabantse mens kent die stoet van 
gelovigen, die biddende en zingend bid
dende eerherstel brengt aan het H. Sa
crament, want haast elk Brabants dorp 
houdt in deze tijd zijn eigen processie, 
brengt op zijn eigen wijze hulde aan 
Christus Koning. 
Het is het diep ingeworteld geloof, dat 
de toeschouwende mensenmenigten lat:tgs 
de straten doet neerknielen voor het 

OMGEVING 

Allerheiligste, begeleid door een rijke 
hofstoet van priesters; koorknapen met 
rinkelende schellen; bruidjes met slingers 
van groen en bloemen, die over de stra
ten gestrooid worden; ·de broederschap
pen met de vanen, waarop de kleuren 
reeds verstorven zijn, zo oud is deze 
trouwe kern van gelovigen reeds; de 
godsdienstige verenigingen voor vrouwen 
en meisjes; de koren, die Christus' groot
heid bezingen; en dan zijn daar de ver
kenners, de gidsen, de Kajotsters en Ka
jotters naast de jonge boeren en boerin
nen, die hun zijden pet en poffer wel 
hebben afgelegd voor een modieuzer 
dracht, doch die in zich nog steeds die 
degelijke Brabantse vroomheid dragen; 
en tenslotte is daar, behalve de vele an
dere groepen, nog een opvallend groot 
aantal gelovigen. 
Zo beleefde een parochiegemeenschap 
weer eens het jaarlijkse hoogtepunt van 
het geestelijke leven, want we mogen 
toch zeker veronderstellen, dat deze pro
cessie, deze bedetocht een manifestatie 
is van een waarachtig, diep en dankbaar 
geloof. 

JAARVERGADERING 
Dr. HOEK'S VERENIGING 
Afd. Wit-Gele Kruis, Boxtel. 

Over het algemeen achten wij het zonde 
van de plaatsruimte v<,rslagen te geven 
van slecht bezochte verenigings-vergade
ringen, en wel omdat leden, die ter ver
gadering aanwezig waren, van het be
handelde op de hoogte zijn, terwijl de 
afwezigen, over het algemeen, toch niet 
veel belangstellen in de activiteit van de 
vereniging. 
Toch menen we op het mooie sociale 
werk van het Wit-Gele Kruis ook nu 
weer de aandacht - te moeten vestigen 
middels een beknopt verslag van de Don
derdag 3 Juni gehouden jaarvergadering. 
Welgeteld waren er, behalve het voltal
lige ·bestuur en enige employe's 5 leden 
aanwezig . 
Als we naaaan hoeveel geld en arbeid 
voor het w�lzijn der leden besteed zijn1 hoevelen van de vereniging geprofiteerct 
hebben en daarbij de zorg van het be
stuur in aanmerking nemen, dan menen 
wij de onverschilligheid eigenlijk ee1� be
leJiging te mogen noemen ten OflZIChtP. 
van het bestuur. 
Dat velen, die uit sociaal gevoel of naas
tenliefde het Wit-Gele Kruis steunen, 
overiaens geen interesse hebben, kunnen 
we b�grijpen, doch dat niet. de minste 
belangstelling wordt getoond voor het 
werk 'der vereniging door hen wier gezin
nen in de loop' van het jaar geprofiteerd 
hebben van de bijeengebrachte gelden, 
de diensten der ijverige verpleegsters en 
de bezittingen, is niet te verontschuldi
gen. 
Begrijpelijk werd de agenda vlot afge
werkt. Na enige mededelingen door de 
voorzitter, dokter C. Hoek, brachten 
secretaris en penningmeester hunnè jaar
verslagen uit. 
Volgens het verslag van de secre!aris 
loopt het ledental terug, wat zeer Jam
mer is, dewijl het Wit-Gele Kruis zoveel 
uitmuntend werk doet onder onze be-

. volking. 
169 kraamverplegingen hadden de ver
pleegsters voor haar rekening gedurende 
het jaar 1947, terwijl de wijkverpleeg
sters voor 73 gevallen in 1265 bezoeken 
hulp brachten. Voor de ijver waarmede 
de verpleegsters haar taak volbrachten 
werd de dank van het bestuur in het 
verslag vastgelegd, en in het bijzonder 
aan Zuster Clercx voor de door haar be
trachtte ijver. Deze zal tot voortzetting 
harer studie de werkzaamheden voor de 
afdeling onderbreken. 
Het Consultatiebureau werd druk be� 
zocht .Aan de Moedercursus namen 27 
jonge moeders deel, terwijl de E.H.B.O.
cursus 40 deelnemèrs telde. Verder wer
den 30 zwakke kinderen voor enige we
ken naar herstellingsoorden uitgezonden. 
Het verslag van de penningmeester ver
meldt een bedrag van 9324.33 -.1an con
tributies en giften. De St. Nicolaas-Col
lecte door de Boxtelse Harmonie en de 
Paasei-actie brachten tesamen f 1471.02 
op. 
Voor kraamhulpdiensten werd door de 
belanghebbenden f 4367,50 terugbetaald. 
Met een rente van f 9,78 uit belegde 
gelden bedroegen de totale inkomsten 
f 15278,93. 
Tegenover deze inkomsten staat een uit.
gaaf van f 18872, 11. 
De rekening toont dus een nadelig saldo 
aan van f 3593,18. • . , 
Voor het bestuur werd inplaats van mevr. 
Van Erp-Egelie, die Boxtel metterwoon 
gaat verlaten, gekozen mevr. Van Erps 
v. Oorschot. Ook de aftredende heren A.
v. d. Bogaert en A. v. d. Weijst werden
bij acclamatie herkozen. 
Bij de rondvraag werden door enige der 
aanwezigen nog suggesties gegeven om 
een groter succes te verkrijgen bij de 
Paasei-actie en St. Nicolaas-inzameling. 
Met dank aan allen die gedurende het 
jaar zoveel goed werk hebben gedaan, 
sloot de voorzitter de vergadering. 

GEMONDE 

Maandag 14 Juni organiseert de R.K.J.B. 
een excursie naar het stikstofhindings
bedrijf te Geleen, fevens zal een bezoek 
gebracht worden aan Valkenburg en 
omgeving. 



Gesprek van Vanavond 
Meenden we met ons vorige gesprek de 
kous af te hebben, wat betrof de kleine 
oplichterijen, thans blijkt het geleid te 
hebben tot een bespreking van een aan
verwante aangelegenheid, waartegen 
evenzeer beschem1Îng nodig is van ho
gerhand, nl. de weigering . van betaling 
voor kleine leveranties of diensten. 
Zaken of particulieren, die weigerachtig 
blijven, _aangeboden kwitanties te beta
len, trekken zich dikwijls geen snars aan 
van aanmaningen door incasso-bureaux. 
Straffere maatregelen zouden hier veel 
narigheid uit de weg kunnen ruimen. 
Narigheid schijnt er echter in het onder
maanse te moeten blijven. Zo horen we 
de laatste tijd herhaaldelijk klachten over 
meisjes, die zich - ook in _ons goede 
Boxtel en Omgeving! - schijnen uit te 
geven als zelatrice • van een of andere 
liefdadige instelling, om zodoende een 
aardige duit aan contributiegelden voor 
zich zelf binnen te krijgen. 
(Laten we dus als we aan liefdadigheid 

!gaan doen .'ns gerust onze goedgelovig
heid opzij zetten en bewijzen vragen!) 
Nu echter een heel ander chapitre (waar
in de dames een veel nettere rol spelen), 
de "new look" aangesneden: 
Volgens de jongste modevoorschriften 
krijgen we nu weer de lange jurk in alle 
zwier van voorheen, terwijl de ritselende, 
met kant afgezette onderjurk heel even 
te zien zal moeten zijn. Wonderlijk is 
die grilligheid van de mode. Maar even 
wonderlijk is dat de thans gelanceerde 
mode reeds jarenlang wordt voorgeschre
ven door onze Bisschoppen. Doch deze 
ontwerpers waren tot nog toe telkens 
te ouderwets van opvatting. 
Maar nu worden hun wetten dan toch 
erkend. 
Ja, Vondels woorden "Een vrouw is dui
zend mannen t' erg" blijven waar. 
A propos, wat die waarschuwingen van 
de Bisschoppen betreft: Ook op de dag 
van vandaag worden deze nog in de wind 

BURGERLIJKE STAND 

DER GEMEENTE BOXTEL 
van 1 Juni t.e.m. 7 Juni 1948. 

GEBOREN: Cornelius A. J. zoon van C. 
Poirters en van H. M. Gereats - Lam-
. berta C. M. dochter van J. C. v. Abee
len en van /1.. C. v. d. Sanden - Leonar
dus J. zoon van W. H. E. Bogers en van 
W. M. de Heij - Maria L. J. G. dochter
van J. P. v. d. Aa en van A. M. v. d.
Bogaard - Mària F. G. dochter van J.
F. de Bie en van A. Erven - Paul A. H.
zoon van A. H. Olijslagers en van H. J. 
M. v.d. Ven - Johanna W. M. F. doch
ter van P. J. v. Hameien en van G. v.
Mol - Petrus H. J. M. zoon van M. P. 
v. d. Langenberg en van W. J. Ver
donk - Maria j' .W. dochter van P. 
Schoenmakers en van J. J. v. d. Aa - ' 
Martinus P. M. zoon van P. J. J. Lem
mens en van H. J. J. M. Hendriks -
Adrianus W. M. zoon van A. v. Schijn
del en van J. C. Clement. 
GEHUWD: Adrianus H. van Heeswijk 
en Elisabeth A. Dankers - Mathijs P. 
van den Braak en Maria M. Poirters. 
OVERLEDEN: Bernardus E. M. van 
Boxtel, oud 18 mnd - Petronella Bogers, 
echtgenote van M. G. H. Donders, 66 
jaren -:-- Johanna M. van der Staak, 
echtgenote van H. Boeren, 63 jaren. 

Distributie=Nieuws 

OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 13 tot en met 

26 Juni 1948. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonkaarten KA, KB, KC 806 
440 Algemeen 500 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, 
stroop enz., of 500 gram versnape
ringen. 

441 Algemeen ± 225 gram huishoud
zeep of 180 gram toiletzeep. 

442 Algemeen 400 gram brood of 1 
rantsoen gebak. 

443 Algemeen 100 gram bloem of zeif
rijzend b'akmeel of kindermeel 

444 Algemeen 400 gram brood (geldig 
tot en met 19 Juni). 

445 Algemeen 1600 gram brood (geldig 
tot en met 19 Juni). 

447 Algemeen 2 eieren 
433 Reserve 1200 gram brood (geldig 

tot en met 19 Juni). 
436 Reserve 400 gram brood (geldig 

tot en met 19 Juni). 
Bonkaarten KD, KE 806 
940 Algemeen 500 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, 
stroop enz., of 500 gram versnape
ringen. 

941 Algemeen ± 450 gram huishoud
zeep of 360 gram toiletzeep. 

942 Algemeen 400 gram brood of 
rantsoen gebak. 

943 Algemeen 100 gram bloem of zelf
rijzend bakmeel of kindermeel of kinder

biscuits. 
944 Algemeen 400 gram brood (geldig 

tot en met 19 Juni). 
947 Algemeen 2 eieren. 
933 Reserve 800 gram brood (geldig 

tot en met 19 Juni). 
936 Reserve 500 gram bloem of zelfrij

zend bakmeel of kindermeel of kin
derbiscuits. 

Tabaks- en Versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 802. 
61, 62, 65 Tabak 2 rantsoenen sigaret

ten of kerftabak. 
63 Versnaperingen 200 gram versnape

ringen of 200 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 400 gram jam, 
stroop enz. 

66 Versnaperingen 100 gram versnape
ringen, of 100 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 200 gram jam, 
stroop enz. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 1 t Juni worden gebruikt. 
Niet-aangewezen zijn en vernietigd kun
nen worden de bonnen: 392, 394, 395, 
894, 895 Melk, 400, 401, 402, 407, 904, 
906, 907 Reserve, 917, 919 Algemeen. 

geslagen. En dan doelen wij eens niet op 
de a.s. verkiezingen, doch op de bal
sturige personeelsverenigingen, die de 
laatste tijd weer uit de grond gestampt 
worden. Zo hebben we in Boxtel weer 
een toneelvoorstelling kunnen gaan zien 
van een fabrieks-toneelclub in De Ark, 
terwijl we Dinsdag weer kennis hebben 
kunnen maken met bedrijfs-ontspanning 
bij de voetbalwedstrijd, die ten bate van 
Kath. Thuisfront gespeeld werd, zonder 
dat hiervoor naar ons later ter ore 
kwam, de algehele goedkeuring van K.T. • 
verkregen was. 
Het doel prijzen wij, doch de middelen, 
die aangewend zijn om dat doel te be
reiken, menen wij, mèt Katholiek Thuis
front, toch met enige reserve te moeten 
begroeten. 
En zeer terecht verbood een plaatselijke 
vereniging haar leden medewerking te 
verlenen aan deze z.g. ,,wilde wedstrijd" 
(door de K.N.V.B. verboden). 
En waarom tenslotte, krijgen argeloze be
zoekers en sympathiserende leden van 
Kath. Thuisfront een ontmoeting tussen 
twee fabrieksploegen voorgezet, in plaats 
van een ontmoeting tussen een Boxtels en 
Schijndels elftal, zoals - overigens erg 
tactvol - werd aangekondigd? 
Wij mogen toçh niet aannemen, dat de 
leden van de Boxtelse voetbalvereni
gingen nog te veel bekrompenheid van 
geest bezitten om zich 'n enkele avond 
één te voelen voor Katholiek Timisfront. 
Een ontmoeting tussen twee werkelijke 
plaatselijke elftallen zou in vele opzich
ten gezonder zijn dan deze "het-doel
heiligt-de-middelen-we<lstrijd", die, nu het 
gesloten seizoen voor de deur staat, een 
complete nasleep van dergelijke gebeur
tenissen kan hebben, waardoor het Bis
schoppelijk vermaan in feite toch gene
geerd wordt en waardoor wij ons ge
noodzaakt zouden zien in "Het Gesprek 
van Vanavond" nog eens een zelfde 
klaagmuur op te trekken, terwijl wij ons 
vast hebben voorgenomen bij gelegen
heid ook 'ns de zonzijde van het leven 
te gaan zien. 

Sociale Verzekeringen 
SOCIALE BIJSTAND. 

II 

Somde ik in het vorig artikel de verstrek
kingen op, waarop demobiliserenden aan
spraak kunnen maken, hieraan kan nog 
het volgende worden toegevoegd. Slagen 

--zij er niet in een werkkring te vinden, 
dan kunnen zij door de zorg van het 
Rijksarbeidsbureau - hetzij in een be
drijf, hetzij in een Rijkswerkplaats voor 
Vakontwikkeling - worden geschoold, 
herschoold of omgeschoold. 
Gedemobiliseerden met studieplannen 
kunnen onder bepaalde omstandigheden 
voor renteloze studievoorschotten of stu
dietoelagen in aanmerking komen. 
Naast al deze maatregelen en uitkerin
gen ineens kom ik terug op het slot van 
het vorig artikel dus de regelingen be
doeld waarbij de Gemeentebesturen hun 
medewerking verlenen. Dit betreft in de 
eerste plaats de Militaire Overbruggings
regeling. 
Op grond van deze regeling kan aan ge
demobiliseerden, die ten minste 6 maan
den in werkelijke dienst zijn geweest en 
hun dienst op goede wijze hebben ver
vuld een tijdelijke - doorgaans wekelijk
se - uitkering worden verstre,kt. 
Deze uitkering bedraagt voor hen, die 
ten tijde van hun demobilisatie kostwin
ner waren, gedurende de eerste 6 maan
na dit tijdstip 80 % en gedurende de 
daarop volgende 6 maanden 60 % van 
hun laatst genoten militaire inkomen. 
Voor niet kostwinners zijn de percenta
ges hetzelfde doch in plaats van 6 maan
den, perioden van 3 maanden. Inkom
sten uit arbeid worden voor 2/3

1 
inkom

sten niet uit arbeid ten volle gekort. Als 
maximum grens waarboven uitkering plus 
inkomsten van de gewezen militair niet 
uit mogen gaan is - voor wat de eerste 
6 maanden (niet kostwinners 3 mnd.) be
treft een bedrag gesteld gelijk aan 90 %
van het laatst genoten militair inkomen. 
Voor de volgende 6 (niet kostw. 3 mnd.) 
maanden ligt deze grens bij 70 % van 
genoemd militaire inkomen. Oh duidelijk 
te zijn een voorbeeld. 

Een gehuwde demobiliseert, had een 
militair inkomen van f 40 per week. 
Deze man ontvangt, werkzoekende, 6 
maanden 80 % of f 32 per week en 
6 maanden daarna 60 % of f 24 per 
week. Heeft hij nu f 15 bij-inkomen 
uit arbeid, dan zou hij 2/3 daarvan 
moeten missen, of f 5 bij ontvangen. 
Aangezien echter zijn uitkering f 32 + 
deze f 5 totaal f 37 bedraagt en dit_ 
f 1 uitgaat boven 90 % van zijn mili
táir inkomen van f 40 ten tijde van 
demobilisatie, ontvangt hij slechts 
f 4 bij. 

Voor kostwinners als voor niet kost
winners is nog een uiteindelijk maximum 
en minimum gesteld indien zij bij-inkom
sten uit arbeid genieten. Als maximum 
bedrag geldt f 75 per week, als mini
mum het bedrag dat betrokkenen bij op
neming in de Overbruggingsregeling 
zouden ontvangen. 
Voor de rechthebbenden geldt (behou
dens ontheffing hiervan door het Ar
beidsbureau, de verplichting zich bij het 
Arbeidsbureau als werkzoekenden te 
doen inschrijven. Als ingeschreven werk
zoekenden dienen zij aangeboden pas
sende arbeid te aanvaarden of een pas
sende cursus voor her- of omscholing te 
volgen. 
In bepaalde gevallen kan in plaats van 
een periodieke uitkering een bedrag in
eens worden toegekend en zelfs een aan
vulling op verdiend loon worden ver
leend. 
Personen, die voor een militaire over
bruggingsuitkering in aanmerking wensen 
te komen, dienen zich met een verzoek
schrift te wenden tot de minister van 
Oorlog, respectievelijk Marine, waarna 
deze bij inwilliging aan het betreffende 
gemeentebestuur, dat met de uitbetaling 
is belast, de nodige gegevens voor het 

at is B. K. ? 
••••• 

vaststellen van de uitkering doet toe
komen. 
Een tweede regeling, waarbij de ge
meentebesturen ingeschakeld zijn is die 
ter tegemoetkoming in de kosten van 
vrijwillige ziekteverzekering_ 
Volgens het Besluit Demobilisatie-Voor
ziening kunhen gedemobiliseerden die 
een her- of omscholingscursus volgen of 
ene uitkering krachtens de Militaire 
Overbruggingsregeling genieten, dan wel 
een studietoelage of renteloos studie
voorschot ontvangen hebben, zolang 
deze voorzieningen duren (doch niet 
langer dan één jaar na hun demobilisatie) 
een tegemoetkoming in de kosten voor 
vrijwillige Ziekteverzekering ontvangen. 
Deze tegemoetkoming bedraagt f ! ,
per week en wordt door het Gemeente
bestuur van de woonplaats van betrok
kene uitgekeerd na overlegging van de 
betreffende kwitanties van het Zieken
fonds. 
De derde regeling, waarbij aan de ge
meentebesturen een taak is toebedeeld is 
die ten behoeve van tewerkgestelden op 
een scholingscursus. Deze scholing, her
of omscholing kan plaats vinden in een 
Rijkswerkplaats voor Vakontwikkeling of 
in een bedrijf. De plaatsing geschiedt in 
beide gevallen door het Gewestelijk Ar
beidsbureau. Dit bureau betaalt een zo
genaamde tijdsvergoeding. Is deze ver
goeding hoger dan de tijdsvergoeding 
welke normaal op Rijkswerkplaatsen 
wordt verleend, dan wordt het meerdere 
door het Arbeidsbureau bij de gemeente 
waar de gedemobiliseerde woonachtig is 
gedeclareerd. 
Mocht er nog een verschil bestaan tus
sen de militaire overbruggingsuitkering 
en het bedrag van de genoten tijdsver
goeding, dan wordt dit ·verschil recht
streeks door de gemeente uitbetaald. 
Vindt de scholing plaats i'n een onder
neming, dan kan de ondernemer de trai
ningstoeslag via het Geweestelijk Ar
beidsbureau declareren aan het bestuur 
van bovengenoemde gemeente van inwo
ning van betrokkene. 
Slot. H. v. d. K. 

EEN LEKKERE 

VERSTERKING VOOR 

DE KINDEREN 

Kinderen, die overdag zo ge
weldig beweeglijk kunnen zijn, 
hebben een krachtige voeding 
nodig. En ook nog bij talloze 
andere gelegenheden zal Moe
der zoeken naar een verster
kend voedsel, wat haar kind 
goed doet en graag gegeten 
wordt. 
Maak dan eens een lekkere kop 
De Gruyter's cacaomalt. De kin
deren smullen er van en cacao
malt is buitengewoon verster
kend en voedzaam. Geef cacao• 
malt iedere dag voor het naar 
bed gaan. Dat kan, want cacao
malt is zonder bon. 
Van Il.Juni tot 17 Juni een 
extra tractatie er bij, want bij 
ieder busje De Gruyter's cacao
malt 100 gram pepermunt (op 
bon) g ra tiL �5

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" 

Voor Zondag heeft de R.K.S.V. ,,Box
tel een groot programma op stapel ge
zet, dat ongeveer de gehele dag in be
slag zal nemen. 
De dag begint om 9 uur met een H. 
Mis in de Petruskerk, waaronder Alg. 
H. Communie. Direct hierna wordt er
voor de werkende leden van de afde
lingen Korfbal en Voetbal in het club
lokaal een koffietafel aangeboden.
Om 12 uur spelen de A-junioren een hul
digingswedstrijd tegen de Philipsjunioren, 
terwijl de korfbal-twaalf om kwart over 
één hun krachten te meten krijgen met 
Rood-Wit, uit Tilburg. Om 3 uur speelt 
het eerste elftal van de afd. Voetbal zijn 
huldigingswedstrijd tegen St. Michiels
gestel, de derde klasse-kampioen. 
's Avonds wordt de feestavond in het 
St. Paulusjeugdhuis verzorgd door het 
bekende Radio-cabaretgezelschap van 
Jan van Ostade .. 

K. S. V. ,,0. D. C. 
O.D.C.-Swift 3-1

Het zou ten enenmale onmogelijke zijn, 
om deze wedstrijd te verslaan. Het zou 
te eentonig worden door van de ene her
haling in de andere te vallen. 
Laat ons volstaan met te zeggen dat er 
weinig viel te beleven; dat het een de
monstratie was van voetbalmoeheid. 
Juist voor het verstrijken van de eerste 
helft namen de gasten de leiding en 
direct na de hervatting leek het er op 
dat O.D.C. uit een ander vaatje zou tap
pen, want nadat de rechtsback van Swift 
op de doellijn had kunnen redden, 
maakte v. d. Boogaard reeds in de eerste 
minuut gelijk. Dit bleek echter maar een 
bevlieging te zijn, want men verviel weer 
in het pietleuterig spel van voor de rust. 
De gasten, die kans hadden om de over
winning mee naar huis te nemen, gingen 
tot het offensief over, doch zagen geen 
kans de ODC-verdediging te nemen. 
Schalkx maakte voor ODC het tweede 
doelpunt en A. Pennings doorboorde 
voor de 3e maal het Swift-doel. 

De A en B Junioren die tegen de Ouden
bosch dito's speelden, speelden enthou
siaster. Het A-elftal boekte een gelijk 
spel en de B-jongens behaalden een 2-0 
overwinning, waardoor <le beker in het 
bezit van ODC kwam. 
Het A-elftal versterkt met enkele spelers 
uit het eerste, speelt Zaterdagmiddag om 
4 uur tegen B.V.V. 4 in Den Bosch en 
dan is het uit met voetbal. 

Tot 15 Augustus. 
SPORTDAG R.K.J.B. 

EN R.K. BOERINNENBOND. 
Op Zondag 20 Juni zal de eerste sport
dag van de Kring Tilburg worden gehou
den. Aan de afdeling Boxtel van de 
R.K.JB. is dit jaar de eer te beurt geval
len, deze sportdag te mogen organiseren. 
De wedstrijden zullen gehouden worden 
op de prachtig gelegen sportvelden ach
ter het St. Paulus Jeugdhuis in de Nieuw
straat. Hier zal men kunnen zien, dat 
onze jonge boeren en boerinnen ook op 
sportgebied al aardig wat presteren. 
Het programma vermeldt o.a. 1500 m 
hardlopen, pyramidebouw, verplichte en 
vrije oefeningen, uit te voeren door elke 
afdeling en een massademonstratie, 
waaraan ruim 400 deelnemers zullen 
medewerken. 
In de advertentie, die volgende week in 
dit blad zal worden opgenomen, zullen 
nog nadere bijzonderheden over deze 
groots opgezette sportdag worden be
kend gemaakt. 

ATHLETIEK 
Ten bate der Weldadigheid organiseert de 
afdeling Athletiek van O.D.C. op 4 Juli 
a.s. haar Boxtelse kampioenschappen. De
zuivere opbrengst komt ditmaal geheel 

• ten goede aan het Actie-comité voor het
Verwaarloosde kind.,
Duizenden met totale ondergang be
dreigde kinderen in Nederland moeten
geholpen worden. Steunt daarom deze
actie door het kleine offertje van f 0, 10
entree te voldoen en geniet van de pres
tatie's die onze gezonde jongens U kun•
nen 'geven door de sport. 
Het programma is zéér aantrekkelijk,
waarom wij alle ingezetenen oproepen,
en hopen dat zij van hun belangstelling
blijk geven door een geheel gevuld
terrein.
IEDERE sportliefhebber kan zich voor
een of meer nummers laten inschrijven
tot 1 Juli 1948 bij W. V.d. Wouw, Nieu
we Kerkstraat 33, of bij het Bestuµr der
afdeling Athletiek, p.a. J. v. d. Wouw,
Nieuwe Kerkstraat 33, en Chr. v. Asveld,
Koppel 11, alhier.
Het inschrijfgeld bedraagt voor jongens
tot 19 jaar f 0,20 en voor heren f 0,30 
(bij inschrijving te voldoen).
Wederom worden prachtige prijzen ter
beschikking gesteld.
Voor het geval dat particulieren of
zakenlieden voor dit doel hun bijdrage
willen leveren in het gratis beschikbaar
stellen van een prijsje, zal dit gaarne
worden afgehaald. Opgave te richten tot
voornoemd bestuur.
Wij danken U bij voorbaat.
De kampioenschappen zullen gehouden
worden op een der terreinen van O.D.C.�
aan het Sportpark. Zij vangen aan om
14 uur en bestaan volgens programma
uit:
80 meter hardlopen voor jongens.

Hoogspringen, verspringen en kogel
stoten. .. 

voor Senidren: 
100 m. hardlopen 

• 400 m hardlopen
3000 m hardlopen

hoog- en verspringen. 
voor Veteranen: (boven 36 jaar) 

100 m hardlopen 
1500 m hardlopen 
.. verspringen en discuswerpen.

W1J rekenen op Uw belangstelling. 
Namens het bestuur der afd. 
Gymnastiek en Athletiek 
J. F. v. d. WOUW, Voorz. 

POLITIEHONDENWEDSTRIJD 

,,DE WACHT IN HET VELD" 
KLASSE A. (!ste prijs) 
1. J. v. Roosmalen (Schijndel
2. K. Steenbakkers (Schijndel)
3. J. Langenhuizen (Schijndel)
4. W. Pijnenburg (Heeswijk)
KLASSE B. (!ste prijs)

300 p.
278½ p. 
278 p.
239 p.

1. J. Wijgergangs (Schijndel) 224 p.
2. A. Schuurmans (Heeswijk) 216 p.
3. A. v. Weert (Esch) 98½ p. 
De leiding van de wedstrijd was in han
den van de Heer H. v. d. Meyden. 
Pakwerker was de Heer P. Teulings. 
Het pers. rivieren werd afgewerkt door 
de Heer Fr. v. d. Langenberg. (Allen van 
,,De Wacht in het Veld"). 
Keurmeesters waren de Heren Th. v. d. 
Langenberg en C. v. Heyst, beiden uit 
Eindhoven. 

Ingezonden stukken 
NOG ZO'N SLACHTOFFER 
VAN DE 
JEUGDBEWEGING. 

Zeer Geachte Redactie: 
De titel is wel een beetje bloederig. Maar 
het is niet zo erg hoor! 
Ik heb me laten inspireren door uw 
ronkende headlines. 
Eerlijk gezegd: ik durfde niet aan uw 
artikel over de jeugdbeweging te begin
nen. Ik kreeg al direct een spookbeeld 
voor me van een afgrijselijk ongeluk of 
de bloedstromen van het abattoir. 
Doch zo heel toevallig, toen ik aan een 
kopje koffie zat, viel m'n oog op het 
antwoord van Z. K. En zo van liever• 
lede, terwijl je je boterham kauwt, pro
beer je 't naschrift van de redactie te 

B. K. montert U op, brengt U 
in goede stemming, brengt vro
lijkheid en kans op geluk. 
Groot en klein, oud en jong 
moeten er van profiteren. 
B.K. zal kinderen doen glunde
ren, jongens en meisjes in edel-_ 
moedigheid doen wedijveren. 
B. K. kan verloofden gelukkig 
maken. 
B. K. is alles voor allen ! 

slikken; en daarna het stukje van. Bra
bants Centrum van 21-5-'48 zo ongeveer 
als mosterd na de maaltijd. Laat 'n wran
ge smaak in je mond achter. Ik zal het 
nooit iemand ,aanraden. 
Zo ziet U de jeugdbeweging: de voor
delen: de jeugdbeweging houdt de "kin
deren" van straat; in de jeugdbeweging 
zijn verschillende karakters, welke elkaar 

--. schaven en polijsten. 
Het nadeel: de kinderen thuis weg; maar 
dat kan niet anders want de ouders kun
nen tegenwoordig de kinderen geen vol
ledige opvoeding geven. De jeugdbewe
ging is een noodzakelijk kwaad. (Dit 
laatste als een heerlijk refrein van uw 
sonore lied.) Dan volgt de oproep: men
sen komt en "slachtoffert" U zelf voor 
dit schone ideaal. 
Komt naar de jeugdbeweging hier ter 
plaatse, om de kinderen van straat te 
houden, om ze te bewaren tegen aqto
ongelukken, belletje trekken, slechte 
vriendjes enz. enz. (Leve de bewaar
school!) (Dat zal de "kinderen" wel 
lokken, zeker als ze baard beginnen te 
krijgen!) 
Komt naar de jeugdbeweging, daar ma-
ken we gladde steentjes. 
Die doen we in een kattepult en we 
schieten ze heen, waar we willen. Leve 
de leiders die deze massa van gladde 
jongens moeten pakken en zakken! 
Ouders stuurt toch uw kinderen, want 
in de moderne tijd kunt U ze niet van 
straat houden en niet tegen elkaar laten 
botsen. Pas echter op dat U geen min
derwaardigheidscomplex krijgt. 
Lieve redactie: als er anders niets over 
de jeugdbeweging te zeggen valt, dan 
is het schaarse papier van uw blad veel 
beter besteed. Want zó beschouwen het 
de meeste buitenstaanders. 
Probeer dan a.j.b. niet nog meer "slacht
offers" te maken. Och we hadden zo 
graag, dat er eens goed en positief over 
de moderne jeugdbeweging geschreven 
werd. Uw maaltijd bestaat uit héél oud
bakken brood met verzuurde .boter en 
enkele augurkjes. Neem eem een apé
ritifje voor het eten, neem eens een. 
snee gekruide koek. Dan zult U vrolijker 
en niet zo zwaar op de hand zijn. Ik ge
bruik gaarne wat zout. Neem het me 
niet kwalijk! 
U kunt zeggen: de dienstbode is een 
noodzakelijk kwaad. 
Toch ondervinden wij dagelijks, dat zij 

, een noodzakelijk goed is, als wij het ge-
luk hebben (of niet, of half) een hulp 
in de huishouding te kunnen krijgen. 
Bent U hooghartig tegen haar, als zij zich 
,,jeugdbeweging" noemt? 
De school is ook eel\ noodzakelijk 
kwaad, ze haalt de kinderen thuis ook 
weg. Arme _zich "slachtofferende" onder
wijzers! 
De ziekenhuizen zijn een noodzakelijk 
kwaad; arme verpleegsters! 
De harmonie is een kwaad ding, want 
ze brengt de mensen uit huis op straat ... 
ze maken daar lawaai. . .  maar gelukkig 
is er een dirigent, die zich "slachtoffert" 
hij werkt zich zelf in het zweet... en 
weet uit dat kluwen van mensen en in
strumenten van triangels en fluiten iets 
te maken, wat het oor niet al te veel 
pijn doet. Ofschoon de honden er nog 
van op de loop gaan). 
Waarom bent lJ zo zwartgallig als het 
over de jeugdbeweging gaat? U ziet al
léén het negatieve. U bent theoreticus 
en pessimist en dus per se buitenstaan
der. Want zó begrijpt U noch de jeugd, 
noch haar beweging. 't Is er mee aJs met 
de vader, die zelf nooit gevoetbald heeft 
en er mordicus tegen is: ,,Jongen, je 
mag niet voetballen. Altijd 's Zondags 
weg, altijd kapotte schoenen en kousen. 
Trouwens wát is nu voetballen, zoon lief? 
Als een dwaze tegen een bal staan trap
pen, als een gek over het veld dat ding 
achterna lopen." 
En tóch wil de jongen. Vader kan thuis 
geen elftal maken met moeder in de goal 
en de zusjes back, daarom wijkt hij. voor 
het noodzakelijk kwaad: och, zegt hij 
eindelijk, daar zit nog wel iets goeds in: 
ze hebben iets te doen, zijn van de straat 
en leren met andere jongens omgaan. 
Als je een muis voor een toverlantaarn 
zet, wordt • ze zo groot als een olifant 
en als je een kwartje vlak vóór je oog 
houdt, wordt het kwartje groter dan de 
stralende zon. Als je propaganda moet 
maken voor een bepaald soort jam, zeg 
je toch niet: ,,Koop deze jam: je gaat 
er zeker niet direct dood van, maar je 
moet toch iets bij je brood hebben!" 
Een reiziger in sigaren en likeur zegt' 
toch niet: ,,Koop mijn sigaren, ze zitten 
wel vol nicotine, maar dat is een nood
zakelijk kwaad. Je bent in alle geval niet 
direct de sigaar! En mijn likeur! Die 
moet ge kopen het is maar heel zwak 
vergift." 
Er zijn slachtoffers èn slachtoffers. Een 
drama is mooi, als 0't opschrift luidt: 
"Slachtoffer van zijn plicht". Je kunt 
óó)i: het "slachtoffer" zijn van de mees
ter op school, ook al van een of ander 
journalistiek vernuft. De voetbal is 't 
slachtoffet van de spelers en de muis 
van de kat. Doch denk eens na over de 
slachtoffers van· de competities en van 
de film, slachtoffers, die wel op Zondag 



"geslacht" worden maar het tegendeel 
van een offer zijn. 
Als U dáár goed over nagedacht hebt, 
schrijf dan een tragedie in vijf bedrijven 
over sommige leiders en leidsters van de 
jeugdbeweging, die te enthousiast zijn 
geweest en te veel voor de goede zaak 
hebben over gehad. 
Is het wonder, dat er een leider., van 
buiten Boxtel dat geschrijf van U te 
machtig werd en zich afvroeg, waarom 
er niemand iets op antwoordde? In zijn 
ingezonden stukje liet hij iets zien van 
de positieve waarde der moderne jeugd
beweging. flij vond een dergelijke manier 
van propaganda voeren geschikter dan 
de Uwe, De redactie wil het laatste 
woord hebben. Goed. Dat kan. Eerst her
haalt ze haar refrein (wie zet het op 
muziek?) ,,Wij houden staande, dat de 
jeugdbeweging een noodzakelijk kwaad 
is" ...... en dan volgt nog eens, dat de 
opvoeding de taak is van het gezin. 
Natuurlijk! Doch dáár gaat het niet over. 
U had er evengoed onder kunnen zet
ten: ,,We houden staande" dat kiespijn 
zeer doet en dat je je met castellazeep 
heerlijk kunt scheren; dat je door een 
donkere bril alles anders ziet, dat er 
geen schaduw bestaan kan, of er moet 
ergens licht schijnen. 
Gooi die eigenteelt toch - weg en neem 
eens tijd om de zuivere lentelucht in te 
ademen! 
Adam en Eva hadden geen school nodig 
voor hun kinderen. Doch denk je, dat 
de school nu ooit zal worden afgeschaft? 
Wilhelmus van Nassouwe had geen 
jeugdbeweging nodig, doch het leven 
gaat steeds sneller en heftiger. 
Behalve intellectuele training is harder
en steeds harder nodig de karaktervor
ming en inleiding in 't volle moderne 
leven. Hoe ingewikkelder 't leven, hoe 
meer specialisatie. Hoe meer dokters, 

. hoe meer ziekenhuizen! 
Noodzakelijk kwaad? Doch· ook nood
zakelijk goed! 't Is onverantwoord, om 
.de kans, welke God ons geeft, niet te 
gebruiken. Nog nooit van intensieve 
jeugdbeweging gehoord? There is a trea
sure hidden. 
Come, and find it. 

Insider. 

NASCHRIFT. 
De redactie van Brabants Centrum is na
uw onhoffelijk schrijven nog niet be
keerd en houdt nog steeds .staande dat 
de jeugdbeweging een noodzakelijk 
kwaad is. 
,,Insider" is niet in staat met een schrij
ven als ,dit mij van êle onjuistheid dezer 
stelling te overtuigen. Als hij succes wil 
hebben, dan lijkt mij een discussie bij 
een borrel of een glas wijn daartoe beter 
geëigend dan een ingezonden stuk in 
deze toon, die wat dissonantisch aandoet 
in het tot nu· toe gevolgde schema. 
(Discussie 'gesloten). H. v. d. M.

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Zondag 13 Juni

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De H. Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H. 
Mis van kwart voor 8 wordt opgedragen 
voor een bizondere intentie en tegelijker
tijd op het zijaltaar gel. H. Mis voor de 
levende en overleden leden van de R.K. •
Sportvereniging "Boxtel". Vandaag komt 
de Bossche bedevaart naar het H. Bloed. 
Daarom zal bij goed weer om half 11 de 
Hoogmis worden opgedragen in het Pro
cessiepark. Op dezelfde tijd zal er om 

Geboren-: 

half 11 een stille H. Mis zijn in de kerk.
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e
schaalcollecte voor de bizonäere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in 
de milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. Vanavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. Donderdag om 7 uur Lof 
met rozenhoedje. Zaterdag is er gelegen
heid tot biechten van half 3 tot 4 uur 
en van 6 tot half 8. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Adrianus v. d. Meyden, z.a. 
gel. H. Mis tot bijz. intentie. H. Hart
altaar gel. H. Mis v. Gerardus Leyten te
's Hertogenbosch overleden; om half 8
gel. H. Mis voor Henrica Hensen, z.a.
gel. H. Mis voor. Franciscus Verheyden 
vanwege de jongens in Indië; om half 9 
gel. H. Mis•voor Henrica Muselaars van 
Drunen vanwege het H. Bloed; om 10 
uur Huwelijksmis. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Antonius v. d. Pasch vanwege 
het gez personeel van Van Oerle's weve
rijen, z.a. gel. mndst. voor Maria v. d.
Loo-v. d.Langenberg; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor overleden ouders van Mier
lo; om half 8 gel. H. Mis voor Gerardus
Veroude, z.a. gel. H. Mis voor Johanna
Pastoor-v. d. Besselaar; om half 9 gel.
jrgt. voor Maria van Eindhoven-Schellen;
om half 10 Huwelijksmis.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Anna van Oirs_chot-Schee
pens, z.a. jrgt. voor Cornelis Voermaas, 
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Gerarda
van Hemmen-van Vught; om half 8 gel.
H. Mis voor onze jongens in Indië van
wege Maria's Biddend Leger, z.a. gel. H.
Mis voor Jan Voets te Eindhoven over
leden; om half 9 gel. mnd�t. voor Johan
na Kusters-de Kort.
DONDERDAG: om kwart· voor 7 gez. 
nmdst. voor Rosalie de Haas-Selhorst, 
z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmina v. Hal
de Wit, H. Hartaltaar gelezen H. Mis
voor Martinus Verleg; om half 8 ge
lezen maandstond voor Ann<t f !ensen
v. d. Langenberg, z.a. gel. mndst. voor
Petronella van Grinsven-v. d. Steen; om
half 9 gel. H. Mis voor Petrus Laus v.w.
de R.K. Kapperspatroonsbond afd. Boxtel
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Maria Broekmeulen-Hazenberg, z.a. 
gel. mndst. voor Johanna van Woensel
Spierings, H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Wilhelmina van Hal-de Wit vanwege de 
buurt; om half 8 gel. mndst. voor Gerar
dus van Brunschot, z.a. gel. H. Mis voor 
Harrie v. d. Wetering vanwege het per
soneel; om half 9 gel. H. Mis voor 
Sjaak van Vlerken. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Hendricus Broekmeulen, z.a. gel. H. 
Mis voor Wilhelmina van Hal-de Wit 
vanwege kennissen, H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Michaël v. d. Meyden en 
Anna v. d. Ven de hsvr.; om half 8 gel. 
H. Mis voor Johanna Kusters-de Kort
vanwege de buurt, z.a. gel. H. Mis voor
Hendrica Cijffers-Bruns; om half 9 gel.
H. Mis voor Alfonsus van Vlerken van
wege de Spaarvereniging ,,'t Vergulde 
Hert" 
In het Liefde huis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Maria van 
Gerwen. Dinsdag gel. H. Mis voor Jaco
ba v. d. Wetering-Janssen. Woensdag gel. 
H. Mis voor Gerardus Schellekens.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Hendricus Adrianus Snel
laars en Francisca Henrica Petronella
Bertens, beiden geb. en won. in deze
parochie; Làmbertus Johannes v. ·d. Mey
den, geb. en won. in de parochie van het
H._ Hart en Johanna Maria Wouters, geb.
in de Eerde en won. in deze parochie;
Adrianus Cornelus Bevers en Henrica
Maria de Laat, beiden geb. en won. in
deze parochie, waarvan heden de te af
kondiging geschiedt. Johannes v. d. Mey
den uit deze parochie en Francisca

Adriana Elands uit de parochie van St. 
Cathrien te 's Bosch; Wilhelmus Snel
laars uit deze parochie en Theodora 
Driessen uit de parochie van het H. Hart 
waarvan heden de 3e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen, waarin 
niet gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 

PAROCHIE H. HART BOXTEL 
4e Zondag na Pinksteren 
13 Juni 1948 

De te schaal is voor de Kerk; de 2e voor 
de B.N. 
Vandaag wordt in onze parochie de jaar
lijkse "Korendag" gehouden van de Ko
renbond. De Hoogmis om half 11 zal 
worden gezongen door de gezamenlijke 
koren van de .Korenbond. Uitgevoerd
zal worden de drie-stemmige Mis van 
Refice. (Directeur C. Suys, Organist J
Driessen). 
Voor de H. Mis zal de organist ten ge
hore brengen: Premier Choral van H. 
Andriessen. 
In verband met de Korendag vervallen 
de vergaderingen van Santa Teresa en 
der • KI. H. Familie voor Jongens. In 
plaats daarvan worden zij verzocht de 
Plechtige Hoogmis en het Lof bij te 
wonen. 
Om half 3 Plechtig Lof gezongen door 
de gezamenlijke Kerkkoren. Vóór het 
Lof Prélude van Jan Nieland. Het Lof 
om 7 uur vervalt. 
Vrijdagavond om half. 8 repetitie voor 
de zangeressen der H. Familie. 
Doopuur: iedere dag van half 3 -3 uur. 
Biechturen: Zaterdag van 3-4 uur, en 
van 6-8 uur. 
Deze week wordt de contributie v. d. 
Broederschap van het H. Bloed en van 
de Broed. Boxtel-Kevelaar opgehaald. 
ZONDAG, 13 Juni: 6 uur lezende 
dienst; 7 uur 1.d. voor de parochie; 8 
uur lezende dienst; kwart over 9 l.d . 
voor overleden Vader; half 11 de Hoog
mis voor Jacoba v. d. Wetering-Jansen 
v.w. Broed. 0. L. Vr. in het Zand.
MAANDAG, 14 Juni: 7 uur Pl. I.m. v.

Wilhelmina Steenbakkers-Thien; l.j. v. 
An toon Hoffmans; Ld. voor Maria van 
Opstal-v. Breugel; kwart voor 8 1.d. voor 
Henricus v. Weert en echtgen.; Ij. voor 
Maria v. Liempd-v. d. Sande; half 9 z.d. 
uit dankbaarheid. 
DINSDAG, 15 Juni: 7 uur Gef. z.j. voor 
Mevr. Cornelia Eras-v. Campen; Ld. tot 
genezing van een zieke t.e.v. 0. L. Vr. 
v. Altijdd. Bijstand; I.m. voor Maria
Langenhuizen-Stüpp; kwart voor 8 Ld.
voor Piet v. d. Kruys; I.d. voor Gerardus
Leyten-Dankers te 's-Bosch overleden;
half 9 l.j. voor Dina Kleys-Potters.
WOENSDAG, 16 Juni: 7 uur Ld. voor 
Jan Hazen berg; Ld. voor Rosalia Her
mes-Schüller; kwart voor 8 Ld. voor Wil
lem Mathijssen v.w. Personeel Nefa; half 
9 Ld. voor de Heer Karel Alexander 
Smit; half 10 Huwelijksmis; half 11 Hu-
welijksmis. 
DONDERDAG, 17 Juni: 7 uur Pl. I.m. 
voor Willibrord v. Zeeland; I.m. voor Jo
hanna v. Heeswijk-Covers; I.m. v. Mar
tinus v. Eyndhoven; kwart voor 8 l.d. v. 
Francisca Pijnenburg-Dieden; I.m. voor 
Rosalia Hermes-Schüller; half 9 z.j. voor 
Kap. K. Verhagen. 
VRIJDAG, 18 Juni: 7 uur l.d. voor Eli
sabeth Megens-v. Wees; Ld. voor Wil
helmus v. d. Aa; l.d. voor Jan v. d. Aa; 
kwart voor 8 I.d. voor Christiaan Merkx; 
I.m. voor Gerardus Elissen; half 9 I.m.
voor Roos v. Susante-Litjens; half 8 Re
petitie zangeressen H. Familie v. Meisjes. 
ZATERDAG, 19 Juni: 7 uur I.d. voor 
Gerardus Roosenboom; l.d. voor Anto
nius Wagenaars, echtgen. en zonen; l.j. 
voor Adriana Verhoeven-Hamen; kwart 

voor 8 l.j. voor Johannes Bekkers; l.j. v. 
- Martinus v. Pinksteren en Cornelia v. d.

Akker ·z.e.; half 9 z.d. uit dankbaarheid.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

4e Zondag na Pinksteren
ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der
parochie; 10 uur jaarg. Johanna Bekkers.
MAANDAG: half 8 jaarg. Johanna v. d.
Schoot.
DINSDAG: half 8 jaarg. Henricus Raaij
makers en Maria de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jaarg. Willem
Eijkemans en Johanna Maria de hsvr.t
DONDERDAG: half 8 jaarg. Cornelis
Voets en Paulina de hsvr.
VRIJDAG: half 8 jaarg. Henricus Ver
hagen.
ZATERDAG: half 8 jaarg. Lamberdina
hsvr. van Henricus Verhagen.
Maandag mndst. Adrianus v. Ruremonde.
Dinsdag mndst. Joannes v. Nistelrooy.
Woensdag H. Mis Henrica v. Logten.
Donderdag H. Mis Willem v. d. Linden
vanwege de buurt. Vrijdag H. Mis Adria
nus v. Oirschot, broederschap Lev. Ro
zenkrans. Zaterdag H. Mis Adrianus v.
Oirschot, lid proc. Hakendover.
PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL

Vierde ZoncJag na Pinksteren 1948
ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie
v. d. parochianen; half 9 jrgt. voor Ar
noldus Jilesen; 10 uur gez. H. Mis, om
Gods' zegen te verkrijgen over het be
waarschoolonderwijs.
De eerste schaal is voor onze eigen kerk,
de 2e voor B.N.
Om half 3 Lof met Rozenhoedje, om
Gods' zegen te verkrijgen over Orion
en de kapel v. Stapelen.
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart ov.er 8 gez. jrgt. v.
Petrus Schakenraad.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Franciscus
Veroude, Geertruida v. Oirschot en Jo
hanna Boons hsvr.; kwart over 8 H. Mis
voor Weduwe Maria Berends-Toonen.
WOENSDAG:' half 8 jrgt. voor Theo
dorus, Cornelia en Franciscus Veroude;
kwart over 8 mndst. voor Barbara van
Kasteren, Weduwe van Hendrikus Ver-
oude .
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Fran
ciscus Ha braken; kwart over 8 H. Mis
tot intentie v. d. leden v. d. Godvruch
tige Vereniging ter ere v. d. H. Theresia.
VRIJDAG: half 8 H. Mis v.w. Boerin
nenbond voor Mej. Anna Maria Peijnen
burg-v. d. Sande; kwart over 8 H. Mis
voor Mevr. Maria Maas-de Werd.
ZATERDAG: half 8 H. Mis v.w. K.A.B. 
afd. Boxtel voor Gerardus Leyten; kw. 
over 8 H. Mis voor Alfons v. Vlerken 
te Boxtel overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur, daarna Lof met Rozen
hoedje, om het comunisme af te weren 
en opbloei van het verenigingsleven op 
katholieke grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor het welslagen van een noveen voor 
een zieke ter ere v. d. H. Jozef. 
In deze maand is een ieder, die zijn bank 
of plaats wenst te behouden voor de 
loop van een jaar, in de gelegenheid, 
deze plaatsengelden te betalen tegen de 
vastgestelde prijs van de vorige jaren. 
ZONDAG 20 JUNI: 7 uur H. Mis ter 
ere v. 0. L. Vrouw v. Altijddurende 
Bijstand voor behouden thuiskomst. Hier
bij wordt de kerk met 'n kaars vereerd; 
half 9 H. Mis tot intentie v. d. paro
chianen; 10 uur gez. H. Mis v.w. perso
neel Metaalwarenfabriek v. Geel te Box
tel voor Gerardus Leyten. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE 

4e Zondag na Pinksteren, 13 Juni 
ZONDAG: half 7 l.j. Adriana Frans v. 
Rooij; 8 ',jUr l.j. Hendr. Klompers en 
Maria hsvr.; 10 uur Hoogmis tot welz. 
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der par.; 3 uur Lof, daarna jongens-con• 
greg.. 
MAANDAG: 7 uur z.j. Cornelia v. 
Abeelen; half 8 z. jrgt. Hendr. Verdonk; 
8 uur I.m. Ger. Leyten, overleden te 
Boxtel. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Maria v. Abeelen; 
half 8 z. mndst Catharina Willem Wel
vaarts; 8 uur l. mndst. Maria Hendr. 
v. d. Sande.
WOENSDAG: 7 uur z.j. Petronella v.
Abeelen; half 8 z. mndst. Theod. Hollan
ders; 8 uur l.mndst. Mathilda Prinsen.
DONDERDAG: 7 uur z.mridst. Adr.
Kuppens; half 8 1. mndst. Engelb. v. d.
Wiel; 8 uur l. mndst. Franc. v. d. Mey
den; 9 uur z. huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur jgt. Theod. v. d. Meer
akker; half 8 z. mndst. Wed Martina H. 
Verdonk; 8 uur l.mndst. Gerardina Tin
nebroek. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. Hendrica Theod. 
v. d. Meerakker; half 8 z. mndst. Corn.
v. Abeelen; 8 uur 1. mndst. Mart. der
Kinderen.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.; 
8 uur l.j. Maria Asveld; 10 uur z. mndst. 
Michiel v. d. Velden. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Adr. Vughs en Ma
ria de dochter; Dinsdag 7 uur I.m. leven
de leden der proc. Bergen-op-Zoom naar 
Sittard. Woensdag 7 uur I.m. Maria Adr. 
Coppens. Donderdag tot Zondag 7 uur 
I.m. Ant. v. d. Pas vanwege het gezamen
lijk personeel van v. Oerle's fabrieken.
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur al
gem. H. Communie der .kinderen; de
jongens komen biechten Donderdagmor
gen om 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen
om· 8 uur.
30e Ger. Leyten, over!. te Boxtel.
Gedoopt: Maria Lamberdina dochter
van Joh. Habraken-v. d. Langen berg;
Gemma Christina Maria dochter van Joh.
Domensino-Glaudemans.

PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 
Vierde Zondag na Pinksteren 

HH. Missen om 7 uur. half 9 en 10 uur 
de Hoogmis voor de Parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Cornelis 
Martinus van den Broek; half 9 H. Mis 
voor Adriana van de Ven-v. d. Struyk; 
10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur mndst. v. Henricus 
van der Kammen. 
DINSDAG: 7 uur Gez. mndst. voor Hen
ricus van Rulo. 
WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Ge
rardina Cornelia van Schijndel-v. Dijk. 
DONDERDAG: 7 uur mndst. v. Adriana 
van de Ven-v. d. Struyk. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Harrie Fick. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Alber
tus van Rulo. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo; H. Mis voor Henricus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL BOXTEL 
Zondag 13 Juni. Deze middag om 3 uur 
Vespers en Lof. 
Deze week Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor 
Hans Janssens. 
DINSDAG: 7 uur voor Rudolf Wortel
boer. 
WOENSDAG: 7 uur tot intentie van de 
Voortplanting des Geloofs; half 8 voor 
Rudolf Wortelboer. 
VRIJDAG: half 8 tot zekere int_entie. 

Chauffeur MAARTEN 
zoon van 

Mr. P. J. J. Lemmens 
Hist. Drs. 

en 

Rookt kwaliteit vol geur en ■maak 

en 
' Koopt bij Bert van den Braak ■ 

WOENSDAG 16 JUNI a.s. 

OPENING 
� Welke chauffeur heeft twee dagen in de week 
"' vrij, VRIJDAG en ZATERDAG om met een 
� auto te rijden. 

Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 van onze geheel gemoderniseerde 
� Alleen ervaren chauffeurs komen in aanmerking 

Mevr. H. J. J. M. Lemmens-
Hendriks � 

;;; 

� � � 
Brieven onder no. 7 bureau dezer courant.

Gedoopt in de kerk van het
H. Hart te Boxtel.

Voor de hartelijke belang
stelling ondervonden bij 
het overlijden van onze on
vergetelijke Man en Vader, 
betuigen wij onze oprechte 
dank. 

BEKENDMAKING � 
Leden van de i 

Dames� en Herenkapsalon i Wasserij GIESBERS te Boxtel 
Boxtel, 7 Juni 1948. VARKENSFOKVERENIGING 
Van Merheimstraat 36. V. D. L., AFD. BOXTEL

MOLENSTRAAT 4 : vraagt EEN NET JONGMENS
Tevens hebben wij een u i t g e b r e i d e  co l l ec t ie  � 
Parfumerie-artikelen o.a.: PARFUMS, LOTIONS, _ 
EAU DE COLOGNE, POUDERES, ROUGE, "' 
Ll�PENSTIKS enz. in ruime sortering voorradig. "' 

MATHIEU LOEFFEN 
en 

Wed. C. Leijten-Dankers 
en Kinderen 

Lennisheuvel 28. 

��Door onze Kring is een N.L.- � 
beer aangekocht en ter dek
king gesteld bij H. Megens, j 
Tongeren 100. Het dekgeld zal � �

van circa 15 à 17 jaar als hulp voor de chauffeur bij het 
ophalen en bezorgen der wassen. 

en enige NETTE MEISJES 
MIEN VAN ERP 

.zullen elkaar het H. Sacrament 
;van het Huwelijk toedienen op 
Woensdag 16 Juni a.s. te 10.30 
'uur in de Parochiekerk van
het H. Hart te Boxtel, waarna
de Plechtige H. Mis tot hun
intentie aan God zal worden 
opgedragen. 

Te koop: Prima spelende Ra
dio. Billijke prijs. Prins Bern
hardstraat 25. 

W. SNELLAARS
voorheen Raaphof 9 

f 10, - per dekking bedragen. ;;; 
Niet alle zeugen kunnen bij de � 
N.L.-beer worden toegelaten.
Gelieve bij Uw secretaris voor 
a.s. Maandagmiddag 12 uur op

! Landarbeidersbond "St. Deus Dedit"
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Te koop: Gemengde petunia's
in pot, bloeien de gehele zo
mer. Prijs f 0, 10. Minderhout, 
Prins Hendrikstraat 80. 

te geven met hoeveel zeugen
U in het tijdvak tot 1 Dec. bij
genoemde beer wilt laten
dekken.

Tijdelijke afsluiting voor het Verkeer Laa��: i!!:::�:.� b!�t.�:�:
h

v::!:: 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL bonnen 19i7•1948 moeten deze inleveren 

MAKEN BEKEND 
Zaterdag 19 Juni van 5 • 7 uur Winssen, v. Heemstrabaan B 14 

Boxtel, Zandvliet 26. 
Juni 1948 

Een goede Thuisnaaister ge
vraagd voor één dag per week. 
Aanbiedingen Hotel Van Vler-
ken. 

HET BESTUUR 

Punten tekort ? ? 

dat zij met ingang van Maandag 14 Juni 1948, in verband met 
herstelwerkzaamheden, 
DE STATIONSTRAAT, VANAF DE BREUKELSESTRAAT 

Receptie van 1.30-2.30 uur 
Zandvliet 26. 

TOT AAN HET STATIONSPLEIN, 
Te koop een toom beste Big- Klein maar Dapper voor elke vorm van verkeer, uitgezonderd voetgangersverkeer
gen G.Y. bij Jan v. d. Heijden, TOT NADER ORDER GESLOTEN VERKLAREN. 

Langs deze weg betuigen wij, 
mede namens de ouders van 

Langenberg 21, Boxtel. lost dit op! Boxtel, 9 Juni 1948.

mijn vrouw, onze hartelijke Te koop 1 perceel Hooigras
dank voor de vele prachtige op Hoppendonk, te bevragen
cadeaux, bloemen en geluk- bij M. v. Zeeland, Kerkeind,
wensen, die wij op onze hu- Liempde. 
welijksdag mochten ontvangen. -----------

Te koop bij C. v. d. Aker, De 
Chr. Blummel Ketting, een Ma_aimachine met 

Dames Directoirs en Hemden 
(geen zijde) 3 punten, 

Pracht sortering zwarte 
Kinder-Directoirs. interlock, 
nnaf f 1.07 
Natuurlijk weer bij 

Burgemeester en Wethouders van Boxtel voornoemd, 
De Burgemeester, Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT 
De Secretaris, J. P. C. VAN DEN HOUT. 

ELECTRO MONTEURS 
M. J. Blummel-Schellekens. korenapparaat en een sorteer-

Klein maar Dapper 
die zich gaarne verder bekwamen in de uitvoering van grote

Rechterstraat 51, molen. en speciale installaties, kunnen geplaatst worden hij de 
Boxtel _T_e_k_ o_ o_p_:_ t _w_e _e _ k_ a-lfk-o -ei_e _n _, -aa-n Rechterstraat 67 N.V. ELECTROTECHNISCHE FABRIEK

Hiermede betuig ik mijn op
rechte dank aan Katholiek 
Thuisfront, buurtbewoners en 
allen, die mij bij mijn thuis
komst uit Ind;ë verwelkomd 
hebben, 

TOM HURKS 

Te koop: goed onderhouden,
wit geëmailleerd fornuis en
goed lopende klok. Merheim
straat 20. 

telling, 3e kalf, bij Jennissen, v.h. Firma W. ,an Boxtel & zn. te TILBURG
Vrilkhoven D 49, Liempde. 

Te koop: twee zwarte fornuis
kachels, merk Küperbusch. 
Nieuwe Kerkstraat 15. 
Te koop: 80 are Hooigras, ge-
legen te Lennisheuvel. A. M. 
v. Hal, Onrooij 14.

Te koop: Bouvier, 62 cm hoog.
H. Blummel, Selissenwal 21.

Het Consultatiebureau 
voor T.B.C. bestrijding 

15 en 22 Juni is 

Gesloten 
wegens vacantie 

Speciaal aan te hevelen voor hen, die zich voorbereiden voor 
het monteursdiploma van het V.E.V. 

Schriftelijke sollicitaties met opgave 'fan opleiding en prak
tijkjaren aan het Hoofdkantoor der bovenvermelde Firma 
RAADHUISSTRAAT 1 TILBURG - Afd. PERSONEEL 

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

Nieuwe Kerkstraat 16a 

Boekhandel J. P. TIELEN
Stationstraat 28 

Zojuist verschenen een ·herdruk van: 

Charlotte Brontë Jane Eyre prijs geb. f 3.90 
Emily Brontë De woeste hoogte prijs geb. f 3.90 
Dr. A. W. Auaema 10.000 Baby's prijs geb. f 4.90 
Dr. Paul Julien Kampvuren langs de evenaar f 9,50 

Ook ontvingen wij weer de trilogie van K. NOREL 
Engeland vaarders, Strijders, Verzet en Victorie, ook 
zeer geschikt voor oudere jongens. 
* Zoekt U een of ander boekwerk komt dan een• 

bij ons kijken. We hebben grote keuze op elk 
gebied. 

* Kookboeken in diverse soorten. 

Adverteert in 

!Bcdant' s Cuutam 

:: 

1 

1= . 



Ook voor Boorden en Overhemden "DEN DRIES" 

N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

vraagt_ 

voor baar montage - ateliers 

DEZE WEEK 
brengen wij in grote verscheidenheid 

fantasieschorten 
trainingspakken 
dames badcostuums 
witte en gekleurde zijden stoffen 
heren pyama's 
wederom polo-hemden en 
overhemden met losse boord 
pracht collectie theebeurzen 

Rijksweg 2 

Tel. 232 

Dinsdags op de fabriek 

's Zaterdags thuis 

� 

M'EISJES 
van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
beroepen in de fijnmontage 
van onderdelen voor appara
ten en buizen. 

• Jubileum hoofddoeken
voor de a.:i. Oranjefeesten

in onze kleinvak&fdeling brengen 
wij de grootste collectie fournituren 

is het kopen van een slaapkamer voor Uzelf. 

_ Wij maken U de keuze gemakkelijk,· door 
een u i tg e z och te s o r t  e r i n  g in di verse 
uitvoeringen en lage prijzen. 

Natuurlijk bij 

Vereist worden tenminste een 
volledige lagere schooloplei
ding en aanleg voor het ver
richten van nauwkeurig werk 
dat aan de hoogste eisen van 
netheid moet voldoen. 

I 
Fa.A. P. v.d. Boomen-Resink
Stationstraat 43 Boxtel i

Komt U eens een kijkje nemen ? 
U slaagt zeer zeker 1 • 

F. J .. Witteveen . Woninginrichting 

Aanmelden bij het 
Philips Aanneembureau 
voor Vrouwelijk personeel in 

. de Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 

Middelbare Meisjesschool 
,,ST. URSULA", Boxtel. 
Toelatingsexamen Dinsdag 15 Juni a.s, 

Aanmeldingen zo spoedig mogelijk. 
-------------------���--

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) 

• STEUNZOLEN

BREUKBANDEN
BIJ 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25

Tel. 8079 - DEN BOSCH 

--1 Iedereen ·weet 't �--------, 
1 v. Langen heeft 't . 

In het begin van de week 
Uw Horloge, Wekker, Klok, Goud 
of Zilver ter repal'.'atie gebracht 

Zaterdag klaar. 

F. P. v. Langen, Stationstr. 62 
Horlogerie - Optiek - Goud en Zilver 

Jam voor halve prijs 
zeer voordelige aanbieding 
DEZE WEEK bij aankoop van 

1 pot Huishoudjam 
alle smaken, op bon 

•
�ntvangt me� de 2e pot voor

Halve Prijs 
m alle Filialen van 

ANDRÉ VAN HILST 

film "Monsieur Beaucaire" 
hebt gezien, voelt U zich een 
ander mens. U hebt genoten van 
her spel van de charmante Joan 
Caulficld, U hebt gelachen ... , on
bedaarlijk gelachen! Een frisse, 
vrolijke lach doet U goed. Maar, 
hoeveel aantrekkelijker wordt zo'n 
lach niet als hij zich plooit rond 
parelwitte, zacht-glanzende en wel
verzorgde tanden. Perfecte mond
hygiëne is niet alleen voor een 
filmster belangrijk. Tweemaal per 
jaar naar de tandarts voor con
trole, tweemaal per dag borste
len - en tandvlees masseren - met 
Prodent en ook U bent trots 
op Uw mooie, parelwitte tanden! 

PRODENT 
maC1kt parelwitte tanden 

PRODENTA • AMERSFOQRT 

Rechterstraat 22, Boxtel 

J 

L. van Vliert
Telefonisch 529 R.K. Volksmuziekschool, Boxtel

BEKENDMAKING 
De slagers van Boxtel maken bekend, dat op 

Maandag 14 Juni, Dinsdag 15 Juni 
en Woensdag 16 Juni 

AVEHA HAVERMOUT 
aangesloten 
onder nr. 

R.KJ.B
A.s. ZONDAG na de

Hoogmis 

VE RGADERING 
in de 

R.K. Landbouwschool 
BESPREKING: 

Sportdag en Excursie 
Het Bestuur. 

Volop 

Limonadesiroop 
Bij aankoop van een fles 
LIMONADESIROOP 
op inlevering ontvangt 
U een TWEEDE FLES 
zonder inlevering. 
Profiteer met het warme weer 
van de fijnste Liebrand's 
siropen. 

Volop 

Per 15 JUNI a:s. wordt begonnen met de 
volgende, nieuwe instrumentaal-klassen: 

MANDOLINE-KLAS 
BLOKFLUIT-KLAS 

VIOOL-KLAS 
Deze nieuwe klassen zijn uitsluitend voor beginnelingen 
Aanmeldingen: As. Woensdag van 1 tot 1.30 uur, 

a.s. Donderdag van 7 tot 7.30 uur en Dufourstraat 2.

Bril'en en Zonnebrillen 
uit voorraad leverbaar. 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Leverancier van alle Ziekenfondsen' 

evoor Permanent, Perfect Cold 
Wave en Phecoline Golf 

Dames-Kapsalon en Parfumerie 

eM. J. v.d. Broek, Breukelsestr. 34e 

fijne belegen Kaas -------------------, 
Fijnste Vleeswaren fJ1 _ ----� , , • • 1 

alle Slagerswinkels wegens 

VACANTIE 

geheel voor het publiek GESLOTEN zijn 

Voor een mooie Mantel 
naar 

WITTEVEEN de zaak 
voor de vrouw met smaak 

RECHTERSTRAA T 18 BOXTEL 

Te koop zonder vergunning 

Alle soorten geriefhout 
zoals Planken, Ribben, Panlatten, Wanlatten, Stroken 
Tengels, etc. Teven■ diverse soorten Triplex 

Prima Pudding /1,Ufflf, (JUH. CUUCO.. 

Grote Eieren Uw. oq,en !lijn te Ao.st6acu. STEENBAKKERS, Stationstraat 58 
Bier en Limonade Voor ar·1 1 len BiJ. Vos uw Kaas en Vis gekocht 

Levensmiddelenbedrtjf naar een Speciaalzaak 

'TAN. KER VAN MAAHEN 
vuGHTERSTRAAT 2s Het beste adres is uitgezocht.

. Tel. 8079 • DEN BOSCH 
vos v. Horn■traat 12 Leverancier van ALLE Ziekenfondsen C. DE JONG•v. KEMPEN .._ ___________ !"!""'!!'!!!"!""'!!'!!���_;;.=.a-��;=_�_:S:._:T_::ATIONSTR. 44

Voedzaam voor jong en oud 
Deze week 

2 pakken AVEff A ,1ugkokende HAVERMOUT 
Inhoud per pak 500 gram 

waarde 66 et. 

thans voor 5 5 et.

in alle filialen van 

ANDRÉ, VAN HILST 

Kleine geschenken 
onderhouden de Vriendschap! 

Speciale zorg besteden wij aan onze 
collectie kleine, voordelige geschenken 

Gaarne tonen wij U zonder enige 
verplichting allerlei nieuwe artikelen 
o.a. in Gero Zilver, Gero Zilmeta, 
Delfta blauw met pleet gemonteerd 

Gero zilver jubileum theelepel f /. 90 

Gero zilller jubileum :suiker:schep f 3. 7 5 

Ja. jl.. v Vlerken, Boxtel 
JUWELIER • HORLOGER 

! 
,. 
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Katholieken: Aantreden! 
Het trJag algemeen als bekend veronder
steld worden, dat alle stemgerechtigden 
op Woensdag 7 Juli a.s. weder naar de 
stembus zullen worden opgeroepen om 
hun stemplicht te gaan vervullen voor 
de Tweede Kamer verkiezingen. 
Deze verkiezingen nu zijn dermate be
langrijk, dat de Bisschoppen van Neder
land hun stem hebben verheven door via 
een brief aan de Katholieken te doen 
weten dat "vergeleken bij de hoge be
langen die op het spel staan bij de op
bouw van een Christelijke Staat en 
Maatschappij en de afweer van het Com
munisme, de meningsverschillen onder de 
katholieken, hoe belangrijk ook op z1d1 
zelf, toch van ondergeschikte betekenis 
zijn". 
De Bisschoppen bepleiten zonder meer 
eenheid op staatkundig terrein en zij 
doen dit om "geen verlies te berokkenen 
aan de belangen van het Christendom en 
het welzijn van ons dierbaar vaderland". 
De Bisschoppen zijn nimmer "zonder 
erg'' om het maar eens heel Brabants ge
moedelijk uit te drukken. 
Als de Bisschoppen hun stem laten -horen, 
hebben zij daarvoor hun goede en ern
stige reden. 
Zoals gewoonlijk steken zij ook thans die 
reden niet onder stoelen of banken. Het 
gaat zeggen de Bisschoppen, bij de ko
mende verkiezingen om niets meer of 
minder dan om: 
• 1. de hoge belangen die op het spel

staan bij de opbouw van een Christe
lijke Staat en Maatschappij; 

2. de afweer vari het C(lmmunisme.
De volgzame Katholiek weet precies
waar hij zich aan te houden heeft, want
de Bisschoppen vragen, met het hun toe
komend gezag, ,,de eenheid op staatkun
dig gebied hecht te bewaren".
Dit nu kunnen de Katholieken practisch
alleen door op de Katholieke Volkspartij
te stemmen. Zoals een zon:•volle vader
zijn kind in zijn prille jeugd aan de hand
leidt om het niet te doen struikelen; zó
wijzen onze geestelijke vaders, onze Bis
schoppen, ons, in grote bezorgdheid,- de 
juiste weg die wij te bewandelen hebben
in het belang van Kerk en Maatschappij.
Zij maken het ons, Goddank, gemakkelijk
en eenvoudig. Thans kent heel volgzaam
Katholiek Nederland, de juiste weg. 
Katholiek Nederland kan zonder be
zwaard gemoed optrekken.
Katholiek Nederland trekt blij ter stem
bus en stemt: 
Nr. t van Lijst I
dè Lijst van de K.V.P:
de lijstaanvoerder in de Kring Tilburg
(waartoe ook Boxtel behoort) Dr. Chr.
Mol
Katholieken: Aantreden!

Propaganda vergadering 
der K.V.P. 

De K.V.P., afd. Boxtel, houdt op Vrij
dag 2 Juli, 's avonds om 8 uur in De 
Ark, een grote propagandavergadering, 
waarop Min. Gielen de spreker zal zijn. 
Er is 'n geluidsinstallatie aanwezig. 
Iedereen notere vanzelfsprekend deze 
hoogst belangrijke· datum. 

Stemmen 
buiten de woonplaats 

Om te voorkomen dat kiezers om aan
hun stemplicht te voldoen extra werkver
let of reiskosten moeten maken, moge 
hier - zij het ter elfder ure - een korte 
uiteenzetting volgen, welke formaliteit 
men moet vervullen om te kunnen stem
men in die gemeente, waar men op 7 
Juli a.s., de dag waarop de verkiezingen 
voor de leden der Tweede Kamer der 
Staten Generaal zullen worden gehou
den, ,aanwezig zal zijn in verband met 
werkzaamheden of anderszins. 
Als algemene regel moet men in die ge
meente stemmen waar men op 31 De
cember 1947 woonachtig was en in het 
Bevolkingsregister stond ingeschreven. In 
deze gemeente staat men op de z.g. Kie
zerslijst. 
Is het nu bezwaarlijk om in deze ge
meente te stemmen, omdat men b.v. 
verhuisd is naar elders of elders werkt, 
dan kan men ook in een gemeente naar 
keuze stemmen. De wijze waarop dit kan 
gebeuren is eenvoudig. Men behoeft zich 
slechts in persoon te melden op een wil
lekeurige gemeente-secretarie en daar de 
gemeente op te geven waar men wil 
stemmen b.v. de gemeente waar men 
werkt, waar men na 1 Januari 1948 is 
gaan wonen of waar men op vacantie is 
enz. Men ontvangt van deze laatst opge
geven gemeente een oproep om te komen 
stemmen. 
De mogelijkheid om de boven omschre
ven aanvraag te doen geldt echter slechts 
tot 23 Juni a.s. Wie voor die tijd geen 
aanvraag om elders te stemmen heeft ge
daan, is verplicht te verschijnen op het 
stembureau van die gemeente, waar hij 
of zij op 31 Dec. 1947 woonde.
Tenslotte zij medegedeeld, dat indien 
men een aanvraag gedaan heeft om 
elders te stemmen, men niet meer in de 
eigen gemeente waar men op de kiezer
lijst voorkomt mag stemmen. 

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

·Huishoudschool N.C.B.

Het nieuwe schooljaar begint September. 
Er bestaat gelegenheid zich op te geven 
voor de volgende cursussen: 

I. Primaire opleiding.
De meisjes moeten 6 klassen van de 
lagere school gevolgd hebben. De cursus 
duurt 2 jaren."' Men geeft zich op voor 
de gehele cursus. Door 't jaar de school 
verlaten wordt niet toegestaan. Zij ont
vangen per week 24 uur les. 
Het schoolgeld is vastgesteld 
rijksregeling en behoeft voor 
een bezwaar te zijn. Verdere 
zijn f 15,- per jaar. 

II. Landbouwhuishoudcursus. 

volgens 
niemand 
onkosten 

Dit is eveneens een 2-jarige cursus en 
kan gevolgd worden door meisjes boven 
16 jaar. De lessen worden gegeven ge
durende 2 dagen en omvatten: koken, 
wa·sbehandeling, huishoudelijk werk, huis
houdelijke theorie o.a. gezondheidsleer, 
voedingsleer, warenkennis, woninginrich
ting; knippen en naaien va?1 onder- en 
bovengoed en landbouwlessen. 
Totale kosten van de cursus f 30,-. 

Plaatselijk Nieuws 
BOSSCHE BEDEVAARTGANGERS 

Het was de 24e keer, dat de· Bossche 
Processie haar jaarlijkse bedevaart hield 
naar het H. Bloed van Boxtel. En ieder 
Boxtelaar kan nog getuigen, hoe deze 
processie voor de oorlog altijd een van 
de mooiste processies is geweest. Maar 
ook hier vinden we de droeve sporen van 
de oorlog: De costumes, kostbaar en rijk, 
werden in de periode van textielschaarste 
verknipt en versneden, om te dienen 
voor de meest noodzakelijke kleding, en 
wat er nog overbleef, had van de grana
ten zoveel te lijden gehad, dat het prac
tisch niet meer te gebruiken was. 
Tot aan dit jaar hebben we daar nog 
weinig van gemerkt en het viel ons niet 
zo op, omdat de Bossche processie zich 
na de· oorlog aansloot bij onze eigen Box
telse processie en daarmee een geheel 
vormde. Doch nu ze van 't jaar weer 
voor het eerst op een afzonderlijke da� 
naar Boxtel kwam viel dit des te 
meer op. 
Langs de straten waar de processie door 
binnentrok, was over belangstelling van 
Boxtelse zijde, met dit prachtige zomer
weer, niet te klagen, maar allen, die we 
spraken, waren teleurgesteld ov�r deze 
vroeger zo devote en rijk gecostumeerde 
processie, waarvan de soberheid nu wel 
heel erg op de voorgrond trad. Het wa
ren alleen nog de uniformen van Gidsen, 
Kabouters en Kajotters, enkele vanen en 
vaantjes, die aan het uiterlijk nog wat 
fleur en stemming gaven ..... . 
En dit is misschien ook mede de oor
zaak, dat de belangstelling en de deel
name van Bossche zijde voor deze bede
vaart sterk is teruggelopen en we kun
nen ons dan ook levendig indenken, dat 
het voor de Broedermeesters heus geen 
gemakkelijke taak is, om deze processie 
weer te maken tot wa,t z� vroeger is ge-
weest. En toch . ..... ook daar beraamt 
men plannen .. .... om tenminste volgend 
jaar vast iets nieuws te kunnen brengen, 
om zo door de uiterlijke verfraaiing ook 
de innerlijke devotie tot het H. Sacra
ment omhoog te brengen. Want deze 
processie viert volgend jaar . met Boxtel 
tegelijk, haar 25-jarig jubilé en heeft 
ook sinds 1924, zelfs in de oorlogstijd, 
onafgebroken haar traditie voortgezet. 
Laten we hopen, dat ook hier zal worden 
gewerkt aan een waardige en luisterrijke 
herdenking van het jubilé in 1948. En als 
men er langzamerhand in slagen zal de 
processie weer op te bouwen in haar 
oude luister, dan kan het niet anders of 
men zal daardoor ook zeker aan belang
stelling en devotie van de deelnemers ge
wonnen hebben. 
Want als dit niet het geval zou zijn, zul
len we deze processie langzamerhand 
zien gaan uitsterven. Want wanneer het 
in onze tijd al heel erg moeilijk is, om 

III. Huishoudcursus. 
Dezelfde cursus als boven, doch uitslui
tend voor burgermeisjes. De landbouw
lessen vervallen en in plaats daarvan 
wordt vervolgonderwijs gegeven. 
IV. Knip- en naaicursus. 
Deze cursus bestaat uit 3 lesuren per 
week en mag alleen gevolgd worden door 
meisjes welke een van bovengenoemde 
cursussen reeds gevolgd hebben. 
Onkosten !7,-.

V. Avondkookcursus 
Voor de avondcursus moeten de meisjes 
boven l6 jaar zijn. Deze cursus bestaat 
uit 1 avond van '2½ uur les. 
Totale kosten f 15,-. 
VI. Vervolg kookcursus (voor de betere
keuken). Deze bestaat uit 20 lessen van 
2½ uur. Totale kosten ± f 15,-. 
VII. Avond knip- en naaicursus. 
Per week wordt 1 les van 2½ uur gege
ven. Onkosten f 7,-. 
VIII. Vervolg knip. en naaicurscus.
Per week 1 les van. 2½ uur. 
Onkosten f 7,-. 
Opgave: zie advertentie. 

de mensen enthousiast te maken voor 
iets moois en iets goeds, dan zal dit 
zeker niet meevallen, wanneer men het 
goede niet op een aantrekkelijke en. pas
sende manier zal weten aan te bieden. 
En daarom wensen we deze bedevaart 
bij hun pogen naar een algehele vernieu
wing van de processie van harte het wel
slagen toe, opdat ze na verloop van jaren 
luisterrijker dan ooit tevoren weer bin
nentrekken zal in Boxtel, tot stichting 
van ons allen. D. 

TILBURGSE BEDEVAART. 

Op Zondag 20 Juni komt de Tilburgse 
processie. Aankomst in Boxtel pl.m. 
kwart voor tien. 
Zij kozen als intentie: Van God te vra
gen de· vrijheid van de Katholieke kerk. 
Om 10.30 Hoogmis in het Processiepark, 

• waarna predikatie en verering van de H.
Bloeddoek. Om 2 uuç plechtige Processie
buiten de kerk. Bij het rustaltaar korte
toespraak. Kwart over vijf Sluitingslof
met korte predikatie, waarna de proces
sie weer naar het station trekt, waar de
extra trein om 6.43 vertrekt.

-o-

Direct na de Hoogmis zal de R.K. Gil
denbondsharmonie een concert geven op
de Markt.

EERSTE LUSTRUM VAN DE 
BOXTELSE ZIEKE!'+DAG. 

Over enkele weken, op Donderdag 8 Juli, 
wordt in het processiepark op Duinen
daal de ziekendag gehouden voor Boxtel, 
Esch, Gemonde en Liempde. 'n Dag, 
waarvan onze zieken zo'n mooie en 
dankbare herinneringen _hebben be
waard. En geen wonder. De onvergete
lijke plechtigheden van de Hoogmis, van· 
het Lof, van de steeds indrukwekkende 
en bemoedigende ziekenzegen, de goede 
zorgen, waarmee onze zieken die dag 
worden omringd - dat alles heeft de 
Boxtelse ziekendag zo langzaamaan ge
maakt tot 'n dag, .waarnaar men verlan
gend is gaan uitzien. 
Vijf jaar geleden werd ermee begonnen. 
Op bescheiden wijze, in de St. Petrus
kerk, met gesloten deuren, die nog gefor
ceerd werden door onze "beschermers", 
die er een manifestatie in meenden te 
zien voor onze Koningin! .Nu, na vijf 
jaar, nu die dag zijn eerste lustrum viert, 
zien we dankbaar terug op alles, wat er 
bereikt werd op de steeds groter belang
stelling van zieken en gezonden, dank
baar vooral voor de grote geestelijke 
gunsten, waarmee Gods goedheid die dag 
zijn zieken omgeeft. 
Het ziekendag-comité is weer vol ver
trouwen aan het werk gegaan om dit 
eerste lustrum op 8 Juli a.s. plechtig te 
vieren. De uitnodigingen zijn reeds aan 
de zieken verzonden. Zij worden allen 
nog persoonlijk bezocht door de leden 
van de ziekenactie of door de wijkver
pleegsters. Aan AL onze zieken vragen 

wij nu: zet alle aarzeling aan kant en 
komt die dag naar het processiepark. 
Komt Uw gebed verenigen tot een grote 
intentie: Aan God vragen DE VERDIE
PING VAN HET GODSDIENSTIG 
LEVEN. 
Maar ook de medewerking van alle ge
zonden hebben we nodig. Als we dus 
straks een beroep op U komen doen 
voor een bijdrage in natura, voor het 
beschikbaar stellen van Uw auto, van 
stoelen enz., laat U dan eens zien van 
Uw beste kant. ,,Wat ge de minste der 
Mijnen gedaan hebt, dat doet ge aan 
MIJ". Ook Uw geldelijke bijdragen zijn 
van harte welkom. En mochten er milde 
gevers zijn, die graag onbekend wensen 
te blijven, zij kunnen hun bijdragen in 
gesloten couvert zenden aan Pater van 
Eijck, pastorie St. Petrus, Boxtel, onder 
vermelding: ziekendag. 
Deze ziekendag wo"rdt dus gehouden in 
het processepark. Er wordt daar . een 
prachtige lighal opgeslagen, nog mooier 
en gerieflijker dan vorig jaar. 
Aan familieleden en belangstellen
den staat het vrij de plechtigheden bij te 
wonen; voor hen zullen zo mogelijk zit
plaatsen worden gereserveerd. \XI el zij er 
op gewezen dat het niet toegestaan zal 
zijn, de zieken in de lighal te bezoeken. 
Hieraan zal stipt de hand worden ge
houden. De tijden der plechtigheden zul
len volgende week in Brabant's Centrum 
bekend worden gemaakt. 
Laten alle zieken, die kunnen, deze dag 
meemaken. 
Laten alle gezonden het zich tot een 
ereplicht rekenen, deze dag te helpen 
slagen. 

HULDEBLIJK H. M. DE KONINGIN. 
Op Donderdag 17 Juni a.s., des avonds 
te 8 uur, zal ten gemeentehuize door de 
Burgemeester met vertegenwoordigers 
van te Boxtel gevestigde verenigingen 
een bespreking worden gehouden inzake 
de te houden inzameling voor een natio
naal huldeblijk aan H. M. de Koningin 
bij gelegenheid van haar aanstaand 
regeringsjubileum. 
Het zal zeer op_ prijs worden gesteld, in-

dien ook die vere111gmgen, die hiertoe 
geen uitnodiging hebben ontvangen, naar 
deze bespreking een vertegenwoordiger 
afvaardigen. 
Gezien het met de inzameling beoogde 
doel is het van groot belang, dat deze 
ook te Boxtel volledig slaagt. Dit is ech
ter slechts mogelijk, als hiertoe allen 
medewerken en Boxtel ook weer eens in
deze zaak laat zien, wat door eendrach
tige samenwerking kan worden bereikt. 

BENELUX 

Hedenavond, 18 Juni, is er in De Ark
een bijeenkomst van de plaatselijke afde
ling Benelux. 
Op deze bijeenkomst zal Mr. Hist. Drs. 
P. Lemmens een voordracht geven over
Oranje en de Boerenkrijg, Spiegel der
Benelux.
Deze ;avond zijn alle belangstellenden en
voorstanders van de Benelux-gedachte
welkom.

R.K.J.B., AFD. BOXTEL 

De leden van de R.K.JB. en de N.C.B. 
welke de excursie naar de Staatsmijn 
Maurits en het Stikstofverbindingshe
drijf te Lutterade mee willen maken, kun
nen zich tot Zondag 20 Juni bij de secre
tarissen van genoemde afdelingen op
geven . 

-0-

De cursus in Veebeoordeling heeft voor 
de afd. Boxtel een zeer gunstig verloop 
gehad. Van de R.K.JB .. afd. Boxtel wer
den drie leden met het hoogst aantal 
punten aangewezen als adspirant-jury
leden voor de Kring-fokdagen. 
W. Peynenburg, lid van de N.CB., be
haalde het hoogst aantal punten in deze
cursus, die gegeven werd door Dr. Van
Laarhoven, Dir. R.K. Landbouwwinter
school.

R.K. LAGERE LANDBOUWSCHOOL 

Leerlingen welke de 7e klas der lagere 
school hebben doorlopen en naar de 
Lagere Landbouwschool te Oirschot wil
len gaan, kunnen zich opgeven tot 1 Juli 
a.s. bij de Secretaris van de R.K. Boeren
bond, Molenstraat 14, Boxtel.

"Het Rode Kruis, 
Liefde, Barmhartigheid en Hulpverlening 

Geboren temidden van oorlogsleed, ge
dreven door naastenliefde, stelt het Rode 
Kruis zich ten doel, zowel in tijd van 
vrede, als in tijd van oorlog de mensheid 
te dienen 'door hulp te verlenen aan zie
ken, gewonden, zwakken en hulpbehoe
venden en door mede te werken aan alle 
maatregelen, waardoor menselijk leed 
kan worden voorkomen en verzacht. 

Het Rode Kruis heeft een oorlogs- en 
een vrede�taak. Tot de obrlogstaak be
hoort het verlenen van hulp "aan zieke 
en gewone krijgslieden" zoals het door 
Koning Willem Ill  werd uitgedrukt in het 
Koninkrijk besluit, waarmee Z. M. in 
1867 het Nederlandse Rode Kruis in het 
leven riep en waarmee hij (warm voor
stander als hij was van de ideeën van 
Henri Dumant) resoluut een einde 
maakte aan alle omslachtige vergaderin
gen, debatten en rapporten, die aan de 
oprichting vooraf gingen. 

Was oorspronkelijk de taak van het Ne
derlandse Rode Kruis dus min of meer 
een oorlogstaak, al spoedig breidde men 
de� uit met een vredesopdracht, die 
veelzijdiger en veelomvattender was. 

De stichter van het Rode Kruis, Henri 
Dumant (1828-1910), heeft nog tijdens 
zijn leven gezien, hoe nationale Rode 
Kruis-verenigingen in vrijwel alle landen 
ter wereld werden opgericht: verenigin
gen, die alle één doel hebben: hulp ver
lenen, waar de nood dit eist. 
Millioenen mensen zijn lid van hun Rode 
Kruis. Onzichtbare draden zijn zodoende 
over onze wereld gespannen door man
nen en vrouwen, die een, zelfde ideaal 
voor ogen hebben: leed verzachten, nood 
lenigen. 
Het Nederlandse Rode Kruis heeft een 
korps van 8000 helpers en helpsters, die 
hun tijd en hun werkkracht geven om 
zich onder deskundige leiding te oefe
nen, in hulpverlening bij rampen: 
Eerste hulp, zieken- en gewonden trans
porten, verpleging en verzorging van 
slachtoffers in de nûmste zin. 
De arbeid wordt verricht ten bate van 
het Nederlandse volk, jaar in, jaar uit, 
dag in, dag uit; al naar de tijd het nood
zakelijk milakt. En is er een ernstige 
ramp, dan rukt ook de noodcolonne uit, 
die dag en nacht klaar staat om hulp te 
bieden. 
Niet alleen met verbandmiddelen en me
dicame.nten, maar ook zo nodig met 
voedsel, met bedden en dekens, met 
kook- en stookgelegenheid en met ver
lichtingsapparaten. Die noodcolonne is 
op alles voorbereid, zij mag niet versagen 
op het ogenblik, dat zij helpen kan. Na
tuurlijk kost dat geld; maar als zij niet 
paraat zou zijn, dan...... zouden wel
Hcht diegenen critiek uitoefenen, die 
nooit begrepen hebben dàt zij het Rode 
Kruis moeten helpen om hulp te bieden! 

Nog enige grepen uit het werk, uit de 
vredestaak van het Rode Kruis: 
Op ruim 700 plaatsen vindt U in ons 
land langs de grote wegen het blauwe 
bord met daarop het Rode Kruis in wit 
veld. Het zijn de Rode Kruis-hulpposten, 
wier bewoners immer klaar staan om bij 
ongelukken eerste hulp te verlenen en 
telefonisch medische en geestelijke hulp 
te ontbjeden. 
En dan kennen we de Bloedtransfusie
dienst van het Nederlandse Rode Kruis, 
die honderden mensenlevens gered heeft, 
zowel in oorlogs- als vredestijd. 
Het zal verder misschien niet algemeen 
bekend zijn, dat het Rode Kruis ook 
zijn moedermelk-centrale heeft, die moe
dermelk verzamelt en conserveert als 
bloedplasma. Het· daardoor verkregen 
moedermelkpoeder bevat vrijwel alle 
voedende en beschermende bestanddelen, 
die een zuigeling in de verse moedermelk 
geniet. 
Er zijn tijdens de oorlog honderden ba
by's gestorven omdat hun moeders niet 
in staat waren hen te voeden; nu zal dat 
niet meer kunnen gebeuren. 
Het Nederlandse Rode Kruis helpt mede 
aan het opsporen van Nederlandse kin
deren in Duitsland; het heeft een infor
matiebureau, dat inlichtingen tracht te
verstrekken over Nederlanders, die na de 
oorlog niet zijn teruggekeerd; het heeft 
zijn diensten verleend bij de repatriëring 
van Nederlanders uit Duitsland en Indië 
en het heeft lange tijd een briefwisseling 
mogelijk gemaakt tussen gescheiden fa: 
milie- of gezinsleden, onder welke ellen-
dige omstandigheden soms ook. 

Iedere dag is het Rode Kruis paraat om 
de hoge plicht der menselijkheid te ver0 

vullen, iedere dag kan er op het Rode 
Kruis een beroep worden gedaan. Het 
is daarbij echter aangewezen op de hulp 
van het Nederlandse volk, want andere 
inkomsten geniet uw Rode Kruis niet. 
Jammer genoeg echter is gebleken, dat 
vele nog te weinig waardering hebben 
voor dit prachtige menslievend werk. 
Tallozen zegden hun lidmaatschap op en 
weigerden geldelijke steun te verlenen. 
Zij vergaten al te spoedig het ideeële 
werk, dat door het Rode Kruis verricht 
is en nog verricht wordt. Het Rode 
Kruis-teken moet weer in het brandpunt, 
van de algemene belangstelling komen 
te staan, want het is het symbool van 
dienende liefde, en van barmhartigheid. 
Daarom werkt deze week iedereen met 
een bijdrage - naar vermogen - mee 
aan de grote Rode Kruis-actie, om zo
doende leed te verzachten, zorg te ver
minderen, nood te lenigen en pijn te stil
len. De mens, die met 'n warm hart door 
het leven gaat voelt een grote dankbaar
heid voor het Rode Kruis-werk, en dank
baarheid betekent hulp en die hulp 
wordt' mogelijk gemaakt door Uw bij
drage. 



ZIEKEN EN GEBREKKIGEN PER 
AUTO NAAR HET STEMBUREAU. 

De K.V.P. organiseert auto- en 
autobusdiensten. 

Zieken en gebrekkigen kunnen op de 
dag der verkiezingen, 7 Juli, per auto 
naar het stembureau. 
Zij worden aan huis afgehaald, doch 
moeten zich tijdig hiervoor aanmelden. 
Tot uiterlijk 27 Juni is er gelegenheid 
voor aanmelding bij de heeren Geertman, 
Prins Bernhardstraat, M. de Kort, 
Tongeren 43 en bij de heer Maas, hoofd 
der school te, Lennisheuvel 

KATHOLIEK THUISFRONT 
BOXTEL e.o. 

Als er één actie is van K. T., die er bij 
de jongens in Indië ingaat, dan is het 
zeker de gramofoonplaat. De gesproken 
brief met de vertrouwde stemmen van 
Vad;r, Moeder, broers, zusjes, verloof
den, die a.h.w. het hele gezin in Indië 
weer bijeen brengt. Vorig jaar was de 
actie goed geslaagd, zó goed, dat we 
niet eens wachten tot Kerstmis, maar 
nog deze maand platen naar Indië ver
sturen. Dit keer heeft de Firma van Wijk 
uit Apeldoorn de verzorging in handen 
en ze belooft nóg beter te zullen slagen. 
We gaan als vo!J;t te werk. Op Dinsdag 
22 Juni wordt in de ARK te Boxtel een 
voorlichtingsavond gegeven door de 
Heer van Wijk. Aanvang 8 uur. Ieder 
huisgezin, waarvan een jongen in Indië 
is wordt daar uitgenodiad. U moet 
z�ker komen, allemaal, of minstens één 
of twee familieleden. Het zal een interes
sante avond zijn, vrij toegankelijk voo_r 
alle parochies van Boxtel, Gemonde, Esen 
en Liempde. Woensdag en Donderdag 
hebben de opnamen plaats. Alle bijzon
derheden worden op deze voorlichtings-

� avond verstrekt. Er worden ook op die 
avond al enkele plaatjes opgenomen en 
gratis naar Indië verzonden. 
Dus: op Dindag 22 Juni om 8 uur is 
elke familie, die een jongen in Indië 
heeft, in de ARK vertegenwoordigd. Dit 
geldt voor de families van de par. St. 
Petrus, H. Hart, Lennisheuvel, Gemonde, 
Esch en Liempde. Toegang geheel gratis. 
De platen worden als brief verzonden, 
zijn dus binnen 10 dagen in Indië. Alles 
geschiedt op kosten van Katholiek Thuis
front. 
Komt allemaal . . . . . .  , maar komt op tijd. 

HEILIGE PRIESTERWIJDING . 
Zondag 4 Juli hoopt onze plaatsgenoot 
Bernard van Roosmalen, van de Paters 
Oblaten van de Onbevlekte Maagd Ma
ria, de H. Priesterwijding te ontvangen 
van Zijne Hoogwaardige Excellentie, de 
Bisschop van Gent in de kloosterkerk te 
Gijzeghem. 
Op 1 Augustus zal de wijdeling zijn 
Eerste Plechtige. H. Mis opdragen in de 
Parochiekerk van het H. Hart, alhier. 

OPENING 
Het begint tot de "bon ton" van Bra
bant's Centrum te behoren om de ope
ning of heropening van een nieuwe zaak 
vergezeld te laten gaan met een korte be
schouwing. 
Deze beschouwing ademt de sfeer van 
poudres, eau de cologne, lipsticks, par
fums te kust en te keur, brillantine en 
al wat verder nog nodig mag zijn om ge
soigneerd te lijken, want het betreft hier 
de opening van de dames- en herenkap
salon plus parfumerie-winkel van W. 
Snellaars in de Molenstraat. 
Het is een aantrekkelijke zaak geworden. 
welke zeker voldoet aan de eisen, die de' 
moderne tijd op het gebied van schoon
heid, practische service en hygiëne ook 
op dit gebied stellen. 
De salons zijn zo ruim en zo comfortabel 
mogelijk gehouden, zowel de kappers als 
de cliënten ten gerieve, terwijl men ook 
hier de voordelen van het manusje van 
elke gemoderniseerde zaak: de straalbui
zenverlichting kan genieten. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 8 tot en met 14 Juni 1948 
GEBOREN: 
Francisca J. I. M. d. v. H. M. Timmer
mans, e.v. H. J. v. d. Besselaar - Lam
berta H. d. v. M. H. v. d. Steen e.v. 
W. Kreemer - Johanna Th. G. M. d.
v. A. v." Lamoen e.v. J. W. Maas - Ja
cobus C. A. z. v. C. Korsten e.v. H. A.
Vermeiren - Johanna G. M. en Maria
G. P. d. v. H. v. Laarhoven e.v. M.· M. 

· Kampert - Wilhelmina J. M. d. v. A. 
J. van Esch e.v. J. v. d. Hout - Hen
drika J. C. d. v. W. G. Voermans e.v.
C. J. v. d. Berg - Maria J. d. en Teunis
z. v. M. v. Capelleveen e.v. C. v. d.
Langenberg - Adriana J. M. M. d. v. 
J. L. van Erp e.v. J. Mutsaards - Fre
derik Fr. z. v. J. Zandbergen e.v. A. G. 
v. d. Wiel - Goqefridus H. z. v. H. v.
Gestel e.v. J. v. d. Bosch - Willibrordus
A. H., z. v. A. J. v. de Meyden e. v.
E. M. v. Esch Cornelia A. 
A. d. v. C. Meijs e.v. J. M. v. Breugel -
Gerardus J. H. en Cornelus H. P. z. v.
J. M. Soeterings e.v. C. G. Meuwissen
- Martina J. Th. M. d. v. H. J. M.
Strik e.v. D. M. de Koning - Wilhelmus
M. C. z. v. W. M. de Groot e.v. M. C.
Bax - Antonet J. M. d. v. H. E ).. 
Buckinx e.v. W. A. M. van Keulen -
Theodora M. J. d. v. J. v. Griensven e.v. 
A. M. de Bresser.
ONDERTROUWD: 
Hubertus van Dun en lrmgard Th. Vor
stenbosch - Lambertus J. v. d. Meijden en 
Anna M. Wouters - Gerardus J. Steen
bakkers en Cornelia G. v. Gils - Adria
nus J. v. Heesch en Adriana H. v. Box
tel ;..._ Gerardus v. d. Bersselaar en Hen
drika M. Huyberts. 
GEHUWD: 
Hendrikus C. Klomp en Johanna C. Kemps 
- Johannes J. M. v. d. Staak en Huberta
v. Dun - Lambertus F. v. d. Oetelaar en
Johanna M. v. d. Hout - Johannes v.
Loosdregt en Catharina M. Wagemakers
- Evert M. de Jong en Lamberta C.
v. Ruremonde - Martinus Timmermans
en Johanna Th. M. Roovers - Josephus
C. v. Geel en Joanna M. de Pijper.
OVERLEDEN: 
Jan J. Raaijmakers, 72 jaren. 

Distributie=N ieuws 

OFFICIELE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 20 Juni tot en met 

3 Juli 1948. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van:

Bonkaarten KA, KB, KC 806

451 Melk 6 liter melk 
453 Melk 7 liter melk 
456 Vlees 100 gram vlees 
457 Vlees 300 gram vle!'!S 
458, 459 Boter 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet 
470 Algemeen 1600 gram brood (geldig 

tot en met 26 Juni) 
471 Algemeen 400 gram brood of 1 

rantsoen vecmicelli e.d. 
472 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas 
473 Algemeen 50 gram thee 
474 Algemeen 2 eieren 
475 Aloemeen 125 gram koffie 
463 Re�erve 1200 gram brood (geldig 

tot en met 26 Juni) 
464 Reserve 200 gram kaas of 250 gram 

korstloze kaas 
466 Reserve 400 gram brood (geldig 

tot en met 26 Juni) 
Bonkaarten KO, KE, 806

953 Melk 12 liter melk 
956 957 Vlees 100 gram vlees 
958

, 
Boter 250 gram boter of margarine 
of 200 gram vet 

959 Boter 125 gram boter of margarine 
of 100 gram vet 

970 Algemeen 400 gram brood (geldig 
tot en met 26 Juni) 

971 Algemeen 400 gram brood of 
rantsoen vermicelli e.d. 

972 Algemeen 100 gram kaas of 125 
gram korstloze kaas. 

974 Algemeen 2 eieren . 
%3 Reserve 400 gram brood (geldig 

tot en met 26 Juni) 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MG, MH 807 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen van strook J. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 18 Juni worden gebruikt, 1pet 
uitzondering van de bonnen vqor melk, 
waarop eerst op Maandag 21 Juni a.s. 
mag worden gekocht. 

BIJZONDERE ARBEIDSVORMEN. 
De Directeur van de Distributiedienst te 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
de week van 21 t.e.m. 26 Juni 1948 ge
legenheid bestaat tot het indienen van de 
naamlijsten, eventueel vervolgvellen en 
nieuwe aanvragen voor Bijzondere Ar
beid over de 8ste en 9de periode 1948. 
(4 Juli-28 Augustus 1948). 
De werkgevers in 's-Hertogenbosch kun
nen de aanvragen indienen aan het kan
toor, In de Boerenmouw 15, loket 12, 
werkgevers in de overige aangesloten ge
meenten op de zitdagen bij de plaatse
lijke kantoren. 
Er wordt met nadruk op gewezen, dat de 
in te dienen naamlijst moet worden inge
vuld overeenkomstig de verstrekking 
over de 6e en ?de periode 1948. Even
tuele mutaties dienen op de formulieren 
te worden aangegeven. 
De werkgever is verplicht bij verande
ring van beroep of bij ontslag van de 
werknemer onmiddellijk schriftelijk me
dedeling te doen aan de plaatselijke Dis
tributiedienst, onder opgave van de 
naam, het adres en het beroep van de 
werknemer. 

AANVRAAG 
WERKKLEDINGBONNEN. 

De Directeur van de Distributiedienst 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in
het tijdvak van 14 Juni tot en met 3 Juli 
a.s. gelegenheid wordt gegeven tot het
indienen van individuele aanvragen om 
werkkleding door personen, die werk
zaam zijn in een zelfstandig beroep of in 
een bedrijf met minder dan 5 werkkle
ding dragende arbeiders en wel : 
a. door personen, die sedert 31 Januari

1948 geen werkkleding hebben ont
vangen;

b. door personen te wier behoeve reeds
collectief werkkleding is verstrekt,
doch die thans werkzaam zijn in een
zelfstandig beroep of in een bedrijf
met minder dan 5 werkkleding dra
gende arbeiders, terwijl de verstrekte

• kleding door het bedrijf zelf is bekos
tigd, waardoor betrokkene geen
werk-kleding (resp. werkkledingbon)
in eigendom heeft ontvangen.
In dit geval moet een verklaring van
de betrokken werkgever worden
overgelegd, waaruit zulks moet
blijken.

Het afhalen en indienen van het formu
lier MD 333-06 kan in 's-Hertogen
bosch geschieden aan het kantoor, In de 
Boerenmouw 15, loket 15. 
Voor de buitengemeenten wende men 
zich op de zitdagen tot de plaatselijke 
kantoren. 
De uitreiking 11an de werkl<ledingbonnen 
heeft plaats terstoi1d bij het indienen 
der formulieren. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" 

Inderdaad, Zondag. 13 Juni vormde een 
waardig sluièstuk van het seizoen '47-
, 48, dat "Boxtel" de successen bracht, 
die Zondag op bijzondere wijze gevierd 
werden. 
En dan denken we aan de stemmige ope
ning van de feestelijkheden: de H. Mis 
met algemene H. Communie in de St. 
Petrus kerk; aan de koffietafel in het St. 
Paulus-jeugdhuis; aan de huldigingswed
strijden en zeker niet het minste aan het 
radio-cabaretgezelschap van Jan van 
Ostade, dat voor het enthousiaste "Box
tel" het zeer beschaafde Brabantse pro
gramma "Dag in dag uit" bracht met 
zulk 'n virtuositeit, vaart, afwisseling en 

MISSIE 
Bij de begrafenis van M. v. d. Horst 
werd f 11,86 'opgehaald voor de Wel
Eerw. Paters van Scheut. 

En waar is B.K.? 
gevoel voor sfeer dat het stormender
hand de harten van het publiek ver
overde. 
En toch zijn we hiermee nog niet aan het 
einde gekomen van de opsomming der 
gebeurtenissen van deze schitterende 
dag, want er is 'n sigarettenactie ge
voerd voor de aanhangers van de rood
wit-kleuren, die momenteel in Indië- hun 
dienstplicht vervullen. En hoe één "Box
tel" zich Zondag voelde met deze leden, 
bewijzen de 1400 sigaretten, de 15 siga
ren en de 32 gulden plus 10 centen, die 
voor hen werden ingezameld. 
En nu de huldigingswedstrijden: 

Boxtel Jun. - Philips Jun. 1 - 2 
De Boxtelse junioren hebben de \rlag 
moeten strijken voor de Philips-jongens, 
die hoegenaamd, niet sterker waren dan 
zij, doch die in beslissende ogenblikken 
het hoofd koeler hielden en hierdoor 
jqist met de hakken over de sloot kwa
men. ,,Boxtel" speelde niet fanatiek ge
noeg om 't overwicht, dat men in be
paalde perioden van de wedstrijd vero
verd had, in meer dan een doelpunt uit 
te drukken ,wat in het geheel niet onmo
gelijk mocht heten bij tegenstanders als 
de Philipslui, die bij vlagen te onsamen
hangend speelden om als dè overwin
naars uit de strijd te komen. 

Boxtel - Ora�je Wit (Tilburg
Alhoewel "Boxtel" (korfbal) met enkele 
invallers uitkwam, wist zij toch na een 
spannende strijd een 2-0 overwinning 
te behalen. 
Nadat door beide partijen verschillende 
goede aanvallen waren ondernomen, wel
ke strandden op de rand van de korf, 
nam Boxtel na een kwartier spelen op 

' magnifieke wijze de leiding 1-0. Ver
woede aanvallen van 0. W., om de ge
lijkmaker te scoren, waren hierop het 
antwoord, doch de Boxtel-verdediging 
wist deze aanvallen keurig te doorstaan, 
zodat de rust inging met een 1-0 voor
sprong voor Boxtel. 
Na de rust werd er door beide partijen 
weer fel gestreden, doch zowel O.W. als 
Boxtel hadden in deze periode hevig met 
pech te kampen. 20 Minuten voor het 
einde echter zag Boxtel kans het 2e en 
laatste doelpunt te scoren. In de reste
rende tijd was nu eens Boxtel, dan weer 
0. \V. in de aanval, doch doelpunten
werden niet meer gemaakt, zodat deze
goede, sportieve wedstrijd een 2-0 over
winning voor de Boxtel-twaalf werd.

Boxtel - St. Michielsgestel. 
Een slopende hitte, lange toespraken en 
veel bloemen omlijstten deze ontmoeting, 
die goede hoogtepunten kende. Boxtel 
kwam een kwartier na de rust op zulk 
een hoogtepunt. Alles sloot toen als een 
bus: doelman Leyten gaf "niet thuis" en 
liet de tegenstanders van de ene verba
zing in de andere vallen met zijn kolos
sale uittrappen, die telkens een direct 
gevaar op zich betekenden. De achter
hoede bood met een goede tactiek het 
hoofd aan de dikwijls individueel geleide 
St. M. Gestel-aanvallen, terwijl de mid
denlinie, onder onvermoeide aanvoering 
van Pastoor, de voorhoede stuwde en 
voedde. En de voorhoede, die .tot toen 
toe onmachtig was gebleven om de "fi
nishing touch" aan d.e aanvallen te geven, 
stelde nu de Gestelse achterhoede plots 
tweemaal schaakmat. 
De voorsprong, die hiem1ee verkregen 
was op de bezoekers, die voor de rust 
een verdiende 0-1 stand lieten noteren, 
werd gehandhaaf_d, ondanks verwoede 
tegenaanvallen, die op de Boxtelse 
veste gelanceerd werden en dank zij een 
Boxtels combinatiespel, dat in· kwaliteir 
groeide, naarmate de tijd vorderde. 

KRINGSPORTDAG VAN DE 
R.K. BOERINNENBOND EN R.K.J,B. 
Zoals wij vorige week reeds meldden, zal 
Zondag 20 Juni deze eerste Kringsport
dag in Boxtel worden gehouden. 
Na de verplichte oefeningen voor de 
jury, zal een openluchtlof worden gecele
breerd in 't sportpark. Daarna volgt de 
officiële -opening door de Burgemeester 
van Boxtel, waarna massa-demonstratie en 
diverse andere nummers. 
Voor nadere bijzonderheden, verwijzen 
wij naar de in dit nummer voorkomende 
advertentie.P 

ATHLETIEK. 
Onder verwijzing naar de bekendmaking 
der a.s. Boxtelse kampioenschappen l.i. 
in dit blad opgenomen, wordt medege
deeld dat de inschrijvingen regelmatig 
binnenkomen. Zelfs bestaat er bij de af
deling Veteranen opvallend goede be
langstelling. Deze overtreffen thans reeds 
de inschrijving Senioren. De aandacht 
wordt er verder op gevestigd, _dat de in
schrijving openstaat voor iedere jongen 
boven de 14 jaar en iedere Heer onge
acht zijn leeftijd, mits hij te Boxtel woon
achtig is. Wij rekenén op aller belang
stelling ten bate der Weldadigheid waar
voor wij een beroep op U doen, evenals 
op het Boxtels publiek om deze wedstrijd 
op 4 Juli a.s. te komen zien. 
De inschrijving sluit onherroepelijk op 
30 Juni a.s. Inschrijfgeld bij de Inschrij
ving te voldoen. 
Inschrijvingen te richten aan Willy van 
de Wouw, Nieuwe Kerkstraat 33 of aan
het bestuur der afd. Athletiek. 

DAMNIEUWS. 
Op Dinsdag 29 Juni a.s. zal de Eerste 
Boxtelse Damclub deelnemen aan het 
Nederlaag tournooi dat door de Vereni
ging "De Vriendenkring" te Lieshout, is 
uitgeschreven. De wedstrijd tegen Lies
hout zal aanvangen om half 8 des na
middags en gaat om de prachtige Bavaria
beker, geschonken door de te Lieshout 
gevestigde Bierbrouwerij "Bavaria". Wij

wensen onze leden veel succes. Vertrek 
per auto vanaf de Garage Chr. v. Rooy 
a.d. Bosscheweg te 18.30 uur.
Deelnemers zijn leden van het le tiental,
spelende in de Ie klasse van de Neder
landse Dambond. Zij die de reis willen
medemaken gelieven zich tijdig op te
geven bij het bestuur der E.B.D., uiterlijk
22 Juni a.s. in het clublokaal, Hotel
Theuwkens.

Ingezonden stukken 
Geachte Redactie 

Degene, die verleden week in "Gesprek 
van Vanavond", meende, de lezers van 
Brabants Centrum 'n dienst te bewijzen, 
door zijn bekrompen zienswijze aan 't 
lezerspubliek voor te leggen, is . hierin 
niet geslaagd. Ten dele, omdat hij zich 
helemaal eenzijdig heeft laten voorlich
ten en nog te meer omdat hij probeert 
hèle kleine splintertjes op te ruimen, ter
wijl de balken rustig blijven zitten. 
Graag zag ondergetekende voortaan bij 
'n stuk van dergelijke draagwijdte, 
namen, waarop verhaal kan worden ge
daan. 
Om op dit stuk van verleden week terug 
te komen. Heel argeloos begon schrijver 
over een toneelvoorstelling, opgevoerd 
door een fabriekstoneelclub in de Ark 
en begon tot mijn grote verwondering 
echter direct daarna over de voetbalwed
strijd van 'n Schijndels elftal tegen 'n 
Boxtels elftal. 
Dat bij deze wedstrijd niet de algehele 
goedkeuring van K. T. verkregen was, 
beter gezegd, dat K. T. niet in zijn ge
heel op de hoogte was van deze wed
strijd ligt aan de organisatie van K. T. 
zelf. 
Het doet er niet toe, of er hier in Boxtel 
nu ook toevallig twee en twintig spelers 
zijn, die op 2 fabrieken werken (wat dus 
helemaal geen fabrieksploegen behoeven 
te zijn en 't ook niet waren!); als de 
,,argeloze bezoekers" en ;-;sympathiseren
de leden" maar voetballen zien, dan heb
ben ze er veel voor over, ook voor 
Thuisfront. 
Dacht schrijver werkelijk, dat de jongens 
in Indië er mee gebaat waren, als ieder
een zich zover ging principiëren, dat ook 
dergelijke wedstrijden voor 'n liefdadig 
doel, geen doorgang meer zouden mogen 
vinden. 
Als, zoals hier in Boxtel gebeurd is, twee
en-twintig jongens zich geheel vrijwillig 
tot 't uiterste geven voor 'n voetbalwed
strijd ten bate van onze jongens overzee, 
dan kan dit volgens mij slechts worden 
toegejuicht, daar zulke wedstrijden 
NIETS met bedrijfsontspanning of der
gelijke te maken hebben. 
Dat in de toekom'st ook de twee Box
telse voetbalverenigingen eens tegen 
elkaar in 't strijdperk zullen treden voor 
dit doel, zou ik niet anders dan toe
juichen. 
Dan ook zou die "doel heiligt de midde
len-wedstrijd" (die intussen ruim f 130,
opbracht voor onze jongens overzee) 
weer in 't vergeetboek raken voor diege
nen die in principe hierop tegen waren. 

PAUL HENDRIKS. 

Naschrift. 
Zonder de onoprechte stelling der "toe
valligheid" kon inzender de inhoud van 
ons artikel niet aanvallei1. 
Dat er van toevaHigheid bij de vorming 
van de elftallen geen sprake was, wordt 
wel het best bewezen door de bezwaren, 
die het bestuur van Katholiek Thuisfront 
(par. H. Hart) opperde, toen het kennis 
kreeg van het plan voor deze wedstrijd. 
Deze bezwaren waren toen gebaseerd op 
de overtuiging, dat het hier twee ploe
gen gold, die niet los stonden van de fa. 
brieken, waaruit ze gedistilleerd waren. 
Met het oog op de bepalingen van de 
bisschoppen en de K.N.V.B., werd geen 
toestemming gegeven. (Dat men er later 
misschien anders over is gaan denken, 
doet hier niets meer aan af). 
Er zijn trouwens meer feiten aan te voe
ren, die het voorwenden van "toevallig
heid" iedere reëele grond ontnemen. Dat 
weet inzender heel goed. 
Onze aanmerkingen hadden in eerste in
stantie de bisschoppelijke bepalingen tot 
uitgangspunt. 
Deze kunnen natuurlijk in een bepaald 
geval wel eens erg streng voorkomen, 
doch de principiële visie onzer bisschop
pen, die er aan ten grondslag ligt, ver
mogen wij niet te miskennen, al kunnen 
wij ze ons niet altijd realiseren. Als ka
tholiek doen we verstandig ons er aan te 
onderwerpen. 
"Katholiek zijn "in het leven" is 
niet altijd gemakkelijk, het vraagt niet 
zelden heel wat eenvoud en . ..... onder-
werping, geachte inzender! 
In tweede instantie waren onze bezwaren 
gebaseerd op de bepalingen van de 

, K.N.V.B. en de Ned. Kath. Sportbond, 
waarbij beide plaatselijke voetbalvereni
gingen zijn aangesloten. 
In geen der bepalingen, noch van de bis
schoppen noch van de bonden, treffen wij 
een uitzondering aan voor aanwending 
van deze ongeoorloofde middelen voor 
een liefdadig doel. 
Conclusie: Op zoek naar geoorloofde 
middelen! 
Wat overigens uwe stekelige opmerking 
over het optreden van de fabriekstoneel
club "Organon" IN DE ARK betreft: 
wie die indirect raakt, moet er maar op 
reageren, voor ons heeft het geen zin. 
(Het laatste deel van het ingezonden 
schrijven, hebben wij weggelaten, omdat 
het te weinig inhoud had en te persoon
lijk was tegenover ondergetekende). 

v.d. A.

Dat vertellen wg U volgende 
week, en ook WAT B.K. IS. 
Zolang moet U nog geduld 
hebben, maar U kunt ervan 
verzekerd zijn B.K. verfrist 
'keest en hart en is een middel 
tegen zwaarmoedigheid. 

LET MAAR OP: 

B.K. is alles voor allen! 

Actuë1e Citaten 

DE WAARHEID EN NIETS MEER 
OF NIETS MINDER. 

,,Er worden over het leger overzee, 
over de politieke komkommertijd en 
over de ondoorzichtige verwikkelin
gen, die ons beleid doorkruisen, tal 
van totaal tegenstrijdige mededelin
gen en analyses gewisseld in pers en 
particuliere informaties. Het belang 
van een duidelijke principiële voor-

• lichting van een katholieke zijde is
• daarom groter dan ooit."

(De Linie) 
ON-BIJBELSE ADAM 

,,In de warme dagen, die achter on� 
liggen, hebben wij Adam ontmoet. 
Hij zat op de fiets. In een zwempak. 
,,Dag Adam", zeiden wij. • 
,,Boerenkaffer", zei hij. 
En dat is alles." 

(Edele Brabant) 

Wist U ..... 
. . . . . .  dat drie politieagenten 1200 shawls, ter waarde van f 6000,- uit België over 
de grens smokkelden . ... . .  en dat zonder 
pantserwagens. 
. . . . . .  dat de regeringssubsidie voor be
strijding van 'geslachtsziekten in 1939 
f 8.500,- in 1946 f 150.000,- bedroeg! 
In dat jaar kwamen in ons land in totaal 
± 50.000 nieuwe gevallen voor. Deze 
gevallen zijn grotendeels een gevolg van 
de zedenverwildering, die men kan waar
nemen in bossen, aan duinen en stran
den, vooral in de vacantietijd en op Zon
dagmiddagen. Zou men deze bedragen 
niet beter kunnen besteden voor een ef
fectieve bestrijding van deze excessen. 
Gelukkig, dat men in onze eigen gemeen
te de nodige strengheid hieromtrent in
acht neemt. 
. . .... dat de speldjesdag voor het H. 
Bloed te Boxtel heeft opgebracht het to
tale bedrag van f 246,33. Een mooi rè
sultaat, doch niet noemenswaard om bij 
te dragen voor de verfraaiing van onze 
H. Bloedprocessie van het volgend jaar.
Het H. Bloedcomité, dat binnenkort over
geheel Boxtel zal worden uitgebreid, zint
dan ook op middelen, om het jubilé ook
financieel te doen slagen!!!!!! ' D.

Coloradokever 
VERPLICHTE SPUITPERIODE 

De Burgemeester van Buxtel; 
gezien de mededeling van het Hoofd van
de Plantenziektekundige dienst te Wage
ningen van 11 Juni 1948; 
gelet op het bepaalde in artikel 7 van de 
Coloradokeverwet 1947 (Staatsblad H. 
220); 

be v e elt: 
dat het gewas op alle met aardappelen 
beteelde percelen, welke binnen de gr
meente gelegen zijn, in de periode van

17 Juni t.e.m. 26 Juni 
tenminste éénmaal op één der navolgen- .. 
de wijzen behandeld moet worden: 
a. bespoten met water, waaraan is toe
gevoegd 500 gram Calsiumarsenaat per
100 liter water. 
b. bespoten met water, waaraan is toe
gevoegd een D.D.T.-bevattend product
op een wijze, dat 0.1 % DDT in de
vloeistof aanwezig is, dus bijv. op 100
liter water 1 kg van een 10 % DDT-pro
duct of 0.5 kg van e.en 20 % DDT-pro
duct enz.)
c. bestoven met een DDT-bevattend
stuifmiddel, dat tenminste 5 % DDT
bevat. 
De bespuiting onder a en b moet zodanig 
worden uitgevoerd, dat: 
Ie. Een hoeveelheid, overeenkomend • 
met tenminste 800 liter per hectare ge
lijkmatig over het gewas wordt verdeeld. 
2e. . Alle bladeren van de aardappelplan
ten met de vloeistof worden bevochtigd. 
3e. Op zodanig uur en bij zodanige 
weersgesteldheid wordt gespoten, dat 
het gewas nog dezelfde dag kan op
drogen. 
De bestuiving onder c. dient zodanig te 
geschieden, dat: 
1 e. tenminste 25 kg per ha wordt ver
stoven. 
2e. alle bladeren van de aardappelplan
ten met het stuifmiddel goed worden ge
raakt. 
Het gebruik van H.C.C.H. en rotenon
bevattende middelen is toegestaan na
verkregen schriftelijke goedkeuring van
de plaatselijke controleur. Deze middelen 
dienen aangewend te worden volgens de 
aanwijzingen van de Plantenziektekundi-
ge Dienst. 
Boxtel, 16 Juni 1948. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. v. HEL VOORT 

Voor degenen, die niet zelf voor bespui
ting kunnen zorgdragen, stellen zich be
schikbaar de loonspuiters: 
G. Voets, Molenstraat 23 te Boxtel en

,B. Voets, Molenwijk 1 te Boxtel.



Parochie�Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL • 

Zondag 20 Juni 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half t t de Hoogmis. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaal voor de bi�ondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Vanwege de Tilburgse Bede
vaart naar het H. Bloed, die vandaag 
gehouden wordt, zal om half t 1, bij 
goed weer de Hoogmis worden opge
dragen in het Processiepark, ter�vijl op 
dezelfde tijd in de kerk een stille H. 
Mis zal worden opgedragen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Maandagavond is het geen 
Mariacongregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Zaterdag is er gelegenheid 
tot biechten 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. 
mndst. voor Christina Heiligers-Derks; 
z.a. gel. jrgt. voor Goverdina v. Heesch
van Aarle; H. Hartaltaar gel. mndst. v.

. Adriana van Minderhout-Simons; om
half 8 gel. jrgt. voor Adriana v. 'd. Sande
Karssemakers; z.a. gel. H. Mis tot bi
-zondere intentie; om half 9 gel. H. Mis
voor Wilhelmina van Hal-de Wit v.w.
de buurt.
DINSDAG: om kwàrtvoor 7 gez. mndst.

' voor Henricus Crols; z.a. gel. jrgt. voor 
Petrus v. d. Ven; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Elizabeth Traa-Verhoeven v.w. 
de Broedèrschap van het H. Bloed; om 
half 8 gel. jrgt. voor Paulina Verhoeven; 
-z.a. gel. jrgt. voor D"phna Marijnissen
Veraart; om half 9 H. Mis voor Johanna 
Kusters-de Kort v.w. de buurt. 
WOENSDÄG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna Pastoor-v. d. Broek; 
-z.a. gel. mndst. voor Hendrica de Bresser
v. d. Loo; J-I. Hartaltaar gel. H. Mis v.
Harrie v. d. Wetering; om half 8 gel.
H. ,Mis voor onze jongens in Indië v.w.
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis
voor de overleden familie Marijnissen
Borburg; om half 9 gez. jrgt. voor Ge
rardus v. d. Broek-de Nijs.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Marinus van Griensven; z.a.
gel. jrgt. voor Martina v. d. Schoot; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Henricus
v. d. Sande en Petronella van de Loo
de hsvr.; om half 8 gel. jrgt. vo_or An
tonia Verhoeven; z.a. gel. mndst. voor
Franciscus Verheyden; om half 9 gel.
H. Mis voor Harrie Pijnenburg in Indië
overleden.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Alfonsus van Vlerken; z.a. gel. H.
Mis voor Michaël v. d. Meyden; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Cornelis v.
d. Heuvel; om half 8 ·fel. jrgt. voor Jo
hannes van Gerwen, z.a. gel. jrgt. voor
Henrica Voets-van Assouw; om half 9

gel. mndst. voor Johannes van Schijndel. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Hendrica Cijffers-Bruns; z.a. 
gel. mndst. voor Christianus Scheil eken, r 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendri
cus van Engelen- te Vught overleden; om
half 8 gel. jrgt. voor Hendricus van Ger
wen; z.a. gel. mndst. voor Jacoba v. d. 
Biggelaar-v. d. Linden; om half 9 gel. 
H. Mis voor Alfonsus v. Vlerken.
In het Liefdehuis zullen nog gesclfieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Jacoba v. d. 

. Wetering-Janssen; Dinsdag gel. H. Mis 
voor Maria van Gerwen; Woensdag gel. 
H. Mis voor Gerardus Schellekens.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Gerardus v. d. Besselaar 
geb. en won. in deze parochie en Hen
rica Maria Huyberts geb. in de parochie 
van het H. Hart en won. in deze par., 
waarvan heden de te afkondiging ge
schiedt. 
Hubertus v. Dun won. in deze parochie 
en lrmgard Theodora Vorstenbosch won. 
in de parochie v. d. H. Theresia; Wilhel
mus Antonius v. d. Meyden uit deze par. 
en Johanna Verhagen won. te Son; Hen
dricus Adrianus Snellaars en Francisca 
Henrica Petronella Bertens, beiden geb. 
en won. in deze parochie; Lambertus 
Johannes v. d. Meyden geb. en won. in 
de parochie van het H. Hart en Johanna 
Maria Wouters geb. in de Eerde en won. 
in deze parochie; Adrianus Cornelis Be
vers en Henrica Maria de Laat, beiden 
geb. en won. in deze parochie, waarvan 
heden de 2e 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 
20 Juni 1948 

Vandaag . Alg_ H. Communie onder de 
HH. Missen van 7 en 8 uur voor de 
leden der H. Familie van Moeders en 
Geh. Vrouwen. De te schaal is voor de 
Kerk; de 2e voor de B.N. 
Vanavond om 7 uur Lof met volksnng 
en Rozenhoedje voor onze Jongens in· 

Indië. 
Maand;:g feestdag van de H Aloysius. 
Vrijdagavond om half 8 H. F?milie voor 
de meisjes, om half 9 voor àe mannen. 
Doopuur iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Biechturen: Zaterdag van 3 tot 4 uur en 
v�n 6 tot 8 uur. 
ZONDAG, 20 Juni: 6 uur l.d. tot spoed. 
terugkeer uit het buitenland t.e.v. 0. L. 
Vr. v. Altijdd. Bijstand; 7 uur l.d. voor 
de Parochie; 8 uur lezende dienst; kwart 
over 9 l.d. voor overleden Vader; half 
t t de Hoogmis voor de overl. leden 
KA.V. 
MAANDAG, 21 Juni: 7 uur I.m. voor 
Francisca Pijnenburg-Dieden; I.m. voor 
Allegonda v. Dijk; I.m. voor Herman 
Akkermans; kwart voor 8 l.j. voor Hen
ricus v. Grinsven; half 9 Ld. voor Gerrit 
Voets en Godefridus de zoon; half to 
Gez. Huwelijksmis. 
DINSDAG 22 Juni: 7 uur Pl. z.j. voor 
Jordanus v. Esch en Johanna Wouters 
z.e.; Ld. voor Mevr. Wilhelmina Steen
bakkers-Thien; Ld. voor Franciscus Vla-

minckx; kwart voor 8 l.j. voor Josina 
v. d. Akker-Gevers; l.j. voor Aloysius
Langenhuizen; half 9 I.m. voor Willem
Matthijssen.
WOENSDAG, 23 Juni: 7 uur Ld. voor
Willem Matthijssen v.w. de Buurtvereni
ging; l.d. voor Kee� v. Schaayk; Ld. voor
Maria v. Hal-Dan kers; kwart voor 8 l.j.
voor Jozefina v. Schijndel-v. d.' Mortel;
Ld. voor Christiaan Merkx; half 9 Ld. v.
Francisca Pijnenburg-Dieden.
DONDERDAG, 24 Juni: 7 uur Ld. voor
Willem Matthijssen v.w. Personeel Nefa;
Ld. voor Antonius Wagenaars en echtg.;
Ld. voor Adrianus en Franciscus Wage
naars; kwart. voor 8 I.m. voor Johannes
v. d. Horst; 1.d. voor Henricus v. Kleef;
half 9 l.d. voor de Heer Karel Alexander
Smit.
VRIJDAG, 25 Juni: 7 uur Ld. voor de
Heer Jan Johannes v. Eyndhoven; l.d.
voor Gerardus v. Remunt; l.j. v. Adriana
Spierings-v. Beers; kwart voor 8 Ld. v.
Willem v. d. Langenberg; l.j. voor Adria
na Jozefina v. cl. Langen berg; half 9 l.d.
voor overl. familie Smits; 's avonds om
half 8 1-1. Familie v. Meisjes; half 9 H.
Familie v. Mannen. , 
ZATERDAG, 26 Juni: 7 uur Gef. z.j.
voor Leonarclus v. d. Weyst; Ld. voor
over!. fam. v. Rixtel-Danklof; l.j. voor
Henrica Steenbakkers; kwart voor 8 l.d.
voor Willem v. cl. Langen berg; Ld. voor
Antonius Wagenaars, echtgen. en zonen;
half 9 1.d. van Anna Doevendans-v.
Grinsven.
PAROCHIE H. LAMBERTUS 

GEMONDE 
5de Zondag na Pinksteren 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Adri
ana hsvr. van Henricus Geerts. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Theodo
rus v. Grinsven. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
Hoezen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Christi
aan v. Esch, Wilhelmina de hsvr. en 
Joanna Maria v. Esch; half 10 gez. Hu
welijksmis. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Lam
bertus Timmermans en Wilhelmina de 
hsvr. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Cornelis 
Timmermans. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus v. d. Nieuwenhuizen. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag • H. Mis voor Adrianus van 
Ruremonde; Dinsdag H. Mis voor Hen
rica v. Logten; Donderdag H. Mis voor 

:Willem v. d. Linden v.w. de buurt; Vrij-
dag H. Mis voor Adrianus v. Oirschot 
v.w. de familie; Zaterdag H. Mis voor 
Adrianus v. Oirschot v.w. de familie. 
PAROCHIE H. THERESIA BOXTEL 

5de Zondag na Pinksteren 1948 
ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
0. L. Vr. v. Altijddurende Bijstand voor
behouden thuiskomst, hierbij wordt de
kerk met 'n kaars vereerd; half 9 H. Mis
tot intentie v. d. parochianen; 10 uur
gez. H. Mis v.w. personeel Metaalwaren
fabriek v. Geel te Boxtel voor Gerardus 
Leijten. 

Vergadering St. Vincentius-vereniging. 
In de HH. Missen is de eerste schaal 
voor onze eigen kerk; de 2de voor B.N. 
Half 3 Lof met Rozenhoedje, om Gods' 
zegeningen te verkrijgen over Orion en 
de kapel v. Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 H. -Mis voor 
Mevrouw Maria Maas-de Werd. 
DINSDAG: half 8 H. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
de familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel; 
kwart over 8 H. Mis voor de Weduwe 
Maria Berends-Toonen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor de 
heer Johannes Quinten; kwart over 8 
H. Mis voor Petronella Dekkers-Kuipers
te Zeeland overleden.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jo
hannes v. Hal en Maria de Bie hsvr.;
kwart over 8 H. Mis tot intentie v. d.
leden der Godvruchtige vereni!jing ter
ere v. d. H. Theresia.
VRIJDAG: half 8 H. Mis voor Johannes
Martinus Voets te Einghoven overleden;
kwart over 8 • gez. mndst. voor Mej.
Maria Peynenburg-v. d. Sande.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor l11eo
dorus Baayens, Adriana v. d. Velden
hsvr. en Lambertus de zoon; kwart over
8 jrgt. voor Marinus Bercnds.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
half 7 tot 8 uur, daarna Lof.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Gerardus Leyten te 's,Hertogen
bosch overleden. Ten slotte aanbevolen
een Noveen ter ere v. d. H. Jozef tot
hulp in moeilijke omstandigheden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Hubertus v. Dun uit de
parochie v. d. H. Petrus en· lrmgard
l11eodora Vorstenbosch uit deze par.,
waarvan heden de tweede afkondiging 
geschiedt. 
In deze week is een ieder die zijn bank 
of plaats wenst te behouden voor een 
geheel jaar in de gelegenheid, zijn 
plaatsgelden te betalen tegen de vast
gestelde prijs van vorige jaren. 
ZONDAG, 27 Juni: 7 uur H. Mis voor 
de parochianen; half 9 H. Mis voor 
Marinus v. Griensven te Boxtel ·over!.; 
to uur gez. H. Mis voor Petrus v. Beers 
en Maria de dochter. 

PAR. ST. JAN's ONTHOOFDING. 
LIEMPDE. 

5e Zondag na Pinksteren, 20 Juni '48 
ZONDAG. half 7 I.m. tot welz. der par.; 
8 uur l.j. Frans v. Son; 10 uur z. mnclst. 
Michiel v. d. Velden; 3 uur Lof, daarna 
meisjes-congregatie. 
Maandag tot Zaterdag 7 uur 1. 7e voor 
Johannes v. cl. Biggelaar. 
MAANDAG: half 8 z. mndst. voor Ar
noldus v. d. Wiel; 8 uur l.j. voor Anna 
Frans v. Son. 
DINSDAG: half 8 I. mndst. voor Engel
bertus v. d. Wiel; 8 uur I.m. voor Maria 
Boeren-v. d. Staak te Boxtel overleden; 
9 uur z.m. tot bijz_ int. 
WOENSDAG :half 8 z. mndst. voor Ma
rinus Traa; 8 uur l.j. voor Cornelis Put
mans en Francisca hsvr. 
DONDERDAG: half 8 z. mndst. voor 
Cornelis v. cl. Vleuten; 8 uur l.j. voor 
Gerardus v. d. Boer. 

VRIJDAG: half 8 z. mndst. voor Anto
nius v. d. Pas; 8 uur 1. 7e voor Hendrica 
Francisca v. Eyndhoven. 
ZATERDAG: half 8 z.j. voor Lambertus 
Antonius v. Abeelen; 8 uur l.j. voor Jo
hanna Gerarda v. d. Boer. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Josina Mar
tinus Kelders; 8 uur I.m. tot welz. der 
par.; to uur de Hoogmis tot bijz. int. 
In de Kapel der. Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Adrianus Vughs 
en Maria de dochter; Dinsdag 7 uur I.m. 
voor Arnoldus v. d. Wiel als overleden 
lid St. Willibrord; Woensdag 7 uur I.m. 
tot bijz. int.; Donderdag 7 uur I.m. tot 
bijz. int.; Vrijdag tót Zondag 7 uur I.m. 
voor de levende leden der processie 
Bergen-op-Zoom naar Sittard. 
7e voor Johannes v. d. Biggelaar overl. 
te Liempde en Hendrica Francisca van 
Eyndhoven overleden te 's-Bosch. 
30e voor Maria Boeren-v. cl. Staak over
leden te Boxtel. 
PAROCHIE WILLIBRORDUS ESCH 

Vijfde Zondag na Pinksteren 
HH. Missen om 7 uur, half 9 en to uur 
de Hoogmis voor de Parochie. 
Onder de HH. Missen zal de Zeereerw. 
Pater Brugmans preken. 
Tweede schaalcollecte voor zijn Missie; 
derde voor Bijz. Noden Efiscopaat. Na
de middag om 3 uur Lo met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
4de, 5de, 6cle en ?de leerjaar kom:c:n 
biechten. Woensdag onder de H. Mis 
van 7 uur zullen ze gezamelijk commu
niceren. 
Op Zondag t 8 Juli zullen de kleintjes 
hun eerste H. Communie doen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adriana 
van de Ven-v. cl. Struyk; half 9 H. Mis; 
10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Gerar
dina van Schijndel-v. Dijk v.w. Kaart
club. 
DINSDAG: 7 uur Gez. Mndst: voor Al
bertus van Rulo. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Cor
nelia Hermus-de Wit. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Henclrica Fick. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Hendricus 
van den Broek. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Johanna 
van den Broek-v. d.-- Ven. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo. 

ST. CHARLES, HAL-BOXTEL 
Zondag 20 Juni: 

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Henket. 
MAANDAG: 7 uur voor Rudolf Wortel
boer; half 8 voor Cornelia van Hal-van 
Riel. 
DINSDAG: 7 uur ter ere van de H. 
Clemens Maria Hofbauer. 
WOENSDAG: 7 uur voor Rudolf Wor-
telboer. 
VRIJDAG: 7 uur tot zekere intentie; 
half 8 voor Mevrouw Hcnket-Wind
stosser. 

Bij deze betuigen wij onzt! 
oprechte dank aan H.H. 
Geestelijken, Dokter Van 
Rooij, Familie, Buurtbewo
ners, Vrienden en Kennis
sen voor de vele blijken 
van deelneming ondervon-

Nette werkster gevraagd voor l"e koop: toom beste biggen, 
t of 2 dagen per week, liefst gemerkt voor stamboek O.L.V. 
Dinsdags en Vrijdags. Mgr. A. Verhoeven, Lennisheuvel 30 
W'ilmerstraat 22. 

Herijk van Maten, Gewichten en 
Meetwerktuigen. 

WONINGRUIL ZUTPHEN. 

,.,, den bij het smartel�k ver
lies van onze inniggeliefde 
Moeder en Grootmoeder 

H. Boeren-v. d. Staak
en kinderen 

Wit emaille fornuiskachel te 
'kdop. Mark. 23, Boxtel. 
Te koop: stofzuiger "Exc� -
sior" in prima staat. Te bevr.: 
Molenstraat t 9. 
Te koop: een toom beste big
gen bij G. v. Beljouw, Roond 3, 
Boxtel. 
Toom biggen, een koe (24 l. 
melk) keuze uit twee, en klein 
Belg_ twee-jarig merriepaard te 
kèop. Van Kasteren, Oirschot
se Grindweg 27, Boxtel. 
Te koop: een toom zware big
gen bij C van Lieshout, Ge
mondseweg t. 
Transportfiets te koop aange
boden. P. van der Sloot Eind
hovenseweg 60. 
Bij P. v. d. Made, Langenberg 
23, een schaap met 2 lamme
ren en een handwasmachine. 

Een partij weckflessen te koop. 
Molenstraat 90. 

Wasserij "Blanka'' te Boxtel 
vraagt 

eniee nette meisjes 
in alle leeftijden. Hoog loon. 

Telefonisch 5 37 
aangesloten 

onder No. 

Firma OORD 
Steenhouwerij 

• Merheimsti-. 4

SCHOORSTEENMANTELS 
In a-lle kleu ren marmer. 

Te koop aangeboden: Bra
bantse kachel en handwagen 
op veren. Zandvliet 37. 

Te koop: beste roodbonte kalf
vaars, aan telling 25 Juni, bij 
Wed. J. Vissers, Lennisheu
vel 113. 

t Heden overleed tot onze diepe droefheid in het
St. Lidwina Ziekenhuis te Boxtel, na een kort

stondig lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten, 
onze inniggeliefde, zorgzame Moeder, Behuwd- eri 
Grootmoeder 

JOANNA MARIA VAN DIJK 

Weduwe van 
PETRUS, HENRICUS THEUWKENS 

in de ouderdom van 76 jaar. 
Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in Uwe 
godvruchtige gebeden aan. 

FAMILIE THEUWKENS 
BOXTEL, 16 Juni 1948. 
Stationsplein 1. 
De plechtige Uitvaart, waarna begrafenis, zal plaats 
hebben a.s. Maandag 21 Juni in de parochiekerk van 
de H. Petrus te Boxtel, om 10 uur. 

Het bestuur van de gemeente BOXTEL maakt bekend: 
dat dit jaar voor de Herijk der Maten, Gewichten en Meet
werktuigen zitting zal worden gehouden te BOXTEL in het 
lokaal .achter café "De Kom", Stationstraat 46. 
Op Maandag 21 Juni van 9- 12 en 13 - 16 uur voor de 

0

her
ijkplichtigen, wier geslachtsnaam begint mét de letters A tlm 
H. - Op Dinsdag 22 Juni van 9-12 en 13-16 uur voor
de letters: I t/m R. - Op Woensdag 23 Juni van 9-12 en 
13 -16 uur voor de )eters: S. t/m Z. 
Aan belanghebbenden wordt in herinnering gebracht: 
1. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij
moeten worden aangeboden om onderzocht te kunnen
worden.

IJzeren maten binnen en buiten geverfd. 
Blikken maten blank geschuurd. 
Kope'ren gewichten afwassen en ook de gaten reinigen. 
IJzeren gewichten mogen NIET gepotlood zijn doch 
moeten roestvrij zijn gemaakt. 
Glazen maten zijn vrijgesteld van herkeuring. 

2. dat de maten en gewichten vóór 1 October 1948 gestem
peld moeten zijn met de letter R en dat er, bij verzuim of 
verhindering om van de zitting gebruik te maken, nog gele
genheid bestaat maten en gewichten te laten herijken aan
het IJkkantoor te 's Hertogenbosch, Wolvenhoek 2, elke
Woensdag en Donderdag van 9 -12 en van 14-16 uur.
3. dat weegwerktuigen niet onderworpen zijn aan deze her
ijk, maar ter plaatse kunnen worden onderzocht door ambte-Bijeenkomst Dames en Heren ten sterfhuize 

St. Lidwina Ziekenhuis, Duinendaal 12, om 9.30 uur. ,, naren van het IJkwezen. 

Enige en algemene kennisgeving. 

CHEM. WASSERIJ "DEN DRIES" 
VRAAGT voor de Afdeling Fijnatrijkerij

Een net en eerlijk Jongmens 
Leeftijd 16-20 jaar, voor het ophalen en tbuiabezorgen 
van boorden en overhemden. Vaat loon plua provisie. 
Aanmelden uitsluitend aan de fabriek. 

Zilveren Dashouders en

Zilveren Manchetknopen 
zijn 's zomers onontbeerlijk voor elke 

heer. Elegant «?n doelmatig zijn de nieuwe 

modellen diè wij deze week étaleren. 

Fa. A. van Vlerken ::: Boxtel 
Juwelier - Horloger. 

4. dat maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, welke
zijn gestempeld met het afkeuringsmerk À niet in winkels·
enz. mogen teruggebracht. ' 
5. dat betaald moet worden voor het onderzoek van maten,
gewichten, meet- en weegwerktuigen, (keurloon) en voor het
justeren van gewichten Qusteerloon) en wel ten bate van
's Rijks schatkist).
6. Dat de milligramgewichten niet op de herijkzitting, maar
alleen aan het IJkkantoor herijkt kunnen worden. (Opzending
per post franco, met insluiting van een postbewijs tot een be
drag overeenkomende met de som van 20 et. voor elk ge
wicht. Het bedrag kan ook gegireerd worden op Postrekening
No. 507435. Ook is mede te zenden de bij de laatste verifi
catie afgegeven gezegelde enveloppe, daar de gewichtjes
anders aan de eisen, gesteld voor nieuwe, zullen moeten vol
doen).
BOXTEL, 14 Juni 1948, 

f De Burgemeester van Boxtei, 
Drs. M. A.M. VAN HELVOORT, 

Rookt kwaliteit vol geur en •maak

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerk•traat 73, Telel. 450 

Aangeboden woning te Zutphen, o.a. 1 grote voorkamer, 
1 dito kamerkeuken, 2 slaapkamers en tuin 20 x 10 m. Huur 
f 3,90 per week. Gevraagd liefst in Boxtel, doch ook elders in 
Brabant mits aan spoorweg knooppunt, woning tot een huur 
van f 8, - per week. Br. onder no. 82955, Adv. Bur . .,Die 
Haghe", Plein 11, Den Haag. 

RIJST RIJST RIJST 
Zeer binnenkort Rijst op voorinleveringsbon. 

Wij leveren U vlot en prima Rijst. 

Lever dan uw voorinleveringsbon in 

Bij 'TANKER 
RIJST C. DE JONG•v. KEMPEN 

v. Hornstraat 12 • Boxtel RIJST 

OODBOEKHANDEL 

Heeft U Aardbeien, Kersen,
of ander fruit ? 

Wij zorgen voor een fijne
portie Slagroom 1 
Een aangename versna.pering
voor jong en oud, ziek en
gezond tegen inlevering van
natum:boter en suiker.

Banketbakkerij A. v. DUREN-SCHOLLEN 
äreukelsestraat 62. Telefoon 2 7 4 

1 

BIJ 

• • • ---,ELASTIEKEN KOUSEN 

1
(dun en lang) 

STEUNZOLEN 
BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Bij drukkerij TIELEN is de vervaardiging van Boeken, Couranten, Tijdsch riften, Catalogi, enz. in goede handen 

!!:=====:::!.I _I _ ______,J1_· _ ____, 



Ook voor Boorden en Overhemden "DEN DRIES" 
Rijksweg 2

Tel. 232 

Dinsdags op de fabriek 

's Zaterdags thuis 

Huishoudschool N.C.B. 
Duinendaal Boxtel 

Gelegenheid om zich op te geven op 
24 Juni van 3 - 5 en van 7 - 9 uur 
25 Juni van 10-12 uur 
29 Juni van 3 - 5 uur 

aan de school. 

Bij V-os uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

vos 
STATIONSTR. 44 

1tt--··-� , , • • ,
I ium&. 'Jeeff. USU:0- • 

Uw. oqen !lijn te lwst6aac. 
Voor 

B r i 11 en naar een Speciaalzaik 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van· ALLE Ziekenfond11en 

Hiermede betuig ik mijn op
rechte dank aan allen, vooral 
de buurtbewoners, die mij bij 
mijn thuiskomst uit Indië ve_r
welkomd hebben. 

JO GOOSSENS 

Hiermede betuigen wij, mede 
namens wederzijdse families, 
onze hartelijke dank voor d(: 
belangstelling, die wij bij onze 
Huwelijken hebben ondervon
den. 

Harrie Laus 
Francien Laus-van Oers 

Piet van Oers 
Mien van Oers-Verstralen 

Bouwk. Tekenaar 
gevraagd. 

Aannemer vraagt Bouwkundig 
Tekenaar. Alleen zij die ove1 
vold. aesthetische bekwaam
heid beschikken en hun vrije 
avonduren ter beschikking heb
ben, gel. te solliciteren onder 
opgave van condities. Bureau 
Brabant's Centrum. 

Notaris P. MERTENS 
te Boxtel, 

zal aldaar op DINSDAG 22 
JUNI 1948 voorm. 10 uur voor 
en ten huize van de Heer W. 
van Santvoort, Breukelsestr. b5, 

publiek verkopen: 
om contant geld: 

-. 

816 

Átet smaak 
Uw wo n i n g  g ein s t a  Il e e rd 

geeft een dagelijks genoegen. 

Komt U bij ons eens kijken wan� 
neer U uw eigen huis wilt gaan 
inrichten! 

Wij exposeren in onze show�ruimten 
steeds een 40�tal Salon�, Huis� en 
Slaapkamer=Ameublementen. 

Zeer zeker is er juist iets bij wat U zoekt. 

Fa. F. J. Witteveen Woninginrichting 
RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL 

DE 
GRUYTEB 

• 

Wijnen en Likeuren 
kasten, stoelen, tafels, beeldrn, 
schilderijen, spiegels, zinken 
emmer, potten en pannen, glas
en aardewerk, keukengerief, 
driedelig bedstel en een kope
ren lamp en wat verder te 
koop zal worden aangeboden. 
Bez;chtiging één uur voor de 
verkoping. 

PRUIMEN 
Wij hebben voor U met 
iedere ge l egenhe i d  de 
gepaste heerlijke dranken 
bij Bruiloft, Huwelijk, 
Verjaardagen, Thuis-BIJ AVEHA KOFFIE OF THEE 

Bij aankoop van 

ieder pakje Aveha Koffie of Thee 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Bezoekt 

Ontvangt men 

een half pond 

de Kringsportdag v. d. R.K.J.B. 

Kring Tilburg op Zondag 20 Juni 
in het St. Paulus Sportpark in de Nieuwstraat 

AANVANG 1 UUR 

Openluchtlof 2.30 uur 

Officiële opening door de Edelachtb. 
Heer Burgemeester om 3 uur 

M�dewerking zal worden verle■nd, door de 
15 afd. van de R .K Boerinnenbond en 12 afd. 

van de R.K.J.B . 

ENTREE 
Tribune f 1.75 • le Rang f. 1.25 

2e Rang f 1.-

Behalve voor Kruidenierswaren ook voor 

Pruimen voor 37½ cent

Geldig in alle filialen 

Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel 

komst uit N.0.1., enz. 
Profiteer van de heerllJke 
S i e b r a n d's w ijn e n  en 
l i k e u r e n .  
Levens.middelenbedrijf 

'T ANKER 
C. DE JONG, v. Hornstraat 12

••• dan ligt er naast de tanden• 
borstel een tube Medinos. Wat 
een heerlijk frisse tandcream ie 
dat• zo zacht, zo zuiver! Medinos 
ie het perfecte mondreinigings
middel, dat bovendien een genees
krachtige werking bezit. Want 
Medinos bevat Fluorgaan, dat 
het tandglazuur versterkt en tand
bederf actief bestrijdt. Medinos 
geeft U niet alleen mooiere, maar 
ook gezsondere tanden. 

* UttsluUend 1161'k,-i;gbaat'. 

l,\f apothekers, àrog'8teta 

en de Bt1ec(aal-branchè. 

No�male tube 37'7• d 

Grote tube 65 et" 

ij 
N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

- vraagt

voor haar montage - ateliers 

MEISJES 
van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden yoor 
beroepen in de fijnmontage 
en controle van radio-, zend
en televisi'ebuizen. 
Vereist worden tenminste een 
volledige lagere schooloplei
ding en aanleg voor het ver
richten van nauwkeurig werk 
dat aan de hoogste eisen van 
netheid moet voldoen. 

Aanmelden bij het 
Phil ips Aanneem bureau 
voor Vrouwelijk personeel in 
de Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 

OMSTREEKS 1840 wecd, met onze deelname, opgericht 
de "a-Hertotenbossche reederij, welke onderoemint het 
gekoperde fregat ,;s-Hertogenbosch" exploiteerde. Een 
der doeleinden was 0het geVen van inlichtingen nopens 
den handel op Java". Anno 1947 behoeft ,men niet deel 

,r
-

' 

te nemen in een ree_derij om soorttelijke inlichtingen • te -... 
verkrijgen. Door onze vele buitenlandsche relaties kunnen 
wij U van voorlichting dienen 

'S HERTOG EN BOSCH 

Fluorgaan 
bevattend • een flU-Orid orgaan -th

Preparaat o ebasis _ erapeutis 'P tandgla Versterkt h
ch e 

1 zuur . et andbederf. en bestrijdtIPare,,1 
...,,,o_gd) 



4e JAARGANG No. 187 VRIJDAG 25 Juni 1948 

t's 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Dus U denkt aan Vrijdag 2 Juli 1

's Avonds 8 uur bij of in De Ark 
om te luisteren naar Minister 
Gielen. 

Langs de politieke lijn 
Het Katholieke volksdeel van Nederland 
geniet nog niet zo heel veel jaren de 
eer der erkenning als volwaar4ige staats
burgers, en nog moeten bij de aanstaan
de grondwetsherziening enige belemme
ringen der godsdienstvrijheid opgeheven 
worden. 
Jarenlang is door grote politieke figuren 
uit onze katholieke gemeénschap gestre
den om de gelijkberechtigdheid in natio
naal verband te verwerven. In de volks
vertegenwoordiging werden de meningen 
over de achterstelling geconcretiseerd 
door de politieke emancipators. 
Doch niet alleen voor de katholieken 
hebben onze vertegenwoordigers hun 
mandaat ten volle uitgebuit. Hun visie 
is altijd breed genoeg geweest om als 
vertegenwoordigers van het volk hun be
kwaamheid voor de landsbelangen in 
volle omvang ten dienste te stellen. 
Men moge in deze laatste jaren misschien 
uitsluitend oog hebben voor de voort
varende sociale hervormingen, er mag 
ook wel eens gewezen worden· op het 
fundamentele sociale werk, waarop thans 
de uitbouw kan geschieden. Want men 
vergete niet, dat structurele sociale her
vormingen slechts over een reeks van 
jaren tot gelding kunnen komen. 
Het valt misschien niet onder het tegen
woordig begrensde begrip van sociale 
verbeteringen, maar toch herinneren we 
ook nog aan de invoering van de alge
mene dienstplicht, waarvan onze grote 

• Dr. Schaepman zo'n voorstander was,
en waarmede het dienen van het vader
land als militair niet meer beperkt bleef 
tot de jongens der armsten onder ons 
volk, en aan de gelijkstelling van het bij
zonder onderwijs, waarvoor onze pol_itici 
een jarenlange strijd hebben gevoerd. 
Belde aangelegenheden, die toch zeker 
niet uitslu�tend de katholieken raakten, 
doch wel degelijk het gehele volk. 
Trouwens het aandeel der katholieken 
aan de gehele sociale wetgeving is niet
rninder belangrijk geweest. Men mag dan
ook ·al eens afgeven op het oorspronke
lijk toegewezen bedrag, vergeleken met 
de tegenwoordige geldswaarde kan het
de toets der kritiek nog best doorstaan, 
de algemene economische situatie uit die 
tijd daarbij in aanmerking nemende. 
En voor wat de belastingwetgeving be
treft, met welker opbrengst de sociale 
verbeteringen moeten worden uitgevoerd, 
moest ook met allerlei belemmerende 
factoren rekening worden gehouden, n.l. 
de mogelijkheid van kapitaalvlucht, ge
. vaar voor verlies van wereldmarkten en 
concurrentie van landen met lagere le
vensstandaard, om de industriële pro
ducten niet te zwaar te belasten. 
Het zal te bezien zijn of de thans zo
royaal opgelegde lasten op de duur ge
torst zullen kunnen blijven.
Wie regeert moet ver vooruit kunnen
zien.
Bij alle vooruitstrevendheid is het niet
overbodig de voorzichtigheid ook te be
trachten.
In de achter ons liggende periode zijn
van die voorzichtigheid bij sommigen
onder onze katholieken politici al wel
symptomen waar te nemen geweest. En
wij houden er ons van verzekerd, dat
de K.V.P.-vertegenwoordiging, zonder te
kort te doen aan de vooruitstrevendheid, 
haar verantwoordelijkheid op de toe
komst bewust is, en het terrein harer
staatkundige werkzaamheid in alle rich
tingen wel zal overzien.
Iedere tijd heeft zijn eigen moeilijkheden
meegebracht, doch deze tijd heeft wel
zijn bijzondere moeilijkheden.
Moeilijkheden, die wij kleine burgers
niet vermogen te onderkennen, al wil
zelfs de man van de straat het wel eens
doen voorkomen of hij weet hoe het
beter zou kunnen.
Daarom i� het van zo groot belang, dat
de katholieken door hun bisschoppen zijn
gewaarschuwd om de eenheid onzer
katholieke politieke partij te bewaren en
zo mogelijk te versterken. Cewis staan
er hoge belangen op het spe( anders zou
het vermaan niet tot ons katholieken zijn
gericht. •
De katholieke ·kiezers, zonder onder
scheid, mogen daarom gerust de goede
raad ter harte nemen en bedenken, dat 
zij zich niets te verwijten zullen hebben
als zij hun volgzaamheid hebben ge
toond.
Geen katholiek kiezer zij nog zo eigen
wijs om tegen het gefundeerde advies
van het Episcopaat in nog te redeneren ..
Op 7 Juli stemmen wij allen op lijst 1 
van de K.V.P. 

ABONNé'S DIE GAAN VERHUI
:('.EN gelieven tijdig hun adresveran
dering op te geven, ofwel aan de 
bezorger van ons blad, ofwel aan de 
administratie Molenstraat 19. 

De Administratie. 

R.K. Huishoudschool N.C.B. o 

Voor de me1s1es, die iets van het huis
houden willen weten, lijkt ons het gepu
bliceerde onderwijsprogramma, zoals dat 
op Duinendaal wordt aangehouden, in 
alle opzichten geschikt. De primaire 
opleiding omvat alle vakken en is dus 
volledig. In 24 lesuren per week ligt een 
zodanige afwisseling, dat men dit voor 
geen enkel meisje, dat 6 klassen van de 
Lagere School heeft doorlopen, te zwaar 
kan achten. 
Vervolgens zijn er nog een aantal dag
cursussen ingelast, die speciaal bestemd 
zijn voor meisjes, die niet de hele week 
van huis weg kunnen. Twee dagen in de 
week zullen zij die cursussen kunnen vol
gen. Voor de meisjes, die overdag hele
maal niet weg kunnen, worden er nog 
avondcursussen gegeven in naaien en 
koken. - Voor bovengenoemde cursus
sen komen meisjes van 16 jaar en ouder 
in aanmerking. 
Een klein overzicht van alles wat er op 
de huishoudschool onderwezen wordt, 
moge een aansporing zijn voor heel 
velen, zich spoedig op Duinendaal aan te 
melden. 
Langs het klaarmaken van simpele maal
tijden, kunnen we alle fijne kookkunsten 
leren, tot ons eigen bruiloftsmaal toe. 
Het inrichten en smaakvol verzorgen van 
keuken, huiskamer en slaapvertrekken 
hoort daar natuurlijk bij. We leren de 
was verzorgen en strijken, zodat geen 
wasserij het ons verbeteren kan. Naast 
was- en strijklessen, ontvangen we on
der:richt in knippen en naaien. Na entge 
tijd kunnen we zelf onze patronen zelfs 
tekenen. Zodoende verzorgen we straks 
onze eigen uitzet en wellicht een dertien
tal baby-uitzetjes. 
Natuurlijk hebben we daarbij nog onze 
theorie-lessen, zodat ze ons later geen 
knollen voor citroenen kunnen verko
pen en ons huishoudboekje kunnen bij
houden. 
We behoeven niet bang te zijn dat we 

De slachtoffers van 't Papier 
Over enige jaren zullen we de tijd zalig 
prijzen, waarin wij klaagden over pa
piemood. De papierschaarste betekende 
bijna een weldaad voor onze opgroeien
de jeugd. Wanneer we zien wat onze 
jongens en meisjes aan lectuur verslin
den dan vragen we ons af hoe weinig 
zij kopen voor hun zakgeld. Hoe weinig 
d.w.z. aan kwaliteit. 
Tegen de laagste prijzen kunt u in alle 
kiosken van die aardige kleine boekjes 
kopen, die je in één avond kunt uitlezen. 
In die boekjes lees je voor een kwartje 
hoe helden te keer gaan in de cowboy
wereld, hoe auto's gestolen worden, hoe 
'n schurk zich meester maakt van een 
vrouw, hoe 'n schat wordt ontdekt en 
bevochten: kortom, hoe de misdadigers
w9ld ingesteld is. 
Onze schoolgaande jongens en meisjes 
kopen deze rommel even gemakkelijk als 
ijsjes. Zij nemen ze mee naar school, 
lezen ze in de trein en 's avonds voor ze 
naar bed gaan. Meestal zijn de verhalen 
zó sexueel gekleurd, dat ze eigenlijk 
thuis horen in de kachel of snippermand. 
Nooit bevatten ze iets goeds of iets 
schoons. Opvoedende waarde bezitten 
die boekjes in 't geheel niet. 
Naast die romannetjes in miniatuurvorm 
kunnen we in alle kiosken en spoorboek
handels nog een aantal geïllustreerde 

met dit alles te veel werk zullen hebben 
en dat we daarvan overspannen zullen 
worden. Zang- en gymnastieklessen en 'n 
uitstapje zullen voor de nodige ontspan
ning zorgen. En als we na twee jaar pret
tig werken ons diploma hebben, dan kun
nen we er zeker van zijn, dat we het 
huishouden baas kunnen. 
We zullen dan door middel van onze 
kennis en kunde in staat zijn· onze kin
deren op te voeden en een echt_ gezin te 
stichten, waar het goed is om te leven. 

En wanneer u dit program eens rustig 
hebt doorgenomen, zult u ervan over
tuigd zijn, dat de Boxtelse Huishoud
school weer op vóóroorlogs peil is komen 
te staan. Toèn dacht er niemand aan om 
meisjes voor huishoudlessen naar elders 
te laten gaan, wat nu gebeurt. 
Waarom? 
Onze huishoudschool was principieel tij
dens de bezetting. Ze weigerde iedere 
medewerking aan de Landstand en sloot 
haar deure_n. 't Gevolg was, dat de ge
hele inventaris werd opgeladen en weg
gevoerd. De lokalen werden in beslag ge
nomen. En toen de oorlog was geëindigd 
zat Duinendaal met bezette lokalen en 
zonder de benodigdheden voor huishoud
onderwijs, terwijl- verschillende scholen, 
die steeds, ook onder de Landstand, had
den doorgedraaid, normaal konden blij
ven werken. 
En zo gauw 't verkeer weer wat beter be
gon te worden; zagen we onze meisjes 
erop uittrekken om buiten Boxtel zich 
in het huishouden te bekwamen. 
Er wordt in Boxtel naar gestreefd, op 
onderwijsgebied zoveel mogelijk in eigen 
plaats te bieden. 
Laat dan ook eenieder eraan meewerken, 
om een onderwijsinstelling, die voor de 
oorlog steeds een goede naam had, te 
doen instandhouden en floreren. 
Dinsdag 29 Juni van 3-5 uur bestaat de 
laatste gelegenheid om zich op te geven. 

periodieken bewonderen met aardig pin
up-girls ( = hang-op-meisjes) in allerlei 
exotische houdingen en gekleed met chi
que b.h.-tjes en leuke tricot-broekjes. 
Dit soort lectuur vindt zijn aftrek vooral 
bij handelsreizigers en min of meer goed 
geklede heren. 
Hoe dat 't mogelijk is, dat zulke boek
handel-combinaties met honderden filia
len, zulk 'n grote rommel te koop aan
bieden, is mij een raadsel. Maar hoe 't 
mogelijk is, dat hier niet van hoger hand 
wordt ingegrepen, dat is neg een groter 
raadsel. In een christelijk land als Ne
derland, waar de fijnheid dikwijls zo ver 
wordt doorgedreven, dat men 's Zondags 
niet naar 'n café gaat of ook niet gaat 
wandelen, moest het toch zeker niet mo
gelijk zijn, dat onze jeugd verpest wordt 
door 'n soort lectuur als daar te koop 
ligt. 
We behoeven heus niet flauw te zijn. 
Een geestelijk volwassen mens kan wel 
tegen 'n stootje. Hij mag wel 't een en 
ander lezen. Maar evenmin als hij mid
den op een drukke verkeersweg gaat 
lopen, zal hij alle gedrukte rommel gaan 
lezen. 
Hoe veel te meer echter zullen we dan 
proberen onze jeugd voor al dat geschrijf 
te behoeden. 
Het moest in 'n katholiek dorp als Boxtel 
niet mogelijk zijn, dat van allerlei kanten 
en plaatsen geleurd wordt met boeken 
van bibliotheken van allerlei slag, zonder 

dat een censuur-orgaan die zaken even 
controleert. 
Men heeft zoiets belooft als uniforme 
herziening van 't bibliotheekwezen. 'Dit 
wordt echter hoog tijd. Misschien is 't 
voor heel velen al te laat. De instanties, 
die hiervoor verantwoordelijk zijn, heb
ben zich ook te verantwoorden voor de 
slachtoffers van 't papier. Dit moge men 
wel bedenken. 

H. V. d. M. 

Plaatselijk Nieuws 
BRUECHELIAANSE KERMIS 

Burleske liefdadigheid. 
'n Doodgewone kermis met stoomcarous
sel, mallemolen, kop van jut, 'n paling
en een zuurkraam vinden we al een 
hoogtepunt van het jaar, dus moet 'n 
zeldzame Bruegheliaanse Kermis, zoals 
die de komende dagen in het heerlijke 
park van Stapelen wordt gehouden, wel 
'n toppunt vormen van z'n tintelende 
sfeer van 'n vrolijk muziekje, waarzeg
sters, wandelende Joden, rad van avon
tuur, vliegende post barak-concoursen 
en ... een natje en een droogje op z'n tijd, 
dat wil zeggen à la minute geserveerd. 

Stapelen heeft een nieuwe kapel nodig 
en daarvoor heeft men de mouwen op
gestroopt. 
Dat kan men zien aan de omvangrijk
heid van deze Bruegheliaanse Kermis 
met zijn fantastische prijzenschat en or- . 
ginele attracties. Dat kan men merken 
ook aan de hoge verwachtingen, / die 
Boxtel en Omstreken nu reeds koesteren 
en die - wij verzekeren het - niet be
schaamd zullen worden. 
Wij hebben n.l. een kijkje genomen bij 
deze kermis-in-wording en we hebben er 
van zoveel deugdelijks geroken, dat we 
god Pluvius, van toen af aan, zijn gaan 
bidden en smeken om op die dagen toch 
zijn zeven gemakken te bewaren. Maar • 
ook al zou de hemel deze aardse heer
lijkheid willen verstoren, dan nog heeft 
Stapelen genoeg armslag aan de kermis 
gegeven om ze binnenshuis even Breu
gheliaans te kunnen vieren. 

Voor hen die het nog niet wisten de 
volgende punten : 
Zaterdag 26 Juni opent de Hoogeerw. 
Heer Deken Broekman dit burleske feest 
's middags om 4 uur. 
De Kermis is geopend: 
Zaterdag 26 Juni: van 's middags 4 uur; 
Zondag 27 Juni: van 's middags 2 uur; 
Maandag 28 Juni: van 's avonds 7 uur 
en Dinsdag 29 Juni van 's middags 4 uur, 
telkens tot hal 11 's avonds. 

Katholieke Kiezers, laat U niet van de 
wijs brengen, 
Stemt lijst nr. 1, met de naam Dr. Chr. 
Mol. 

BOXTEL - HERENTHALS. 
De Benelux-sympathisanten gaan 11 Juli 
naar de Belgische gemeente Herenthals 
om er de herdenkingsfeesten van de Boe
renkrijg te gaan zien. Het is nl. 150 jaar 
geleden, dat deze Boerenkrijg, waarover 
Mr. P. Lemmens, Hist. Drs. vorige week" 
een interessante lezing hield, gestreden 
werd. 

K.A.J.-LEIDERSRECOLLECTIE 
EN -VERGADERING. 

Zondagmorgen (27 Juni) komen de lei
ders van de Boxtelse Kajotters weer voor 
recollectie en vergadering bijeen in De 
Kajuit. Deze maandelijkse bijeenkomst 
wordt, naar gewoonte, ingezet met een 
H. Mis, ditmaal in de St. Petruskerk,
om half zeven. Direct hierna ontbijt; 
recollectie en...... belangrijke vergade
ring in De Kajuit. 

GESLAAGD. 
Op het te Eindhoven gehouden examen 
van de Vereniging van Leraressen in het 
Modevak, slaagden voor Costumière: 
Jeanne van Beurden; Jeanne van Son, 
Anny van Breugel allen uit Boxtel en 
Doortje van Lieshout uit Gemonde. 
Ze genoten hun opleiding bij Mej. L. 

• Verhagen, Frans Staelstraat 8. 

R. K. J . B.
Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling
lag de excursie naar de Staatsmijn Mau
rits en het Stikstofverbindingsbedrijf op •
1 Juli te maken, is • deze thans door de 
drukte in de mijnen naar Augustus ver
schoven.

KATH. THUISFRONT ST. PETRUS
Opgehaald bij de begrafenis van Maria
Boeren-van der Staak voor het Katholiek
Thuisfront f 10,-.
In dank ontvangen van Mej. v. d. Aker·
een bedrag van f 6,-.

Correspondentie 
Aan "Grijze" medereiziger, Oss. Een 
onderzoek wordt gedaan. Wij kennen 
alle personen, die U bij die gelegenheid 
uit Boxtel hebt kunnen ontmoeten. Heeft 
ons· onderzoek succes, dan komt uw 
schrijven aan het goede adres. 

OMGEVI NG 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 15 t.e.m. 21 Juni 1948. 
GEBOREN: Johanna T. C. dochter van 
J. V. C. J. Hendriks en Tr. M. J. de Regt 
- Maria P. J. dochter van C. C. van 
Breugel en A. C. Vingerhoets - Peter
A. M. zoon van J. A. v. Stiphout en J.
Fr. v. Happen - Wilhelmus J. C. zoon
van Th. M. v. cl. Pasch en B. M. v. d. 
Dungen - Marinus B. G. zoon van H.
J. v. Esch en C. M. Veroude -. Adriana
M. A. M. dochter van A. J. v. d. Meijden
en G. H. Doevendans - Petrus M. G.
zoon van J. A. v. Doremalen en M. B. v.
Kastèren - Maria W. dochter van A. H.
Rekkers en L. C. M. Baaijens. 
ONDERTROUWD: Jan J. van Roij en 
Francisca P. Hellings - Johannes B. van 
der Plas en Catharina P. Elissen. 
GEHUWD: Johan C. Hazenberg en Eg
berta H. Kouwenberg - Matheus J. H.
Loeffen en Wilhelmina P. van Érp -
Henricus M. van Roosmalen en Maria M.
van Veghel - Jacques J. R. Duchateau
en Anna M. Th. van Oerle.
OVERLEDEN: Johanna van Dijk, we
duwe van P. H. Theuwkens, oud 76 ja
ren - Johanna Tr. Hendriks.

Zieken en gebrekkigen, U weet het toch, 
de K.V.P. organiseert auto- en busdien
sten naar de stembureaux. 
Laat U opgeven bij de heren Geertman, 
Prins Bernhardstraat 13a, M. de Kort, 
Tongeren 43 en het Hoofd der School te 
Lennisheuvel. 

• 

Tot 27 Juni is op die adressen gelegen
heid tot aanmelding. 

LIEMPDE 
Een Liempdse m1ss1onaris keert terug 
naar zijn ouderlijk huis. Na veertien 
jaren zware missiearbeid komt Pater 
Diëgo van de Biggelaar in het vaderland 
zijn wélverdiende rust genieten. 
Vooral tijdens oorlog·· en bezetting was 
zijn taak it:. onze Oost uitenn�t� z.waJ.r 
en verantwoordelijk. 
In die moeilijke tijden heeft hij met 
angstige zorg over zijn Indische paro
chianen gewaakt, tot dat de wrede Ja
panse overheersing hem in een concen
tratiekamp bracht. Daar werd het uiter
ste van zijn geestelijke en lichamelijke 
krachten gevergd. 
Nu deze missionaris in zijn geboorte
dorp terugkeert, zullen de Liempdenaren, 
die meermalen getoond hebben, dat zij 
hun priesters weten' te eren, hem een 
joyeuse entrée bereiden. 
A.s. Zaterdag wordt hij des na1�1iddags
om half vier aan de grens van onze ge
meente in een feestelijke optocht afge
haald. Hierbij zullen "Fanfare Concor
dia" en de .ruitervereniging "Prinses
Irene" hun medewerking verlenen.
Aan de ouderlijke woning wordt door de
buurtschap Koestraat een passende en
waardige versiering aangebracht die zal
getuigen van eerbied en hulde. 
Zo zal het a.s. Zaterdag voor de terug
kerende missionaris en zijn familie, als-.
mede voor de buurt een ware feestdag
zijn.

LIEMPDE 
Voor de oorlog was een der grootste 
gebeurtenissen, die kleur en leven gaven 
aan ons dorpje: de twee-jaarlijkse Kinds
heid-optocht. Dit was een "Traditie", die 
terug ping tot in de jeugddagen van de 
oudsten onzer d.orncgenoten. Het Ge
nootschap der H. Kindsheid werd immers 
reeds opgericht de 6de Maart 1872. Door 
de oorlogsomstandigheden is de reeks 
verbroken °eworden. Door de evacuatie 
van een groot gedeelte van Liempde werd 
het er niet beter op; zouden we de kle
ren van de optocht kunnen behouden -:p 
Na de terugkeer van de mensen . naar 
huis was de aanblik niet bemoedigend. 
Regen en ontij hadden vrij spel gehaçl 
door de kapotgeschoten daken, de sol
daten hadden hier en daar de kisten 
overhoop gehaald. Het was om de moed 
te verliezen. 
Dank zij de ijverige zorg van de Eenv. 
Zusters is echter practisch de gehele 
inventaris weer verzameld en opgeknapt 
kunnen worden. 
Op 29 Juni a.s. gaan we weer Kindsheid
optocht houden. De optocht is geheel 
en al gewijzigd. 
De optocht wil uitbeelden in totaal 22 
groepen: 
Het Heidendom (3), het Christendom 
(11), de Missie-actie (8). In een bont 
tafereel zullen de verschillende tijdper
ken ons p_asseren en ons aanschouwelijk 
voorstellen qi leren het "waarom" van 
onze missieplicht. 
We verwachten vele belangstellenden, 
vooral kinderen, uit de omliggende 
plaatsen. 
Gm ongeveer 4 uur begint de optocht. 
Route: School, Kerkeind, Berg, Nieuwe 
weg, Loeëind en terug naar de school. 
Programma's verkriiobaar. 
De Fanfare "Concordia" verleent haar 
medewerking. 
Er bestaat van half een tot twee uur 
voor iedereen gelegenheid om de missio
naris persoonlijk te verwelkomen. 

en 



B.K • 

1s: Breugheliaanse K�rmis 
Iets uit de gesch iedenis va n Brabant 

l .  
(Oorsprong van Brabant's Territorium). 
Het is  interessant te weten hoe Brabant 
'eigenlijk gegroeid is. Hoe van een klein 
persoonlijk bezit een groot en bloeiend 
land als Brabant groeien kon zal ons 
daaruit duidelijk worden. 
Lambert, de Graaf van Leuven , had een 
klein landgoed in  persoonlijk bezit. Hij 
h ing niet van de keizerlijke macht af. 
Door zijn huwel ijk met Gilberga kreeg 
hij het Graafschap Ukkel (later het 
Graafschap Brussel erbij, en zodoende 
had h ij al een aardig bezit). 
Naar Ouder gewoonte probeerden ook 
de Graven van Leuven hun bezit uit te 
breiden over eigendommen van kerke
lijke autoriteiten. Lambert van Leuven 
slaagde daar wonderlijk wel in. Hij l iet 
zich als voogd erkennen van de abdij 
van Nijvel en van Gembloers. Later 
kwam er het Graafschap van Tienen bij 

. op dezelfde manier, want dat was een 
leen van de  bisschoppen van Luik. 
Dat was dus het eerste stukje grond 
waarmee Brabant's macht begon. Dat 
was op het einde van de elfde eeuw. 
Even later, in 1 106, werd aan Goclevaert 
van Brabant de titel geschonken van 
Graaf van Lotharingen. Tevens kreeg hij 
de titel Markgraaf van -het Heilige 
Roomse Rijk en tegelijkertijd krijgt hij 
Antwerpen en 's Hertogenbosch erbij, zo
dat het Hertogdom Brabant zijn macht 
kon uitbreiden tot Maas en Peel .  
De hertogen van Brabant hadden ook een 
zending te vervullen. De hertog was na-

Distribut_ie=Nieuws 
OFFICIELE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 27 Juni t.e.m. 
to Juli 1948. 

Bonkaarten KA, KB, KC 806 
469 Algemeen 250 gram waspoeder 
476 Algemeen 400 gram brood of 

rantsoen gebak 
477 Algemeen 750 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., of 1 500 gram 
jam, stroop enz., of 750 gram 
versnaperingen 

478 Algemeen 400 gram brood (geldig 
tot en met 3 Juli) 

479 Algemeen 1 600 gram brood (gel-
dig tot en met 3 Juli) 

465 Reserve 1 200 gram brood (geldig 
tot en met 3 Juli) 

468 Reserve 400 gram brood (geldig 
tot en met 3 Juli) 

Bonkaarten KD, KE 806 
969 Algemeen 500 gram waspoeder 
976 Algemeen 400 gram brood of 

rantsoen gebak 
977 Algemeen 500 gram suiker, boter

hamstrooisel enz. ,  of 1 000 gram jam, 
stroop enz. ,  of 500 gram versnape
ringen. 

978 Algemeen 400 gram brood (geldig 
tot en met 3 Juli) 

%5 Reserve 800 gram brood (geldig 
tot en met 3 Juli) 

%8 Reserve 500 gram bloem of zelf-
rijzend bakmeel of kindermeel of 
kinderbiscuits. 

Tabaks- en Versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 802. 
67 71 Tabak 2 rantsoenen sigaretten 

of kerfta bak 
69 Versnaperingen 200 gram versnape

ringen of 200 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 400 gram jam, 
stroop enz. 

72 V<;rsnaperingen 1 00 gram versnape
rmgen of 1 00 gram suiker, boter
hamstrooisel enz. ,  of 200 gram jam, 
stroop enz. 

Bo�engenoemcle bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 24 Juni worden gebruikt. Niet 
aangewezen zijn en verni<:ticd kunnen 
worden de bonnen : 422 424" 425 924 
925 Melk, 430, 43 1 ,  432, 934, 937, 938 
Reserve, 439, 939, 945 Algemeen. 

KATHOLIEKEN, 
STEMT LIJST l VAN DE K.V.P. 

Kiezers van Boxtel en omgeving, komt
Vrijdag 2 Juli naar Minister Gielen luis
teren. Allen om 8 uur present in of nabij
De Ark. 

ZEEP VOOR ARTSEN, ENZ. 
De Directeur van de Distributiedienst 
'5-Hertogenbosch maakt bekend dat 
praktizcrende artsen en veeartsen' me
disch verplegend en administratief perso
n�el van consultatiebureaux voor t.b.c.
bestrijding, douane-ambtenaren, personen 
werkzaam in de genees- en verbandmid
clelenindustrie, inclusief tandtechnisch 
laboratorium, inseminatoren, leden van 
de vereniging voor Logopaedie en Pho
niatrie, masseurs, medische studenten 
werkzaam in de anatomie, melkers, sla
gers,_ sociale gezinsverzorgsters, studen
ten m de tandheelkunde voor zover zij 
patiënten behandelen, praktizerendc 
tandartsen en tandheelkundigen, verple
gers en verpleegsters in zieken-inrichtin
gen (ziekenhuizen, psychiatrische inr., 
verpleeghuizen e.d.), vroedvrouwen en 
verloskundigen, wijkverpleegsters en ver
plegers, particuliere verpleegsters en ver
plegers, gediplomeerde kraamverzorg
sters, leerling-kraamverzorgsters en vee
verloskundigen ·mor de 8ste en 9de pe
riode (4 Juli-28 Augustus 1 948) in  aan
merking komen voor rantsoenen huishou
zeep en waspoeder. 
Voor het verkrijgen van rantsoenbonnen 
zeep en waspoeder kunnen van 28 Juni 
t.e.m. 3 Juli a.s. formulieren MD 233-51
worden afgehaald en ingediend aan het  
kantoor, loket 1 2, In den Boerenmouw 15  
' s  Hertogenbosch. 
In de overige àangesloten gemeenten 
dient dit te geschieden op de zitdagen 
bij de plaatselijke kantoren. 

melijk Vic:irius lmperii , d.w.z. dat h i j  
orde en vrede moet  bewaren tussen Rijn 
en Schelde. Van deze zending hebben de 
hertogen cbn ook een dankbaar gebruik 
gemaakt, toen n;:i de investituurstrijd de 
keizerlijke macht begon te tanen. Met 
hun verschillende t i tels trachtten ze hun 
macht uit tebreiden. Ze stelden zich bo
ven alle graven en leenheren van die_ tijd, 
zoals de bisschoppen van Luik, de graven 
vyan Henegouwen, de graven van Na-

• men en Luxemburg.
Dit is hun echter niet gelukt. Wel zijn ze
erin geslaagd hun grenzen uit  te breiden 
in de richting van de Rijn. Was Brabant 
nog maar heel zwak op het ogenblik dat 
Vlaanderen zijn grote vooruitgang reeds 
gemaakt had, we ziet het anderhalve 
eeuw later terug als een land van grote 
omvang en grote macht. 
De geschiedenis van Brabant werd nog
niet geschreven. 
Er zal talrijke kleine en grotere bijdra
gen, die op zich belangrijk mogen ge
noemd worden, maar een overzicht van 
het hertogdom en van de hertogen van 
Brabant bezitten we nog niet. De stof is 
zo uitgebreid dat het een levenswerk zou 
zijn een werk van zulk een omvang te 
schrijven. Nochtans zou het in een grote 
·leemte voorzien.
Enkele belangrijke gé'gevens over Bra
bant, een beetje geschiedenis dus, moge 
voor een weekblad echter interessant zijn 
voor hen, die Brabant l iefhebben. 
Enkele dingen zult u dan van tijd tot
tijd aantreffen in  ons blad. 

WIJZIGING KANTOORUREN. 
De Directeur van de Distributiedienst 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat 
in de navolgende gemeenten, ressorteren
de onder de Distributiekring 's-Hertogen
bosch, de kantooruren met ingang van 
28 Juni a .s .  als volgt zijn gewijzigd. 
's Hertogenbosch : 

Voorlichting/Centrale Kas : van 8.45-
1 2 . 1 5  uur v.m. en van 1 4 - 1 6  uur n.m. 
Afd. Handel : van 8.45- 1 2. 1 5  uur 
en van 1 4-1 5 .30 uur n .m.  

Vught : van 9-1 2.30 uur v .m.  en van 
1 4- 1 6  uur n.m. 

Boxtel : van 9- 12.30 uur v.m. en van 
1 4 - 1 6  uur n.m.

Schijndel : van 9- 1 2.30 uur v.m. en van 
1 4 - 1 5.30 uur n .m.

Rosmalen : van 9- 1 2.30 uur v.m. en van
1 4- 1 5.30 uur n .m .  

St. Michiels-Gestel : van 9- 1 2.30 uur 
v.m. en van 1 4- 1 5 .30 uur n .m.

Berlicum : van 9.30- 1 2. 30 uur v.m. en 
van 1 3 .30- 1 5 .30 uur n .m.  

Gesprek van Vanavond 
De Russische communisten kunnen toch 
niet alles achter het befaamde ijzeren 
gordijn verborgen houden. 
Van tijd tot tijd laten de heren commu
nisten aan iedereen, die niet persé van 
de domme is, zien hoe zij zijn. Zo nu 
weer in de ",�ommissie voor de rechten
van de mens . 
De mens heeft nu eenmaal rechten en 
vrijheden, die hem niemand mag ontne
men, terwijl hij zelf zo verstandig moet 
zijn te zorgen, dat niemand of niets hem 
die bepaalde rechten en vrijheden kan
ontnemen. 
, ,Neen", hebben de Russische afgevaa_�
cligden daar gezegd, , ,de rechten en vrij 
heden van de mens moeten afhankelijk 
zijn van de wetten van de staat". 
Hieruit volgt onmondigheid, ja zelfs sla
vernij. Immers, wie zulke stelling verkon
digt, matigt zich het recht aan over de 
mens met zijn vrije wil te beschikken, 
zonder met z'n belangen rekening te 
houden. 
De mens heeft van nature het recht een 
huwelijk te sluiten en de daaruit voort
komende k inderen zelf op te voeden en 
de daarbij nodige hulpmiddelen te 
kiezen. 
Voloens de communistische werelclbe
scl1;uwi11g is echte,· de staat primair, en 
de mens er aan ondergeschikt, derhalve 
zal de staat de kinderen doen opvoeden, 
niet zoals de ouders dat wensen, doch 
zoals de Staat het wil. Daarenboven zal 
het te bezien zijn of de jonge mensen 
zelf nog wel een beroep zullen mogen 
kiezen, daar de Staat eigenaar is van de 
industrie en het land. Zo is het vanzelf-. 
sprekend, dat de staat met zijn eigen
dommen personeel plaatst, waar hij 
het wil .  
Men kan dat sterk vinden, doch 't is 
zuiver communistisch, en geen echt com
munist kan het onkennen. De Staat is 
oppermachtig volgens het wezen van het 
communisme. 
En wie communist wil  zijn moet zijn 
eigen vrije wil onderdrukken, want hij is 
een onderdeel van de Staat. Derhalve 
mag, noch kan hij in enig opzicht doen 
en laten wat hij zou willen, en zonder 
toelating van de Staat of deszelfs ambte
naren, mag hij niet naar eigen willekeur 
ergens over beschikken. 
Wij kunnen ons niet indenken wat dit 
voor een mens, die van nature de vrij
heid bezit, betekent. 
De mens nfoet zijn natuurlijke rechten 
en vrijheden behouden. Daarom zal geen 
verstandig mens, middels zijn stemrecht, 
het communisme steunen. De onte·vrecle
nen, die zo graag met het "communist
worclen" menen te mogen dreigen, tonen 
hiermee hun eigen belang niet te be
grijpen. 
Wij katholieken, die heel sterk gesteld 
zijn op erkenning en bescherming van 
onze natuurrechten en vrijheden en die 
veilig weten in onze democratische 
staatsvorm, zullen dan ook op 7 Juli heel 
zeker stemmen op lijst 1 van de Katho
lieke Volkspartij. 

Sociale Verzekeringen 
DE ZIEKTEWET. 

/v\en is het al weer vergeten hoe het was 
toen er geen Ziektewet bestond. Het was 
toen voor cl e arbeider een tijd van alge
hele afhankeli jkheid van de werkgever. 
Er waren werkgevers die bij z iekte het  
loon geheel of een groot deel  daarvan 
cloorbetaalclen, vele anderen waren ech
ter niet zo philantropisch aangelegd en 
staakten de betalingen. De arbeiders in 
dienst van de laatsten, hadden eigenl i jk 
aeen leven en waren steeds angstig voor 
tegenslag en ziekte. Wat het clan ook 
wil zeggen een goed functionneerende 
Ziektewet te hebben : welnu dat betekent 
een rustig arbeidsleven. Ging eerst bij 
een langdurige ziekte het gezin ten _on
der sedert 1 930 trok men een half par 
80 Ó/0 van het gemiddelde weekloon van 
de laatste 1 3  weken en in 1 937 is  het tijd 
vak met ½ jaar verlengd. De thans lo
pende ziektegevallen worden een geheel 
jaar uitgekeerd met 80 % van genoemd 
weekloon en als wij 2 jaar verder zijn -
de bedoeling aan het Depart. van Sociale 
Zaken is  de gehele wijziging der sociale 
verzekeringswetten 1 October 1 950 te 
laten ingaan, clan wordt het tijdvak waar
over 80 % ziekengeld wordt genoten op 
2 jaar gesteld. De arq�ider behoeft der
halve geen angst te hebben voor ziekte, 
hij weet dat de  huishoudelijke zaken vrij 
normaal kunnen doorlopen. 
Ik moet hieraan natuurlijk toevoegen, al 
behoeft hij geen angst voor ziekte te 
hebben, hij vanzelfsprekend liever ge-
zond blijft. . 
Jammer is het echter, dat vele arbei
ders niet alle voordelen van de Ziekte
wet weten te genieten. Deels is dit het 
oevola van onbekendheid met de diverse 
bepalingen, maar anderzijds ook wegens 
domheid, dan wel slorcligheicl der ar
beiders . 
Zoals zij toch langzamerhand moeten 
weten moeten zij zelf de aangifte der 
ziekte' doen bij de Raad van Arbeid, clan 
wel bij de bedrijfsvereniging waar d_e 
werkgever in wiens dienst men werkt, 1s 
aangesloten en wel binnen 24 uur, nadat 
de arbeidsongeschiktheid is ingetreden. 
Het komt veel voor, vooral bij werkge
vers die niet bij de Raad van Arbeid zijn 
aangesloten, dat deze voor de ziekmel
ding zorgen, in dit geval is het �an groot 
belang indien de zieke of zo hij daartoe 
niet in staat is, een der huisgenoten de 
werkgever clan ook de eerste dag va_1_1 de 
ziekte op de hoogte_ stelt, want hl) �n
niet de werkgever 1s verantwoordelijk 
indien de ziekmelding te laat binnen 
komt en derhalve minder uitkering wordt 
ontvangen. Is de werkgever . in wien_s
dienst de arbeider wèrkzaam 1s ,  wel bi )  
de Raad van Arbeid aangesloten, clan 
gaat men de eerste dag der ziekte op het 
postkantoor een ziekmelcl111gsformul1er 
halen en zend het onmiddellijk ingevuld 
naar oenoemde Raad op. Wordt men op 
een ci"ag ziek b .v. Zaterdagmiddag of 
een of andere feestdag en men kan geen 
formulier bemachtigen om van de ziekte 
meldino te doen, clan zendt men een tele
gram �1 laat de ziektemelding 's Maan
dags volgen, of de dag na bedoelde fees_t
dag. Op gelijke wijze is het verstandig
de werkgever telegrafisch op de h_oogte
der ziekte te stellen, indien deze b1J een 
bedrijfsvereniging is aangesloten. 
Arbeiders zorg derhalve dat 111 het ene 
geval de Raad van Arbeid en in het an
dere aeval de bedrijfsvereniging zo snel 
mogefijk met uw ziekte bekend is ,  en in
dien de werkgever de z1ekmeld111gen 
doet, dat deze tijdig is gewaarschuwd.
Veel ziekengeld gaat verloren, doordat 
de ziekmeldingen te laat binnenkomen en
derhalve oeen contróle kan plaats heb
ben. En �u is het eenmaal onmogelijk 
om van de eerste dag uit te keren als 
men zich uit nalatigheid vanaf een latere 
claa pas onder contróle stel t .  
M�n dient er rekening mede te houden, 
dat er nog altijd vele personen op uit 
zijn, die van de verschillende Sociale
Verzekeringswetten ten onrechte willen
profiteren en het is  nu eenmaa_l voor de
uitvoerende organen 011mogel1jk onver
antwoorde uit gaven te doen. De werk
oever kan in deze de helpende hand bie
den. Indien hi j  namelijk aan een be: 
paalde ziekmelding twijfelt, clan is het 
een kleine moeite het verzekeringsorgaan 

"hiervan op de hoogte te stellen. 
H. V. cl .  K. 

SPORT-NIEUWS 
KRINGSPORTDAG 

VAN DE R.K.J .B. en JONGE BOERIN
NENBOND, KRING TILBURG. 

'n Sportgebeuren met inhoud. 
In kleurige stoeten zijn ze over de wegen 
van hun eigen goede Brabantse land naar 
Boxtel gekomen, de jonge boeren en . 
boerinnen van kring Tilburg. 
In dichte rijen zijn ze opgemarcheerd 
Kruis en Ploeg in hun blazoen - naar 
het St. Paulussportpark, waar deze jonge 
boeren en boerinnen zouden demonstre
ren, wat zij met veel animo Jn veel vrije 
uren hebben bereikt. 

Lichamelijke opvoeding. Het heeft voor 
de boerenstand lang te mooi geklonken. 
De organisatie heeft de waarde ervan 
echter ingezien en er zich raclitaal ach
ter geplaatst. Wat voor elke jeugdbewe
ging, hoe modern ook, nog altijd een 
droom is geweest, dat kregen de jonge 
boeren en boerinnen : Subsidies, waar-

• mede gewerkt kon worden.
En er is gewerkt ! We hebben er ver
stomd van gestaan; wat in die paar jaren
is bereikt. We hebben bewonderend ge
zien naar de massa-demonstratie, die aan-

1 op STAPELE N
en wegrollencle · golf van frisse blauwe en 
witte kleuren, omzoomd door een bonte 
vanenrij . \'{/e hebben gedacht aan die be
kende versregels "De meiskes van Bra-
bant, ze dansen niet meer . . . . . .  " ,  toen de 
boerinnekes als bonte vlinders hun volks
dansen uitvoerden, keurig op de maat 
der muziek. Bloem van 'Brabant I En wie 
heeft de uitstekende pyramide-vorn1ing 
niet met enthousiast handgeklap ont
vangen ? 
Er werd kranig werk geleverd, zowel in 
de verplichte, als vri je  oefeningen, on
danks het weer, dat zich lang van zijn 
ondankbaarste zijde l iet zien. En het was 
jammer, dat het H. Lof in stromende 
regen moest worden opgedragen ; en toch 
klonk fors de volkszang over het sport
terrein en knielden honderden sporters 
neer op het doorweekte terrein, toen het 
Allerheiligste voorbij ging. 
Het weer werd echter beter, toen de 
Burgemeester van Boxtel het festijn 
officieel had geopend met veel goe
de woorden, zoals Brabanders die tot 
elkaar kunnen zeggen. , ,Houdt vast 
aan je tradities en je sterk geloof. Be
waart deze hoge levenswaarden, die het 
boerenvolk van Brabant in de eerste 
rijen van de gemeenschap hebben ge
plaatst". Zo ongeveer sprak Boxtel's eer
ste burger tot zijn gasten, die zich goede 
gasten getoond hebben door een sport
manifestatie, waarvoor (waarschijnlijk 
door te hoge prijzen en het barre weer) 
'n te matige belangstelling bestond. 

TOEKENNING DER PRIJZEN. 
Verplichte Oefeningen Boerinnen. 

t e  prijs Boxtel 1 62½ p. en Goirle 1 62 p.
2e prijs : 1 .  Haaren 1 50 p. 2. Hilvaren
beek 1 45 p. 3. Middelbeers 1 42½ p. 4. 
Tilburg stad 1 42½ p. 5 .  Helvoirt 1 42½ p. 
6. Udenhout 1 42½ p. 7. Oisterwijk 1 42½
p. 8. Moergestel 140 p. 3e  prijs : Berkel
Enschot 1 37½ p. Esbeek 1 36 p. Biest 
Houtakker 1 3 5  p., Tilburg (Heikant) 
1 32½ p., Diessen 1 27½ p. 

Algemeen klassement Jonge Boeren 
Ie prijs Middelbeers 294 p. Hilvarenbeek 
283 p .  Helvoirt 279 p. Udenhout 276 p. 
2e  prijs : Moergestel 26 1 p. Boxtel 259 p. 
Haaren 258 p .  Kaatsheuvel 252 p. 3e 
prijs Oisterwijk 250 p. Goirle 249 p. 
Diessen 248 p.  Alphen 238 p. 
Verplichte Oefeningen : 1 .  Helvoirt 1 67½ 
p. 2. Middelbeers 1 67½ p. 3 .  Hilvaren
beek 165 p. 4 Udenhout 165 p. 5 Haaren 
1 50 p. 6 Boxtel 1 47½ p. 
Vrije Oefeningen : 1 .  Middelbeers 85 p.
2 Moergestel 76 p. 3 Kaatsheuvel 75 p.  
4 Hilvarenbeek 75 p .  5 Helvoirt 74 p. 
6 Boxtel 73 p. 
Pyramidebouw : 1 Hilvarenbeek 43 p. 2
Middelbeers 41 p. 3 Diessen 40 p. 4 
Moergestel 40 " 5 Kaatsheuvel 39 p. 6 
Boxtel 38 p. 
Hindernisbaan : 1 Boxtel. 2 Oisterwijk. 3
Moergestel. 4 Udenhout. 5 Hilvarenbeek 
6 Alphen. 
Koppelwedstrijd Veldloop : 1 Alphen, 2.
Kaatsheuvel. 3 Moergestel. 4 Middel
beers. 5 Udenhout. 6 Diessen. 7 Oister
wijk. 8 Helvoirt. 9 Hilvarenbeek. 10 Box
tel. 1 1  Haaren. 12 Goirle. 

K.S.V. , ,O.D.C." 
Voor belanghebbenden wordt medege
deeld, dat de training (wegens vacant1e 
trainer) drie weken stil ligt. De juiste 
datum waarop de training wordt hervat 
zal tijdig worden bekend gemaakt. 

WAARSCHUWING 
Het O.D.C.-bestuur waarschuwt voor de
laatste maal : diegenen die zich zonder
vergunning op de 0.D.C.-terreinen be
geven (hetzij leden of niet-leden) wor
den zonder pardon verbaliseerd. 
In dit verband roepen wij de medewer
king in van de ouders, om toch vooral 
hun kindere1i te waarschuwen, want 
straks worden zij verbaliseerd en komen 
de kosten op de ouders. Ook zij die 
gewend zijn, om via de Duffourstraar
dwars over het O.D.C.-terrein, zo vlug
mogelijk het zwembad te bereiken, 
nemen van bovenstaande goede nota. 

I N  

Men zij gewaarschuwd.

I E D E R  HAN D J E
É É N  . . . .

Dàt brengt een kind in ver• 
rukking : in ieder handje een 
z11u1·tje, a llebei even lekk�r en 
verleidelijk. Zó lekker en ver
leidelijk dat ze maar a l lebei 
teg:elijk  in de mond worden ge
st0Pt  ! 
De Gruyter heeft deze week 
zuurtjesweek : een enorme sor• 
tering verschillende vruchten• 
smaken, waarvan er véél in een 
ons gaan. Het kàn dus deze 
week : zelfs in ieder h andie 
twee ! • 
Trouwens wat- de snoepbon be
treft : U zult Uw ogen niet ge
loven zoveel keuze De Gruyter 
heeft : gevulde bonbons, choco• 
lade en versnaperingen in méér 
dan 20 soorten. 
Van 25 Juni t/m 1 Juli 100 
gram zuurtjes naar keuze van 
20 voor · 1 5  cent ! 
8 1 7  

Nu weet U het meteen. 
B.K. is Breugheliaanse Kermis. 
En waar is B.K. : op Stapelen. 
Ja, op Stapelen moet U weer zijn. 
daar is het immers altijd te doen, 
eh'wel, niet altijd voor Stapelen. 
MAAR NU IS HET DAN WÈL 
VOOR STAPELEN ZELF. 
Zeldzaam zal het er zijn, leutig, 
lollig en cullineus, dat wil zeggen 
men kan er de lever omschudden 
door lach en gijn, en de maag vullen 
met lekkere hapjes, gekookt, ge• 
bakken, gebraden en . . . .  rauw, 
koel en nat. 
Wat wil je meer ? 
GELUK ? . . . .  Het wordt er met 
handenvol uitgedeeld en voor 
uw toekomst voorspeld door de 
meest beroemde waarzegster van 
Nederland ! 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Verbaast U dat ! ?  De · Zwarte 
Kunst op Stapelen ! 
Niets bijzonders ! Op Breugheli• 
aanse Kermis is niets te dol ! De 
Clownerie zal er tegen de bomen 
omhoog spetteren. 
Gelooft U het niet ? Komt zien, 
komt zien ! 

Bloed redt mensenlevens 
De Engelse arts Blundell was de eerste 
die er omstreeks 1 800 in slaagde 
bloedtransfusies bij mensen met goed 
gevolg toe te passen. Maar . . . .  van de 
tien transfusies slaagden er zeven ; ter
wijl er drie, die, op dezelfde wijze en 
met dezelfde middelen waren verricht, 
op onverklaarbare wijze ernstige ziek
teverschijnselen teweeg brachten, waar
aan de patiënt meestal binnen 10
dagen overleed. 

Het raadsel bleef bestaan tot de ont
dekking van de bloedgroepen door de 
Weense geleerde Dr. Karl Landsteiner 
in 1 900 de oplossing bracht. 
Lanclsteiner kan aantonen, dat men de 
mensheid in vier bloedgroepen kan ver
delen, welke thans internationaal met de 
vier letters 0, A, B, en AB worden aan
gegeven. 
Bij bloedtransfusies clie11t er op gelet te 
worden, dat men bij een patiënt, beho
rende tot bloedgroep A, bloed toedient 
van een donor, die eveneens tot groep A 
behoort, enz. Ook de Rhosus factor 
dient te wórclen bepaald. Het leven van 
de patiënt hangt er vanaf ! 
Met gerechtvaardigde trots kan gezegd 
worden, dat de Bloedtransfusiedienst van 
het Ned'erlandse Rode Kruis onder de 
Bloedtransfusiediensten in de wereld, qua 
organisatie en techniek een eerste plaats 
inneemt .  Sedert de oprichting, in 1 930 te 
Rotterdam, werden 28.000 vrijwillige 
bloedgevers ingeschreven, verdeeld over 
70 rayons, gegroepeerd rond z.g. medi
sche centra (ziekenhuis of G.G.D.) in 
alle belangrijke plaatsen in Nederland. 
Jaarlijks worden in de Nederlandse zie
kenhuizen ruim 1 5  .000 bloedtransfusies 
verricht en dit aantal stijgt voortdurend. 
Behalve de bloedtransfusies, welke wor
den verricht met het bloed van deze in
geschreven donors, houdt de Bloecltrans
Îusiedienst zich ook bezig met het ver
vaardigen van Bloedplasma, d. i .  bloed 
waaruit alle vaste bestanddelen (rode en 
witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes) 
zijn verwijderd en waarvan het overblij
vende vocht wordt gedroogd. 
Dit bloedplasma biedt enkele voordelen · 
boven het normale, ongeclroogde bloed. 
Bij het vervaarcligingsproces gaan n.l. de 
rode bloedlichaampjes die de bloedgroep 
bepalen waartoe men behoort, verloren. 
Voor het vervaardigen van plasma is het 
dus niet nodig dat men de bloedgroep 
van de gever kent en bij het toedienen 
van het met gesteriliseerd water weer 
vloeibaar gemaakte plasma, behoeft men 
daarmede ook geen rekening te houden. 
Bovendien is het plasma onbeperkt houd
baar ; het kan over grote afstanden ver
voerd ,vorden. In -de Verenigde Staten 
hebbende bloedgevers in de laatste oor
log meer dan 7.000000 liter bloed bijeen
gebracht, dat grotendeels tot bloedplas
ma is verwerkt en aan de fronten werd 
gebruikt. We moeten echter goed beden
ken, dat we met plasnl;l geen bloed
armoede (anaemie) kunnen bestrijden. 
Daarvoor zijn rode bloedlichaampjes 
nodig. 
De behoefte in  Nederland is  momenteel 
1 000 flessen per maand. 
Om aan de enorme vraag naar bloed
plasma te kunnen voldoen, organiseert de 
Bloedtransfusiedienst op het ogenblik in
samenwerking met de plaatselijke afde
lingen van het Nederlandse Rode Kruis
één-malige bloedafnamen in alle ge
meenten van Nederland, waar zich vol
doende gevers beschil<:baar stellen. 
Hoe donker de na-oorlogse wereld er 
ook uit mag zien, één ding is verheu
gend : er zijn vele duizenden bereid om 
voor een medemens hun bloed te geven. 
Dagelijks is de Bloedtransfusiedienst van 
het Nederlandse Rode Kruis daardoor in 
staat om het leven van oud en jong te 
redden. 

• 



Processie Tilburg 
Het sluitstuk van de jaarlijkse bedevaar
ten naar het H. Bloed werd van het jaar 
gevormd door de Tilburgse Bedevaart. 
Ware het weer geen spelbreker geweest, 
dan zou deze dag voor de Tilburgers, 
die hie� in Boxtel altijd een goede naam 
hebben gehad, grotendeels geslaagd zijn 
geweest. Er zijn nu eenmaal dikwijls klei
nigheden, die grote gevolgen kunnen 
hebben, en die voor sommige mensen de 
algehele indruk totaal kunne1! bederven. 
En zo zal het voor de Broedermeesters 
des morgens al wel een teleurstelling 
geweest zijn, wanneer ze de extra trein, 
die in Utrècht was aangevraagd, zagen 
klaar sta<1n. AI het rollend materiaal, dat 
met deze pelgrims Boxtel binnenreed, 
leek ons bij elkaar gezocht van alle mo
gelijke afval waarover de Spoorwegen 
nog schijnen te beschikken en die ze 
misschien uitsluitend voor dergelijke 
doeleinden reserveren. Wij kunnen het 
ons niet meer indenken,· dat we zelfs in 
de trein nat kunnen worden van de 
regen. Deze pelgrims hebben het onder
vonden. En dat ze het voelden is wel 
heel zeker, temeer, daar op hetzelfde 
ogenblik, dat de pelgrims zich op het 
perron opstelden, een prachtige Diessel 
voor de Cebuto gereserveerd, passeerde. 
Daarbij kwam nog het slechte weer, dat 
de openluchtmis en de processie door de 
straten onmogelijk maakte. 
De processie telde een dikke vijfhonderd 
pelgrims, grote mensen, die allen werke
lijk de dag tot een bedevaartsdag hebben 
gemaakt. Na de Plechtige Hoogmis in de 
St. Petruskerk volgde er een predikatie 
door een Pater Capucijn, die de pelgrims 
aanspoorde een veelvuldig gebruik te 
maken· van het H. Altaarsacrament, van 
welks waarachtigheid God zelf hier in 
Boxtel het zo overtuigende bewijs ge
geven had. Alle pelgrims vereerden hier
na de H. Bloeddoek en rond het middag
uur zochten allen hun oude adressen op, 
waar ze nog eens hartelij� gingen ver
tellen Qver de vroegere bedevaarten naar 
Boxtel. Ondertussen zorgde, zoals vorige 
week Boxtels Harmonie, thans de Gilden
Bonds voor een prettige sfeer rond de 
Markt, waar de meeste pelgrims de in
wendige mens gingen versterken. 
En telkens, als de donkere regenwolken 
weer voorbij waren getrokken, had men 
hoop, tenminste 's middags de plechtige 
processie te kunnen laten doorgaan. 
Maar_ jammer genoeg bleef het weer 
dreigend en werd er maar besloten, de 
processie in de kerk te doen houden. 
En zo werd deze laatste processie zonder 
uiterlijk vertoon besloten met een korte 
predikatie over de intentie, die voor die 
dag was gekozen: Van God te vragen de 
vrijheid van de Katholieke Kerk. 
En zo is het Processiejaar t 948 wederom 
afgesloten en alles is nu gericht op de 
viering van het Jubilé in 1949. Deze 
week vindt hierover de laatste bespreking 
plaats met de kunstenaar Lucas van 

. Hoek en we hopen dat we als gevolg 
hiervan, met concrete plannen op tafel 
zullen kunnen komen. 
We hebben gezien en gelezen, wat 
Hoogstraten presteerde en nog presteert 
voor het H. Bloed. De geschiedenis ver
hàalt ons, dat in de eerste eeuwen na het 
H. Bloedwonder het aantal pelgrims van
Boxtel die van Hoogstraten later verre 
overtrof. Bovendien hebben we de geluk
lcige ervaring van het Willibrordusspel 
van het vorig jaar, waaruit duidelijk is
1:ebleken, dat de Boxtelse gemeënschaj, 
tot iets groots in staat is. Daarom ook
weten we dat de H. Bloedfeesten van
Boxtel, een grote en algemene manifesta
tie zullen zijn van geheel Boxtel; waarbij
ook de belangstelling en de stichting van
de bezoekers zal worden nagestreefd. 

D. 
Uw stemplicht is gemakkelijk te vervul
len, zet uw persoonlijke bezwaren van U 
af en volg de goede raad van het Episco
paat . . 

Stemt de K.V.P. - Lijst nr. 1. 

Kleine Weetjes 
Rare Chinezen 

In China spelen de grote mannen met de 
bal en laten vliegers op, terwijl de kin-
deren.. toezien. " 
De mannen dragen daar lange önder
rokken en waaiers, de vrouwen echter 
een kiel en een wandelstok. 
Ze lezen en schrijven van achter naar 
voren en van rechts naar links. Ze klèden 
zich in het wit bij een begrafenis. 
Wanneer een chinees een andere ont
moet drukt en schudt hij zich zelf de 
hand. En wanneer twee vrienden daar 
in lange tijd elkaar niet gezien hebben 
wrijven ze de schouders tegen elkaa; 
aan, tot ze er moe van worden. 

Leeftijd der dieren 
Het is interessant te weten hoe lang de 
dieren wel kunnen leven. 
Van enkele dieren volgt hier de levens-

• duur.
Eendagsvlieg: een dag.
Meikever: zes weken. 
Vlinder: twee maanden. 
Vlieg: drie tot vier maanden.
Mug: zes maanden . 
Mier: een jaar.
Krekel: een jaar.
Bijenkoningin: een jaar. 
Haas: zes tot tien jaar.
Schaap: acht tot tien jaar.
Adder: tien jaar.
Nachtegaal: twaalf jaar.
Wolf: tien tot vijftien jaar.
Kat: vijftien jaar.·
Kikker: vijftien jaar .
Hond: vijftien tot vijf en twintig jaar.
Distelvink: achttien jaar. 
Os: vijf en twintig jaar.
Paard: vijf en twintig tot dertig jaar.
Adelaar: dertig jaar. 
Hert:, vijf en dertig tot veertig jaar.
Ooievaar: vijf en dertig tot veertig jaar.
Kameel: vijf en dertig tot veertig jaar.
Orang Oetang: veertig jaar. 
Salamander: veertig jaar. 
Reiger: vijftig jaar. 
Leeuw: vijftig jaar.
Beer: vijftig jaar. 
Raaf: tachtig jaar.

Actué1e Citaten 
RA-RA ?!? 

Iemand die de vorige week voor het 
eerst in' Batavia aankwam en, verbijs
terd door de barsnelle • ontwikkelin
gen, aan een welingelicht .Batavia.an 
de vraag stelde: • ,,En hoe 1s nu hier 
precies de situatie?" kreeg het bon
dige maar eigenlijk wel enig juiste 
antwoord: 
Er is h·ier geen situatie meer!"" • (De Maasbode) 

POSITIEVE REGERINGSHULP a.u.b. 
Kroniekschrijver hoopt van harte, dat 
het. Regeringsbeleid ten aanzien :van 
de emiaratie zich thans ook zal t11ten 
in een "positieve hulp aan de organi
saties die zich daartoe reeds gedu
rende' tal van jaren grote - ook fi
nanciële - offers hebben getroost. • 

(Boer en Tuinder) 
VOORKOMEN IS BETER 
DAN GENEZEN.' 

Wezenlijk, men dient wel te voor
komen dat de boer van de toekomst 
- en 1de boerin evenzeer - wat hij 
misschien aan uiterlijke vormen en 
losheid van beweging heeft bijgewon
nen aan echte innerlijke beschaving 
en 'eigenlijke mensenwaarde zal in-
boeten. 
Wat zou die inboeting . een verlies 
aan volkskracht zijn! Voor Brabant, 
voor Nederland, voor de Katholieke 
Kerk niet minder. 

(Dr. P. C. de Brouwer) 

Parochie-Ageqda 
PAR. ST. PETRUS, BÖXTEL. 

Zondag 27 Juni 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half 1 t de Hoogmis. De H. 
Mis van 9 uur wordt opgedragen voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. Vandaag gaat in alle HH. 
Missen de 2e schaalcollecte voor de bi
zondere noden van het Episcopaat, welke 
bizonder in de milddadigheid van de ge
lovigen wordt aanbevolen. Vandaag na 
de Hoogmis vergadering van de zelatri
cen van de Bond van het H. Hart. Om 
kwart voor 12 Mariagarde in de kapel 
op Duinendaal. 
Vanmiddag om half 4 H. Familie en van
avond om 7 uur Kruisweg voor degenen 
wier namen in het eerste half jaar op het 
zielboek staan. Daarna kort· Lof. 
Dinsdag 29 Juni Feestdag v. d. HH. 
Apostelen Petrus en Paulus. Het is geen 
verplichte feestdag, maar het is toch het 
verlangen van onze Bisschoppen, deze 
dag zoveel mogelijk als feestdag te vie
ren. De HH. Missen zijn op deze dag 
om kwart voor 7, half 8, half 9 en om 
half 10 de Hoogmis, Des avonds om 7 
uur Lof met Rozenhoedje. 
Donderdag t Juli Feestdag van het Kost
baar Bloed van 0. H. J. Chr. Des avonds 
om 7 uur Lof met Rozenho.edje en van
wege de eerste Vrijdag is er gelegenheid 
tot biechten van 7 tot 8 uur. 
Vrijdag; eerste Vrijdag van de maand,
om halt 8 gel. H. Mis ter ere van het H. 
Hart, waaronder algemene H. Communie 
van· de leden van de bond van het H. 
Hut. • • 
Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand, 
tevens Priesth-Zaterdag. 
Zaterdag is het biechthoren van half 3 
tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Hendrica van Dijk-Beukenex; 
z.a. gel. mndst. voor Josephus Schalks;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Johannes
v. d. Biggelaar- te Liempde overleden;
om half 8 gel. jrgt. voor Lamberdina v. 
Gerwen; z.a. gel. H. Mis voor Harrie 
v. d. Wetering; om half 9 gel. H. Mis
voor Johanna Kusters-de Kort vanwege 
de buurt. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gel. H.
Mis voor Martinus van Schijndel te 
Moergestel overleden; z.a. gel. H. Mis v. 
Lamberdina v. d. Langenberg vanwege 
de familie; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Adrianus v. d. Meyden; om half 8 
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn der parochie; z.a. gel. H. Mis 
voor overleden ouders v. d. Meyden; om 
half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van Vler
ken; om half 10 gef. gez. jrgt. voor 
Hendricus van Osch. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Elizabeth van Kleef; z.a. 
gel. mndst. voor Johannes van Schijndel; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Francis
cus Verheyden vanwege de jongens in 
Indië; om half 8 gel. H. Mis voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; om half 9 gel. H. Mis voor 
Elizabeth van Gastel- v. d. Meerendonk 
te Antwerpen overleden. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Harrie v. d. Wetering; z.a. 
gel. mndst. voor Jacoba v. d, Biggelaar
v. d. Linden; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Gerardus van Brunschot vanwege 
het gez. personeel van Van Oerle's We
verijen; om half 8 gel. jrgt. voor Maria 
van Gerwen; z.a. gel. H. Mis voor Pe
trus Laus vanwege de R.K. Kappers
patroonsbond afd. Boxtel; om half 9 
gez. H. Mis voor Henrica Smits, 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Jacoba v. d. Wetering-Janssen; z.a. 
gel. H. Mis voor Elizabeth Traa-Ver
hoëven vanwege de retraitepenning; H. 
Hartaltaa,- gel. jrgt. voor Cornelia van 
Oers-Verbaeten; om half 8 gel. H. Mis•• ter ere van het H. Hart; z.a. gel. H.
Mis voor de overleden familie van Oerle
Cremers. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Martinus Verleg; z.a. gel. 
H. Mis voor Wilhelmina van Hal-de
Wit vanwege de buurt; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Willibrord Vogels; om half 
8 gel. H. Mis ter ere van het Onbevlekt 
Hart van Maria tot bekering van de

zondaars; z.a. gel. jrgt. voor Cornelis 
v. d. Loo; om half 9 gel. H. Mis voor
3 gesneuvelden vanwege de buurt van 
de J:indhovenseweg; om half to Huwe
lijksmis. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Jacoba v. d. 
Wetering-Janssen; Dinsdag gel. H. Mis 
voor Maria van Gerwen; Woensdag gel. 
H. Mis voor Gerardus Schellekens; Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis 
ter ere van het 1-1. Bloed. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Marinus Lconardus Nclen 
won. in deze parochie en Joanna Catha
rina Withagcn won. in ·de parochie van 
de 1-1. Jozef te Bergen op Zoom; Anto
nius Henri )Jpelaar geb. in deze paro
chie en won. in Den Haag (St. Anna) 
en Augusta Johanna Elisabeth Kappé 
geb. in de parochie van het 1-1. Hart en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de Ie afkondiging geschiedt. 
Joannes Martinus Henricus v. d. Bigge
laar geb. te 's-Bosch en w.on. in deze 
parochie en Anna Maria Baeten geb. te 
Eindhoven (St. Paulus) en won. te Eind
hoven (St. Koenraad); Gerardus v. d. 
Besselaar geb. en won. in deze parochie 
en Henrica Maria Huyberts geb. in de 
parochie van het H. Hart en won. in 
deze parochie, waarvan heden de 2e af
kondiging geschiedt. 
Hubertus v. Dun won. in deze parochie
en lrmgard Theodora Vorstenbosch won. 
in de parochie van de H. Theresia; Wil
helmus Antonius v. d. Meyden uit deze 
parochie en Johanna Verhagen won. te 
Son; Hendricus Adrianus Snellaars en 
Francisca Henrica Petronella Bertens, 
beiden geb. en won. in deze parochie; 
Lambertus Johannes v. d. Meyden geb. 
en won. in de parochie van het H. Hart 
en Johanna Maria Wouters geb. in de 
Eerde en won. in deze parochie; Adria
nus Cornelis Bevers en Henrica Maria 
de Laat, beiden geb. en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 3e 11fkon
diging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht, de hun bekende huwelijksbelet
selen waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 
PAR. H. HART, BOXTEL. 

6e Zondag na Pinksteren, 27-6-'48 
De te schaal is voor de kerk; de 2e voor 
de B. N. De Hoogmis is met volkszang. 
Direct na de Hoogmis _Santa Teresa voor 
de meisjes in de kapel der Zusters. Om 
kwart voor 12 H. Familie voor de jon
gens. Om 7 uur �f met volkszang en 
Rozenhoedje voor onze jongens in Indië. 
Dinsdag feestdag van de H. Apostelen 
Petrus en Paulus, prinsen der Kerk. De 
H. Diensten zijn als op Zondag, behalve
de H. Mis van half 11 welke vervalt. De 
Mis van kwart over 9 wordt als Hoog
mis gecelebreerd. 
Donderdag 3 uur H. Familie voor
Moeders. 
Donderdag is er gelegenheid tot biecl1-
ten van 6-7 uur tot voorbereiding van 
Eerste Vrijdag. Van 8-9 is het H. Uur. 
Vrijdag Eerste Vrijdag der maand, toege
wijd aan het H. Hart. 's Morgens om 
half 7 wordt de H. Communie.uitgereikt 
voor hen die de H. Mis niet bij kunnen 
wonen. Om kwart voor 7 plechtig ge
zongen dienst t.e.v. het H. Hart. 
's avonds om half 8 Lof gezongen door 
het Jongenskoor. 
Vrijdag is tevens feestdag van Maria Vi-.
sitatie, feestdag vo.or de Gidsen. 
Zaterdag, Priester-Zaterdag, na de H.H.
Missen wordt het gebed voor de priesters 
gebeden. 
ZONDAG 27 Juni: 6 uur lezende
dienst;; 7 uur Ld. voor de Parochie; 8 
uuf Ld. over!. leden K.A.V.; kwart over 
9 Ld. t.e.v. 0. L. Vr. van Lourdes tot 
genezing v. e. zieke v.w. de Buurt; half 
half 11 de Hoogmis voor Willibrordus 
van Zeeland v.w. Broed. H. Willibrord. 
MAANDAG, 28 Juni: 7 uur Ld. voor 
Maria Beaard-Ja�sen; l.d. voor Wilhel
mina Steenbakkers' Thien; Ld. voor Jo
hanna Heeren-Kuppen; kwart voor 8 Ld.
vo@r Wilhelmina Pijnenburg-Roosen
boom; l.d. voor Antonius Wagenaars, 
echtg. en zonen; half 9 l.d. voor de Heer
Lambertus Goossens en Mej. Dini de 
dochter. 
DINSDAG, 29 Juni: 6 uur. lez dienst;
7 uur l.d. voor de parochie; Ld. voor Jo 
v. Zeeland; 1.d. voor M. v. Uden en Jo
hanna Smits z.e.; 8 uur Ld. voor Arnol
dus v. d. Heuvel en echtg.; kwart over 
9 z.d. voor over!. fam. Soeterings-Meeu
wissen. 
WOENSDAG, 30 Juni: 7 uur Ld. voor
Willem Mathijsen- v.w. Pers. Nefa; Ld. 
voor Johanna Heeren-Kuppen; Ld. voor 
Lambertus Valks en Cornelia Schoones; 
kwart voor 8 Ld. voor Christiaan Merkx; 
l.d. voor over!. fam. Theulings; half 9
Ld. voor Francisca Pijnenburg-Dieden, 
DONDERDAG, 1 Juli: 7 uur Gef. z.j. v. 
Willibrord v. d. Linden; l.d. voor Fran
cisca de Bie-Pijnenburg; Ld. voor Mari
nus v. d. Ven; kwart voor 8 l.j. voor 
Adrianus v. Hommel; l.j. voor Johanna 
v. Oirschot-Wouters; half 9 Ld. voor de 
Heer Karel Alexander Smit. 
VRIJDAG, 2 Juli: kwart voor 7 Pl. z.d.
voor over!. leden Broed. H. Hart; 1.d. v. 
Jozef v. Rossou en echtg.f Ld. voor Frans 
Hazen berg en Cornelia v. d. Broek z.e.; 
kwart voor 8 l.j. voor Johanna v. Geffen
v. d. Horst; I.m. voor Gerrit Voets; half 
9 I.m .. voor Petronella v. d. Horst.
ZATERDAG, 3 Juli: 7 uur Pl. I.m. voor
Karel Smit; I.m. voor Frans v. Kleef; 
1.d. voor Frans Hazenberg en Cornelia
v. d. Broek; kwart voor 8 I.m. voor Wil
lem v. d. Langenberg; I.m. voor Johannes 
v. Ierse!; half 9 I.m. voor Maria Belieën
v. Susante. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

6e Zondag na Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg. Elisabeth, hsvr. 
van Wilhelmus v. d. Nieuwenhuizen. 
MAANDAG: half 8 jrgt. Frans v. Osch 
en Wilhelmina de hsvr" 
DINSDAG: feestdag van de H. Aposte
len Petrus en Paulus. Half 8 H. Mis wel
zijn der parochie; to uur jrgt. Henricus 
Zwanenburg en Wilhelmina de hsvr.
WOENSDAG: half 8 jrgt. Joannes Beek
mans .en Petronella de hsvr. 

DONDERDAG: half 8 jrgt. Henricus 
Kemps. 
VRIJDAG: eerste Vrijdag, half 8 H. Mis 
leden broederschap H. Hart. 
Zaterdag: half 8 jrgt. Joannes v. Nistel
rooij. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis Adrianus v. Oorschot 
vanwege de familie. Woensdag H. Mis 
Marin-1s v. d. Linden. Donderdag H. Mis 
Joannes v. d. Biggelaar te Liempde over
leden. Vrijdag I-1. Mis I-lenrica v. Eind
hoven-Traa te Liempde overleden. Zater
dag 1 -1. Mis Martinus v. Schijndel te 
Moergestel overleden. 
PAR. H. THERESIA, BOXTEL 

Zesde Zondag na Pinksteren 1948. 
ZONDAG: 7 uur 1-1. Mis tot intentie v. 

de parochianen; half 9 1-1. Mis voor Ma
rinus v. Griensven te Boxtel overleden; 
10 uur gez. H. Mis voor Petrus v. Beers 
en Maria de dochter. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk, de 2de voor B.N. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's 
zegen te verkrijgen over Orion en de 
kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur H. Mis voor Mevr. 
Maria Maas-de Werd. 
DINSDAG: dag van devotie ter ere v. cl. 
1-1. Petrus en Paulus, waarop de H. Dien
sten zijn als op Zondag; 7 uur H. Mis 
vanwege personeel Metaalwarenfabriek 
v. Geel te Boxtel voor Gerardus Leyten;
half 9 H. Mis tot intentie van de pa
rochianen; to uur gez. jrgt. voor Chris
tiaan Bergman. Hierbij wordt de kerk
met 'n kaars vereerd.
De eerste schaal is voor onze eigen kerk;
de 2e voor de arme kerken van ons Bis
dom. Half 3 Lof met rozenhoedje om 
God's zegen te verkrijgen over de arme 
kerken van ons Bisdom. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Johannes
v. Loon en Geerdina Vennix hsvr.; 8 uur
H. Mis voor de Wed. Maria Berends
Toonen. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis v. Leonar
dus v. d. Heijden en Henrica v .d. Wijst 
hsvr.; 8 uur H. Mis tot intentie v. d. 
leden der Godvruchtige vereniging ter 
ere van de H. Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis ter ere van het 
Goddelijk Hart van Jezus; 8 uur gez. 
jrgt voor Petrus v. Kerkoerle. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis uit dank
baarheid voor mej. Anna Maria Peijnen
burg-v. d. Sande; 8 uur H. Mis, waarbij 
de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
de familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur. Daarna Lof met rozen
hoedje, om God's zegen te verkrijgen 
over de priester-Zaterdag. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Gerardus Leyten te Den Bosch 
overleden en ten slotte een noveen ter 
ere van de H. Jozef tot hulp in moeilijk
heden. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Hubertus v. Dun uit de 
parochie v. d. H. Petrus en lrmgard 
Theodora Vorstenbosch uit deze pa
rochie, waarvan heden de derde afkon
diging geschiedt. 
Nog enkele dagen van deze maand resten 
ter betaling van de bank of plaatsen in 
de kerk voor de loop van een jaar tegen 
de vastgestelde prijzen van vorige jaren. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege Ne
der!. R.K. Metaalbewerkersbond, afd. 
Boxtel voor Gerard Leyten; half 9 H. 
Mis voor mevr. v. Lieshout-De Werdt. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

6e Zondag na Pinksteren, 27 Juni 
ZONDAG: half 7 l.i. Josina Mart. Kel
ders; 8 uur I.m. tot welz. der par.; 10 uur 
z.m. tot bijz. intentie; 3 uur Lof, daarna
meisjescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. 7e Joha v. cl. Big
gelaar; half 8 z.j. Petronella Lamb. Ant. 
v. Abeelen; 8 uur I.m. Joh. Raaymakers
over!. te Boxtel. 
DINSDAG: feestdag van St. Petrus en 
Paulus; 6 uur l.j. Joh. Coppens en Hen
rica hsvr.; 7 uur I.m. Joh. v. d. Biggelaar 
als over 1. lid proc. van Kevelaer; 8 uur 
I.m. voor de over!. leden der H. Kinds
heid; na deze H. Mis zegening der kin
deren; 10 uur z.m. tot welz. der par.; 3 
uur Lof, daarna H. Kindsheid-optocht. 
WOENSDAG: 7 uur z.m. Ant. Eyke
mans-Goyarts over!. te Schijndel; half S 
z.j. Lamb.Bakx; 8 uur l.j. Lamb. Kelders.
DONDERDAG: 7 uur z.m. Joh. v. d. 
Biggelaar als over!. lid van de broeder
schap der H. Theresia; half 8 z.j. Catha-

rina Marinus Habraken; 8 uur l.j. Catha
rina Lamb. Kelders. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand 
daarom ook Donderdag biechthoren als· 
op Zaterdagen. half 7 I.m. voor de bijz 
noden der parochianen; 7 uur I.m. Joh. v. 
d. Biggelaar als over!. lid van de Retrdi
tepenning; half 8 z. mndst. over!. familie 
van Boeckel-v. Rumpt. Deze H. Mis met· 
uitstelling van het Allerh. en Acte van
Ereboete aan het Godd. Hart. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. de Heer Joh.
Glaudemans overl. te St. Oedenrode; 
half 8 z. j. Mart v. Kemenade en Barbara 
hsvr.; 8 uur l.j. Jacobus v. Diessen en 
Adriana hsvr. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.;
8 uur l.j. Andries Scheutjes en Anna Ma
ria hsvr.; 10 uur z.j. Adriaan Avendonks 
en Cornelia hsvr. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Adr. Vughs en Maria 
de dochter. Dinsdag 7 uur I.m. Adr. 
Brugmans overleden in Neder!. Indië. 
Woensdäg tot Zondag 7 uur I.m. Ant. v 
d. Pas vanwege het gezamenlijk perso
neel van Van Oerle's fabrieken. 
Dinsdagavond 7 uur algem. verg. van de 
Sectie Zuivel in het Parochiehuis. 
30e Joh. v. d. Biggelaar overl te Liemp
de ;Hendrica Frans v. Eijndhoven over!. 
te 's Bosch; Joh, Raaymakers over!. te 
Boxtel; Ant. Eykemans-Goyarts over!. te 
Schijndel. 
Gedoopt: Corn. Theod. Antonia Martina
dochter van Marinus v. Kasteren-Maas. 

Missiebus: 
Bij uitvaart van Joh. v. d. Biggelaar f 18, 
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Zesde Zondag na Pinksteren 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en to 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. 
Dinsdag feestdag van de H.H. Apostelen 
Petrus en Paulus. H.H. Diensten als op 
Zondag. ,. 
Woensdag moeten de kinderen van het 
2de en 3de leerjaar komen biechten. 
Donderdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6-half 8. Om half 
8 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. Om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie-uitreiken; om 7 uur pl. H. 
Mis met uitstelling, waarna Litanie van 
het H. Hart en oefenin_g van eerherstel. 
's Avonds om half 8 Lof; na het Lof een 
lied ter ere van het H. Hart. 
Zaterdag priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor de Pa
rochie; half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis 
voor Martinus van Schijndel te Moer
gestel over!.. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis Albertus van 
Rulo. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de Pa
rochie; half 9 H. Mis Martinus van 
Schijndel te Moergestel overleden; 10 
uur Hoogmis Gef. H. Mis Mevr. v. 
Kuyk-Hackfoordt. 
WOENSDAG:

4
7 uur jrgt. Johannes van 

Roosmalen. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. Cornelis van 
Roosmalen; half 10 gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. Maria v. 
d. Braak.
ZATERDAG:.. 7 uur jrgt Henrica van
Roosmalen. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d.
Braak; H. Mis Albertus van Rulo; H. 
Mis Henricus van" Rulo, 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 27 Juni. Deze middag om 3 uur 
Vespers en Lof. 
Dinsdag: feest van de H.H. Apostelen 
Petrus en Paulus. Dag van devotie. De 
H.H. Missen zijn als op Zondag. Om 3 
uur Lof met Rozenhoedje. 
Donderdag: feest ·van het Kostbaar 
Bloed. Om 8 uur Lof. 
Vrijdag: feest van het bezoek van Maria 
aan hare nicht Elizabeth. Eerste Vrijdag 
van de maand. Gedurende de gehele dag 
uitstelling van het H. Sacrament. Om 8 
uur Lof. 
Zaterdag: priesterz.aterdag. om 8 uur Lof 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Rudolf 
Wortelboe�; om half 8 voor Cornelia van 
Hal-van Riel. 
WOENSDAG: 7 uur voor Rudolf Wor
telboer. 
VRIJDAG: 7 uur tot zekere intentie; om 
half 8 voor . Mevrouw Henket-Wind
stosser. 

Bijdrageformulier Anjerdag:: 1948 
PRINS BERNHARD FONDS FONDS VAN DE WITTE ANJER 

p/a Neder!. Handel Mij te An1sterdam 
Regent Z. K. H. Prins Bernhard der Nederlanden. 

De enige nationale instelling voor financiële steun in de strijd voor de geestelijke 
en culturele vrijheid van ons gehele volk. Het Prins Bernhard Fonds steunt: 
WETENSCHAP, KUNST, VOLKSONTWIKKELING, JEUGDWERK, en ver
sterkt onze stem in de OVERZEESE GEBIEDEN en het BUITENLAND. 
WAT IS U DE VRIJHEID WAARD? 

Ondergetekende wil de arbeid van het Prins Bernhard Fonds voor de vrije 
Nederlandse beschaving steunen met het onderstaande bedrag. 
Deze gift ontvangt U via: (doorhalen wat niet dienstig is) 
overschrijving bankrekening P.B.F. · Ned. Handel Mij 
overschrijving girorekening P.B.F. 500900 
na aanbieding kwitantie. 
Bedrag 1): f ....................................................... '. ....................... ..
Naam: . . . . ............ , .......................... ............................................ . 
Adres: (volledig a.u.b.) ................................................................. . 
··························••••····•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Datum:
flandtekening: ............................................ . 

t) bijdragen uit geblokkeerd tegoed zijn toegestaan;
giften van vennootschappen mogen steeds als onkosten worden
geboekt. 
schenkingsrecht is niet verschuldigd.

Het Fonds helpt metterdaad. Helpt U metterdaad het Fonds. 
Uitknippen en ongefrankeerd verzenden in enveloppe met vennelding 
machtiging no.: :2930 Amsterdam .. 



Ook voor Boorden en Overhemden "OEN DRIES" 
Rijksweg 2

Tel. 232 

Di nsdags op de fab riek 

's !aterdags thuis 

Te koop: wastafel met toebe
horen. H. v. Kempen, Mijl
straat 37. 

Te koop: Jonge Herdershond, 
6 weken oud, bij H. v. d. 
Pasch, Onrooi 6. 

Te koop: ± 60 A.re zware 
rogge, te velde. Verzekerd 
tegen hagelschade. Bevragen 
bij P. v. d. Meijden, Luissel 1 

Te koop: een perceel rogge en 
haver. Wed. J. Vissers, Lennis
heuvel 113. 

Voor Uw medeleven en Uw bewijzen van deelneming, 
ondervonden bij het plotseling overlijden van onze 
dierbare man, vader, behuwdvader en grootvader 

ALPHONSIUS, MARIA VAN VLERKEN 

zeggen wij U hartelijk dank. 
Fam. P. H. Van Vlerken-Horsten en Kinderen 
Fam. J. Willems-van Vlerken en Kinderen 
Fam. F. van Vlerken-Romeinders en Kind 

Boxtel, Juni 1948. 

Te koop: wegens overcompleet
p;ima pick-up met versterker Boekhandel Tl ELEN 

Mevr. CARPA Y-KUYPERS en luidspreker, in zwaar eiken 
vraagt net Meisje, liefst boven salonkast. Adres: Molenstraat 
de 20 jaar, voor dag, liefst dag 86, Boxtel. 

BOXTE L 
Zo juist ontvangen: 

en nacht, of werkster voor en- ---------
kele dagi>n per week. Goede 
behandeling. Rechterstraat 44. Adverteert in 

,,Gedachten in steen" 

Bouwvakarbeiders! 

Donderdag 1, Vrijdag 2 en Zaterdag 3 Juli 
bestaat er gelegenheid voor het 

inleveren van alle vacantiebonnen. 
Alle vacantiebonnen en risicobonnen moeten netjes 
opgeplakt zijn, anders worden ze niet aangenomen. 
De inlevering vindt telkens plaats in het Verenigings• 
gebouw op_ de Burgakker. 
Donderdag 1 Juli van 7 uur tot halt tien 

ALLEEN voor georganiseerde bouw
vakarbeiders. 

Vrijdag 2 Juli van 7 tot 9 uur ALLEEN 
voor ongeorganiseerden. 

Zaterdag 3 Juli van 3 tot 5 uur ALLEEN 
voor Stucadoors en Schilders. 

Vrienden zorgt er voor alles in �rde te hebben, want 

BEKENDMAKING 
De slagers van Boxtel maken bekend, dat op 

Maandag 28 Juni, Dinsdag 29 Juni 

en Woensdag 30 Juni 

alle Slagerswinkels wegens 

VACANTIE 

geheel voor het publiek GESLOTEN zijn 

Grote Prijsverlaging 
van vergassers thans 
Zo juist ontvangen een partij 

INMAAKKETELS 
THERMOMETERS 

8.50 

Te koop een Transportfiets 
met nieuwe onderdelen en 
-banden. A. Vogels, Kleinder
liempdse weg 20. 

:Bca&int's 

Centcwn 

Een zeldzaam fotowerk over 
de Basiliek van St. Jan van 
MARTIEN COPPENS. 

dat bevordert de vlotte afwerking. RINGEN EN BEUGELS 
In mooie Linnenband f 17 .so

Pas verschenen : 

Namens de R.K.B.B., 
C.A. v.d. AKER,.Secretaris. Voor de Landbouwers DRINKKANNEN

roestvrij, in verschillende maten. 

Te koop een flinke kachel met 
oven, een gasoven, een kamer
kachel en een wasstamper. Be
vragen: Molenstraat 31. 

Te koop: •een toom biggen 
V.D.L. Wed. J. Vermulst, Len
nisheuvel 64 ..

Te koop: een toom biggen 
C. Y., bij W. C. Kruyssen, 
Lennisheuvel 60.

Te koop: een goed onderhou
den wandelwagentje. Te bevra
gen Molenstraat 19. 

Gevraagd in klein gezin voor 
l of 2 dagen per week, een 
werkster. Bosschew. 52, Boxtel 

Net degelijk meisje gevraagd, 
zelfstandig kunnende werken. 
,,Hotel Riche", Boxtel. 

Wij ontvangen regelmatig zen
dingen en wel het beste wat 
gebracht wordt op gebied van: 

DAMES- EN 
MEISJESCONFECTIE 

* 

HEREN- EN 
JONGENSCONFECTIE 

* 
DAMESMODE 

* 
HERENMODE 

* 
STOFFEN 

* 
STUKGOEDEREN 

* 

HUISHOUDGOEDEREN 
* 

LINGERIE 
* 

BEDRIJFSKLEDING 
* 

KLEINV AKARTIKELEN 

Manufacturen en 
Confectiebedrijf 

Rechterstraat 18 - Boxtel 

EDAH N.V. 
Filiaal Boxtel 

or,aaq,t 

Winkeljuffrouw. 

Extra Suiker! 
Wij leveren U 

prima artikelen 
op Uw suikerbon 

BESTE MERKEN JAM'S, 
SIROPEN,KRIK-KRACKS, 
SUIKERWERK EN 
CHOC. ARTIKELEN. 

't ANKER 
C. DE JONG, v. Hornstr.12

TOON KORTOOMS 

,,De Zwarte Plak" 
een interessant boek, sym• 
boo l  van het gehele taaie 
Brabanls•Limburgse verzet. 

Prijs f 4.50 

DAAGS €EN 

SCHOONHEIDSKOUR 
VOOR UW lAftOEN. ! 

natuurlijk met zorgvuldig 
gekozen tandcream en borstel 
uit onze voorraad 
tandhygiëniache artikelen ! 

'. , . .  

OP06/STE/l!/ . ,·.1ur11TERJTN.!7 

�mJ;;;
< 

• 

Wasserij "BLANCA'', Boxtel 
vraagt 

enige nette meisjes 
in alle leeftijden. Hoog loon. 

Een goed beklan te zaak 
ter o vern ame gev raag d 

of opname als compagnon in goed renderende zaak. 
Brieven onder no. 228 aan Brabant's Centrum. 

Schoenfabriek Roosen de Bakker 

N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 
TE EINDHOVEN 

vraagt 

voor haar montage- ateliers 

MEISJES 
van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
beroepen in de montage en 
controle :van apparaten zoals 
ontvang-apparaten, televisie
toestellen en hoorapparaten. 
Vereist worden tenminste een 
volledige lagere schooloplei
ding en aanleg voor het ver
richten van nauwkeurig werk 
dat aan de hoogste eisen van 
netheid moet voldoen. 

Aanmelden bij het 
Philips  Aanneem bureau 
voor Vrouwelijk personeel in 
de Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 

P. v.d. BRANDT::BAAIJENS
Nieuwe Kerkstraat 48. Telefoon 369 

Attentie' 
Wil men de B O O R D E N  en

_______ ■ en OV E R H EMDEN nog in 
dezelfde week terug hebben dan moeten deze uiterlijk 
DINSDAGAVOND aan de fabriek of Depot 

firma Van Hout::Ververgaard 
bezorgd zijn. 

DEN DRIES'' Afd. FIJNSTRIJKERIJ 
9 9 Telefoon 232 

BIJ 

ELASTIEKE" KOUSEN 
(dun en lang) 

STEUNZOLEN 
BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

De Nieuwe Bioscoop - Boxtel 

Vrijdag 25 Juni Zaterdag 26 Juni 
T elkena om 8 uur

Zondag 27 Juni om. 6 en 8 uur

-- Cary Cooper in -

* 

DE HELD 

VAN TEXAS 
C ay Coope r op zijn best 

TOEGANG 18 JAAR TOEGANG 18 JAAR 

Verwacht: Mannen van Jongensstad 

Pauselijk Genootschap der H. Kindsheid. 

Luisterrijke viering 
vanhet 75::jarig bestaan 

'lle.emt Il • • , 

qee.n UStCO.. 

Uw o.qen !lijn re fwst8aac. 
Voor B ■ 

11 
lt/4t 111aa(t /,aar t/imt:'1anf r�"Elj/l?

der parochiale afdeling te Liempde 

op 29 Juni a.s. 
Om ongeveer 4 uur begint de grote Kindsheid• 
optocht; + 250 Costumes, 22 Groepen. 

Vlaggen uit! Vlaggen uit! 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

J. H. v.d. Wiel's Schoenfabriek 

oroaqt: 
te OISTERWIJK 

Een bekwaam uitpoetser 
Jongens voor alle afdelingen 
Meisjes voor de stikkerij. 

Aanmelden dagelijks aan de fabriek. 

, 
r I en naar een Speciaalzaak 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van ALLE Ziekenfondsen 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koop t bij Bert �an den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

r . ._. 

Moderne Huiskamer 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Clubs 
4 Stoelen 

!:� 1 :;t
n

��: prima 5 8 9 
50

Compleet •= 

• DAMESKAPS.ALON en 'J. J. Witteu.een 
PARFUMERIE Woninginrichting 

. M. J. van den Broek Rechterstr. 22, Boxtel 
• BREUKELSESTRAAT 34 

____ ....._ \_-,..-=============iW,
Drukkerij J. P. Tielen, Boxtel

[X] Sheridan (bekend uit de 
dramatische M.P.E.A.-Warner 
Bros. film "Het lied van de grote 
stad") beseft welk een aantrek
kingskracht er uitgaat van een 
sualende glimlach. 
Niet alleen voor een filmster, 
maar ook voor U is perfecte 
tandhygiëne zo belangrijk. Als 
U tweemaal per dag Uw tanden 
borstelt met P.rodent - en Uw 
tandvlees masseert - zult U 
verbaasd zijn over het resultaat. 
Kijk in,_ de spiegel... en parel
witte tanden glanzen tJ. tegen. 
Als U bovendien nog tweemaal 
per jaar de tandarts laat contro
leren, hebt U alles gedaan wat 
mogelijk is om Uw kostbaar 
bezit - gezonde, blanke tanden -
zcr goed mogelijk te beschermen. 

PRUDENT 
maakt parel�ille landen 

vraagt: K v· k ht • • . • Bij Vos uw aas en 1s ge oc 
Leerjongens en Meisjes Het beste adres is uitgezocht. 

vos 
STATIONSTR. 44 

14 tot 18 jaar. 

Aanmelden aan de fabriek te Oisterwijk of bij 
M. Bole-y, Ons Doelstraat 2, Boxtel. 

1 

1 

1 

• 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Langs de· politieke lijn 
Bij het voeren van de verkiezingspropa
ganda wordt het Indië-beleid wel heel 
sterk op de voorgrond geplaatst, als ca
mouflage van de eigenlijke ondergrond: 
de ontevredenheid over het Regeringsbe
leid. 
Door de formering van de Partij van de 
Arbeid na de oorlog zijn de christelijke 
partijen, die voorheen voornan1elijk de 
regering in handen hadden,, zoetjes aan 
op zij geschoven met het gevolg dat een 
oppositie van de vroegere partijen niet 
kon uitblijven. Wanneer er eeA regering 
op bredere basis was tot stand gekomen, 
zou er waarschijnlijk: ook een heel an
dere politiek aangaande Indië gevoerd 

• zijn. Nu is o.i. het Indië beleid dat wordt
uitgebuit in het kader van de Verkie
zingspropaganda, slechts een masker, dat 
een vals beeld geeft en alleen dienst 
doet, om een bepaald regeringsbeleid in 
een verkeerd daglicht te stellen. 
Wij, katholieken, dienen toch te weten, 
dat het lndiëprobleem reeds Voor de oor
log aanwezi<? was en dat de arbeid van 
de Katholieke Missionaris in onze lndiën 
van regeringswege ernstig werd bemoei
lijkt. Zo kreeg b.v. de Nederlandse mis
sionaris Scholten omstreeks 1840 reeds 
moeilijkheden met de koloniale regering 
wegens zijn optreden tegen de vrijmetse
larij en gemengde huwelijken. 
En dan zullen we nog maar niet spreken 
over de salariëring van de Missiona-
rissen ........ . 
De verkiezingen in ons landje zijn maar 
een heel klein onderdeel in de machtige 
machine van het grote wereldgebeuren, 
maai toch krijgt het Nederlandse volk 
thans de kans: aan de buitenwereld te 
doen zien, dat wij als Nederlandse volks
gemeenschap, de ernst van de tijd begrij
pen, en daarvan ons bewust, een nieuwe 
periode in onze Va,perlandse geschiede
nis gaan inluiden. 
En dit nieuwe tijdperk, wil het een chris
telijk geluid doen horen, dan zal het ons 
moeten omhoogbrengen uit het materia
listisch en Vilak heidens gedoe, waarin 
we thans dreigen te verzinken. 
En wanneer bij het to.ekomstig regerings
beleid dit doel ten grondslag zal liggen, 
dan alleen zijn wij gewaarborgd voor de . 
toekomst van ons land en van ons volk. 
Dit alles kunnen we noemen een princi
pieel regeringsbeleid! 
En daarom stemt iedere katholiek van 
Nederland bij de aanstaande verkiezin
gen op de K.V.P .• LIJST 1. 

U bent het toch niet 
vergeten? 

Heden, Vrijdag
avond om 8 uur, 
alle Katholieke Kiezers 
in of nabij De Ark, waar 
Ministér G IELE N zal 
spreken over de 
verkiezinge n en. 
regeringsbeleid. 

a.s. 
het 

- Plaatselijk Nieuws
KATHOLIEK THUISFRONT BOXTEL
Ziezo! de gramofoonplaat is naar Indië.
Maandagmiddag opgenomen, 's avonds 
thuis nog 'ns nieuwsgierig afgedraaid in 
de familiekring en dan op de post en 
over veertien dagen zitten ongeveer 125 
jongens uit Boxtel en omstreken geluk
kig en blij te luisteren naar de vertrouw
dé stemmen van Vader . en Moeder, 
Broers, Zusjes en Verloofde. Nog nooit 
is de gramofoonactie zo geslaagd als dit
jaar. En het moet gezegd: dit hebben 
we te danken aan de Heer Jac. van
Wijk uit Apeldoorn, die de opnamen 
verrichtte. 
Die. heeft er slag van!
Eerst 'n Voorlichtingsavond de vorige
week. Geen saaie uiteenzetting over wat 
wel en wat niet in de brief mocht, nee, 
een thuisfront-avond is 't geworden met 
een enthousiaste spreker en lustige mu
ziek, zo spontaan en zo geslaagd, dat 
we bijna niet naar huis konden komen. 
Die avond al werden opnamen gemaakt: 
groeten van alle vaders eri moeders en· 
familieleden uit de zaal, die in lange 
rij voor de microfoon defileerden. Toen 
zongen de Kajotters een plaatje vol en 
de stemming werd uitbundig • toen de 
hele zaal da,verde van het "Cheerio, 
Holland" dat op de plaat> naar Indië is. 
Maandag en Dinsdag zijn dan de eigen
lijke plaatjes opgenomen. Dit moet er 
in alle geval van gezegd zijn: de opna
men waren prima! Dat hebben we thuis 
zelf kunnen constateren aan de pick-up. 
Overduidelijk waren ze en wat 't voor
naamste is, ze zijn als brief reeds onder
weg naar Indië en over tien dagen lui
steren onze Boxtelse jongens en ...... hun 
kameraden luisteren misschien met 'n 
tikje afgunst mee. Want Boxtels Thuis
front zit niet '!;til en van een z.g. ver
geten leger is in alle geval hier geen
sprake. 
Nog· een andere verrassing wacht onze

jongens. De Hoogeer.v. Heer Deken 
Broekman sprak 'n plaatje vol voor zijn 
jongens. 
Onze Z.E. Heer Pastoor van Besouw 
deed evenzo en ..... hij liet dezer dagen 
de Heer van Wijk z'n hele installatie 
uitpakken bij de Wed. Ypelaar, de klok
ken werden geluid, dat heel Boxtel niet 
wist wat er te doen was en met 'n har
telijk woordje van de Pastoor erbij vlie
gen de St. Petrusklokken op de plaat 
naar Indië. 
Daar kunnen onze jongens de trots van 
onze Pastoor binnenkort zelf beluisteren' 
want elke jongen uit de parochie St. 
Petrus krijgt bij de toespraak van mijn
heer Pastoor 'n plaatje cadeau van onze 
prachtige klokken! 
Tenslotte brengen we het volgende nog 
even onder de aandacht vooral van de 
Boxtelse verenigingen. De Heer Van 
Wijk komt terug na 15 Juli om op aan
vrage van sommige verenigingen een 
plaatje op te nemen. Mochten er muziek
of zangverenigingen zijn, die graag 'n 
echte plaat hebben van hun eigen reper
toire, dan kunnen zij dit, liefst schrifte
lijk aanvragen bij Pater van Eijck, pas
torie St. Petrus. De juiste datum der 
opname zal zo spoedig mogelijk bericht 
worden. 
Nu nog wat thuisfront-nieuws voor de 
Parochie St. Petrus. Steeds komen nog 
giften binnen voor onze jongens, opge
haald bij feestelijke gelegenheden. Wij 
kunnen de milde gevers niet dankbaar 

· genoeg zijn. Zij en allen, die ons op die
wijze steunen, maken het ons mogelijk 
veel voor onze jongens te doen. Blijft 
helpen, ons zal het nooit te veel zijn, 
wat we voor onze jongens in Indië kun
nen doen. 
Binnenkort, in de loop der volgende
maand, organiseert K. T. St. Petrus, 
weer 'n Oudersavond. De films met de 
foto's van Uw jongen vormen de hoofd
schotel. Jammer alleen, dat niet alle fa
milies tijdig hun foto's. stuurden. Maar 
komen doen we die avond allemaal! 
Aalmoezenier van de Laar, die jarenlang 
in Indië was en verschillende jaren in het 
leger, zal die avond veel en zeker inte
ressant vertellen. Want dat kan hij! 
Maar U krijgt nog bericht ,7anneer hèt 
te doen is.
Wij gaan weer met volle moed vooruit,
het Thuisfront leeft mee, met de jongens 
overzee. 
Ontvangen van de fam. J. v. d. Plas-Ke
telaars op hun zilveren Bruiloft f 21,
Bij de begrafenis van opa Raaymakers, 
opgehaald door Rikie v. Meersbergen 
!8,-.'

EERSTE LUSTRUM
BOXTELSE ZIEKENDAG

op Donderdag 8 Juli

Veertien dagen geleden werd reeds mel
ding gemaakt van de komende Zieken
dag, die Donderdag 8 Juli zijn eerste 
Lustrum gaat vieren. Het Ziekendag
Comité heeft reeds verschillende bespre
kingen gevoerd en deze week wordt be
gonnen met een grootscheepse actie, 
niet alleen in Boxtel maar ook in de om
liggende gemeenten, waaruit de zieken 
die dag naar Boxtel komen. 
Daarom willen wij nogmaals een beroep 
doen op alle parochianen om zoveel in 
hun vermogen is het Ziekendag-Comité 
te steunen. Laat allen zich nog eens van 
hun beste kant tonen en meehelpen die 
dag, die voor onze zieken zo'n onver
getelijke dag is, te doen slagen. 
Het volledige programma wordt deze 
week aan de zieken thuis bezorgd. Maar 
ook familieleden en belangstellenden 
mogen de plechtigheden bijwonen in het 
Processiepark. Om half negen wordt 
daar 'n stille H. Mis opgedragen, waar
onder de zieken, die zulks wensen, kun
nen communiceren. 
Om 10 uur de plechtige Hoogmis met 
assistentie en predikatie. Na de middag 
om 3 uur Plechtig Lof met predikatie, 
Mariahulde en Ziekenzegen. Voor be
langstellenden zullen onder de Hoogmis 
en het Lof zitplaatsen worden gereser
veerd. 
Er zij echter met nadruk op gewezen dat 
die dag niemand bij de zieken zal wor
den toegelaten en ieder wordt vriendelijk 
verzocht zich te willen houden aan de 
aanwijzingen van het Comité. 

CONTACT BOXTEL - HERENTALS. 
. 

In het kader van de Benelux brachten 
Burgemeester en Schepenen van Heren
tals, vergezeld van de gemeente-secreta
ris en van een van de onderpastoors van 
de St. Waldetrudiskerk een bezoek aan 
Boxtel. Na een hartelijke begroeting 
door het Boxtel's gemeentebestuur werd 
het raadhuis bezichtigd, waarbij de in
richting der gemeente-administratie de 
volle belangstelling ' had. Vervolgens 
werd een bezoek gebracht aan de St. Pe
truskerk. Ter· ere van de . gasten luidden 
de klokken; de bezoekers waren vol lof 
over hun edele klank. Zij hadden voor 
het gelui zoveel interesse, omdat Heren
tals op 4 Juli a.s. ook zijn klokken terug 
krijgt, waarvan de zwaarste 3300 kg 
weegt. 
Het gezelschap begaf zich vervolgens 
naar de nieuwe woningbouw bij de gas
fabriek, waar enige tijd op het werk 
werk vertoefd. Via het park Molenwijk 
werd dan naar de Ark gereden, welke 

als model ontspannings- en verenigings
gebouw werd geprezen. 
Het bezoek werd besloten met een pret
tig samenzijn, waarbij de mogelijkheden 
van een uitgebreide samenwerking tus
sen de -zustergemeenten onder het oog 
worden gezien. 

25-JA.RIG BESTAAN VAN DE
R. K. JONGE BOERENSTAND

Maandag 5 Juli zullen duizenden Jonge 
Boeren te 's Hertogenbosch bijeen komen 
om het 25-jarig bestaan van de R. K. 
Jonge Boerenstand te vieren. 
De feestviering vangt aan met een Pon
tificale H. Mis in de St. Jan om God te 
danken voor de zegeningen in het verle
den en Zijn -hulp voor de toekomst af te 
smeken. 
Met vlag- en vaandelvertoon zullen de 
Jonge Boeren en Boerinnen defileren, en 
daarna in een feestvergadering bijeenko-

. men. Een sportdemonstratie zal de dag 
besluiten. 
De deelname uit Boxtel zal massaal zijn. 
Om half negen vertrekken de deelnemers 
per fiets van de Markt. De deelnemers 
aan de sportdemonstraties in sportcos
tuum. 

NIEUWS ROND DE 
BOXTELSE ORKEST VERENIGING 

Wie enig belang stelt, wat Boxtel op mu
zikaal gebied kan brengen, zal zich zeer 
zeker ook voor deze vereniging interes
seren. In haar kort verleden heeft zij 
toch bewezen in staat te zijn onder de 
bezielende leiding van haar directeur, 
de Heer C. Bevers, iets goeds te brengen 
voor het Boxtels publiek. 
De moeilijkheden, om een orkest in 
stand te houden en uit te breiden zijn 
groot, zo groot zelfs, dat plaatsen, veel 
groter dan Boxtel, hier niet ,toe in staat 
zijn! Uit omliggende steden komen dan 
ook steeds aanvragen binnnen van mu
ziekbeoefenaars om in Boxtels orkest op
genomen te worden. 
Graag zou de B.O.V. op groter schaal 
gaan uitbreiden, als haar financiële posi
tie dif toeliet. 
Dezer dagen mocht het bestuur van 
B.O.V. bericht ontvangen, dat zich bui
ten .de vereniging om een comité heeft . 
gevormd om onder voorzitterschap van 
Dr. Kluijtmans, het Boxtels Orkest om• 
hoog te brengen en financiële steun te 
geven. 
Het plan van dit comité is, om een stich
ting in het leven te roepen en leden aan 
te werven, die Boxtels Orkest een warm 
hart toedragen. 
Er zal daarom aan verschillende inwo
ners van Boxtel een circulaire worden . 
gezonden waarin dit plan wordt uiteen
gezet en hen wordt gevraagd toe te tre
den tot de stichting "Vrienden van de 
B.V.O."
Wij wensen dit comité alle mogelijk suc
ces, in het belang van Boxtels Orkest 
en ook in het belang van het muziek
leven in Boxtel. 

ONDERSCHEIDEN 
Deze week ontving onze plaatsgenoot K. 
Dekker van de Engelse Ambassade de 
uitnodiging om Donderdag 8 Juli te 11 
uur op het Binnenhof te 's-Gravenhage 
de Koningsmedaille voor moed betoond 
bij de bevrijding in ontvangst te komen 
nemen. Anderhalf jaar geleden ont
ving de heer Dekker reeds de Ameri
kaanse onderscheiding voor zijn verzets
werk n.l. de vrijheidsmedaille met de 
bronzen palm. 

JUBILEUM-CONCERT. 
In verband met haar veertig-jarig Jubi
leum op Donderdag 8 Juli a.s. zal Box
tel's Harmonie aan de ingezetenen van 
Boxtel een concert aanbieden op de 
Markt. Aanvang 8 uur. 
Programma: 
1. Graf Zeppelin, Mars C. Teike
2. Die Schöne Galathea, Ouverture

3. Wiener Blut, Wals
4. Paillasse

Pauze 

F.v. Suppé
L. Girard

R. Leoncavallo
5. Tschaikowsky Herimieringen

selectie uit zijn bekendste 
werken arr. Alb. Meijns 

6. Dans Ie Sud W. M. Midleton
7. Finlandia, Tone Poem Jean Sibelius
8. Finale

K(atholieke) A(rbeiders) J(eugd)
Vrijdag 9 Juli houden de Boxtelse Kajot
ters hun maandelijkse algemene ledenver
gadering. 
Op deze vergadering zullen tevens de 
laatste mededelingen gedaan worden 
over "De dag van de Jeugd", die op Za
terdag 10 Juli in het Olympisch Stadion 
te Amsterdam wordt gehouden. 

BRUEGHELIAANSE KERMIS 
Zou Pieter Brueghel deze kermis hebben 
kunnen bezoeken, hij zou er zeer zeker
door geïnspireerct zijn voor een nieuw 
kluchtig meesterwerk. Wellicht niet zo 
oubollig als in zijn tijd, maar gewis even 
luchtig en sprankelend van geest. 
Want 't was, vooral bij de feeërieke ver
lichting, een vermakelijk schouwspel: 
De koddige figuren in de bomen, de ple
zierige drukte in en rond de tenten, 
waar de paters en studenten, die allen in 
het geweer waren geroepen, zich onver
moeizaam tussen de kermisbezoekers 
wurmden en sjouwden en sjouwden ..... . 

zoals ze reeds wekenlang hadden gedaan 
voor hun kapel.
En het was wat sneu te moeten zien, dat 
hun fantastische opzet soms door de 
regen in het honderd dreigde te lopen. 
Doch toen het al te bar werd, comman
deerde men - met een schietgebedje tot 
alle weerheiligen - het hele Breughe
liaanse geval naar het Missiehuis. En 
hier kreeg men evengoed een hoge leef
tijd en een lang en gelukkig huwelijks
leven voorspeld door de kaarten, die na
tuurlijk zeer "gunstig" lagen. Maar wat 
meer zegt: Ze bleven gunstig, voor Sta
pelen althans, want de lunch-room bleef 
bomvol; het cabaret met 'n "imitatie
Charles Trenet" 'n lach en 'n liedje trok 
volle zalen; de vliegende "Tante Pos" 
deed veel en ...... gewaardeerd werk; de 
textiel-stand bleef 'n hoorn des over
vloeds; de lachspiegels maakten nog 
evenveel spiegelaars belachelijk; kortom: 
op Stapelen was er de plooi van alle dag 
uit. Daar redde de meest evenwichtige 
mens zich nog met Erasmus wijze woor
den: ,,De grootste wijsheid is op tijd zich 
zot te veinzen". 
En bij deze twee-eenheid van vermaak en 
nuttigheid spiegelden duizenden weldoe
ners zich aan de schone openingswoor
den van Deken Broekman, die de kermis 
op volle toeren wenste voor het sympa
thieke en ...... hoognodige doel: de nieu
we kapel, die Paters en studenten zal hel
pen in de verwezenlijking van hun heilig 
ideaal. 

GEMEENTERAADS-VERGADERING. 
Vrijdag 9. Juli komt de Raad onzer ge
meente bijeen ter behandeling van de 
22 punten tellende agenda. 
Vermeld worden voorstellen tot vast
stelling ener verordening op de hoofd
som der personele belasting, opheffing 
van precariorechten tot aanvragen rijks
'steun ingevolge de 'woningwet voor 
bouw van 7 woningen en aankoop van 
diverse gronden o.a. voor de bouw van 
een semi permanente ambachtsschool. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
GEBOREN: Egidius Th. A. M. zoon van 
A. J. v. Hout en Fr. R. v. d. Langen
berg - Catharina W. J. dochter van C.
J. M. v. d. Smissen en van G. C. Ver
meulen - Adriana C. M. dochter van 0. 
A. Verhoevén en J. W. Brands - Adria
nus zoon van A. Willems en Th. Kersse
makers - Johanna W. dochter van H. J.
Voets en Th. Jagers - Andreas E. zoon 
van E. A. v. Eijndhoven en L. van de Bo
gaard - Hendrikus J. zoon van H. v. 
Schijndel en van J. J. Hobbelen. 
ONDERTROUWD: Lambertus Theodo
rus Huisman en Cornelia Hendrika van 
Nieuwburg - Anton Poirters en Henrica 
Theodora Wilhelmina Keukens - Jo
hannes Thomas Fooien en Catharina Jo
hanna van Nieuwburg. 
GEHUWD: Gerardus J. Steenbakkers 
en Cornelia G. van Gils. 

De Drie Groten 
Ik las het volgende verhaaltje ...... Van 
de "oorspronkelijke" drie Groten is er 
reeds een dood, een tweede is vervan
gen door een concurrent en ondertussen 
is er nog een vierde bijgekomen. Ik weet 
niet of ze zich zelf groot noemen, om
dat ze de mensen klein vinden, ze heb
ben in alle geval op het ogenblik wel 
iets te vertellen in de wereld. Het is nog 
niet zo duidelijk voor iedereen of ze wel 
erg nuttig werk verrichten en ik zou me 
veiliger voelen, als ze de Veiligheids
raad zouden afschaffen en simpelweg 
naar de Paus luisterden, 
Maar in alle geyal: Zij regeren de we
reld en niemand heeft het verder ge
bracht dan zij. Er zijn er wel, die het 
alleen geprobeerd hebben de wereld te 
besturen, doch zonder succes. 
Een van de drie Groten is reeds onver
wijld moeten vertrekken naar de eeuwig
heid en al zijn ze nu voor het ogenblik 
weer met vier, eens komt de dag dat ze 
veel sneller dan een raketvliegtuig, zon
der bagage de reis naar de eeuwigheid 
zullen moeten aanvaarden. En nu stel ik 
mij altijd voor, dat 0. L. Heer, die ko
lossaal veel op heeft met orde en tucht, 
niet het minste gedrang duldt aan de 
poort van de hemel. En daar er de laat
ste tijd nogal veel verkeer is in die rich
ting, moet het er erg druk zijn. En ik 
droomde, dat, toen die vier Groten daar 
aankwamen, alle mensen een eerbiedige 
buiging maakten en elkaar op de tenen 
trapten, om de heren voor te laten. Zij, 
met hun vieren stapten recht op • de· 
engel af die belast was met het hand
haven van de orde. 
Engel: Halt. 
De vier Groten: Wij zijn de vier Groten. 
Engel: Hier is niemand groot dan God 
alleen. 
De vier Groten: Wij zijn niet gewoon te 
wachten. 
Engel: Dan zult gij het hier leren. 
De vier Groten: Wij waren overal de
eersten. 
Engel: Hier zullen de eersten de laat
sten en de laatsten de eersten zijn. 
Terwijl zij zich omkeerden om als laat
sten in de rij deemoedig hun beurt af te 
wachten, zagen ze juist de schoenpoet
ser van het Grand Hotel te New York 
de hemel binnenstappen. 
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OMGEVING 

Week in - Week uit 

BERLIJN: De Russen zetten alles op 
haren en snaren om de Westelijke be
zettende mogendheden uit Berlijn te ver
drijven. De Amerikanen nemen tegen
maatregelen en laten troepen door de 
straten patrouilleren en zwaar bewapen
de jeeps door Berlijn kruisen. De ge
wapen·de vrede! 

COMMUNISTISCHE GUERILLATAC
TIEK: Op Malakka en Java is weer een 
levendige extremistische activiteit te be
speuren. Auto's en treinen worden be
schoten en personen gedood en gewond. 

THOMAS DEWEY WINT: De repu
blikeinse conventie heeft Dewey op 46-
jarige leeftijd tot candidaat van de re
publiekeinse partij voor het president
schap van de Ver. St. aangewezen. De
wey poseert nu onophoudelijk voor le
gers persfotografen, die de wat arro· 
gante· Dewey met zijn prachtige tanden 
fotogeniek vinden. 

3 TON IN �MAANDEN: Een Amster
damse inbrekersbende is ingerekend. 
Twee bonzen" uit dit complot van fan
tastische afmetingen verteerden 6 ton 
in 6 maanden. De voornaamste heler 
pleegde zelfmoord in de gevangenis. 

RUSSISCHE UITHONGERINGSCAM
PAGNE: De Russen hebben de voedsel
toevoer naar de Westelijke sectoren ver
boden en brengen hierdoor de voedsel
positie van twee millioen mensen in 
groot gevaar. 
Sokolowskv werd voor deze uithonge
ringscampagne met de Lenin-orde on
derscheiden. 

ROFFEL VUUR VAN AANSLAGBIL • 
JETTEN: Met de bedoeling de helpende 
hand te bieden aan de kleinere vermo
gensbezitters, die in moeilijkheden drei
gen te raken, is besloten, dat. voor _de
invordering van de aanslagen m de in
komsten-, vermogens- en ondernemings
belasting, alle wettelijke betalingstermij
nen te verschuiven naar een vier maan
den later vallend tijdstip. 

KNOCK OUT!: Tau Louis bokste zijn 
laatste wedstriid. sloeg zijn te!>enstander 
Walcott knock out, verdiende hiermee 
252.000 dollar en heeft nog 100 dollar 
te goed van radio- en televisiemaatscha�:pijen. Walcott kreeg, ondanks dat htJ
tegen de vlakte ging, 126.000 dollar. 
Dure knock-out! 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD: 
Het kabinet-Beel loste een belangrijke 
belofte in door de vorming van een· So
ciaal-Economische Raad. Men staat hier
mee aan de vooravond der publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie en de ont-
proletarisering van de massa. · 
BREUK IN COMINFORM: Tito en de 
Zuidslavise communistische partij zijn 
van "trotskisme" beschuldigd en het 
Cominform heeft de Joegoslaven gead
viseerd om nieuwe leiders te kiezen. 
Een scheur in het ijzeren gordijn? 

SCHREIEDER GEARRESTEERD: De 
Duitse Kriminalrat Schreieder, die on
langs in vrijheid werd gesteld, is opnieuw 
gearresteerd en verdacht van medeplich
tigheid aan de repressaillemoord, waarbij 
in Friesland veertien verzetsrtiannen om 
het leven kwamen. 

KRA VCHENKO: ,,Ik zal het Russische 
communisme in al zijn naaktheid schil
deren", zei Victor A. Kravchenko, de 
auteur van het wereldveroverende boek 
"Ik verkoos de Vrijheid".· Ondertussen 
bleek niemand op het Parijse Tribunaal 
verschenen te zijn, zodat dit politieke 
tournooi 'n ogenblikje uitgesteld zal wor
den. Of is hier misschien van twee kwa
den het .beste gekozen? 

EINDELIJK M(JNWERKERSPENSI
OENEN. - Eindelijk heeft de Senaat 
dan het wetsontwerp, betreffende d,e 
mijnwerkerspensioenen aanvaard. Een 
wel zeer lang gekoesterde wens is hier
mee in vervulling gegaan. 

Toen begon een koor te zingen, om de 
tijd voor de wachtenden wat te korten 
en om ze langzamerhand de juiste stem
ming bij te brengen, volgens de tekst 
van het Evangelie van Mattheus, uit het 
XVIlle hoofdstuk van het eerste tot het 
vierde vers. Het lied klonk als volgt: 
"Terzelfdertijd kwamen de leerlingen bij 
Jezus en zeiden: Wie is wel de grootste 
in het Rijk·der Hemelen? Jezus riep een 
kind naar Zich toe plaatste het in hun 
midden en sprak: Voorwaar, Ik zeg u: 
Zo gij niet wordt als kinderen, zult gij 
het Rijk der Hemelen niet binnengaan. 
Wie zich dus vernederen zal als dit kind, 
zal de grootste zijn in het Rijk der He
melen". 
De vier Groten bekeken elkaar en voel
den hun hart al kleiner en kleiner wor
den. Hier hielp geen wereldse praal en 
aardse grootheid, Een grote naam op de 
wereld, een standbeeld, veel geld, macht 
en aanzien betekenen niets in Gods 
ogen. Ze worden enkel aangerekend tot 
grotere verantwoordelijkheid. 

D.



DE JUISTE KEUZE 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer . 
staan weer voor de deur. Alvorens wij . 
naar de stembus tijgen, zullen wij eerst 
een keuze moeten doen uit de verschil
lende politieke partijen, om in staat te 
zijn op een werkelijk verantwoorde wijze 
onze stem uit te brengen, om diegenen 
onder ons af te vaardigen bij de Rege
ring, die het meest geschikt zijn en het 
best in staat, om onze principen onwrik
baar te handhaven en, indien nodig, met 
klem te verdedigen. Dit is nog niet zo 
eenvoudig als het lijkt. Zeker, de Bis
schoppen hebben de Katholieken onder 
ons reeds de weg gewezen en duidelijk 
laten horen, welke partij, volgens hun 
mening, het best de Katholieke grondbe
ginselen aanhangt en dus bepleiten zal. 
Maar dat mag niet de enige reden zijn, 
waarom men, laten we het maar zeggen, 
op de Katholieke Volks-Partij behoort te 
stemmen. Iemand, die zo oud is, dat hij 
stemplichtig is, moet toch mans genoeg 
zijn, om zelf een mening te vormen en 
zijn keuze te bepalen. Immers, de keuze 
is vrij, en, op één uitzondering na, stre
ven alle partijen naar verbetering van 
het geestelijk en stoffelijk heil van onze 
natie. Bij sommige zal het materiële wel
zijn weliswaar voorop staan, maar zij 
zullen ook de godsdienstige en andere 
geestelijke belangen niet over het hoofd 
zien. Eén uitzondering heb ik gemaakt 
en dat eist enige toelichting. 
De Communistische Partij Nederland 
streeft ook naar verbetering, we willen 
het niet ontkennen. Verbetering van de 
stoffelijke belangen? Ja, althans wat de 
leden dier partij daaronder verstaan. 
Met middelen, die echter alle belangen 
op het spel zetten. Zij hebben de over
tuiging, dat er een paradijs op aarde zal 
opbloeien uit het bloed van duizenden 
mensen, welke in een grote revolutie 
moeten worden gebracht. Streven zij 
naar verbetering van godsaienstig-zede
lijke belangen? Neen. Als zuiver mate
rialisten hebben zij heel hun leer en stre
ven gebaseerd op de ontken11ing van elk 
onstoffelijk wezen, op de eerste plaats 
op de loochening van het bestaan van 
God. ,,Het communisme is van nature 
anti-godsdienstig en beschouwt de gods
dienst als opium voor het volk, omdat 
de godsdienstige beginselen, die van een 
leven hiernamaals spreken, de proleta
riër afhouden van zijn streven naar het 
Sovjetparadijs, dat van deze aarde is". 
Aldus Paus Pius XI in zijn encycliek 
over het goddeloos communisme. Boven
dien is deze partij een anti-nationale 
partij, ·daar zij, al is het misschien niet 
nadrukkelijk, streven naar een interna
tionaal rijk onder leiding van hun hoofd
bestuur in Moskou, hetgeen blijkt uit 
heel hun organisatie, hun uitlatingen in 
bedekte vorm en de voorbeelden van de 
jongste geschiedenis van Tsjecho-Slowa
kije en uit wat er op het ogenblik in 
Finland gebeurt. 
De Partij van de Arbeid heeft e:eo groot 
deel van de vroegere socialisten onder 
haar vanen verzameld en een klein per
centage van andere richtingen. De socia
listen, eveneens steunen op het histo
risch materialisme, zijn evenal!i_ de com
munisten in hun opzet en leer van na
ture anti-godsdienstig, omdat ook zij 
slechts de materie als enig-bestaand we
zen erkennen. In de practijk en in hun 
methoden zijn zij echter veel gematig
der dan hun radicale broeders. Maar op 
de duur, kunnen zij hun ware gedaante 
evenmin verbergen. Deze partij moge 
op zuiver materieel gebied haar verdien
·sten hebben, op geestelijk en moreel ge-

bied zal zij de Katholieke grondbeginse
len als dwaas, verouderd en primitief 
herhaaldelijk moeten bestrijden. Het is 
jammer dat vele arbeiders in onze Bra
bantse Katholieke industrie-centra hier
over niet voldoende nadenken en bij hun> 
keuze enkel en alleen het stoffelijk voor
deel voor ogen hebben en de godsdien
stige, morele belangen van zichzelf en 
hun gezin niet zien. Zij konden toch 
weten, dat de Katholieke Volkspartij óók 
en zeer speciaal voor de arbeiders in de 
weer is en in dat opzicht de P. v. d. A. 
geregeld gesteund heeft en blijft steu
nen. Er zijn echter punten en er kol'llen
er zeker nog meer, waarmee een gelovig 
Katholiek het niet eens kan zijn met een 
partij, welke alle onstoffelijke normen 
bij voorbaat verwerpt. Dit is misschien 
wel de voornaamste reden, waarom de 
K.V.P. in het ook van het Nederlands
Episcopaat in alle opzichten te verkie-

. zen is boven de P. v. d. A.: nl. dat bin-
. nen het kader van een bredere, alles om-

vattende opvatting van de tegenwoordige
Partij van de Arbeid, toch de vroegere 
S.D.A.P.-koers in belangrijke mate de
boventoon voert. Door menigeen in 
onze Provincie, die met belangstelling 
nu en dan luisterde naar de redevoerin
gen van de Voorzitter van de Arbei
derspartij, is het met enig mis-noegen 
geconstateerd, dat steeds het noemen 
van God of de Voorzienigheid zorgvul
dig en haast met opzet werd vermeden. 
Bij de bepaling onzer keus vóór de a.s. 
verkiezingen, moet ieder degelijk reke
ninig houden met het feit, dat het Ge
loof in God geen particuliere aangele
genheid is, maar dat is ook ons 
openbaar en politiek leven moet door
dringen en leiden. Een heel andere zaak 
is de Partij Welter. Het politiek pro
gram van deze partij kan ieder Katho
liek volkomen onderschrijven. Zij strijdt 
voor een krachtdadiger actie tegen het 
communisme, voor de rijkseenheid tus
sen Nederland en zijn overzeese gebie
den, voor een vermindering van de 
overheidsbemoeienis in landbouw, in
dustrie en middenstandsbedrijven en 
tegen de coalitie van K.V.P. en P. v. d. 
A. Dat zijn enkele belangrijke punten
uit het onlangs verschenen manifest. 
Hier is de keuze dus veel moeilijker. 
Tegen deze partij is eigenlijk slechts 
één ding aan te voeren, dat deze een 
scheuring dreigt te veroorzaken in het 
Katholieke front op politiek terrein. 
Kunnen wij ons deze weelde op het 
ogenblik vefoorloven? Bestrijden wij 
het communisme niet krachtiger door 
gezamelijk één blok te vormen, dan 
door onze rangen te ·splitsen? In Tsje
cho-Slowakije hebben de communisten 
naar de macht kunnen grijpen, hoewel 
ze slechts ruim dertig procent van de 
zetels bezetten, omdat de andere par
tijen zo verdeeld waren. Ongetwijfeld 
zal de aanhang-Welter de K.V.P. steu
nen als het gaat om de Katholieke be
ginselen, maar ook zullen ze dikwijls 
tegenover elkaar komen staan en dat in 
een tijd, waarin éénheid boven alles 
gaat. Het is wellicht het enige punt 
tegen deze nieuwe lijst aan te voeren, 
maar het is ongetwijfeld een belangrijk 
punt, dat we goed moeten overwegen, 
alvorens tot stemming over te gaan. 
Onze gemeente blijft ook ditmaal niet 
achter. Maar laat ieder, die stemt, zich 
wel degelijk bewust zijn van de verant
woordelijke taak en te rade gaan bij_ 
zijn zelfgevormde mening. Hij stemme 
als Brabander. 

S. Kerkhove stond terecht
Eis: 10 jaren met aftrek van voor
arrest en ontzegging van het kies
recht voor het leven. 

EEN MUISJE . . . .  
Onder de bezetting had zich te Utrecht 
een organisatie ·van mannelijke en vrou
welijke studenten gevormd, die zich ten 
doel had gesteld Joodse kind.eren in een 
of ander tehuis onder te brengen en te 
verzorgen, onder de misleidende titel 
van "stadskinderen", die wat aangesterkt 
zouden moeten worden. 
Men wist een huisje op Zegewerp, op de 
grens van Boxtel en St. Michielsgestel, te 
huren en ging op zoek naar politiek be
trouwbare personen, die de verzorging 
van deze kinderen op zich zouden 
nemen. 'n Zekere fam. De Ruyter leek 
geschikt en tesamen met '.n Amsterdamse 
onderduiker Coppen, die zich als huis
knecht dienstbaar kon maken, nam deze 
haar itürek in het landhuisje. 
Toen de zaak echter geheel op rolletjes 
stond bleek er een kink in de kabel te 
zijn, want het tweetal bleek pro-Duits 
en het illegale blàd "Vrij Nederland" 
waarschuwde voor 'Dirk de Ruyter en 
diens z.g. vrou\\'. Mies van Ginkel. Deze 
laatste had reeds meerdere joden in han
den van de Gestapo gespeeld, na ze 
tevoren beroofd te hebben van hun sie
raden en geld. Deze mensen moesten 
uiterst gevaarlijk als ze waren geworden 
voor de organisatie, dus uit de weg ge
ruimd worden. 
En het was de 11de Juni 1943, dat het 
anders zo rustige Zegewerp werd opge
schrikt door een partij schoten, die aan 
het leven van De Ruyter een einde 
maakten, en die Mies van Ginkel en de 
huisknecht zwaar verwondden. 
Terwijl vier jongelui zich weer naar het 
Noorden spoedden en twee dames zich 
met drie joodse kinderen uit de voeten 
maakten, speurden de S.D. en de politie 
reeds naar de oorzaak van deze aanslag, 
die in zoverre mislukt was, dat Mies van 
Ginkel slechts zwaar gewond was en de 
onderduiker-huisknecht, die in de gehele 
opzet van de fam. De Ruyter nooit enig 
kwaad vermoed had, eveneens zwaar ge
wond raakte. 
Wat was de drijfveer van deze moord 
geweest? Deze vraag rees op uit het -
voor out-siders - tamelijk duistere ge-

val. Betrof het hier een liefdesdrama, een 
roofoverval of een politieke moord? De 
tot-stand-koming van de verhouding tus
sen De Ruyter en Mies van Ginkel was 
onfijn_ en ingewikkeld genoeg voor een 
vingerwijzing naar het eerste vermoe
den. Het vele geld, dat er verborgen 
was, deed de tweede mogelijkheid ver
onderstellen. Maar de verdwijning van 
de Joodse kinderen, de grote en blijven
de interesse van de S. D., de schuilna
men die te voorschijn kwamen en de 
vele arrestaties van Joden en studenten 
gaven een politiek luchtje aan dit voor
val. 
De S. D. nam het onderzoek volledig in 
handen en adviseerde de Nederlandse 
Justitie er buiten te blijven. Alleen Kerk
hove, korpschef va{! de Boxtelse Politie, 
werd in de arm genomen en deze speur
de actief, SQ!llS intelligent, soms lukraak. 
Hij liet Kemperman op het station te 
Boxtel de spoorkaartjes en recu's van 
fietsen controleren en deze wezen in de 
richting Utrecht. Daar werden de fietsen 
bewaakt en een zekere dame, Fouten ge
heten, bij het afhalen ervan gearresteerd. 
Deze nam Kemperman (aldus zijn getui
genis) echter in vertrouwen en bracht hem 
op de hoogte van de ware toedracht der 
zaak, wat voor deze aanleiding was te 
verzuimen rapport uit te brengen. 
Zodoende raakte men dit spoor voorlo
pig bijster en ging men elders razzia's 
houden, invallen doen, kortom er werden 
in totaal 217· arrestaties verricht in ver
band met de moord op Zegewerp. De 
activiteit van Kerkhove was in dit onder
zoek zo groot, dat Burgemeester Tho
maes eens in onmin raakte met Kerkhove, 
omdat deze door zijn S.D.-agentschap 
z'n taak als korpschef van de Boxtelse 
Politie schromelijk verwaarloosde. Het 
was mede zijn activiteit, die er toe leid
de, dat verschillende (veel en veel meer 
onschuldige dan schuldige) Nederlanders 
en Joden in concentratiekampen raakten 
en hieruit dikwijls niet meer terugkeer
den of er zware geestelijke en lichame
lijke opdoffers te incasseren kregen. 

... MET EEN STAARTJE. 
Tot zover deze miserabele geschiedenis, 
waarin de rol van Kerkhove te politiek 
gekleurd was om hem geheel vrijuit te 
laten gaan. 

SPORT-NIEUWS 
ATHLETIEK 

Op_ Zondag 4 Juli a.s. zullen op het 
O.P.C.-terrein in het Sportpark athle
tiekwedstrijden worden gehouden ten 
bate van het Verwaarloosde Kind, waar
om nogmaals een beroep op aller mede
werking wordt gedaan. Zeker, er wordt 
veel gevraagd voor de weldadigheid, doch 
laat U niet terugschrikken door het klei
ne offertje aan entree dat gevraagd zal 
worden ten goede van en voor het kind. 
De entrée is zo -Jaag mogelijk gehouden 
en bedraagt slechts 10 cent. Geen reden 
dus om weg te blijven van een sportveld 
waar men tevens een volle middag kan 
genieten van de mooie athletiek die door 
Boxtel's ingezetenen wordt geboden. 
Wij vestigen vooral de aandacht op de 
nummers voor veteranen en hopen nog 
vele bekenden bij de inschrijvingen aan 
te treffen. 
Geeft U dus ten ·spoedigste op en doe 
mee voor het verwaarloosde kind Elke 
leeftijd boven 14 jaar is toegelaten·. 
Opgemerkt wordt dat gratis toegang 
(mits onder leiding) wordt verleend aan 
de bewoners van huize "De La Salie",
alhier. ' . 
Uwe inschrijving wordt verwacht bij J. F. 
v. d. Wouw, Nieuwe Kerkstraat 33 of
Chr. v. Asveld, Koppel 11, Alhier.
Aanvang om 2 uur precies.
Van heren jury-leden, die zich gratis be
schikbaar willen stellen wordt eveneens
opgave ingewacht aan genoemde adrt>s·
sen.
Kom, sportlieden, steek van wai te,1 bate
der weldadigheid en helpt voor dit doe;
mede.

UAMNIEUWS. 
Door onvoorziene omstandigheden kon 
de vastgestelde wedstrijd te Lieshout 
Dinsdag 29 Juni niet doorgaan, waarom 
tot op een nader vast te stellen dag werd 
uitgesteld. De leden ontvangen hiervan 
ten spoedigste bericht, zo mogeli

j
k op 

�.s. Di!lsdag op de clubavond, waarop 
teder lid wordt verwacht ter afwerkino 
van het jubileum-kampioenschap. 

"' 

JEUGDTOURNOOI VAN DE 
K.N.V.B. 

In het door de jeugdcommissie van 
kring Den Bosch georganiseerde junio
rentoumooi, heeft het toumooi in de 
A II-klasse nog een verlengstukje door 
het grote aantal -deelnemers gekregen. 
Destijds haalden zowel , Boxtel A als 
(?DC B te _Schijndel het kranige stukje
mt groepswmnaars te worden in de 
s�ctie Boxtel. Beide elftallen plaatsten 
zich daardoor in de eindstrijd welke met 
de winnaars van de Bossche afdeling 
gestreden moet worden. 
Door een 1-0 zege op Boxtel komt 
O.D.C. B uit tegen de winnaar uit Den
Bosch t.w. B.V.V. 7 om de te en 2e
prijs, terwijl Boxtel A tegen B.M.C. A
moet kampen om de 3e en 4e prijs.
Zondag a.s. worden beide wedstrijden
gespeeld op het Boxtel-terrein. Voor
vo�tballiefhebb_ers 'n aardige gelegen
heid Zondagmiddag ook de jeugd eens 
aan het werk te zien. 
BAKKERSPATROONS 
CONTRA SLAGERSPATROONS 

Ten bate van Kath. Thuisfront 
Witbestoven bakkers zullen Woensdag 
3 Juli tegen met bloedbesmeurde slagers 
in het strijdperk treden. 
Om 7 uur zullen de "cracks" op het 
voetbalterrein naast Robben gelegen, ge
costumeerd en wel een partijtje voetbal 
spelen ten bate van Kath. Thuisfront.
H. v. d. Krabben zal de hooost verma-
kelijke ontmoeting leiden.

0 

Dinsdag 29 Juni stond hij dan ook voor 
het Bijzonder Gerechtshof te 's-Herto
genbosch terecht, waar hem opzettelijke 
hulpverlening aan de vijand en blootstel
ling van verschillende personen aan in
sluiting in concentratiekampen, ten laste 
werd gelegd. 
-

De verdachte verklaarde bij zijn verhoor 
door de President Jhr. Mr. Verheyen, 
steeds de overtuiging gehad te· hebben, 
dat deze moord niet op anti-Duitse mo
tieven gepleegd was, doch veeleer uit 
wraak of roofzucht. Deze onwetendheid 
zou zijn maandenlang onderzoek - al 
was het dan ook in samenwerking met de 
S.D. - gerechtvaardigd hebben.
Zijn gewillige houding onder de bezet
ting was - volgens verklaring van de
verd.achte - voortgevloeid uit de capitu
latie, die hij al die jaren door gezien had 
als een gebaar, waarmee alle rechten 
aan de bezettende macht werden over
gegeven. 
Niet minder dan 21 getuigen wierpen 
Dinsdag een helder licht op deze nog 
altijd enigszins onklare zaak. Hun ge• 
tuigenissen tekenden de houding van de 
beklaagde in deze affaire als een zeer 
actieve, die gebaseerd was op de zucht 
naar promotie, die hij koste wat het 
koste wilde maken. Uit de verklaringen 
van de getuigen ook, bleek dat het voor 
verdachte wel heel spoedig duidelijk had 
moeten zijn, dat de moord zich tegen 
een politieke achtergrond had afge
speeld. 
Verdachte maakte in dit getuigenverhoor 
slechts enkele goede beurten. Deze be
troffen dan het verlenen van hulp bij 
onderduiking van enkele personen. 
De procureur-fiscaal, mr. J. Houben, 
noemde het een zeer bijzondere politie
ke rechtszaak waarin Kerkhove verant-

, woording van zijn daden had af te 
leggen. Hij noemde Kerkhove een 
politieman met een goed intellect, 
iemand die zijn vak had kunnen ver
staan, doch die hogere aspiraties koès
terde en daarvoor wel zeer lage middelen 
, te baat nam. Elke kans om in rang te stij
gen werd door verdachte aangegrepen en 
ook de gelegenheid, die de bezetter hem 
bood, liet hij niet voorbij gaan. Zijn slap 
vaderlands karakter zou wel zeer duide
lijk zijn gebleken, volgens de proc. fis
caal, uit zijn N.S.B.-erschap en het feit, 
.dat hij zich in 1944 nog niet los wist te 
maken van de Gestapo. 

Distributie=Nieuws 

De directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt het. volgende 
bekend: 

Uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 
810 en toeslagkaarten MD 810- 811 

voor a.s. en jonge moeders. 

In het tijdvak van 4 Juli tot en met 28 
Augustus 1948 worden de bonkaarten 
voedingsmiddelen uitgereikt, geldig voor 
de periode van 29 Augustus tot en met 
23 October 1948 en toeslagkaarten voor 
aanstaande en jonge moeders. 

Uitgereikt worden de kaarten: 
KA t/m KE 810 voor niet zelfverzorgers; 
LA t/m LC ·s10 voor zelfverzorgers melk 

en vlees; 
OA t/m OC • 810 voor zelfverzorgers 

vlees; 
PA t/ni PC 810 voor zelfverzorgers melk. 
De bonkaarten worden verstrekt over
eenkomstig de ingeleverde inwisselings
bonnen. Medegebracht dienen te worden 
de Tweede Distributiestamkaarten en de 
losse inwisselingsbonnen 808, met daar
aan bevestigd het strookje, waarop de 
dag van afhaling is gestempeld, mits deze 
hierop staat vermeld. 

Attentie. 
Voor dé juiste dag van afhalen der bon-· 
kaarten gedurende deze periode wordt 
het publiek verwezen naar de datum, die 
is afgestempeld in het vakje naast de in
wisselingsbon van de lopende bonkaart. 
Indien geen datum van afhaling hierop 
staat vermeld, wordt verwezen naar de 
wekelijkse publicatie. 
Na-uitreiking van bonkaarten geschiedt 
voor 's-Hertogenbosch, St. Michiels-Ges
tel, Gemonde, Vught: 2 September 1948 
uitsluitend in het Kringkantoor te 's Her
togenbosch. 
De na-uitreiking'voor de geme_enten Box
tel, Schijndel, Liempde, Esch Haaren en 
Helvoirt vindt plaats op Vrijdag 27 
Augustus 1948 in het Kantoor, Burgak
ker 3 te Boxtel. 
Uitreiking bonkaarten in de week van 
5 t.e.m. 10 Juli 1948 aan personen waar-

van de bon)caart niet is afgestempeld. 
Boxtel in lokaal Burgakker 3. Aan zelf
verzorgers op : 
5 Juli letters A t.e,m. Bi 
7 Juli letters BI t.e.m. Ci 
8 Juli letters Cl t.e.m. D 
9 Juli letters E t.e.m. F. 
Liempde in Café M. v. Vlokhoven; A 71. 
6 Juli v.m. letters A t.e.m. C. (zelfver
zorgers). 
Esch in Café G. v. Schijndel, B 14: 
6 Juli n.m. letters A t.e.m. E (zelfver
zorgers). 
Haaren: in Café Wed. M. v. d. Braak, 
A 167: 
5 Juli huisnummers A 1 t.e.m. A 125 
(zelfverzorgers). 
Helvoirt: in Café W. v. d. Ven, D 108. 
7 Juli huisnummers A 1 t.e.m. A 130 
(zelfverzorgers). 
Belangrijk voor de inwoners van Gemon
de behorende onder de gemeente Boxtel.

. Onder de aandacht van de inwoners van 
Gemonde behorende tot de Gemeente 
Boxtel wordt gebracht, dat zij, in afwij
king van de letterindeling voor het afha
len der bonkaarten te Boxtel, de bon
kaarten ook kunnen afhalen op 27 Juli 
1948 in Café P. Verbruggen te Gemon
de. Indien van deze gelegenheid gebruik 
wordt gemaakt, dient dit, om organisato
rische redenen, ook in de toekomst te ge
schieden. 

Uitreiking toewijzingen suiker of versna
peringen ten behoeve van schooljeugd in 
verband met het a.s. Regeringsjubileum 

van H. M. de Koningin. 
In aansluiting aan het terzake gepubli
ceerde persbericht kunnen de schoolbe
sturen van Bijzondere scholen in het tijd
vak van 4 Juli t.e.m. 28 Augnustus a.s. 
een aanvraag indienen v�or suiker en/of 
versnaperingen, teneinde de leerlingen 
een tractatie te verschaffen in verband 
met het a.s. Regeringsjubileum van H. M. 
de Koningin. 
De aanvragen kunnen worden ingediend 
in het tijdvak van 4 Juli t.e.m. 28 Augus
tus aan het kantcor In den Boerenmouw 
15, loket 27 en voor de overige aan ge� 
sloten Gemeenten ter plaatse op de kan
toren en uitreiklokalen bij de afdeling 
,,Voorlichting", 

• Voor andere feestelijkheden ter gelegen
heid van het Regeringsjubileum zullen
geen extra toewijzingen worden ver-

, strekt, het -heeft derhalve geen zin aan
vragen hiervoor in te dienen.

Scheerzeep voor Kappers.
Herenkappersbedrijven komen voor de
Se, 9e, toe en 11 e periode 1948 wederom
in aanmerking voor scheerzeep. De aan
vraagformulieren MD 233-41 kunnen
worden afgehaald en wederom worden
ingediend in de week van 4 Juli-10 Juli
a.s. aan het kantoor, In den Boerenmouw
15, loket 12. Bij indiening van het formu-

Zijn eis luidde: 10 jaren met aftrek van 
voorarrest en ontzegging van het kies
recht voor het leven. 
De verdediger van Kerkhove, mr. v. d. 
Grinten peette het enigszins verwonder
lijk, dat Kerkhove voor een onderzoek 
naar een "commuun delict" in gedwon
gen samenwerking met de. S.D., gestraft 
wordt. 
Mr. v. d. Grinten vond het gedane on
derzoek· ook te onvolledig om een juist 
beeld te geven van de persoon van Kerk
hove. 
Kerkhove heeft deze affaire te fascine
rend gevonden om ze als volbloed poli
tieman niet te onderzoeken en de e·er 
hiervan volledig voor zich op te eisen, 
aldus verdediger, die in zijn uitvoerig 
pleidooi, dat de onwetendheid van Kerk
hove nog eens beklemtoonde, vrijspraak 
vroeg. 
Het Hof zal op Dinsdag 13 Juli uit• 
spraak doen. 

lier moet het bewijs van inschrijving 1948 
van de vakgroep worden overgelegd. 
Herenkappers, die niet in staat zijn he� 
doeld bewijs van inschrijving over te leg
gen, komen in geen geval voor scheer
zeep in aanmerking. 
In d� overige· aangesloten gemeenten die
nen de formulieren te worden afgehaald 
en ingediend op de zitdagen bij de plaat
selijke kantoren. 
OFFICiëLE BONNENLIJST

voor het tijdvak van 4 Juli 
tot en met 17 Juli 1948.

Bonrlen voor brood, vlees en melk 
001 Melk,- 6 liter melk. 
002 Melk: 7 liter melk.' 
003 Melk: 12 liter melk. 
004, 006 Vlees: 100 gram vlees. 
005 Vlees: 300 gram vlees. 
007-1 Brood: 800 gram brood (geldig

tot en met 10 Juli).
008-1 Brood: 200 gram brood. (geldig

• tot en met 10 Juli).
Alle bonkaarten 
010 Algemeen: 400 gram brood of 

rantsoen vermicelli e.d . 
011 Algemeen: 100 gram bloem. 
012 Algemeen (inmaak): 500 gram sui

ker, boterhamstrooisel, enz. 
of 1000 gram jam, stroop, enz.,. 
of 500 gram versnaperingen. 

013 Algemeen: 250 gram boter of mar-
garine of 200 gram vet. 

Bonkaarten KA, KB, KC 808 
016 Algemeen: 1 ei. 
017 Algemeen: 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
018 Algemeen: 250 gram boter öf mar

garine of 200 gram vet. 
• 019 Algemeen: 50 gram cacao.
020 Algemeen: 200 gram rijst (vóórin-

levering). 
• 021 Algeiveen: 250 gram zachte zeep

+ 250 gram soda.
B 027 Reserve: 800 gram brood (geldig 

tot en met 10 Juli).· 
B 0281 C 030 Reserve: 500 ·gram boter

or margarine of 400 gram vet. 
C 029 Reserve: 400 gram brood (geldig 

tot en met 10 Juli). 
Bonkaarten KD, KE 808 
031 Algemet'h: 1 ei. 
032 Algemeen: 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
033 Algemeen: 125 gram boter of mar

garine of 100 gram vet. 
034 Algemeen: 100 gram cacao. 
035 Algemeen: 200 gram rijst (vóórin

levering). 
036 Algemeen: 500 gram zachte zeep 

+ -500 gram soda.
D 037. Reserve: 800 gram brood (geldig

tot en met to Juli). 
E 039 Reserve: 500 gram bloem. 
Tabak- en versnaperingenkaarten en:z:. 
QA, QB, QC 808 4 

75 Versnaperingen: 200 gram versna• 
peringen, 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

78 Versnaperingen: 100 gram versna
peringen, 
of 100 gram suiker, bote�hamstrooi
sel, enz., 

of 200 gram jam, stroop, enz. 
Reserve E Tabak: 50 gram scheerzeep 

of 100 gram scheercrème of 400 
gram snel-scheercrème. 

• Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD,
MF, MG, MH 808 (bij:z:. arbeid, a.s.
moeders en zieken)
Geldig zijn de bonnen van de strook K.
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig.
Op Donderdag .8 Juli zullen .broodbon
nen worden aangewezen op de volgende
wijze:
Op de A-kaarten 2000 gram, op de B
kaarten 2800 gram, op de C-kaarten
2200 gram, op de D-kaarten 800 gram
en op de E-kaarten 600 gram.
Per 14 dagen ontvangt dus de A-groep
3600 gram, de B-groep 6000 gram. de
C-groep 4400 gram, de .D-groep 2000
gram en de E-groep 800 granl.
De bonnen 020 en 035 Algemeen voor
200 gram rijst moeten uiterlijk op Za
terdag 10 Juli bij de detaillist van wie
men gewoon was dit artikel te betrekken
worden ingeleverd. Zij, die met vacantie
zijn, doen er goed aan de bonnen op
7 Juli, wanneer zij in hun woonplaats
vertoeven in verband met de stemming,·
in te leveren.
De bonnen Reserve E Tabak. _v00f
scheerzeep enz. blijft tot nader aankon
diging geldig.

De K.V.P. is cmze partij 

Stemt daarom 

Lijst 1 Dr. Chr. Mol 

Ingezonden stukken 

. Zeer Geachte Redactie, 
WIE. HEEFT ER ZONDAGS DIENSn 
Wanneer op bovengenoemde' vraag 
Donderdags in Uw blad het antwoord 
stond, zouden vele mensen dat met ge
noegen lezen. 
Want, zou Zaterdags 's nachts iemand 
ziek worden, dan gaat men gewoonlijk 
naar zijn huisarts. Wanneer zijn huis
arts geen dienst heeft, dan wordt men 
naar de diensthebbende arts verwezen. 
Voordat men de dienstdoende arts dan 
weer gewekt heeft, is er al gauw een 
kwartier verstreken en een kwartier 
later de arts bij een zieke, kan al nood
lottige gevolgen hebben. 
Daarom geachte Redactie, geloof ik dat 
het nuttig is de Zondags dienstdoende 
arts in' uw blad te vermelden. 
U dankend, 

G.'BUCKINX 
Breukelsestraat 75, Boxtel 

Noot van de Redactie. 
Brabants Centrum zal zeer zeker de 
gewenste mededeling voor het publiek 
opnemen als de artsen ze verstrekken. 



Uit de geschiedenis van Brabant 
aan verscheidene boeren, die hun daar
voor hand- ·en spandiensten moesten ver
lenen. Il. 

De Meierij, of wat we nu Oost-Brabant 
noemen, werd in de Romeinse tijden be
woond , door een Germaans.e stam, die 
men de Menapiërs noemde. Oost-Bra
bant was toen nog een onontgonnen 

. ,woestenij en het volk was nu en dan ge
noodzaakt een paar strooptochten te 
houden om zich het nodige voedsel te 
verschaffen. 
Later drongen de Bataven het land van 
de Menapiërs binnen en maakten er zich 
meester van. 
En weer enkele eeuwen later heet de.ze 
landstreek Taxandrië en wordt bewoond 
door de Taxandriërs, die tot het Chris
tendom bekeerd werden. 
De Franken waren ten slotte de bewo
ners van deze landstreek en in de elfde 
eeuw zien we dat Taxandria een deel is 
geworden van het Graafschap Brabant, 
dat later een hertogdom werd in vier 
grote delen gesplitst en genoemd naar de 

· hoofdsteden van ieder kwartier: nl. Leu
ven, Brussel, Antwerpen en 's-Hertogen•
·bosch.

Het Brabantse ·land was bezaaid met kas
telen en ridderverblijven. Vught had een
priestercommanderij, Gemert een echte

\ ,riddercommanderii, waar een comman
deur en twaalf ridders woonden. Dit 
laatste brandde in 1883 af en werd later 
weer opgebouwd. Nu wordt het gebruikt 
als missiehuis. 
De heren van Boxtel hadden hun kasteel 
,,Stapelen". 
Het mooiste kasteel van de Meijerij is 
wel het kasteel van Helmond, dat in of 
rónd het jaar 1400 gebouwd werd, en 
waar ridder Jan Berthout van Berlaer 
woonde.-
Men moet de vele edellieden, die in die 
tijd hun kastelen in Brabant hadden, zien 
als leenheren van de hertogen van Bra
bant. De meesten zijn in deze streek ge
komen tijdens de oorlogen tussen Bra
bant en Gelder. Het moet wel zijn dat 
talrijke dappere ridders vanwege hun 
dappere strijd door de Hertog van Bra
bant met een leengoed begiftigd werden. 
Wanneer :ze dan een stuk land in leen 
hadden gekrege_n, dan .bouwden ze daar
op hun kasteèl, dat dikwijls niet veel 
meer was dan een boerderij, met muren 
en grachten er om heen, zoals b.v. het 
kast@el van Haaren laat zien. 
Deze edellieden waren grootgrondbezit
ters en verpachtten weer van hun grond 

Gesprek van Vanavond 
OVER EMIGRATIE
MOGELIJKHEDeN GESPROKEN . . . . .  
Voor velen van ons volk zal Nederland 
Ol) de duur te klein· worden. 
Daarom is het goed emigratie-mogelijk
heden te bestuderen, alvorens uit nood
zaak of vrije wil de kans te wagen in 
de wijde wereld een bestaan te vinden. 
Bij de lezing van de vele lectuur over het 
onderwerp moet ook zeker nog geinfor
meerd worden bij alleszins betrouwbare 
emigratie-deskundigen, wil de onderne
ming niet op een mislukking uitlopen. 
Om de noodzakelijkheid hiervan te ilu
streren enige passages uit twee verschil
lende bladen.· 
In een weekblad lezen we : 
Vooral Zuid-Afrika zou het aangewezen 
land voor emigratie zijn, want het kli
maat is hier uitmuntend geschikt en er 
:zijn nog sterke bindingen in taal en cul
tuur tussen Zuid-Afrika en Nederland. 
Want het boerenelement (afstammelin
gen van Nederland) is er nog vrij s!erk. 
Tot nog toe was het echter zo, dat de 
regering van Jan Smuts over het alge
meen de emigratie . naar zijn land niet 
erg bevorderde, en voor Nederlanders 
was het zeer moeilijk om daar naar toe 
te trekken. 
De regering van Smuts is echter ver
vangen door die van Dr. Malan. Deze 
regering w,ordt ·hoofdzakelijk gedragen 
door nationalistische partijen, die het 
blanke element in Zuid-Afrika zo krach
tig mogelijk trachten te maken. 
- (.: ....... ! ......... ? ..... .... !?) 
Om dit te begrijpen moet men weten, 
dat er in Zuid-Afrika een sçherpe tegen
stelling bestaat tussen de blanken en 
<Ie Bantoe-Negers. 
- (Hoe is het toch mogelijk?!!!)-
De laatste hebben de overweldigende
meerderheid, maar de eerste de macht.
De blanken ·blijven stationnair of ·gaan 
:zelfs achteruit, en aangezien zij zich 
hierdoor in hun "macht" bedreigd ge
voelen, willen nu de nationalisten het 
blanke element in Zuid-Afrika ,,,ver
sterken". 
- (Vrede op aarde ......... )• 
Ligt het dan niet voor de hand, dat men 
het • eerst de stamverwante Nederlanders 
de hand toe zal steken? . 
- (Waarvoor? Om tegen de zwarten,
wier· land de blanken hebben bezet, te
gaan vechten?!)
In de Volkskrant wordt een andere kijk 
gegeven op Zuid-Afrika: 
Zuid-Afrika is nu eenma_al een agrarisch 
zeer arm land, dat bij de huidige ver
houdingen van grond, natuur en kunst
matige hulpmiddelen niet in staat is een 
veel groter bevolking dan de huidige te 
voeden. Druppelsgewijze zal een ver
meerdering der blanke bevolking door 

•• emigratie mogelijk zijn, naarmate door
:z:eer kostbare irrigatie- en andere kunst
matige werken in bepaalde gebiedsdelen,
nieuw land rijp voor ontginning wordt.

• en naar mate de industrialisatie zich uit
breidt. Van immigratie op grote schaal
:zal echter noch in Zuid-Afrika, noch in
Zuid-Rhodesia sprake kunnen zijn.
Een ernstige waarschuwing laat de schrij·
ver Mr. Paul Catz, horen· over cfe door
generaal Smuts gevoerde propaganda
voor een belangrijk verhoogde immi
gratie. De:ze • propaganda vindt haar oor
sprong in de wens, de blanke gemeen
schap, welker toeneming de laatste jaren
bij die der zwarte bevolkingsgroepen
is achtergebleven, dusdani.2 te verster-

Zeer vele ridderlijke families zijn sinds 
de vrede van Munster in 1646 uit Bra
bant verdwenen en naar de Zuiderlijke 
Nederlanden vertrokken, omdat ze hun 
Rooms geloof niet meer mochten uitoefe
nen, of althans omdat ze in het geheel 
geen bestuursfunctie in de Generaliteits
landen mochten uitoefenen. De weinige 
edelmannen, die in de Meijerij bleven, 
werden arm en werden doodgewone 
boeren. 
Van 1648 tot 1795 brak er voor de Meij
erij of liever voor beide Generaliteits
landen een slechte tijd aan. 
De Hervonnde godsdienst was de enige 
die mocht uitgeoefend worden. De kerk
gebouwen raakten in verval. De mensen 
vervielen tot armoede, daar zij alleen 
maar het recht hadden belastingen te be
talen. Voor de rest waren ze geknecht, 
kenden geen politieke bevoegdheden, 
bouwden schuurkerken om er hun gods
dienstoefeningen te houden. 
Dit hield stand tot 1794, toen de Fransen 
binnenrukten en men in enkele dorpen 
de kerken weer van de protestanten 
afnam. 
In 1795 werden voor het eerst na ander
halve eeuw de kerkklokken van Oir
schots kerk weer geluid. 
Eerst bij de grondwet van 1798 kwam er 
een behoorlijke regeling voor de genera
liteitslanden. 
In deze tijd heeft het Brabantse volk zijn 
conservatisme gewonnen, dat het nu nog 
bewaard heeft. Bang om 't ware geloof te 
verliezen, hielden zij alles tegen wat uit 
het Noorden kwam. Niets namen ze aan 
als waarheid. Nu nog zijn er talrijke 
oude Brabanders, die met lede ogen kij
ken naar de nieuwigheden die de be
schaving uit het Noorden gebracht heeft 
en nog brengt. Angstvallig bewaren ze 
hun oude gewoonten, hun eigen taal, hun 
kleding en hun religie. Het conservatisme 
uit de Generaliteitslanden is de Brabantse 
mensen bijgebleven, als het enig moge
lijke wapen ter zelfverdediging. Dit con
servatisme kan in vele <1pzichten nadelig 
zijn, vooral als 't gàat over vernieuwin
gen die van belang zijn. Maar overigens 
is het een goed erfstuk: dat heilig con
servatisme dat ons volk behoedt voor 't 
moreel van de moderne gewoonten. 
Uit de knechting van de Generaliteits
perioden is dit conservatisme, deze vast
houdendheid aan 't oude, de redding ge
weest voor ons volk en zijn geloof. 

ken, dat allengs de niet-blanke kwanti· 
tatieve overmacht zal verdwijnen. 
Mr. Paul Catz lijkt ons betrouwbaarder. 
Hij toch schijft: ,,De verschillen in ko
loniale politiek en in de behandeling der 
inlanders zijn aanleiding tot vele moei
lijkheden. De "Willekeurige" politieke 
verdeling met vaak volkomen "ongeo
grafische grensafscheidingen" heeft de 
meest vreemde situaties geschapen. 
- (Het lijkt heel zacht gezegd).
Het zi:n feiten, welke hem, mr. Paul 
Catz, tot de conclusie voeren, dat de 
autoritaire bestuursvonn zich langzaam
aan zal moeten wijzigen in vormen van 
,,autonomie", tot eenmaal volledig zelf
bestuur mogelijk zal worden, gebaseerd 
op de in de bevolking zelf gegroeide 
democratische gedachte. 
- (Wij zijn het met mr. Paul Catz eens, •
maar opzichtens de op cultuurbinding
afgestemde schrijver blijven we gere
serveerd).

Stemt de K.V.P. 
Lijst 1 Dr. Chr. Mol

PAROCHIE-AGENDA 

PAR. ST. PETRUS,BOXTEL
Zondag 4 Juli. 

En goed Katholiek is in de kerk, als 
de H. Mis begint en verlaat eerst dan 
de kerk, als de priester terugkeert 
naar de sacristie. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis, die 
wordt opgedragen voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mildda
digheid van de gelovigen wordt aanbevo• 
Jen. Vandaag na de H.H. Missen wordt 
de H. Bloeddoek ter verering uitgesteld. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Maria congre
gatie. 
Woensdag feestdag van de Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch. Wij sporen de • gelovigen aan, op die dag zoveel moge
lijk de H. Mis bij te wonen en de H.
Communie te ontvangen, om door Ma
ria's Voorspraak te verkrijgen het be
houd van het Katholiek geloof in ons
bisdom. Des avonds om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Donderdagavond om 7 uur Lof met
rozenhoedje.
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten
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 Philib'ertus Bosch, z.a. gel. H.
Mis voor Adriana Bevers-v. d. Velden en
Johanna de Laat van Kempen; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Gerardus Schel
lekens; om half 8 gel. mndst. voor Pe
tronella Donders-Bogers; z.a. gel. H.
Mis. voor Gerardus van Brunschot van
wege het gez. personeel van Van Oerle's
weverijen; om half 9 gel. H. Mis voor
Martinus van Schijndel te Moergestel
overleden; om half 10 en om kwart over
10 Huwelijksmis.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Cornelia Bosch, z.a. gel. jrgt.
voor Hendricus v. d. Sloot; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Michaël v. d.
Meyden en Anna v. d. Ven; om half 8
gel. H. Mis voor Franciscus Verheyden
vanwege de jongens in Indië, z.a. gel.
mi:idst. voor Johannes Cijffers; om half 9

Contact met INDIË 
Kinderen van de Draad 

Langs de prikkeldraad-omheining v.an ons 
kampement, waar de wachtpost loom en 
langzaam heen en weer kuiert, zitten de 
kinderen van de draad op de rand van 
de afvoergoot. Ze zijn niet, of in lompen 
gekleed. Bij zich dragen ze kleine busjes 
of mandjes, waarin ze het eten, dat ze 
bij de draad bemachtigen, bewaren. Hun 
apathische gezichtjes· zijn vuil en vol 
zweren. De lijfjes zijn dik geworden door 
het eten van de rode rijst, het enige wat 
ze langs de weg vinden of wat ze aan de 
pasar stelen. Ze baden zich in de goot, 
die uit het kampement komt en waarin 
zich veel vuil bevindt. De vuilnisbakken 
van de keuken worden steeds door die 
verzameling kinderen aangevallen en ge
ledigd. Overal weten ze nog wat eet
baars, uit te halen. 
Het heeft heel lang geduurd eer een der 
brutaalsten_ onder hen het waagde een 
soldaat om eten te vragen. Zij waren ge
wend het eten te vinden en vonden het 
een hele gunst als hun werkelijk eens 
iets geschonken werd. Doch toen een
maal zo'n klein Kromo'tje de eerste steen 
legde, vonden de anderen het ook bèter 
op deze manier te werk te gaan en daar-

. om zochten ze allemaal, de een of andere 
soldaat op, die_ ze dan de belofte af
dwongen, dat hij zijn overschotjes aan 
hen zou geven. 
Zodoende zijn het dan tenslotte kennis
jes, vriendjes van ons geworden ...... deze 
kinderen van de draad. Ze hebben nu 
allen een eigen militair, �ie hen onder, 
houdt door zijn beschermeling het over
schot van zijn maaltijden te geven. Meni
ge jongen eet iets minder zonder dat aan 
anderen te zeggen natuurlijk, om zijn 
vriendje aan de draad een pleziertje te 
bereiden. En och, wat zegt een sneetje 
brood meer of minder voor een gezonde 
kerel, als je er zo'n «!norme dank van die 
zwervertjes voor terugkrijgt. Ze verge
zellen ons dikwijls honderden meters, als 
uit de grote poort een peleton mar
cheert, voor een patrouille. Ze roepen 
hun grote vriend een goede reis en veel 
geluk toe, om dan weer snel naar de 
draad terug te rennen, want als je er niet 
bij bent zeggen ze, is een ander je voor 
en de draad is het, waar hun gehele 
leventje om draait. Het is een klein thuis
frontje van de jongens geworden. Als 
je op een vermoeiende patrouille loopt te 
:zweten, als je op een door en door voch-

- tige plaats in hinderlaag ligt, als je na
een actie geen cantinewagen op je uit
gangspunt vindt, dan denk je even aan 
de kinderen van de draad, die op je 
wachten. 
Ook hebben we ze namen gegeven. Hele 
mooie en hele gekke. Een dik kereltje 
met een rijstbuikje om van te schrikken, 
hebben we Adonis gedoopt, een schurf
tig, verlegen meisje, zijn vriendinnetje, 
hebben we de naam Venus-van-de-draad 
gegeven. Een kleuter met een ouweman· 
netjes-gezicht heet Socrates, terwijl een 
ander met zo'n zelfde wijze trek op het 
gelaat Aristoteles of gewoon "Stoot" ge
noemd wordt. Anderen hebben meer de 
namen, die je verklaren wie hun verzor
ger is. Als ze "Plurrekie" of "Schucrefie" 
heten, is het ·een Mokemer, die deze 
namen gaf. Heet het hoopje mens aan _ 
de draad "Job", dan is het iemand, die 
wel iets van Bijbelse geschiedenis af
weet, dus waarschijnlijk een gelovig 
iemand. Minder originele mensen noe
men ze Kees of Japie. 
Het aardige is, dat deze kinderen zelf 
hun namen weten en natuurlijk ook de 
militair, die deze tegelijk met een hap 
eten schonk. Als er na de maaltijden 
grote voedselverstrekking aan de draad 
wordt gehouden, doen de kinderen luide 
kond van het feit, dat zij recht hebben 

gel. H. Mis voor Johanna-Boeren-v. d. 
Staak. 
WOENSDAG: gef. gez. jrgt. voor Mar
tinus van Zeeland, z.a. gel. mndst. voor 
Cornelia van Hal-van Riel, H. Hartaltaar 
gel. mndst. voor Martinus v. d. Wijde
ven; om half 8 gel. H. Mis voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger, z.a. gel. mndst. voor Johan° 

na Boeren-v. d. Staak; om half 9 gel. H. 
Mis voor Antonius v. d. Pasch vanwege 
het gez. personeel van Van Oerle's we
verijen; om half 10 Huwelijksmis. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Petronella van Zeeland
! fa braken, z.a. gel. mndst. voor Andreas 
de Visser; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Lamberdina v. d. Langenberg; om half 8 
gel. H. Mis voor Johanna Kusters-de 
Kort vanwege de buurt, z.a. gel. H. Mis 
voor Martinus Giesbers; om· half 9 gel. 
H. Mis voor Alfonsus van Vlerken van
wege de Spaarvereniging ,,'t Vergulde
Hert".
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Mechelina Pennings v. d. Akker,
z.a. gel. mndst. voor Lambertus v. d.
Steen; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Hendricus v. d. Boer; om half 8 gel. H. 
Mis voor Harrie v. d. Wetering, z.a. gel. 
H. Mis voor Wilhelmina van Hal-de Wit
vanwege de buurt; om half 9 gel. H. Mis
voor Henriëtte Witteveen-Schöne.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. vöor Petrus Laus, z.a. gel. mndst.
voor Marinus v. d. Broek; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Wilhelmina van
Hal-de Wit; om half 8 gel. H. Mis voor
Cornelis v. d. Heuvel en echtgenote1 z.a.
gel. H. Mis voor Hendrica Cijtfers
Bruns; om half 9 gel. H. Mis voor Sjaak 
van Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Jacoba v. d. 
Wetering-Janssen. Dinsdag gel. H. Mis 
voor Maria van Gerwen. Woensdag gel. 
H. Mis voor Gerardus Schellekens. Don
derdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis
ter ere van het H. Bloed.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Adrianus van Heesch uit

·deze parochie en Adriana v. Boxtel uit
de p�ochie van het H. Hart; Joannes
Thomas' Fooien geb. en won. te St.
Oedenrode en Catharina Johanna van
Nieuwburg, geb. te Oisterwijk (St. Pe-

op het pannetje eten van mijnheer Jan, 
omdat zij tenslotte Aristoteles heten. 
Als dan het stuk brood in hun mandje 
ligt, en zij op de rand van de afvoer
goot zitten te smikkelen, beginnen ze te 
praten tegen de milde gever. 
Ze vertellen je allerlei belangrijke dingen 
uit hun paria-leventje. Het is alles strikt 
vertrouwelijk, wat ze vertellen, want de 
andere schooiertjes mogen niet weten 
wat zij zoal met hun toean te bespreken 
hebben. Het zijn voor ons van die hele 
kleine dingen, die nieuwtjes uit de goot, 
maar voor hen maken zij het leven tot 
een lust of een kwelling. Zo'n zwervertje 
kan gelukkig zijn ... . . .  Het is voor hen 
tijn als de soldaat luistert en af en toe 
ook iets zegt. Met een geheimzinnig ge
zicht vertellen ze je dan, dat het van
nacht zo hard regende toen ze onder 
hun afgedankte munitiekist sliepen, dat 
de kleine Karinten vanmorgen een korst 
van Venus gestolen had, dat Plurrekie zo 
huilde, omdat Stoot zei, dat zijn toean 
niet van hem hield. Ze vragen waarom 
je gisteren niet aan de draad geweest 
bent met je eetketel en vragen in het 
donker klinkende Javaans: ,,U zult me 
toch niet vergeten?" 
Neen, wij vergeten ze niet, de kinderen 
van de gootrand, die arme verlaten 
schobbertjes zonder huis. Ze waren van 
onze draad en op ons aangewezen. We 
gingen aan ze hechten. Het beeld van 
hun rumoerige maaltijden was ons ver
trouwd geworden omdat we het nooit 
anders gezien hadden. Het hoorde bij 
het kampement en het hoorde bij ons, 
die stoet van kinderen op de rand van 
de afvoergoot .. .. . .  Geen van ons zou er 
over denken om die kist, waar nog op
stond, dat er mortiergranaten in hporden 
weg te halen. Die kist was hun onder· 
dak en hun eigendom. Hij hoorde bij de 
privileges, die je als kind van de draad 
mag genieten. Ze waren dankbaar, dat ze 
die kist mochten blijven bewonen en dat 
we ze lieten aan de draad. 's Avonds 
kropen ze dicht tegen elkaar aan in hun 
kist en dekten zich toe met de lompen 
van elkander, wachtend op de nieuwe 
dag .. ... . 
Op een ochtend waren ze plotseling ver
dwenen. Hun kist stond a11een langs de 
goot. De mandjes en busjes, het enige 
wat de meesten hadden, lagen her en 
der verspreid.. .... Het Rode Kruis had 
zich over hen ontfermd en ze onderge
bracht ih kampen, waar ze gevoed en 
gekleed zouden worden. Het viel voor 
ons niet mee om die kinderen te moeten 
missen, maar we moesten toegeven, dat 
ze op deze manier toch wel het beste er 
aan toe waren. We hadden ze nooit kun
nen kleden, we hadden ze zelfs nooit 
aan de draad kunnen houden op de lange 
duur ..... . 
Plotseling echter, even onverwacht als 
ze weg waren gegaan" kwamen ze weer 
terug, gezonder en frisser dan we ze ooit 
gekend hadden. Ze hadden kale hoofdjes 
gekregen. De zweren waren grotendeels 
verdwenen en ook die apathische ellendi
ge blik was uit hun oogjes weggegaan . ..  
Daar stonden ze weer, glunderend en 
blij, toen ze al hun oude bekenden weer 
terug zagen. Ze waren gekomen om af
scheid te nemen. Ze zouden naar een 
onderneming in de bergen gaan, om daar 
te werken. Ze zouden geld krijgen voor 
hun werk, dat ze in het kamp geleerd 
hadden en kleren. Ze hoefden nooit 
meer in de kist te slapen. Het leven 
langs de draad was voor hen voorgoed 
voorbij. We luisterden naar de verhalen, 
die ze vertelden over het kamp en ver
heugden ons dat ze zo terecht gekomen 
waren. 
Toen hebben we de kleine handjes ge
drukt en ze het beste toegewenst in hun 
nieuwe leven en voegden onze dankbaar
heid voor het Rode Kruis als ex-pleeg
vaders bij die van de kinderen bij de 
draad. 

trus) en won. in deze parochie, waarvan 
heden de Ie afkondiging geschiedt. Ma
rinus Leonardus Nelen, won. in deze 
parochie en Joanna Catharina Withagen 
won. in de par. van de H. Jozef te Ber
gen op Zoom; Antonius Henri IJpelaar 
geb. in deze parochie en won in Den 
Haag (St. Anna) en Augusta Johanna 
Elizabeth Kappé, geb. in de parochie 
van het H. Hart en won. in .deze paro• 
chie, waarvan heden de 2e afkondiging 
geschiedt. Johannes Martinus Henricus 
v. d. Biggelaar, geb. te 's Bosch en won.
in deze parochie en Anna Maria fü\eten,
geb. te Eindhoven (St. Paulus) en 'won.
te Eindhoven (H. Koenraad); Gerardus
v. d. Besselaar, geb. en won. in deze pa
rochie en Henrica Maria Huyberts, geb.
in de par. van het H. Hart..en won. in
deze parochie, waarvan heden de 3e af
kondiging geschiedt. De gelovigen zijn
verplicht de hun bekende huwelijksbelet
selen, waarin niet is gedispenseerd, ten
spoedigste aan de pastoor bekend te
maken.
PAROCHIE H. HART BOXTEL 

7e Zondag na Pinksteren, 4 Juli 1948 
De Ie schaal is voor de Geluids-Instal
latie; de 2e voor de B.N. 
Vanavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en volkszang voor onze Jongens 
in Indië. 
Woensdag, 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 H. 
Communie; des avonds om half· 8 Lof. 
Donderdag, feestdag van de H. Elisabeth, 
Patrones der St. Elisabethvereniging. 
Vrijdag, feestdag van de H.H. Marte
lart!n van Gorcum. 's Avonds om half 9 
H. Familie voor de mar\nen.
Wij wijzen nog eens op de cursus voor

. Maatschappelijk werk welke binnenkort
op Huize de Braacken aanvangt. Meisjes
boven de 21 jaar in bezit van diploma
H.B.S., Gymnasium of tenminste Mulo
kunnen zich hiervoor aanmelden.
ZONDAG, 4 Juli: 6 uur lezende dienst
voor de parochie; 7 uur lezende dienst;
8 uur l.d. t.e.v. 0. L. Vr. v. Altijdd.
Bijstand; kwart over 9 Ld. voor Chris
tiaan Merkx v.w. de Retraitepenning;
half 11 de Hoogmis voor Willibrord v.
Zeeland v.w. Broed. H. Roz.

MAANDAG, 5 Juli: 7 uur Pl. I.m. voor 
Johanna Heeren-Kuppen; 1.d. voor Nellie 
v. d. Steen; I.m. voor Maria v. Opstal;
kwart voor 8 l.j. voor Petronella de Bie
Schoones; I.m. v. Theodora v. Schaayk;
half 9 z.j. voor Marinus v. Breugel.
DINSDAG, 6 Juli: 7 uur Pl. I.m. voor
Wilhelmina Steenbakkers; I.m. voor Jo•
hanna de Kort-v. d. Broek; I.m. voor
Tonnie Nooren; kwart voor 8 1.d. voor
Jan Raaymakers v.w. 'n vriend• I.m. v.
Johanna Spijkers-Dekkers; half 9 I.m.
voor de Heer Antoon v. Rooy.
WOENSDAG, 7 Juli: 7 uur I.m. voor
Clazina v. d. Gouw; I.m. voor Allegonda
v. Dijk; 1.d. voor Johanna Heeren-Kup
pen; kwart voor 8 I.d. voor· Willem
Mathijssen v.w. Pers. Nefa; I.m. voor
Johanna v. d. Sande-Merks; half 9 Pl.
z.d_ voor de Heer en Mevr. v. Oerle
Creemers; half 8 Lof.
DONDERDAG, 8 Juli: 7 uur PI. I.m.
voor Christiaan Merkx; I.m. voor Hen
rica v. d. Broek; I.m. voor Theodorus
Barten; kwart voor 8 l.d. voor Willem
v. d. Langen berg; I.m. v. Maria Langen
huizen-Stüpp; half 9 I.m. voor Roos v.
Susante-Litjens.
VRIJDAG, 9 Juli: 7 uur Pl. z.j. voor
Z.E. Heer Rector Bekkers; l.d. voor Jo
hanna Heeren-Kuppen; 1.d. voor Jo
hanna v. Eyndhoven; kwart voor 8 l.d.
voor Willem v. d. Langenberg; l.d. voor
Antonius Wagenaars echtg. en zonen;
half 9 l.j. voor Willem v. d. Langenberg
en Francina Jordens z.e.; half 9 H. Fa
milie voor de mannen.
ZATERDAG, 10 Juli: 7 uur l.d. voor
Johanna Hee-ren-Kuppen; 1.d. voor An
tonius Wagenaars echtg. en zonen; l.j.
voor Cornelia Timmermans-v. Orthen;
kwart voor 8 ·I.d. v. Willem v. d. Langen
berg; l.d. voor Adriaan v. d. Biggelaar
te Moergestel over!.; half 9 1.d. voor Jo
hannes v. d. Broek, Martina v. Schijndel
z.e. en Wilhelmus de zoon.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

7e Zondag na Pinisteren 
ZONDAG, half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg. Adrianus v. d. 
Sande en Maria de hsvr. 
MAAND�G: half 8 jaarg. Nicolasina 
Toelen. 
DINSDAG: half 8 jaarg. Joannes Jos. 
Merkx en Maria Cath. de hsvr. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. Josephus La
vrijssen en Joanna de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. Antoon v. 
d. Akker.
VRIJDAG: half 8 jaarg. Leonardus Voets.
en Gertruda de hsvr.

-ZATERDAG: half 8 jaarg. Adrianus v. d.
Velden.

Deze week :zullen geschieden:
Maandag H. Mis Henrica v. Eindhoven- .
Traa te Liempde overleden. Dinsdag H.
Mis Adrianus v. Ruremonde. Woensdag
H. Mis Adrianus v. Oorschot vanwege
de buurt. Donderdag H. Mis Adrianus v.
Oorschot vanwege de buurt. Vrijdag
mndst. Henrica v. Logten. Zaterdag
mndst. Antonetta v. Kempen.
PAR. H .. THERESIA, BOXTEL 

7e Zondag na Pinksteren 1948 
ZONDAG: 7 uur H. Mis vanwege Ned. 
R.K. Metaalbewerkersbond, afd. Boxtel 
voor Gerard Leyten; half 9 H. Mis voor 
mevr. v. Lieshout-de \Verçlt; 10 uur 
Hoogmis voor het welzijn van de paro
chianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk, de tweede voo. B. N .. 
Vergadering van St. Vincentius-vereni
ging; Half 3 Lof met rozenhoedje, om
God s zegen af te smeken over Orion en 
de kapel van Stapelen. 
MAANDAG· 7 uur H Mis tot bijzon
dere imentie; 8 uur gez. mndst. voor 
Petronella v. d. Sloot-v. Roosmalen. 
's Avonds om half 9 vergadering in de 
pastorie van de St. Elisabethstichting. 
t;>INSDAG: 7 uur H. Mis voor Barbara 
v. Kasteren, Wed. Hendrikus Veroude;
8 uur gez. mndst. voor mevr. Maria
Maas-de Werd. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Alfons 
v. Vlerken te Boxtel overleden; 8 uur
jrgt. waarbij de kerk met 'n kaars wordt
vereerd voor Petrus Schelle.
DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Antonia
v_ Esch-Bullens; 8 uur H. Mis tot intentie
v. d. lt>den der Godvruchtige vereniging
,,H. Theresia".
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes 
Vissers; 8 uur gez. mndst. voor mej. 
Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande_ 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Henricus 
Maas, Helena v. Haaren hsvr. en Gijs
bertus de zoon; 8 uur H. Mis voor Cor
nelis v. Kempen en Gertruda v. d. Ven 
hsvr. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje om het communisme af te weren 
en opbloei van het verenigingsleven op 
Katholieke grondslag te verkrijgen. 
ZONDAG 11 - Juli: 7 uur H. Mis ter 
ere v. d. H. Donatus; half 9 H. Mis voor 
Johanna Maria v_ Nunen-v. d. Schoot 
In deze maand zal de contributil v. 
Broederschap "H .Bloed" te Boxtel wor
den opgehaald in onze parochie. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE. 

7e Zondag na Pinksteren, 4Juli 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur l.j. Andries Scheutjes en 
Anna Maria hsvr.; 10 uur z.j. Adriaan 
Avendonks en Corn. hsvr. 3 uur Lof, 
daarna meisjescongregatie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. Ger. Hub. v. 
Eijndhoven; half 8 z.j. Wilh. v. Abeelen; • 
8 uur l.j. Adr. Kuppens. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Anna Cath. Ger. v 
Eijndhoven; half 8 z.j. Elisabeth �ilh. 
v. Abeelen; 8 uur l.j. Anna Maria Adr.
Kuppens.
.WOENSDAG: 7 uur z.j. Petrus v. Esch;
half 8 z.j. Maria v. Abeelen; 8 uur l.j.
Henr. Kuppens.
DONDERDAG: 7 u. z.j. Wilhelmina Pe

•trus v. Esch; half 8 z.j. Joh. v. Abeelen; 
8 uur l.j. Petrus v. d. Broek. 
VRIJDAG: 7 uur z.j. Ant. v. Mensvoort; 
half 8 z.j. Joh. v. Abeelen; 8 uur l.j. 
Anna Maria Petrus v. d. Broek. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. Maria Ant. v. 
Mensvoort; half 8 z.j. Theod. v. Abee
len; 8 uur l.j. Theod. v.· d. Broek. 
ZONDAG: half 7 l.j. Adriaan v . d. San� 
de; 8 uur I.m. tot welz. -der par.; 10 uur 
:z.j. Wilhelmina Theod. v. Abeelen. 



In de kapel der Eerw. Zusters: lijksmis. 
Maandag: 7 uur I.m. Adr. Vughs en Ma
ria de dochter. Dinsdag 7 uur I.m. Joh. v. 
d. Biggelaar als over!. lid Proc. Bokhoven.
Woensdag 7 uur'l.m. Joh. v. d. Biggelaar
als over!. lid: St. Willibrord. Donderdag
7 uur I.m. Joh. v. d. Biggelaar als over!.
lid: Moeder van Goede Raad. Vrijdag
tot Zondag 7 uur I.m. Ant. v. d. Pas
vanwege het gezamenlijk personeel van 
v. Oerle's fabrieken.

30e. Joh. v. d. Biggelaar overleden te 
Liempde; Hendrica Frans v. Eyndhoven 
over!. te 's Bosch. 

van Den Bosch. We verzoeken de gelo
vigen en vooral de jeugd op die dag de 
H. Mis bij te wonen en te communice
ren. 's Avonds om half 8 Lof; na het
Lof een Marialied.

VRIJDAG: 7 uur jrgt. Michiel van den 
Aker. 

Wortelboer; om half 8 ter ere van het 
H. Hart voor behouden terugkeer.
DINSDAG: om 7 uur voor Anna Gerar
da Schapen donk; om half 8 ter ere van
het H. Hart voor behouden terugkeer.
WOENSDAG: om 7 uur voor Rudolf
Wortelboer; om half 8 voor Pastoor Ot
terbeek.

Missiebus: 
Missiebusje bjj C. Sanders f 9, 17 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis Adriana van •
de Ven-v. d. Struyk; half 9 H. Mis; 10 
uur Hoogmis voor de parochie.

ZATERDAG: 7 uur jrgt. Wilhelmina 
van den Aker-v. Rooy. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak. H. Mis Albertus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Gedoopt: Justina Isabella Maria dochter
van Martinus Welten-Trompenaars; Joh.
Jos. Maria zoon van Adr. Bressers-de
Koning.

7e Zondag na Pinksteren. 4-7-'48 
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. 
Woe.nsdag feestdag van 0. L. Vrouw 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Albertus 
van Rulo v.w. Proc. Tilburg-Hakendover.
DINSDAG: 7 uur jrgt. Marinus Maas.
WOENSDAG: 7 uur jrgt. Johanna va:i
Bers-v. cl. Meijden.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis Cornelia
Doggen-Traas; half 10 uur Gez. Huwe-

Zondag 4 Juli 
Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: om 7 uur voor Rudolf 

DONDERDAG: om 7 uur ter ere van
het H. Hil,rt voor behouden terugkeer;
om h�lf 8 voor Wilhelmus Pijnenburg-
van der Linden.
VRIJDAG: om 7 uur ter ere van het H.
Hart voor behouden terugkeer; om half
8 tot zekere intentie uit dankbaarheid.

Voor de hartelijke belang
stelling ondervonden tij
dens de ziekfe, bij overlij
den en uitvaart van onze 
geliefde echtgenoot en 
vader 

JAN JOHANNES 
RAAIJMAKERS 

betuigen wij aan allen onze 
hartelijke dank. 

WED. RAAYMAKERS
v. d. EERDEN 

v. Salmstraat 1.

Hiermede betuigen wij onze 
hartelijke dank aan Mej. Leni 
Verhagen, Frans Saalstraat 8, 
alhier voor de van haar ont
vangen lessen, zodat wij in be
trekkelijk korte tijd slaagden 
voor Costumière. 

De geslaagden: 
A. G. v. Beurden 
A. van Breugel
Jeanne van Zon
Theodora van Lieshout

Door deze betuig ik mijn har
telijke dank, ook namens mijn 
familie, aan de buurtbewoners 
en vrienden voor de hartelijke 
ontvangst, de mooie cadeatix 
en de bijzondere medewerking 
van het Kath. Thuisfront bij 
mijn terugkomst uit Indië. 

Antoon v. d. Wetering 

Klompenmakersknecht ge
vraagd. Ook jongens voor 
schuren en schilderen. Gebr. 
Smits, Lennisheuvel 24, Boxtel. 

Te koop: bij Th. v. d. Meijden, 
H 115 te Esch, een toom G.Y.
biggen, waaronder gemerkt 
voor het stamboek; electrisch 
kookplaatje en een bascule. 

Te koop: zware biggen bij 
Kinderen P. van Oers, Esch 
A 70. 

f e koop: een schaafbank, 'n 
draaibank en enig timmermans 
gereedschap. Bevragen: Mo
lenstraat 19. 

Te koop: een toom zware G. 
Y- biggen bij G. van Rulo,
Kleinhoekje B 77, Liempde.

Te koop: ¾ P.K. electro mo
tor 220-380 V. 3½ m. motor
ketting ½ X 5/16, Molen
straat 81. 

Te koop: zware biggen bij 
Joh. de Bresser, Langenberg 24 

Gevraagd: nette werkster, 
voor twee dagen in de week. 
Adres bevragen Molenstr. 19. 

Te koop: prachtige witte jonge 
Keeshondjes. Bosscheweg 24. 

Een prima brandkast, 75 X 58 
X 36 te koop. Bevragen: Mo
lenstraat 19. 

Te koop: een perceel beste 
Rogge. Fr. van der Meijden, 
Tongeren 62. 

Te koop aangeboden: kinder
wagen. Te bevragen bureau 
van dit blad. 

Heden wederom prima 
bruine Kruissandalen !

66k in de Herenmaten t.m. No. 45 

Prijs 110.40- 110. 75 

H • • Schoenen■ en 
etJmaDS Lederhandel

Breukelsestraat 

Dr. WENTHOL T 

afwezig 
van 4 Juni t.m. 11 Juli 
en 1 Aug. t.m. 15 Aug. 

waarnemers 
Dr. Hoek voor letten A t.m. H 
Dr. Kluijtmana " 1 t.m. P 
Dr. v. Rooij Q t.m. Z 

1 1 Acççnintao,tskantoor

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 51'.2 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Goed tehuis gezocht voor jon
ge poesjes. Huize "Eureka" bij 
Renbaan. 

Gevraagd voor 1 dag per week 

Te koop een goed onderhou
den kinderwagen op kogella
gers. Spotprijs f 50,-. W. 
Barten, Nieuwe Kerkstraat 59. 

een huisnaaister. Aanbiedingen Te koop: als nieuw, fornuis-
onder No. 222, Molenstr. 19. kachel. Eindhovenseweg 50, 

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

/n verband met haar 40�jarig iubileum 
zal het Hoofdbestuur en. het Bestuur 
der werkende leden van BOXTEL'S 
HARMONIE op ZONDAG 11 JULI 
recepië'ren van 12,30 = 1,30 uur in de 
Foyer van de ARK. 

ewwwwwwwwwwwwwwwwwe 

Gevraagd voor direct, nette degelijke 

Leerling:: Verkoopster 
voor onze zaak Station�traat 55.

Mag. ,,DE BIJENKORF", A. van Kol. 

Brabantse Houtwarenfabriek N.V. 
(Yoorheen Boxtelse Klompenfabriek) 

VRAAGT Yoor haar afdeling Houtwaren 

Jongens van 14 - 18 jaar 
* Gelegenheid het vak te leren 

Tevens te koop BRANDHOUT tegen verlaagde prijzen 

ë 
N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

vraagt 

voor haar montage- ateliers 

MEISJES 
van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
beroepen in de fijnmontage 
van onderdelen voor appara
ten en buizen. 
Vereist worden tenminste een 
volledige lagere schooloplei
ding en aanleg voor het ver
richten van nauwkeurig werk 
dat aan de hoogste eisen van 
netheid moet voldoen. 

Aanmelden bij het 
Phil ips  . Aanneembureau 
voor Vrouwelijk personeel in. 
de Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Brood- en Banketbakkerij "De Vooruitgang" 
Hiermede verzoeken wij onze klanten beleefd doch dringend 
in het vervolg 

bestellingen en/ of inleveringen 

Schoenfabriek Roosen de Bakker 
vraagt: 

Leerjongens en Meisjes 
14 tot 18 jaar. 

Aanmelden aan de fabriek te Oisterwijk of bij 
M. Boley, Ons Doelstraat 2, Boxtel.

'Vo.o.c � 

naac........ van Vlerken 
' Wekkers, klokken en pendules zijn vrij. 

Speciaal deze week etaleren wij: 

Wekkers 113.75-114.50 

Electrische pendules f 58.50-164.-

Horloglis zijn verkrijgbaar op aankoopvergunning. 

Onze collectie dames- en herenhorloges is uniek, 

U kunt kiezen uit ruim 50 chique modellen, met 

uitsluitend eerste klas Zwitserse uurwerken. 

Volledige garantie en deskundig advies. 

Ja .fl. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

ELASTIEKEN KOUSEN 

BIJ 

(dun en lang) 

STEUNZOLEN 

BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 - DEN BOSCH 

•t Is prettig winkelen bij

H. de Rooy-van Laarhoven
Breukelsestraat 89 

Al de artikelen van de bonnenlijst hebben 
wij in de beste kwaliteiten voorradig.

t.w. Roomboter - Margarine - prima Kaas -
grote Eieren - de geurigste Cacao - fijne 
Vleeswaren, zoals Ham, Snijworst, Hamworst, 
Gebraden Gehakt en .... Leverworst zonder 
bon enz. Volop Vermicelli en Macaroni. 
Voor uw was alle zeepsoorten en Toiletzeep 
van de beste merken. 

Op de voorinleveringsbon voor 
kunnen wij U ook spoedig leveren. RIJST

voor gebak, brood, wittebrood en ook loonbakbrood, a.s. zondag 4 Juli
te doen vóór Vrijdagmiddag 12 uur 
Wij zijn genoodzaakt ons hier in het vervolg aan te houden, 
dit in verband met de regeling van het werk en de vlotte 
bediening. - Voor de medewerking aan deze voor U en ons 
;i;o belangrijke maatregel, bij voorbaat onze dank. 

v. d. VLEUTEN & v. El}NDHOVEN 

Bij Vos �w Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht. 

vos 
STATIONSTR. 44 

in Café H.M. NOOTEN 

prima Jazz Band Muziek Voets 
Aanvang 5 uur 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

.i.:..------

'n Gothieke Sl�apkamer 
m bijzondere zware uitvoering en 
exclusief model, welke onder volle 
garantie wordt geleverd voor 

Gld. 1325,--
ZIET U HEDEN GEËTALEERD 

� J. Wïtteoeen 
WONINGINRICHTING 

Rechtèrstraat 22 • Boxtel 

ER VAN ZEGGEN 

Oe hofmeester van een Nederlands 
schip bemerkte een zeer duidelijke v90r
keur van zijn buitenlandse passagiers voor 
De Gruyter's Cacao en Chocolade. Hij stelde 
zijn rederij er radiografisch van op de 
hoogte, met het oog op proviandering voor 
volgende reizen. 
Dat zegt genoeg qver De Gruyter"s uitmun
tende kwaliteit, maar .... oordeel liever zelH 

• 

Van 2 Jul.J tot m met 8 full 
bq aankoop wn een pakje cacao: .,,ue bagel wan JS 11001' JO et. 

DEZE WEEK 
met al Uw punte nkaarten 
naar 

1 De grootste keus 
in alle afdelingen 

Kinder directoires en camisoles 
Jongens broekjes en flannelletjes 
Zwembroeken 
Dames en Heren badcostumes 
Overhemden 
Witte en ,gekleurde sportkousjes 

(alle maten) 
Dames kousen 
Witte flanel 
Gekleurde flanel 
Breikatoen en breiwol 
Voeringstoff en 
Wollen ruitstof 
Alle kleinvak artikelen 
Jongenspakjes eri plusfours 
Heren sportcostumes 
Heren tweed jassen 

� Plissé damesrokken enz. enz. enz. 

Fa.A. P._v.d. Boomen-Resink 
Voortaan ook UW leverancier. 
Stationstraat 43 Boxtel 

,., _____ t , , . . 
f lreeffl {IU-n U.SU:0. 

Uw. oq.en !Zlin, te Ao.stkuu. 
Voor 

B r i 11 en naar een Speciaalzaak 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van ALLE Ziekenfondsen 

• DRUKKERIJ TIELEN - is :·.de drukkerij voor handels-, reclaffle- en familiedrukW�rk
Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

1 

__ I _ __JI 

F~~==~~=~~~~~~~~~_J 
-- ==I =====================~I 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLA'D VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Uitslag Verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Boxtel e.o. 

STEMBUREAUX K.V.P.1 PvdA I A.R. ic.�.N. c.Hu.lv.v.D. S.G. O.N.G.IWelter M.S.P. Ong. st. Geld. st.
Gemeentehuis 669 51 8 3 2! 14 0 0 23 2 71 772 (704) (33) (4) (6) (0) i (0) (13) (755) Burgakker 817 71 3 I 19 18 1 26 0 1 23 2 35 980 805) ( 11) (6) 1 (14'1 ( 12)·1 (0) (25) (9'55)_Franciscusschool 834 88 15 14 14 9 1 1 10 2 32 988 (839) (128) (7) (23) (7) (.O) (25) ( 1007)Aloysiusschool 933 76 5 7 4 3 0 2 12 8 27 1050 (905) (71) (8) (5) (3) (0) (39) (994)St. Paulusschool 889 86 12 23 4 4 2 , 2 9 4 48 1035 (Nieuwstraat) (865) (95) (6) (6) (0) ( 1) (62) .(983)Gem. Slachthuis 768 106 13 14 4 18 0 3 19 2 32 947 (651) ( 121) (14) (9) (9) ('.2) (29) (815)Gemonde 311 20 1 0 1 1 0 0 1 1 61 336 (313) , ( 14) (3) (0) (2) (0) (6) (332)Totaal • 5221 498 57 80 47 75 3 9 97 21 187 6108 (5082) (573) (48) (63) (33) (3) (199) (5841)Liempde 1030 20 '.2 4 0 0 1 0 7 0 3 1064 Esch 375 32 0 1 4 1 2 () 0 3 0 0 417 
De tussen haakjes geplaatste getallen geven de verkiezingsuitslagen in 1946. 4 

De totale verkiêzinsuitslag wijst over de gehele lijn een groot verlies aan voor deC.P.N. Ze zijn teruggevallen van 10 op8 zetels, en het is opvallend, dat ze julstin de grote steden, vooral in Rotterdam,de klappen hebben gekregen. 's Is wel erg opvallend dat hun stemmental in Boxtel van 63 in 1946 geklommenis tot 80 in 1948 (1946: 1 %; 1948:11/a %) . We zullen in het midden laten, of dezestemmen allen door Boxtelaren werdenuitgebracht, ofwel door buitenmensen,maar zeker is, dat hieruit nog iets teleren is. Het aantal ongeldige stemmen iswel iets afgenomen, doch tekent de mentaliteit van sommigen die gewoon uitdwarsdrijverij de stembiljetten ofwel

blanco; ofwel aldus beklad hebb�n ingediend, dat hier verder commentaaroverbodig is. Ze getuigen van een zekereverbitterdheid en ontevredenheid, waardoor ze de betekenis van hui stemplichtaan hun laars lappen. De Katholieke Volkspartij heeft overigenshier in Boxtel haar betrekkelijke stemmenwinst te danken aan de kiezerstoename en verwierf daardoor 139 stemmenmeer, en kreeg daardoor 86½ % tegenover 87 % in 1946. De Partij van de Arbeid zakte van 9 tot 8 %. 202 stemmen werden §ersplinterd over.de v\yr nieuwe partijen: Feuilletau de Bruyn, Welter, Oud en de Middenstandspartij, waarvan 10 % op de laatste. Wanneer we de uitslag van onze eigen 

De toekomst van het Christendom 
We beleven zware tijden. Daarover zalhet iedereen eens zijn. De tijden zijnmisschien gewichtiger dan we beseffen,want het is zeker dat onze generatie zalbeslissen over het lot van eeuwen encontinenten. Het staat vast, dat de toekomst niet zijn mag en,niet zijn kan zoals het verleden geweest is. We strevenimmers naar een nieuwe\\tijd, een nieuwegemeenschap. Maar de grote vraag, diewe terecht kunnen stellen is, of het ookbeter zal worden. Het bedenkelijke enzorgwekkende van dit ogenblik is nietzozeer dat de tijden zo zwaar zijn, maardat de mensen zo licht zijn. De meestemensen maken immers van deze tijdeneen dolle klucht, spoken en spotten metalles wat heilig en ernstig is. In Mei 1940 werden sommige van· onzeleger€>nderdelen, aangetast door een vernielingsmanie. Huizen werden geplunderd, meubels omvergestoten, kleren verscheurd, huizen in brand gestoken.Waarom? Dat wisten ze' zelf niet. Velenhebben zich naderhand afgevraagd, hoehet toch gekomen is dat ze dergelijkedingen heben kunnen doen. Het was vernielen om te vernielen. En op dezelfde manier staan de mensen voor onze tijd. Fundamenten en grondslagen, waarop geslachten en eeuwenhebben gesteund, worden losgewoeld, gesloopt en tot puin geslagen. En de mensbeleeft hieraan zijn wellust. En daar staat de mens als een koning op de ruïne. Waar hij niet in staat bleek om tegaan bouwen, gaat hij zijn meesterschapover de schepping tonen door te vernietigen en te slopen, ·wat moeizaam was tot stand gekomen. • Het is onze grote Paus, Pius XII, die in een van zijn laatste toespraken deze grote fout van onze tijd orider het oog ziet,waar hij zegt: ,,Te midden van een wereld, die zulk een scherp contrast biedtmet de vrede van Christus in Christus Rijk, bevinden zich de Kerk en· de gelovigen in tijden en jaren van beproeving,zoals de Kerk in haar geschiedenis vanlijden en strijden maar zelden heeft ge-kend . . ... .  Nooit wellicht ondervond menfeller dan nu de moedeloosheid omtrentde mogelijkheden van een herstel". En h9ewel de Paus met grote bezorgdheid de toestand over de wereld beziet,toch is er niemand zo zeker van de overwinning van het Christendom, als juistdeze plaatsbekleder van Christus. Opeen andere plaats kunnen we in zijn toespraken lezen: ,,De nood van het ogenblik is een apologie van het Christendom, die niet indrukwekkender kon zijn. Uitde geweldige maalstroom van alle mogelijke dwalingen en anti christelijke stromingen zijn zo bittere gevolgen voortgekomen, dat ze op zich alleen een veroordeling uitspreken van het nieuwe heidendom." En daarom mag de Paus besluiten:"Juist in dergelijke tijden ondervindt demens, die standvastig blijft in het geloofen zijn hart sterk houdt, dat Christus Koning nooit dichterbij is dan in het uur der beproeving, dat is het uur der ge-.trouwheid." 

Wat verstaan we door Christendom? Christendom dat is vooreerst: Christus,levend, leidend, lerend nu en in eeuwigheid. De toekomst van Christus in dewereld is duidelijk: Hij zal eeuwig vervolging lijden en eeuwig zegevieren. Eens heeft de wereld de Godmens vermoord: Christus verrees. Voortaan is Hijontsterfelijk,. 1 Christendom, dat zijn ook wij, christenen: ledematf!n van Zijn lichaam. Naarmate wij metl hem verbonden blijlkn, delen wij in Zijn onsterfelijkheid en onoverwinbaarheid. Maar wij kunnen datlevend contact met Christus ook verliezen: ophouden, christenen te zijn; endan is de toekomst van het christendomallesbehalve· verzekerd. Niemand kanChristus vermoorden, maar christenenkunnen wel zich zelf vermoorden. En vervolgens kunnen we onder Christendom verstaan: de christelijke cultuur:heel de beschaving die in de loop dereeuwen uit en rond .het christelijk geloofgegroeid is. Deze christelijke cultuurheeft geen onsterfelijkheidsbelofte. Zij ishet lichaam van het Christendom: zolanghet bezield blijft door de christelijkegeest, waaruit het werd geboren. Verdwijnt deze christelijke geest, dan valtde christelijke cultuur ineen, zoals eenlichaam dat gestorven is. D.

Plaatselijk Nieuws 
REORGANISATIE VAN HET 

KRUISVERBOND PIUS X. ·Enige jongelui hebben het initiatief genomen om te komen tot een reorganisatie -van de vereniging tot bevorderingvan de matigheid, die hier in Boxtel nogsteeds bestond onder de naam Kruisverband Pius X. Zij zijn tot dit initiatief gekomen, omdat de oude leden onvoldoende in aantal zijn om het ideaal der vereniging onder de gewijzigde vêrhoudingen nog totgelding te brengen. De jonge mannen willen die taak op zichgaan nemen in de overtuiging de jongere generatie te kunnen winnen voorhet schone sociale werk. De alg. secretaris van· Sobriëtas, Aug.van Schayk uit 's Hertogenbosch, zal terondersteuning van het plan der jongeijveraars Vrijdag 16 Juni om 8 uur in DeArk komen spreken. Bereids zijn reeds uitnodigingen gezonden aan diverse verenigingen en middels deze mededeling worden ook alle mannen en vrouwen uitgenodigd om op dezeavond door hun aanwezigheid belangstelling te tonen voor het grote doel: bevordering der matigheid. 
KA Tl;IOLIEK THUISFRONT 

ST. PETRUS. Denkt U a.s. Zondag aan onze collecte?Wij danken U ! Opgehaald op de bruiloft van L. v. DunVorstenbosch door Theodora Vorstenbosch een bedrag van f 7.14. Onze hartelijke dank! 

gemeente ter· zijde laten, .kunnen weover de algehele uitslag toch verheugdzijn, daar we zien, dàt de K.V.P. nietalleen haar aantal zetels heeft kunnenbehouden, maar bovendien een hogerpercentage in stemmen heeft bereikt, ondanks de nieuwe partij van Welter en degroep Katholieken in de Partij van deArbeid. Dat ons volk de democratie nog altijdhoog houdt, wordt het best bewezendoor de verliezen door de C. P. N. geleden. En al geeft de uitslag in onze gemeente misschien een ander beeld, hetmoge in alle geval een aansporing zijn, voor onze organisaties, om hun activiteit en aandacht hieraan te schenken. 

JUBILEUMFEESTEN TE BOXTEL Ter gelegenheid van de viering van hetRegeringsjubileum van H. M. de Koningin zal Boxtel Vooruit naast andere feestelijkheden ook de organisatie op zichnemen van een zo groots mogelijk opgezette optocht. In verband, hiermede werd, ter verkrijging van een zo goed mogelijk geheel,een optocht-commissie benoemd. Ter bespreking van de door deze commissie ingediende voorstellen, zal op Zaterdag 10 Juli a.s. des nam. te 5 uurin Hotel van de Ven, Markt, alhier, eenbijeenkomst plaats vinden. Alle verenigingen te Boxtel wordenvriendelijk uitgenodigd een paar afgevaardigden naar deze vergadering tezenden om met Boxtel Vooruit te overleggen hoe de gemaakte plannen verwe-, zenlijkt kunnen worden. Aan de bekende verenigingen werd ooknog een afzonderlijke uitnodiging verzonden. De 1110gelijkheid is niet uitge-. sloten, dat de een of andere verenigingvergeten is. Deze gelieve dan deze uitnodiging voor lief te nemen. 

. 

Ook andere belangstellenden zijn opdeze vergadering welkom. 
UIT HET KAJOTTERS-KWARTIER 

Alg. LedenvergaderingVanavond, Vrijdag " Juli, wordt in DeKajuit de maandelijkse algemene ledenvergadering gehouden. Deze bijeenkomst, waarvan de agenda enkele belangrijke besprekingen bevat, vangt aanom 8 uur en is piet bedoeld voor de z.g.,,jongeren". 
Dag van de Jeugd.Tienduizenden leden van de Nederlandse Jeugdgemeenschap, Kajotters, JongeMiddenstanders, Jonge Boeren, Verkenners, Gidsen, leden van het Jongensgilde enz., zullen morgen, Zaterdag 10 Juli, in het Olympisch Stadion te Amsterdam·bijeen komen, om er hun aanhankelijkheid aan het Nederlandse Vorstenhuisen de kracht van de Ned. Jeugdgemeenschap te tonen. De Boxtelse K.A.J. vaardigt 35 Kajottersaf voor deze manifestatie, Deze deelnemers worden verzocht om 's morgenskwart over negen aanwezig te zijn in DeKajuit, vanwaar per bus zal worden vertrokken. 

GESLAAGD Op 5 Juli slaagde te Breda Mej. Riekv. d. Broek voor het diploma Dameskapster. 
Onze plaatsgenoot P. J. W. de Greeffslaagde aan de Rijkstuinbouwschool teBoskoop yoor algemene tuinbouwkennis en verschillende daarbij behorende vakken. Geslaagde proficiat. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL van '.29 Juni t.e.m. 5 Juli 1948. GEBOREN: Antonia P. C. dochter vanA. G. Voets en C. H. v. d. Velden -Elisabeth A. P. M. dochter van J. v.Esch en Fr. D. • Heesters - PetronellaC. P. dochter van P. A. Masolijn en C.
J. Meijer - Wilhelmus J. M. zoon van
J. Schellekens en W. M. v. Kasteren -

Boxtel's Harmonie bestaat 40 Jaar 
Zondag viering van het Jubileum 

Nauwelijks zijn de feestklai:iken van deviering van het jubileum van de Gildenbonds-Harmonie verklanken, of Boxtel's Harmonie maakt zich op ter viering vanháár jubileum. Twee harmonieën in één jaar vieren hunjubileum, is er meer nodig om aan tetonen de grote bloei van het muziekleven in Boxtel? Twee harmonieën, die beiden zijn opgeklommen tot de Hoogste Ere-Afdeling, iser beter bewijs ook nodig om aan te tonen de. grote muzikaliteit der Boxtelsebèvolking? Boxtel kan trots zijn op deze verenigingen, die Brabants naam op muzikaal gebied tot ver buiten het gewest hooghielden en in gezonde rivaliteit-Boxtels muziekleven stimuleerden. Boxtel's Harmonie veertig jaar, welhaasteen mensenleven. Zonder in details te treden volgt hiereen beknopt "geschiedkundig" overzichtvan ontstaan en verdere levensgang van de jubilerende vereniging. In de zaal van de Heer L. Adelaars concerteerde op 28 Mei 1908, ter gelegenheid van een feestviering door de St.Paulus-vereniging de Harmonie St. Jander Parochie van St. Anna te Tilburg. Het was de muziek van deze harmonie,die in het brein van drie daar aanwezigejonge mannen de gedachte deed rijpenom ook in Boxtel een eigen harmonie tebezitten. Wij hebben het niet nagevoi:st, maar wekunnen ons indenken hoe op echte Brabantse wijze, d.w.z. onder het genot vaneen groot glas bier op die avond aan diegedachte nader gestalte zal zijn gegeven.En met succes. Vele moeilijkheden warente overwinnen, doch ze werden overwonnen en met grote voortvarendheid,de jeugd eigen, werd reeds drie dagenlater, op 31 Mei 1908, in Café Mevr.Th. van Son een vergadering belegd enwerd op 10 Juli d.a.v. tot de definitieveoprichting beslotep. De ontwerp-statuten werden op 26 Jan.1909 vastgesteld en bij Koninklijk Besluitvan 26 Februari 1909, .no. 25, goedgekeurd. De drie mannen, die het initiatief tot oprichting namen zijn: de Heer Adr. Biemans, overleden, de Heer Henri vanHaeren, wonende te Nijmegen en deHeer Willem van de Laar, die thans nogals Hoofdbestuurslid met genoegen hetresultaat van het in jonge jaren genomeninitiatief kan bezien. De Heer A. A. Groot, vorig jaar overleden, werd als Directeur van de nieuweHarmonie benoemd. Onder zijn bezielende en deskundige leiding is Boxtel's Harmonie geworden wat zij thans is. Hare toekomst is verzekerd door de be- .noeming van de Heer ·A. Molenschot, onder wiens Directie de door de oorlogsjaren ontstane achterstand reeds thansvrijwel geheel is ingehaald en wiens kundigheden zeer zeker de garantie 

Uit de Geschiedenis van Brabant 
III. 

In enkele jaren wist Brabant zijn achterstand in te halen. Met alle krachten ging men ontginnen, wegen en kanalen aanleggen. Het ging nog niet zo heel gemakkelijk.Er was tegenwerking, er was geen geld,men moest wennen aan de vrijheid. Onder Napoleon werden talrijke wegenaangelegd, die nu in de volksmond nog de naam van Napoleonswegen dragen.De weg van Breda, Tilburg, 's Hertogenbosch naar de garnizoensstad Grave dateert uit die tijd. De Zuid-Willemsvaart werd in de jaren1823-1827 gegraven van Den Boschnaar Maastricht. Later werd dit doorge� trokken naar Luik. In de negentiende eeuw kwam er overaleen bloei in verschillende soorten industrie. De Tilburgse Wolindustrie, delinnenindustrie rond Eindhoven en Boxtel, de katoennijverheid in Helmondwerden al gauw belangrijke bronnen vaninkomsten voor Brabant, speciaal voor de Meierij. Omstreeks 1825 kwamen de weef- enspinmachines in gebruik, terwijl enigetijd later de ijzerfabrieken te Helmond,de sigarenfabrieken te Boxtel, Valkenswaard, Eindhoven en omgeving gebouwdwerden. 
Martina C. dochter van J. W. v. Oorschot en H. Voogd - .Joseph A. J. M. zoon van L. W. v. Ierse! en van P. J. Ebben - Gerardus A. C. zoori van A. J. v. Erp en W. M. v. Gemert - Marinus H. zoon van .G. M. v. Es.eb en A. v. d .Meijden. 
ONDERTROUWD: Roelof Dekker enFrancisca C. J. van Zeeland. GEHUWD: Adrianus C. Bevers en Henrica M. de Laat - Hubertus van Dun enIrmgard Th. Vorstenbosch - Hendrik A. Snellaars en Francisca H. P. Bertens.
OVERLEDEN: Willem Schalx, oud 77 jaren. 

bieden voor het bereiken van het hpogstmogelijke peil. We willen nog enkele belangrijke datauit het bestaan van Boxtel's Harmoniereleveren, dagen waarop heel Boxtel extra trots was op de verrichtingen van ,,zijn" Harmonie, dagen waarop. in Boxtel schalde het "We hebben de eersteprijs gewonnen"! Buiten beschouwing latend de kleinere successen van de eerste jaren ( vergetenwe ook niet de moeilijke jaren van deeerste wereldoorlog), memoreren wij: 1922 Eindhoven: derde afdeling, 1 e prijsmet ereprijs, medaille van H.M. de Koningin; 1924 Venlo :tweede afdeling, 1e. prijs metereprijs, medaille van Z. K. H. PrinsHe.ndrik; 1926 Roosendaal, eerste afdeling 1 e prijs;1928 Rotterdag: . Afdeling Uitmuntendheid, 1 e prijs; 1932 Eindhoven: Hoogste Ereafdeling, 1 eprijs met ereprijzen, medailles van H. M. de Koningin en H. K. H. Prinses Juliana.Ziedaar een aantal successen om fier opte zijn. • Boxtel's Harmonie gaat nu feesten en welverdiend. Vóór de receptie in het receptiezaaltjeachter Café De Kom zal door de HeerJ. van Oerle Fzn., namens de Boxtelsebevolking aan de Harmonie worden aangeboden de bij de bevolking ingezameldebijdrage voor het instrumentenfonds, ingesteld voor de aankoop van nieuwe instrumenten. Gaama willen we er in dit verband nogop wijzen, dat zij, die alsnog een bijdragen willen schenken, dit kunnen doen, ook na de feestelijkheden, bij de HeerW. van de Laar Jr., Prins Bernhardstr. 9.Zondag zal er in de Parochiekerk vanSt. Petrus om kwart over negen een H.Mis worden opgedragen voor de levendeen overleden leden en vrienden van deharmonie. Zaterdag en Zondag worden er muzikale wandelingen gemaakt, terwijl er Maandagavond in de zaal achter Hotel Riche·een groot bal zal worden gegeven. De jubilarissen der vereniging zijn: de Heer W. Prick, die• we, zeker met instemming ook van en zonder tekort te·doen aan de anderen, extra mogen noemen als een van de grootste stuwers enwerkers van Boxtel's Harmonie, de HeerA. Nooren en de Heer C. van Eijndhoven. Deze vieren hun 40-jarig feest. Hun 25-jarig jubileum vieren: de Heer A. Bekkers, de Heer H. vanLiempt en de Heer A. Spierings, welkelaatste. niettegenstaande bijzonder drukke bezigheden de Harmonie toch nimmerin de steek liet. 
Al deze jubilarissen zullen Zondag in dehulde die hen gebracht wordt, kunnenzien hoezeer hun werken voor de Harmonie werd gewaardeerd. 40-jarige Boxtelse Harmonie: in marstempo op naar de 50 ! 

De schoenindustrie in Tilburg en DeLangstraat en weer wat later de ·Philipsfabrieken te Eindhoven. De grote ontginningen van de Peel en talrijke andere streken. De nieuwe boerderijen, de nieuwe landbouwmachines en diverse hout-industrieën, zoals de klompenmakerijen, destoelenfabrieken te Oirschot. Dat alles gaf aan Brabant een hoge bloei. Door dat alles kon Brabant de achterstand inhalen. Alleen op cultureel gebied bleef het nogachter bij het Noorden. De kansen omgrote ku'nstprestaties te gaan zien is inBrabant nog niet zo erg groot. Kunsttentoonstellingen blijven in de grote steden. Toneelopvoeringen van beroepsgezelschappen blijven voor de grote stedengereserveerd, daar men op het platteland geen outilage daarvoor heeft. Vanbehoorlijke concerten behoeven we helemaal niet te spreken. Ook bleef er onder het volk van de Meierij altijd nog een terughoudendheidvoor het al te schone, dat men niet dachtte kunnen begrijpen. Maar over het algemeen is de ·mentaliteit van het volk rijp aan het wordenvoor een cultuur van hogere standing. Men grijpt nu ten minste naar iets hogers dan de draken der dorpstoneelgezelschappen. Men verlangt nu ten minste naar eenander geluid dan de grote trom derdorpsharmonie. De wil voor het schone is aanwezig. De cultuurgeschiedenis van ons volkwacht alleen nog maar op. mogelijkheden,initiatiefnemers en vrede. Daarna zal men een nieuw hoofdstuk kunnen schrijven over de vooruitgang •van de Brabantse beschaving. 
H.v.d. M.

Corresponden
t

ie 
Hans van Bergen. Wij nemen geen stukken op van anonyme inzenders, ook niet·at tekenen zij met een schuilnaam, zoalsU doet. 
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Voor de Landbouwers 
Wie maakte de kunstmest? 

Vóór 75 jaar stierf 
een groot geleerde 

Fantastische hoeveelheden kunstmest 
worden jaarlijks door onze boeren op de 
akker gebracht. Een geweldige industrie 
is ontstaan, die het mogelijk maakte deze 
kunstmeststoffen, de chilisalpeter, de 
kalkammonsalpeter, de kalkstikstof, het 
superfosfaat,. het thomasslakkenmeel en 
vele andere, meer doeltreffend en goed
koper te fabriceren. 
Zonder hen zouden onze akkers, waar 
de oogst ieder jaar opnieuw wordt afge
haald op de duur veram1en en de steeds 
groeiende wereldbevolking bedreigd wor
den met hongersnood. 
Hij, die ons daarvoor behoedde, was Jus
tus Liebig. Zoon van een drogist die 
naar het verhaal vertelt, van het gymna'. 
sium werd weggestuurd, omdat een por
tie knalzilver in zijn schooltas ontplofte. 
Van een wonderdokter op de markt had 
hij <le kunst van het knalzilver maken 
afgekeken en, wat belangrijker is, hij 
herkende erin de stoffen, waarmee hij in 
het kleine laboratorium van de drogiste
rij thuis experimenteerde. 
Dezè knalverbindingen bleven hem be
zighouden, zozeer zelfs, dat hij ook uit 
de apotheek, waar hij later werkte, we
gens een nieuwe ontploffing werd weg
gestuurd. En nog lang daarna op de uni
versiteiten van Bonn en Erlangen, en in 
de laboratoria van Gay-Lussac en Thé
nard te Parijs, waar hij !]1et behulp van 
een studiebeurs was terechtgekomen. De 
samenstelling van deze explosieve stoffen 
werd zijn eerste succes. 
Het Parijse leven, waarin hij met de 
meest vooraanstaande natuuronderzoe
kers kennis maakte, is van grote beteke
nis geweest voor zijn wetenschappelijke 
vorming en ook later heeft hij het con
tact met de Franse hoofdstad nooit ver
broken. 

IN EEN OUDE KAZERNE.
In 1824 keert hij terug naar Duitsland. 
Als jong dokter in de chemie, die zich 
reeds een naam had verworven met de 
ontdekking en samenstelling van verschil
lende organische verbindingen, gaat hij 
daar verder. Het werk van die dokter 
werd met grote belangstelling gevolgd 
door alle natuuronderzoekers van zijn 
tijd; met name de oude Berzelius, een 
der grondvesters der moderne chemie, is 
hem zeer genegen. Het is dan ook niet 
verwonderlijk, dat hij nog datzelfde jaar 
benoemd wordt tot professor aan de uni
versiteit van Gieszen. Nauwelijks een en 
twintig jaar oud, omringd door vele 
oudere, ten dele afgunstige collega's, 
baant hij zich een weg door de vele 
moeilijkheden, die hem hier wachten. 
Een laboratorium wordt, zo goed en zo 
kwaad als het gaat, ingericht in een oude 
kazernezaal, die 's winters niet verwarmd 
kan worden; de experimenten met ex
plosieve of vergiftige stoffen vinden bui
ten plaats onder een zuilengalerij der 
kazernewacht. 
Omstreeks deze tijd ontstaat zijn hechte 
vriendschap met die andere grote che
micus, Wöhler. Deze laatste was bij zijn 
onderzoek van het knalzuur, dat reeds 
.eerder door Gay-Lussac en Liebig was 
geanalyseerd, tot geheel andere resulta
ten gekomen dan deze beide onderzoe-

Actuë1e Citaten 

STAATKUNDE 
BEGRIJPELIJK ONVOLMAAKT. 

Staatkunde is een werk van lange 
adem. De krant daarentegen is een 
werk van een dag. En aangezien 
thans de doorsnee burger de bouw
stoffen voor zijn Q.Ordeel over de 
staatkunde moet putten uit de krant, 

die vandaag met grote letters opmaakt 
wat zij morgen vergeten is, heeft zijn 
inzicht in staatkunde de neiging van 
dag tot dag te veranderen en heen en 
weer geslingerd te worden met de 
moeilijkheden en tegenslagen van het 
moment. 
. . ... . Iedere dag staan deze in de 

kranten. Iedere dag is er stof tot op
winding en stof tot critiek. Dit zijn 
echter niet de proefstenen, waarnaar 
de weldenkende burger· zijn oordeel 
over de staatkunde opbouwt. 
. . . . . .  Alsof er ooit een regering zal 
optreden gedurende welker bewind 
een vrije pers niet dagelijks vol zal 
staan met soortgelijke critiek. Zolang 
regtren mensenwerk blijft, staat het 
onder de vloek der onvolmaaktheid 
van ieder mensenwerk. 

(De Maasbode). 
HOLLANDSE KORTZICHTIGHEID. 

Er is een prima Technische Hoge
school in Delft, die Delftse roem· zou 
kunnen heten. Maar mag er daarom 

elders in ons land geen Technisch 
Hoger' onderwijs gegeven worden? 
"Neen", zegt de Delftse Senaat "dat 
kunnen wij alleen" en zij zonden een 
protestbrief naar de minister en ge
ven zich bloot in al hun verwaten
heid "Dat wordt toch maar half werk 
in het Zuiden", beweren zij. Daar
mee kan Philips opdoeken, en Orga
non en de mijnen, en alle andere uit
stekende laboratoria constructie-be
drijven etc. etc. Maa'r de Delftse Se� 
naat is geen ministerraad. De tweede 
T. H. zal toch komen. We hopen in 
het Zuiden. Want we popelen om te 
bewijzen, dat we het goed zullen en 
goed kunnen doen. Gelijk we reeds 
meer deden. Als we de lengte kre-
gen .... . . . .  . 

(Edele Brabant). 
LUSTELOZE MEERDERHEID 
TEGENOVER 
DWINGENDE MINDERHEID. 

Waarom laten 800 millioen katholie
ken zich op sleeptouw nemen door 
20 millioen communisten? De alge
mene lusteloosheid onder de christe
nen is daar de schuld van. 

(Pater Fénelon Roy S.J.) 

kers. Maar uit het aanvankelijk menings
verschil groeide hun vriendschap en een 
vruchtbaar samenwerken. Maar het bleef 
aan de oude Borzelius voorbehouden de 
wetenschappelijke betekenis van dit me
ningsverschil te zien. Naar aanleiding 
hiervan voerde hij het begrip "isomeren" 
in de organische chemie in, een ontdek
king die van ontzaglijke betekenis is ge
weest voor de ontwikkeling van deze 
tak van wetenschap. 
Liebig werkte intussen succesvol verder. 
De analyse van organische stoffen werd 
door hem tot het uiterste vereenvoudigd 
en hij verrijkte de theoretische kennis 
met een geheel nieuwe theorie. 
Sinds 1831 voert hij de redactie van een 
wetenschappelijk tijdschrift, dat weldra 
onder de naam van "Liebig's Annalen" 
zou uitgroeien tot een der beroemdste 
op het gebied der organische chemie. 

LANDBOUWKUNDIGE 
PROBLEMEN. 

Omstreekt 1840 houdt hij zich echter 
met geheel nieuwe problemen bezig; de 
landbouwkundige. 
Jaarlijks oogsten ¼'.ij geweldige hoeveel
heden koolstof van onze akkers en wei
landen af. Toch vermeerdert in onze bo
dem het humusgehalte, dit ·zijn de rot
tingsproducten der plantenresten. 
Het is duidelijk, zegt Liebig, dat deze 
koolstof niet uit niets ontstaat, maar toch 
ergens vandaan moet komen, en de op
lossing van dit vraagstuk vindt hij in het 
koolzuur uit de lucht, dat de planten 
regelmatig bij hun stofwisseling opne
men. Maar niet alleen de koolstof, ook 
de stikstof, de kalk en vele andere stof
fen worden ieder jaar met de oogst van 
het bouwland weggereden. En ook deze 
stoffen moeten regelmatig worden aan
gevoerd, wil de akker tenslotte niet ver
schralen. 
Volgens Liebig kunnen wij de opbrengst 
van onze akkers vergroten door hen met 
deze stoffen te bemesten. Hij geeft de 
richtlijnen aan, hoe zulk een bemesting 
dient te geschieden, zoekt uit vele ver
bindingen die uit, welke als kunstmest
stoffen de meest geschikte zijn en be
wijst op proefakkers de waarheid van 
zijn beweringen. 

0-0 

Aan tegenstanders ontbrak het hem niet, 
maar de ,resultaten van zijn werk leg
den hen spoedig het zwijgen op. Hem 
viel de vreugde ten deel, die maar wei
nig grote onderzoekers gekend hebben, 
tijdens zijn leven nog algemeen erkend 
en geëerd te worden. In 1850 wordt hem 
door de Franse geleerde Dumas het Le
gioen van Eer overhandigd; de Koning 
van Beieren spaart moeite noch kosten 
om Liebig over te halen naar München 
te komen om de landbouw van Beieren 
op een hoger peil te brengen. 
Daar voert hij enkele jaren later door 
middel van lezingen en artikelen een 
nieuwe, levendige strijd om het inzicht 
in de nog zo talrijke problemen der orga
nische chemie te verhelderen. Bekend is 
uit deze tijd zijn onenigheid over de 
alcoholische gisting, met de grote Franse 
onderzoeker Pasteur, met veel bitter
heid soms gevoerd, en waarin beide, zo
als later zou blijken, het bij het rechte 
eind gehad hebben. 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat von 
Liebig is gestorven, maar onsterfelijk blij
ven voor ons de resultaten van zijn werk, 
die ons voor onze ondergang behoeden. 

TH. PAYENS. 

Week in - Week uit 

ONDERNEMINGSRAAD. - Minister 
Drees heeft een sociaal economisch wets
ontwerp ingediend, betreffende de on
dernemingsraden als aanvulling op de 
Bedrijfsorfanisaties. Elke onderneming
met 25 o meer werknemers krijgt thans 
een ondernemingsraad, die een schakel 
zal vormen tussen werkgever en werk
nemer. 
KONING LEOPOLD . ....:._ Koning Leo
pold heeft in een brief aan de eerste 
minister verklaard, dat er geen sprake 
van troonsafstand kan zijn, zolang niet 
aangetoond wordt, dat de meerderheid 
van de bevolking de terugkeer van de 
koning niet wenst. Deze uitspraak heeft 
resoluut ,en einde gemaakt aan de socia
listische insinuatie- en fluistercampagne. 
GEVOELIGE COMMUNISTISCHE 
NEDERLAAG. - Bij de verkiezing in 
Finland, die in ambtelijke kringen "een 
kleine aardbeving" wer.cl genoemd, ver
loren de communisten liefst 11 zetels. 
De agrarische Partij boekte een winst 
van 10 zetels. 
Mr. P. J. H. AALBERSE OVERLEDEN. 
- Een van de meest achtenswaardige
en verdienstvolle figuren uit 't Neder
landse staatkundige leven is ons door de
dood ontvallen. De (77-jarige) Aalberse
heeft zich een democraat; een volksman
getoond, wie de eerlijkheid van het hart
naar de lippen welde en hem tot daden
bezielde. Klinkende daden, die zijn voor
gestane theorieën en beloften bezegel
den.
GEDEMOBILISEERDEN PARAAT! 
Aan alle militairen, die uit Indië terug
keren zal worden verzocht zich ter be
schikking te houden van de militaire 
autoriteiten, daar de regering het raad
zaam acht voorbereid te zijn op kritieke 
situatiçs, welke zich in het binnenland 
zouden kunnen voordoen. 
WEDEROPBOUW. - Er zullen per dag 
(10 jaren lang) 180 huizen gebouwd 
moeten worden, wil men weer tot het 
normale woningpeil terug komen. ,,De 
kwaliteit van die woningen mag onder 
geen voorwaarde beneden die van 1939 
blijven" aldus de Minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting. 
VERKIEZINGEN 1948. - De Katho
lieke Volkspartij bleef bij de verkiezin
gen in Nederland onverzwakt, terwijl de 
P. v. d. A. 2 zetels verloor, evenals de
communisten. De zetels, die hierdoor
leeg kwamen, raakten verspreid onder de
nieuwe partijen.

Distribl}tie=Nieuws·

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het' tijdvak van 11 Juli 
tot en met '.24 Juli 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: • 
Bonnen voor brood 
007-2 Brood: 800 gram brood (geldig

tot en met 17 Juli). 
008-2 Brood: 200 gram brood (geldig

tot en met 17 Juli).
009 "Brood: 400 gram brood (geldig tot 

en met 17 Juli). 
Alle bonkaarten 808 
014 Algemeen: 750 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz. 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

01.> Algemeen: 400 gram brood of 
rantsoen gebak. 

Tabaks- en Versnaperingenkaarten QA, 
QB, QC 808 
73, 74, 77 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten 

of kerftabak. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 9 Juli worden gebruikt. 
Niet aangewezen zijn en vernietigd kun
nen worden de bonnen: 
452, 454, 455, 954, 955 Melk, 460 461, 
462, 467, %4, %6, %7 Reserve, 973, 
975, 979, 390, 420, 450, 890, 920, 950 
van de bonkaarten 806. 
DISTRIBUTIEKRING 
's-HERTOGENBOSCH 

Officiële Publicatie 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend: 
Uitreiking bonkaarten 810 en toeslag
kaarten MD 810-811 voor a.s. en jonge 
moeders in de week van 12 t.m. 17 Juli 
1948 aan personen, waarvan de bonkaart 
niet is afgestempeld. 

BOXTEL in lokaal Burgakker 3, van 
9-12.30 uur en van 14-16 uur.
Aan zelfverzorgers op:
12 Juli de letters Ga t.m. He.
14 Juli de letters Hi t.m. Ki.
15 Juli de letters KI t.m. L.
16 Juli de letters M t.m. N.
HAAREN in Café Wed. M. v.d. Braak, 
A 167, van 9-12.30 uur en van 14-
15.30 uur. 
12 Juli de huisnummers A 126-A 190 
(zelfverzorgers). 
HELVOIRT in Café W. v. d.Ven, D 108, 
van 9-12.30 uur en van 14-15.30 uur. 
14 Juli de huisnummers A 130-B 40 
(zelfverzorgers). 
LIEMPDE in Café M. v. Vlokhoven, 
A 71, van 9-12 uur v.m. 
13 Juli v.m. de letters D t.m. G (zelf
verzorgers). 
ESCH in Café G. v. Schijndel, B 14, 
van 13.30-15.30 uur n.m. 
13 Juli n.m. de letters F t.m. G (zelf
verzorgers). 
De bonkaarten worden versterkt over
eenkomstig de ingeleverde inwisselings
bonnen. 
Medegebracht dienen te worden de 
Tweede Distributiestamkaarten en de 
lossè inwisselingsbonnen. 
ATTENTIE 
Voor de juist dag van afhalen der bon
kaarten voor de periode van 24 October 
t.m. 18 December wordt het publiek
verwezen naar de datum, die wordt af
gestempeld in het blanco vakje (naast 
de inwisselingsbon) aan de voorzijde van 
de, op bovenvermelde data, uit te reiken 
bonkaarten. 
Openstelling kantoren t.b.v. de uitrei
king bonkaarten. 
's-HERTOGENBOSCH. In den Boeren
mouw 15, van 8.45-12.15 uur en van 
14-17 uur.
Zaterdags van 8.45-12 uur.
In de Gemeenten VUGHT (Cromvoirt),

, ST. MICHIELS-GESTEL (Gemonde), 
'in de bekende lokalen van 9.30-12.30 
uur en van 13.30-16.- uur. 
Zaterdags van 9.30-11.30 uur. 
In de Gemeenten BOXTEL (Gemonde) 
van 9-12.30 uur en van 14-16 uur. 
In de Gemeenten SCHIJNDEL en HAA
REN van 9-13.30 uur en van 14-
15.30 uur. , 
In de Gemeente LIEMPDE van 9-12 
uur v.m. • In de Gemeente ESCH van 13.30-15.30 
uur n.m. 

Sociale Verzekeringen 
HET BEDRIJFSPENSIOENFONDS IN 

DE LAND- EN TUINBOUW.
• Nogmaals willen wij er op wijzen hoe
belangrijk het is dat land-, tuin-,
D.U.W.-arbeiders en zij die in aanver
wante agrarische bedrijven als arbeider
werkzaam zijn zich laten registreren.
In aanmerking komen zij die op of na
,1 Mei 1947 65 jaar geworden zijn, als
mede die na genoemde datum 17 jaar
werden.
Zodra het bedrijfspensioen in werking
treedt komt de eerstgenoemde groep di
rect voor premieuitkering in aanmerking
alsmede weduwen en wezen van land- en
tuinbouwarbeiders waarvan de echtgeno
ten op of na 1 Mei 1947 zijn overleden,
en ook diegenen, die in dit tijdvak in
valide geworden zijn.
De practijk heeft reeds uitgewezen dat 
de plaatselijke commissie, belast met de 
registratie niet veel moeite heeft om hen 
te overtuigen van hun voordeel; moeilij
ker wordt het met groep twee, waaron
der veel boerenknechten die hun pen
sioen nog moeten opbouwen. Dat echter 
ook voor hun de registratie belangrijk 
is hopen wij duidelijk te maken. 
Voor alle arbeiders in de landbouw enz. 
(men schat hen op 300.000) zal de pre
mie vanaf 1 Mei 1947 tot het van kracht 
worden van het pensioenfonds worden 
gereserveerd in het landbouw egalisatie
fonds. Dit bedrag vormt de kern van 
het pensioenfonds. Voor ieder arbeider 
dus wordt een zeker bedrag oereser
veerd, doch het is begrijpelijk dat men 

niet op g1ssmgen te werk gaat en ver
langt men de registratie van iedere in 
aanmerking komende arbeider. 
Hoe meer aanmeldingen dus, hoe groter 
het bedrag zal zijn, dat de kern zal vor
men wat ten slotte ten goede komt aan 
de belanghebbenden daar dit hun niets 
kost, omdat de Staat dit bedrag betaalt. 
Wie zich echter nu niet laat registreren 
en wacht tot hij het bij een e.v.t. wet 
verplicht wordt, verliest zijn recht op de 
gereserveerde premie en zal dus zijn 
pensioen geheel zelf moeten opbd'uwen 
daarbij worden op hem geen overgangs'. 

bepalingen toegepast. Deze achterblijvers 
doen zichzelf schade aan, doch ook de 
mede-arbeiders-gemeenschap en bezor
gen de plaatselijke commissies veel last. 
Volgende week hopen wij indien er 
ruimte is, met nog een artikeltje terug 
te komen, terwrjl wij in hetzelfde num
mer een advertentie willen plaatsen waar 
de betrokkenen van Boxtel en Gemonde 
zich ter registratie kunnen vervoegen. 

De plaatselijke • Verzekerings-Commissie.
"VRIJ" LOON EN LOON IN DE ZIN 

DER ZIEKTEWET. 
Een werkgever bracht op het loon van 
zijn werknemer niet in IUindering de 
loonbelesting, het door de. arbeider ver
schuld!gde aandeel in de premie inge\'.olge 
het Ziekenfondsbesluit en hetgeen door 
de werkgever van de Ziektewetpremie op 
het loon in mindering mag worden ge
bracht. 
De arbeider was dit overeengekomen, 
wat veelvuldig voorkomt en hij ontving 
dus een zogenaamd "vrij" loon, loon 
waarop niets meer in mindering wordt 
gebracht. De vraag, waar het om gaat is, 
i�?ien deze arbeider ziek wordt ontvangt 
h11 dan 80 % van zijn "vrij" loon of is 
hetgeen in mindering is gebracht als loon 
te beschouwen. 
De Centrale Raad van Beroep deed on
langs uitspraak dat hetgeen in mindering 
gebracht had moeten worden niet als 
loon . is aan te merken. 
Voorbeeld. I. Een arbeider heeft een 

,, overe�ngekomen loon van f 50 per week. 
Op dit loon mag door de werkgever in 
mindering wprden gebracht, de loonbe
lasting, 2 % Ziekenfondspremie en 1 %
Ziektewetpremie. Laten wij deze inhou
dingen nemen op totaal f 6,-, dan rest 
een netto loon van f 44,-. Wordt deze 
arbeider ziek, dan ontvangt hij een uit
kering van 80 % van f 50,- derhalve 
van het bruto loon. 
Voorbeeld Il. Een arbeider komt met 
de werkgever overeen dat hij "vrij loon 
zal ontvangen f 50,- per week. In feite 
kan nu gezegd worden, dat de arbeider 
een hoger loon ontvangt dan f 50,
dat na aftrek der bovengenoemde inhou
dingen het "vrije loon" geeft. De inhou
dingen bovengehoemd van ± f 6 -
worden niet als loon aangemerkt ln 'bij 
ziekte of arbeidsongeschiktheid tenge
volge van een ongeval wordt niet 80 %
van f 56 (f 50 + f 6) doch eveneens 
van f 50,- per week uitgekeerd. De 
arbeider benadeelt zich zelf door een 
"vrij loon" overeen te komen. Voor de 
loonbelasting gaat men echter als volgt 
te werk. 
Bij het bedrag van f 50,-, dus het "vrije 
loon" wordt de over f 50,- verschul
digde loonbelasting geteld, aangenomen 
dat deze f 5,- bedraagt dan wordt als 
loon f 55,- genomen en daarvan wordt 
de loonbelasting berekend. Voor de So
ciale Verzekeringswetten is het "vrije 
loon" geldend. 
Het heeft derhalve geen z-in in voorko
mende gevallen een hoger loon op te 
geven �at wil zeggen het "vrije loon" 
vermeerderd met hetgeen de werkgever 
had moeten inhouden, doch dit niet heeft 
gedaan en zelf voor die lasten aanspra
kelijk wordt gesteld. 
Wat de Noodvoorziening Ouden van 
Dagen betreft zou ik een waarschuwend 
woord willen laten horen. 
Hier en daar zijn er nog wel eens on
regelmatigheden of verzuimen begaan 
bij het aanvragen van een nooduitkering. 
De betrokkenen kunnen hiervan grote 
nadelige financiële gevolgen hebben. 
De Ouderdomsuitkering kan namelijk 
met terugwerkende kracht worden inge
trokken indien belanghebbende bij het 
aanvragen der uitkering een onjuiste 
opgave heeft gedaan. 
Hierbij kan tevens worden bepaald dat 
betrokkene binnen een zeker tijdvak 
niet meer in aanmerking komt voor een 
nieuwe uitkering. Dit tijdvak kan op ten 
hoogste 5 jaar worden bepaald. 
Wanneer er zich feiten of omstaridig
heden voordoen welke aanleiding kunnen 
geven tot uitkering of vermindering der 
uitkering, dan moet de betrokkene bin
nen 14 dagen hiervan mededeling doen 
b.v. als hij weer arbeid in loondienst
verricht.
Behalve intrekking van zijn ·uitkering en
terugbetaling van het te veel genotene
kan hij bovendien strafrechtelijk worden
vervolgd. Men zij dus gewaarschuwd. ,, H. V. d. K..

EEN FRISSE DRONK 

AAN TAFEL! 

i\foC'Jer, als U er prijs op stelt, 
dat Uw huisgenoten Uw kook
kunst extra éér aandoen, zorgt 
dan ,lat er De Gruyters Lier op 
tafel staat. Een rrlas koel schui
lllt'lld hier doet ,Ïe eetlust "Oed • 

0 • 

v:.inzclf wordt er dan no� eens 
een keer flink opgeschept! 
Trouwens de mannen in huis 
traeteer.t • U er Lij tal van ge• 
lcgcnhcden mee. Zorgt dus, dat 
U altijd een paar flesjes in huis 
hebt. De Gruyter heeft een 
;?Oede soort licht en donker. 
Van 9 Juli t/m 15 Juli 3 flessen 
voor nog géén gulden; voor 
slechts 90 cent! 
819 

Gesprek van Vanavond 
OVER REDEVOERINCEN, 
Hl.1'ZEN, ALCOHOL 
EN VECHTPARTIJEN 

In vredestijd is a1les veel moeilijker dan 
in tijden van verkiezingsstrijd. Probeer 
maar eens een goed spreker te krijgen 
voo_r een openluchtmeeting, een verga
dering of een .kunstavond. Met moeite 
:z:ult ge hierin slagen. De heren, tot wie 
gij een dergelijk verzoek zoudt richten 
hebben geen tijd. 
Maar als de verkiezingen komen dan 
kunnen zij d_ag in dag uit 'redevoeringen 
afsteken, tot zelfs twee of drie maal 
per dag. Eigenaardig is dat. 
Ook eigenaardig is het dat nog steeds 
grote gezinnen uit goede huizen ge-
weerd worden. 
Allerlei bezwaren zijn er te vinden om 
een groot gezin te laten zitten in een 
veel te klein huis, terwijl grote en schone 
huizen voor enkele mensen behouden 
blijven. Maar 't mooiste is dat zelfs 
de hogere instanties tegen d�ze liberale 
geest niets kunnen verrichten. 
Ook schijnt men niet veel te kunnen 
doen tegen de geest van alcoholisme 
die overal meer veld begint te winnen'. 
Iedere Zondag kunnen wij 't schouw
spel waarnemen, dat vijftig jaar geleden 
normaal was. 
Lange slungels bengelen door de straat, 
maken kabaal en dringen ergens een 
café of een huis binnen om er wat de 
boel op stelten te gaan zetten. 
Dat is niet speciaal in Boxtel 't geval. 
Neen dat is op talrijke dorpen zo. 
Het behoeft niet eens meer kermis te 
worden om dronken te zijn. 
Natuurlijk kan de politie hier wel veel 
doen, maar niet alles 
Het moét niet moeilijk zijn om een aan
tal verbalen tegen dronken mensen te 
maken. 
Obk kan 't niet zo moeilijk zijn, enkele 
mensen die te diep in 't glas keken, 
onder 't Raadhuis te zetten, al blijkt 
dat soms wel eens moeilijk te zijn. 
Maar daar ligt niet de oplossing van dit 
kwaad. Die is veeleer te vinden bij . de 
gastheren of herbergiers. 
Zij kunnen dit kwaad het best helen. 
Wanneer de gasten de maat niet meer 
weten, dan dient de gastheer daarvoor 
te zorgen. 
Maar ja, dat 'zijn :z:o maar gedachten 
v� een vrome prater, een eigenwijs man, 
die nog vertrouwt in de goede wil der 
mensen. 
Natuurlijk weet iedereen, dat een man,
die een borrel drinkt een goed mens is. 
Boze mensen lusten geen borrels. 
Maar de zwakheid van de meeste borrel
drinkers is: dat zij geen maat houden. 
Alcohol levert de brandstof voor vecht
partijen, zelfs tussen goede mensen. 
De verkiezingsstrijd, het dingen naar 
een nieuwe woning en het heffen van 
een glas jenever zijn zeer goede zaken, 
als ze goed gericht blijven. 
Maar wil men vrede bewaren, dan is 't 
goed de "mate", de matigheid te be
trachten. En de vrede is die kleine moei
te toch wel_ waard. 

H. v. d. M.

SPORT-NIEUWS 
BOXTELSE 

ATHLETIEKKAMPIOENSCHAPPEN 

Zondag l.i. hadden de athletiekwedstrij
den plaats om ·het Boxtelse kampioen
schap. 
Hoewel de belangstelling bij de opening 
niet zo bijster groot was, nam deze tij
dens de wedstrijd gestadig toe en kon de 
afdeling Athletiek tevreden zijn. Jammer 
dat deze weldadigheidwedstrijd vanwege 

. de weersomstandigheden onderbroken 
moest worden, daar de fikse regenbui 
het nog af te werken programma, o.a. 
de lange afstandnummers, zéér bemoei
lijkte door het zware parcours waar
èoor de gemaakte tijden niet zo gunstig 
werden. 
Toch werd er op deze afstand van 3000 
m, flinke strijd .om de leiding gegeven, 
en waren het vooral de junioren die de 
toon aangaven, en de eerste drie plaat
sen op dit nummer (zij het buiten mede
dinging) voor hun rekening namen. 
De 1500 m voor senioren werd een ge
moedelijk partijtje, welke door de oudste 
deelnemer (welke 47 jaren telde) ge
wonnen werd in een behoorlijke sprint 
op de laatste 80 me_ter. Gezien de ge
maakte tijd en de 4 hoekenhindernis 
op het gladde parcours, is dit een goede 
prestatie. 
Wij geven hier het eind-resultaat en de 
voornaamste uitslagen._ 
Algemeen kampioen: W. v. d. Wouw,
met 23 punten; Kampioenschap senioren: 
Jo v. d. Boogaard, met 22 punten; 
Kampioenschap 'veteranen: J. v. tl.
Wouw, met 18 punten; Kampioenschap 
junioren: W. v. d. Wouw, met 23 punten. 
Senioren. 
2e prijs J. Sweegers, met 20 punten; 3e 
prijs J. v. Berkel, met 16 punten; 4e prijs 
F. Leermakers, met 14 punten; 5e prijs
H. Verheyden, met 13 punten; 6e prijs
J. v. Geffen, met 7 punten; 7e prijs
J. Huyberts, met 6 punten; Se prijs H.
de Jong, met 4 punten.
Veteranen. 
2e prijs L. Colla, met 15 punten; 3e 
prijs M. v. Eindhoven, met 4 punten; 
4e prijs H. v d. Burgt, met 3 punten. 
Junioren. 
2e prijs W. Poirters, met 18 punten; 3e 
prijs L. v. Weert, met 16 punten; 4e 
prijs J. Hurks met 12 punten; 5e prijs 
J. Peynenburg, met 9 punten; 6e prijs
H. v. d. Sande, met 6 punten.
Resultaten: 

Boxtelse Kampioenschappen Athletiek. 
80 m Junioren. 
L. v. Weert, to sec.; W. v. d. Wouw
10.2 sec.; J. Hurks, 10.3 sec.; W. Poir
ters, 11 sec.; H. v. d. Sande, 11.5 sec.;
J. Peynenburg, 12 sec.



Kogelstoten, Junioren. 
Willy v. d. Wouw, 8.89 m; W. Poirters 
7.80 m; J. Hurks, 7.52 m; J. Peynenburg, 
7.25 m; L. v. Weert, 6.98 m; H. v. d. 
Sande, 6.68 m. 
Hoogspringen, Junioren. 
Willy v. d. Wouw, 1.45 m; W. Poirters, 
1.35 m; L. v. Weert, 1.35 111; J. Pey
nenburg, 1.30 m; H. v. d. Sande, 1.25 
m; J. Hu�ks, 1.20 m. 
Verspringen, Junioren. 
Willy v. d. Wouw, 4.82 m; W. Poirters, 
4.75 m; L. v. Weert, 4.61 m; J. Hurks, 
4.25 m; J. Peynenburg, 4.09 m; H. v. d. 
Sande 3.89 m. 
100 m hardlopen, Senioren: 
J. Sweegers in 12.3 sec. F. Leermakers in
12.6 sec. J. v. Geffen in 12.6 sec. H. Ver
heyden in 12.7 sec. J. v. Berkel in 12.8
sec. H. de Jong in 13.1 sec.
400 m Senioren : 
J. v. d. Boogaard 1 min. en 3.2 sec. J.
v. Berkel 1 min. 4 sec. J. Sweegers 1 min.
5 sec. H. Verheyden I min. 9 sec. H. de
Jong I min. 16 sec. 
3000 m Senioren: 
L. v. Weert (Junioren) 11 min. 52 sec.
J. Peynenburg (Jun.) 12 min. 5,2 sec. W.
Poirters (Jun.) 12 min. 23 sec. (alle drie
buiten mededinging) J. Sweegers (Sen.),
J. v. d. Boogaard (Sen.), J. v. Berkel
(Sen.) zelfde tijd.
De no. 1 en 2 zijn getrainde leden van
<le afdeling Voetbal van ODC en vorm
<len met no. 3 de junioren, welke de
toon aangaven.'
Verspringen Senioren : 
J. v. d. Boogaard 5.20 m; H. Verhey
<len 5.06 m; F. Leermakers 5.04 m; J.
v. Berkel 4.99 m; J. v. Geffen 4.90 m; 
J. Sweegers 4.84 m.
Hoogspringen Senioren: 
J. v. d. Boogaard 1.45 m; J. Swe'egers
1.40 m; F. Leermakers 1.40 m; H. Ver
heyden 1.35 m; J. v. Geffen 1.35 m; J.
v. Berkel 1.35 m.
100 m hardlopen Veteranen: 
J. v. d. Wouw in 14 sec. L. Colla in
14.4 sec. M. v. Eindhoven in 14.5 sec.
H. v. d. Bfrgt in 15 sec.
1500 M. hardlopen Veteranen: 
J. v. d. Wouw in 7 min en 4 sec. L. Col
la in 7 min. en 11 sec. 
Discuswerpen Veteranen: 
J. v. d .. Wouw 21.89 m; L. Colla 16.55 m.
De prijzen werden na afloop voorzover 
.aanwezig uitgereikt. Diploma's worden 
nog toegezonden. 
Alles bijeen een grettige middag in de 
,sport ten bate van het kind. 

R. K. S. V. BOXTEL 
Afd. Voetbal 

Jaarvergadering. 
Zaterdag 17 Juli wordt in het lokaal van 
<le Heer H. v. d. Meijden, Nieuwstraat, 
-de jaarlijkse algemene ledenvergadering
gehouden. Deze vergadering, die om 8
uur aanvangt, is toegankelijk voor alle
leden boven 16 jaar. : 
Candidaatlijsten, waarvan gevraagd
wordt, dat zij minstens door vijf stemge
rechtigde leden zijn ondertekend, moe
ten uiterlijk Vrijdag 16 Juli zijn inge
diend bij de secretaris, Eindhovense
weg 8.

N.V.B. JEUGDTOURNOOI.
De finale van het juniorentournooi,
waarover wij vorige week 'n bericht
plaatsten, werd nadien uitgesteld tot a:s.
Zondag 11 Juli. Op het Boxtel-terrein
worden dan de volgende wedstrijden ge-
speeld:

2 uur: Boxtel A-B.M.C. A.

3 uur: B.V.V. B-O.D.C. B
We wensen vooral onze plaatsgenoten
veel succes.

VOETBAL
De aangekondigde voetbalwedstrijd tus
sen vertegepwoordigende elftallen der
slagers- en bakkerspatroons werd in ver
band met de verkiezingen tot Dinsdag
13 Juli a.s. uitgesteld. Om half 7 zullen
de spelers en officials van het Markt
plein vertrekken naar het O.D.C.-terrein,
onder begeleiding van een der harmo
nieën.
De wedstrijd zal om 7 uur aanvangen
onder leiding van de heer v. d. Krabben,
geassisteerd door twee neutrale grens
rechters Mr. Gilliam en Mr. Isac.
De opbrengst is voor Katholiek Thuis
front. •

Wanneer de waarheid 
niet meer wordt gezegd 

"Niemand is goed dan 
God alleen ..... " 

Het is een bron van tragiek, dat deze 
beiden elkander voor vele mensen zo 
definitief uitsluiten: goedheid en waar
heid. Want het gecompliceerde leven 
dwingt ons gemakkelijk tot een goed
heid, dre de waarheid beentje licht .... ..  
Hoeveel ouders menen niet aan de liefde 
voor hun kinderen verplicht te zijn om 
hen te verwennen? En is het geen con
ventie om in gezelschap de onaangename 
dingen te verzwijgen, al ware het ook 
duizendmaal beter alles eerlijk bij name 
te noemen? Heeft zich in de loop der 
jaren geen "goedheidsbegeerte" ge
vormd, die in volslagen tegenspraak is 
met alle waarachtigheid? 
In die zin, in de zin van het burgerlijk of 
maatschappelijk goedzijn, komt men on
herroepelijk met de waarheid in con
flict. En dat niet éénmaal, doch talloze 
,keren. 
Men gaat schipperen. 

o-o
Voor wie aan één norm vasthoudt wordt 
het een onmogelijke opgave on{ beide 
met elkaar in evenwicht te houden. 

Contact met INDIË 
DANKBRIEF UIT IND!ë. 

Kota Moente, 23 Juni 1948 
Beste Vrienden uit Liempde, 

Een dezer dagen hebben we het feit 
herdacht, dat "De Schakel", de verbin
ding West-Oost, de verbinding van de 
inwoners van Liempde met de jongens in 
Indië, haar eerste jaargang beëindigde. 
Het is voor ons hier in de tropen iets 
vanzelfsprekends geworden wekelijks een 
Schakel te ontvangen en het valt op als 
hij eens ontbreekt of te laat komt. 
De meesten van U staan niet zo direct 
met "De Schakel" in verbinding om te 
oordelen over de waardering, welke de 
jongens in Indië koesteren voor het 
mooie werk dat in Liempde wordt ge
presteerd. Ja, ik spreek van Liempde, 
want geheel Liempde werkt mee, zoals 
blijkt uit de giften, geschenken, bijdra
gen etc., die allerwege worden vet·

strekt, om de jongens hun verblijf in de 
tropen te veraangenamen. 
Nu meende ik uit naam van alle soldaten 
een klein dankwoordje tot geheel Liemp
de te moeten richten bij de aanvang van 
de tweede jaargang van "De Schakel". 
Wij allen waarderen ten zeerste wat er 
in Liempde voor ons ·gedaan wordt. Wij 
danken U allen daarvoor Wij zullen 't 
nooit vergeten! 
Mochten er soms nog achterblijvers zijn, 
die deze actie niet ter harte gaat, laten 
deze zich dan eens realiseren, wat het 
betekent b.v. met uw verjaardag een 
cadeau te ontvangen. Voor ons is iedere 
"Schakel'' wekelijks een geschenk uit 
Liempde en de maandelijkse Thuisfront
pakjes nog meer! 
Ik dank namens alle jongens de directe 
,,Schakelaars", de trouwe medewerkers, 
die avond aan avond, week in week uit 
met de "Schakel" het "contact" leggen, 
en ik wens hen veel succes toe in de 
nieuwe jaargang. 
Maar . . . . ..  laten we hopen, dat de ver
binding West-Oost spoedig niet meer 
nodig zal zijn. 

J. v. SCHIJNDEL. 
Sumatra, 23 Juni 1948. 

Parochie-Agenda 
_PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL

Zondag 11 Juli. 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half 11 de Hoogmis. Van
daag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aanbe
volen. Vandaag om kwart voor 12 Maria
garde in de kapel op Duinendaal. 
Vanmiddag om half 4 H. Familie. Van
avond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Binnenkort zullen de kerkmeesters rond
gaan voor het kerkegeld.. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Zaterdag is er gelegenheid 
tot biechten 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. jrgt. 
voor Jacobus van Buut, z.a. gel. jrgt. 
voor Adriana Prick van Son, H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Maria Geerts-Pij
nenburg, Gerardus de zoon en Anna de 
dochter; Om half 8 gel. mndst. voor Jo
sephus Schalks, z.a. gel. H. Mis voor 
Franciscus Verheyden vanwege de jon
gens in Indië, om half 9 gel. H. Mis voor 
Antonius v. d. Pasch vanwege het ge
zamelijk personeel van Van Oerle's we
verijen. 
DINSDAG: om kw. v. 7 gef. gez. jrgt. 
voor Adrianus van Zeeland, z.a. gel. H.
Mis voor Gijsbertus Looijmans, H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Johannes Timmer
mans; om half 8 gel. mndst. voor Petro
nella van Grinsven-v. d. Steen, z.a. gel. 
H. Mis voor Gerardus van Brunschot
vanwege het gez. personeel van Van
Oerle's weverijen; om half 9 gel. jrgt.
voor Hendrica v. d. Plas Dirks.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Adrianus v. d. Meyden, z.a.
gel. jrgt. voor Hendricus van Weert; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Antoriia van
Kerkoerle-Heerebeek; om half 8 gef. H.
Mis voor onze jongens in Indië varl'wege
Maria's Biddend Leger, z.a. gel. H. Mis
voor Gerardus !Jpela�r en Frits de zoon,
om half 9 gez. jrgt. voor Petrus Martinus
Hoek; o m half 10 Huwelijksmis.

Maar al te dikwijls komen zij tenslotte 
lijnrecht tegenover elkaar te staan en is 
geen oplossing meer mogelijk. Zo wan
neer het nodig is, onbuigzaam of zelfs 
hard te zijn terwille van het heil van 
een ander. 
Velen zien als ideaal: ,,goed zijn". 
Op zichzelf lofwaardig. ,,Goed zijn" om 
een ander pleizier te verschaffen, reden 
tot tevredenheid te geven, te behagen of 
wat ook. Maar dit wreekt zich ten leste 
altijd naar twee kanten. 

• En daarom valt Jezus zo fel uit als Hij
wordt aangesproken met Goede Mees
ter: ,,Goed? Wie is er goed dan God 
alleen . . . . . .  ?" 
Met _één gebaar is heel die burgerlijke 
goedheids-verering opengelegd in al 
haar ontoereikendheid. In haar tekortko
ming. Jezus zal de kooplieden uit de 
tempel geselen, maar dat geenszins uit 
haat. Hij zal de geestelijke leiders van 
Zijn volk dingen zeggen, die grenzen 
aan het beledigende, maar dat geenszins 
uit laatdunkendheid. Hij doet deze din
gen, gedreven door de Kracht, die Goed
heid en Waarheid samenbundelt tot 
Liefde. 
Gods Liefde sluit een vlak "goed zijn" 
ten ene male uit. Die Liefde kent geen 
compromis, kent alleen maar de rechtlij
nigheid der Waarheid en de diepe glans 
der waarachtige GOEDHEID. 

DONDERDAG: om kw. v. 7 gef. gez.
jrgt. voor Andreas van Zeeland, z.a. gel. 
H. Mis voor Cornelis Voermans, H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Adrianus v. 
d. Meyden; om half 8 gel. jrgt. voor Pe
tronella van Gerwen, z.a. gel. H. Mis
voor de overleden familie van Kuringen
v. d. Schoot, om half 9 gel. H. Mis voor
Henrica van Eindhoven-Traa; om half 10
Huwelijksmis.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Johannes van Zeeland, z.a. gel.
H. Mis voor Antonia van Hal-van As
veld, H. Hartaltaar gel. mndst. voor Jo
hanna Boeren-v. d. Staak; om half 8 gel.
mndst. voor Petronella Bogers-Donders,
z.a. gel. H. Mis voor Johanna Kusters
de Kort vanwege de buurt; 0111 half 9
gel. H. Mis voor Petrus Levinus v. d. 
Krabben,
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Rosalie de Haas-Selhorst,
z.a. gel. 1-1. Mis voor Johanna v. d. 
Donk-v. cl. Heuvel te Den Dungen over
leden, I-1. I-lartaltaar gel. 1-1. Mis voor 
Elizabeth Traa-Verhoeven; om half 8 
gel. 1-1. Mis voor Harrie v. d. \'vetering, 
z.a. gel. H. Mis voor Wilhdmina van
Hal-de Wit vanwege de buurt; om half 9 
gel. I-1. Mis voor Sjaak van Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Cornelia Ren
ders. Dinsdag gel. mndst. voor Johannes 
van Boxtel, Woensdag gel. H. Mis voor 
Gerardus Schellekens. Donderdag gel. 
mndst. voor Josefina de Lang. Vrijdag 
gel. H. Mis voor Johannes v. d., Plas en 
Hendrica Dirks de hsvr" Zaterdag gel. 
mndst. voor Wilhelmina van Empel
Jacobs. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Martinus v. cl. Schoot geb. 
en won. in deze parochi� en Adriana Pe
tronella Cornelia van der Mark geb. en 
won. te Eindhoven (H. Pastoor van Ars); 
Karel v. d. Steen geb. en won. te Acht 
(Eindhoven) en Eelkje Theresia Elisa de 
Keyzer geb. in de par. van het H. Hart 
en won. in deze parochie, waarvan 
heden de te afkondiging geschiedt; 
Adrianus van Heesch uit deze parochie 
en Adriana van Boxtel uit de oarochie 
van het H. Hart; Johannes Tho,�as Foo
ien geb. en won. te St. Oedenrode en 
Catharina Johanna van Nieuwburg geb. 
te Oisterwijk (St. Petrus en won in deze 
parochie, waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt; Marinus Leonardus Ne
l en won. in deze parochie en Joanna 
Catharina Withagen, won. in de parochie 
van de H. Josef te Bergen op Zoom; An
tonius HenriYpelaar geb. in deze par. 
en won in Den Haag (St. Anna) en 
Augusta Johanna Elizabeth Kappé geb. 
in de parochie van het H. Hart en won. 
in deze parochie, waarvan heden de 3e 
afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn 
verplicht de hun bekende huwelijksbelet
selen waarin niet is gedispenseerd ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 

PAROCHIE H. H.(RT, BOXTEL. 
Be Zondag na Pinksteren. 11-7-'48. 

De Ie schaal is voor de kerk de 2e 
voor de B. N. De Hoogmis is m�t volks
zang. Direct na de Hoogmis Santa Tere
sa voor de meisjes; om kwart voor 12 H.
Familie voor de jongens. 's Avonds om 
7 uur Lof met Rozenhoedje en volks
z��g voor onze Jongens in Indië. Blijven 
WIJ met ons gebed onze jongens steunen. 
Wij bevelen U daarom opnieuw ten 
zeerste aan dit Lof trouw bij te wonen. 
Vrijdagavond half 8 repetitie der zange
ressen der H. Familie op het koor. 
Wij maken bekend, dat onze parochiaan, 
de WelEerw. Heer Bernard van Roos
malen op Zondag 1 Aug. zijn eerste 
Plechtige H. Mis in onze parochiekerk 
aan God zal opdragen. 

. ZONDAG 11 Juli: 6 uur lezende dienst; 
7 uur l.d. voor de Parochie; 8 uur l.d. 
voor een overleden Vader; kwart over 9 
Ld. voor de levende en overleden leden 
van Boxtels Harmonie; half 11 de Hoog
mis voor Willibrord van Zeeland v.w. 
Broed. H. Hart. 
MAANDAG 12 Juli, 7 uur 1.d. Jan 
Raaymakers v.w. 'n vriend; l.d. M. v. 
Uden en Joh. Smits z.e.; 1.d. Lambertus 
Valks en Cornelia Schones; kwart voor 8 
Ld. Jan I--lazenberg; half 9 Lel. Piet v. d. 
Kruys. 
DINSDAG 13 Juli: 7 uur gef. z.j. 
Adriaan Verhoeven; I.m. Antoon Smul
ders; Lm. Johanna v. Heeswijk-Covers; 
kwart voor 8 l.j. Antoon v. Schaayk; I.m. 
Martinus van Eyndhoven; half 9 l.d. 
Mevr. Maria v. Duren-Holtappels. 
WOENSDAG 14 Juli: 7 uur gef. z.j. 

Adriana Verhoeven-v. Rulo; I.m. Rosalia 
Hermes-Schüller; l.d. Johanna Heeren
Kuppen; kwart voor 8 l.j. Maria v. Nu
nen; Ld. Johanna Verbunt-v. Mechelen; 
half 9 Ld. Willem Matthijssen v.w. Pers. 
Nefa. 
DONDERDAG 15 Juli: 7 uur pl. I.m. 
Willibrord v. Zeeland; Ld. Antonius Wa'. 
genaars en echtg.; l.d. Johanna Heeren
Kuppen; kwart voor 8 l.d. Willem v. d. 
Langen berg; l.d. Adrianus en Franciscus 
Wagenaars; half 9 Ld. Mechelina v. 

Baast-Willems. 
VR]JDAG 16 Juli: 7 uur gef. Ld. Mej. 
Wilhelmina v. Oerle en afgest. familie; 
l.d. Rosalia 1 -Iermes-Schüller; l.d. Johan
na 1-Ieeren-Kuppen; kwart voor 8 l.d.
Willem v. d. Lrngenberg; Ld. Heer Karel
Smit; half 9 1.d. Mechelina v. Baast
Willems.
ZATERDAG 17 Juli, 7 uur l.d. Johanna
I--leeren-Kuppcn; I.m. Gerardus Elissen;
l.j_ Cornelis Slijters; kwart voor 8 l.d.
Jozef Nouwens te Oisterwijk over!.; Ld.
Johanna v. d. Sande-Merks; half 9 l.j. 
Petrus Voets en Elisabeth v. d. Noste
rum z.e. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Se Zondag na Pinksteren 
ZONDAG: half 8 Welzijn der parochie; 
10 uur plechtige H. Mis. 
MAANDAG: half 8 jrgt. fam. v. Schaik. 
DINSDAG: half 8 jrgt. Adrianus v. 

Scha ik. 
WOENSDAG·: half 8 mndst. Cornelis 
Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 mn<lst. Willem v. 

d. Liqden.
VRIJDAG: half 8 mndst. Adrianus v. 

Oirschot. 
ZATERDAG: half 8 mndst. Adrianus v. 

Ruremonde. 
Deze week zullen geschieden: 

Zondag H. Mis Adrianus v. Oirschot 
vanwege de buurt. Maandag H. Mis Ber
nardus Endstra. Dinsdag H. Mis Huber
tus v. Osch. Woensdag H. Mis Henrica 
Groenendaal-Schellekens te Den Dun
gen overleden. Donderdag H. Mis Hen
drica Groenendaal-Schellekens te Den 
Dungen overleden. Vrijdag H. Mis Anna 
Heesakkers-Schellekens te Schijndel 
overleden. Zaterdag H. Mis Anna Hees
akkers-Schellekens te Schijndel over
leden, 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
Se Zondag na Pinksteren 1948. 

Zondag: 7 uur H. Mis ter ere v. d. H. 
Donatus; half 9 H. Mis voor Johanna 
Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 10 uur 
Hoogmis tot intentie v. d. parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen kerk, 
de 2de voor B.N. 
Vergadering van St. Vincentiusvereni
ging; Half 3 Lof met rozenhoedje, om 
Gods zegeningen te verkrijgen over 
,,Orion" en· de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur H. Mis voor de fa
milie Berends-Toonen. 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Barbara 
v. Kasteren, Wed. Hendrikus Verdude;
8 uur jrgt. waarbij de kerk met 'n kaars
wordt vereerd voor Antonia Schelle-v. d.
Ven. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt., waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
mej. Isabella Johanna v. Hal; 8 uur H. 
Mis voor de heer Johannes Quinten. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de 
heer Petrus Maas; 8 uur H. Mis tot in
tentie v. d. leden der Godvruchtige Ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Huber
dina Ley.ten-Schellekens en Gerardus de 
zoon; 8 uur H. Mis voor mej. Anna Ma
ria Peynenburg-v. d. Sande. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Marinus 
v. Kasteren en Petronella Soeterings
hsvr.; 8 uur H. Mis voor mevrouw Ma
ria Maas-de Werd. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur. Daarna Lof met rozen
hoedje, om de geloofsvervolging in Hon
garije te doen ophouden en het vereni
gingsleven op katholieke grondslag tot 
opbloei te brengen. 
ZONDAG 18 Juli: 7 uur H. Mis tot in
tentie v. d. parochianen; half 9 H. Mis 
voor Marinus van Griensven te Boxtel 
overleden; 10 uur gez. mndst. voor Ge
rardus Leyten. 
In uw gebeden wordt aanbevolen een 
noveen ter ere v. d. H. jozef tot uit
komst in moeilijkheden. 
Bediend: Johannes Renders. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDIN� 
LIEMPDE. 

Se Zondag na Pinksteren, 11 Juli. 
ZONDAG: half. 7 l.j. Adriaan v. d. 
Sande; 8 uur I.m. tot welz. der par.; 10 
uur z.j. Wilhelmina Theod. v. Abeelen; 
3 uur Lof, daarna jongens-congregatie. 
Na het Lof vergadering van de Zelatri
cen van het Genootschap tot Voortplan
ting des Geloofs op de pastorie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. Johanna Adr. 
v. d. Vleuten over!. te St. Oedenrode;
half 8 z.j. Ant. Theod. v. Abeelen; 8 uur
l.j. Helena en Johanna Adriaan v. d.
Sande.
DINSDAG: 7 uur z.j. Laurentius v. d.
Boer; half 8 z.j. Joh. Adr. Traa; 8 uur
l.j. Petrus Egelmeers.
WOENSDAG: 7 uur z.j. Cornelia v. d.
Boer; half 8 z.j. Corn. v. d. Ven; 8 uur
l.j. Maria Petrus Egelmeers.
DONDERDAG: 7 uur z.j. Everdina
Bakx; half 8 z.j. Jan v. d. Broek; 8 uur
l.j. Egidius v. d. Loo en Johanna hsvr.
VRIJDAG: 7 uur z.j. 1 -Iendrica Everd. 
Bakx; half 8 z.m. Maria Jan v. d. Broek; 
8 uur l,j. Petrus Paulus Coppens en An
na M. Hsvr. 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst, Joh, v. d. 
Biggelaar; half 8 z.j. Rogier v. d. Broek; 
8 uur l.j. Helena Leon. v. Rooy. 
ZONDAG, half 7 l.j. Johanna v. Rooy; 
8 uur 1. mndst. Hendrica Frans v. Eynd
hoven, 

In de kapel der Eerw. Zusters. 
Maandag 7 uur I.m. Adr. Vughs en Ma
ria de dochter. Dinsdag 7 uur I.m. Joh. 
v. d. Biggelaar over!. lid H, Moeder An
na. Woensdag 7 uur Joh. v. d. Biggelaar
over!. lid Boerenleenbank. Donderdag 7
uur Joh. v. d. Biggelaar over!. lid 0. L.

Vrouw H. Eijk. Vrijdag 7 uur I.m. Joh. v.
d. Biggelaar over!. lid H. Pastoor v. Ars.
Zaterdag 7 uur I.m. Joh. v. d. Biggelaar
over!. lid 0. L. Vrouw van Mariahout.

• Zondag 7 uur I.m. Ant. v. d. Pas van
wege het personeel van v. Oerle's fa
brieken.
30e Joh. Adr. v. d. Vleuten over!. te St.
Oedenrode.
Gedoopt: Martinus Henr. Maria zoon
van Petrus Verdonk-Roestenburg.
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur al
gem. H. Communie der kinderen; de
jongens komen biechten Donderdagmor
gen om 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen
om 8 uur,

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH.
Se Zondag na Pinksteren. 11-7-'48

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.
Zondag a.s. zullen de kleintjes onder de
H. Mis van half 9 hun eerste H, Com
munie doen.
ZONDAG: 7 uur H. Mis Albertus van 
Rulo; half 9 H. Mis Wilhelmus van de 
Langenberg en Cornelia Schuurmans 
hsvr.; 10 uur Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis Cornelis 
Spooren te St. M.-Gestel over!. 
DINSDAG: 7 uur gez. mndst. Henricus 
van Rulo. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. Waltherus van 
Beers. 
DONDERDAG: 7 uur jrgt. Johanna van 
Elderen. 
VR]JDAG: 7 uur jrgt. Adriana van de 
Langenberg-Coolen. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. Margaretha 
van de Langenberg-Habraken. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Albertus van Rulo; H. 
Mis Henricus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 11 Juli. 

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: 7 uur voor Johannes van 
den Biggelaar te Liempde overleden; 
half 8 voor genezing van een zieke. 
DINSDAG: 7 uur voor Johannes van 
den Biggelaar. 
WOENSDAG: 7 uur voor Johannes van 
den Biggelaar. 
DONDERDAG: 7 uur voor de gelovige 
zielen in het vagevuur. 
VR]JDAG: om half 8 voor Lambertus 
van Berkel en Antonia van Boxtel. 

GUUS KAPPé 
en 
TONNY IJPELAAR 

hebben de eer U kennis te 
geven van hun voorgenomen 
Huwelijk op Donderdag 15 
Juli in de parochiekerk van 
St. Petrus, om half tien. 

Voor terstond gevraagd net 
meisje voor alle huiselijke be
zigheden, genegen in de win
kel behulpzaam te zijn. Leef
tijd boven de 18 jaar. Station
straat 9, Boxtel. 

Te koop aangeboden: ren 
goede tweedehands maaima
chine, compleet met koren
apparaat, bij M. v. d. Steen, 
Tongeren 104, Boxtel. 

Bij P. v. d. Made, Langenberg 
23, een toom biggen G. Y. en 
een hakselmachine. 
Te koop: een haardkachel en 
2 nieuwe haardfauteuiltjes. 
Merheimstraat 24. 

Gelegenheid tot feliciteren 
van 1-2 uur. 

Hartelijk dank ik mejuffrouw 
Zus van Zeeland voor de 
prettige en practische oplei
ding die ik van haar heb ont-
vangen. 

RIKIE VAN ROOY 

Te koop: prima jonge hennen, 
W. L., 15 weken oud f 6,50

9 weken oud f 5,
Tongeren 54 A. 

Te koop: een toom zware big
gen bij Adr. J. v. d. Meijden, 
Tongeren 59 B, Boxtel.. 

Te koop: 4-delig konijnenhok, 
ijzeren kruiwagen, werkbank, 
enz. Kasteellaan 18, Boxtel. 

Te koop: !-jarige witte Leg
horns, volop aan de leg. Te 
bevragen M. J. v. d. Broek, 
Breukelsestraat 34. 

- Te koop: een toom beste big
gen bij Jennissen, Vrilkhoven
D 49, Liempde.

Te koop aangeboden: een goe
de tweedehands maaimachine, 
compleet met korenapparaat, 
bij P. v. d. Pasch, Onrooi 17. 

Te koop: in goede staat zijnde 
wasmachine, 2 koperen for
nuisketels, 'n stel schuifdeu
ren, 4 delig, licht formaat. Te 
bevragen, Molenstraat 19. 

Autobuitenbanden. 2 Banden 
maat 16-6.25, prima voor 
paardenwagen. Bevragen Mo
lenstraat 19. 

Gevraagd: een net eerlijk per
soon voor bezorgen va/1 brood 
( vaste betrekking). Brit;ven on
uer No. 80 aan Molenstraat 19. 

Te koop: een toom zware big
gen V.D.L. bij A. v. d. Pasch, 
Tongeren 70. 

Te koop: een beste Schot, aan 
telling 20 Juli, vrij van t.b.c. 
bij C. Jansen, Kleinderliemp
<le 23. 
Wie won op Breugheliaanse 
Kermis twee verschillende kin
dersandaaltjes 5-6. Hij gelie
ve dit op te geven Molenstr, 19 

Te koop: massief eikenhouten 
buffet, vier stoelen, twee fau
teuils met bank. Bevragen Mo
lenstraat 19. 

Te koop: vulkachel en krui
wagen, samen f 100,-. A 28 
Esch. 

•d8h ,-, .-,, ,-., ,-,.. .. ,-, ,-,..,-, � ,-, ,-, .... dl9Pt ,-., ,-, ..... 
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De receptie van BOXTELS HARMONIE 

zal plaats hebben op 

ZONDAG 11 JULI a.s van 12.30 • l .30 uur 

in het CLUBLOKAAL achter Café de Kom 

•wwwwwwwwwwwwwwwww•

Verenigingsbestuurderen ! 
Denk aan de vergadering van "BOXTEL

VOORUIT" op ZATERDAG 5 uur n.m. in

Hotel van de Ven. 

75 pCt. Geslaagden 
voor het schriftelijk examen "Middenstand" 

Nieuwe cursus begint September 1948 

Aanmeldingen zo spoedig mogelijk 
A. MAAS, H.d.S., Lenniaheunl



Wij zijn blij met ons dochtertfe en zusje AANBESTEDING. 
GREET dat bij het H. Doopsel namen ontving van 

Margaretha, Christina, 
Bernarda, Maria. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Boxtel zullen de op Maandag 19 Juli a.s. des voormiddags om 11 uur 

B. VERHEIJDENTH. VERHEIJDENHEILIGERS JET en JAN Boxtel, 6 Juli '48. Stationstraat 91. 
Wie wil woning ruiten te Eindhoven? Woonkamer, slaapkamer, keuken, bergplaats, tegen goede middenstandswoning te Boxtel voor klein gezin. Brieven onder No. 77, Bureau Brabants Centrum. 
HERLEVEND BOXTEL 

De kwitanties voor de 
Kunstavonden zullen 
deze week geïnd worden 
bij de leden van Herle
vend Boxtel, die· hun 
abonnement niet hebben 
opgezegd_ 

A. TH.· G. OTTINK
ARTS - St. Oedenrode 

AFWEZIG 
nn ZATERDAG 10 JULI 

tot en met 
MAANDAG 19 JULI 

In die tijd GEEN SPREEKUUR 
te LIEMPDE 

in het openbaar aanbesteden overeenkomstig het aanbestedingi;reglement W.B. : 
Het slopen en verbouwing met uitbreiding 

van de kantoren der Gemeentebe
drijven op een terrein gelegen aan 
de Van Hornstraat te Boxtel, kadas
traal bekend sectie I no. 1985. • Bestek met tekening zijn vanaf Dinsdag n Juli 1948 verkrijgbaar op het Bureau Gemeentewerken tegen betaling van f 5.00, restitutie op de dag der aanbesteding f 2.50. Inlichtingen worden dagelijks ten kantore gemeentewerken verstrekt van 9-12 uur. Namens Burgemeester en Wethouders, De Burgemeester, Drs. M. A. VAN HELVOORT. 

GEVRAAGD voor direct 

1 Buf f etjuf frouw 
2 P erron Kellners 18 • 20 jaar 
1 Dagme is j e  

Aanbiedingen: STATIONSRESTAURATIE - BOXTEL' 
Expl. W. Ruben. 

Schoenfabriek Roosen de Bakker 

vraagt: OISTERWIJK 

Schoensnijders 
Leerjongens en Meisjes 

Dr. ALKEMADE, Aanmelden dagelijks aan de fabriek te Oisterwijk 
St. Oedenrode, neemt waar. of bij M. Boley, Ons Doelstraat 2, Boxtel. 

Woningruil 
van Boxtel naar Helmond 
2 kamers met keuken, 
3 slaapkamers en stal Brieven onder Nr. 1050 Bur. v. d. Helm. Courant, 
HELMOND. 

In Ruil (Singer)
in goede ataat Huiahoudnaai
machine, ringapoel, voor 
goede Kleermakers machine. 

Gevraagd Grootwerker en 
HALFWAS 

Kleermakers knecht 
W. P. Biemans & Zn 
Stationstraat 52 Boxtel 

R. K. Huishoudschool 
Op verzoek van vele Moeders 
wordt er bij voldoende deel
name een 

Verstelcursus 
gegeven van 3 lesuren p. week 

Lesgeld en onkosten 
f 7.- per jaar .. 

Opgaven 19 Juli van 7 • 8 
uur aan de school. 

Wij zijn ·ge op end: 

's Maandags 
van l - 6 uur

Overige dagen 
van 9 - 6 uur

F. f. Witteveen'sMANUFACTUREN &

ij 
N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

vraagt 

voor haar montáge- ateliers 

MEISJES 
van 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
beroepen in de fijnmontage 
en contróle v,an radio-, zend
en televisiebuizen. 
Vereist worden tenminste een 
volledige lagere schooloplei
ding en aanleg voor het ver
richten van nauwkeurig werk 
dat aan de hoogste eisen van 
netheid moet voldoen. 

Aanmelden bij het 
Philips Aanneem bureau 
voor Vrouwelijk personeel in 
de Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 

CONFECTIEBEDRIJF 1 Rechterstraat 18 - Boxtel Als het gaat over Zaden of B,oemen 
Steeds hoort ge ·dan v. Zogchel noemen 

't A'NKER ==================== 
voor de fijnste 

vleeswaren 
en 

rookvlees 
VOLOP 

C. de Jong-v. Kempen
van Hornstraat 12 

HOUD STEEDS VERBAND
8tt DE HAND! Kleine ongelukjes van kinderen kunnen ernstige gevolgen hebben. Zorg dat U steeds antiseptische middelen en verband bij de hand heeft. Voor welvoorziene EERSTE HULPDOZEN naar 

• Alle Parfumerieën en

Cosmetische Artikelen 

Dames-Kapsalon en Parfumerie 

eM. J. v.d. Broe k, Breukel s e str. 34e 

BIJ 

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) 

STEUNZOLEN 
BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Roo'kt kwaliteit vol geur on smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Heden ontvingen wij een hele partij busgroenten o.a. Sperciebonen, snijbonen, speksnijbonen,doperwten, spinazie en appelmoes.
Profiteert nu van de gelegenheid. . Kaas-, Vis- en Comestibleshandel 

W. A. van Oers Breukelse,traat

,. 

Wij houden drie dagen_ 

UITVERK.OOP 
15 - 16 

ODBOfKHANDEl 

:Jle,t is een lust oooc de oq,eh .. met vacantie Uw dochtertjes met een vlot, sterk en aardig KATOENEN JURKJE te zien, waarmee ze naar hartelust kunnen ravotten. Wij brengen momenteel een prachtsortering in diverse leuke bloemdessins en vlotte modelletjes in de maten 60 t.e.m. 85. OOK VOOR UW K I N D E R K L E D I N G  naar: 
1. J. Witteveen' s

MANUFACTUREN EN CONFECTIEBEDRIJF RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

Nieuwe Bioscoop == Boxtel 
Presenteert : VRIJDAG 9 en ZATERDAG 10 JULI 8 uur ZONDAG 11 JULI twee voorstellingen 6 en 8 uur 

De nieuwste kleurenfilm met RITA HA YWORT in 
Cover Girl 

(HET SCHOONHEIDSMODEL) Een der mooiste showfilms ooit door Amerika uitgebracht. , Toegang 18 jaar MAANDAG tot en met WOENSDAG telkens te 8 uur 
INGRID BERCMANN 

Adam had 4 Zonen W ARNER BAXTER SUSAN HA YWORD Toegang 18 jaar 
Wij verwachten: DE WOESTE HOOGTE en MANNEN VAN JONGENSSTAD 

--------11 lcdereen weet 't �------
"t· Langen heeft 't 

B R I L LE N 
's morgens besteld 
's avonds klaar 

Wij hebben voor U een ruime keuze in 

·Brilmonturen
Hoornen• en Amerikaanse Glasbrillen
Zonnebrillen en Voorhangers
Glazen uit voorraad leverbaar

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Horlogerie, Optiek, Goud en Zilver 
Leveranci•r van alle Ziekenfondseu 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

- 17 JULI a.s. 

Woninginrichting 
Rechterstraat' 22 B oxtel 

- , 

TRIPLEX. 
Voor alle soorten GERIEFHOUT zoals: 
tuinlatjes, tengels, wanlatten, panlatten, 

stroken, planken, ribben, etc. 
Diverse soorten triplex. 

Voor m achinale bewerking 

STEENBAKKERS, Stationstraat 58. 

PUDDING RECLAME 
' 

DEZE WEEK 

3 pakjes PUDDING POEDER Alle Smaken 3 6 
van 16 et. p .  pa k voor Cf. 

VOOR DE VACANTIE 

volop ZOMER SUIKERWERKEN Uitgebreide sortering in diverse prijzen 
volop BISCUITS 
volop BIER 

Geldig in alle filialen 

'!leemt 'q,ün cisico ! 

Uw. oqen !lipt te fw.stSacu. 
Voor 

B r i 11 en naar een Speciaálzaak 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Leverancier van ALLE Ziekenfondsen 

Bij Vos uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uit�ezocht. 

vos 
STATIONSTR. 44 

DEZE WEEK 
brengen w ij e en c o  Il e c t ie 
p r ima ma nu f a ctur e n  in 
de verkoop waardoor Uw 
punten me er waarde krijgen. 

Lakens en slopen 
Handdoeken en theedoeken 
Interlock kindergoed 
Korte Herenpantalons 
Heren singlets 
Directoirs 
Dames,camisoles 
Heren overhemden 
Wollen bretel broekjes 
Sportcostumes 
Jongenspakjes met plusfours 
en 10-tallen andere artikelen. 

Bezoekt daarom geregeld onze zaak. 

In mode-artikelen, kraagjes en sjaals 
altijd grote keuze en iets aparts. 

Natuurlijk bij 

Fa.A. P. v.d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 Boxtel 

OllOCISTE/l!/ 'I·. \ ... \· > //EOITERJT//.J7 

i;;ui;;;~ • 

1. J. Witte1reen 
\. 

Het fijnste 
. d lantages ••• 

van e P 
Zet een 

. E Koffie••·-· 
Zet een kop)C D- ln beide gevallen 

• D E 'fhec: .. • • · drank. 
kop)C: - n kostc\l)ke . 
geniet U van cc: vol verkwikking. 
" l aroma, vo\ geur, s opkvc:rc:o 
.., o 'de p\antagc: 

beste wat 
\-let . c\k pakic: 

vin1),, u ~uwe [g9berts 

·nu:.ll 
\Ç.Offlf. F.'N 

_v-Q) . 
~ 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De toekon1st van 
Wanneer we spreken over de toekomst 
vari een bepaald persoon, dan rekenen 
we met maanden en met jaren. Heel iets 
and�rs is het met de toekomst van het 
christendom. Hier immers, wanneer we 
over toekomst spreken, rekenen we met 
eeuwen en generaties. Bovendien is de 
geschiedenis van het christendom een 
goddelijk gebeuren, waarvan de wegen 
voor ons dikwijls onnaspeurbaar en 
mysterieus blijven. De enigste handlei
ding, die voor deze toekomst bruikbaar 
is, is de weg, die door het verleden werd 
afgelegd. 
De crisis, die de geschiedenis van het 
christendom thans doormaakt is niet de 
eerste en zal ook zeker niet de laatste 
zijn. Immers heel de geschiedenis van de 
Kerk is een doorlopende crisis: een strijd 
van licht en duisternis, van goddelijke 
wijsheid en goedheid en van menselijk 
onverstand en onwil. Telkens herleeft die 
strijd en telkens weer overwint de Kerk. 
Met Christus zelf was het niet anders 
gegaan. Ook Hij werd overgeleverd aan 
heidet,en en vijanden, verlaten en verra
den door eigen leerlingen, uitgestoten 
door eigen volk, en eindelijk begraven in 
een verzegeld graf. En toen alles met 
Hem scheen afgelopen, begon zijn zege
tocht over de wereld: Een zegetocht, die 
niets anders was als een voortdurende 
kruisweg, waarbij iedere ontmoeting tus
sen God en mens een nieuwe statie was. 
Het christendom werd geboren uit het 
Jodendom. Joodse nationalisten willen 
het voor hun natie bewaren en het ge
volg was, dat de eerste christelijke mar
telaren vallen binnen de muren van het 
oude Jerusalem. De Kerk heeft de ban
den van het bekrompen nationalisme 
verbroken en verspreidt zich onder de 
heidenen. De kwestie van de roeping van 
de heidenen wordt zelfs een twistpunt 
onder de Apostelen en niemand minder 
dan Petrus en Paulus staan hier oor
spronkelijk lijnrecht tegenover elkaar. 
En pas heeft de Kerk haar vrijheid ver
overd om de heidenen ook op te nemen, 
of diezelfde heidenen willen aan de Kerk 
hun cultuur opdringen. Maar ook deze 
}.,;inJ.:,l Vèrbl·eek( d -e jong,<:: Kei� t:11 als 
het oude Rome onder de mokerslagen 
van de barbaren ineenstort, draagt de 
Kerk het beste van die oude cultuur met 
haar oude geloof mee naar de levens
krachtige maar overmoedige Germanen. 
Eeuwen werkt de Kerk in de duisternis, 
om van barbaren christenen te maken. 
Maar die jonge christenen dragen iets 
met zich mee, wat ze onbewust van het 
heidendom hadden overgehouden en dè 
strijd is onveflllijdelijk: Keizers willen 
Pausen en bisschoppen of abten willen 
aardse meesters zijn en eeuwen achter
een duurt de strijd tussen kroon en tiaar, 
tussen bisschopsmijter en· ridderzwaard. 
Eeuw na eeuw heeft •de Kerk de cultuur
sc;hatten van het oude heidendom verde
digd en bewaard tegen het slopingswerk 
van de barbarenbenden. Haar monniken 
hebben zorgvuldig al die schatten opge-

Gemeenteraadsvergadering 
Vrijdag 9 Juli kwam de Raad der ge
meente· Boxtel. in vergadering, bijeen. Qe 
22 punten tellende agenda werd in éen 
zeer kort tijdsbestek (1½ uur) afgehan
deld. 

De Boxtelse Nijverheidsschool krijgt een 
klompenmakersafdeling. Deze afdeling 
wordt van overheidswege en in klompen
makersvakkringen ten zeerste gewaar
deerd en toegejuicht, daar het van groot 
belang geacht wordt, ook al wordt de 
klompenindustrie meer en meer geme
chaniseerd. 
De St. Paulusschool krijgt gelden toege
wezen om leermiddelen aan te schaffen 
voor· het vak handenarbeid en om ban
ken aan te kopen. 
Om aan de huwelijksvoltrekkingen meer 
luister bij te zetten zal een loper wor
den aangeschaft. f 3000,- subsidie wordt 
verleend voor de feestviering ter gele
genheid van het regeringsjubileum van 
H. M. de Koningin,· van welk bedrag 
f 2000,- is toegewezen aan Boxtel 
Vooruit. 
Het gemeentepersoneel krijgt nu een be
hoorlijke verlofregeling. Het voorstel tot 
vaststelling van een verordening tot hef
fing van opcenten op de hoofdsom der 
personele belasting werd goedgekeurd. 

Ter informatie onzer lezers: volgens de 
wet op de personele belasting mocht de 
gemeente op het. wettelijk gestelde per
centage 100 opcenten heffen, doch nu, 
met goedkeuring van Ged. Staten, 150 
opcenten. 
Naar de belastbare som van de huur
waarde mag dus weer geheven worden 
10% + 15 % dat is dus 25.%. 
Als nu de gemeente Boxtel tot de 5e 
klasse zal komen te behoren zal het be
lastbare bedrag voor een woning zijn 
25 % van de som der huurwaarde min 
145 gld., (tot nu toe de 7e klasse min 95 
gld.), verminderd met een naar hogere 
huurwaarde wisselend percentage van 
14 % tot 2 % voor kinderaftrek. Week
huur wordt door vermenigvuldiging met 
50 tot jaarhuur herleid. 
Bovendien nog een bedrag als belasting 

het Christendom 
borgen in de handschriften van hun bi
blio.theken. En met de Renaissance viert 
die oude cultuur haar wedergeboorte. 
Pausen en bisschoppen steunen en be
schermen grote dichters, grote schilders 
en beeldhouwers, maar met die heidense 
kunst -dreigt ook het heidendom zelf te 
herleven en weer moet de Kerk in het 
harnas tegen haar eigen kinderen. 

• En met de nieuwe tijden ontstaan de 
grote Europese naties. Spanje, Frankrijk, 
Engeland worden hun eenheid bewust. 
Verlichte vorsten streven om strijd naar 
de gunst der Pausen: maar zij willen 
nationale kerken en zo ontstaan: Galli
canisme, Anglicanisme, Lutheranisme. De 
Kerk staat innerlijk verzwakt en ver
deeld tegenover die stromingen. Stapels 
dynamiet worden opgehoopt in alle lan
den en de Franse omwenteling brengt 
een formidabele ontploffing, waaruit het 
liberalisme wordt geboren, dat spoedig 
hoogtij vieren gaat. Daarbij komt nog 
dat techniek en wetenschap wereldsuc
cessen gaan beleven en de Kerk moet 
voortaan maar doorgaan voor achterlijk. 
Massas keren haar de rug toe en 
zwaaien af: Marxisme, communisme en 
Nationaal Socialisme keren zich tegen 
haar en het Christendom schijnt afge
daan en uitgediend, En hier staan we 
dan in de crisis van onze tijd. Alles wat 
in de loop van de geschiedenis tegen de
Kerk is opgestaan, wordt vandaa? geor
ganiseerd tot één anti-christelijk front. 
Heidendom en ketterij, kunst en weten
schap, nationalisme en internationalisme, 
politiek en cultuur, kapitaal en arbeid: 
al die kinderen van de Kerk zijn gemo
biliseerd tegen hun eigen moeder. We
beleven een crisis zoals er wellicht in 
het verleden nooit werd gekend. En toch 
is dit minder een crisis van het christen
dom dan van de cultuur: niet een crisis 
van de Kerk, maar een crisis van Europa. 
Een wereld, die oud geworden is, staat 
tegenover de eeuwig-jonge Kerk. En om
deze toestand te begrijpen moeten we
terugdenken aan de vijfde eeuw. Zoals 
toen staat ook thans de Kerk van Jezus 
Christus tegenover heidenen en atheïsten. 
De ln,;dige cri�;s betekent �� :lcoèstrijd 
van een uitgeleefde wereld, zoals- in de 
vijfde eeuw toen het Romeinse Rijk in
eenstortte. 
En uit die doodstrijd van het oude Rome 
werd toen de nieuwe wereld geboren: 
uit de puinen van het oude Rome is 
Europa opgegroeid. Zonder de Kerk, die 
naar de barbaren trok, zou dit zeker niet 
gebeurd zijn. Nu ligt Europa zelf te ziel
togen. Zal ook deze doodstrijd voeren 
tot een wedergeboorte? Zullen de lan
den en de volkeren, waar onze eigen 
missionarissen • werden heeng�zonden, 
straks weer moeten terug keren naar het 
uitgangspunt, om ons terug te brengen 
de cultuur die wij hen brachten .. Zo zijn 
er vele vragen mogelijk en wie zal ze 
kunnen beantwoorden. Dit alleen is 
zeker: Christus zal leven met of zonder 
Europa, 

naar waarde meubileur waarop evene"éns 
kinderaftrek van toepassing is, aange
zien .de huurwaarde der woning maatstaf 
is voor het kinderaftrek percentage. 

Goedgekeurd werd ook de vaststelling van 
een verordening op de heffing van pre
cariorechten. Deze rechten worden ge
heven voor het hebben van veranda's 
zonneschermen, luifels, verlaagde inritten 
etc. op voor de openbare dienst bestem
de gemeentegrond. Hiervoor zullen 
voortaan vergunningen gevraagd moeten 
worden. Er zal door de gemeente rijks-"' 
steun aangevraagd worden voor de bouw 
van 7 woningen (5 aan de Prins Hen
drikstraat en 2 woningen te Gemonde). 
Er zal zo snel mogelijk tot aanbesteding 
en bouw overgegaan wor1en. 

Alvorens tot de behandeling van het 
agendapunt, , betreffende aankoop van 
grond van J. W. van Rooij en fa. J. P.
Tielen over te gaan, herdacht de voorzit
ter in treffende bewoordingen dokter J.
W. van Rooij, die enkele uren tevoren 
door een noodlottig auto-ongeluk om het 
leven was gekomen. Spreker betreurde 
het, dat hij niet, in het leven van dokter 
van Rooij nog, het gebaar had kunnen 
respecteren, waarmee hij in het algemeen 
belang afstond, wat hem na, zeer na aan
't hart lag.

Bij de bespreking van 't agendapunt 
zelf ontspon zich een kleine discussie 
over de achter-uitgang, die fa. Tielen als 
een recht van dienstbaarheid is gegeven, 
wanneer de betreffende gronden straks 
bebouwd zullen worden. (Tegenover 
deze gunst staat een prijsdrukking van 
50 %). O.a. adviseerde het lid De Visser 
een voorzichtig besluit te nemen om 
eventuële verwikkelingen te voorkomen, 
daar er van de plannen met de z.g. Hout
werf nog weinig of niets bekend is. 
De voorzitter zag - hóe de plannen ook 
mochten zijn - geen bezwaar om deze 
tegemoetkomende houding te handha
ven tegenover fa. J. P. Tielen, voor wie 
de verkoop toch al bezwaarlijk was. 
Het raadslid v. d. Krabben achtte het als 
het beste om de klok maar weer niet 
eens terug te zetten en de bouw van de 
ambachtsschool zeker niet te vertragen. 
Alvorens het voorstel tot aankoop en 

IN MEMORIAM 

Op Woensdag 14 Juli ontvingen we het 
droevige bericht van het overlijden van 
Kapelaan F. Bless, oud-kapelaan. van de 
·st. Petrusparochie. Hij werd geboren te
Nijmegen 20 Augustus 1904, priester ge
wijd 10 Juni 1933 en wa_s achtereenvol
gens Kapelaan te Weurt. en te Tilburg 
(parochie Heikant). In Augustus 1939 
werd hij benoemd tot kapelaan aan de
St. Petrusparochie, waar hij tot het vorig 
jaar werkzaam geweest is. Sinds zijn 
overplaatsing naar Eindhoven (St. Jozef
parochie) heeft hij in zijn nieuwe pa
rochie maar enkele maanden kunnen 
werken, daar hij vrij spoedig door een 
slepende ziekte werd aangetast, en tij
dens zijn ziekte lag zijn hart nog in Box
tel, waar hij altijd nog met grote voldoe
ning over wist te spreken en steeds inte
resseerde hem tot in de laatste dagen het 
nieuws van pastorie en parochie. En het 
was zijn uitdrukkelijk verlangen, begra
ven te worden tussen zijn oud-parochia
n�n v:in Boxtel. 

A.s. Zaterdag zal de plechtige Uitvaart 
gehouden worden in de St. Jozefkerk te 
Eindhoven, waarna het stoffelijk over
schot vervoerd zal worden naar Boxtel, 
w3ar circa 1 uur de absoute in de St. 
Petruskerk zal plaats hebben, en hierna
begrafenis op het R.K. Kerkhof van de
St: Petrusparochie. 

We spreken zeker in de geest van de 
overledene, wanneer we van onze pa
rochianen een extra gebedje vragen voor 
de zielerust van deze jonge priester, die, 
menselijkerwijze gesproken, in deze tijd 
van priesternood, nog zoveel had kunnen 
doen voor de geestelijke belangen van 
de hem toevertrouwde zielen. Hij ruste 
in vrede. D. 

doorverkoop van deze gronden aan de 
Stichting R.K Nijverheidsschool zonder 
hoofdelijke stemming werd aanvaard, 
verzocht het lid De Visser nog zijn aan
merking op het recht van dienstbaarheid 
aan te tekenen. De prijs bedraagt f 2,50 
per 1112 voor wijlen dokter van Rooij en 
f 1,25 voor de fa. Tielen, die haar ge
stelde voorwaarden ziet ipgewilligd. 
In het kader van de uitbreiding der ge
meente zullen aan het Konijnshol gele
gen .gronden van F. M. de Koning aan
gekocht worden, terwijl er een ruiling 
van aldaar gelegen gronden met de Pa
ters Assumptionisten zal plaats hebbén. 
Eveneens zal grond aangekocht worden 
van de familie Dieden aan de Ridder 
van Cuykstraat (nieuwe woningenwijk). 
De ten onrechte achterwege gelaten af
stand van een strookje grond bij aan
koop van de grond van Mevr. de Wed. 
v. d. Heyden-van Aspert in 1947, zal 
nu als nog geschieden. 
Öm een bevredigend straatbeeld te krij
gen zal grond, g1legen aan de van Horn
straat, geruild -worden met A. Kurvers. 
De rooilijnvoorschriften voor het Noor
delijk gedeelte van de Rechterstraat zijn 
definitief vastgesteld. 
De mededelingen vermeldden een drietal 
nieuwe straatnamen (zie elders in dit 
blad), het verbod van de prijsbeheersing 
om d� gronden van de Landbouwschool 
voor een hogere huurprijs dan f 80,- te 
nemen. (Deze was bepaald op f 82,-). 
De fa Van Dongen zal in de Van Osch 
& van Leeuwenstraat een strook grond 
kunnen• huren voor een werkplaats. De 
grondaankoop voor de weg Boxtel
Schijndel is goedgekeurd. De Dommel
reiniging is door het Waterschap inmid
dels ter hand genomen, d.w.z. 10 meter 
vanaf de brug. Rondom de brug is de 
aannemer ermee begonnen, zodat binnen 
korte tijd weer een bevredigend beeld 
verkregen zal zijn. Er is een ontwerp 
voor een reclame in de bioscoop om de 
orde en netheid bij de bevolking van 
Boxtel te stimuleren. 
De rondvraag bracht de betrekkelijkheid 
van de gezonde toestand bij particuliere 
woningbouw aan het licht en gaf de ge
bruikelijke klachten over de straten- en 
wegenposities nog eens- weer. 

Plaatselijk Nieuws 
IN MEMORIAM. 

Midden in het leven staat de dood, 
d_e niets ontziende, de onbarmhartige 

.Met één slag bracht hij weer de meest 
pijnlijke scheiding, een gelukkig gezin in 
z'n opgang knakkend. 
Onze algemeen geachte dokter Van 
Rooij werd j.l. Vrijdag bij het passeren 
van de onbewaakte overweg Boxtel
Beugen met zijn auto door een trein ge
grepen. Het zoontje, dat bij hem in de 
auto zat, werd door de botsing over de 
spoorweg. geslingerd en op slag gedood. 
De dokter zelf heeft nog enige tijd ge
leefd, doch na voorzien te zijn van de 
laatste H. Sacramenten, overleed hij na 
aankomst in het ziekenhuis te 's-Herto
genbosch. 
Woensdag zijn beide begraven, onder 
bijzonder grote deelneming van Boxtels 
ingezetenen, bij wie dokter Van Rooij 
zeer gezien was. 

• Hij wijdde zich geheel aan de verzorging 
van zijn pati�nten. 
Bewust van zijne verantwoordelijkheid 
heeft hij in zijn ongeveer 20-jarige prak
tijk ieder uur van dag en nacht gereed 
gestaan om hulp te brengen waar die van 
hem werd gevraagd of waar hij de:te zelf 
nodig achtte. Nooit was hem iets teveel, 
en zijn patiënten wàardeerden hem nog 
temeer om zijn evenwichtig humeur. 
Verliezen de patiënten in hem een ver
trouwd huisarts, zijn gezin mist in hem 
een goede, zorgzame echtgenoot en 
vader. 
Het moge vrouw en kinderen een troost 
zijn te weten, dat velen met hen het 
zo tragisch verscheiden oprecht be
treuren. 
Zijne nagedachtenis moge leven in het 
gebed._ 

NIEUWE STRAATNAMEN.

Burgemeester en Wethouders deelden 
aan de gemeenteraad het navolgende 
mede: 
Daar thans de woningen, 'welke ge
bouwd worden op de terreinen gelegen 
tussen de Tongerse straat, van Horn
stra�t, Molenwijk en de spoorbaan Bo:,
tel-'s Hertogenbosch, hun voltooiing 
naderen, is het nodig aan een drietal 
nieuw ontstane straten namen te geven. 
Op grond van historische overwegingen 
neergelegä in bijgaand rapport, hebbe� 
wij, ingevolge art. 36, 1 e lid, der Politie
verordening de volgende nieuwe straat
namen gegeven: 
Ridder van Cuykstraat: strekkende van 
de ,van Hornstraat langs de thans noo 

=bestaande boerderij van de Boer i� 
Westelijke richting, vervolgens ombu1-

, gend naar het Noorden langs de spoor
baan en de strohulzenfabriek naar de 
Westelijke ingang van het park Molen
wijk_ Het noordelijk gedeelte van de hui
dige van Merheimstraat is mitsdien in 
deze nieuwe straat opgenomen. 
Jan van Brabantstraat: lopende van de 
van Hornstraat, langs de kantoren van 
het gasbedrijf, in N.W. richting naar het 
volkspark Molenwijk. 
Hertogenstraat: vormende de verbinding 
tussen de Ridder van Cuykstraat (onge
veer bij de Uitmonding der van Ranst
straat) en de Jan van Brabantstraat. 
De van Merheimstraat wordt beperkt tot 
het huidige Zuidelijke gedeelte. 

BOXTEL VOORUIT 

Voorbereiding Jubileumfeesten. 

Op uitnodiging van Boxtel Vooruit vond 
op Zaterdag 10 Juli in Hotel van der 
Ven een bijeenkomst plaats van verte
genwoordigers van verschillende vereni
gingen ter bespreking van de plannen 
voor een optocht tijdens de a.s. Konin
ginnefeesten. 
Nadat door .de voorzitter een uiteenzet
ting was gegeven van het plan van Boxtel 
Vooruit werd door de Heer Dorenbosch 
meer in bijzonderheden getreden opdat 
de vergadering zich een voorstelling zou 
kunnen maken van de diverse onderde
len waaruit de optocht z-ou moeten be
staan, en aangegeven welke wagens en 
groepen voor de verenigingen meer ge
eigend zullen zjjn. 
De belangstelling van meerdere verte
genwoordigers was verheugend, zodat 
de verwachting mag worden gekoesterd, 
dat de plannen tot uitvoering zullen 
komen. 
Besloten werd aan de bekende Verenigin
gen een plan van de optocht toe te zen
den, opdat deze aangelegenheid in de 
verenigingen en buurtcomité's kan wor
den besproken. 
In een volgende vergadering kunnen dan, 
naar wij hopen, definitieve. afspraken 
worden gemaakt. 
Verenigingen en buurtcomité's welke 
onverhoopt .geen oproeping ontvangen, 
doordat zij bij het Bestuur van Boxtel 
Vooruit niet bekend zijn, zullen nochtans 
zeer welkom zijn. 
Zij kunnen bij de Heer P. Tielen, secr. 
van Boxtel Vooruit de gedrukte gegevens 
bekomen. 
Ook werd in bovenbedoelde vergadering 
de wens naar voren gebracht om de 
buurtcomité's weer in te schakelen voor 
straatversiering, gevelversiering, verlich
ting, enz. 

VRIJDAG 16 Juli 1948 

OMGEVING 

Mogen wij bij deze daarom een beroep 
op deze comité's do�n om eens te over
leggen wat er in deze kan gebeuren. 
Welke buurt maakt daarmede een begin? 
Gaarne ziet Boxtel Vooruit de eerste be
richten in deze tegemoet. 

ZUIDELIJKE 
R.K. SCHILDERSV AKSCHOOL 
IN BOXTEL 

Unicum in het Zuiden 

Er komt in Boxtel een schildersvakschool 
op katholieke grondslag, bedoeld voor 
de provincies Brabant, Limburg en Zee
land. De R.K Schilderspatroonsbond, 
die het initiatief in deze oprichting 
nam, heeft juist Boxtel gekozen, omdat 
deze gemeente_ zo zeldzaam gunstig ge
legen is, omdat er goede mogelijkheden 
zijn om de leerlingen onderdak te ver
scha Hen, maa,r speciaal omdat er direct 
een gebouw beschikbaar was. Het oog 
viel. nl. onmiddellijk op het zg. ,,Ver
enigingsgebouw", op de Burgakker, waar 
tot nog toe de Distributiekring Boxtel 
gevestigd was. Door de spontane mede
werking van de K.A.B. afd. Boxtel, kon 
men tot een huurovereenkomst komen, 
·welke al vrij spoedig verwezenlijkt zal 
worden. Zo zal deze R.K. Schildersvak
school straks met drie ruime lokalen 
kunnen beginnen, en wel voor de theo
retische en practische opleiding en voor 
de tekenafdeling. 
Elke serieuze leerling kan via een driec 
jarige winterdagcursus worden opgeleid 
tot een bekwaam vakman met door de 
wet erkende vakdiploma's, die men tot 
nog toe alleen maar aan de Schilders
school te Utrecht kon verwerven. 
Het ligt in de bedoeling om de eerste
cursus 1 September aan te laten vangen. 
Dagelijks zullen dan lessen in algemene 
ontwikkeling en vakstudie gegeven wor
den tot 1 April 1949, waarna het tweede 
en derde leerjaar wederom in de maand 
September van de opvolgende jaren zal 
beginnen. 
Hiermee is wel een bijzonder fraaie ge
legenheid geschapen voor energieke 
jongelui, die binnen drie jaren het vak 
schilderen onder de knie willen krijgen. 
Zij die interesse hebben kunnen zich aan
melden, ofwel bij de heer A. Kok, voorz. 
R.K_ Scliil<le�spatr0oi::;b0?1d _ S'.. !..:.:-:as, 
Keizersgracht Eindhoven, of bij de heer 
J. Ghering, lid van het bondsbestuur 
Telefoonstraat 21 Tilburg. 

' 

SOBRIETAS 
Vanavond zal om 8 uur in De Ark de 
vergadering worden gehouden om tot 
r�orga�}satie van het "Kruisverband 
PJUs X te komen. 
Aug. van Schayk, alg. secretaris van So
briëtas, zal op deze bijeenkomst het 
woord voeren. 
De vergadering is voor iedereen, die be
lang stelt in de bevordering der matig-
heid, toegankelijk. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
PAROCHIE ST. PETRUS 

Opgehaald op de bruiloft van A. Bevers
de Laat een bedrag van f 14,60. 
Alle gevers onze hartelijke dank. 

GESLAAGD 
�e heer Ferry van Rooij, alhier, slaagde 
1.I. Maandag op het te 's Gravenhage af
genomen exameu als leraar M.O. Boek
houden. 

AALM.-PATE� A. BEVERS TERUG 
UIT INDië. 

Onze plaatsgenoot Aalmoezenier-Pater 
A. Bevers, die na een verblijf van 11 jaar 
in de Philippijnse Missie, verleden jaar 
zijn verlof vrijwillig afbrak om .aalmoe
zenierschap in Indië te aanvaarden is 
thans per K.L.M. op weg naar Nede;land 
voor chirurgische behandeling. 

K.A.J.-WANDELDAG OSS 
De Kajotters uit Boxtel, die a.s. Zondag 
op de wandeldag te Oss deel nemen aan 
de _25 k_m-tocht, vertrekken om half 11 per
trem lilt Boxtel, tegelijk met de spelers 
en supporters van het K.A.J.-team, dat 
deelneemt aan het grote K.A.].-tournooi 
in Den Bosch. 

BOXTELS HARMONIE 
BESTOND 40 JAAR 
Wordt er in Boxtel een of ander heug
lijk !eit h:rdàcht, steevast hoort ge har
mo111emuz1ek om het feest luister bij te 
zet!_en. En "."as het dan niet heel begrij
pel1Jk, dat 111 het afgelopen weekeinde 
toen Boxt�ls Harmonie haar veertig-jarig 
bestaan vierde, de harmonieklanken niet 
van de lucht waren 
Inderdaad er zat m�ziek in de feestvie
ring, vanaf het ere-concert op Donder
dagavond tot, het groot bal, dat Maan
dagavond tot besluit werd gegeven in de 
zaal achter Hotel Riche. 
Velen hebben bij de receptie van de ge
boden gelegenheid geprofiteerd om de 
leden van de jubilerende vereniging van 
harte geluk te wensen met veertig jaren 
van gezond en . . . . . gewaardeerd vere
nigingsleven. Vooral de trotse jubilaris
sen h•bben vele verdiende felicitaties in 
ontvangst moeten nemen. 
Namens de gehele Boxtelse bevolking 
werd de ingezamelde bijdrage voor het 
instrumentenfonds aangeboden, waarmee 
werd blijk gegeven, d_at de ingezetenen 
nog lang van de goede muziek van Box
tels Harmonie willen genieten. Mogen 
zij door een nog lang actief bestaan van 
de "veertig-jarige" een goede muzikale 
rente van hun geld trekken. 

en 



Zomerse dagen 
Ik kijk op mijn scheurkalender en wanneer ik de datum eens goed onder het 
oog heb genomen, kijk ik naar buiten, 
waar nog steeds de zware regenbuien zich in donkere wolkengroepen samenpakken, terwijl het haantje op de torennog steeds zijn kop heel eigenwijs in de verkeerde richting steekt. 't Is een uur des middags en tot overmaat spreekt het 
weerbericht van mijn radio over een nieuwe depressie, die reeds in Engelandhaar werk aan het verrichten is. En nog-

0 maals kijk ik op mijn kalender en ik kom tot de droeve copclusie, dat ik me toch niet heb kunnen vergissen. En ik voel me
al weer getroost, dat ik niet de enige ben, die er aldus over denkt. Iedereen heeft ze immers van 't jaar op zijn vingers kunnen tellen die drie zomersedagen, die, al zijn ze weinig in getal, zoveel opstand in on* huishoudens hebben teweeg gebracht. Alles, wat maar
met zomer te maken had, van de baaienborstrokken van de oudere generatie toten met het badpak van de moderne jeugd, kreeg hiermee te maken. De baaien borstrok werd in die dagen doorvelen tegen een van lichter kaliber in degarderobe omgeruild, de badpakken werden ontdaan van de motballen, die nodig waren geweest, om ze in de winter tegen het bederf te vrijwaren. Decano's en de roeiboten werpen uit· hun
winterkwartier bevrijd, öm ze weer eenswaterdicht te maken. De jeugd. d.w.z. devrouwelijke jeugd althans was al drukbezig, om in de modeblaadjes, die inallerlei kleuren de nieuwste snufjes van de Parijse modemeesters aankondigen,een vlotte keus te maken. De huismoeders bezield met de schoonmaakwoede,hadden ervoor gezorgd, dat de kachels en haarden bij het eerste verschijnen van de welkome zomer, met alle vuiligheid en stof dat ermee samenhangt, naar de zolder verhuisden. De boeren, die de laatsten zijn gewoonlijk om over het 
weer tevreden te zijn, verheugden zich 
al over de hooitijd, die zich als bizonder gunstig aankondigde en de eerste affiches van de traditioneel geworden openluchtspelen, werden in onze gemeente opgehangen ter publicatie. Het waren allemaal voorbodes van de zomer, die op handen was. Maar jawel.
Het is helaas bij de drie dagen tot nog toe gebleven. En we begrijpen de reac-

A. J. VAN GROENINGEN, 
WAARNEMEND ARTS 

Naar wij verne1nen zal de practijk van 
wijlen Dr. J. W. van Rooy met ingang 
van vandaag, Vrijdag 16 Juli, voorlopig op hetzelfde adres (Stationstraat 30) worden waargenomen door Dr. A. J. van Groeningen. 

CONSULTATIEBUREAU. 
Met ingang van a.s. Maandag reeds zalhet Consultatiebureau voortaan 's Maandagsmiddags geopend zijn van 2-4 uurinplaats van op Vrijdagmiddag. 

MEDEDELINGEN VAN DE
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 

De nieuwe prospectus, die thans in voorbereiding is, zal eind-Augustus weer huis aan huis worden verspreid. Alles zal worden gedaan om, wat tot nu is ondernomen op een breder plan te zettert, de leerlingen te stimuleren en, ten dienste van onze volksçultuur, nieuwe leergangen op te nemen. 
Wij hopen dat onze tweede prospectus 
weer eenieders aandacht zal mogen hebben. Omdat het de taak van de Volksmuziekschool is, de muziekbeoefening en muziekwaardering zoveel mogelijk te doen bevorderen, zal op Zondag a.s. om half 3 een "Jeugdconcert" gegeven worden in de Ark. Door de bereidwillige medewerking van Boxtels Orkest Vereniging (B.O.V.) en Boxtels Gemengd koor is deze, voor de jeugd zulk een belangrijke, muzikale gebeurtenis, mogelijk geworden. Het programma dat is samengesteld, iszoveel mogelijk gericht op de luisterendejeugd. Tussen de nummers zal door de directeur van de Volksmuziekschool iets worden verteld over de orkest-instrumentenen de jeugdige luisteraars attent maken
op muzikale punten, waardoor hun "luisteren nair muziek" zal worden vergemakkelijkt. Alle leerlingen van de R.K. V.N.S. hebben gratis toegang - op de zang- en instrumentaal-klassen zullen toegangsbe
wijzen worden uitgereikt. Moge Boxtels Orkest Vereniging en Box
tels Gemengd Koor Zondagmiddag een dankbaar gehoor hebben en moge dit tevens voor de jeugd een klein muziekfeest worden. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
GEBOREN: Margaretha C. B. M. doch
ter van B. J. Verheijden en Th. A. Hei
ligers - Victor A. M. zoon van A. J. A. 
van Dijk en J. G. R. M. Swane - Ge
rarda H. M. J. dochter van L. J. v. Eijnd
hoven en G. H. Spiekmans - Franciscus 
W. zoon van A. C. Verhoeven en L. v.
Esch - Andreas P. C. zoon van A. C. 
Verhoeven en L. v. Esch - Pet�onella J. 
M. dochter van A. C. v. Esch en C. J.
Michielsen ..:.... Anna M. H. M. dochter 
van H. J. C. van Santen en H. M. de 
Jong - Wilhelmus G. zoon van M. Bek
kers en van G. Wagenaars - Elisabeth 
M. Fr; dochter van Fr. P. Ghijsens en
_M. A. v. Heesch. 
ONDERTROUWD: Gerardus H. Beaard 
en Gerdina J. Wagenaars - 'Henricµs C. 
Vermeer en Johanna M. Peijnenburg. 
GEHUWD: Lambertus J. van der Meij
den en Anna M. Wouters - Johannes 

B. van der Plas· en Catharina P. Elissen. 
OVERLEDEN: Hendrika van de Mortel, 
oud 89 jaren, religieuse - Johannes W. 
v. Rooij, oud 51 jaren - Louis Joseph.
van Rooij, oud 15 jaren. 

ties, die zich links en rech_ts hebben voorgedaan: De huismoeders kregen ruzie , 
omdát ze de kachels te vroeg hadden opgeruimd, de jeugd zat te kniezen, omdat ze niet voor den dag konden komen met 
het nieuwe toiletje, dat een handige naaister met spoed had moeten klaar maken. De haan op de toren wilde men haast de nek omdraaien tegenlijk met de 
oproeper van• het weerbericht, die toch nooit iets goeds te bieden had. De boerlag te permitteren over het hooi, dat zou gaan rotten en maakte zich al bezorgd 
over het voer, dat hij in de komende 
winter aan zijn vee tè eten zou geven. De jonge moeders klaagden erover, dat de baby's er zo wit uitzagen, omdat ze veel te weinig van de zon konden genieten ende enigst� die de goede kant ervan konden zien, waren misschien de middenstanders, die met het regenachtig seizoentoch nog altijd enkele nylonjasjes aan deman konden brengen. En de cummunisten van lijst 4, die methun propaganda voor langere zomers enkortere winters misschien bij de verkiezingen nog wat stemmen hebben behaald, die ze anders zeker ook nóg had-den moeten verliezen. 
En toch zijn we weer blij als we de zonweer eens zien schijnen en toch hebbenwe weer hoop, iedere keer als we onzeradio aanzetten, dat de laatste depressieeindelijk eens ons land zal zijn gepasseerd, want we willen allen o zo graag nog wat profiteren van de zomer, die we 

eigenlijk voor het eerst het vorig jaar hebben leren kennen. 
En daarom kunnen we er maar niet toekomen, om onze zwemspulletjes op teruimen, om onze kachels weer te plaatsen, om toch maar tussen de buien door te gaan hooien, om onze naaister voor
lopig met rust te laten, om het weerbericht maar niet meer aan te zetten, of om , de haan van de toren onze belangstelling te doen missen, omdat we er allemaal van overtuigd zijn, dat het, zoalshet altijd nog • geweest is, ook nu weerzomer gaat worden. En zelfs de pessimisten onder ons klampen zich nog vast aan de profetie, volgens welke er zou voor- •speld zijn, dat de zomer dit jaar pas beginnen• gaat op 13 Augustus, en ze zeggen er dan bij, dat het dan tenminste met Boxtel Kermis en in de Boxtelse vacantieweek zomerse dagen zullen zijn, zoals
we die tot nog toe slechts drie gekend
hebben. D. 

Distributie=Nieuws 
OFFIClëLE BONNENLIJST 

, voor het tijdvak van 18 Juli 
tot en met 31 Juli 1948 Elk der volgende bonnen geeft recht op

het koperi van: 
Bonnen voor brood en vlees 044, 046 Vlees: 100 gram vlees.045 Vlees: 300 gram vlees. 047-1 Brood: 800 gram brood (geldigtot en met 24 Juli). 048-1 Brood : 200 gram brood (geldigtot en met 24 Juli). 
Alle bonkaarten 050 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of ·toOO gram jam, stroop, enz., 

of 500 gram versnaperingen. 051 Algemeen: 400 gram brood ofrantsoen vermicelli e.d. 052 Algemeen: 250 gram boter of mar-garine of 200 gram vet. 053 ·Algemeen: 1 ei. 
Bonkaarten KA, KB, KC 808 056 Algerneen: 125 gram koffie.057. Algemeen: 50 gram thee. 058 Algemeen: 200 gram kaas of 250 

gr.am korstloze kaas. 059 Algemeen: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 060 Algemeen: 225 gram huishoudzeepof 180 gram toiletzeep. B 067: 800 gram brood (geldig tot enmet 24 Juli). B 068: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 
C 069 : 400 gram brood (geldig tot enmet 24 Juli). 
Bonkaarten KD, KE 808 071 Algemeen: 100 gr�m kaas of 125gram korstloze kaas. 072 Algemeen: 125 gram boter of margarine of t·oo gram vet. 073 Algemeen: 450 gram hushoudzeepof 360 gram toiletzeep. D 077: 800 gram brood (geldig tot enmet 24 Juli). E 079: 500 gram bloem of zelfrijzendbakmeel of kinderbiscuits of kindermeel. 
Tabak- en. versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808 81 Versnaperingen: 200 gram versnaperingen, 

of 200 gram suiker, boterhamstroo1-sel, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 84 Versnaperingen: 100 gram versnaperingen, 
of 100 gr;i,m suiker, boterhamstrooisel, enz., of 200 gram jam, stroop, enz. 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZE, MD, MF, 
MH 808 (bijz. arbeid, a.s. moeders en 

Gesprek van Vanavond· 

WERKLOOSHEID, AMBTELIJKE 

FRAUDES EN VERSNIPPERING • zieken) 

VAN LANDBOUWBEDRIJVEN 

• We krijgen weer werkloosheid in Nederland. Op het einde van de vorige maand 
waren er negen-en-twintigduizend werkloze mannen. Ondertussen komen er duizenden militairen uit Indië terug met inhun hoofden de meest fantastische plannen en ongerijmde voorstellingen van het civiele leven in Nederland De tnspecteur-generaal van het Nederlandse Arbeidsbureau heeft al vrij gauw de domper op dit voorbarige enthousiasme moeten zetten met te verklaren datzij de door weet-ik-wie te vroeg gedane beloften waarschijnlijk niet ingelost zullen zien en de grootste toekomstplannen d!� in hun brein rondspoken, gerust op ZIJ _k�nnen zetten, daar er waarschijnlijk 
we1111g meer voor hen zal opzitten dan hun eigen stieltje maar weer te begin-= nen. Ongeschoolden moeten niet al te vast rekenen op een gespreid bedje want de arbeidsmarkt vraagt momenteel 1alleen vaklui. 

Middelerwijl blijven fraudes in overheidsdiensten schering en inslag. Schreeuwende krantenkoppen maakten �eze week weer melding van de arrestatie van de Directeur van NederlandsKunstbezit. Hij werd ervan verdacht onregelmatigheden gepleegd te hebben met ee�- slordige millioen. Hoe komt 'n der
gelijk slag mensen nu• aan zulke schitterende_ baantjes? Hoe zijn dergelijke benoemmgen toch in hun werk gegaan? z�er ze�_er erg onvoorzichtig, want het 
wil er b11 ons niet in, dat heren, die niet over _een ton of minder schijnen te vallen, _ _  m hun V�?egere maatschappelijke pos1t1e op eerlt1ke, normale wijze aan hun trekken kwamen. Onze klomp breekt helemaal als we een 22-jarige gearresteerde horen betitelen als "een derhogere ambtenaren vqn NederlandsKu�sthezit". Tja, als we zó verantwoordel11ke functies uit gaan delen dan isel�e arrestatie lood om oud ij�er, d;nhli1ft het modder gooien naar de goede ambte��ar en dari' valt de afkeer vanambtelt1ke bemoeienis ook best te begrijpen. 
Afkeer of niet echter, de jonge boeren,die hu_n _hoop nog gevestigd hadden o de splttsmg van het ouderlijke bedrilzullen toch even aan de ambtelijke lei� hand moeten. Men zij gerust, even maar da� zal men misschien in ogen kiezen;
emigreren of in de industrie. 
Er is hij de Staten Generaal nl. een"wetsontwerp tegen versnippering vanlandbouwbedrijven" ingediend. Uitgaande van de door de regering gestelde norm, dat een landbouwbedrijf tenminste aan d_e ondernemer en zijn gezin een volledig bestaan moet kunnen verschaffen, zal de Grondkamer straks in hetconcr�t� geval moeten beoordelen,waarde '!1.1�1m1_1!11grens is gelegen. Dit zalmoe1lt1k z11n, doch in het wetsontwerp 
wordt het noodzakelijk geacht, dat het aantal oneconomische bedrijven niet toeneemt. 
Het beheer van een landbouwbe.drijf kan 
echter op zo veel verschillende manieren 
gevoerd worden en is zo zeer afhankelijk 
van de omstandigheden, die de beheer
ders en streek bijv. met zich mee kun
nen brengen, dat het trekken van een 
scheidingslijn waarschijnlijk nooit geheel 
juist zal geschieden. 

Geldig zijn de bonnen van de strook L. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds opVrijdag 16 Juli worden gebruikt. 
DISTRIBUTIEKRING 
's-HERTOGENBOSCH 

OFFICI�LE PUBLICATIE 
De Directeur van de Distributiekring's-Hertogenbosch maakt bekend: Uitreiking bonkaarten 810 en toeslagkaarten MD 810/811 voor a.s. én jongemoeders in de week ;van 10 tot en met 24 Juli 1948 aan personen, waarvan de 
bonkaart niet ·is afgestempeld. BOXTEL in lokaal Burgakker 3, van9-12.30 en van 14-16 uur. 
aan zelf verzorgers op : 19 Juli de letters O tot en met Q; 21 Juli de letetrs R tot en met S; 22 Juli de letters T tot en met V;23 Juli de letters W tot en met Z. LIEMPDE in café M. v. Vlokhoven,
A. 71, van 9-12 uur. 20 Juli de letters H tot en met J (zelfverzorgers). ESCH in café G. v. Schijndel, B 14,van 13.30-15.30 uur. 20 Juli de letters H tot en met N (zelfverzorgers). De bonkaarten worden verstrekt overeenkomstig de ingeleverde inwisselingsbonnen. Medegebracht dienen te worden de • Tweede Distributiestamkaarten en de 
losse inwisselingsbonnen. 
ATTENTIE: Voor de juiste dag van afhalen der bonkaarten voor de periode van 24 October tot en met 18 December wordt het publiek verwezen naar de datum, die wordt afgestempeld in het blanco vakje (naast 
de inwisselingsbon) aan de voorzijde vande, op bovenvermelde data, uit te reikenbonkaarten. 
AFHALEN SCHEERZEEPBON. In verband met het aanwijzen van bonreserve E van de tabakskaart QA 808,kunnen mannelij1'e pers. geb. in 1930 of eerder, die niet in het bezit zijn van de tabakskaart QA 808, op het plaatselijk distribl!liekantoor een rantsoenbon voor50 gram scheerzeep afhalen. Voor deze uitreiking, welke zal geschieden in de week van 19 tot en met 24 Juli a.s., dient de Tweede Distributiestamkaart te worden overgelegd. 

Sociale Verzekeringen 
HET BEDRIJFSPENSIOENFONDS 

DE LAND- EN TUINBOUW. 
ll. 

IN 

Hielden we vorige week een algemeenpraatje over het landbouwbedrijfspensioenfonds, deze week iets over de inhoud der verzekering. Naar men wiskundig berekend ht!eft zal 
de premie f 3,- per week bedragen, 
waarvan de helft door werkgever en de andere helft door de werknemer betaaldzal worden. Verzekerden van 17-21 jaar die contractueel een lager loongenieten, betalen de halve premie,dus 75- cent per week. Ook zullen premiën per dag worden ingevoerd. De premiebetaling zal plaats vinden doormiddel van het plakken van zegels oppremiekaarten. De verzekering zal bevatten: a. ouderdoms-, b. invaliditeits-, c. weduwen en 
wezenpensioen. 

a. Oude;domspensioen. 
Dit zal worden opgebouwd over een tijdvak van 40 jaar. Hij die gedurende dittijdvak volledig heeft betaald verkrijgtop 65-jarige leeftijd f 12,- per week. Zijdie gedurende dit tijdvak een onderbroken premiebetaling hebben gehad, ver
werven een pensioen, evenredig met hun 
premiebetaling. Hierbij zij echter aangetekend dat bedoelde opbouw van 40 jaar màg plaats hebben tussen de 21 en 65e verjaardag. 
Er is dus een speling van enkele jarenzodat ook zij, die om een of andere reden (werkloosheid, militaire dienstenz.) tussen hun 21ste en 65ste jaar uithet landbouwbedrijf treden. krijgen bijhet bereiken van die leeftijd uitgest_eldpensioen, eveneens evenredig aan devoor hen opgebrachte premiën. Voor hen, die op het tijdstip van inwerkingtre-, ding der verzekering reeds in de land- • bouw werkzaam zijn en - daar zij reeds 
ouder zijn dan 25 jaar - met meer in de gelegenheid om een volledig pensioen 
op te bouwen, worden overgangsmaatregelen getroffen. Hun zal een zgn. back service worden gegeven, marvan de kosten worden omgeslagen over de premiën van de overige verzekerden. Deze baçkservice bedraagt maximaal f 6,-. Dit betekent dat b.v. een arbeider die op 1 Mei1947 64 jaar was, een pensioen van f 6,ontvangt, waarvan niets door hen is opgebracht. Een jongere arbeider ontvangtreeds een iets hoger pensioen, omdat hij zelf reeds iets heeft opgebouwd, terwijleen verzekerde, die ·op het moment vaninwerkingtreden 26 jaar was, bijna
f 12,- bereikt' Volgende week iets over invaliditeits-, en weduwen- en wezenpensioen. 
Voor belanghebbenden die nog niet geregistreerd zijn verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. De plaatselijke verzekeringscomm.

SPORT-NIEUWS 
N.V.B. JEUGDTOURNOOI

De finales van het N.V.B.-Jeugdtoumooihadden de volgende resultaten: Boxtel A-B.M.C. A 2-1B.V.V. B- O.D.C. B t-0
Door deze uitslagen �erd O.D.C. tweedeen Boxtel derde. Zeer zeker geen onbevredigend resultaat. 

BLOED CONTRA DEEG. 
. De hoogst vermakelijke wedstrijd tussende gecostumeerde bakkers en slagers trok een buitengewoon grote belangstelling

en bracht voor Katholiek Thuisfront ongeveer f 125,- op. Rest nog te vermelden, dat de slagersdoor_ een "technische· superioriteit" ongenaakbaar met 5-2 wonnen. Naar wij alsnog vernemen is deze overwinning uitbundig gevierd, waarbijworst en brood wel een tegenwicht gevormd zullen hebben voor de stevige toast, die is uitgebracht op de militairen in Indië. 
DEMONSTRATIE 

HONDENDRESSURES. 
A.s. Zondag 18 Juli zal de Politiehonden-' vereniging "De Wacht in het Veld" op het terrein achter café Th. v. d. Aker in de Nieuwstraat, een demonstratie van honden-dresseerkunst geven. Elke belangstellende heeft vrije toegang tot deze demonstratie van een matig beoefende, doch aardige sport. 

Herenthals - Boxtel 
• Een drie-tal autobussen zetten Zondag j.l. van Boxtel koers naar Herentals, waar het Hoofdcomité van de Boerenkrijg-Herdenking grote feestelijkheden op touw had gezet ter gelegenheid van de· t 50ste jaarherdenking van de "Boerenkrijg". Wij kenden Herentals niet en ons hartklopte dus vol verwachting. Was de heenreis naar Herentals voorall.en een waar genoegen mede omdat,dank zij de goede zorgen van Boxtels Burgemeester, geen enkele moeilijkheid 

werd ondervonden bij het passeren van de Nederlands-Belgische grens, de aankomst i'n Herentals was voor allen een ware openbaring! 
Het bijwonen van de Plechtige Hoogmis 
om 10 uur in de Sint Waldetrudiskerk, wat ons eerste aanknopingspunt met Herentals vormde, bracht ons in een ju-'\veeltje van een bouwwerk uit· de 15e eeuw. Boxtel is, en terecht, trots op zijn St.Petruskerk. Het is niet voor niets een monument! Maar Herentals, het moet heel eerlijk erkend, bezit een hoofd-, kerk die het zéker, voor wat de kunstschatten betreft, glansrijk van onze St. Pieter wint. Groot en groots zoals 'zij daar verscholen ligt, vangt zij de echte Katholiekebezoeker in een diep vrome stemming.De zang onder de H. Mis dwong onsaller bewondering af. Voegen wij daarbij de indruk die de preek van de Z.E. Pater J. Rombouts (was het niet meer 
een rede?) achterliet dan moeten wij zeggen dat de entrée in Herentals niet beter had kunnen zijn. De rede popelde van Herentals liefde,tintelde van Vlaamse oorspronkelijkheiden schitterde door welsprekendheid. Een korte rondgang door Herentalsbracht ons de overtuiging bij, dat PaterS. J. Rombouts gelijk had toen hij inzijn rede zei dat Herentals genoemd
werd de parel van de AntwerpseKempen! 
Dit was geen chauvinisme of een uitingvan begeestering. 
Want inderdaad: Herentals is een mooiestad. Door de grote prachtige . markt heeftHerentals zich geheel open gelegd. Alles ziet er fris uit en legt getuigenis af van een groot, gaaf en smaakvolstedebouwkundig geheel. De aanblik van de markt doet weldadigaan. Zij is, uit stedebouwkundig oogpunt, van een geheel andere, mooierestructuur dal) Boxtel. 

f 

Herentals bestendige dit mooie, ruime,stadsbeeld bij zijn toekomstige uitbouw.
Want het is een prachtige uitbouw 
waard. 
Het gedenkteken dat sedert 50 jaren demarkt siert, is een pronkjuweeltje. Hetstadhuis, de vroegere lakenhal, is eenkunstwerk. Het ranke Belfort getuigt . van bijzonder knappe achitectuur. 
De twee oude stadspoorten op Ant
werpen en Leuven dwingen bewonde
ring' af. Het Begijnhof ligt stil en vroombinnen de stad. Vergeten mag niet worden het onvergelijk mooi St. Chrispinus-altaar dat ons in de St. Waldetrudiskerk boeide. Naarhet ons voorkomt is dit altaar uitneembaar. Mogelijk is dit al elders tentoongesteld geweest. • Moge deze eerste kennismaking met de stad Herentals. leiden tot en gevolgd 
worden door een kennismaking met de Herentalse bevolking! Eerst dan wordt gunstige uitwisseling van gelijkgeaarde 
bevolkingsgroepen mogelijk. Het hartje van de Antwerpse Kempen 
werd bij onze eerste kennismaking, in het algemeen, te veel in beslag genomen
en bekoord door het feestgedruis van 
binnen uit. En dit is heel begrijpelijk. 
Het hartje van de Antwerpse Kempen zal echter door nader persoonlijk contact meer getrokken kunnen worden enintens gaan voelen voor het hartje van het Nederlandse Brabant, dat Boxtel is. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag 18 Juli. 
Een goed Katholiek is IN de kerk,
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van kwart voor 8 wordt opgedragen voor een hizondere intentie en de H. Mis van 9 uur voor Johannes en Louis van Rooy v.w. de Hockeyclub -
MEP. Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2eschaal voor de bizondere noden van hetEpiscopaat, terwijl de te schaal gehouden wordt voor de arme Doofstommen.Vanavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Maandagavond oin half 8 Mariacongregatie. Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Zaterdag is er gelegenheidtot biechten van half 3 tot 4 uur en van6 tot half 8. 

• Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.Vandaag tussen 2 en 4 uur kan men kinderen aangeven voor de Kleuter
school. De kinderen moeten voor 1 Oct. 4 jaar zijn. Men wordt verzocht hetTrouwboekje mee te brengen naar deKle4terschool. MAANDAG: om kwart voor 7 ,gef. gez.jrgt. voor Martina van Zeeland; z.a. gel.mndst. voor Maria v. d. Loo-v. d. Langenberg; H. Hartaltaar gel. mndst. voorAdriana van Minderhout-Simons; omhalf 8 gel. H. Mis voor Hendrica Cijffers-Bruns; z.a. gel. mndst. voor Franciscus Verheyden; om half 9 gel. mndst.voor Jacoba v. d. Biggelaar-v. d. Linden.DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor Jan van Lieshout; z.a. gel.jrgt. voor Johannes v. d. Heuvel; H.Hartaltaar gel. mndst. voor Anna Hensen-v. d. Langenberg; om half 8 gel. H. 
Mis voor Martina van Zeeland; z.a. gel. jrgt. voor Barbara Mandos-Hazenberg;
om half 9 gel. mndst. voor JohannaTheuwkens-van Dijk. WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Christina Heiligers-Derks;z.a. gel. H. Mis voor. Paulina Hofmansvan Hal; H. Hartaltaar gel. mndst. v. Johanna van Woensel-Spierings; om half
8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indiëv.w. Maria's--Biddend Leger; z.a. gel. H.
Mis voor Wilhelmina van Hal-de Witv.w. de buurt; om half 9 gel. H. Mis voor Johanna Kusters-de Kort v.w. debuurt., DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.jrgt. voor Johannes Gerardus v. d. Ligt; z.a: gel. H. Mis voor Jan van Deursen; 
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Gijsbertus de Bresser en Johanna Jacobs de hsvr.; 
om half 8 gel. jrgt voor Johanna Bosch; z.a. gel. H. Mis voor Magdalena van Heeschwijk-v. Kilsdonk; om half 9 
gel. H. Mis voor Johannes en Louis van Rooy. VRIJDAG: om' kwart voor 7 gez. mndst. voor Henricus Crols; z.a. gel. mndst. voor Hendrica de. Bresser-v. d. Loo;' H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hendricus van Engelen te Vught overleden; om half8 gel. jrgt. voor Antoon Bosch en Johanna de hsvr.; z.a. gel. mndst. -voor Gerardus van Brunschot; om half 9 gel. 
H. Mis voor Rosalie de Haas-Selhorst v.w. het H. Bloed. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Johanna Pastoor-v. d. Broek;z.a. gel. jrgt. voor Gerarda van Hemmenvan Vught; H. Hartaltaar gel. mndst. v.Johanna Kusters-de Kort; _om half 8 gel.jrgt. voor Antoon Bosch en Johanna dehsvr.; z.a. gel. H. Mis voor Harrie v. d.Wetering; om half 9 gel. H. Mis voorAlfons van Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: Maandag en Dinsdag gel. H. Mis voor·Maria van, Gerwen. Woensdag gel. H. Mis v. Gerardus Schellekens. Donderdag gel. H. Mis v. Johannes v.d. Plas en Hen
drica Dirks de hsvr. Vrijdag en Zaterdaggel. H. Mis voor Maria van Gerwen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te .ontvangen: Henricus Leonard MarieLenders, geb. en won. in de parochie vanhet H. Hart en Elizabeth Maria Wilhel
-mina Cornelia Josepha v. d. -Meyden, geb. en won. in deze parochie, waarvanheden de te afkondiging geschiedt; Adrianus v. d. Langenberg uit deze pàrochie en Joanna van Gemert uit de parochie van het H. Hart; Martinus v. d.Schoot, geh. ,en won. in deze parochie enAdriana Petronella Cornelia v. d. Mark, geQ. en won. te Eindhoven (H. Pastoor van Ars); Karel v. d. Steen, geb. en 
won. te Acht (Eindhoven) en Eelkje The-



resia Elisa de Keyzer, geb. in de· par. van het H" Hart, waarvan heden de 2e af
kondiging geschiedt; Adrianus vanHeesch uit deze parochie en Adriana -van Boxtel uit de parochie van het H. Hart; Johannes Thomas Fooien, geb. enwon te St. Oedenrode en CatharinaJohanna van Nieuwburg, geb. te Oisterwijk (St. Petrus) en won. in deze par.,waarvan heden de 3e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht dehun bekende huwelijksbeletselen waarinniet is gedispenseerd, ten spoedigste aande Pastoor bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL 

9e Zondag na Pinksteren, 18 Juli '48. 
De te schaal is voor de Doofstommen; , de 2e voor de B. N. Vandaag houdt de .H. Familie voor Moeders en Gehuwde Vrouwen haar alg. H. Communië onderde H. Missen van 7 en 8 uur. Aan deuitgang der kerk collecte voor Kath.Thuisfront. 's Avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje en volkszang voor onze jongens inIndië. Maandag feestdag van St. Vinc�ntius,. "))atroon der Vincentianen. Vrijdagavond half 8 H. Familie voor de • meisjes. Om half 9 H. Familie voor demannen. ZONDAG 18 Juli: 6 uur Ld. ChristiaanMerkx v.w. Broed. H. Bernardus v. Ulicoten; 7 uur Ld. voor het geestel. en tijdeLwelzijn der parochie; 8 uur Ld. tot genezing v. e. zieke; kwart over 9 lezendedienst voor Joh. van Eyndhoven van deH. Fam; half 11 de Hoogmis voor Willibrord van Zeeland v.w. Broed. H. Eik. MAANDAG: t 9 Juli: 7 uur l.d. Mathilde Scheepers-Hoenselaars·; I.m. HermanAkkermans; 1.d. Mej. Mechelina Penning!, van den Akker; kwart voor 8 l.j.Heer Alphons v. d. Br�el; l.d. Martina v. Meurs-v. d. Besselaar; half 9 l.d. AnnaDoevendans-v. Griensven. DINSDAG 20 Juli: 7 uur Ld. Heer Laurentius Michaël Hesselma1111; l.j. Wilhelmus v. d. Linden; l.j. Cornelia v. d. Linden-de· Bie; kwart voor 8 l.d. Jan Raaymakers v.w. 'n vriend; half 9 I.m. Fran,cisca Pijnenburg-Dieden; half 10 pl. ge-zongen dienst uit dankbaarheid. WOENSDAG 21 Juli: 7 uur 1.d. Leonardus v. Osch te Goes overl.; La'. Allegonda v. Dijk-v. Empel; l.j. Petrus v. Eyndhoven en Henrica Bekkers z. e.; Kwartvoor 8 l.d. Willem Matthijssen van pers.Nefa; l.j. Wilhelmus Joh. v. d. Aa; half9 z.d. uit dankbaarheid. DONDERDAG 22 Juli: 7 uur z.j. Cornelis v. d. Langenberg en Joh. v. d. Sandez.e.; 1.d. Theodorus Barten v.w. de buurt;l.j. Jacobus v. d. Loo en Joh. v. d. Broekz. e.; kwart voor 8 Ld. overl. fam. Verhuist; 1.d. Johannes v. d. Aa en Wilh. dezoon; half 9 l.d. Heer Theodorus Schots.VRIJDAG 23 Juli: 7 uur l.d. overl. fam. 

v. d. Ven-v. d. Boogaard; l.j. Maria Bergman-Louwers en Martina de dochter;Ld. Theodorus Barten v.w. de buurt.kwart voor 8 I.m. Willem Matthijssen;Ld. Heer Michiel v. d. Heyden half 9l.d. Roos v. Susante-Litjens. Half 8 H.Familie voor de meisjes; half 9 H. Familie voor de mannen. ZATERDAG 24 Juli: 7 uur Ld. bizcindere intentie; l.d. Johanna Luycx-Appelmans; I.m. Jan Raaymakers; kwart voor8 l.j. JohallJleS Nouwens; I.m. Johannesv. d. Horst; half 9 Ld. uit dankbaarheid.Op Zaterdag 17 Juli (van 2 tot 5 uur) en op Zondag 18 Juli (van 2 tot half 4) is er gelegenheid tot het aangeven vannieuwe leerlingen voor de Kleuterschoolbij de Zusters Ursulinen. In aanmerkingkomen alleen de kinderen, die vóórJanuari 1949 vier jaar worden. Ingang: Poo(t Kloosterdwarsstraat. Gelieve het trouwboekje of de stamkaart mee te brengen. Gaarne zouden we het schoolgeldVOORUIT willen ontvangen, om deeerste schooldag vlotter te doen verlopen. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

9e Zondag na Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis welzijn dèrparochie; 10 uur jrgt. Joannes Essens. MAANDAG: half 8 jrgt. Maria Eijke- 'mans. DINSDAG:. half 8 jrgt. Henricus Eijkemans. WOENSDAG: half 8 jrgt. LambertusEijkemans. DONDERDAG: half 8 jrgt. Gerdina v.d. Eerden; half 10 gez. huwelijksmis. VRIJDAG: half 8 jrgt. Jan Corn. v. d.Oetelaar en Johanna Maria de hsvr. ' ZATERDAG: half 8 jrgt. TheodoraRijken. 

Deze week zullen geschieden: Maandag H. Mis Adrianus v. Ruremonde. Dinsdag H. Mis Henrica Groenendaal-Schellekens. Woensdag H. Mis Henrica Groenendaal-Schellekens. Vrijdag H.Mis Anna Heesakkers-Schellekens teSchijndel overleden. Zaterdag H. MisAnna Heesakkers-Schellekens te Schijndel overleden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 

. 9e Zondag na Pinksteren 1948ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v.
d. parochianen; half 9 -H. Mis voor Marinus v. Griensven te Boxtel overleden; 10 uur gez. mndst. voor Gerardus Leyten. De eerste schaal is voor de arme doofstommen, de tweede voor B. N. Half 3 Lof men rozenhoedje om God's··zegeningen te krijgen over onze luiklok. MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzondere intentie, ook voor de vruchten deraarde; 8 uur mndst. voor· Barbara vanKasteren, wed,' v. Hendrikus Veroude. DINSDAG: 7 uur jrgt. VOO[ Maria Al-

hertus v. Hal-Schoenmakers; 8 uur H. Mis voor wed. Maria Berends-Toonen.WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor deheer Johan Maas en Maria de dochter;8 uur H. Mis voor mevr. v. Lieshoutde Werdt. DONDERDAG: 7 uur H. Mis, waarbijde kerk met 'n kaars wordt vereerd voor . de familie v: d. Breekel-v. d. Heuvel; 8uur H. Mis tot intentie v. d. leden derGodvruchtige vereniging ter ere v. d. H.Theresia v. h. Kind Jezus. VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor mej.Maria Peynenburg-v. d. Sande; 8 uurH. Mis voor de familie Manders-Mooren. ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor mevr. Maria Maas-de Werd; 8 uur H. Mis·voor de heer Johannes Quinten. ' Biechthoren van half -3 tot 4 uur en vanhalf 7 tot 8 uur. Daarna Lof met rozenhoedje, om Communisme af te weren enopbloei v. h. verenigingsleven op katholieke grondslag te krijgen. In uw gebeden wordt aanbevolen Johannes Renders, alhier bediend, en ten slotteeen noveen ter ere v cl H. Jozef tothulp in moeilijkheden. ZONDAG: 25 Juli 7 uur H. Mis waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd,ter ere van 0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, voor behouden thuiskomst; half 9 H. Mis .vanwege Spaarvereniging "Potters" voor GerardusLeyten. Alsnog bediend Leonar<la • Corm�ia· Renders. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

9e Zondag na Pinksteren (18 Juli)ZONDAG: half 7 l.j. Johanna v. Rooy;8 uur 1.mndst. Hendrica Frans v. Eijndhoven; 10 uur de Hoogmis tot welzijnder par.; 3 uur Lof, daarna meisjescon-gregacie.. _ • . MAANDAG: 7 uur z. mn<lst-. Arn. v. cl.Wiel; half 8 z. mndst. Theod. Hollanders; 8 uur I.m. Petrus de Wert overl.,teHilvarenbeek. DINSDAG: 7 uur z. mn<lst. MarinusTraa; half 8 z. mndst. A<lr. Kuppens; 8uur 1. mndst. Franc. v. d. Meijden. WOENSDAG: 7 uur z. mndst. Corn. v.d. Vleuten; half 8 z. rondst. Wed. Martina H. Verdook; 8 uur 1. mndst. Gerardina Tinnebroek DONDERDAG: 7 uur zé mn<lst. Ant. v.d. Pas; half 8 z. mndst. Corn. v. Abeelen; 8 uur 1.mndst. Mart. der Kinderen.VRIJDAG: 7 uur z.j. Lambertus v. d.Keer; half 8 z. rondst. Michiel v. d. Velden; 8 uur 1. mnds'l:. Wed. Gertruda P.Kreyveld. ZATERDAG: 7 uur z.j. Hendrica Lamb.v. d. Keer; half 8 z.j. Bern. v. d. San de;8 uur I.m. Hendrica Frans v. Eyndhovenals overl. lid proc. van Kevelaer. Zondag: half 7 I.m. tot welz. der par.;8 uur I.m. Zeergel. Heer Dr. v. Rooijen zoon overl. te Boxtel; 10 uur z.j. Eli-
J. van Breugel -en C. van Breugel-Thijs

_geven kennis van de geboortevoor hun dochtertje 

Te koop: 2 jurken en 2 man- Te koop: een kalfkoe, 18 Julitels z.g.a.n., leeftijd pl.m. 15 j. aan telling en biggen V. D. L. Nieuwstraat 73. bij P. v. Eert, Lennisheuvel 10. 
Voor direct gevraagd: R.K.dienstbode, liefst vo9r dag ennacht, in gezin met 2 kinderen.Leeftijd 18 jaar of ouder. Bo�scheweg 4, Boxtel. Wilhelmina Elisabeth Theresia 

Zij noemen het 
HELMA 

Ziekenhuis St. LidwinaKamer 4, Boxtel 
14 Juli 1948. 
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Te koop: een legkast, nog ingoede staat en een hangendepetroleumlamp. Bevragen: Molenstraat 19. 
Af te gev.en: nog enkele eenjarige Witte Leghorns. Primalegsters. M. J. van den Broek, Breukelsestraat 34, Boxtel. 

Te koop: een toom biggen bijM. J. de Groot, Lennisheuvel59, Boxtel. 
Te koop: een beste kalfkoe,derde kalf, aan telling 22 Juli,bij Jan Troeijen, Selissen 10. Te koop: slachtkippen bij H.v. Uden, Kleinderliempde 8. 

Voor uw bewijzen van deelneming bij het verscheidenvan mijn Vrouw en Onze Moeder 
Mevrouw 

Te koop: bij G. Vriens, Breukelsestraat 60, een prachtigehouten wieg, geheel met zijdebekleed, zo goed als nieuw. 

Adverteert in 

:BcaSant's 

Centaun 

zabeth Bern. v. d. Sande. 
In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. Adr. Vugs en Mariade dochter. Dinsdag en Woensdag 7 uurI.m. Dr. v. Rooy en zoon vanwege eenpatiënt. Donderdag tot Zondag I.m. Dr.v. Rooy en zoon vanwege patiënten. • 30e Zeergel. Heer Dr. v. Rooy en zoonoverl. te Boxtel; Petrus de W ert overl.te Hilvarenbeek.

Gedoopt: Corn. Henr. Maria Joh. zoonvan Godefridus v. Houtum-Thomassen(in St. Oedenrode); Laura GerardinaConstance Maria d. van weled. Heer Ant. v. Boeckel v. Rumpt-v .. Heyst. 
·PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 9e Zondag na Pinksteren
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis' voor de Parochie. De kleintjeszullen onder de H. Mis van half 9 hun eerste H. Communie doen. Voor de groten zal onder deze H. Mis geen Communie worden uitgereikt; alléén voor en nade H. Mis. Tweede schaalcollecte voor de ,armeDoofstommen; derde voor Bijz. NodenEpiscopaat. Na de middag om 3 ul\r pl.Lof waaronder oplegging van het scapulier aan de kleintjes en toespraak. Dinsdag moeten de kinderen van het 4<le 5de, 6de en ?de leerjaar komen biechten,Woensdag die van het 2<le en 3<le leerjaar. Daags nadat ze gebicht hebben zullen ze onder de H. Mis van 7 uur ge-zamenlijk communiceren. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor.het Diocesaan Jeugdwerk. ZONDAG: 7 uur H. Mis Albertus vanRulo; half 9 H. Mis voor onze militairen in Indië en elders; 10 uur Hoogmis voorde parochie. MAANDAG: 7 uur jrgt. Petrus vanOers. DINSDAG: 7 uur mdst. Adriana van deVen-v. d. Str.uyk. WOENSDAG: 7 uur mndst. GerardinaCornelia van Schijndel-v. Dijk. DONDERDAG: 7 uur'jrgt. Gerardus vande Langenberg. VRIJDAG: 7 uur mnclst. Henricus vander Kammen. ZATERDAG: 7 uur gez. mndst. Albertus van Rulo. Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d.Braak. H. Mis Albertus van Rulo. H. Mis Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. • Zondag 18 Juli Deze middag om 3 uur Vespers en Lof.'Deze week Woensdag, Donderdag. en Zaterdag om 8 uur Lof. ZONDAG om half 9 H. Mis voor overl�den leden der familie Henket; om 10uur voor een overledene. WOENSDAG: om 7 uur voor de intentie van de Voortplanting des Geloofs. DONDERDAG: om 7 uur voor bijzondere ii:itentie ter ere van de H. Henricus.

Weèk in •' Week uit 
RODE- ZWEEPSLAGENBEDREIGEN BERLIJN. 
,,Vrede en democratie zijn nooit verworven zonder strijd en lijden", heeftkolonel Howley gezegd en Berlijn ·proeftde bittere waarheid van deze woorden.Doch men is bereid alles te trotseren ende gekozen afgevaardigden van het volkhebben in de Russische Sector zelf hunprotesten ingediend. 
ARABIEREN HERVATTEN STRIJDIN PALESTINA. 
Terwijl Graaf Bernadotte blijft werkenvoor de vrede hebben de Arabieren destrijd in Palestina in alle felheid hervat.Een vooruitzicht op overeenkomst tussende twee partijen is er niet. 
GEDISTILLEERD VRIJ!? 
Berichten in Horéca en de socialistischepers maakten melding van een door Min.Mansholt genomen besluit om "de borrel" vrij te geven. Later is men aan de juistheid van deze berichten gaan twijfelen. Ondertussen storen de liefhebberszich weinig aan deze geruchten. Er isvan beperktheid te weinig sprake omteleurgesteld of opgetogen te zijn. 

• 60.000 FRANSE AMBTENARENSTAKEN. 
60.000 Franse ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn in staking gegaan om hun herclassering, die 30 millard zal kosten, te bespoedigen. Hierdus niet: Wie het dichtst bij het vuurzit, warmt zich het best. 
TRUMAN NIET IN DE GRATIEVAN ZIJN PARTIJ? 
Ofschoon Truman werkt als een engelen ofschoon bij een dochter heeft met .de beminnelijkheid van engelen, is hij eente slecht spreker om tegen Dewey opgewassen te willen zijn. Het publiek hoopte' in stilte, dat Eisenhower zijn candidatuur alsnog zal aanvaarden. Doch Eisenhower is verstandiger en heeft genoeg begrip voor hetpublieke belang om te weigeren. 

() 

AANSLAG OP TOGLIATTI. 
Togliatti, de leider der Italiaanse communisten is Woensdag 14 Juli bij het verlaten van de Kamer door drie revolverschoten getroffen. _ Naar aanleiding hiervan wierp de commun.istische partij haa} hele gewicht vantwee millioen partijleden en zeven millioen leden der vakvereniging in deschaal oin een revolutie te forceren. Bloedige onlusten hadden vele doden en gewonden tot gevolg. 

PJoxtds Am6assadeue .. � ... 
Op de gr�te Nationale Tentoonstelling 
,,De Zilveren Schelp" te 's=Hertogenbosch. 
Brengt U een bezoek áan de Tentoonstelling, 
dan toch zeker ook aan onze fraaie stand. 

:J. J. Wîtteoeen -iv oningi�richting " 
� 22 = !&.xtel

.l:l geven van hun voorgeno- �� men huwelijk, waarvan de �I plechtige inzegening zal �� plaats vinden op Donder- � i dag 5 Augustus om 10 uur � 
t in de Parochiekerk van het � 

HENDRIKA, JOHANNA, ELISABETH, 
MARIA CIJFFERS-BRUNS 

-betuigen wij onze hartelijke dank.' M. CIJFERS en Kinderen
De praktijk van Dr. }'l- W. van Rooij wordt met ingang vanVrïjdag 16 Juli a.s. voorlopig op hetzelfde adres waargenomen door 

Gesloten wegens Vacantie 
van 2 t.m. 7 Augustus 

! H. Hart te Boxtel. i 

i Boxtel,· Juli 1948. 1 Î Ons Do�lstraat 6 Î 
1 Molenstraat 94 i i Receptie: Molenstraat 94 = 
1 van 1.30-2.30 uur � 
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i Dinsdag· 20 Juli hopen� onze geliefde Ouders 
! Gijsbertus Voets
• en
� Antonia v. d. Sloot 
� hun 25-jarig Huwelijks-i feest te vieren. Ï Moge zij nog vele jaren in� goede gezondheid in ons � midden leven. � 
� Hunne dankbare �� Kinderen en � 
i Kleinkinderen. � 
î Molenwijk 1. � 
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i Op Zaterdag 24 Juli hopen j
i onze geliefde ouders i 
i � � Johannes van de Ven
� en � 
� Josephina van den Bogaard i
i de dag te herdenken w;µr- �� op ze vóór 25 jaar in het îI Huwelijk traden. i 
� Een H. Mis van dankbaar- �
� heid. zal tot hunne intentie � 
! worden opgedragen in de �
i parochiekerk van het H. �I Hart, om half negen. I 
f Dat God hen nog lang i
; moge sparen is de wens �i van hunne dankbare kin- i 
Î deren. Î 
i • Jo en Verloofde i
! Riek en Verloofde i
� Jan, Henk, Giel � i Peterke en Annie i
î·v. Osch & v. Leeuwenstr. 14 � 
i r 
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Boxtel, Juli 1948. 

GEMEENTE BOXTEL 

Timmerman en Metselaar 
Behoudens hogere goedkeuring kan bij de Dienst 
van Gemeentewerken te Boxtel geplaatst worden 

een Timmerman en een Metselaar 

(vakman)
1 

Aanstelling geschiedt op arbeidsovereenkomst met 
kans op vaste aanstelling. - Salarisgrenzen: 
f 42,24 - f 45,12 per week. Kindertoelage: voor 
ieder kind beneden 18 jaar f 2,90 per week. 
Sollicitaties worden ingewacht bij de Burgemeester 
van Boxtel vóór 24 Juli 1248. 

GEVRAAGD vóór 16 Augustus 
Kantoorjuffrouw 

kunnende typen. Salaris !.50 - f 75 per maand, naar bekwaamheid. EigeAhandig geschreven solllcitaties te richtenaan Waterschap ,,De Dommel", Stationstraat 3:2, Boxtel. • 
ALBERT HEIJN 

vraagt 

Een ne� en actief persoon 
speciaal voor het bezorgen van levensmiddelen aan 
huis. Kennis van het kruideniersvak is niet vereist. 

Leeftijd tot 35 jaar. 
Persoonlijk aanmèlden in het filiaal te Boxtel. 

Het Gémeentebestuur van Boxtel 
maakt bekend 

dat DONDERDAG 22 JULI a.s. des namiddags 
tussen 2 en 5 uur 
te Gemonde de waterleiding buiten 

' ' 
bedrijf zal zijn 

in verband met de daaraan te verrichten werkzaam
heden. Belanghebbenden doen dus goed hiermede 
rekening te houden. 

. ' 1

r. 

Dr. A. J. van Groeningen 
ST ATIONSTRAA T 30, BOXTEL 

N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

vraagt 

voor haar montage - ateliers 

MEISJES 
v�n 15 jaar en ouder 

die bij gebleken geschiktheid 
ingeteerd zullen worden voor 
beroepen • in de mo'ntage en 
controle van apparaten zoals 
ontvang-apparaten, televisie
toestellen en hoorapparaten .. • 
Vereist worden tenminste een 
volledige lagere • schooloplei
ding en aanleg voor het ver
richten van nauwkeurig werk 
dat aan de hoogste eisen van 
netheid moet voldoen. 

Aanmelden bij het 
Philips Aanneemburea-u
� Vrouwelijk personeel in 
de Willem.straat. GeQpend 
,-i 'MJlOQ1,eD8 baffoegen af. 

• 

fa. W. VAN DONGEN, Rechterstraat fa. FR. VAN DEN BRANDT, Stationstraat
van 23 t.m. 28 Augustus 

MATH. v. BRACHT, Tongeren P. VAN DEN BRANDT, N. KerkstraatWED. P. v. d. VEN, 'Eindhovenseweg J. v. d. VEN,· Eindhovenseweg 

De Nieuwe Bioscoop 
Presenteert: 

VRIJDAG 16 JULI, 8 uur 
ZATERDAG 17 JULI, 8 uur 

ZONDAG 18 JULI, 6 en 8 uur 

Boxtel 

DE WOESTE HOOGTE 
Een van de grootste films van het jaar. 18 jaar. 

MAANDAG TOT EN MET WOENSDAG 

DANSINV ASIE 
RITA HAYWORTH FRED. AST AIRE 

Toegang 14 jaar 

Volgende week Vrijdag : 
M A NNE N VAN J O NG E NS S T A D 

Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw 

OPROEP 
ALLE NOG NIET GEREGISTREERDE�-, TUIN-, END.U.W.-ARBEIDERS en zij die in aanverwante agrarischebedrijven werkzaam, zijn of geweest zijn na 1 Mei 1947 van17 t.e.m. 65 jaar, worden opgeroepen om zich voor registratie
AAN TB.MEL DEN OP ZONDAG 18 JULI 1948
van 11 - t uur bij W. DEN DEKKER, Nieuwe Kerkstraat 16A (achter Ursulinenklooster) en zij die onder Boxtel te Gemonde wonen OP DEZELFDE DATUM - IN CAFEVAN DEN BOGAARD te Gemonde na de Hoogmis tot 12uur, waar leden van de commissie zitting zullen houden.Breng vooral uw RENTEKAART mee, of de deze week vande Raad van Arbeid ontvangen gele kaart, waarop ook hetrentenummer voorkomt De Plaatselijke Verzekeringscommissie.

• 
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Neem er een 
en profiteer 

dag voor 
van on·ze Juli-0 

■ ■ 

pru1rn1ng 
Aanvang a.s. Maandag 19 Juli half twee 

Wij kunnen U deze maand laten profiteren van prima kwaliteitsgoederen tegen echte ouderwetse opruimingsprijzen 

' Aan alle afdelingen is er ie.ts voor U bij, waarmede gij U kunt bevoordelen. � DE VAKKEN MOETEN LEEG ... 

HOUT. TRIPLEX. 
Voor alle soorten GERIEFHOUT zoals: 
tuinlatjes, tengels, wanlatten, panlatten, 

stroken, planken, ribben, etc. 
Diverse soorten triplex .

.. 

Voor machinale bewerk ing 

STEENBAKKERS, Stationstraat 58. 
-

Breukelsestraat 34 
D a mes-Kapsalon en Par fumerie 

LUXE TOILETZEEP 
eM. J. VAN D E N  B R O E Ke 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Te koop: waskuip, regenton, 
accordeon (3-rijer), pendule. 
Kronenburg, van Osch & van 
Leeuwenstraat 37. 

Te koop: prima Engels heren
rijwiel, een jaar bereden, f 70. 
Van Salmstraat 19. 

Accountantskantoo'r 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 

Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 

Inrichten, controleren en 

bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Het Consultatiebureau 

voor zuigelingen 
is met ingang van 
19 JULI voortaan 

Maandagmiddag� 

GEOPEND 
van 2�4 uur 

inplaats van Vrijdagmiddag 

• 

816 

MIDDE N S T AN DSDI PLO MA 
onder examengarantie. 

Nieuwe middenstandscursussen 
onder examengarantie beginnen 

op 7 September 

Bij niet slagen gratis onderwijs tot u geslaagd bent 

De lessen worden gegeven bij : 
Hotel A. v. BOXTEL-THEUWKENS 

Gelegenheid tot aanmelden en inlichtingen a.s. Zater
dag tussen 2 en 5 uur bij Hotel Theuwkens. 
Cursusleider: J. A. DE SWART, dir. Nieuwe Tilb. 
Handelsschool. Gemiddeld 95 % geslaagden 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Een leuk, welkom cadeautje! 
Theelepel met wapen van Boxtel, pleet, f 2.10 
Jubileum theelepel, Gero zilver, f 1.90 

Jubileum suikerschep, Gero zilver, f 3.75 

Schitterend uitgevoerde jubileumlepels in echt 

zilver, zonder inlevering f 14.25 en f 39.-

Ja fl. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

/}I _____ ,, ,, • •  , I I.Uffl1, r.JU!' USU:0. 

Uw oq.en � te fto.st&lac. 
_Voor 

B r i 11 e n naar een Sp.eciaalzaak 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 - DEN BOSCH 

Leverancier van alle Ziekenfondsen 

Een greep uit onze geëtaleerde Opruimings�aanbiedingen 
Wollen dekens 13,98 Keuken tafels 
Kinderledikantjes 6,98 Overgordijnstof 
Dames mantels 14,98 Theebeurzen 
Regen mantels 8,98 Bouclé tapijt 100 cm breed 
Her�n onderbroeken 69 et. Handweef tafelkleden 
Glasgordijnstof 98 et. 2-pers. verend matrasstel
Dameskousen 98 et. 2-pers. houten ledikant
Old finish huiskamer 298,- Prima bouclé tapijt 
Complete slaapkamer 159,- 100 cm breed 
Handdoeken '98 et. Plastic regenmantels m. cap, 15,98

Luiers 89 et. Dames onderjurken l 3,96

Slopen 2,29 Rokje met bolero 2,98

Ook tijdens de opruiming nemen wij Consumentenbonnen aan 

fa. A. P. v.d. Boomen-Resink 
STATIONSTRAAT 43 • BOXTEL 

BIJ 

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) 

STEUNZOLEN 
BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 - DEN BOSCH 

• 

• 

Wij voeren de beste merken van 
KOFFIE en THEE 

H. de Rooy-van Laarhoven
Breukelsestraat 89 

Door aanschaffing van een 

vol-automatische Frigidaire 
leveren wij thans dagelijks alle soorten 

VERSE ZEEVIS 
vos 

STATIONSTR. 44 

Hebt U een ongelukje aan Jas of Mantel 

laat het dan onzichtbaar stoppen door 

Sioppaq:e ,,:J3eaitix'' 1� 
• 

Depot voor B O X T E L en Omstreken 

J. v. d. BOER - TONGEREN 22
PRIMA AFWERKING CONCURRERENDE PRIJZEN 
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IN DE EFFECTEN PRIJSCOURANT ·VAN 1842 sto·ndcn 
slechts �O soonen fondsen genoteett!. om•uit dit untal 
een keuze te maken was dus niet zo moeilijk. 
Thans worden in de prijscotf..nt de koersen opgi,nomen 
van circa 2000 fondsen terwijl bovendien de factoren 
die de waarde bepalen!.. vëel ingèwikkelder zijn. Bij 
koop. verkoop of ruilini:·_'zal onze afdeling effecten U 
gaarne voorlichten. 

'S H ER TOGEN BOS Ç H 

Portèmonnaie met ritssluiting 

Lederen Schooltassen vanaf 

Prima Herenbroekriem vanaf 

·f 1.42
13.30 

2.13 
Onverslijtbare Herenportemonnaie 3.48 

* Aparte modellen in

Dames-en reistassen 

Limonade· Siroop 
. 

C ,, 
LEDERWARENHUIS ,,J.,,UCces 

Vrijdag en Zaterdag 16 en 17 Juli 
Bij aankoop van 

f 3.•• aan

LEVENSMIDDELEN 

Ontvangt men 

1 Fles Limonade Siroop 
Sinaasappel 

voor 72 et.

Geldig in alle filialen 

RECHTERSTRAÁT 7 BOXTEL 

houden wij enkele dagen 

UITVERKOOP 

Tot ZATERDAG a.s. etaleren wij Meubelen 
tegen STERK VERLAAGDE PRIJZEN. 

'J. J Wî.tteoun- Woninginrichting

1tedttusltaat 22 - !P,oxtet, 

Ook voor Boorden en Overhemden "DEN DRIES" 
Rijksweg_ 2

Tel. 232 

Dinsdags op de fabriek 

's Zaterdags. thuis 

12,98 
3,98 
4,98 
6,69 

14,98 
124,98 
44,98 
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en 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

De toeko1nst van het Christendon1 
Temidden van een wereld, die zich 
steeds stelselmatiger keert tegen Christus 
en het Christendom mogen wij ons met 
geen illusies paaien. Gods wegen echter 
gaan oneindig ver uit boven o�ze klem
menselijke berekeningen. Het 1s al vaa½: 
zeer moeilijk, om uit te maken, wat ge
luk of succes moet heten in het leven 
van een mens of van een volk. Hoeveel 
moeilijker zal het dan niet zijn, 01u te 
bepalen, wat we succes of voorspoed 
moeten noemen voor een goddelijke in
stelling, zoals de H. Kerk toch is. 
Goede Vrijdag was, menselijkerwijze ge
sproken de somberste dag van de we
reldgeschiedenis: het totale fiasco van 
Jezus Cristus; en toch werd die dag de 
vooravond van de definitieve triomf. 
Geen illusies dus. Wie voor Kerk en 
Christendom in de komende tijden ge
makkelijke triomfen verwacht, heeft alle 
kans om bitter ontgoocheld te worden. 
We zijn en blijven de strijdende kerk: 
de zegepraal is verzekerd, maar die komt 
pas in het ander leven. De leerling kan 
het toch niet beter hebben dan de Mees
ter De wereld verlossen en de mensen 
om"hoogbrengen is altijd een ondank
bare taak geweest. Toen de laatste libe
ralen verslagen waren, stonden de eerste 
socialisten al in het gelid. Het Nationaal
socialisme heeft afgedaan en andere mis
schien nog grotere vijanden staan weer 
op de loer. 
Dat is nu eenmaal het onafwendbaar 
lot van de Kerk van Christus hier op 
aarde. De wereld mag nog millioen ja
ren bestaan: zolang zal Christus leven, 
maar even lang zullen zijn vijanden Hem 
ook vervolgen en . aanvallen. 
Dikwijls staat Christus aan aanvallen 
bloot door de, schuld van onwaardige 
christenen. Maar ook wanneer alle chris
tenen heiligen zouden zijn, ook dan zou 
Christus vervolgd worden. Was Christus 
zelf niet de Heiligheid in persoon, en 
toch werd Hij aan het kruis geslagen. 
Maar uit de strijd van Christus en chris
tenen groeit de zegepraal. En de tijden 
van de martelaren waren voor de kerk 
steeds bloeitijdperken. Wanneer de storm 
zijn aanval doet op de kruinen van de 
bomen q1 hun st;;.mmen schudden doet, 
dan wroeten zij hun wortelen dieper en 
vaster in de grond en door de kracht 
van de rukwind wordt het zaad heinde 
en verre verspreid. 

Plaatselijk Nieuws 

Plechtige Eerste H. Mis 

Op Zondag 1 Augustus zal de Weleerw. 
Pater Bernard van Roosmalen, van de 
Paters Oblaten van de Onbevlekte 
Maagd Maria, zijn Plechtige Eerste H. 
Mis opdragen in de parochiekerk van het 
H. Hart. 
De neomist ontving op 4 Juli in de 
kloosterkerk te Gyzeghem de H. Pries
ttrwijding uit handen van Zijne Hoog
waardige Excellentie, de Bisschop van 
Gent. 

BOXTEL VOORUIT. 
Voorbereiding Jubileumfeesten 

Zoals aan de bekende verenigingen en 
buurtcomité's per circulaire medegedeeld 
is, wordt op Zaterdag 24 Juli a.s. om 8 
uur in Hotel van Boxtel, Stationsplein, 
een bijeenkomst gehouden ter bespreking 
van de voorgenomen plannen voor een 
grootse optocht ter gelegenheid van de 
viering van het Gouden ·Regeringsjubi
leum van H. M. de Koningin. 
Het Bestuur van Boxtel Vooruit hoopt 
dat de afgevaardigden van de verenigi_n
gen en buurtcomité's in grote getale aan
wezig zullen zijn, opdat het gewenste 
resultaat bereikt zal worden. 
Ook verdere belangstellenden voor de 
optocht en de verdere festiviteiten zullen 
welkom zijn. 

SOBRiëTAS 

Boxtel heeft weer een Vereniging tot Be
vordering der Matigheid: Sobriëtas. De 
eerste vergadering trok - helaas - wei
nig belangstellenden. 
Nieuwe leden kunnen nog opgegeven 
worden bij v. d. Brand, Merheimstraat 
37, waar desgewenst ook alle inlichtingen 
omtrent deze vereniging worden ver
strekt. 

En wanneer wij ons de vraag stellen, hoe 
wij de toekomst van het christendom 
kunnen waarborgen, dan kunnen wij ons 
in het kiezen van de middelen ooklwel
eens blind staren op benamingen en uitèr
lijkheden, waarmee we geen streep ver
der komen. Wanneer wij, christenen alles 
zouden beheersen en controleren: Poli
tiek, kapitaal, cultuur en wetenschap, 
pers en radio en film, en we werden 
daarbij geen betere mensen, dan zou 
Christus op al die grootheid neerzien, 
zoals weleer op het gouden dak van de 
tempel en Hij zou erbij wenen. En het 
enige middel, om te komen tot de zege 
van het christendom, is: dat wij chris
tenen worden, echte christenen: mensen 
die leven in Christus en in wie Christus 
leeft, mensen, die de waarheid en de 
liefde van Christus uitstralen in hun 
voorbeeld en omgeving; mensen, die 
stappen in het voetspoor van de Mees
ter. En dit is weer onmogelijk, wanneer 
we bij deze pogingen naar de volmaakt
-heid niet gesterkt worden äoor de ge
nade van boven. 
En daarom is het niet alleen voldoende, 
om lid te zijn van R.K. organisaties zo
als onze bisschoppen dat verlangen, 
maar dat R.K. Lidmaatschap moet nood
zakelijk gegrond zijn op een christelijke 
levenswijze, die niet haar hoogtepunt 
zoekt in manifestaties en uiterlijkheden, 
maar in het voortdurende contact met 
de levende Christus, de bron, waaraan 
wij ons dagelijks kunnen voeden in onze 
kerken. En zolang als onze kerken leeg 
en onbezocht blijven en de massa-demon
straties meetingen van onze verenigingen 
zwart zijn van het volk, zolang zal ook 
dit alles zijn als het gouden dak van de 
tempel der Joden. 1:n daarom op de 
eerste plaats R.K. in uw. eigen leven en 
dan bent ge vanzelf R.K. in uw prgani
satie. En dan zal de organisatie, waar
van ge lid zult zijn, zijn opgetrokken 
van degelijk materiaal, waarvoor we niet 
behoeven te vrezen. Laat dan maar ko
men wat wil! Het lot van Europa ligt 
niet direct in onze handen: maar het 
lot van het Christendom ligt wel in onze 
macht. Christus is onoverwinnelijk: blij
ven wij in Hern en 1-lij in ons, dan zijn 
we zeker van de overwinning: dan wordt 
ook deze crisis, die Europa thans onge· 
twijfeld doormaakt, een groeitijdperk van 
Christus door ons Apostolaat. 

PRIESTERWIJDING. 
Op Woensdag 4 Augustus hoopt onze 
oud-dorpsgenoot Fr. lnnocentius (Harry 
van den Heuvel) van de Orde der Min
derbroeders-Capucijnen, uit de hand�n 
van Monseigneur J. J. H. van den Bie
sen, W.P. Apostolisch Vicaris van 
Lwangwa, de H. Priesterwijding te ont
vangen, in de kloosterkerk te Udenhout. 
BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING 

EN BANNEUX 
Op 8 Aug. a.s. zal de Nederlandse In
ternuntius Z. Exc. Mgr. Giobbe, de 
1 00ste bedevaart voorzitten van her Ne
der!. Com. Pro Maria naar Beauraing. 
Aan deze bedevaart kunnen ook zieken 
(uitgezonderd liggende) deel nemen. Ook 
pelgrims uit Boxtel en omstreken kunnen 
zich aansluiten. 
Op 15 Augustus, Maria Hemelvaart, 
vertrekt een bedevaart naar Banneux, 
alwaar de bisschoppen van Luik en 
Roermond de Eerste • Steen hebben 
gelegd van de Basiliek, die zal worden 
toegewijd aan de 11

Maagd der Armen", 
die kwam voor alle Náties. Tevens zal 
dan een H. Mis worden opgedragen in 
-de grafkapel van 11het heilig Paterke van
Hasselt", een groot Maria-vereerder.
Op 22 Augustus een bedevaart naar
Beauraing, bij gelegenheid Và7i ÓI" jaar
lijkse plechtigheden op deze feestdag van 
het Onbevlekt Hart van Maria, welke 
worden voorgezeten door Z. Exc. Mgr. 
Cento de Nuntius van België, en andere 
bisschoppen van België. Voor Ckze één
daagse bedevaarten kan men reizen op 
een collectief paspoort. Aanvragen vónr 
1 Augustus: Missiehuis St. Theresia, 
Boxtel, Afd. Beáevaarten. 

AANBESTEDING.
Aanbesteding van het slopen en verbou
wen van de kantoren van de gemeente
bedrijven te Boxtel. 
Ingeschreven is als volgt:
Gebrs. Lamers, aannemersbe-

drijf, Den Dungen f 10.950,-
Fr. M. de Koning &n Zn., 

Eindh.weg 8
1 

Boxtel 11 11.000,-
.Fa. Joh. de Koning &n Zn, 
Korte Kerkstraat 10, Boxtel 11 11.075,
Fa. Wed. A. J. van Liempt, 

Boxtel 11 11.150,-
Gebr, van Maaren, Nieuw-

straat 73, Boxtel 11 
11.350,-

Gebrs. van Heesch, 
Rechterstraat 69, Boxtel 11 12.197,-

J. H. van Vught, 
Nieuwstraat 190g, Boxtel 11 12.250,-

0NDERSCHEIDEN. 
Bij gelegenheid van het 25-jarige be
staansfeest van ·het Wit-Gele Kruis ont
ving de districts-huisbezoekster, mej. A. 
v. d. Meyden, alhier, de Ridderorde van
Oranje Nassau in het goud uit. handen 
van de Minister van Sociale Zaken, Min. 
W. Drees.

GESLAAGD. 
Te 's Gravenhage slaagde Maandag j.l. 
19 Juli, de heer L. J. 1-1. v. Langen voor 
het examen Detailhandel in Goud-, Zil
verwerken en Juwelen. 
Voor het diploma Lingerie-naaien A van 
"St. Anna" slaagden te Boxtel op 19 en 
'.LO Juli. 
Koosje van Son, Marietje Kruyssen, Ge
rarda van Dijk en 1 hea Vorstenbosch. 
Voor diploma Lmgene-naa1en 1l: Lus 
van Dijk en H.ina v erhocven, leerlingen 
van de v.g.l.o. school te Lennislleuve1 en 
A. v. Weert, M. v. d. ll1gge1aar

1 
1'. v. d. 

Berk, M. v. d. Velden en 0. v. Kaste
ren van de v.g.l.o.school�te Liempde. 
Geslaagden prot1ciat. 
Aan het St. Janslyceum te 's Hertogen
bosch slaagden voor H.B.S. A: J. v. d. 
Braak Sr., J. v. d. Braak Jr., G. v. d. 
Bosch (lloxtel) en T. Stadhouders (Ge
monde). 

M.U.L.0.-EXAMENS
R.K. Jongens-MULO 11St. Petrus" 

J. de Beer, Liempde; J. van Bragt, en P. 
Bevers, Boxtel; C. Leermakers, Oister
wijk; M. Michielsen, A. van Oers, f. v.
d. Meijden, P. Keyzer, T. van Ooster
hout, U. van Gijsel, allen te Boxtel; J. 
Versantvoort, Best; B. v. d. Wal, J. v. d. 
Snepscheut, J. Spoorenberg, A. v. d. 
Sloot, Boxtel. 

R.K. Meisjes-MULO 11St. Ursula" 
Nel Brokken, Han v. Dorst, Betsie Jan
sen, Cotie v. Kerkhof, Ad Peijnenburg, 
Tilly Pennings, Trees Sanders, Greet 
Schueler Jacqui Seipgens, Joh. Vermeu
len, Riet Visschedijk, J{ia v. d. Bongaerdt, 
Nellie v. Haaren, Tiny Huys, Uda de 
Laat, Thea v. Son, Jet v. "l uyn, Han v. 
Tuyn, Anneke Versantvoord, Nancy 
Loudon. 
De namen van de geslaagden der Jon
gens-MULO op Donderdag 22 Juli en 
van, de candidaten van de Meisjes
MULO op Ouinendaal, die nog examen 
moeten doen, zullen volgende week 
worden gepubliceerd. 
SLUITING R.K. Hl\ISHOUDSCHOOL 

N. C. B.
Donderdag 15 Juli, had in de lokalen van 
Uuinendaal de· otticiële sluiting plaats 
van het atgelopen studiejaar van de KK. 
Huishoudschool van de N.C.B. waarbij 
naast de ouders van de leerlingen, ver
schillende personen waren uitgenodigd. 
Na de opening en de verwelkoming van 
de aanwezigen door Dr. G. Smutders, 
Rector van de Boxtelse Landbouwschool, 
werden de leerlingen van beide cursus
sen nog eens duchtig door haar lerares
sen aan de tand gevoeld en die enkele 
ogenblikken gaven ons een vluchtige kijk 
over de veelzijdigheid, waarmede hier de 
verschillende onderdelen van de huishou
ding worden behandeld. En de enigszins 
zenuwachtige spanning, die tijdens dit 
examen op de gezichten van de leerlin
gen kon worden atgelezen, nam nog toe, 
toen hierna door Mej. Dieleman, Consu
lente van het Landbouwonderwijs werd 
overgegaan tot uitreiking van de diplo
ma's. Na twee eervolle vermeldingen 
onder de geslaagden, die een applausje 
waard bleken, volgde de andere diplo
ma's, waarna voor de leerlingen de span
ning was verbroken. Hierna werd namens 
de gemeente Boxtel het woord gevoerd 
door de Heer van Hout, die de leerlin
gen feliciteerde met de behaalde succes
sen en ook een woord van dank uit
sprak namens de gemeente aan Directri
ce en leraressen, die door haar ijver en 
toewijding deze school na de oorlog heb
ben opgewerkt tot een dergelijk peil, dat 
ze voor alle lagen van onze gemeente 
voldoende gelegenheid biedt, om zich op 
huishoudelijk terrein te bekwamen. Hier
na werd nog het woord gevoerd door de 
Heer v. d. Sande, van het Bestuur van 
de Boerenbond en door de Heer Witte
veen van de plaatselijke afdeling van de 
R. K. Middenstand, die voor het eerst in 
de gelegeunheid was, om met deze vorm 
van onderwijs kennis te maken, wat hij 
zeer toejuichtte, daar hem gebleken was, 
dat hier ook voor onze Middenstands
meisjes meer dan voldoende de gelegen
heïd wordt geboden, in eigen plaats het 
Huishoudonderwijs te volgen. Nadat nog 
enkele sprekers het woord hadden ge
voerd, werd door Dr. Smulders het offi
ciële gedeelte gesloten en werd aan alle 
gasten een door de leerlingen bereide 
koffietafel aangeboden, waaronder nog 
door de leerlingen onder leiding van de 
Heer Schulpen, verschillende declamaties 
en gezangen werden uitgevoerd. De 
Heer Schulpen, die nog maar kort aan 
het huishoudonderwijs verbonden is voor 
het vak: Algemene Ontwikkeling, gaf 
hier het bewijs, een kracht te zijn, waar
van en leraressen en leerlingen nog veel 
vruchten zullen plukken en we kunnen 
het niet anders dan toejuichen, dat het 
Bestuur van de N.C.B. al het mogelijke 
doet, om de ontwikkeling, die in deze 
cursussen aan de leerlingen wordt bijge
bracht, zo ·veel mogelijk uit te breiden. 
En zo werd op deze middag weer• een 
sluitstuk gezet op het werk ,van een 
schooljaar, waarover, gezien de vele 
moeilijkheden waarmee deze school na 
de oorlog te kampen heeft gehad, een
ieder tevreden zijn mag. 
En we spreken dan ook de hoop uit, dat 

alle standen van Boxtel eraan zullen 
medewerken om deze school in stand te 
houden en tot bloei te brengen, in het 
belang van de vrouwelijke jeugd in onze 
eigen gemeente. D. 
We laten hier de uitslag van de examens 
volgen. 
Primaire opleiding: 
Riet v. d. Braak, Tonny Heerius, Gerdie 
v. Giersbergen, Anny Huyberts, Marietjc
Timmermans, Pieta Timmermans, Netje 
v. Weert allen te Boxtel; Leentje Steen
bakkers en Gondje de Rresser, Best. 
Diploma 2-jarige huishoudcursus: 
Anny Verhagen, Anny v. Mensvoort, 
Riek Dollevoet, Riek Peijnenburg, Anny 
v. Oirschot, Jet Grillis, Anny Troeyen,
allen te Boxtel; Anny v. Schijndel, Anny 
v. Giersbergen, Trees v. Weert allen te 
Liempde; Tonny Vlemminx, Oirschot; 
Riek v. Mil, Gemonde; Anna Scheepens, 
Mien Scheepens en Tiny Vugts, Best; 
Anna Konings, Maria Doremans, Anna 
v. Acht, Bertha v. d. Bosch, St. Oeden
rode; Maria Verhagen en Conny v. 
Wanroij. Olland; Jean v. Hal, Agnes v. 
Rooij, Marie Spierings, Dien v. Dore-
malen St. M. Gestel. 
Getuigschrift 2-jarige avondcursus koken: 
Maria Beks, Rie Bevers, Alice Buitenhek, 
J. v. Dooremalen, Anny v. Geffen, An
nette v. Grinsven, Adr. v. Hal, Anny v. 
Heesch, Trees Hekkens, Netje Helmer, 
Guus Kappé, Trees de Koning, Mien de 
Koning, Ant. de Koning, Ria v. d. Laar, 
Jet v. Oirschot, Anny Traa, Jo Verhoe
ven, allen te Boxtel; Jean v. d. Linden, 
Liempde; Anna v. Ierse!, Barbara v. 
Kemenade, Cor. v. d. Sande, Nolda 
Scheepens, Anny Scheepens, Jean v. d. 
Velde, allen te Best. 
Getuigschrift 2-jarige avondcursus koken 
en naaien: 
Lies v. d. Berg, Cor v. Mil en Nel v. 
Mil, allen te Gemonde. 
Getuigschrift 2-jarige avondcursus 
naaien: 
Dora v. Zogchel, Boxtel. 

ZANGVERENIGINGEN ST. CECILIA 
EN ST. PETRUS. 

Dat bovengenoemde zangverenigingen 
niet ten .onrechte een zeer goede reputa
tie hebben weten te verwerven is Zon
dao weer eens overduidelijk gebleken, 
to:i1 door dit gemengd koor werd deelge
nomen aan een groot nationaal concours 
te Nijmegen. 
Ondanks concurrentie van vele bekende 
koren uit het gehele land, werd beslag 
gelegd op de eerste prijs in de afdeling 

De Dynastie der van 
De heren van Boxtel, voor zover zij 
vanaf de 13e tot het eind der 18e eeuw 
over de heerlijkheid, later de baronie van 
Boxtel hebben geregeerd, sproten uit de 
adelijke geslachten: 

van Cuyk 
van Merheim 
van Ranst 
van Home 
van Salm-Kyrburg 

Van de eerste heren van Boxtel' wordt 
gewag gemaakt in de 12e eeuw; in een 
giftbrief aan de kerk van Poste! van 1173 
worden met name genoemd Gerard, heer 
van Boxtel en Willem zijn broeder. 
Het is waarschijnlijk dat men hier niet 
te doen heeft met een geslacht van Box
tel; deze aanduiding ziet slechts op dé 
heerlijkheid. Tot welke adellijke familie 
deze eerste heren behoorden is niet be
kend. 
Omstreeks 1234 trouwt de erfdochter 
van Willem, heer van Boxtel, met Reinier 
(of Rutger) van Cuyk, heer van Herpen. 
De oudste zoon van genoemde Reinier 
volgde zijn vader op als heer van Her
pen, terwijl de tweede zoon, heer Willem 
van Cuyk, Boxtel verkreeg. 
Deze Willem van Cuyk is historisch een 
belangrijk persoon. Hij trouwde met Ma
ria, dochter van Arnold, heer van Diest, 
en van Isabella van Mortaigne. 
In 1288 nam Willem van Cuyk onder de 
edele Brabantse hertog Jan I deel aan de 
roemrijke slag van Woeringen. Voor de 
aanvang van de slag werd hij door de 
hertog tot ridder geslagen. 
In 1293 schonk Jan 1, bijgestaan door 
diens zoon Jan, aan heer Willem van 
Cuyk het Huis van Stapelen met de ap
en dependentiën van dien en de Bodem 
van Elde. 
Willem van-Cuyk veranderde de kleuren 

.van het familiewapen der van Cuyk's, 
dat hij voortaan voerde met twee zilve
ren balken en acht gouden meerlen (later 
eenden genoemd) op een rood veld, zo
als de gemeente Boxtel dat thans nog 
als haar wapen voert. 
Willem van Cuyk werd opgevolgd door 
zijn zoon Willem, heer van Boxtél, 
Oyen, Hamont, Achel, Lillo en Eelde en 
voor de bisschop van Utrecht kastelein 
van de Horst. Deze Willem huwde met 
Cunigonda, gravin van Dalem en vrou
we van Diepenheim. Omstreeks 1350 
werd hij in een gevecht met Jan, Heer 
van Herlaer en Ameide gedood. • 
Deze Willem liet twee zoons en twee 
dochters na. 
De eerste zoon van Willem stierf zonder 
kinderen, eveneens zijn broeder Jan, 
waarna Boxtel kwam aan hun oudste zus
ter Maria, die eerst huwde met Dirk"llan 
Herlaer, heer van Ameide en na diens 

OMGEVING 

Uitmuntendheid met 375 punten en lof 
der Jury, het tot dan toe hoogste aantal 
van de drie hoogste afdelingen. 
Dit succes kan des te hoger worden aan
geslagen, daar de concurrentie groot en 
de beoordeling streng was, en onder 
meer met de oude 11liedertafelnummers" 
grondig werd afgerekend. 
Dit bleek vooral uit de opgave van de 
verplichte werken welke zonder uitzon
dering tot de moderne gerekend kunnen 
worden en waarvan 

1
1a leur memoire" • 

van Madeleine Perissas, dat in de afde
ling Uitmuntendheid, waarin St. Petrus 
en St. Cecilia uitkwamen, was vastge
steld, een der zwaarste genoemd kon 
worden. 
Dat dit werk, evenals het gekozen num
mer "IJver" van Claude Debussy op een, 
zoals de jury het in haar rapporten 
noemde, ,,perfecte en muzikale wijze" 
werd uitgevoerd, is de grote verdienste 
van de dirigent, de Heer Jac. Driessen, 
die wederom heeft bewezen ook de mo
derne koorwerken volledig te beheersen 
en aan te voelen. 
Zijn opvatting der beide werken werd 
met maximum aantal punten gehono
reerd n.l. 10. 
Dit geschiedde ook met de rubrieken 
klankgehalte en zuiverheid, terwijl overi
gens negens en slechts een enkele maal 
acht werden toegekend. 
Toen de Heer Nico vàn der Linden, 
Muzikaal adviseur van de A.V.R.O., het 
koor uitnodigde om een programma van 
20 minuten voor de A.V.R.O.-microfoon 
te verzorgen, was dit een verdiende be
loning voor koor en dirigent. 
Aan U, dirigent en koor 11Crescendo" ! 

NOG EENS: 
BRUEGHELIAANSE KERMIS 

Of de Bruegheliaanse Kermis op Stapelen 
werkelijk Bruegheliaans geweest is, zul
len wij in het midden laten, doch zeker 
is het, dat de nasleep ervan de titel be
slist verdient. 
Van alle zijden komen de, eerst gelukkige 
winnaars en thans onfortuinlijke bezit
ters van een paar of linkse of rechtse 
schoenen of schoenen met verschillende 
maten, opdagen teneinde contact te zoe
ken met andere slachtoffers. Zij die nog 
in het bezit zijn van niet bij elkaar ho
rende schoenen, kunnen altijd terecht op 
de na-kermis: ,,Brabant's Centrum", op
dat spoedig de juiste voeten in de juiste 
schoenen steken. 

Cuyk's, Heren te Boxtel 
dood met Dirk van Meerhem (in 1351). 
Uit het laatste huwelijk had :z;ij drie 
zonen, waardoor Boxtel overging aan het 
geslacht van Meerhem. 
De meest illustre figuur onder de heren 
van Boxtel uit het geslacht der van 
Cuyk's is ongetwijfeld de eerste Willem. 
Zijn deelnemen aan de slag van Woe
ringen, de ridderslag door hertog Jan I 
op het slagveld, de beloning door dien 
hertog met het kasteel Stapelen, de oor
sprong van het Boxtelse gemeentewapen 
zijn even zovele factoren om juist deze 
heer van Boxtel in een naam van een 
straat te er·en. 
Ter onderscheiding van deze heer Wil
lem van de andere heren van dien naam 
ware aan de betreffende straat de naam 
te geven van 

RIDpER VAN CUYKSTRAAT. 

Door de bebouwing langs het wegje, dat 
de verbinding vormt tussen de bocht van 
de van Merheimstraat en de van Horn
straat is het vrijwel noodzakelijk het 
Noordelijk gedeelte van de Merheim
straat, welke thans een rechtstreekse ver
binding heeft gekregen met de van Horn
straat, met deze verbinding in één 
straatnaam op te nemen. Voor deze 
straat is de naam Ridder van Cuijkstraat 
gedacht. 
Deze straat ligt dan in de onmiddellijke 
nabijheid van de van Merheimstraat, van 
Ranststraat, van Hornstraat en is mits
dien, naar historische samenhang, juist 
gesitueerd.' 
De straat, die thans in aanleg is tussen 
de klompenfabriek, langs de gasfabriek 
naar het volkspark Molenwijk en die 
later naar het Z. 0. wordt doorgetrok
ken naar de nieuwe verkeersweg naar 
Tilburg, is wegens de betrekkingen tus
sen de Boxtelse heren met Jan I, de 
roemrijkste der Brabantse hertogen, te 
benamen met 

JAN 'VAN BRABANTSTRAA T 

terwijl de straat welke, ongeveer aanslui
tend bij de van Ranststraat de verbinding 
vormt tussen de Ridder van Cuykstraat 
en de Jan van Brabantstraat is te bena
men met 

HERTOGENSTRAA T, 
in welke naam herinnerd moge worden 
aan de goede betrekkingen tussen de 
heren van Boxtel en de Brabantse Herto
gen en aan de omstandigheid dat, hoe
wel Boxtel een vrije baronie van het 
Heilige Roomse Rijk was, het in 1439 
aan de hertog van Brabant in leen werd 
opgedraRen, terwijl Stapelen steeds een 
Brabants leen is geweest. 



/ 

U.N.A •. C. 
EEN KREET OM HULP .. 

Voor het eerst in haar geschiedenis doen 
de Verenigde Naties een beroep op elk 
persoon en vragen om een daad - nu 

' direct. Het is een poging om de vrede, 
nu niet eens langs de· diplomatieke, doch 
langs de weg der liefde te verkrijgen -
een poging waaraan iedereen kan deel
nemen. 
Het gaat er om de nood te lenigen van 
millioenen kinderen en van aanstaande 
en jonge Moeders over de, gehele door 
de oorlog geteisterde wereld, zonder on
derscheid van ras, geloof, nationaliteit of 
politieke richting, 
Het gaat om voedsel, kleding. en ·medi
sche verzorging, ,,Geef één dag" voor de 
kinderen van deze wereld - • dat is de 
kern van de oproep. Het werk van één 
dag of het loon van één dag is de bij
drage, die UN.A.C. vraagt van iedere 
burger van dit land en van andere 
landen. 
Was men eerst van mening, dat deze op
roep te veel zou vragen van de draag
kracht van ons volk, dat zelf zwaar van 
de oorlog te lijden heeft gehad, en waar 
de spanning tussen lonen en prijzen vrij 
groot is; de grote weerklank die de op
roep -in alle geledingen van het Neder
landse volk heeft gevonden, heeft deze 
opvatting gelogenstraft. 
Uit alle oorden zijn reeds bijdragen van 
één dag loon of salaris binnen gekomen. 
Particulieren, pensioentrekkers, werkne
mersorganisaties, ondernemingen en be
drijven, allen kwamen met toezeggingen 
of bijdragen. 
Thans wordt een actie gevoerd onder 
alle Nederlandse bedrijven. De onderne
mers wordt gevraagd met· hun perso-

UITVAART EN BEGRAFENIS 
KAPELAAN F. BLESS. 

Onder grote belangstelling van. geeste
lijkheid en parochianen van Eindhovèn, 
had Zaterdag 17 Juli de Uitvaart plaats 
van onze oud-Kapelaan F. Bless. 
De plechtige H. Mis van Requiem werd 
opgedragen door Deken Heezemans van 
Eindhoven, met assistentie van Pastoor 
Schoenm·akers en Kapelaan Ariaans. Na 
de H. Mis hield de Deken een treffende 
predikatie, waarin hij er op wees, hoe bij 
dit sterfgeval, ·weer opnieuw bewezen 
werd, hoe ook jonge mensen in de kracht 
van het leven, sterven kunnen, een waar
heid, die in onze tijd van onverschillig
heid en oppervlakkigheid maar al te vaak 
vergeten ·wordt. Na gesproken te hebben 
over de voorbeeldige wijze, waarop de 
overledene zijn ziekte had gedragen en 
over de volledige overgave, waarmee hij 
zich de laatste dagen aan Gods H. Wil 
had overgegeven, vroeg hij vooral aan 
alle aanwezigen, dat ze dë nagedachtenis 
van de overledene zouden eren in het 
gebed voor zijn zielerust, gezien de gro
te verantwoording, die God vast en zeker 
van zijn priesters vragen zal. 
Hierna volgde Je absoute, waarna het 
stoffelijk overschot naar Boxtel werd 
overgebracht. En het was treffend om te 
zien, hoe bij aankomst aan de St. Petrus-

• kerk een erewacht van de jeugd stond
opgesteld, om deze priester, die zijn 
werkkring voornamelijk onder de jonge
ren gezocht had, naar zijn laatste rust
plaats te vergezellen. 
In de St. Petruskerk volgde eerst de ab
soute door de Priesterbroer van de over
ledene, Pastoor Bless uit Oerle, met assis
tentie van Pater W. Bless S.J. als Diaken 
en Pastoor van Besouw als Subdiaken. 
Ondertussen gaven vele parochianen 
blijk van belangstelling en voorafgegaan 
door de schooljeugd, de jeugdverenigin
gen en de /)!aatselijke geestelijkheid, 
werd het sto felijk overschot, gevolgd 
door de familieleden, ten grave ge
dragen. 
Laten ook wij, als oud parochianen, bid
den voor de zielerust van deze jonge 
priester, die meer dan wij kunnen den
ken, gehecht was aan de parochianen 
van St. Petrus. Daar, temidden van hen, 
vond hij dan ook zijn laatste rustplaats 
naast Deken Spierings, aan de voet van 
het Kruis, dat zij tijdens hun leven in. 
alle bescheidenheid en eenvoud hebben 
gepredikt. 

Hij ruste in vrede. 
D. 

KATH. THUISFRONT ST. PETRUS. 
Opgehaald bij de uitvaart van de Wed. 
v. Ham-v. Erp, door Toosje Hendriks
een brdrag van f 8,35.
Onze hartelijke dank! 

MISSIE 
Een collecte op de feestavond van de 
handboogschutterij L'Union voor de 
Broeder-missionaris van Rooij, die bin
nenkort naar de missie vertrekt, bracht 
f 8,76 op. 

KEURING N,R.S. 
Bij de op 14 Juli gehouden keuring van 
het ,N.R.S, door de Inspecteur Gooskens 
uit St. Oedenrode, werden de volgende 
34 dieren in het stamboek ingeschreven: 
Catho, eig. J. Megens; Emma, Toos en 
Corri v. W. v. Alphen; Corri II v. Th. v. 
Alphen; Catho v. Jac. v. Bel jouw;' Joke II 
van J. v. Erp; Elsje en Doortje van M. 
Habraken; Mientje v. H. Bekkers; Jet I 
v. L. v. Esch; Corri v. Adr. Dobbelsteen;
Ida v. J. v. Mensvoort; Lotje v. d. Wed. 
L. v. d. Sande; Mrentje 3 v. M. v. Kas
teren; Anna v. M. v. Oirschot; Bertha 
v. P. v. d. Boer; Sisca Il v, Fr. v. Boxtel;
Roosje v. J. Meulendijk; Bertha v. Adr. 
Schoenmakers; Roosje v. C. v. d. Aker; 
Roosje II v. Th. Geven; Mieke en Jane 
v. N. V. Venrode allen te Boxtel. Trees
v. d. Kind. v. d. Bruggen; Antonet v. P.
v. d. Ven; Marie v. M. Sterks allen te
Esch. Loesje v. Fr, Buijs; Elsje v. Th. v. 
Dijk; Corri v. L. Timmermans; Mariana
I v. Ant v. Oirschot-v. d. Heijden; Sien
tje en Theodora's Sjoerd v, Th. v. Oir
schot; in het keurstamboek Klara I v. M. 
Verhagen allen te Gemonde. 

neelsvertegenwoordiging deze drie ·mo
gelijkheden te overleggen: 
a. het afstaan van een dag loon of

salaris; 
b. het verrichten van overwerk. Het

daarmee verdiende loon geldt als bij
draoe voor U.N.A.C. De werkgever 
geeft een toeslag om het bedrag van 
één dag zo mogelijk vol te maken; 

c. het afstaan van een klein percentage
van het loon gedurende t!en aantal 
weken.

De oproep "Gee•f één dag" richt zich tot 
allen; óók tot de middenstand, de boeren 
en de vrije beroepen. , 
Naast deze actie werkt ook de Neder
landse schooljeugd mee aan het lenigen 

• van de nood der millioenen kinderen.
Zij doet dat op een wijze, waarin de op-
roep "Geef één dag" zo goed mogelijk 
tot uitdrukking komt. Oe Nederlandse 
jongens en meisjes gaan n.l. in hun vrije 
middagen of dagen werken en de gelde
lijke beloning daarvoor laten zij ten goe-
de komen aan het noodlijdende kind. 
Een ding willen we nog bijzonder onder.
uwe aandacht brengen: Van het geld, 
dat door de U.N.A.C. wordt ingezameld
wordt geen cent aan salarissen besteed.
55 % wordt ter beschikking gesteld van
het Internationale Kinder Noodfonds. 
30 % komt ten goede van hongerende 
kinderen in geheel Indonesië of in de 
West. 
15 % blijft ter beschikking van Neder
landse kinderen, die hulp behoeven. 
Tientallen milioenen kinderen over de
gehele wereld zijn op dit ogenblik in
nood. Vrede kan niet op nooddruft wor
den gebouwd. Redt de kinderen - ver
zeker je eigen toekomst 1

BOXTEL OP DE ZILVEREN SCHELP. 
Vanzelfsprekend hebben we bij ons be
zoek aan de tentoonstelling De Zilveren 
Schelp te 's-Hertogenbosch (bedoeld als 
een machtige propaganda voor het am
bacht) de gelegenheid aangegrepen om 
de stand van de fa. Witteveen in de, 
branche "woninginrichting" eens te gaan • 
zien. 
Het trof ons, dat de tentoongestelde op
klapbedden met ombouwen, die in deze 
tijd van woningnood op ideale wijze een 
royale woonruimte ondervangen, zo zeer 
de algemene belangstelling trokken van 
de duizenden bezoekers.· 
Deze fraaie stand heeft de Boxtelse 
handelsstand ongetwijfeld onder de aan
dacht gebracht van het publiek buiten 
Boxtel. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 13 t.e.m. 19 Juli 1948. 
GEBOREN: Wilhelmina J. A. dochter 
van P. W. v. d. Sande en A. A. v. Hooff 
- Wilhelmina E. Th. dochter van J. C.
v. Breugel en E. A. Thijs - Hendriku,s
C. Th. zoon van L. J. Verberk en J. v.
Schijndel - Johannes H. zoon van J. H. 
v. d. Pas en M. A. W. Wittenberg -
Bartholomea W. dochter van M., A. M. 
van Vugt en C. M. v. d. Heuvel - Jo
hanna W. H. dochter van H. M. M. v.
Erp en M. P. v. Geffen - Wilhelmina 
I-1. M. dochter van J. J. v. Moorsel en
P. A. M. Vos - Gerardus C. L. M. zoon 
van Fr. G. Manders en C. M. van Brun
schot - Elisabeth M. dochter van J. L. 
A. van Wezel en Ph. J. Leenders -
Francina J. Th. M. dochter van J. J. v. d. 
Heuvel en M. P. Maas. 
ONDERTROUWD: Johannes M. Gie
len en Helena C. M. van Eert. 
GEHUWD: Pieter Slot en Johanna M. 
W. Ö. van der Horst - Gerardus van
den Besselaar en Hendrika M. Huijberts 
Cornelis J. P. M. van Etten en Joanna 
H.M. Möller.
OVERLEDEN: Maria van Erp, weduwe 
van M. v. Ham, oud 77 jaren - Leonar
da C. Renders, oud 41 Jaren - Johannes 
F. van Berkel, oud 76 jaren.

Gesprek van Vanavond 

WAAR BAKKERS 
MEE TE MAKEN HEBBEN 

Men knoopt zo maar niet willekeurig een 
gesprek aan met 'n bakker, want ook in 
de avonduren kan zo iemand zich zel
den een praatje veroorloven, hoewel hij 
toch beslist geen man is, die alleen met 
broodbakken zijn dag vult (ook al zou 
hij dat best kunnen). 

Algemeen Nieuws 
VOOR BESSENTELERS. 

De Plantenziektenkundige Dienst te Wa
geningen raadt telers van bessen aan hun 
struiken na de pluk spoedig met een ko
perbevattend middel te bespuiten .. Men 
kan hiermede het optreden van de blad
valziekte, waardoor op de bladeren klei
ne, bruine vlekjes ontstaan en ten ge
volge waarvan de bladeren afvallen, 
voorkomen. 
Als spuitmiddel kan o.a. Bordeauxse· pap 
ter sterkte van ½ % worden gebruikt of 
eventueel een ander koperpreparaat in 
een sterk_te, welke met die van ½ % 
Bordeauxse pap overeenkomt. 

INBEDRIJFSTELLING VAN EEN 
INSTALLATIE VOOR HET 

DROGEN VAN KRUIDEN TE 
DOORNSPIJK (Gld.) 

Woensdag 21 Juni j.l. heeft de Secreta
ris-Generaal van het Ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning namens Minister Mansholt te 
Doornspijk (Cid,) een installatie voor het 
drogen van geneeskrachtige kruiden en 
aromatische gewassen officieel in bedrijf 
gesteld. Deze installatie is de eerste van 
een drietal soortgelijke installaties, die, 
speciaal voor dit doel ontworpen, kort 
na elkaar in bedrijf zullen worden ge
nomen. 
De Overheid heeft haar medewerking 
verleend bij het tot stand komen van 
deze dróoginrichtingen, teneinde de in 
Nederland geteelde geneeskrachtige 
kruiden en aromatische gewassen', die af
zet vinden in de cosmetische-, pharma
ceutische -en levensmiddelenindustrie, 

, een kans te geven zich een plaats te 
veroveren op de wereldmarkt. Tevens 
werd in verban� met de hoge kosten, 
verbonden aan het bouwen van een der
gelijke drooginrichting, bevorderd, dat 
de telers zich tot coöperaties verenigden, 
teneinde hun producten voor gezamen
lijke rekening te kunnen drogen. 
Het Nederlandse product, aan de ver
edeling waarvan gedurende de laatste 10 
jaar veel aandacht is besteed, heeft een 
goede kans op de internationale markt, 
aangezien alle voorwaarden aanwezig 
zijn een kwaliteitsproduct te leveren. 

Indien de afzet slaagt, kan deze teelt 
bijdragen tot oplossing van het economi
sche probleem van de kleine land- en 
tuinbouwefis in Nederland. 

'T ENE VOORDEEL NA 

HET ANDERE! 

Als U een pot be Gruyter's 
jam op Uw bon neemt - en 
dat is een heel goede keus! -
geeft dezelfde bon U recht op 
het kopen van een heerlijke 
reep De Gruyter's chocolade of 
een rolletje drops. U ontvangt 
daarbij een cassabon voor 
lO % korting, zodat U de reep 
of het rolletje drops al bijna 
voor niets hebt! 
Van 23 tot en met 29 Juli krijgt 
U nog een extra voordeel: bij 
iedere pot jam, behalve de reep 

• of het rolletje drops en behalve
I O % korting nog 100 gram
toffées (op bon) van 22 voor
slechts 15 cent. En alweer met
lO % korting!
821

Distributie=N ieuw s 
OFFICiëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van '.25 Juli 
tot en met 7 Augustus 1948 

Bonnen voor brood 
047-2 Brood: 800 gram brood (geldig

tot en met 31 Juli a.s.) 
048-2 Brood: 200 gram brood (geldig

tot en met 31 Juli a.s.) 
049 Brood: 400 gram brood (geldig tot 

en met 3·1 Juli a.s.) 
Alle bonkaarten 808 
054 Algemeen: 400 grarn brood of 1 

rantsoen gebak. 
Tabaks- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808 
79, 83 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten 

of kerftabak. 
De niet-aangewezen bonnen van strook 
1 kunnen worden vernietigd. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend: 
Uitreiking bonkaarten 810 en toeslag
kaarten 810/811 voor a,s, en jonge moe
ders in de week van 26 t.e.m. 31 Juli 
1948 aan personen, waarvan de bonkaart 
niet is afgestempeld. 
Boxtel in lokaal Burgakker 3, van 9-
12.30 en van 14-16 uur, aan niet zejf
verzorgers op: 
26 Juli de letters A t.e.m. Be; 
28 Juli de letters Beu t.e.m. Bro; 
29 Juli de lettefs Bru t.e.m. Di; 
30 Juli de letters Dik t.e.m. Ew. 
Liempde in café M. v. Vlokhoven, A 71, 
van 9-12 uur, 27 Juli de letters K t.e.m. 
N (zelfverzorgers). 
Esch in càfé G. van Schijndel, B 14, van 

Hij heeft echter ook nog met enkele 
andere zaken te maken: met de distri
butierompslomp, de broodprijzenbeschik
king, de banketprijzenverordening, de 
koek- en taai-taaiprijzenbeschikkingen, 
het specerijenbesluit, de suikerwerkmar
ges, de beschikking chocolade en bon
bons, de consumptieijsprijzen, de prijzen
verordeningen betreffende de diverse 
bakkerijgrondstoffenbeschikkingen, de 
loonregeling (die voor bedienden be
neden 24 jaar elk half jaar verandert), 
wat onder andere meebrengt het bere
kenen van een andere loonbelas
ting, met de warenwet, het broodbesluit, 
de ziektewet, de ongevallenwet, het zie
kenfonds, de vereveningsheffing, de kin
derbijslagwet, de hinderwet, de vesti
gingswet, het tarweregister, de winkel
sluitingswet, de omzetbelastingwet, alle 
andfre belastingen en vele andere wet
ten en besluiten. 

.13,30--15,30 uur: 27 Juli de letters 0 
t.e.m. Z (zelfverzorgers).
Haaren in café Wed. M. v. d: Broek,
A 167, van 9-12.30 en van 14-15,30 
uur: 26 Juli de huisnummers B 21 t.e.m. 
B, 80 (zelfverzorgers). 

Bovendien zijn na de bevrijding op som
mige van deze verordeningen enz. reeds 
meer dan vijf wijzigingen verschenen. 
Geen wonder, dat "Bakkerswereld" ver
zucht: ,,Wilt U soms zeggen, dat er een 
rechtsgeleerde, laat staan een bakker is, 
die in staat is de hedendaagse voorschrif
ten bij te houden? Hoe zou hij ze dan 
kunnen naleven, als hij er ook nog bij 
bakken moet?" 
Neen, en van zulke drukke dagtaak heeft 
zelfs een 'praatgrage bakker zeker geen 
,,gesprek van vanavond" meer terug. 

De bonkaarten worden verstrekt over
eenkomstig de ingeleverde inwisselings
bonnen. 
Medegebracht di,enen te worden de
Tweede Distribt'.1tiestamkaarten en de 
losse inwisselingsbonnen. 
ATTENTIE. 
Voor de juiste dag van afhalen der bon
kaartel! voor de periode van 24 October 
t.e.m. "18 December wordt het publiek
verwezen naar de datum, die wordt afge
stempeld in het blanco vakje (naast de 
inwisselingsbon) aan de voorzijde van 
de, op bovenvermelde dat11, uit te reiken 
bonkaarten. 

Sociale Verzekeringen 
Onlangs is door een Commisie bestaan
de uit vertegenwoordigers van de Minis
ter. van Sociale Zaken eh van de Stich
ting van de Arbeid rapport uitgebracht 
,inzake de herziening van de Sociale Ver.
zekering. 
Dit is een zeer lijvig rapport en het ligt 
dan ook alleen in mijn bedoeling in een 
paar opeenvolgende artikelen de voor
naamste punten daarvan te behandelen. 
Aanvankelijk lag het in de bedoeling al
leen de Ouderdomsvoorziening ter hand 
te nemen, · spoedig bleek echter dat de 
toekomstige Ouderdomsvoorziening een 
deel moest uitmaken van de algehele her
ziening der Sociale Verzekering, waarbij 
de Ziekteverzekering, de Ongevallenver
zekering, de Invaliditeitsverzekering, de 
.Weduwen- en Wezenverzekering en Kin
derbijslagverzekering aan een nadere be
schouwing moesten worden onderworpen. 
Allereerst wat de kring der verzekerden 
betreft. was men van mening dat de ver
plichte Sociale Verzekering diende te 
worden, uitgebreid tot buiten de kring 
der loontrekkenden en dat die uitbrei
ding de groep der zelfstandigen dient 
te omvatten, zelfs wat -de Ouderdoms
voorziening betreft ook nog tot de bevol
kingsgroep niet tot de loontrekkenden 
of de kring der zelfstandigen behorende. 
De uitbreiding van de Ouderdomsver
zekering en dit geldt mede voor de 
Weduwen- en Kinderbijslagverzekering 
zou reeds aanstonds tot alle zelfstandi
gen kunnen geschieden. 
De Commissie acht het niet wenselijk 
reeds aanstonds alle takken van de Soci
ale Verzekering op de zelfstandigen van 
toepassing te verklaren. 
De verplichte Ziekte- en Ongevallenver
zekering is voor hen niet van het groot
ste belang omdat bij arbeidsongeschikt
heid van niet te lange duur de zaak door 
de echtgenote, kinderen of bedienden , 
normaal kan worden voortgezet, boven
dien heeft men meestal door een vrij
willige Ziekte- of Ongevallenverzekering 
een voorziening getroffen. 
Wat de loongrens betreft is men van de 
gedachten uitgegaan, dat een verzekering 
moet omvatten die groepen van personen 
van wie redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht dat zij uit de opbrengst van 
hun arbeid in alle omstandigheden kun
nen zorgen. De meerderheid in de Com
missie was voor een loon- of inkomens
grens van f 6000,- de minderheid voor 
die van f 4500,- per jaar. 
De premietrekking van kleine zelfstan
digen met geringe inkomens zal nog wel 
eens moeilijk zijn. 
De mogelijkheid zal dienen te bestaan 
van ontheffing of vermindering van pre
miebetali9g voor die zelfstandigen wier 
inkomen zo laag is dat zij niet in staat 
zijn de premie op te brengen. 
De vraag kwam naar voren of de ge
huwde in haar eigen huishouding wer
kende vrouw in de sociale verzekeringen 
moest worden opgenomen. 
Indien de ·gehuwde vrouw werkneemster 
is of -zelfstandige gelden voor haar de
zelfde regelen als voor de' werknemers 
en de zelfstandigen. Voor de andere 

. zijn er twee mogelijkheden. Men kan 
haar als zelfstandig verzekerde beschou
wen, dat wil zeggen, voor de Ouder
domsvoorziening, dan wel men kan haar 
met de verzekering van haar man mede 
verzekerd achten in' welk geval de 
oudendagsuitkering voor gehuwde man
nen op eer\ hoger bedrag dient te wor
den vastgesteld dan die voor. ongehuwde 
personen. 
Als bezwaar tegen een zelfstandige ver
zekering van de gehuwde vrouw is ech
ter aan te voeren, dat tijdens huwelijk 
premie betaald zal moeten worden zowel 
voor de man als voor de vrouw, hetwelk 
in de meeste gevallen te zwaar zal 
drukken. 
Dan rest nog wat de kring der verzeker
den betreft, de inwonende kinde�en in 
het bedrijf der oudfrs werkzaam. 
Ongehuwde inwonende kinderen die de 
leeftijd van 21 jaar nog niet hebben be
reikt en die niet geacht kunnen worden 
op een arbeidsovereenkomst werkzaam 
te zijn, behoren naar het oordeel der 
Commissie, niet voor verzekering in aan
merking te komen. 
Voor de ouderen kunpen dezelfde rege
lell' gelden als voor de zelfstandigen. 

H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 

VOETBAL. 

Terwijl onze plaatselijke 3e klassers 
,,Boxtel" en "O.D.C." zich op de trai
ningsavonden geprepareerd hebben voor 
de komende competitie, heeft de KN.V.B. 
de indeling hiervan uitgedokterd. Het is 
voor Boxtel lang de vraag geweest of 
men in het seizoen '48-'49 weer de der
by's van weleer te zien zou krijgen. De 
K.N.V.B. heeft de beide Boxtelse ploe
gen echter gescheiden gehouden en ze 
als volgt ingedeeld: 

3e Klas B. 3e Klas C 
Best Vooruit Baardwijk 
Boxtel Gilze 
E.S.V. Gudok 
O,J,C. Haarsteeg 
S.C.B. Korvel 
St. M. Gestel O.D.C.
Taxandria Ons Vios
Tivoli Sarto
Tongelre Vlijm. Boys
U.D.I. '19 Zaltbommel
Wij zijn benieuwd hoe "Boxtel" zich na 
haar terugkeer in de 3e klas zal weren 
en even benieuwd of OD.C. zich in dit 
vreemde milieu een gooi naar de hoogste 
plaats zal kunnen veroorloven. 

K.S.V. O.D.C. 
Training wordt hervat. 

Nu trainer Jackson weer van vacantie 
terug is, zal -a,s. Maandag de training 
voor junioren en senioren worden hervat. 

Kleine Weetjes 
ACHTER DE COULISSEN 
VAN DE "TOUR DE FRANCE" 

Dit grote sportgebeuren, dat ongeveer 
twee weken geleden een aanvang geno
men heeft, vergt ieder jaar weer een , 
actieve, langdurige voorbereiding, 
De organisatoren moeten het parcours 
een jaar van te voren klaarmaken, en 
men ziet de noodzaak hiervan in, wan
neer men weet, dat , hoewel er slechts 
130 renners zijn, en toch meer· dan 800 
personen, met enkele honderden wagens, 
het parcours volgen, om voor publiciteit 
en orde zorg te dragen. 
Dit jaar, beslaat het_traject van de Tour 
de, France meer dan 5.000 kilometers, 
doorkruist zes landen, en leidt het door 
700 steden. 
Om alle mensen onderdak te· verlenen, 
heeft men • het dan ook met niet minder 
dan eventjes 528 hotelhouders, 200 ga
ragehouders en 180 burgemeesters op 
,,een accoordj'e moeten gooien". 
Van het benodigde materiaal noemen we 
slechts: 3.000 luchtbanden, 2.000 petjes, 
8.000 veldflessen. Iedere groep wordt 
vergezeld door twee werktuigkundigen, 
twee masseurs en verscheidene adviseurs. 
Een waar hospitaal volgt de renners: 200 
liter alcohol, 1.500 windsels, 2.000 com
pressen, 400 rollen leucoplast, 300 paket
ten watten, 300 pleisters, 2 kg zinkoyde 
en 70 liter aether. . • . 
Het budget van de Tour de France be
draagt dit jaar meer dan 45 millioen 
Franse francs ..... .  Maar langs Frankrijks 
wegen zullen millioenen toeschouwers de 
renners van de beroemste rit ter wereld, 
toejuichen. 

TOP-INKOMEN' IN AMERIKA 
Het Amerikaanse Departement van Fi
nam:iën maakte de lijst op van de top
inkomen over 1946. • 
Cinemamagnaat Charles P. Skouras leid
de voor de tweede maal in successie met 
een jaar-inkomen van $ 985.300. Andere 
filmmensen bij de eerste tien: Regisseur 
William Wyler (,,De beste jaren van ons 
leven") met $ 432.000 en Bing Crosby 
met $ 325.000. De filmactrice Betty 
Grable won de eerste plaats onder de 
Amerikaanse vrouwen, haar echtgen. Harry 
James, bandleider en troi;npettist blies 
alleen in zijn films al $ 100.036 brood
winning bij elkaar. 

Week in • Week uit 

NOC STEEDS BERLIJN. 
De dreiging van Berlijn is ernstiger als 
ooit tevoren. De stad is een kruitvat, 
voorzien van drie lonten: de luchtcorri
dors. Ronds deze lonten wordt nog al 
vaak met vuur gespeeld. Zij, die spelen, 
doen het evenwel nog voorzichtig. Hoe 
lang? 

PLEIN 1813. 
Plein 1813, waar zich het kabinet van de 
minister-president bevindt, verschuilt 
zich in grauwe nevelen. Wachtend Ne
derland verdoet de tijd ondertussen maar 
met gissingen en voorspellingen, die allen 
in de richting van een moeilijke kabinets
formatie op brede basis wijzen. 

PLAN VAN DE DEELSTATEN. 
Naar men heeft vernomen, is door de 
Wali Negares (Staatshoofden) en de 
eerste ministers der staten en autonome 
gebieden van Indonesië aan de Neder
landse Regering· en aan de Republikeinse 
interim-regering een plan voorgelegd, dat 
de vervanging beoogt van dr. Van Mook 
door een directoraat van drie Indonesi
sche leiders. Ondertussen blijft Indië 
voor Nederland een zorgenkind, dat veer 
deviezen snoept. 

CONFLICT BIJ DE MIJNEN. 
Wilde stakingen zijn op onze mijnen aan 
de orde van de dag. De bonden keurep 
deze stakingen af, doch doen hetzelfde 
met .het pijlersaccoord, de drijfveer van 
dezè stakingen. Een goede oplossing is 
echter alleen mogelijk, als men het werk 
zal hervatten. 

KORFBAL. 

Zaterdag a.s. 24 Juli wordt op het ge
wone O.D.C.-terrein de beslissingswed
strijd gespeeld voor toelating tot de Ile 
klas K.N.K.B. tussen de eerste twaalftal
len van D.O.T.B. uit Den Bosch en 
NEVELO uit Oisterwijk.. 
De toegang tot deze wedstrijd is geheel 
gratis. Ees welkome gelegenheid dus om 
eens kennis te maken met deze zeer 
mooie sport. 

DEMONSTRATIE 
HONDENDRESSEERKUNST. 

Onder grote belangstelling gaf de Poli
tiehondenvereniging "De Wacht in het 
Veld" Zondag j.l. een wel zeer geslaagde 
demonstratie van hondendresseerkunst. 
Het programma werd nog interessanter 
door de aanwezigheid van de heer Van 
Heyst uit Ei,ndhoven met zijn uitsteken
de hond, die verleden w�ek op een de
monstratie te Tegelen de kampioen van 

. Nederland had verslagen. 
't Was vermakelijk te. zien, hoe dieven, 
sQ1okkelaars, stropers en brandstièhters 
met hulp van de politiehond werden op
gespoord, gegrepen en opgebracht en al 
even treffend was het, een hond zijn 
meesteresje, 'n meisje van vier jaar, te 
zien verdedigen tegen twee kinder
rovers, 
Ook de springdemonstraties, 't weigeren 
van voedsel en 't bewaken van bepaalde 
,voorwerpen kregen een goede uitvoeri!')g 
en vonden waardering bij de vele toe
schouwers. 
Van de prijzen der gehouden loterij zijn 
de nrs. 3502 en 0911 nog niet afgehaald. 

... ' 

.. 



[)e wetenschap staat voor een raadsel ! 
. ·WORDT ONS LEVEN door "aard- liep, kwamen 7 kankergevallen voor. 

stralen" beïnvloed i Zijn sommige In een ander zestal woningen liep 
ziekten door verplaatsing van bed of de zware bestraling juist over de 
zitplaats te voorkomen }  bedden van d e  patiën'ten. Alle s·tier-
Zijn asthma, kanker, rheumatiek, ven aan kanker. 
hartkwalen en zenuwaandoeningen c. Uit de kaarten bleek verder, datatbankehjk van magne,iscbe storin- op vele andere kruisingen geen kan-
gen in onze lichaamsgesteldheid 7 kergevalJen bekend waren, zelfs, dat 
Al lange tijd vernchten bekende in enkele huizen, waardoor een zwa-wichelroedelopers opvallend werk, re straling, geen kanker was ge-
door onomstotelijk de plaatsen aan weest. te wijzen, welke schadehjk zijn voor Bij nader onderzoek is aan het l icht ge-de gezondheid van mens en dier. Al- komen, dat de bedsteden in 't geval van hoewel men in medische kringen nog ontbreken der ziekte-verschijnselen juist zéér sceptisch staat tegenover de re- niet in de straling stonden, ot bv. tussen sultaten Vl!n de vele experimenten, twee stralen in. kan men thans toch de ogen niet 
meer sluiten voor alle goeae gevol
gen. 
t:.n daarom is het nodig èn nuttig 
om de stand van zaken niet langer 
te verbloemen, maar volledig te ont
hullen. 

"MISDADIG BEDROG" schreef nog 
niet zo lang geleden de Haagsche Post, 
en "minderwaardige praktijken' · noemde 
dr. J:!erthold Stokvis 'het zoeken naar 
aardstralen in De Telegraaf ( 1 2  Nov. 
'35). Niemand minder dan <;Ir. L. Heyer
mans sprak van,,,kwakzalverij" .  Dr. 1 en-

. haetf waarschuwde tegen "tantasten" en 
"gewetenloze bedriegers", waarvan de 
praktijken "in studie zijn genomen". Wel
nu, die studie en. . .  vele andere onder
zoekingen hebben thans wel uitgemaakt 
dat er voor dergelijke grote woorden 
totaal geen plaats is. 
Natuuriijk schuilt er kaf onder het k9ren, 
maar wat er van bonafide wichelroede- · 
lopers bekend werd, is wel zo doorslag

• gevend, dat grote geleerden van naam 
openlijk de waarde van dit werk moes
ten erkennen. De uitslag van proefne
mingen onder hun leiding moest tenslotte 
de laatst'e twijfel wegnemen. 
Het blijkt, dat een geschoolde en ge
oefende wichelroedeloper precies bepalen 
kan, op welke plekken bijvoorbeeld kan
ker niet, en op welke deze vreselijke 

• ziekte wèl voor kan komen. Met andere
woorden, wanneer de roedeloper te hulp 
wordt geroepen, zou de ziekte in vele 
gevallen voorkomen kunnen worden of 
bij bepaalde personen niet behoeven te 
bestaan ! 

'T GAAT OM DE STERKTE 
DER STRALEN 

PROF. LAKHOFSKl neemt aan, • dat 
spanningsverschillen in liet magnetisch 
veld der aarde de oorzaak zijn van ziek, 
te-verschijnselen. De taak van de wichel
roedeloper, die schadelijke invloeden op 
menselijk en dierlijk leven voorkomen 
wil, bestaat dus uit het opsporen van de 
stralen, die door deze spanningsverschil
len ontstaan. Daarbij fungeert de wichel
roede als antenne en het lichaam van 
degene diè haar hanteert als ontvang
toestel. 
Weet de roedeloper nu op de juiste wijze 
het verloop en de intensiteit der straling 
te bepalen, dan kan daaruit afgeleid wor
den welke plaatsen onschadelijk, zwak 
schadelijk, gevaarlijk of zeer gevaarlijk 
zijn. 
Een belangrijke proefneming is verricht 
door dr. J. van Dam te .kauwerd, ,die 
zijn gehele leven aan de studie der kan
kerbestrijding wijdde. Onder scherpe 
controle moest de wichelroedeloper J. 
G. Miemeret in enkele dorpen een on
derzoek naar de aardstralen instellen. 
Tevoren waren alle woningen en de 
daarin voorgekomen en voorkomende 
ziektegevallen over een verloop van 50

jaren in kaart gebracht. Mierremet was 
onkundig gelaten van de plaats der 
proefnemingen, kwam niet in de gelegen
heid iemand anders dan de aanwezige 

• geneesheren of  getuigen te spreken en
diende zich aan vele beperkende voor-
waarden te houden. 
Desondanks bleek overtuigend uit de 
uitslag der onderzoekingen met de wi
chelroede · (en wij citeren hier het offi
ciële rapport) : 
a. kankergevallen kwamen nagenoeg

uitsluitend voor in de door dhr Mie
remet als bestraald aangegeven hui
zen. Door deze huizen liepen zware
stralen . of kruisingen van stralen.

b. Van de 64 , woningen waren er 46
zwaar bestraald. Op een zware straal
in een dorp, die door 8 woningen

SPORT IN DIENST VAN DE
LIEFDADIGHEID 

De biljartclubs "Witte Muis" en "Groe
ne Pommerans" resp. gevestigd bij H. 
M. Nooten en J .  v .  Trigt, hebben onder
linge wedstrijden gespeeld ten bate van 
,,Het Verwaarloosde Kind". Dat deze ge
slaagd zijn, blijkt wel uit het bedrag dat 
aan het comité is afgedragen, n.l. f 68,70. 

HANDBOOGSPORT. 
Zaterdag j.l . had bij de handboogschut
terij L'Union de feestelijke opening 
plaats van . het nieuwe, clublokaal (het 
oude werd onder de oorlog verwoest). 
Het nieuwe gebouw werd door de Hoog
eerw. Heer Deken Broekman ingeze
gend. 
Op het concours in Nijnsel behaalde 
"l'Union" de 4e korpsprijs met 147 
punten. • 

KAJOTTERS-SUCCESSEN. 
De Boxtelse Kajotters behaalden in de 
25 km-wandeltocht een fraaie beker a.ls 
derde afdelingsprijs, sleepten een lau
wertak als eerste prijs voor de. groep, die 
de tocht het keurigst aflegde, in de 
wacht en alle twaalf jeugdige deelne1ni>rs 
wonnen bovendien nog de deelnemers
medaille. 
PAROCHIE-AGENDA 
PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag 25 Juli. 
De H.H. Missen zijn oqi half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 1 1  de Hoog
mis. De H. Mis van kwart voor 8 wordt 
opgedragen voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn . van de parochie. Vandaag 
gaat in alle H.H. Missen de t e  schaal
collecte voor het Katholieke Jeugdwerk 
in ons bisdom, terwijl de 2e schaal ge-

ONWEERLEGBARE BEWIJZEN 
TE ZWOLLE zijn door de zelfde wichel
roede loper onder controle van dr. J. J .  
Reinking twee ziekenhuizen onderzocht, 
waarvan het ene een verontrustende 
trombose-frequentie toonde. Mieremet, 
h iervan onkundig gelaten, wist niet al
leen het ju iste gebouw aan te wijzen, 
doch meldde tevens dat twee kamers er 
wel veilig waren terwijl twee atdelingen 
van het andere, 40 km ten Noord-Vos
ten van Zwolle, ook gevaarlijk bleken. · 
Deze resultaten klopten wonderlijk wel 
met de ervaringen der ziekenhuis-lei
ding ! 
En tijdens het onderzoek van een school 
in Den Haag concludeerde dhr Miere
met in een klasselokaal : ,,'t Is goed dat 
de onderwijzers veel van klas verwisse
len, want indien er hier iemand lang was, 
zou hij asthma kunnen krijgen". De heer 
Kamp; hootd van de Prins Mauritsschool 
moest bekennen, dat in dat lokaal al  8 
jaar de zeltde onderwijzer stond, ·die . . .  
n u  vijt jaar aan asthma leed ! 
Ontelbaar zijn de verbluffende voor
beelden uit de praktijk der (en dit zeg
gen wij er nadrukkelijk bij :) bonatide en 
geschoo.lde wichelroedelopers. Schijnbaar 
ongeneeslijk zieke mensen voelden ver
betering, zodra zij zich uit . een aange
toonde straling verwijderd hielden. én 
van enige suggestie kon absoluut geen 
sprake zijn waar het soms kleine kinde
ren of ziekgeworden vee betrof, dat 
toch van aardstralen zeker geen begrip 
heeft. 
, ,Uw arbeid is met geen goud te beta
len", zei de Nederlandse gezant te Pa
rijs, jhr dr. J .  Loudon tegen één der 
wichelroedelopers. 

TE LAAT . . . . . .  . 
HELAAS komt het onderzoek in vele 
gevallen wel eens te laat. De toneel
speelster Ali Tartaud-Klein sliep in een 
kankergevaarlijk kruispunt aan de Schie
weg te Rotterdam en in 5 jaren vol
bracht de ziekte haar werk TÓen de 
wichelroedeloper de "aardstralen" aan
toond(!, was een operatie niet meer te 
vermijden. De actrice overleed. 
En zo kunnen we blijven opsommen. 
Ondanks alle sceptische opvattingen van. 
bepa-attle medici en andere geleerden, 
zijn de feiten onweerlegbaar vastgesteld 
en de resultaten niet meer te betwisten. 
Dr. Van Dam vraagt dan ook terecht : 
, .Nu kan men decreteren, er zijn geen • 
aardstralen, mij wel, maar dan vraag ik : 
wat is; er dan wel ?" 

DE DIEREN VOELEN HET AAN 
HET OPVALLENDE is, dat dieren zeer 
gevoelig zijn voor de straling. 
Een gans versleepte haar eieren net zo 
lang, tot zij uit de gevaarlijke zone kon 
broeden (of zou dit dier ook de we
tenschap "gewetenloos willen bedrie
gen"??) ;  paarden graasden alleen op 
scherp af te bakenen gedeelten van een 
schijnbaar overal aantrekkelijk grasland 
en begaven zich nooit in de bestraalde 
delen. . . . . .  • 
Natuurlijk zullen de stralen geen ziekten 
veroorzaken. Ook is de ene mens ge
voeliger dan de ander. Maar de ontwik
keling van allerlei kwalen wordt er 
waarschijnlijk wel door beïnvloed en aan
merkelijk verergerd. De sterkte van de 
straling is hier volgens de heer Miere
met doorslaggevend. 
Als het werkelijk waar is, dat vele vre
selijke ziekten voorkomen kunnen wor- . 
den door deskundig onderzoek van de 
bodemgesteldheid, dan mag de weten
schap deze verschijnselen niet langer 
negeren ! Dr. Phil. 0. S. 

houden wordt voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke beide collec
ten ten zeerste in de milddadigheid van 
·de gelovigen wordt aanbevolen.
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. Vanmiddag om kwart voor twaalf 
Mariagarde in de kapel van Duinendaal 
en om half 4 H. Familie. 
Bij het naderen van de vacantie willen
wij de ouders nog eens uitdrukkelijk 
vragen, dat hun kinderen geregeld de 
H.H, Sacramenten zullen ontvangen en
dat -ze, ook onder de vacantie zoveel 
mogelijk door de week de H.  Mis zullen 
bijwonen. 
Binnenkort zullen de Broedermeesters
van het H. Bloed de jaarlijkse contribu
tie van de Broederschap komen innen. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Zaterdag is er gelegenheid 
tot biechten 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.
mndst. voor Hendrica Cijffers-Bruns, z.a. 
gel. H . .  Mis_ voor Anna en Petrus Vul
lings ; H, Hartaltaar gel. H.  Mis voor 
Franciscus Verheyden vanwege de jon
gens in Indië ; Om half 8 gel. jrgt. voor 
Maria Anna van Rooy-v. d. Velden, z.a. 
gel. H. Mis voor Gèrardus van Brunschot 
vanwege het gezamenlijk personeel van 
Van Oerle's weverijen ; om half 9 gel. H. 
Mis voor Wilhelmina van Hal-de Wit. 
DINSDAG : om kwart voor 7 .gez. mndst. 
voor Johanna Theuwkens-van Dijk ; z.a. 
gel. mndst. voor Christianus Schellekens ; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de over
leden familie v. Nieuwburg-Foolen I om 
half 8 gel. H. Mis voor Henrica Cijffers
Bruns ; z.a. gel. H. Mis voor Annie van 
Domburg ; om half 9 gel. H. Mis voor 
Antoon Meeuwis te Oirschot overleden ; 

om half 1 0  Huwelijksmis. 
WOENSDAG : om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Johannes v. d. Langenberg en 
Martina de hsvr. en Henrica de dochter ; 
z.a. gel. jrgt. voor LaureiJt ius v. cl. Big
gelaar en Hendrica Timmermans ; 1:-1. 
J-lartaltaar geL H. Mis voor Christiaan
Padden burg ; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië vanwege Mana·s 
l:!iddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor 
Johanna Kusters-de Kort vanwege de
buurt ; om half 9 1:-1. Mis voor de over
l eden familie van Adrianus van Schijndel. 
DONDEl{DAG : om kwart voor , gez. 
mndst. voor Jacoba v. cl .  Wetering-Jans' 
sen ; z.a. gel. 1-1. Mis tot bizon<lere i11-
tent i e ;  H. 1-lartaltaar gel. 1 -1 .  Mis voor 
Michaël v. d. Meyden en Anna v. cl. 
Ven ; om half 8 gel. jrgt. voor Johannes 
Petrus Tielen ; z.a. gel. H. Mis voor 
Leonarda l{enclers in de parochie van de 
H. Theresia overleden ; om ha l f  9 gel.
H. Mis voor Kapelaan .Bless vanwege
zijn vrienden. 
Vl{(JOAG ; om kwart voor 7 gez. mndst.
voor tvlarinus van Griensven ; z.a. gel. 
mndst. voor Cornelis v. d. Heuvel ; J-1.
Hartaltaar gel. I- 1. Mis voor Johannes 
v.  cl. B1gge1aar te Liempde overleden ;
om halt b gel. H. Mis voor Anna I -lees
akkers-Schellekens te Schijndel over!. ; 
z.a. gel. jrgt. voor Hendncus Mandos ;
om halt 9 gel. J - 1 .  M is voor Sjaak van 
Vlerken. 
ZA 1 ERDAG : om kwart voor 7 gez. H.
M,s tot bizondere intenti e ,  z.a. gel. 
mndst. voor Johannes van Schijndel ; J -1 .  
Hartaltaar gel .  1-1. Mis voor Jacobus v.
Buut ; half b gel. jrgt. voor Johanna IÏm
mennans-Schellekens ; z.a. gel. 1-1 . Mis 
voor Harrie v. d. Wetering ; om half 9 
gez. mndst. voor Alfonsus van Vlerken. 
In het Lietdehuis zullen nog geschieden :
Maandag gel. H. Mis ter ere van het 
H. l.lloed ; Uinsdag gel. H. Mis voor Jo
hannes v. d. Plas en J-lendrica Dirks de 
hsvr. ; Woensdag gel. H. Mis voor Ge
rardus Schellekens ; Donderdag gel . H.
Mis ter ere van het 1-1. Bloed ; v rijdag
gel. H. Mis voor Maria van Gerwen ; 
Laterdag gel . H. Mis v. een overledene. 
Het H. ::;acrament des Huwelijks wensen 
te antvangen : Johannes Leyten geboren 
en wonende in deze paroctJ1e en Petro
nella, Wilhelmina Reijnen, geboren en 
wonende te Oisterwijk (Parochie St. Jan) 
waarvan heden de Ie afkondiging ge
schiedt ;  Henricus Leonardus Marie 
Lenders geb. en won. in de par. van het 
H. Hart en Elizabeth Maria Wilhelmina
Cornelia . Josepha v. d. Meyden geb. en 
won. in deze parochie, waarvan heden 
de 2e afkondiging geschied. Adrianus v. 
d. Langenberg uit deze parochie en Jo
anna van Gemert uit de parochie van 
het H. Hart ; Martinus v. cl. Schoot geb. 
en won. in deze parochie en Adriana 
Petronella Cornelia van der Mark geb. 
en won. te Eindhoven (H. Pastoor van 
Ars) ; Karel v. d. Steen geb. en won. te 
Acht (Eindhoven) en Eelkje Theresia 
Elisa de Keyzer geb. in de par. van het 
H. Hart en won. in deze parochie, 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 
!Oe Zondag na Pinksteren 25 Juli 1948
De 1 e schaal is voor het Diocesaan 
Jeugdwerk ; de 2e voor B.N. 
De Hoogmis is met volkszang. Onmid
dellijk na de Hoogmis Santa Teresa voor 
de meisjes in de kapel der Zusters ; om 
kwart voor 12 H. Familie voor de Jon
gens. 
's Avonds om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor de "Jongens" in 
Indië. 
Maandag feestdag ' van de H. Moeder 
Anna. Gedurende de vacantie is de Kin
dermis niet om kwart voor 8 doch om 
half 9. 
Wij deden reeds een beroep op de kin
deren ook in de vacantie trouw de Kin
dermis te bezoeken. Dit zelfde vragen 
wij nu ook aan de Vaders en Moeders , 
hun medewerkiilg daaraán te verlenen. 
A.6. Zondag zal de Hoogmis worden ge
celebreerd door de Weleerw. Pater Ber
nard van Roosmalen, Neomist uit onze 
Parochie. 
ZONDAG, 25  Jul i : 6 uur lezende dienst ;
7 uur  l .d. voor de Parochi e ;  8 uur  l .d. 
voor Francisca Pijnenburg-Dieden v.w. 

Broed. H. Bloed ; kwart over 9 l .d. voor 
Herman Akkermans v.w. de H. Fami lie ; 
half 1 1  de Hoogmis voor Willibrord v.  
Zeeland � .w. Ap. des Gebeds. 
MAANDAG, 26 Juli : 7 uur l .d. t.e.v . 
H. Moeder Anna ; l . j. voor Anna Stamps
v. Beers ; l.d. voor Mej. Mechelina Pen
nings-v. d. Akker; kwart voor 8 l .d. v. 
Johanna v. Schijnclel -Zwanenberg ; 1 .d. v.
Theodorus Bart en v.w. de Buurt ; half 9 
l .d. voor Roos v. Susante-Litjens.

. DINSDAG, 27 Jul i : 7 uur l .d. voor 
Mathilde Scheepers-Hoenselaar ;  l .d. v. 
Theodorus Barten v.w. de Kaartclub ; 
l.cl. voor overl. fam. Adelaars-Houtap
pels ; kwart voor 8 l.j. voor Petrus v. d. 
Aa en Gertruda Jansen z.e. ; I.cl. Jan 
Raaymakers v.w. 'n vriend ; half 9 l.d. 
voor Sophia Rooyakkers-Berendsen. 
WOENSDAG, 28 Juli : 7 uur Gef. z.j. 
voor overl. fam. Merks ; l .d .  v�r Kees 
v. Schaayk ; l . j .  voor Johannes v. d. Mey
den ; kwart voor 8 l .j .  voor Jozefina 
Hoenselaars ; l.j. voor Huberdin� v. cl. 
Eerclen-v. d. Boer;  half 9 l.j . voor Hen
rica v. Nunen. 

. DONDERDAG, 29 Juli : 7 uur l.d. voor
Willem v. d. Langen berg ; l.j. voor Pe
tronella V. Kollen berg i Lel. voor Gerdina 
v. Beljouw ; kwart voor S-1 .d. voor over!.
fam. Kurvers ; half 9 Ld. voor Christiaan 
Merks ; half 10 Gez. Huwelijksmis. 
VRIJDAG, 30 Juli : 7 uur z.j . voor Mej.
Gijsbertha v. Laarhoven-v. Zantvoort ; 
l . j .  voor Antonius Wagenaars ; l . j .  voor ·
Adriana Wagenaars-v. d. Linden ; kwart
voor 8 l .d .  voor Mej. Stephani Hen
ckens ; Ld. voor overl. fam. v.  Nistel
rooy ; half 9 l .d. voor Theodorus Barten 
van zijn familie. 
ZATERDAG 31 Juli : 7 uur l .d. voor 
over!. fam. Beaard-Wagenaars ; l .j .  voor
Adrianus Wagenaars ; l .d. voor Antonius 
Wagenaars en echtgenote en zonen ; 
kwart voor 8 Lel. voor Theodorus Barten ; 
half 9 l .d. t.e.v. H. lgnatius v. Loyola ; 
half 1 0  Gez. Huwelijksmis.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.

10 Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG : half 8 H. Mis Welzijn der 
parochie' ;  10 uur H. Mis Bijzondere in
tentie. 
MAAN0AC : half 8 jrg. Joannes Esi;ens ; 
9 uur Cornelis de Laat Henrica de hsvr. 
en Marinus Schelleken�. ' � 
DINSDAG : half 8 jrgt. Petrus v. Breu
gel en Antonette de hsvr. 
WOENSDAG : half 8 jrgt. Adr1ana San
ders. 
DONDERDAG, VRIJDAG en ZATER
DAG : half 8 jrgt. voor de bloed- en aan
verwenten van de fam. v. Heyst en Lou-
termans. ., 

Deze week zullen geschieden : 
,Dinsdag H. Mis Joannes Paymans te 
Oi_sterwijk overleden. Woensdag H. Mis 
Joanna Maria v. Logten te Haaren over
leden. Donderdag H.  Mis Adrianus v. 
Oorschot \(anwege de buurt. 

VRIJDAG : 7 uur 1-1. Mis voor Zeergel. 
Heer Dr. Johannes v. Hooij en Louki, de 
zoon ; 8 uur 1-1. Mis voor mej. Anna 
Maria Peijnenburg-v. d. Sande. 
Zaterdag : 7 uur H. Mis voor Johannes 
Vermulst ; 8 uur jrgt. voor Adrianus v. 
Grinsven en Maria v. Gestel hsvr. 
8 uur Lof met rozenhoedje. 
ZONDAG 1 Aug. : 7 uur H.  Mis tot in
tentie v. d. Parochianen; half 9 1-1. Mis 
voor Walterus Vingerhoets te 's Bosch 
overleden, voor wie ook dertig dagen 
de gebeden worden verzocht, hetgeen 
ook geschiedt voor Christina v. d. Linden 
v. Reen te Heers overleden en de Wel
eerw. Heer Fredericus Bless te Eindho
ven overleden: 
Acht dagen worden de gebeden verzocht
voor Zeergel. Heer Dr. Johannes v.
Rooy en Louki de zoon.
Voor de Missie is opgehaald door Jaantje
Slij ters bij de uitvaart van Leonarda 
Cornelia Renclers 6 gulden. 

• PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE.

te Zondag na Pinksteren, 25 Juli '48 .
ZONDAG : half • 7 I.m. tot welzijn der
parochie ; 8 uur t.m. Zeergel. Heer Dr. 
J. v. Rooij en zoon, over!. te Boxtel ; 1 0
uur z.j. Elisabeth Bern. v .  d .  Sande ;  3 
uur Lof;  daarna jongens congregatie. 
Na het Lof vergadering van de zelatri
cen van de Retaritenp.enning op de pasto
rie. In alle HH. Missen de 1 e schaal voor 
het Doofstommeninstituut te St. Nit
chiels-Gestel. 
MAANDAG : feestdag van de H.  Moe-

' der Anna, 7 uur z.m. voor de leden van 
de Boerinrtnbond ; half 8 z.j . Evcrardus • 
v. cl. Sande ; 8 uur l.mdst. Engelb. v. d.
Wiel.
DINSDAG : 7 uur z.j. Johanna Maria
Corn. v. Abeelen ; half 8 z.j. Mart. v. 
Gerwen ; 8 uur 1.j. Mart. Leermakers.
WOENSDAG : 7 uur z.j . Lamb. v. d.
Vleuten en Joh. Maria hsvr. ; half 8 z.j .  
Anna Mana Mart. v. Gerwen ; 8 uur l.j . 
Jan Leermakers.
DONDERDAG :. 7 uur z.j. Petrus v.
Vught ; half 8 z.j. Corn. de Laat ; 8 uur
l.j. Anna Maria Jan Leermakers.
VRIJDAG : 7 uur z.j. Familie Jos. v.
Vught ;  half 8 · z.j .  Albertus v. d. Berk ;
8 uur I.m. Maria Mart v Ham 
ZATERDAG : 7 uur z.j. Árnold� Alber
tus v. cl. Berk ; half 8 z.j . Joh. Schoen
makers ; 8 uur l . j .  Adr. 1:-luyskens. 
ZONDAG : half 7 l .j .  Wilhelmina Aclr.
Huyskens ; 8 uur I.m. tot welz. der par. ;
1 0  uur z. j .  Hendrica Joh. Schoenmakers. 

In de Kapel der Eerw. Zusters : 
Maandag 7 uur I.m. Aclr. Vughs en Ma- ' 
r ia de dochter. binsdag tot Donderdag 
I.m. Ant. v. d. Pas vanwege het perso
neel van v. Oerle's fabrieken. Vrijdag 
tot Zondag 7 uur I.m. Dr. v. Rooij • en 
zoon vanwege verschillende patiënten. 
30e Maria Mart. v. Ham overleden te 
Boxtel. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 1 PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH.
1 0e Zondag na Pinksteren, 25-7-'48 

H.H. Missen om 7 uur half 9 en 10  uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor het Diocesaan Jeugd
werk ; derde voor Bijz. Noden Episco
pa.tt. Na de middag om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje ;  na het Lof een l ied. 
ZONDAG : 7 uur jrgt. Gerardus Johan
nes Rutten ; half 9 H. Mis Adriana v. cl. 
Struyk v.w. 0. L. V. in ' t  Zand ; 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG : 7 uur H. Mis Aibertus van 
Rulo v.w. Retraitepenning. 

10e Zondag na Pinksteren 1948. 
ZONDAG : collecte voor Katholiek 
Thuisfront ; 7 uur H. Mis waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd ter ere 
v. 0. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand
voor behouden thuiskomst ; half 9 H. Mis 
vanwege spaarvereniging "Potters" voor 
Gerardus Leyten. 10 uur Hoogmis voor 
het welzijn v. d .  parochianen. De eerste
schaal is voor het Jeugdwerk van het 
·Bisdom, de 2e _voor B. N. Vergadering
van St. Vincentius-vereniging. Half 3 
Lof met rozenhoedje, om God's zegenin
gen te verkrijgen over Orion en de kapel 
v. Stapelen.
MAANDAG : 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie, ook voor de vruchten der 
aarde ; 8 uur H. Mis tot bijzondere in
tentie ; h ierbij wordt de kerk met 'n •
kaars vereerd. 
DINSDAG : 7 uur H. Mis voor Christina
v. d. Linden-v. Reen te Beers overle
den ; 8 uur gez. H. Mis vanwege een
vriendin voor Leonarda Cornelia Ren
ders, voor wie ook 30 dagen de gebeden 
worden verzocht. 
WOENSDAG : 7 uur H. Mis voor An
tonius · Schalkx in deze parochie overle
den. Hierbij wordt de kerk met 'n kaars 
vereerd ; 8 uur H. Mis voor mevr. Maria 
Maas-de Werd. 
DONDERDAG : 7 uur jrgt. voor Johan-

. nes Verhoeven en Geertrudis Veroude 
hsvr. ; 8 uur H. Mis tot intentie v. d. le
den der Godvruchtige vereniging ter ere 
v. d. H. Theresia.

DINSDAG : 7 uur H. Mis Henclricus 
Spooi:en v.w. Limb. bedev. n. Lourdes ; 
WOENSDAG : 7 uur I-1. Mis Gertrucla 
v. cl .  Staak v.w. Limb. bedev. n. Lourdes.
DONDERDAG : 7 uur jrgt. Petrus Ko
nings. 
VR]JDAG : 7 uur jrgt. Elisabeth Konings
v: Hooff. 
Zaterdag : 7 uur H. Mis Johanna Maria
van den Akker-Doleweercl 
Elders : H. Mis Cornelia ;an Oers-v. d.
Braak. H. Mis Albertus van Rulo. H. Mis 
Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES HAL BOXTEL 
ZONDAG 25 'Juli : Feestdag v;n de H. 
Apostel Jacobus. Om 3 uur Vespers ei1 
Lof. 
MAANDAG : Feest der H. Moeder An
na. Om 8 uur Lof. 
DONDERDAG en ZATERDAG : om 8 
uur Lof. · 
VRIJDAG : om half 8 H. Mis voor Me
vrouw Henket-Windstosser. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LIEMPDE 
Openbare Aanbesteding. BRENGEN TER OPENBARE KENNIS 

dat van M A A N D A G  26 J U L  1. 1948 af ' tot nader 
order (vermoedelijk voor de tijd van 3 dagen) 'het verkeer 
over de weg Liempde - Station Kasteren zal zijn gestremd, 
wegens herstelwerkzaamheden aan de noodbrug over de rivier· 
,,De Dommel" ter plaatse "Kasteren". 
Liempde, 19 Juli 1948. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
De burgemeester, 
G. J. LAURIJSSENS. 
De wethouder, 
P. H. VAN DE WIEL. 

WEGENS V ACANTIE IS ONZE ZAAK 

van 25 t/m 31 J u l i  gesloten. 
werk voor Donderdag gebracht kan 
Z A T E R D A G nog afgehaald worden. 

Foto-Ate l ier en Fotohandel VAN El TEN-
STATIONSTRAAT 9 BOXTEL 

Geslote n wegens VACJ:\ NTIE 
va n 2 3  t.m.  28 Aug ustus 

Smederij A. VAN LANGE Gemonde 
Stoomwasserij "De Smalle Stroom", Boxtel 

w:aaq.t : 

• Een bekwame Overhemdenstrijkster
of een meisje, dat daarvoor opgeleid wil 
worden. Hoog loon. 

Aanmelden : Zandvliet 1 of Bosseweg 42, Boxtel. 

Burgemeester en Wethouders van Boxtel zullen in het open
baar aanbesteden overeenkomstig het aanbestedingsregle
ment W.B. : 

HET BOUWEN VAN EEN DUB� 
BELE ARBEIDE�SWONING, 
type E, op · een terrein gelegen te GEMONDE 
(Boxtel) te Boxtel, kaqastraal bekend Sectie B 
nr. 1 30.

Bestek en voorw,aarden met tekening zijn vanaf Zaterdag 24 
Juli 1948, verkn1gbaar op het bureau van de Dienst van Ge
meentewerken (gemeentehuis Boxtel) tegen betaling van 
f 1 0,-. f 5, - wordt gerestitueerd bij inlevering in onge
schonden staat op de dag der aan besteding. 
De aanbes_tèding vindt plaats op VRIJDAG 30 JULI 1948,
des voorm1ddags om 1 1  uur ten gemeentehuize van Boxtel. 

Burgemeester en Wethouders van Boxtel, 
De Burgemeester, Drs. M.  A. M. v. HEL VOORT 
De Secretaris, J. P. C. VAN DEN HOUT 

Erkende leesb ib l iotheek "De Ster" 
maakt bekend dat de bibl iotheek is 
a a ngev uld met 1500 boeken. 

Laat U dus heden nog als lid inschrijven. 

INSCHRIJFGELD f 1,40. 

Binnen kort Catalogus verkrijgbaar. 

Wegens VACAN T I E  gesloten 
van 26 JULI  tot 1 AUG USTUS 

Banketbakkerij A. van Duren - Schol l en 
Breu kelsestraat 62 

&&~ij~tf~&[L~[ij a a a.of niet?· 
' 



Verhuizende abonné's die zon
der onderbreking ons blad op 
hun nieuwe adres wensen te 
ontvangen, gelieven tijdig ken
nis te geven van de adresver
andering middels de bestellers 
of rechtstreeks aan de admini
stratie, Molenstraat 19. Ook 
kan gema_kshalve gebruik wor
den gemaakt van de kaarten 
der posterijen, met 2 cent ge
frankeerd te verzenden. 

De Administratie 

AD VAN HEESCH 

en 
JEANNE VAN BOXTEL 

geven U kennis van hun voor
genomen huwelijk waarvan de 
voltrekking zal plaats hebben 
op Dinsdag 3 Aug. a.s. om 10 

. uur· in de parochiekerk van het 
H. Hart te Boxtel.

Rechterstraat 69 
Boxtel, Stationsplein 6

Gelegenhed tot feliciteren 
van half 2 tot half J 

Stationsplein 6. 

Toekomstig adres: 
Rechterstraat 71 

ONDERTROUWD : 

HARRY LENDERS 
en 
BEP VAN DER MEIJDEN 

De plechtige huwelijksinzege
ning zal plaats hebben op 
Dinsdag 10 Aug. a.s. om half 
elf in de St Petruskerk. 

B I Parallelweg N. 73
oxte 

'Markt 16 
Receptie van 1.30-2.30 in 

Hotel van Vlerken. 

Hiermede betuig ik mijn 
dank aan allen, die tijdens 
de ziekte, het overljjden en 
de begrafenis van mijn dier
bare Moeder 
Wed. M. v. HAM-v. ERP 
hunne belangstelling heb
ben betoond. 

Wed. A. v. d. Heuvel
v. Ham 

Kleinderliempseweg 7. 

Voor het sympathieke blijk 
van medeleven, met de aan mij 
verleende Koninklijke onder
scheiding betuig ik • U allen 
mijn oprechten dank. 

Zuster A. v. d. Meijden 

Te koop: goed onderhouden 
kinderwagen. Spotprijs. \Y/. 
Barten, Nieuwe Kerkstraat 59. 

Te koop: zo goed als nieuw 
zwart gekleed pak, zonder 
punten. bevragen Molenstr. 19 

Te koop: een partij slachtkip
pen bij J. dé Regt. Oirschotse 
Grintweg 92.

Te koop: 1 fornuiskachel, 2 
stenen inmaakpotten, 12 weck
flessen. Bevragen Molenstr. 19 

Te koop: 'n kinderfiets, leef
tijd 7 jaar. v. Salmstraat 10, 
(boven) na zes uur. 

-----

Te koop: een nieuwe haard-
kachel, overcompleet, f 125,-. 
Bevragen, Molenstraat 19. 

Te· koop: slacht- en fokkonij
nen. Lennisheuvel 64. 

Te koop: geraamte van een 
luifel en een vulkachel. W. de 
Koning, Srationstraat 80. 

AFWEZIG 
van 26 JULI 

tot en met 1 AUGUSTUS 

Dr. C. HOEK 
Waarneming: 
Dr. Wentholt voor de letters 

A tot en met H. 
Dr. Kluytmans I tot en met P 
Dr. v. Groeningen 

Q tot en met Z. 

WERKS TER 
GEVRAAGD 

MET AAL W ARENFABRIEK 
VAN GEEL - BOXTEL 

vraagt 

NETTE WERKSTER 
voor het dagelijks schoonhou
den van haar kantoren, 's mor
gens van half 8 tot half 9. 
Aanmelden Stationstraat 22. 

'tANKER 
voor 

KWALITEITSARTIKELEN 
'T AANGEWEZEN LEVENS

MIDDELENBEDRIJF 
* 

Prima kaas 
Fijnste Vleeswaren 

Alle soorten Pap-artikelen 
de beste Kruidenierswaren 
Bieren, Limonades, Wijnen 

N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN 

TE EINDHOVEN 

waagt 

voor haar montage- ateliers 

MEISJES 
• van 15 jaar en ouder

die bij gebleken geschiktheid 
ingeleerd zullen worden voor 
bero,epen in .Ie fijnmontage 
van onderdelen voor appara
ten en buizen. 
Vereist worden tenminste een 
volledige lagere schooloplei
ding en aanleg voor het ver
richten van nauwkeurig werk 
dat aan de hoogste eisen van 
netheid moet voldoen. 

Aanmelden bij het 
Philips Aanneembureau 
voor Vrouwelijk personeel in 
de Willemstraat. Geopend 
van 's-morgens halfnegen af. 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !

� 

Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Onze Opruiming 
is een succes. 

Iedere dag nieuwe aanbiedingen 

Voor DEZE WEEK ontvingen wij 
grote partij werkkleding, o.a.: 
OVERALLS, alle maten 
MANCHESTER BROEKEN 
JONGENS BROEKEN, maten 8 tot 13 
PRIMA PEAU DE PECHE in groen en bruin 
EFFEN ZIJDEN DAMe5STOFFEN 
BEDRUKTE KATOENTJES 
TRAININGSPAKKEN 
KINDER BADCOSTUMES "' 
DAMES BADCOSTUMES 
WITTE FLANEL 
DAMES CAMISOLES 
en tientallen andere goederen. 

1 In onze Meubelafdeling 
HUISKAMERS - SLAAPKAMERS - SALONS 

voor uitzonderlijk lage prijzen. 
* 

Neemt eens een kijkje op de afdelingen 
* 

In KLEINMEUBELEN reuze koopjes 

Natuurlijk bij 

Fa.A. P. v.d. Boomen-Resink 
Stationstraat 43 Boxtel 

Voor goede Verf nu naar .... 

T 

Wij verkochten geen busjes surrogaat verf, 
en leveren U nu weer 

zeer goede lakverf 
in handige bussen, tegen billijke prijzen. 

Verder: LOODMENIE 
VLOERLAKKEN IJZERMENIE 
VERNISSEN ALLE 
AUTO LAKKEN GRONDVERVEN 
SYNTHETISCHE LAKKEN STOPVERF 
CELLULOSE LAKKEN WATERVERVEN 

ALLE SOORTEN EN HOEVEELHEDEN GLAS 

GLAS IN LOOD, Blank 
Gekleurd 
Neu-Antiek 
Antiek 
Gebrand, (ook volgens tekening) 

Ruime sortering Behangselpapier 
ook keuze uit staalboeken. 

WIJ VR
1

AGEN 

BEKWAME EN HALFWAS 

HUISSCHILDERS 
speciaal voor het goede particuliere werk 
goede loonsvoorwaarde 

c. DE JONG�v. KEMPEN Henri van Vucht 6. Zoon
ESCH. v. Hornstraat 12 Boxtel SCHILDERSBEDRIJF 

De R.K. Vakvereniging van Schoenmakerspatroons 
en Schoenwinkeliers maken bekend dat hun zaken 
en bedrijven in de week van 
23 t.m. 28 Augustus wegens 

VACANTIE GESLOTEN zijn 
W. BOVENDEERT
A. H. TEN BRAS

(v.h. Peijnenburg) 
WED. v. GRINSVEN 
A. HEIJMANS

FOKDAG BOXTEL 

P. LEERMAKERS
P. VALKS
R. VAN WEERT
P. G. v. d. WEIDE
JAC. VAN BRAGT, Esch

Op MAANDAG 23 AUGUSTUS wordt een 
FOKDAG gehouden van de Fok- en Controle-

Vereniging en Stierhouderij. 
Opgave voor inzenden van dieren kan geschieden bij: 

M. HABRAKEN, Luisel
J. DOBBELSTEEN, Tongeren
H. v. LIEMPD, Tongeren
M. PEJJNENBURG, Lennisheuvel
J. WELVAARTS, Kleinderliempde
J. v. d. SANDE, Tongeren, Secr. Stierhouderij

De dieren moeten zijn opgegeven UITERLIJK 28 Juli 1948.

Inschrijvingsgeld per dier f 0,50. 
HET BESTUUR. 

M IDDENST AN DSDI PLO MA 
onder examengarantie. 

Nieuwe middenstandscursussen 
onder examengarantie beginnen 

op 7 September 

Bij niet slagen ,gratis onderwijs tot u geslaagd bent 

De lessen worden gegev.en bij : 
Hotel A. v. BOXTEL-THEUWKENS 

Gelegenheid tot aanmelden en inlichtingen a.s. Zater
dag tussen 2 en 5 uur bij Hotel Theuwkens. 
Cursusleider: J. A. DE SW ART, dir. Nieuwe Tilb. 
Handelsschool Gemiddeld 95 % geslaagden. 

?lumt qün cisico.! 

Uw. oqen �n te 4ost6aac. 
Voor B r i 11 e n naar eèn Speciaalzaak 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier .van alle Ziekenfondsen 

Onze veiligheids Wasmachine 

do.et Aet weck oooc U ! 

e Betrouwbare E.M.F. Motor
e · Oliebad-aandrijving

:J<om eens pcaten met 

VAN BOXTEL N.V. 
RADIODIENST en HANDELMIJ 

BOXTEL - Boascheweg 17 - Telefoon 479 

eu wilt uw schoonheid verhogen?? 

Gebruik dan KEMT 
Het NATUURLIJKE HAARGLANsM1DDEL 

Dameskapsalon en Parfumerie 

eM. J. v.d. Broek, Breukelsestr. 34•

Op Uw B r i lm o n t u u r  krijgt U bij 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
als ziekenfondsverzekerde 

20 pCt. KORTING 
Ook op de glazen geven wij een hoge korting. 

De kortingen worden direct bij aankoop afgetrokken 

BEL�NGRIJK 
Het pakhuis bij A. HERENBEEK, Lennisheuvel, is 

vanaf 30 Juli 

Na 30 Juli 1948 kan iedere DONDERDAGVOORMIDDAG 
Kunstmest worden afgehaald bij WED. J. VINGERHOETS, 
KLEINHOEKJE A 116, LIEMPDE. 

FIRMA JOH. VAN ERP, 
. Kunstmesthandel. 

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

OODBOEKHANDEL 

Het Leven is duur! 
Voorkomt plotselinge hoge uitgaven. 
Een begrafenis kost veel geld; daarbij komt, dat 
een en ander geregeld moet worden wanneer gij 
niet U zelf zijt Duizenden gingen U voor. 
Sluit ook Gij een begrafenisverzekering. 

N.V. VERZEKERING MAATSCHAPPIJ
,,JOHAN DE WITT" 

TILBURG 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

LINNENFABRIEK W. J. v. HOOGERWOU & Zn. 
PRINS HENDRIKSTRAA T 11 BOXTEL 

VRAAGT 
voor het schoonhouden der kantoren ln de m9rgenuren 

een nefte werkster 
Aanmelden aan de fabriek. 

Maandag a.s. exposeren wij de 
nieuwste modellen 

Kinderledikantjes- Commode's 

De kwaliteiten voldoen aan de hoogste 
eisen welke u kunt stellen 

Een bezichtiging vàn onze etalage zal u 
ten volle bevredigen 

� J. Wïtteoeen-
woN1NGINRICHTING 

• Rechterstraat 22, Boxtel.

Nieuwe BioscoOP. - Boxtel

VRIJDAG 23 en ZATERDAG 24 Juli 8 uur 

ZONDAG (2 voorstellingen) 6 en '8 uur 

SPENCER TRACY MICKEY ROONEY 

MANNEN VAN 

Jongensstad 
Wie "JONGENSSTAD" zag, vindt zijn oude vrienden 

terug in deze film 1 
EEN FILM DIE GELOOFT AAN HET GOEDE IN 
14 jaar ELK MENS 14 jaar 

** 

WEGENS ENORME BELANGSTELLING 

DONDERDAG 29 JULI 

extra voorstelling 
8 uur 

Mannen van JONGENSSTAD 

MAANDAG, DINSDAG en WOENSDAG 

telkens te 8 uur 

THE KING OF THE SINGING COW-BOYS 

ROY ROGERS 

Don't f ence me in 
Een wonder western, met een zeer populair lied en een 

geweldige belevenis met prachtige shows. Het alom 

bekende lied gespeeld door de Cow-boy 
,
hand 

THE SONS OF • THE PIONIERS 
14 jaar 

Door aanschaffing van een 

vol-automatische Frigidaire 
leveren wij thans dagelijks alle soorten 

STATIONSTR. 44 

f EN WANDELIN(i .· Gediplomeerde 

Pedicure 

EEN IJ 
MAIJ1{llN6

tevens 

Manicure en 
Massage 
* 

Behandeling alleen 

SllVVJrl/11/VIJET�N_ llN op afspraak

��:;s:;_�, :Booencleut

BIJ 

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) 

STEUNZOLEN 
BREUKB ANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAÀT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

• 

• 



4e JAARGANG No. 192 VRIJDAG 30 Juli 1948 

• ,

ants 
VOORHEE

1

N BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL OMGEVING 

Gezagscrisis 
Onder de kwalen van onze moderne 
tijd wordt o.a. aangestreept: de misken
ning van het gezag. Alwie het recht heeft 
om te gebieden, wordt becritiseerd en 
gehekeld. 
Alwie een onderdanige functie bekleedt, 
neemt het recht,· om critiek uit te oefe
nen op zijn superieur. ,,De man van de 
straat eist recht van critiek op de hoog
ste leiders ·van de natie, de soldaat meent 
zich bevoegd, de leiding van de opper
bevelhebber aan te klagen; de werkman 

gelooft te mogen ingaan tegen de direc
tieven van de ingenieur, de leerling wil 
zijn meester terecht wijzen, het kind 
meent, dat zijn ouders hem onrecht aan
doen." (E. Knipping O.F.M.) 
Deze 'revolutionaire mentaliteit vergif
tigt vooral de geest van de jongeren. 
Het gezag is noodzakelijk! 
Zonder gezag kunnen we niet in de we
reld. Zowel de kleinste maatschappij, als 
de grootste, de Kerk of de Staat, zijn 

zonder gezag gedoemd ten ondergang. 
Zonder het gezag te erkennen wordt ge 
in geen enkele vereniging opgenomen. 
Ge bent lid van een voetbalclub en ge 
speelt in het eerste. Moet ge u dan niet 
kunnen onderwerpen aan het gezag van 

de scheidsrechter? Ge bent verkenner, 
moet ge dan het gezag van de hopman 
niet erk�nnen? Het gezag is nodig in 
iedere gemeenschap. Het gezag is heilig! 

• Het komt van God. Omnis auctoritas est 
a Deo. Alle gezag komt van God. Zo
als de stralen uit de zon, zoals de bloem 
uit de knop, zo komt het gezag uit God. 
Het is een uitstraling van zijn wezen. 
Daarom is het heilig en goddelijk, zoals 
zijn macht, zijn wijsheid en zijn goed
heid. Daarom: Eerbeid voor God: Voor 
Hem moet alle knie zich buigen in de 
hemel, op aarde en in de hel. Hem al
leen zult ge dienen, zegt de Heer. 
Eerbied voor het gezag van de H. Kerk,
die Christus vervangt op aarde tot aan 
het einde der tijden. ,,Die U hoort, hoort 
Mij." 
Eerbied voor het gezag van de Staat,
wanneer het wettig is en wettige beve
len uitvaardigt: ,,Geeft aan God, wat 
God toekomt en aan de keizer, wat de 
keizer toekomt." 
Eerbied voor het gezag van uw ouders,
waarvan we het voorbeeld vinden in de 
jeugd van Christus zelf: ,,En Hij was 
hun onderdanig." 
Me dunkt: het is alles klaar en duidelijk,
maar het is al even duidelijk, dat deze 
wetten van God zelf niet meer te rijmen 

zijn met de mentaliteit, die de heden
daagse jeugd bezielt. 
Onze moderne jeugd is onbezonnen· en
meent geen tijd te hebben om over alles 
rustig na te denken. Wanneer aan jonge 
mensen iets gevraagd wordt, wat zelf
beheersing met zich meebrengt, wat hun 
belet hun uitstapjes of vacantieplannen 

ten uitvoer te brengen, dan menen ze 
direct dat hun onrecht wordt aangedaan 

en ze klagen dat vader of moeder hen 
niet meer begrijpen kunnen. En in hun 
onbezonnenheid gaan ze hun eigen 

gang. 
Onze jeugd wil onafhankelijk zijn. Ieder
een zal toch moeten toegeven dat het 
een zeer wijze maatregel van Kerk en 
Staat is, dat sommige rechten alleen aan 

meerderjarigen worden toegekend. 
De ondervinding immers leert, dat ze
vóór die leeftijd de gepaste en vereiste 
bekwaamheid missen om in menig geval 
vrij en verantwoordelijk te kunnen han
delen. Hier ligt · een taak voor onze ou
ders om de eerbied voor het gezag weer
aan te kweken in 'hun kinderen. Maar 
dan moeten de ouders zelf daarin een
voorbeeld geven. Ook zij moeten niet 
verblind· zijn in het onfeilbaar gedrag 
van hun kinderen, waardoor ze het aan 

gezaghebbende personen nooit zullen 

vergeven, wanneer hun kinderen, terecht 
op hun fouten worden gewezen. 
En wanneer de kern van de maatschappij
gevonden wordt in het afzonderlijk ge
zin, dan zal dit maatschappelijk kwaad, 
waaraan onze jeugd zo ernstig lijdt ook
niet anders en doeltreffender bestreden 
kunnen worden dan op de eerste plaats 
in het gezin. Ouders de daad en het 
voorbeeld aan u.

Devaluatie van het woord
Zet uw radio aan en de woorden suizen,
brullen in uw oren. Neem de krant en 

verdwaal in de doolhof van letters en 

woorden. Loop over 't perron van 't 
kleinste station en men wil u boekjes, 
pamfletten, brochures en allerlei woor
denrommel in de handen stoppen. 
Vergaderingen, meetings, spreekbeurten, 
conferenties, verkiezingscampagnes -
dat alles bruist van woorden. 
Maar welke waarde heeft 't woord nu
nog? Hoeveel blijft er nog over, dat de 
moeite waard is? 't Woord is nog erger 
gedevalueerd dan onze gulden. ,Niets 
wordt zozeer veracht als de stilte. De 
stilte immers wordt teruggedrongen naar 
't kerkhof, maar ook daar nog razen de 
auto's voorbij met 'n radio ingebouwd. 
Alles woorden, ·woorden. Geen krant 
geen radio is nog te vertrouwen. ' 
Ieder bericht wordt gegeven om • even 
later weer te worden tegengesproken. 
Men randt met 't woord de eer aan van 

goede mensen, goede zaken en alles wat 
heilig is. Zonder enig verantwoordelijk-

heidsgevoel publiceert men allerlei din
gen, die van geen nut zijn. Men is bang 
voor de stilte en daarom kletst men aan 
één stuk door. 
Juist omdat men zoveel praat over vrede, 
kan 't nooit vrede worden. Alle monden 
zijn vol over rechtvaardigheid en liefde, 
maar 't blijven sleçhts woorden. Zolang 
er zoveel gesproken wordt, zullen we op 
daden niet mogen rekenen. 't Woord is 
gedevalueerd tot 'n klank. 't Heeft geen 
zin, geen betekenis meer. 
Het enigste was ons nog iets te vertel
len heeft, dat is geld. Het geld beheerst 
de politiek, de economie en ook de 
sociale verhoudingen. Dat was vroeger 
zo, en dat is nu nog weinig veranderd. 
Om geld slaan we elkaar dood, bemin
nen we elkaar, om geld maken we oor
log, vormen we politieke partijen1 maken 

we plezier en ruzie. We laten ctat alles 
vergezeld gaan van woorden, woorden. 
Maar die zeggen niets. Geld, bezit -
dat jagen we na. De rest komt er niet 
meer op aan. 
De tijd wat we 't zwaard trokken om 
ons erewoord is voorbij. De tijd dat 't 
Woord Gods ons iets te vertellen had 
ligt in 'n ver verleden. Er rest ons niet 
veel meer dan 'n atoom-explosie, die ons 
een grote stilte zal brengen. Of 't zou 
moeten zijn dat we voor die tijd de stilte 
terugwinnen, de stilte, waarin een woord 
nog iets betekent. H. v. cl. M. 

Plaatselijk Nieuws 
HISTORISCHE OPTOCHT. 

In Hotel Van Boxtel had Zaterdag 24 
Juli een vergadering plaats van Boxtel 
Vooruit en de afgevaardigden van tal
rijke verenigingen, vakgroepen en buurt
schappen. 
Met grote spraakzaamheid en welspr�:kendheid werd de te houden optocht (b11 
de komende Jubileumfeesten) be-
sproken. 
Van allerlei zijde was toezegging verkre
gen aan de optocht deel te nemen. Ver
schillende moeilijkheden werden opge
lost No!! enkele vooral financiële 
vra�gstukken, kwair:en niet helemaal tot 
een oplossing. Maar wellicht wordt 
daar wel 'n mouw aangepast. 
Zo zullen de bezitters van platte wagens 
het Comité aardig tegemoet kunnen ko
men met deze spontaan voor de op
tocht beschikbaar te stellen, terwijl ook 
de buurtschappen het hunne kunnen 
doen met de versiering der straten ter 
hand te nemen. Naar wij vernemen, wor
den hier en daar al voorbereidende 
werkzaamheden verricht, zodat er alle 
reden is om aan te nemen, dat de feesten 
- en de groots opgezette optocht in het
bijzonder - zeker zullen slagen. 
Vooral als het goed begrip, de goede
verstandhouding en de volle medewer
king van 't zelfde gehalte blijven, als ze 
nu waren. De optocht-commissie heeft 
tot op heden vruchtbaar werk verricht. 
De voortzetting daarvan ligt nu in han
den van de gemeenschap, 

o-o 
Reeds een 30-tal verenigingen en- buurt
comité's verklaarden zich bereid de hun 
toebedachte rol in de optocht te aan
vaarden. 
Er blijft natuurlijk voor elke vereniging, 
buurtcomité, club, enz. nog gelegenheid 
om mede te werke!1 aan de optocht 
open. 
Allen die alsnog deelname aan de feest
stoet in overweging zullen nemen, kun
nen alle gewenste inlichtingen daarom
trent verkrijgen bij de Heren van de Op
tochtcommissie en bij het Bestuur van 

Boxtel Vooruit. 
\ 

ARBEIDSBUREAU BOXTEL. 
Over het tweede kwartaal 1948 is op ge
bied van de arbeidsmarkt enige terug
gang te constateren, welke is opgetreden 

in de maand Juni. Het aantal werkloos 
geworden arbeiders in die maand be
droeg 125 en het aantal door dit bureau 
geplaatsten slechts 76. 
Het betrof hier hoofdzakelijk onge
schoolde en geoefende bouwvakarbeiders 
als grondwerkers, opperlieden etc. 
Het tekort aan vaklieden, hoewel daarin, 
wegens vermindering van aanvragen van 
werkgevers, ook verandering valt te be
speuren. 
Hieronder een staatje met cijfers om
trent het verloop der bemoeiingen. 

April 
Mei 
Juni 
Totaal 

April 
Mei 
Juni 
Totaal 

Ingeschreven Geplaatst 
M. V M. V.
65 11 50 11 
84 5 83 6. 

116 9 68 8 
265 25 201 25 
Aanvragen Voldane 

Werkgevers aanvragen 

M. V M. v.

97 6 77 10 
104 4 108 7 

56 2 57 9 

257 12 242 26 

CONSULTATIEBUREAU VOOR 
T.B.C.-BESTRIJDING 

Belanghebbenden gelieve nota te nemen 
• van de in dit blad voorkomende adver
tentie. 

GESLAAGD: 
De 20 candidaten van Duinendaal, die 
zijn opgegaan voor het Mulo-examen, 
zijn allen geslaagd: 
De geslaagden zijn: 
Annie Arts uit Haps, Annie v. Beek uit 
Son, Jeanne Beerens uit Ravenstein, 
Mien v. cl. Berg uit Vierlingsbeek, Corrie 
Bovendeert uit Utrecht, Gretha Croonen 
uit Dinther, Nolda v. Dongen uit Schayk, 
Mien v. Etten uit Boxtel, Tiny Hey uit 
Ravenstein, Miep Heymink uit Schalk
wijk, Joke v. d. Heuvel uit Boxtel, Bep 
v. Laanen uit Heeze, Adriënne v. Laar
hoven uit Zevenbergse Hoek, Diny ·
Lamers uit Haps, Riet Mandos uit Box
tel, Annie Prinssen uit Schayk, Mia
Rooyakkers uit Schijndel, Jet Tibosch uit 
Berlicum, Leida Vink uit Dreumel en 
Ria Fick uit Esch. 
Van de candidaten der R.K ULO voor 
Jongens ,,St. Petrus" slaagde nog Gerard 
v. cl. Wetering,_ alhier.
Zaterdag 24 Juli is onze plaatsgenoot 
Jos. van Nistelrooij geslaagd voor 
MULO A. Hij genoot zijn opleiding bij 
de Eerw. Broeders op het Pensionaat "St. 
Louis" te Weert. 
Voor het examen Nederlandse Associatie 
voor praktijk-examen boekhouden slaag
de Kees Leermakers. 
Aan de R.K Huishoud- en Industrie
school te Den Bosch slaagden voor akte 
N.a. te gedeelte: C. Clercx, P. v. d. 
Hout en M. van Zogchel uit Boxtel. 

12½-JARIG KLOOSTERFEEST. 
Dinsdag 3 Augustus zal het 12½ jaar ?e
leden zijn, dat de Eerw. Zr. Mr. Albma 
(Martina v. cl. Braak) intrad in de orde 
Zusters van Liefde te Schijndel. 
Zij zal haar 12½-jarig kloosterfeest vie
ren in het St. Lidwinaklooster aan de 
Pelgrimsweg te Tilburg. 

LIJK GEïDENTIFICEERD. 
Het lijk, dat verleden week Vrijdag, ter 
hoogte van de stuw, in het afwaterings
kanaal gevonden werd, is geïndentifi
ceerd nis 1',\:ir. Em. de Gier, geboren 23 
Januari 1925 en wonende De Pegstukken 
32, Schijndel. Het slachtoffer was koop
man van beroep. 
Omtrent de oorzaak van de verdrinking 
tast men nog in het duister. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS 

Opgehaald door Mientje van den Brand, 
Onrooij, bij het zilveren ambtsjubileum 
van Vader f 11,25. 
CURSUS GEZONDHEIDSLEER 
De cursus gezondheidsleer die gegeven 

werd in De Ark door Zuster Dublin en • 
gevolgd werd door ongeveer 23 vrouwen 
van de KA.V. is Dinsdagavond geëin
digd. Jammer dat niet meer moeders van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt heb
ben daar deze cursus zeer leerzaam was 
en in zoveel gezinnen te pas kwam. 
Alle lof voor Zuster Dublin die deze 
cursus op zo'n buitengewone wijze ge
leid heeft. 
In de komende wintermaanden hoopt 

· men nogmaals cursussen te geven, die
dan wederom geleid zullen worden door 
Zuster Dublin. 
BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL

van 20 Juli t.e.m. 26 Juli '48
GEBOREN: Emmanuela H. H. dochter
van Fr. F. M. Kluijtmans en M. A. Mer
tens - Waltherus zoon van P. W. Os
senblok en A. Vorstenbosch - Bertha
A. G. dochter van A. C. Doevendans en 

C. v. Esch. 
ONDERTROUWD: Embertus P. van 

den Besselaar en Gerarda G. Leijten -
Johannes M. H. Mandos en Cecilia H. 
C. Rauws - Adrianus A. Brekelmans en
Martina C. van de Ven. 
GEHUWD: Jan J. van Roij en Francisca
P. Hellings - Johannes Th. Fooien en 

Catharina J. van Nieuwburg. 
OVERLEDEN: Caspert van den Aker,
oud 81 jaren - Marinus Emanuel de 
Gier, oud 23 jaren, Schijndel. 

LIEMPDE 
GESLAAGD 

Op het te Utrecht gehouden examen 

voor Lerares Coupeuse slaagde Mej. 
Netty v. d. Wijdeven. Zij genoot haar 
opleiding bij Mej. v. Nistelrooy te 
Boxtel. 

COLORADOKEVERINVASIE 

Gevaar voor herhaling. 

Het huidige warme weer en de heersen
de windrichting maken opnieuw aan
spoelingen van coloradokevers aan onze 
kusten en aan de oevers van Ooster- en 

Westerschelde mogelijk. 
Aangezien de kevers, wanneer zij aan
spoelen, nog leven en, na te zijn opge
droogd, de a;rdappelvelden in het bin
nenland opzoeken, is het noodzakelijk 
een eventuele invasie en larvenontwik
keling af te weren .. 
Wij verwijzen d:iarom naar de bekend
making van B. en W., elders in dit blad. 

Actie Huldeblijk H. M. de Koningin 
In het gehele land wordt thans een 
grootscheepse actie ingezet voor de aan
bieding van een nationaal huldeblijk aan 
H. M. de Koningin bij gelegenheid van 

haar aanstaand regeringsjubileum. Het 
jubileum van onze Vorstin is dan ook 
een gebeurtenis van grote nationale be
tekenis.
In de geschiedenis van een monarchie
komt het al niet dikwijls voor dat ge
durende zo lange tijd de kroon door een 
zelfde persoon wordt gedragen; als daar 
dan nog bijkomt, dat de draagster der 
kroon een figuur is, die in hoge plichts
betrachting en met volkomen wegcijfe
ring van zichzelf haar land en volk heeft 
gediend op een wijze, die bij iedereen 
steeds het hoogste respect heeft afge
dwongen, dan is er wel een bijzondere 
reden tot dankbaarheid en tot her
denking . 
Het aan Hare Majesteit aan te bieden
huldeblijk zal, overeenkomstig haar 
wens, bestaan in een geldsom, die zal 
worden aangewend ten bate van de kan
kerbestrijding. Ook dit laatste zal in 
staat blijken, het enthousiasme van alle 
Nederlanders los te slaan. Practisch zul
len er wel geen mensen zijn, die niet in 
hun eigen omgeving de gevolgen van 

deze gevreesde ziekte hebben ervaren. 

Distributie=N ieuw s 

OFFIC!ëLE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van l t.e.m. 14 Aug. '48. 
Bonnen voor brood: 
087-1 Brood 800 gram brood (geldig

t.e.m. 7 Augustus).
088-1 Brood 200 gram brood (geldig

t.e.m. 7 Augustus). 
Alle bonkaarten:
090 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet 
091 Algemeen 1 ei. 
092 Algemeen 400 gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e.d. 
09:l Algemeen 100 gram bloem, zelf

rijzend bakmeel of kindermeel, 
Bonkaarten KA, KB, KC 808 
096 Algemeen 750 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., of 1500 gram jam, 
stroop enz., of 750 gram versnape
ringen. 

097 Algemeen 250 gram boter of mar
garine of 200 gram vet. 

098 Algemeen 250 gram kaas of 
312½ gram korstloze kaas. 

099 Algemeen 250 gram waspoeder. 
B 107 800 gram brood (geldig t.e.m. 7 

Augustus) 
B 108, C 110 500 gram boter of marga

rine of 400 gram vet 
C 109 400 gram brood (geldig t.e.m. 7 

Augustus). 
Bonkaarten KD, KE 808 
111 Algemeen 500 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, 
stroop enz., of 500 gram versnape
ringen. 

112 Algemeen 125 gram boter of mar
garine of 100 gram vet. 

113 Algemeen 125 gram kaas of 156¾ 
gram korstloze kaas. 

114 Algemeen 500 gram waspoeder. 
D 117 800 gram brood (geldig t.e.m. 7 

Augustus) 
E 119 500 gram bloem of zelfrijzend 
bakmeel of kindermeel of kinderbiscuits. 
Tabak- en versnaperingenkaarten 
QA, QB, QC 808 
87 Versnaperingen 200 gram versnape

ringen, of 200 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 400 gram jam, 
stroop enz. 

90 Versnaperingen 100 gram versnape
ringen of 100 gram suiker, boterham

strooisel enz., of 200 gram jani, 
stroop enz. 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 808 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen van strook M. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig, 
De bonnen 044, 045 en 046 Vlees blij
ven geldig t.e.m. 7 Augustus. Boven
staande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 
30 Juli worden gebruikt. 
De Directeur van de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt het volgende 
bekend: 
Uitreiking bonkaarten 810 geldig voor 
de periode van 29 Augustus t.e.m. 23 
October en toeslagkaarten 810/811 voor 
aanstaande en jonge moeders in de week 
van 2 t.e.m. 7 Augustus 1948 aan perso
nen, waarvan de bonkaart niet is afge
stempeld. 
Boxtel in het Distributiekantoor, Burgak
ker 3, van 9-12.30 en van 14-16 uur 
aan niet zelfverzorgers op: 
2 Aug. de letters Ev t.e.m. Gra; 
4 Aug. de letters Gro t.e.m. He; 
5 Aug. de letters Hey t.e.m. J 
6 Aug. de letters K t.e.m. Ku. 
Liempde in café M. v. Vlokhoven, A 71, 
van 9-12 uur: 3 Augustus de letters 0 
t.e.m. Z (zelfverzorgers).
Esch in café G. van Schijndel, B 14, van 

13.30-15.30 uur: 3 Augustus de letters 
A t.e.T)l. E (niet zelfverzorgers). 
Haaren in café Wed. M. v. cl. Broek, A
167, van 9-12.30 en van 14-15.30 uur: 
2 Augustus de huisnummers B 81-C 30 
(zelfverzorgers). 

Teneinde de gehele bevolking in de ge
legenheid te stellen, aan het Nationaal 
Hulbeblijk bij te dragen, zullen z.g. jubi
leumspeldjes worden verkocht. De prijs 
dezer speldjes is f 0,50 per stuk, waar
door de meeste mensen voor het prach
tige doel een bijdrage zullen kunnen 
leveren. 

Ook Boxtel blijft in de algemene 
actie niet achter! 

In voorbeeldige samenwerking hebben 
practisch alle verenigingen haar mede
werking toegezegd om de speldjes bij de 
bevolking te plaatsen. Een woord van 
warme dank hiervoor is zeker op zijn 
plaats. De speldjes zullen huis aan huis 
worden aangeboden en hiertoe worden 
aan elke vereniging een of meer wijken 
toegewezen. 
Het is de bedoeling, dat de speldjes 
direct worden gedragen tot aan het einde 
der komende feestelijkheden. 
Laat ieder een speldje kopen en op deze 
wijze de van hem verwachte bijdrage 
leveren r Het doel is het ten volle waard. 

* * *

De R.K Middenstand heeft voor boven
genoemd doel f 100,- geschonken als 
een collectieve gift van de Middenstand. 

De bonkaarten worden verstrekt over
eenkomstig de ingeleverde inwisselings
bonnen. 
Medegebracht dienen te worden de 
Tweede Distributiestamkaarten en de 
losse inwisselingsbonnen. 

ATTENTIE. 
Voor de juiste dag van afhalen der bon
kaarten voor de periode van 24 October 
t.e.m. 18 December wordt het publiek
verwezen naar de datum, die wordt afge
stempeld in het blanco vakje (naast de 
inwisselingsbon) aan de voorzijde van de 
op bovengenoemde data, uit te reiken 
bonkaarten. 

Inleveren van aanvragen om toeslag 
wegens bijzondere arbeid voor de, toe en 1 le periode. 

In de week van 2 t.e.m. 7 Augustus 1948 
dienen de aanvragen om toeslag wegens 
bijzondere arbeid, bestemd voor de I0e 
en 11 e periode, te worden ingeleverd. 
Werkgevers, welke schilders in dienst 
hebben, dienen de stamkaarten van be
trokkenen bij het indienen der aanvragen 
over te leggen. 
De aanvragen kunnen worden ingediend 
aan het kantoor In den Boerenmouw 
loket 15 en voor de overige aangeslote� 
gemeenten ter plaatse aan de kantoren 
en uitreikingslokalen bij de afdeling 
voorlichting. 

Actuë1e Citaten 

,,BEVIN HUICHELACHTIG 
JEGENS NEDERLAND". 

"Onze bestuursautoriteiten betalen 

thans een zware prijs voor hun vroe
gere pogingen, om de linkse leiders 
der Chinese bevolkingsgroep tevre
den te stellen. Gedurende de laatste 
drie jaar heeft Bevin herhaalde malen 
d� ��derlanders er op gewezen, hoe 
z11 b1J een dergelijke toestand in In
donesië moesten optreden. Bevin 
placht de Nederlanders stichtelijk 
mede te delen, dat Engeland geen 

wapens zou leveren voor het beschie
ten van Indonesisèhe "nationalisten". 
Ieder weet, dat in het Verre Oosten 

,,nationalistisch" en communistisch" 
verwisselbare termen '�ijn. 
Door 't de Nederlanders in Indonesië 
�oeilijk t.: maken, _hebben wij op
directe w11ze de hmdige communisti
sche acties in Malakka aangemoedigd. 
De politiek van Bevin en Creech 
Jones ten opzichte van de Nederlan
ders is inderdaad zowel dwaas als 
h�ichelachtig geweest. Bevin spreekt 
z11n vertrouwen uit in de Westerse 
Unie. Voor de verwerkelijking van 

dit ideaal is een sterk Nederland 
noodzakelijk. Zonder zijn Overzeese ' 
Gebieden zou Nederland echter van 

weinig belang zijn, Toch heeft Bevin 

gepoogd de Nederlanders bij hun 
moeilijke taak tot herstel van orde in 
Indonesië tegen te houden. 
Ieder behalve een Brits socialist zal 
toegeven, dat het Nederlandse kolo
niale bestuur een voorbeeld is voor 
ons allen. Het onderscheidt zich door 
de manier, waarop het werd uitge
voerd, door zijn ondernemingsgeest 
en voorts door zijn rechtvaardigheid. 
Niemand kan redelijkerwijze de 
rechtvaardigheid van het Britse kolo
niale bestuur in twijfel trekken. Doch 
vele delen van ons Rijk zouden er 
wel bij varen, indien onze bestuur
ders overvloediger de andere gaven 

der Nederlanders bezaten. Het is een 

passend stukje ironie, dat de fouten 
van de Britse socialistische regering 
bij haar instructies aan de Nederlan
ders, hoe zij hun Rijk moeten bestu
ren, in Malakka op ons eigen hoofd 
neerkomen." 

(Financial Times). 



De Kunst en het Volk 
Laten we boudweg beginnen met te zeg-
gen, dat de Kunst thans te ver van het 
volk staat. Punt. Uit. Daar hoeven we 
geen woord meer bij of af te doen, want 
zo is het in feite gesteld met de schilder
en beeldhouwkunst, de literatuur en de 
dramatiek, of welke uiting van cultureel 
lev€'n ook. 
Sinds de schilderkunst zegt, dat de voor
naamste factor, die het kunstzinnige van 
een werk bepaalt, niet meer het "plaat
je" is, doch de wijze waarop de voor
stelling is uitgewerkt, mogen we van het 
volk niet meer verlangen dat het alle 
kunstuitingen op die leest geschoeid, nog 
unwa�t. 
Een simpele ziel is begrijpelijkerwijze veel 
meer gehecht aan een eenvoudige, na
tuurgetrouwe voorstelling, die - als het 
bijv. religieuze-kunst betreft - de ach
ting en de eerbied van de eigenaar voor 
het geloof vertolkt. 
Wat zou diezelfde simpele ziel echter 
kunnen zien in de meest gecompliceerde, 
vreemdsoortige compositie, waarvan men 
de inhoud niet kan vatten, doch die als 
kunst aangepreekt wordt door enkele 
critici, die door hun "fantastische" 
critieken de Kunst hoe langer hoe 
verder van het volk brengen en die 
dikwijls geen spaan heel laten van wer
ken, die nog spreken tot het volk; vaak 
juist daarom. (Hun mening moet immers 
veel deskundiger lijken dan die van dat 
oppervlakkige volk.) 
Op datzelfde "oppervlakkige" volk stuit
te in de laatste jaren de cultivering op 
literatuur- en toneelgebied af. We heb
ben de oorzaak van het falen hiervan 
klaar in ons hoofd. Men nam namelijk 
de eindfaze van een cultivering als uit
gangspunt. 
Wil men de mens immers gaan bescha
ven, dan zal men hem op de eerste 
plaats de grootste en verhevenste bescha
vingsleer "het geloof", implicerende 
deugdzaamheid, bij moeten brengen. 
Eerst wanneer een intensieve geloofsbe
leving aan de z.g. cultivering ten grond
slag ligt, zal men het goede van het 
slechte weten te onderscheiden. 

Sociale Verzekeringen 
VERVOLG 

Hebben wij in het vorig artikel gezien 
wie tot de kring der verzekerden be
hoort thans gaat het over de uitkering. 
Voorzieningen bij ziekte. 
De bestaande Ziektewet leent de volgen-
de uitkeringen: • 
a. bij arbeidsongeschiktheid: Ziekengeld

ten bedrage van 80"/0 van het dag
loon (max. dagloon dat in aanmer
king genomen wordt is f 10,-) met
in achtneming van 3 wachtdagen,
van ten hoogste één jaar.
Door sommige werkgevers is vrijwillig
een aanvullende regeling getroffen,
bestaande in uitkering van een hoger
percentage en/of het niet in acht ne
men van wachtdagen. Indien het in
het be)ang van de zieke arbeider is,
dat hij een gedeelte van zijn arbeid
verricht en hij daannede ten minste
de helft van zijn loon kan verdienen,
wordt de uitkering ingevolge de Ziek
tewet gesteld op het bedrag waar
mede zijn dagloon het door hem ont
vangen deel van zijn loon overtreft;

b. bij zwangerschap en bevalling van
·vrouwelijke verzekerden: gedurende
6 weken vóór en minstens 6 weken
(hoogstens één jaar) ná de bevalling
het volle dagloon;

c. bij bevalling van verzekerde vrouwen
en echtgenoten en dochters (die bij
hun ouders inwonen) van verzeker
den een uitkering van f 55,-.

De Commissie, hoewel van oordeel zijn
de, dat deze voorzieningen in het alge
meen op het bestaande niveau dienen te 
worden gehandhaafd acht het wenselijk 
dat mede met het oog op de door haar 
voorgestane voorzieningen bij invaliditeit 
en arbeidsongeschiktheid wegens onge
val waaromtrent hieronder nog nader zal 
worden gehandeld de uitkeringsduur van 
een jaar op twee jaar gebracht wordt. 
Het maximum dagloon, dat in aanmer
king dient te worden genomen voor uit
kering en premiebetaling wil men gesteld 
zien op f 16,-. 
Wat de bevallingsuitkering van f 55,
betreft is de Commissie van oordeel dat 
zij niet in de toekomstige Ziekteverze
kering behoort te worden opgenomen. 
De Ziekteverzekering is immers een in
komensverzekering. 
De uitkering van f 55,- is bedoeld als 
een bijdrage in de extra kosten bij be
valling ten behoeve van de verzorging 
van moeder en kind. Dit zogenaamde 
kraamgeld past dan ook meer in het 
kader van een Ziekteverzorgingsverze
kering. 
Daarbij ware te overwegen of een uitke
ring in natura b.v. in de vorm van het 
t�r beschikking stellen van kraamhulp, 
met de voorkeur verdient boven een 
geldelijke uitkering. 
De Commissie heeft er zich over bera
den of het in het algemeen niet wenselijk 
was onder de voorzieningen van de so
ciale verzekering, ook voorzieningen op 
te nemen in zake het verlenen van huis
houdelijke hulp, indien de huisvrouw ten
gevolge van ziekte gedurende langere 
tijd is uitgeschakeld en wel in het bij
zonder, indien zij in het ziekenhuis moet 
worden opgenomen. 
Aangezien ook deze voorziening het best 
past in de Ziekteverzorgingsverzekering 
wacht de Commissie met belangstel.ling 
af, wat de reeds eerder genoemde Zie
kenfondscommissie hieromtrent zal voor
stellen. 
(Wordt vervolgd). H. v. d. K. 

HET BEDRIJFSPENSIOEN IN DE 
LANDBOUW. 

m.· 

Behandelden we vorige keer de inhoud 
van het ouderdomspensioen, en invalidi
teitspensioen, nu zullen we het weduwen
en wezenpensioen behandelen, alsmede 
in het kort nog enige aanvullingen en 
richtlijnen geven. 
Weduwenpensioen verkrijgt de weduwe 

In de tot nog toe gevolgde methode 
echter was de zwaarste "kost" (men leze 
Kunst) niet zwaar genoeg en dat nota 
bene voor mensen, die er met de haren 
bij gesleept werden en op wiens beschei
den ontwikkeling de inhoud van deze 
culturele (her )vom1ing niet afgestemd 
bleek te zijn. 
In dit verband citeren wij de Franse Do
minicaan H. Petitot. 
"Practisch gesproken: indien men aan 
het volk smaak voor (godsdienstige) 
kunst wil bijbrengen, dan is men ver
plicht zich eerst aan te passen aan het 
volk, zoals het is, om het daarna stap 
voor stap op te voeren tot het begrijpen 
van werken, die een superieure waarde 
bezitten". 
Vanzelfsprekend raakte de mens, die 
geen persoonlijkheid was, in de andere 
stromingen zijn evenwicht kwijt, ging aan 
het zoeken en vond niet wat hem kon 
bevredigen. 
Ja misschien bevredigde hem de film, de 
piepjonge filmkunst (een manie van de 
laatste jaren om ook dit ontspannings
element Kunst te heten). 
In de bioscoop hoefde hij immers niet 
meer te denken. Daar kreeg hij compleet 
alles voorgekauwd, hoefde er slechts te 
zien en ... . . .  te ondergaan. En aan wat 
hij onderging probeert men thans nog 
een kunstzinnig tintje te geven door bij 
de beschouwing de wijze, waarop de 
voorstelling is verkregen, te gaan be
wonderen. Jammer is dit dikwijls slechts 
de armoedige camouflage van een ar
moedig geestesleven. En even jammer is 
het te vaak opgelegd pandoer tussen be
ginselloze critici en de cineasten. 
Werkelijk, wij moeten weer terug naar 
de f0rondslag van elke vorming: Het ge
loo . Als dat weer bloeit, zullen we eerst 
goed gaan beseffen, dat we ons leven 
niet moeten laten beïnvloeden door op
gedrongen schoonheid en gedecreteerde 
smaak, dan zal ook de �unst weer tot 
ongekende bloei komen, want de ge
schiedenis heeft bewezen, dat toen het 
geloof hoogtij vierde, men ook de groot
ste kunstwerken schiep. 
En nimmer stond het volk zo dicht bij de 
Kunst als juist in die tijden. 

van een verzekerde en van een gepen
sionneerde. Het weduwenpensioen be
draagt f 5,- per week. 
Wezenpensioen wordt toegekend aan de 
kinderen van overleden verzekerden of 
gepensionneerden, indien zij nog geen 
17 jaar oud zijn. 
Het wezenpensioen bedraagt f 1,- per 
week en per kind. 
Indien het weduwenpensioen van de 
moeder vervalt, wordt het wezenpen
sioen verdubbeld, met dien verstande, 
dat de som der gezamenlijke wezenpen
sioenen, die dan zouden gelden, niet 
hoger kan zijn dan de som van het we
duwenpensioen en de eerst bestaande 
wezenpensioenen. 
Indien de overledene geen weduwe na
laat, wordt aanstonds een wezenpensioen 
van f 2,- genoten. 
Het weduwenpensioen· vervalt bij her
trouwen en het wezenpensioen bij het 
bereiken van de 17-jarige leeftijd. 
Indien een weduwenpensioen vervalt 
door hertrouwen, wordt aan de weduwe 
een uitkering ineens toegekend. 
Weduwen- en wezenpensioen wordt niet 
toegekend, indien het overlijden het ge
volg was van een bedrijfsongeval, in 
verband waarmede uitkeringen worden 
toegekend krachtens de land- en tuin
bouwongevallenwet. 
Indien het bedrag van die uitkering ech
ter lager is dan het pensioen, wordt het 
aangevuld tot het pensioenbedrag. In ons eerste artikeltje maakten we reeds melding, dat de Regering een zeker bedrag zal reserveren in het landbouwcrisis-fonds. Het staat derhalve vast dat voor de land- en tuinbouw. de pepsioenregeling voor wat betreft de aansprakenterug werkt tot 1 Mei 1947. Dit heeft tweeërlei betekenis. Op de eerste plaats dat de aanspraken van hen die tussen 1 Mei 1947 en de datum va� inwerkingtreding 65 jaar of invalide zijngeworden en de aanspraken van deweduwen en wezen van hen die in genoemde tijd zijn overleden, nog zullen worden onderzocht en dat aan hen met terugwerkende kracht pensioen zal worden verleend, indien zij daarop aanspraak hadden, indien in die tijd de regeling normaal had gewerkt Aan datgene wat vóór 1 Mei 1947 is gebeur�. (bereiken van 65-jarige leeftijd,overlijden of mvalide worden) kunnen dus geen rechten worden ontleend. Op de tweede plaats zullen de diensttijden �ord_en geregistreerd van diegenen, die 111 die overgangstijd in de landboml( werkzaam waren; voor de opbouw van hun pensioen zal deze diensttijd dus meetellen. 
Ten aanzien . van de te noemen agrarische en sem1:agrarische bedrijfstakken, n.l. veen�_edr11f, bosbouw, grasdrogerijen, d_orsbednJf, hoveniers, voor wie de penswenregelmg aanvankelijk niet was voorbereid, doch waarmede thans bespreking_':n �orden gevoerd, staat het aanvangst11dst1p van de verzekering - en dusook de terugwerkende kracht - nietvast. • De. voorbereiding van het fonds geschiedt in _stichtin_gsverband door deHoofdafdelmg Sociale taken der stichtingvoor de Landbouw Deze zal ook in detoekomst - n.l. zodra het Fonds officiëelkan worden opgericht - het Fondsbestuur vormen 
Belanghebbenden die nog niet geregistreerd zijn om een of andere reden of als ze 17 jaar worden, kunnen zich �1elden en e.v.t. verdere inlichtingen bekomen bij onderstaande leden van de plaatselijke sociale verzekerinoscommissie, die is samengesteld uit lrie ledenvan de landarbeidersbond en drie van de la_nd�ouwersbond . (dus werkgeversorga-111sat1e), n.l.: 
W. den Dekker, voorz., N. Kerkstr. 16A
P. v. Laarhoven, lid, Eindhovenseweg.
A. Barten, lid, Bosscheweg 203.
H. Dollevoet, lid, Eindhovenseweg.
J. v. Hal, lid, Tongeren
A Brands, secr. Lennisheuvel 115.

Bekendmaking. 

COLORADOKEVER. 

VERPLICHTE SPUITPERIODE. 

De Burgemeester van Boxtel; 
gezien de mededeling van het Hoofd van 
de Plantenziektekundige dienst te Wage
ningen van 26 Juli 
gelet op het bepaalde in artikel 7 van de 
Coloradokeverwet 1947 (Staatsblad H. 
220); 

beveelt: 
dat het gewas op alle met aardappelen 
beteelde percelen, welke binnen de ge
meente gelegen zijn, in de periode van 
tenminste éénmaal op één der navolgen
de wijzen behandeld moet worden: 
a. bespoten met water, waaraan is toe
gevoegd 500 gram Calciumarsenaat per
100 liter water. 
b. bespoten met water, waaraan is toege
voegd een D.D.T.-bevattend product op
een wijze, dat 0, 1 % DDT in de vl

<;>ei
stof aanwezig is, (dus b.v. op 100 liter
water 1 kg van een 10 % DDT-product
of 0,5 kg van een 20 % DDT-product
enz.)
c. bestoven met een DDT-bevattend
stuifmiddel, dat tenminste 5 % DDT
bevat.
De bespuiting onder a en b moet zoda
nig worden uitgevoerd, dat:
1 e. Een hoeveelheid, overeenkomend
met tenminste 800 liter per hectare ge
lijkmatig over het gewas wordt verdeeld.
2e.Alle bladeren van de aardappelplanten
met de vloeistof worden bevochtigd
3e. Op zodani� uur en bij zodanige
weersgesteldheid wordt gespoten, dat het
gewas nog dezelfde dag kan opdrogen.
De bestuiving onder c. dient zoda_nig te
geschieden, dat:
Ie. tenminste 25 H.A. wordt verstoven.
2e. alle bladeren van de aardappelplan
ten met het stuifmiddel goed worden
geraakt.
Het gebruik van H.C.C.H. en rotenon
bevattende middelen is toegestaan na
verkregen schriftelijke goedkeuring van
de plaatselijke controleur. Deze middelen
dienen aangewend te worden volgens de
aanwijzingen van de Plantenziektekun
dige Dienst.
Boxtel, 26 Juli 1948. 

De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A. M. v. HEL VOORT • 

Voor degenen, die niet zelf voor bespui
ting kunnen zorgdragen, stellen zich be
schikbaar de loonspuiters: 
G. Voets, Molenstraat 23 te Boxtel en
B. Voets, Molenwijk 1 te Boxtel.

i'T ENE VOORDEEL NA 
l 

HET ANDERE! 

Als U een pot De Gruyter's 
jam op Uw bon neemt - en 
dat is een heel goede keus! -
geeft dezelfde bon U recht op 
het kopen van een heerlijke 
reep De Gruyter's chocolade of 
een rolletje drops. U ontvangt 
daarbij een cassa bon voor 
10 % korting, zodat U de reep 
of het roll et je drops a I bij na 
voor niets hebt! 
Van 29 Juli tot en met 4 Aug. 
krijgt U nog een extra voordeel: 
bij iedere pot jam, behalve de 
reep of het rolletje drops en be
halve I0o/o korting nog I00gram 
toffées (op bon) van 22 voor 
slechts 15 cent. En alweer met 
10 % korting! 
821 

Kabinet van Kleine Zaken 

ZOMER, FRISHEID, 
ORDE EN BLIJHEID. 
In onze plaats worden zomer en vacantie 
gemanifesteerd door de Franse kinde
ren, die onze straten vullen met frisse, 
Franse liedjes, die 'n voorbeeldig gevoel 
voor de orde blijken te bezitten en die de 
blijheid van hun stralende, gebruinde 
kopjes laten lezen. 
CIRCUS ALEX LIBOT. 
Circus Alex Libot bracht Boxtel een cir
cusprogramma met goede hoogtepunten: 
De "fine fleur" uit de circuswereld op 
het gebied van acrobatiek, leuke en origi
nele hondendressures, een uitstekend 
muzikaal intermezzo, doch eilacy: 
clownerie, die wat te veel humor van de 
koude grond bracht. 
LENNISHEUVEL BOUWT. 
Als men vanuit Boxtel wat naar het Zui
den afzakt, komt men - dat kan niet 
missen - in een schone parochiege
meenschap - Lennisheuvel - terecht. Maar 
hóe idyllisch daar de rust en de harmo
nie onder de bevolking ook zijn, het zor
genkind "huisvesting" leeft er ook. 
Nu is men echter reeds geruime tijd be
zig aan de bouw van een huizencomplex, 
dat voor velen een compleet raadsel is. 
Behalve dat elke woning maar één huis
deur telt en er wel een kap, doch geen 
zolder op is, is de ligging van de huizen 
naar ieders smaak niet bepaald gelukkig 
voor het straatbeeld en al evenmin voor 
de bewoners, die het gevaar lopen zich 
blind te moeten staren op een achter
gevel. Welstands-toezicht ! 
GOED BEDOELD . . . .  
Zoals er dagelijks kinderen op de Pro
cure van de \Vitte Paters komen met 
postzegels en zilverpapier, zo kwam er 
dezer dagen een kleintje vragen, of het 
de wilde beesten eens mochten zien. 
Goed bedoeld antwoordde hierop de 
Duitsprekende portier: Aber Kleine, dat 
is ganz unmöglich, denn die Paters s(nd 
nicht zu Hause. 

Een net meisje kleedt zich netjes 
en fatsoenlijk, vooral als ze naar 

de Kerk gaat. 

Zilveren Boek der Naastenliefde 
Zoals bekend, zal de ZeerEerw. Pater 
Henri de Greeve op 15 Augustus de dag 
herdenken, waarop hij 25 jaar geleden . 
tot priester gewijd werd. In dit feit zagen 
enige vrienden een aanleiding om hem, 
wiens radiorubriek "Het Lichtbaken" 
voor velen méér dan een wekelijkse licht
flits in hun donker bestaan betekent en 
wiens arbeid vele duizenden Nederlan
ders zo zeer geholpen heeft, een be
scheiden huldiging te bereiden. Pater de 
Greeve wees elk huldebetoon echter 

• resoluut van de hand.
Toch zullen alle vrienden en luisteraars
in de gelegenheid worden gesteld hun

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" 

Afd. Voetbal. 
Alg. Ledenvergadering. 

"Boxtel" houdt. Zaterdag 31 Juli om 8 
uur in het clublokaal.( H. v. d. Meyden, 
Nieuwstraat) een korte algemene leden
vergadering om o.a. een Technische 
Commissie samen te stellen. 

Nieuwe terreinen. 

Deze week is men o :I :v. de heer Van 
de Braak, Bosscheweg, begonnen met de 
aanleg van twee nieuwe sportterreinen 
in het St. Paulussportpark. Tegelijk met 
de aanleg van de velden zal er een spe
ciale drainage aangebracht worden. 
Het volgende seizoen zal er gespeeld 
worden op het nood-terrein, ingang 
naast café v. d. Aker. 
ATHLETIEK 

Teneinde de leden en oud-leden der 
afdeling athletiek van de R.K. Sportver
eniging O.D.C., en liefhebbers der athle
tiek welke bij de laatste Boxtelse kampi
oenschappen te kennen gaven de athle
tiek weer regelmatig te willen beoefenen, 
in de gelegenheid te stellen eens nader 
kennis te maken met het doen en laten 
van de vereniging, en te komen tot een 
afdoend geheel in de afdeling, wordt 
a.s. Zondag een vergadering belegd in
Hotel Rekkers t.o. het station.
Aanvang na de Hoogmis te. ± 12 uur.

gelukwensen aan de priester-jubilaris aan 
te bieden: Men kan zijn gelukwensen 
met naam laten opnemen in· het Zilveren
Boek der Naastenliefde, als zij ten name 
van de penningmeester van het Henri 
de Greeve-fonds ter financiering van de 
daadwerkelijke naastenliefde, een bedrag 
storten, dat zij anders graag besteed 
zouden hebben om Pater de Greeve op 
zijn jubileumdag een cadeau te geven. 
Deze bijdragen kunnen gestort worden 
op het gironummer van de penningmees
ter van het Henri de Creeve-fonds, Lan-

, ge Nijverberg 16, 's Gravenhage, Post
gironummer 8025. 

Op het programma· komt voor o.a. be
spreking sportuitwisseling. Bespreking 
omtrent uitvoering fakkelestafette bij a.s. 
Regeringsjubilé. Mededelingen omtrent 
wedstrijden en Olympische spelen. Ver-· 
kiezing secretaris., etc. 
Geef nieuw leven aan onze oude glorie 
en komt in grote getale deze vergade
ring bijwonen. 

DAMMEN 

Won E.B.D. Boxtel de vorige competitie 
vrij gemakkelijk met 13-7 van de Lies
houtsc Dammers, in het nu door Vrien
denkring, Lieshout uitgeschreven neder
laagtournooi werd met 4 tegen 9 de wed
strijd verloren. 
Het spelpeil van Lieshout lag hoger, 
terwijl E.B.D. met twee invallers en één 
reserve moest uitkomen. 
Toch staat E.B.D. nog het best geclas
seerd daar zij met het kleinst mogelijke 
verschil heeft verloren. 
Mededeling aan de leden: 
Teneinde de definitieve opgave en sa
menstelling van ons Ie tiental voor de 
a.s." competitie te kunnen doen, wordt
van de leden verwacht dat zij de reste
rende partijen voor de onderlinge compe
titie ten spoedigste komen afwerken op
de clubavonden.
Vóór 15 Augustus a.s. moet dit aan de
Neder!. Dambond bekend zijn. Wij re
kenen op aller medewerking.
A.s. Zondag wordt U allen in de Hoog

' mis verwacht in de parochie van het H.
Hart om half 11, en daarna gezamelijk
op de receptie van Pater van Roosmalen.

GEHEIME WAPENS 
De uitvinding van de atoomenergie veroorzaakte om 't moment dat dez� in
de atoombom op Nagasaki de eerste toepassing vond, allerwegen ontzettmg, 
zelfs bij de overwinnaars van de grote oorlog. 
En nog steeds tracht men de ontzettendheid van �eze uitvinding te �erbloeme� met theorieën over toepassing van atoomenergie op vredesdoelemden. WtJ
geloven heel graag in deze goede bedoelingen van de regeringen d_er de�o
cratische landen, doch volgens de laatste uitlatingen zal de eerste 10 Jar�n met 
over voldoende atoomenergie beschikt kunnen worden voor toepassmg op 
vredesdoeleinden. 
Ondertussen voelen de Verenigde Staten zich door de onverzoenlijke houding 
van de Sovjet Unie genoodzaakt voort te gaan met het nemen van proeven om 
de atoomenergie in een zo ver gevorderd stadium te brengen, dat hun machts-
positie onaantastbaar wordt. Daarom heeft President Truman opdracht gege
ven alles in het werk te stellen om de leidende positie van de V. S. in de 
wetenschap van de atoomenergie en haar militaire toepassing te handhaven, 
hoewel hij nog steeds hoopte op een uiteindelijk, totstandkoming van een. 
internationale contróle van de atoomenergie. 
In onderstaand artikel wordt onze lezers verhaald, hoe de activiteit van Nazi
Duitsland - onder de laatste oorlog - om de atoombom te maken steeds een 
bedreiging is geweest voor de gehele wereld, die door de gebruikmaking van 
atoomenergie onder de macht van Hitler-Duitsland zou zijn g�komen. 

Sinds Rutherford erin geslaagd was op uitval naar het Noorden had gedaan. 
de meest onschuldige wijze atomen te immers in het veroverde Noorwegen bie-
splitsen, hielden in elk land de natuur- ken de Duitsers verscheidene kilogram-
kundioen zich met deze proefnemingen men zware waterstof in paraffine te 
bezig," om in het belang van de mens- laten verwerken. En toen deze Duise 
heid deze nieuwe ontdekking productief plannen duidelijk waren geworden, kwa-
te maken. Maar het is zeker, dat Duits- men van geallieerde zijde in 1942 de eer-
land een van de eersten is geweest, om ste tegenmaatregelen, om daadwerkelijk 
te bestuderen hoe deze ontdekking zou op deze Duitse voorsprong in te grijpen. 
kunnen worden misbruikt tot ondergang Parachutisten, met speciale opdrachten, 
van het mensdom. Dit bewees de werden neergelaten bij plaatsen, waar 
vreemdsoortige constructie, die de geal- onderdelen voor de atoombom vervaar-
lieerden aantroffen in een ondergrondse digd bleken te worden. Niet altijd ge-
fabriek bij Berlijn en waaruit ze konden lukten deze ondernemingen. Een vlieg• 
zien, hoe de eerste atoombom in Duits- tuig met 30 Engelse specialisten, zorg-
land reeds in 1943 voor het misbruik vuldig opgeleid voor deze gevaarlijke 
gereed stond. En indien de daar gevon- taak, vloog tegen de rotsen te pletter, de 
den "Uraniummachine" van reusachtige Duitsers ontdekten de opzet en de over-
afmetingen op Londen had kunnen wor- levenden werden z�mder meer gefusil-
den neergelaten, d�1 was er van deze leerd, voordat ze tets hadden kunnen 
millioenenstad en een gedeelte van West- doen. Anderen echter bereikten onge-
Engeland heel weinig overgebleven...... zien hun doel. Zo drongen op 28 Fe-
Maar het Duitse Rijk is gelukkig het bruari 1943, negen per parachute neer-
slachtoffer geworden van zijn eigen ver- gelaten Noren de stikstoffabriek bij 
derfelijke politiek. Het Nationaal Socia- Rjukan binnen, plaatsten op de juiste 
!isme, dat fanatiek werd doorgevoerd, punten hun tijdbommen en vernietigden
belemmerde de eigen onderzoekingen en aldus de "zwaar water" leveranties aan 
vernietigde de opbouw van een nog ge- Duitsland. Onverwijld herbouwden de 
vaarlijker verdelgingswapen. Duitsers deze onmisbare fabrieken. Vele 
Dank zij de Jodenvervolging kwamen Amerikaanse bombardementen volgden. 
twee eminente natuurkundigen, 0. R. En er zat voor de "Herren" niets anders 
Frisch en Lise Meitner, met het laatste op, dan hun kostbare instrumenten in te 
nieuws van de Duitse arsenalen in het pakken en op een rustiger plekje op-
toen nog vrije Kopenhagen aan en het nieuw te beginnen. Dat rustige plekje 
was de Deense onderzoeker, die voor het lag onder de grond in Duitsland. Zo ver 
eerst iets vernam over de "kernsplitsing", mocht het niet komen! 
die in de Duitse Laboratoria al was uit- Toen de zwaarbewaakte trein in het 
gevoerd. En hij concludeerde daaruit voorjaar van 1944 een gedeelte van 
zeer terecht, wat er in het brein van Hit- Duitslands geheime wapen naar de 
Ier reeds voor de oorlog rondspookte. ,,Heimat" vervoerde, was de Noorse 
Hij reisde op staande voet naar Amerika, verzetsbe:weging volledig geïnstrueerd. 
om de Amerikaanse natuurkundige we- Midden op het Noorse meer Tinnsjoen 
rele! hierover in te lichten. En door een explodeerde de veerpont, welke de kost-
moeizaam en ingewikkeld spionnage on- bare lading overzeJte. Een onmisbaar 
derzoek kon men reeds op 28 April 1940 onderdeel van de Duitse atoombom ver-
met zekerheid aan de leden van het dween op die dag mee in de diepte. De 
Amerikaanse "comité voor advies inzake strijd om het zware water was gewonnen. 
uranium" mededelen, dat het Kaiser Wil- Toch zaten de Duitsers na deze jammer-
helm Instituut te Berlijn grotendeels lijke mislukking niet stil en nieuwe plan-
werd gebruikt voor practisch atoomon- nen werden uitgedacht om het verderfe-
derzoek. En sindsdien kon men aan lijke wapen gebruiksgereed te maken, 
Adolf's bedoelingen geen ogenblik Jan- doch de reusachtige afmetingen van de 
ger twijfelen. Bovendien kon men aanne- helse machine m<1,akten het vervoer on-
men, dat de andere asmogendh'eden mogelijk. En dit is de reden, waarom 
Duitsland hierin zouden ter zijde staan. Hitler dit nieuwe wapen niet heeft kun-
Maar de molen van de Amerikaanse nen gebruiken. En toen in 1944 verschil-
regering draaide in die dagen uitermate lende gebieden door de geallieerde legers 
langzaam en er werden nog geen beslui- waren bevrijd ,togen de Amerikaanse on-
ten genomen. Alleen de geleerden werk- derzoekers op zoek naar de sporen van 
ten in hun laboratoria in stilte door, om de Duitse atoombom. En na een moei-
met tastbare bewijzen te kunnen tonen _ lijke spionhagetocht zijn ze erin geslaagd 
het gevaar dat dreioend was. En na veel de ondergrondse fabriek te ontdekken. 
studie en vele proefnemingen, ontdekten Men maakte er ...... tandpasta. En dit is 
ze, dat "zwaar water" geschikt zou zijn, slechts een van de vele verrassingen, 
om de ontketende krachten binnen de waarvoor de Amerikanen haast dagelijks 
perken te houden. En nu werd het in- geplaatst werden. 
eens verklaarbaar waarom Hitler een 



.. 

Al is de leugen nog zo snel 

WAARHEIDSSERUM brengt alles aan het licht! --
Bekentenissen aan de lopende band 

Een schijnbaar onschuldige inspuiting, langzaam tellen tot hortderd .. _. . . . een halsstarrige patiënt raakt m een kunstmatige trance, stoot onsamenhangende 'klanken uit, maar begint dan opeens te spreken. Elke remming van verstand of logica vallen van hem af. Zijn onderbewustzijn komt aan 't woord. En zó komt tegenwoordig onder deskundige leiding de waarheid aan het licht. Met "sodium pentothal" worden sinds kort misdadigers tot een ongewilde bekentenis gebracht, kan men geestelijk geschokten weer tot rede brengen en frist men het geheugen op van ongelukkigen, die plotseling hun herinnering verloren. Wat is er waar van al die geruchten rond h�t "waarheidsserum"? Ditmaal betreft het geen nieuwe uitvinding. Het middel is reeds in 1847 in een Amerikaans krankzinnigengesticht gebruikt om patiënten te kalmeren. Zij gingen dan wel praten, maar aanvankelijk letten de doktoren daar niet op. Tot een dr. W. J. Bleckwenn in 1930 de inspuiting bewust toepasten, om bij zijn geesteszieken een periode van gezond oordeel te laten intreden waardoor een onderzoek naar de oorzaken van de ziekte mogelijk werd. . Alhoewel tijdens deze laatste wereldoorlog ontelbare mensen met "sodium pentothal" van zenuwstoornissen zijn gene·zen, betreft het hier geen geneesmiddeldoch een hypnotische hulpstof om geestelijke remmingen uit te schakelen. Ditbrfngt mede, dat een patiënt tijdens debehandeling geen gegevens meer voor debehandelende geneesheer kan achterhouden. Op alle gestelde vragen geeft immers het onderbewustzijn van de in trance verkerende zieke zonder bedenkenhet enig juiste antwoord.Toen men dit eenmaal besefte, bleef eenverdere toepassing op mensen, die opzettelijk de waarheid wilden verzwijgen,niet achterweg·e. Nu roept de Ameril<aanse politie in bepaalde gevallen eenspecialist met het wondermiddel te hulp,indien een verstokt misdadiger belangrijke gegevens achterhoudt.
En hier zijn de feiten:

HET ZWERFSTERTJE.Op zekere dag werd in New York eenmeisje aangetroffen, dat doelloos doorde straten zwierf en aan geheugenstoornissen bleek te lijden. De jonge vrouwwerd naar een van de hoofdbureaux gebracht. Bij onderv1·aging bleek zij haarnaam niet te kennen, zeide zij niet hetadres te weten waar zij woonde, kortomde recherche stond voor een hopeloosgeval. Ook hier werd het serum toegepast en een dag later keerde plotselingde herinnering vrijwel volledig terug. Zijdeelde hierop alles mede wat de politienodig had om haar terug te kunnen zenden naar haar m zorg verkerendeouders.Het bleek, dat zij thuis was gestraft omdat zij naar ee'n dansgelegenheid had willen gaan. Onderwijzers hadden haar geslagen. Ze vluchtte en was op weg naareen vriend in Texas, doch zo lang depolitie het haar lastig maakte, wenste zede waarheid niet te vertellen. De overspannen toestand, waarin de vlucht vanhuis haar gebracht had, maakte dezezestienjarige aanvankelijk tot slachtoffervan haar eigeri avontuur.
DE VERLAMDE VENNOOT. Onder de vele misdaden, die met het serum zijn opgehelderd, is het sprekende voorbeeld van de vennoot, die verdacht werd van moord op zijn compagnon. Echter vond de politie de vermoedelijke dader met een arm, die hij naar zijn zeggen niet meer bewegen kon. Hoe moest hij dan de misdaad begaan hebben? Volgens zijn verklaring had hij geen 'hulp van een dokter ingeroepen, omdat hij hoopte op een spoedige genezing. Men kon niets tegen de man beginnen indien hij de waarheid sprak. Men vroeg hem verlof de proef op de som te mogen nemen en vanzelfsprekend had de vennoot geen enkel bezwaar om zijn on-schuld te bewijzen . . . . .  . Toen het serum was ingespoten, beval 

Parochie-Agenda 
PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H. Mis van 9 uur wordt opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. Vandaag gaat in alle 
H.H. Missen de 2e schaal voor de bizondere noden van het Episcopaat, welke bizonder in de milddadigheid van de gelovigen wordt aanbevolen. Vandaag na de Hoogmis vergadering van de zelatricen van de Bond van het H. Hart. Van avond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Donderdagavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje en gelegenheid tot biechten 
van 7 tot 8 uur vanwege de Eerste Vrijdag. Vrijdag om half 8 gel. H. Mis ter ere van het H. Hart, waaronder algemene 
H. Communie van de- leden van de Bondvan het H. Hart. Des avonds om 7 uurLof met rozenhoedje.Zaterdag, eerste Zaterdag van de maand,tevens Priester-Zaterdag. Zaterdag is ergelegenheid tot biechten van half 3 tot 4uur en van 6 tot half 8.Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.voor Cornelia v. d. Eerden, z.a. gel.mndst. voor Cornelia van Hal-van Riel;. H. Hartaltaar gel. mndst. voor Gerardus

de dokter deze Jones tot honderd te tellen. Lang voordat hij hieraan echter toe was gekomen, maakte een gevoel van slaap zich van hem meester. Steeds dieper geraakte hij onder hypnose. Hij stootte onsamenhangende klanken uit. Langzamerhand echter kwam daarin enig verband, duidelijk was hij nu te verstaan. Toen begon de ondervraging opnieuw. DE RECONSTRUCTIE. De arts leidde de reconstructie van de misdaad. Langzaam, doch nadrukkelijk vertelde hij aan zijn patiënt waar deze zich bevond. ,,U bent in een huis in Xstreet. Het is half één in de middag. In de kamer staat tegen de muur een rustbank, verder zijn er in de kamer twee fauteuils en daartussen in staat een haardtafel. Op de tafel staat een grote bureaulamp." JJJa" antwoordde Jones, ,,dat is het Euis van m'n compagnon." "Juist" antwoor�de de arts, ,,en gaat u -nu maar verder.De ogen van de man waren wijd opengesperd. Op zijn voorhoofd pareldenzweetdruppels. Hij ademde snel en stootte de woorden als het ware uit. 0, om'n hoofd. Nee, ebt mag hij me nietaandoen. Die hond. Hij heeft 't contractmet mij verbroken en maakt me brodeloos."Nauwkeurig beschreef Jones de gebeurtenissen, die plaats vonden nadat zijnpartner het contra·ct had opgezegd. Plotseling sprong hij overeind, balde zijnvuisten, hief zijn handen ten hemel engilde: ,,Ik zal je vermoorden. Vermoorden zal ik je!"Tenslotte zwaaide hij wild met zijn vuisten in de richting van de denkbeeldigetegenstander, herhaalde de gebruiktescheldwoorden en viel bewusteloos neer.Nadat zijn bewustzijn was teruggekeerd,stootte hij uit: ,,De politie, ze zullen mezoeken. Neen, ze zullen me niet krijgen.Ik zal doen alsof ik verlamd ben. Nooitzullen ze me krijgen. Nooit zal ik bekennen!"Op· dit ogenblik bleek de narcose inkracht af te nemen. Spoedig daarna ontwaakte Jones en de arts vertelde hemwat er was gebeurd. Toen sprongen detranen in zijn ogen. Slechts enkele vragen van de recherche waren er nognodig om de bekentenis te completeren.
VELE MOGELIJKHEDEN.Vele psychiaters bereikten schitterenderesultaten met "sodium pentothal", omdat zenuwzieken niet gaarne sprekenover de ontgoochelingen, onplezierigeervaringen en schokken, die de oorzaakvan hun toestand zijn. Alleen moet eendeskundig arts de juiste aanleidende factoren kunnen onderscheiden om zijn patiënt over de stoornis heen te helpen.Reeds betekende dit "waarheidsserum"voor een groot aantal geallieerde piloteneen volledig herstel van hun "shock".Het is te hopen, dat ook in ons land ditmiddel een verantwoorde toepassingmoge vinden. ANDERE VISIE. Bij het Hof van Parijs was de Raad van Orde van Advocaten het helemaal niet eens ml!t de opdracht, die een rechter van instructie te Parijs gaf aan enkele specialisten voor geestenziekten om, een van simulering van het verlies van zijn spraakvennogens verdachte beschuldigde, een pentothal-injectie te geven om hem in staat van geestelijke murwbaarheid te brengen, die gunstig zou zijn voor het doen van bekentenissen en vertrouwelijke mededelingen. De Raad van de Orde Advocaten van het Hof van Parijs, getroffen als zij was, door wat zij noemt "een aanslag op het beginsel van de onschendbaarheid van de menselijke persoon", heeft toen met algemene stemmen een besluit aangenomen, dat "het gebruik van pharmaceutisch-dynamische substanties, die tot doel hebben een beschuldigde - ter verkrijging van voor het gerecht nuttige inlichtingen - van zijn vermogens van vrije wilsbeschikking te beroven, in st_rijd acht met het recht en de elementaire waarborgen voor de verdediging". 

Schellekens; om half 8 gel. jrgt. voor Henrica van Stekelenburg-van Duren, z.a. gel. H. Mis tot bizondere intentie;om half 9 gel. H. Mis voor Henricus v.d. Langenberg; om half 10·Huwelijksmis.DINSDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.voor Harrie v. d. Wetering, z.a. gel. H.Mis voor Elizabeth Traa-Verhoeven; H.Hartaltaar gel. H. Mis voor Michael v.d. Meyden en Anna v. d. Ven de hsvr.;om half 8 gel. jrgt. voor Petrus Bosch,z.a. gel. H. Mis voor Franciscus Verheyden vanwege de jongens in Indië; omhalf 9 gel. H. Mis vo :r Henri ette Witteveen Schöne.WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.mndst. voor Elizabeth van Kleef, z.a. gel.mndst. voor Marinus v. d. Broek; H.Hartaltaar gel. H. Mis voor Adriana vanMinderhout-Simons vanwege de familie;om half 8 gel. H. Mis voor onze jongensin Indië vanwege Maria's Biddend Leger,z.a. gel. H. Mis voor Gerardus vanBrunschot vanwege het gez. personeelvan Van Oerle's weverijen; om half 9gel. jrgt. voor Johannes v. d. Loo.DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
H. Mis voor Pastoor Cornelis Damen,z.a. gel. jrgt, voor Francis Mombers, H.Hartaltaar gel. mndst. voor PetronellaDonders-Bogers; om half 8 gel. H. Misvoor Jan Voets te Eindhoven overleden,z.a. gel. H. Mis voor Cornelis Voermans,vanwege de kleinkinderen; om half 9 gel. H. Mis voor de overleden familie v. d. Eerden-Bussing.VRIJDAG: om kwart voor 7 gef. gez.jrgt. voor Josephina v. d. Vliert, z.a. gel.mndst. voor Johannes Cijffers, H. Hartaltaar gel. mndst. voor Martinus v. d.

Wijdeven; om half 8 gel. H. Mis ter ere 
van het H. Hart, z.a. gel. H. Mis voor Hendrica Cijffers-Bruns; om half 9 gel. 
H. Mis voor Sjaak van Vlerken.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.mndst, voor Martinus Verleg, z.a. gel.mndst. voor Lamberdina v. d. Langenberg, H. Hartaltaar gel. mndst. voorJohanna Boeren-v. d. Staak, om half 8gel. H. Mis ter ere van het OnbevlektHart van Maria tot bekering van dezondaars, z.a. gel. H. Mis voor de 3 gesneuvelden van de Eindhovense weg;om half 9 gel. H. Mis voor KapelaanBless.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:Maandag gel. H. Mis voor Johannes v.d. Plas en Hendrica Dirks de hsvr.Dinsdag gel. H. Mis voor Maria vanGerwen. Woensdag gel. H. Mis voorGerardus Schellekens. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis voor eenoverledene.Het H. Sacrament des Huwelijks wensente ontvangen: Petrus Hendricus Pastooren Gijsbcrtha Maria v. d. Brand, beidengeb. en won. in deze parochie; JacquesJoseph René Duchateau, geb. en won. teEben-Emael (België) en Anna ManaTheresia v. Oerle, geb. en won. in dezeparochie; Adrianus Antonius Brekelmansgeb. te Vught (St. Petrus) en won teGemonde en Martina Cornelia v. d. Vengeb. te Udenhout en won. te. Boxtel;Christianus Johannes Peynenburg, geb.en won in de par. van het H. Hart enFrancisca Adriana Bekers, geb. en won.in deze parochie; Embertus . Petrusv. d. Besselaar en Gerarda Gerdma Leyten, beiden geb. en won. in deze par.; Johannes Jacobus Marinus van der Staak en Hubertha van Dun, beiden geb. en wonende in deze parochie, waarvan heden de 1 e afkondiging geschiedt. Johannes Leyten geboren en wonende in deze parochie en Petronella _Wilhelmina Reynen geb. en won. te Oisterwijk (Parochie St. Jan), waarva� heden de 2e afkondioing geschiedt; Adrianus v. d. Langenberg uit deze parochie en Johanna van Gemert uit de par. van hetH Hart• Martinus v. d. Schoot, geb. enw�n. in 'deze parochie en Adriana Petronella Cornelia van der Mark, geb. enwon te Eindhoven( Pastoor van Ars);Kar�) v. d. Steen, geb. en won. te. Acht(Eindhoven) en Eelkje Theresia Elisa de Keyzer, geb. in de par. van het H. Hart en won. in deze par. waarvan hede� de 3e afkondiging geschiedt. De gelov�?en zijn verplicht de hun bekende huwehiksbeletselen waarin niet is gedispenseerd ten spoedigste aan de pastoor der parochie bekend te maken. 
PAR. H. HART, B<?XTEL. 

1 le Zondag na Pinksteren. 1-8-'48. De 1 e schaal is voor "onze arme kerken", de 2e voor de B. N. De Hoogmis zal vandaao worden gecelebreerd door de Weleer�v. Pater Bernard van Roosmalen, Neomist uit onze parochie. De gelovigen worden verzocht de drie eerste rijen groene stoelen vrij te laten. . Vandaag reunie van alle Zelatncen der Broed. van St. Willibrord. Om 7 uur Lof met volkszang en rozenhoedje voor onze jongens in Indië. .. A.s. Vrijdag wordt Eerste Vrijdag gevierd ter ere van het H. Hart. De eerste H Mis begint om kwart voor 7, terwijl o�k om half zeven de H. Communiewordt uitgereikt. 's Avonds om half 8Lof. Daags te voren wordt biecht gehoord onder de H.H. Missen en ook van6 tot 7 uur. 's Avonds is 't H. Uur vanhalf 8 tot half 9.De H. Fam. voor Moeders vervalt vanwege de vacantie-maand.Zaterdag is 't Priester-Zaterdag, dag vanboete en gebed tot heiliging der priesters Na de H.H. Missen wordt het toepas;elijk gebed voorgebeden.ZONDAG 1 Aug.: 6 uur Ld. voor deparochie; 7 uur lezende dienst; 8 uur Ld.voor Christianus Merkx vanwege Ap.des Gebeds; l.d. voor Francisca Pijnenburg vanwege Broed. H. Eik; kwart over9 l.d. voor Rosalia Hermes-Schüller vanwege Broed. H. Hart; half 11 de Hoogmis uit dankbaarheid.MAANDAG 2 Aug.: 7 uur Ld. RosaliaHermes-Schüller; 1.d. Adriana MeysTimmermans; l.j. Heer Adrianus Baayenskwart voor 8 l.j. Maria Belieën van Susante; Ld. Henricus v. Woensel en echtgenote; Ld. Cornelia v. d. Boer en Anton ia Smulders z.e.; half 9 Ld. Biz.Intentie.DINSDAG 3 Aug.: 7 uur l.d. Mej. Elisabeth v. Heesch-v. d. Bosch; l.d. Maria v.Nunen; l.j. Gerrit Voets; kwart voor 8I.d. Cornelis Strijbosch en echtg., l.j. Pef'ronella v. d. Horst; Ld. Petronella de Bie-Schoones; half 9 Ld. Jos. v. Susante; 10 uur Soli. Huwelijksmis. WOENSDAG 4 Aug.: 7 uur 1.d. Gerardus Elissen vanwege de H. Familie; l.d. Theodorus Barten vanwege zijn familie; l.d. Allegonda v. Dijk-v. Empel; kwart

voor 8 Ld. Mej. Mechelina Pennings-v. d. Akker; l.j. Petrus v. Oosterhout enCornelis de zoon; half 9 Ld. ChristianusMerkx; half 10 gez. Huwelijksmis.DONDERDAG 5 Aug.: 7 u. Ld. WillemMatthijsen vanwege personeel Nefa; l.d.Johannes v. d. Aa en Wilhelmus dezoon; l.j. Frans v. Kleef; kwart voor 8I.m. Johannes v. Ierse!; l.j. Maria v. d.Linden-v. Weert; half 9 I.m. Willem v. d.Langen berg; 10 uur plecht. gez. Huweliiksmis.VRIJDAG 6 Aug.: 7 uur z.d. Jan v. Berkel vanwege 't Kruisverbond; I.m. Mariav. Opstal; I.m. Theodora v. Schaaijk;kwart voor 8 I.m. Antoon v. Rooij; Ld.Theodorus Harten vanwege 'n vriend; l.j.TI1eod. Timmermans; half 9 l.d. Jos. v.Susan te.ZATERDAG 7 Aug.: 7 uur plechtigeI.m. Wilhelmina Steenbakkers, I.m. Johanna de Kort; I.m. Johanna Spijkers;kwart voor 8 I.m. Clazina v. d. Gouwv. d. Dungen; l.j. Maria Timmermansv. Remunt; half 9 l.d. Louis Nouwens;half 10 gez. Huwelijksmis.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 1 le Zondag na Pinksteren ZONDAG: half 8 H. Mis Welzijn der parochie; 10 uur mndst. Henrica v. Logten. MAANDAG: half 8 mndst. Antonetta v. Kempen. DINSDAG: half 8 mndst. Cornelis Schellekens; 10 uur gez. Huwelijksmis. WOENSDAG: half 8 mndst. Willem v. cl. Linden.DONDERDAG: half 8 mndst. Adrianusv. Oorschot.VRIJDAG: Eerste Vrijdag half 8 jaarg.bloed- en aanverwanten van de fam. v.Heyst en Loutermans.ZATERDAG: half 8 jrgt. Josina Smits.

Deze week zullen geschieden: Maandag H. Mis Henrica GroenendaalSchellekens. Woensdag H. Mis Henrica Manders. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag H. Mis Adrianus v. Oorschot vanwege de buurt. 
PAR. H. THERESIA, BOXTEL 1 le Zondag na Pinksteren 1948. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor het welzijn van de parochianen; half 9 H. Mis voor Walterus Vingerhoets te 's Bosch overleden; 10 uur gez. mndst. voor Petrus van Beers en Maria de dochter. De eerste schaal is voor de arme kerken van ons Bisdom de tweede voor B. N. Half 3 Lof met �ozenhoedje, om Gods- zegeningen te verkrijgen over Orion en de kapel van Stapelen. MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzondere intentie; 8 uur H. Mis tot bijzondere intentie. DINSDAG: 7 uur jrgt. waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd, voor Petronella v. cl. Sloot-v. Roosmalen; 8 uur gez. mnst. voor mevr. Maria Maas-de Werd. WOENSDAG: 7 uur mndst. voor Barbara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Veroude; 8 uur H. Mis vanwege de kinderen voor Gerardus Leyten . DONDERDAG: 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor Maria v. Kuringe-Veroude; 8 uur H. Mis tot intentie v. d. leden der Godvruchtige vereniging ter ere van de H. Theresia van het Kind Jezus. VRIJDAG: 7 uur, jrgt. voor Amoldus Schelle en Johanna Kooien hsvr.; 8 uur gez. mndst. voor mej. Anna Maria Pijnenburg-v. d. Sande. Eerste Vrijdag van de maand, toegewijd aan de verering van het Goddelijk Hart van Jezus. ZATERDAG: priester-Zaterdag, 7 uur jrgt. voor Hendricus v. d. Biggelaar en Maria Catharina Vogels hsvr.; 8 uur H. Mis vanwege vriendin voor Leonarda C. Renders. Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van half 7 tot 8 uur Daarna Lof met rozenhoedje om het �ommunisme af te weren. en opbloei van het verenigingsleven op katholieke grondslag te verkrijgen. ZONDAG 8 AUGUSTUS: 7 uur H. Mis tot intentie van de parochianen; half 9 H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot. 10 uur gez. jrgt. voor Johanno Maria v d. SchootVrenssen. PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, LIEMPDE. 1 te Zondag na Pinksteren, 1 Aug. '48 ZONDAG: half 7 l.j. Wilhelmina Adr. I-luijskens; acht uur I.m. tot welz. derpar. 10 uur z.j. Hendrica Joh. Schoenmakers; 3 uur Lof, daarna Meisjescongregatie. In alle H. Missen de 1 e schaal voor het Kath. Jeugdwerk in ons bisdom. MAANDAG: 7 uur z. Mis Hendrica Joh. Janssen overl. te Schijndel; half 8 z.j. Augustinus Lodewijks en Mariahsvr.; 8 uur 1. Mis Hendr. Swinkels,overl. te Best.

DINSDAG: 7 uur z.j. Joh. v. d. Velden; , half 8 z.j. Joh. Jennissen en Virginia hsvr.; 8 uur l.j. Franc. Kreyveld en Jos. v. d. Gouw.WOENSDAG: 7 uur z.j. Johanna Joh. v.d. Velden; half 8 z.j. Balthasar Pinckaertsen Cath. hsvr.; 8 uur l.j. Woutrina Jan v.d. Heijden.DONDERDAG: 7 uur z.j. FranciscaCorn. v. d. Velden; half 8 z.j. Mart. Kelders; 8 uur l.j. Adr. Asveld en Mariahsvr.VRIJDAG: 1e Vrijdag der maand, daarom ook Donderdag biechthoren als opZaterdagen. half 7 I.m. bijz. nooden derparochianen in 't bijzonder voor onzejongens in Indië; 7 uur l.j. Petrus v.Alphen; half 8 z.mndst. over!. fam. _v.Boeckel-v. Rumpt; deze H. Mis met mtstelling van het Allerheiligste enz. ZATERDAG: 7 uur z.j. Adriana Margaretha Mart. Kelders; half 8 z.j. de Heer · Mart. v. d. Broek; 8 uur l.j. Wilh. Petrus v. Alphen.ZONDAG: half 7 I.m. tot bijz. intentie;8 uur l.j. Arnolda Hub. v. d. Laar; 10uür z.j. mej. Elisabeth Mart. v. d. Broek;7 uur I.m. tot welz. der par.In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. Adr. Vughs en Maria de dochter. Dinsdag 7 uur I.m. Henrica Joh. Janssens overl. te Schijndel. Woensdag 7 uur I.m. Joh. v. d. Biggelaar als overl. lid H. Cunera. Donderdag tot Zondag 7 uur I.m. Ant. v. d. Pas vanwege het personeel van v. Oerle's fa. brieken. 30e Henrica Joh. Janssen over!. te Schijndel; Hendr. Swinkels, overl. te Best. Gedoopt: Joh. Ant. Maria zoon van Wilh- v. Oosterhout-v. d Tillaar PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH 1 te Zondag na Pinksteren. 1-8-'48. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor onze arme kerken; derde voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. Donderdag gelegenheid om te biechten van 3-4 uur en van 6-half 8. Om half 8 Oefening van het H. Uur. Vrijdag eerste Vrijdag der maand toegewijd aan het H. Hart van Jesus. Om half 7 uitstelling van het Allerheiligste en Çommunie uitreiken; om 7 uur pl. gez.' H. Mis met uitstelling, waa:na Litanie van het H. Hart en oefening van Eerherstel. 's-Avonds om half 8 Lof. Na het Lof een lied ter ere van het H. Hart. Zaterdag Priester-Zaterdag. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor de versiering en licht op 15 Augustus. ZONDAG: 7 uur H. Mis Dr. v. Rooij van zijn oud-patiënten uit Esch; half 9 
H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de Parochie.MAANDAG: 7 uur H. Mis Caspar vanden Aker te Boxtel over!.DINSDAG: 7 uur H. Mis Albertus vanRulo.\X/OENSDAG: 7 uur jrgt. Johanna vander BruggenDONDÈRDAG: 7 uur H Mis Henricusvan der Kammen.VRIJDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. Franciscavan den Braak.ZATERDAG: 7 uur H. Mis bijz. intentie.Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d.Braak. H. Mis Albertus van Rulo. H.Mis J-lenricus van Rulo. Jrgt. JosephusVorstenbosch en Adriana van de Nosterum hsvr.ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. Zondag t Augustus Deze middag om 3 uur Lof met rozenhoedje. Donderdag om 8 uur Lof. Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand. Om kwart voor 8 Lof met rozenhoedje. Zaterdag, Priester-Zaterdag, om 8 uur Lof. ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Caspar van den Aker als lid van de Broederschap der Gelovige Zielen· te Waalwijk; half 9 voor overleden leden der familie Windstosser; 10 uur voor Caspar van den Aker. MAANDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker; half 8 voor Antonius Kluytmans te Vught overleden. DINSDAG: 7 uur voor Anná Gerarda Schapendonk; half 8 voor Caspar van den Aker. WOENSDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker; half 8 voor Pastoor Otterbeek. DONDERDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker; half 8 voor Antonius Kluytmans. VRIJDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker; half 8 voor mevrouw HenketWindstosser. ZATERDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker; half 8 voor Antonius Kluytmans. ���� 

PIET VOETS É 
Te koop: 30 are haver te velde bij J. van Kessel, van Salmstraat 56. Te koop: een perceel zware l,aver, een perceel nagras en een hoogkar. Fr. v. d. Meêjden, Tongeren 62. 

Foto. en Schilderijlijsten, Steenbakkers, Stationstraat 58. TERSTOND GEVRAAGD en !l Te koop: Een toom beste big-1 Op Maandag 9 Augustus 1 zullen onu geliefde ouders ' 
PAUKE VOETS-ROSSAU 1h�n 25-j;irig huwelijksfeest gen bij M. de Bresser, Onrooy Te koop aangeboden: een 13, Boxtel. vloerkleed, huiskamerlamp, Leerling Bankwerkers

Halfwas Bankwerkers 

J. H. v. SCHAAIJK BRANDKASTENFABRIEK Breukelsestraat 53 
vieren. Om half tien 's morgens zal er in de St. Petruskerk ; een H. Mis van dankbaar-1 heid worden opgedragen. , 

Nelly van Geffen-Voets 
Wim van Geffen. 

UZ:U�tö..,"'t2\,.'f..2i._i;XJ;Zf\..:f..o..v;:y� Te koop: een toom zware biggen en een schaap met 2 lammeren. Adr. Dobbelsteen, Tongeren 61. Te koop bij P. v. d. Sloot, Rechterstraat 65, twee karren op veren, een laagkar en een transportfiets. 
Een net meisje gevraagd voor hulp in de huishouding, van 8 tot 6 uur bij J. Voets, Stationstraat. 

Welk Handels- of Fabriekskantoor heeft plaats voor een JONGSTE BEDIENDE, die met goed gevolg de MULO heeft doorlopen. Inlichtingen: Molenstraat 19. Te koop: een beste vaars-kalf. G. Vogels, Kleinder Liempdse-weg 20. Te koop: een toom zware biggen bij J. de Bie, Roond 8. 

leunstoel, 2-pits gasstel, gangspiegel, kamerzeil, voederketels, bascule (nieuw), wit emaille fornuiskachel, prima haard, overgordijnen, potten, pannen en breekwaar, oud radiotoestel voor gelijkstroom. Te bevragen Molenstraat 19. Gevraagd: Meisje voor Vrijdags van 8-18 uur, voor huishoudelijk werk. Th. J. Ophelders, Kasteellaan 7, Boxt'el. 
Te koop: enkele biggen bij M. Strohoeden 
J. de Groot, Lennisheuvel 59,Boxtel. f 1.98 Te koop: als nieuw, fornuiskachel en 2 paar nieuwe laarzen, maat 44 en 45, Bevragen: Rechterstraat 56 . H. van Eyck-de Louw

Breukelsestraat 42 

BOXTEL 

Boxtel Telefoon 520 Privé-adres: Prins Bernhardstraat 3. 
Boekhandel 

TIELEN 
Stationstraat. ZO JUIST VERSCHENEN EN ONTVANGEN: 

,,DE GOUDEN KROON" GEDENKBOEK bij gelegenheid van het Gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 
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WITTEVEEN ruimt op ZONDER PUNTEN!! 
Neemt nu Uw kans waar! 

Slechts 4 dagen n.l. 4, 5, 6, 7 Augustus is het opruiming zonder punten. 
Hieronder een kleine greep uit de verschillende artikelen: 

Met ingang van 1 Augustus draag ik mijn schoenreparatie
inrichting over aan 

A. H. TEN BRAS 
"ONDER RIJKSTOEZICHT GEDIPLOMEERD 

Damesmantels 
Damesjaponnen 
Kindermantels 
Kinderjaponnen 
Deux-Piece's 

Toppers 
Costuumrokken 
Dames Pull-overs 
Heren Slipaovers 

enz., enz. 

SCHOENHERSTELLER" 

Bij deze dank ik mijn cliëntèle voor het vertrouwen, gedu
rende vele jaren in mij gesteld, en beveel A. H. ten Bras 
gaarne bij U aan in de hoop, dat hem de vakkundige ver
zorging van Uw schoenen zal worden toevertrouwd. 

Alles tegen spotprijzen 

ZONDER PUNTEN 

en ..... 

' ' ' 
• • •

De zaak blijft gevestigd op MOLENSTRAAT 88 en is van 
's morgens 8 tot 's avonds 7 uur geopend. 

F. PEIJNENBURG

't Anker verkoopt in winkel voortaan

uitsluitend à Contant 

Op alle andere voorradige artikelen buiten de 

opruiming geven wij gedurende deze 4 dagen 

WIJ GEVEN GEEN CREDIET 
een korting van 5°/

0

C. DE JONG-v. KEMPEN v. Hornstraat 12

ELASTIEKEN KOUSEN 
(dun en lang) F. J. WITTEVEEN'S 

BIJ 

STEUNZOLEN 

BREUKBANDEN . 

1
Manufacturen en Confectiebedrijf 

RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

't ANKER 8 Augustus naar Nu is het de tijd 
biedt U kwaliteitsartikelen 

VALK EN BURG uw studieboeken op levensmiddelengebied · en leesboeken Deze week volop
en omgeving. 

te laten INBINDEN CHOCOLADE-HAGEL V t k er re :
Bij aankoop van verschillende 

6 uur voormiddag. 

artikelen, o.a.: Kaarten en inlichtingen Het adres daarvoor is 

5 PAKJES PUDDING, HAGEL, WIJNEN, enz.
èèn Feestmuts GRATIS 

voor de aankomende 
Oranjefeesten. 

Bij aankoop van een potJam een rol Pepermunt
ZONDER BON

Garage De Mol W. H. F. v. Roosmalen 
Telefoon 336 JULIANASTRAAT 29 

Huishoudster-dienstbode 

GEVRAAGD 
in rustig gezin van alleenwonende dame te Oisterwijk. 

Brieven met opgave van leeftijd, huidige werkkring 
enz. te zenden onder Nr. 614 bureau van dit blad. 

C. de Jong•van Kempen BESCHERM UW OGEN tegen felle zonnev. Hornstraat 12 - Boxtel stralen. Koopt daarom 'n Zonnebril of Voorhanger
Notaris P. MERTENS 

te BOXTEL

zal aldaar op Woensdag 4
Augustus 1948. voorm. 10 uur 
voor en in het café van de 
heer J. H. Waals, Prins Hen
drikstraat 92,

PUBLIEK VERKOPEN
om contant geld:

pitch-pine slaapkamer ameuble
ment bestaande uit grote lin
nenkast, 2-persoons ledikant 
wastafel met marmeren blad 
met geslepen spiegel, nacht
kastje met marm�ren blad en 
twee stoelen; slaapkamer
ameublement, bestaande uit 2-
persoons ledikant, 2-persoons
waskast met laden en geslepen 
spiegel, nachtkastje en stoel, 2 
2-persoons waskasten met
spiegel en laden, een 2-per
soons wastafel met spiegel, 7
wasstellen, 2 cafékrukken, 2
ligstoelen, chocoladekastje,
kinderledikantje, boekenrekje
en enkele huishoudelijke arti
kelen en wat verder te koop
zal worden aangeboden. Be
zichtiging een uur voor de
verkoping.

ZONNEBRILLEN en VOORHANGERS
dir e c t  uit v o o r r a a d  l e v e r b a a r

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Horlogerie Optiek , Goud en Zilver

=�.=.t:!r�� ��;• VIS van VOS
Steeds voorradig de volgende soorten:
TARBOT SCHOL GEST. BOKKING 
TONG I BOT I BAKBOKKING 

KABELJAUW SCHELVIS NIEUWE HARING 
enz. Onze FRIGIDAIRE waarborgt kwaliteit.

VOS • STATIONSTRAAT 44 

VACANTIE 1948 
De volgende bakkerszaken zullen 

wegens vacantie GESLOTE N zijn 

1-7 AUGUSTUS:
JAC MELIS 
W. v.d. LAAR 
JOS. v. d. SANDE 
ANT. v. d. MEIJDEN 

22.-28 AUGUSTUS:
J. v. LIEMPT

Het Consultatiebureau 8.-14 AUGUSTUS:
voor T.8.C. bestrijding FR. HAZENBERG 

Duinendaal Boxtel is op C. BARTEN

P. v. ETTEN
JAC. GH)JSEN
FRITS GH[JSEN
A. HEEREN
A. DE LE)JER

(N. Kerkstraat) 

29 AUG.-6 SEPT.
3 en 10 Augustus 

wegens vacantie 

GESLOTEN 

15-21 AUGUSTUS:
ST. TAUSCH 
H. V. GEFFEN
AD. GOOSENS
DE LAAT

L. v. d. VLIERT
JAN v. DIJK 
JO. v. GRIENSVEN
J. v. ASVELDT
W. VERZANDVOORT

Wegens VACANT I E is onze zaak

van 1 t.m. 8 Augustus GES LOT E N 

Bazar C. Steinmann-Pechtold 
Rechterstraat 6 BOXTEL Telefoon 401 

SI 

DE NIEUWE BIOSCOOP 

VRIJDAG 30 JULI 8 uur 
ZATERDAG 31 JULI 8 uur 

ZONDAG 1 AUGUSTUS 6 en 8 uur 

RANDOLPH SCOTTen G L E N N  F O R D
IN DE GEWELDIGE KLEURENFILM

Desperado's 
Toegang 14 jaar Toegang 14 jaar 

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 
KINDERT0NEEL 

PIET JE BELL 
IN SPROOKJESLAND

Een middag van ongekende vrolijkheid. 
VACANTIE! Ouders, laat uw kinderen eenmiddag genieten. Aanvang 2 uur. Cassa open 12.15 uur.Entrée 50 cent en 75 cent. 

KAMPEERDEKENS 

F. J. 

Donker grijs 
Zware Kwaliteit f 8 90 125 X 180 cm • 

Witteveen Woninginrichting
RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL

Doublé Armbanden 
De nieuwe buitenlandse modellen in eerste klas 
doublé armbanden zijn zeer chique. 
Wij tonen U hierin een ruime keuze 

Ja fl. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER

HOUT. TRIPLEX. 
Voor alle soorten GER IEFHOUT zoals: 
tuinlatjes 1 tengels, wanlatten, panlatten, 

stroken, planken, ribben, etc. 
Diverse soorten triplex. 

Verwacht binnenkort grote partij 

HARD BOARD en ZACHT BOARD. 

Voor machinale bewerking 

STEENBAKKERS, Stationstraat 58. 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak '•
Nieuwe Kerk straat 73, Telef. 450 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

'llumt qéén cisiro! 

Uw. oqen ,zijn te Aost8aac. 
Voor B r i 11 e n naar een Speciaalzaak

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van alle Ziekenfondsen 

(VOOR BOXTEL EN OMGEVING)
Lessen voor het besturen van auto's 

tegen vastgesteld tarief geeft U Gedipl. Chauffeursschool W I M W I N K E N S,Loonsebaan 25 - Vught - Tel. 7578 (K. 4100)
Inlichtingen te bekomen Zondag a.s. tussen 10 en 12.30 uur 
in Café v. Rooy, Nieuwe Kerkstraat, Boxtel, waar gelegen
heid is zich steeds aan te melden. 

8 VERFRISSEND! 
OUD-HOLLANDSE 

Eau de Cologne 
Dameskapsalon en Parfumerie 

9 M. J. v. d. Broek, Breukelsestr. 34e

- - - - -�- - - - -

DEZE WEEK 
Nu de vacantietljd aanbreekt, brengen 

wij een een ruime sortering 

speciale Zomerartikelen. 

ZWEMBROEKEN f 4,20 f 4,85

HERENBADCOSTUUMS f 6,20, f 6,35

MEISJESBADCOSTUUMS f 10,90

Tweka DAMESBADCOSTUUMS f 1'.2,25, 15,90

Tweka DAMESBADCOSTUUMS met rokje 
f 19,35 

Heren POLOHEMDEN f 4,57, 3,95

Effen JONGENS BLOUSES f 3,71, 4,39, 5,06

Heren Zomer Pyama's f 11,40

Dames Zomer Pyama's f 10,50

Peau de Peche kampeer-broeken 
f 5,16, 6,39, 7,20 

enz. enz. 

Tuinstoelen sterke uitvoering f 12,90

Zware beuken Tuinstoel, met sterke loperstof 
f 17,95 

Prima Tuinstoel extra groot model f 19,20

Klap fauteuil, ijzersterke uitvoering f 22,50

Eiken tuinbanken met tafel f 59, -

Natuurlijk bij 

l Fa.A. P. v.d. Boomen-Resink

r
Stationstraat 43 . Boxtel.

-� � 

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

Het Gezinsdocument 
' 

De hoge begrafeniskosten, de onervarenheid 

op dit gebied en de gemoedstoestand bij een 

overlijden, verplichten u een mogelijke 

begrafenis vooraf te regelen. 

Onze polis een Gezinsdocument! 

N.V. VERZEKERING MAATSCHAPPIJ
,,Johan de Wit" .. Tilburg 

Spedafe aanG.iedinq, 
TAFELKLEDEN 
MAAT 140 X 170 cm 
Pracht Kwaliteit 

19. 75 -16.90 -12.90 - 9. 75

:/; J. Witteu.een Woninginrichting
RECHTERSTRAAT 22 • BOXTEL 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATH.OLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

We staan zo over het algemeen maar 
weinig stil bij het opmerkelijke feit, dat 
Nederland een van de nog maar weinig 
overgebleven landen der wereld is, waar 
het Staatshoofd een vorstin of een vorst 
is. En het is misschien de voortdurend 
aan de orde zijnde en nog steeds niet op
geloste koningskwestie bij onze Zuider
lijke buren, die af en toe nog eens ons 
dankbaar stemt om het grote bezit, dat 
wij Nederlanders nog genieten in ons 
Vorstenhuis. Juist immers in de laatste 
halve eeuw is het aantal gekroonde 
staatshoofden sterk verminderd. Toen 
Koningin Wilhelmina tot Staatshoofd 
van Nederland werd gekroond, waren 
van bijna alle Europese landen nog de 
koningen of keizers bij deze plechtigheid 
aanwezig of vertegenwoordigd. Toen 
waren er immers nog: de keizer van 
Duitsland, de keizer van Oostenrijk-Hon
garije, de Czaar van Rusland, de koning 
van Engeland en keizer van India; daar 
waren nog de koningen van Spanje, van 
Portugal van Italië en behalve van de 
zelfstandige Oost- en Noord-Europese 
staten nog de regerende hoofden van de 
diverse Duitse landen. Er was nog een 
keizer van China en een sultan van Tur
kije. Van de belangrijke Europese landen 
stond toen alleen in Frankrijk en in 
Zwitserland een president aan het hoofd 
van de staat. 

.,WEZENS VAN HOGER ORDE" 

,,Het gewone volk" keek met bewonde
rende blikken en in haast vreesachtig 
ontzag naar de praal en pracht waar
mede deze regerende vorstenhuizen zich 
doorgaans omgaven. Gebonden door een 
strenge hof-étiquette waren deze konin
gen en keizers als het ware wezens van 
een hogere orde en een andere wereld, 
die zich slechts in flonkerende gewaden 
en met veel entourage aan het volk ver
toonden. Maar altijd op een afstand en 
omgeven door veel militair machtsver
toon, bewaking en eerbewijzen. 
De steeds verder gaande ontwikkeling 
van de "derde stand" bracht een ver
democratisering van het gehele staatsbe
stel. Het volk begon zich "te voelen" en 
verloor daarmede wat van het ontzag 
voor het zich op een afstand houdende 
vorstenhuis. Oorlogen, stille en bloedige 
revoluties brachten in deze halve eeuw 
vele regerende vorsten ten val en van de 
enkele tientallen, die de wereld vijftig 

jaar geleden kende, zijn er geen tien 
meer overgebleven. 

DE AFSTAND WERD KLEINER. 

Maar onder die weinigen heeft het Huis 
van Oranje, in de persoon van Koningin 
Wilhelmina, zich weten te handhaven, 
gedragen door de volkswil, die geen an
der staatshoofd zou wensen. 
Hoewel in de negentiger jaren de hof
étiquette ook hier de jonge koningin niet 
veroorloofde om gezamenlijk met andere 
kinderen te leren en te spelen (slechts 
een paar uur in de week mocht zij even 
spelen met enkele kinderen van leden 
van de hofhouding), bracht haar ver
standige moeder haar echter steeds meer 
in kennis met wat door en voor het volk 
gedaan werd, met wat in het algemeen 
door het Nederlandse volk gepresteerd 
werd. En van lieverlede werd bij zulke 
officiële bezoeken de afstand tussen volk 
en vorstin toch steeds wat kleiner, on
derhield de vorstin zich meer en meer 
met verschillenden uit het volk zelf, zo
dat men haar niet alleen als vorstin, 
doch ook als mens leerde zien. 

EEN HECHTE BAND. 

De opvoeding van Prinses Juliana, gro
tendeels temidden van gewone andere 
kinderen, plaatste het vorstenhuis nog 
dichter in het midden van ons volk, ver
kleinde de afstand en versterkte de band. 
Die band is tijdens de regering van Ko
ningin Wilhelmina ongetwijfeld hechter 
geworden. Inplaats dat de stormen, die in 
deze eeuw ook over ons land gingen, een 
verwijdering brachten tussen vorstenhuis 
en volk werd integendeel daardoor hier 
de onverbrekelijke band juist sterker ge
voeld. En het zijn vooral de laatste oor
logsjaren geweest, het door vorstenhuis 
en volk aezamenlijk gedragen leed, dat 
het saamhorigheidsgevoel heeft verdiept 
en de liefde voor Oranje zo'n warme on
dergrond heeft gegeven. 
Het bezit van ons vorstenhuis schenkt 
Nederland temidden van de roezemoe
zige wereld een aanzien van rust en 
deaelijl<hei<l dat in die mille maar van 
weinig ande�e landen gezegd kan worden 
en vaak helemaal niet van die landen, 
waar intussen het vorstenhuis moest ver
dwijnen. 
Laten we er daarom maar gerust een 
beetje trots op zijn in een Koninkrijk 
te wonen. Het is zeker geen slechte aan
beveling in deze wereld! 

Koopt u ook een 
Jubileumspeldje? 

De opbrengst H.M. de Koningin als Huldeblijk aan

geboden, zal bestemd worden tot bestrijding der Kanker. 

BOXTEL VOORUIT 

Jubileumfeesten 
te Boxtel 

Er komt steeds meer belangstelling voor 
de Historische Optocht en voor de ver
dere festiviteiten, welke te Boxtel ter 
gelegenheid van 't Gouden Regerings
jubileum van H. M. de Koningin, gehou
den zullen worden. 
Bijna dagelijks hoort men van vergade
ringen van verenigingen, buurtcomité's 
enz., zodat de medewerking wel alge
meen zal worden. 
Mogen wij die verenigingen die nog niet 
tot deelname besloten, nog eens aanspo
ren om toch vooral niet achterwege te. 
blijven. 
De optocht is bepaald op Dinsdag 31 
Augustus des namiddags te circa 
half drie. 
Nadere bijzonderheden zullen nog tijdig 
bekend gemaakt worden. 
Ook de buurtcommissies beginnen actief 
te worden voor 't maken van plannen 
voor straatversiering, enz. Zo moet 't 
gaan! Dan krijgen we in Boxtel weer 
eenzelfde mooi Oranjefeest als bij vorige 
gelegenheden. 

HULDEBLIJK AAN 
H. M. DE KONINGIN

Dezer dagen begint de verkoop van de 
speldjes, uit welker opbrengst het hulde
blijk aan H. M. de Koningin zal bestaan: 
n.l. de geldsom, die aangewend wordt
voor de Kankerbestrijding.
leder die een speldje koopt voor 50 cent
geeft hierdoor niet alleen te kennen de
persoon van H. M. te eren, doch helpt
mede de zo veelvuldig voorkomende en
zeer gevreesde ziekte te bestrijden.
Koop zelf en spoor vrienden en ken
nissen aan zich eveneens met het sier
lijke speldje te tooien.
Van het aan Boxtel, Gemonde, Liempde
_en Esch toegewezen kwantum mag geen
enkel speldje overblijven.

Plaatselijk Nieuws 
R.K. Gildenhondsharmonie 

voor de K.R.O. 

Hedenavond, Vrijdag 6 Augustus, zal de 
R.K. Gildenbondsharmonie van zes uur 
tot half zeven concerteren in het pro
gramma van de K.R.O. De uit te voeren 
werken zijn: 
1. Ouverture Raymond (A Thomas)
2. Fêtes aux Flambeaux (G. Wettge)
Het concert zal vanuit het St. Paulus
Jeugdhuis rechtstreeks worden uitge
zonden.
Tussen de werken door kan men luiste
ren naar een gramofoon-intermezzo van
vijf minuten.

EERSTE PLECHTIGE H. MIS. 
Op Zondag 1 Augustus vierde Boxtel's 
bevolking de dag waarop een van hen, 
de Weleerw. Heer Bernard v;in Roosma
len van de Paters Oblaten van de Onbe
vlekte Maagd Maria, werd geroepen tot 
het schoonste en verhevenste ambt hier 
op aarde: het H. Priesterschap. 
De viering werd van boven begunstigd 
door een feestelijke zon, die met de 
bloemen en vlaggen en de versiering aan 
huis, stemmige luister bijzette aan dit 
feest, dat weer eens getuigde van de 
achting en de verering van Boxtels ka
tholieken voor "de priester in eeuwig
heid". 
Voorafgegaan door vele bruidjes en ge
flankeerd door gidsen, welpen en ver
kenners trok de neomist met zijn familie
leden 's morgens naar de 1-1. Hartkerk 
om er zijn Plechtige Eerste 1-1. Mis op te 

dragen, om er zijn eerste Priesteroffer 
te brengen, zoals de predikant dat in zijn 
feestrede zei. 
Na dit plechtige hoogtepunt van de dag, 
dat een volle H. Hartkerk trok, werd de 
neomist aan huis toegesproken door de 
voorzitter van het feestcomité, de heer 
Jac. v. Susante, die onder hartelijke be
woordingen een schrijfmachine aanbood, 
namens de buurt. Daarop volgde het ge-

bruikelijke, maar altijd toch weer tref
fende programma met het bruidje, dat 
bloemen aanbiedt, de koren, die de 
schoonste feestliederen jubelen, de har
monieën, die muziek vergezeld laten 
gaan van veel goede woorden (de Gil
denbonds vond deze gelegenheid belang
rijk genoeg om er de gloednieuwe uni
formen voor aan te schieten), en tenslot
te altijd weer de receptie, waarop zove
len de jonge priester, zijn vader, broer, 
zuster en familieleden kwamen felicite
ren met in hun harten een dankbaarheid 
tegenover God, die een mens de genade 
gaf, priester te worden; priester, om het 
Katholieke Volk de geestelijke stevigheid 
te geven, om te zorgen, dat het con
tact tussen hemel en aarde bewaard 
blijft. 
Moge Pater Bernard van Roosmalen ge
zegend worden met vele jaren van een 
vruchtbaar priesterleven. 

KATH. THUISFRONT ST. PETRUS 

De volgende giften mochten wederom in 
dank worden ontvangen: 
Bij gelegenheid van een verja-

ringsfeestje N.N. f 10,25 
Van Mej. v. d. Aken een bedrag 

van f 5,-
Denkt U a.s. Zondag aan onze collecte? 

Op de uitvaart van Koosje van Diessen 
is voor Katholiek Thuisfront afd. St. 
Petrus opgehaald f 7,25. 

KAJOTSTERS 
ST. PETRUSPAROCHIE 

Al liggen we even stil met onze beide 
groepen, de Kajotstersdag op 22 Augus
tus in het park van Stapelen gaat in ieder 
geval door. Reserveert daarom in alle ge
val deze dag voor deze massademonstra
tie van onze jonge beweging. Zorgt dat 
het uniform op die dag keurig verzorgd 
eruit ziet en wacht niet tot de laatste 
dagen. 

EXCURSIE N.C.B. EN R.K.J.B. 

De R.K.JB. afd. Boxtel organiseert Dins
dag 24 Augustus een excursie naar de 
Staatsmijnen in Limburg en naar Val
kenburg. De leden van de N.C.B. en 
R.K.JB. welke hieraan willen deelnemen, 
kunnen zich opgeven Zondag 8 Aug na 
de Hoogmis in de Landbouwschool en 
tot en met 11 Aug. bij een van de be
suursleden van de R.K.JB., waar dan 
tevens alle inlichtingen worden verstrekt. 
De leden welke zich destijds al hebben 
opgegeven worden verzocht voor de goe
de gang van zaken zich nog eenmaal op 
te geven. 
Het bestuur rekent op zeer grote op
komst. 
AANBESTEDING 

van het bouwen van een dubbele arbei
derswoning op een terrein, gelegen te 
Boxtel (Gemonde), perceel Sectie B nr. 
130 aan de Boomstraat, gehouden op 30 
Juli 1948 ten gemeentehuize van Boxtel. 
Ingeschreven is als volgt: 
Gebrs. Lamers, Den Dungen, 

Patersstraat B 15 f 24.573,-
Gebrs. van Maaren, Boxtel, 

Nieuwstraat 73 f 24.650,-
Eng. J. Lammers, Schijndel, 

Langstraat A 23 f 24.825,-
A. Lammers, Schijndel,

Distelstraat 10 f 24.907,-
Fa. Joh. de Koning, Boxtel, 

Korte Kerkstraat 10 
J. H. van Vught, Boxtel, 

Nieuwstraat 190 G 
Fa. Wed. A. J. van Liempt, 

Breukelsestraat 2 

f 25.550,-

f 25732,
Boxtel, 
f 25.590,-

Gebrs. van Heesch, Boxtel 
Rechterstraat 69 f 26.150,

Boxtel, Fr. M. de Koning & Zn., 
Eindhovenseweg 8 f 27.460,-

BENOEMD: 

Met ingang van I September a.s. is onze 
plaatsgenoot W. A. J. van Moorsel, 
onderwijzer te Liempde benoemd tot 
Hoofd der School te Schayk. 
De nieuwbenoemde van harte proficiat 
met zijn promotie. 
Met ingang van 1 Augustus is de Heer 
C. Grilis, als besteller der Posterijen op
pensioen gesteld.
GESLAAGD. 

Op het gehouden Nederlandse Associa
tie-examen voor praktijk-boekhouden, 
slaagde onze plaatsgenoot J. Spierings. 
R.K. MEISJESMULO DUINENDAAL 

Vrijdag 30 Juli j.l. zijn de 2 laatste can
didaten opgegaan en beiden slaagden: 
Willie Verrijt en Marietje Schoenmakers, 
beiden uit Boxtel. 
VAKKENNIS MET DIPLOMA. 

Het is een eis van onze tijd, dat iedere 
zakenman zich grondigè vakkennis eigen 
maakt en voor examen-commissies ver
schijnt om zich op de verworven vakken
nis te laten testen. 
De zogenaamde vakgroepen geven ieder
een middels vakcursussen de gelegenheid 
zich op af te nemen examens te prepa
reren. 
Zo hebben twee van onze Boxtelse han
delaren in Melk- en Zuivelproducten, 
M. W. van der Weide en J. J. W;ige
n;i;irs een vakcursus van hun vakgroep
gevolgd en zijn op het op 29 Juli te
Eindhoven ;ifgenomen examen geslaagd.
Gediplomeerden proficiat!

ATHLETIEK 

Onder matige belangstelling is door 
O.D.C.-Athletiek 'n ledenvergadering ge
houden, waarin de op 't programma
staande wedstrijden en de komende
sportwisseling besproken werden.
Nadat de Voorzitter een en ander had
toegelicht werd besloten om aan deze
wedstrijden en uitwisseling deel te ne
men.
Teneinde de te verwerken nummers goed
te doen slagen, verzoeken we alle leden
zich ten spoedigste op te geven bij de
Secretaris, opdat uit gezamelijke training,
welke werd bepaald op iedere Donder
dag om 19.30 uur, een selectie kan wor
den toegepast, en een behoorlijk resul
taat kan worden verkregen.
Ook oud-leden en zij die wegens dienst
plicht buiten het verenigingsverb;ind zijn
gekomen wordt de gelegenheid geboden
om zich alsnog op te geven.
Besloten werd verder om ter gelegenheid
van de a.s. jubileumfeesten van H. M.
de Koningin een estafetteloop naar Den
Haag te organiseren, waarvoor een twin
tigtal leden ter beschikking moesten wor
den gebracht.
We hopen op een en ander nog terug
te komen.
Met algemene stemmen werd tot secre
taris gekozen W. v. d. Wouw, die zijn
functie tot aan de jaarlijkse. Alg. Verga
dering zal waarnemen.
Het stemt tot vreugde, dat tijdens de
vergadering 5 nieuwe leden zich opga
ven. Hopende dat velen het nuttige van
deze sport zullen inzien en daadwerkelijk
de bloei van de athletiek mede willen
helpen bevorderen, sloot de voorzitter
de vergadering met de gebruikelijke
christelijke groet.
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 27 Juli t.e.m. 2 Aug. 1948. 

GEBOREN: Martina G. dochter van H. 
M, van Nunen en J. E. Hoenselaars 
Dorothea C. B. dochter van M. A. C. 
Oliemeulen en M. H. A. Portier - Ma-

ria Fr. dochter van G. L. A. van Kleef 
en A. v. Griensven - Franciscus C. W. 
M. zoon van H. A. M. Vlamings en B.
C. V. Deenen - Caspert G. I. zoon van

J. M. v. d. Staak en M. v. d. Aker -
Elisabeth W. J. J. dochter van J. M. A.
Smits en L. G. P. Hammes - Henricus
J. M. I. zoon van W. Fr. v. Dongen en
W. Fr. Meijs - Elisabeth Th. dochter
van J. v. Hamond en J. H. v. d. Aa -
Josephus Fr. zoon van M. H. v. d. Laak
en Z. Zardecka.

ONDERTROUWD: Petrus H. Pastoor 
en Gijsberta M. van den Brand - Mar
tinus P. van der Staak en Theodora J. 
A. Kennis.
GEHUWD: Adrianus van de Langen
ben, en Johanna van Gemert - Gerar
dus H. W. Beaard en Gerdina J. Wage
naars - Adrianus J. van Heesch en 
Adriana H. van Boxtel. 

OVERLEDEN: Jacoba Adriana van 
Diessen, oud 17 jaren. 

LIEMPDE. 
Door samenwerking tussen de Fok- en 
Controlevereniging "De Toekomst" en 
de Stierhouderij Liempde, zal aldaar een 
locale fokveedag worden georganiseerd 
en wel op Maandag 9 Augustus a.s. om 
9 uur, op het terrein van de Heer Fr. 
van Mensvoort, in de Koestraat. 
De opening zal plaats vinden door de 
Edelachtbare Heer G. ]. Laurijssens, 
burgemeester van Liempde. 
Dit zal de eerste veefokdag zijn, die in 
Liempde wordt georganiseerd en welke 
ten doel heeft, de belangstelling bij onze 
veefokkers te verhogen. Er wordt daarom 
op aller medewerking gerekend en er 
wordt veel publiek verwacht daar deze 
fokd;ig veel leerzaams biedt. 

Uitreiking diploma's der R.K. Nijverheidsschool Boxtel 
Zaterdag 31 Juli heeft het Bestuur der 
Ambachtsschool de diploma's uitgereikt 
aan de leerlingen van de eerste cursus. 
31 Flinke jongens waren zo gelukkig hun 
ijver met een officiële erkenning van be
kwa;imhcid als jonge werker in het be
drijfsleven bekroond te zien. 
In het Jeugdhuis, dat bij de oprichting 
in 1946 voor de eerste leerlingen als 
school in gebruik werd genomen, waren 
het bestuur der Stiéhting R.K. Nijver
heidsschool, de Wethouders der Ge
meente Boxtel, corps leraren, de leerlin
gen en hunne. ouders samengekomen 
voor deze enigszins plechtige gebeur
tenis. 
De HoogEerw. Heer Deken Broekman, 
voorzitter der Stichting, herinnerde in 
zijn openingstoespraak aan de vele moei
lijkheden, die moesten overwonnen wor
den voor de totstandkoming der school 
en om het onderwijs te kunnen geven. 
Hij dankte allen, die aan het welslagen 
hunne medewerking hebben verleend, en 
dat na de eerste twee jaar reeds zo'n 
goede resultaten zijn bereikt, is, naar hij 
met dankbaarheid getuigde, het gevolg 
van de samenwerking tussen bestuur en 
schoolleiding en de goede verstandhou
ding onder het lerarencorps, dat met 
grote ambitie z'n taak heeft vervuld on-
der de moeilijkste omstandigheden. 
Hij gaf de leerlingen de raad, de op deze 
school verworven bekwaamheid en ken
nis door voortdurende studie op te voe
ren en steeds met liefde het dagelijks 
werk, hoe zwaar het, soms ook al zou 
mogen vallen, te verrichten, en er naar 
te streven de maatschappij met hun 
werk te dienen. 
Vervolgens gaf de directeur, de heer 
Van Esch, verslag over de twee afgelo
pen cursusjaren van dag- en avondschool 
en las de lijst af van bevorderden van 
het eerste naar het tweede leerjaar. 
Ter bemoediging van de niet-bevorder
den en niet-gediplomeerden deelde de 
directeur mede, dat hoge eise_n zijn ge
steld aan de bekwaamheid der leerlingen 
om te bereiken dat het diploma der Box
telse Ambachtsschool in het bedrijfsleven 
een hoge waardering zal genieten. - De 
niet-bevorderden en zij die dit jaar nog 
niet voor een diploma in aanmerking 
konden komen, ondervinden nu wel ene 
teleurstelling, doch als zij de moed tonen 
hun klas nog een jaar over te maken, 
zullen zij straks eveneens de betekenis 
ervaren van een waardevol diploma. 
Van de eerste naar de tweede klas zijn 
bevorderd: 
Afd. Houtbewerking: C. A. ]. Bergman, 
N. Bergman (v.w.), N. M. G. Boons, 1-1.
van Boven, F. v. Dijk, W. 1-1. T. G. Elis
sen, H. J. Habraken, A. 1-1. H. v. 1-lemert,
J. v. d. Heuvel, 1-1. P. W. v. Hoof, H.
Op 't Hoog, G. P. M. Jansen (v.w.), M.
A. Klompers, M. A. Kouwenberg, A. C.
v. Kuringen, 1-1. L. Maas, I -1. Roozen, A.
M. v, Hooii, G. J. C. van Roy, A. C. L.
M. v. Overbeek, C. M. den Ouden, Th.
A. M. Prinsen, Th. A. /vl. Schut, J. H.
M. v. Schijndel, Th. A. Smetsers, C. Ver-

hagen, C. J. Versantvoort, R. J. M. Vo
gels, H. v. Weert, W. v. Weert, J. M. 
v. d. Wetering en F. A. Wolfs.
Afd. Metselen: P. M. L. Bergsma, A. G.
M. v. Berkel, J. J v. d. Boom, P. M.
Grillis (v.w.), J. 1-1. Schalks.
Het diploma werd uitgereikt van afd
Houtbewerkers aan: M. F. Bressers, H.
Herijgers, Best; J. J. v. d. Brand, J. v. d.
Eerden, W. v. d. Eerden, M. A. v. Esch,
G. A. de Jong, L. Leermakers, J. P. Mo
sink, A. J. Nas, H. A. Nooten, A. A. v.
Osch, A. A. A. v. Vucht, Boxtel, H. v.
Kempen, Haaren, F. v. Vucht, St. Mi
chiels-Gestel, A. C. Opheij, J. P. C.
Smulders, Liempde, F. v. Bommel, Oir
schot, ]. Broeren, W. Diepens, E. C.
Dimmers, M. v. d. Sterren, Oisterwijk,
W. A. Boeren, A. Haans, Vucht.
Afd. Metselen, aan: L. Antonis, H. v. 
Diessen, Best, A. M. F. v. Dijk, Boxtel, 
A. H. v. Boven, H. v. Nistelrooij, Ge
monde, A. v. Alphen, Liempde, H. J. F. 
v. d. Wal, Oirschot.
Na de uitreiking der diploma's ontvingen 
de primeurs der afdelingen nog speciale 
prijzen. Van de afd. Houtbewerking: 1 e 
prijs A. Haans, Vught, 2e prijs C. Dim
mers, Oisterwijk, 3e prijs H. v. Kempen, 
Haaren. 
Van de afd. Metselen: 1 e prijs L. Anto
n is, Best. 
Voor Godsdienstkennis werd een prijs 
toegekend aan H. van Hoof, Middel
beers, van de eerste klas en aan J. Smul
ders, liempde, van de tweede klas. 
Nadat Deken Broekman gediplomeerden 
en prijswinnaars had gefeliciteerd met de 
bekroning van hun ijver en de overige 
leerlmgen aangespoord in het nu ko
mende jaar ook de hoogste ijver te be
trachten, sprak, bij afwezigheid van de 
heer Burgemeester, Wethouder W. v. d. 
Laar namens het Gemeentebestuur de 
gediplomeerden toe en gaf hun enige 
practische wenken voor hun verder leven. 
lt! zijn afscheid �an de leerlingen gaf de 
directeur nog enige stugge aanwijzingen 
voor het streven naar hogere bekwaam
heid en het verwerven van betere posi
ties in het bedrijfsleven, waartoe ieder
een aanleg en kansen heeft, en met het 
bereiken waarvan geluk en welvaart 
wordt verworven en dankbaarheid ge
toond aan de ouders voor de vele zor
gen, die zij zich hebben getroost voor 
het welzijn hunner kinderen. 
Een der leerlingen dankte namens allen 
Bestuur en Leraren voor het genoten on
derwijs. 
Met een afscheidswoord van de niet 
terugkerende godsdienstleraren en de 
naar elders vertrekkende leraar, de heer 
Tacke, was deze eerste grote gebeurte
nis in het bestaan onzer ambachtsschool 
ten einde. 
Nog kreeg de jeugdleider van de Kajot
ters, de heer P. Hendriks, de gelegenheid 
een propagandistisch woord te zeggen 
over de diverse Jeugdstandsorganisaties, 
waarna Deken Broekman met de Chris
telijke groet de bijeenkomst beëindigde. 



Het St. Willibrordusgilde te Esch 
I. 

HET ONTSTAAN DER GILDEN. 

Ter eeren ende eerwaerdigheit des 
�!machtigen Gods, Maria Zijne gebe-, nedijde Moeder, ende des H. Patr?on 
in der kercke van Essche St. W1lle
brordt, is geerigert, ingeset ende geor
dineert een broederschap, gilde of 
schutterije van den voetboge in den 
Dorpe van Essche, in manieren ende 
formen, hiemae beschreven." 

Zo vangt de tekst aan van de oude kaart 
- ook wel "de perkamenten' genoemd
- van het Sint Willibrordusgilde te Esch,
welke kaart sinds een vijftigtal jaren 
spoorloos uit het archief van het gilde is 
verdwenen. Het betreurenswaardig feit, 
dat het zoekraken van dit oude stuk nu 
eenmaal is, wordt enigermate vergoed 
door het nog bekend zijn van de tekst, 
die dank zij de Brabantse geschiedvorser 
Jhr. v. Sasse van ljsselt, rond 1900 is ge
publiceerd en vastgelegd in het tijd
schrift Taxandria. 
Het gilde is een broederschap. Volgens 
sommige schrijvers wijst dit begrip terug 
naar de diepe oudheid waaruit het gilde
wezen volgens hen zou zijn ontsproten. 
Lang voor de komst van Sint Willibrord, 
toen onze voorouders de afgoden Wo
dan, Donar en Frya nog aanbaden, had
den zij reeds hun gilden. 
Het gilde bestond dan uit een verbond 
van vrije mannen die bij plechtige eed 
zwoeren elkaar met de wapenen bij te 
staan en elkaar te verdedigen als broe
ders. In latere tijden vinden we de 
schuttersgilden terug bij de adel, in de 
vorm van riddergenootschappen of rid
derlijke broederschappen. Deze ridder
genootschappen werden door de Kruis
tochten veredeld en tot hoge luister op
gevoerd. Nadien traden de burgers in 
het spoor der edelen. Zij bleven in de 
schuttersgilden wel de oude naam vast
houden maar gingen de adel nastreven in 
praal en feestelijk vertoon. De archieven 
van sommige schuttersgilden maken b.v. 
melding van covels, kappen met zilveren 
versiersel en aanhangende schouderbe
dekking, welke de gildebroeders ver
plicht waren te dragen bij alle plechtige 
gelegenheden. 
De schuttersgilden zouden oorspronke
lijk verenigingen zijn geweest ter be
schutting van de rechten en vrijheden 
van dorp en stad en zouden zo oud zijn 
als de poorterijen, als de vrije steden 
zelf. 
Zodra een poorte haar vrijbrief verwor
ven had, bezat ze daarmee tevens het 
recht die vrijheid te beschutten. Daartoe 
verenigden zich dan de kloekste en 

Rond het kampvuur-

Ver verwijderd van de bewoonde wereld, 
ergens weggedoken achter de moerassen 
van de Campina, bij een dreigende on
weerslucht waren wij te gast bij een 
troep Verkenners die helemaal uit het 
hogeNoorden wa;en afgedwaald, om dit 
stukje natuurschoon te ontdekken en hun 
tenten op te slaan. En de jonge Aalmoe
zenier die bij een brandende stallantaarn 
zijn g�tijden prevelde, nodigde ons, bij 
het naderen van een stortbui zoals we 
die de laatste dagen gewoon zijn, uit, om 
rond de lantaarn een plaatsje te zoeken 
in de tijdelijk ingerichte kapeltent. 
En hij vertelde, hoe zijn jongens Zater
dagmorgen al om 2 uur ,�aren aange
trapt in Hoorn voor een fietstocht van 
16 uren waarbij ze de prestatie hadden 
geleverd, om maar twee uur onderweg te 
rusten. En met gebruinde koppen en ver
brande armen waren ze eindelijk op de 
plaats van bestemming aangekomen, zeer 
benieuwd of het uitgezochte plekje wer
kelijk de 'moeite waard zou zijn. .. Eentje was er ziek geworden, maar h11 
wilde anderen niet lastig vallen en de 
goede stemming van het kamp niet be
derven door een dokter te laten ontbie
den. Maar jawel toen de avond over de 
bossen begon t: vallen, werd hij zieker 
en ...... de dokter moest ontboden wor-
den en de hopman dwars door de snij
dende regen en het flitsen.de on�.eer met 
ózijn fietske naar de d1chtstb1Jgelegen 
telefoonpost om daar alarm te maken. 
En een half' uur later snorde een Oister
wijkse dokter op zijn motor door de gril
lige kronkelpaadjes in de hem aangege
ven richting om hulp te verlenen. Een 
acute blindedarm waarbij ogenblikkelijke 
opname in het �iekenhuis noodzakelijk 
was. En weer snorde en gleed de motor 
naar de telefoonpost, vanwaar de zieken
wagen van het St. Elizabethziekenhuis te 
Tilburg werd gerequireerd voor een 
spoedgeval. Ondertussen was er alarm 
geblazen en stond het gehele kamp in 
rep en roer omdat ze wisten, dat �et 
een hele tijd zou duren voordat de zie
kenwagen kon arriveren. En zo verstre
ken seconden, minuten en uren, en het 
was een hele opluchting, toen ze over de 
stille heide rond half 2 het geraas van 
de motor hoorden. De ziekenwagen, be
mand met de dokter, een verpleger, en 
de chauffeur. De boer, die vlak bij het 
kamp woonde was reeds lang gewaar
schuwd en deze op zijn beurt hield de 
ziekenwagen aan om te wijzen op de ge
vaarlijke punten van de weg en stelde 
zelfs voor, het stuur in de hem goed 
bekende omgeving even over te nemen. 
Maar dat was niet nodig, de chauffeur 
was geroutineerd in het berijden van alle 
mogelijke wegen en hij kon ervan op 
aan, dat hij het kamp bereiken zou. 
En dit eigenwijze optreden was de oor
zaak, dat vijf minuten later het g�hele 
geval in de sloot reed. Er werd op111euw 
alarm geblazen in het verkennerskwar
tier en binnen de kortste ogenblikken 
kwamen ze aangerukt met alle mo�elijke 
werktuigen om het geval weer op de weg 
te helpen, terwijl <le zieke nog steeds op 
hulp te wachten lag. Twee uur hebben 
ze erop gewerkt en om half 4 was h�t 
zover, dat de patiënt op de brancard m 
<le ziekenwagen werd geschoven, om zo 
eindelijk van zijn kwaal verlost te wor
den. En het verdere verloop was zeer 

� Op 7 November a.s. zal het� 350 jaar geleden zijn, dat de
gildebroeders van Sint Wil
librordus te Esch, hun gilde
kaart vaststelden, of in
hedendaagse termen: hun
Statuten en Huishoudelijk
Reglement goedkeurden. 
Ter gelegenheid daarvan,
wijden wij enige artikelen
aan dit gilde, waarbij wij
tevens enige aandacht schen
ken aan het gildeleven in het
algemeen.

vroomste mannen der nieuwe poorterije 
om de wapens te dragen tot beschutting 
van haar vrijheid en veiligheid. Zoals de 
lijfschutten een Graaf of Hertog be
waakten, zo bewaakten zij de poorte. 
Daarom noemde zij zich Schutten of 
Schuttebroeders. 
Vaak wordt de Schuttersgilden invloed 
toegeschreven op het bestuur der ge
meente. Jolles meent echter, in zijn werk 
over de Schuttersgilden in Noord-Bra
bant, dit sterk te moeten betwijfelen, 
zeker voor ons gewest. Uit de papieren 
van Schutterijen in Gelderland is wel be
kend dat daar gildemeesters in het be
stuur der gemeente zaten; Brabantse gil
de kaarten o.a. uit Beugen, ontkennen 
eerder enigerlei invloed op de publieke 
zaak. 
Van de gilden vóór 1550 mag wor
den aangenomen - aldus Jolles - dat 
oefening in het hanteren van wapens 
of een geestelijke coöperatie, meteen ter 
kerkelijke opluistering, het eerste doel 
was. Zo is van het St. Anthonis-gilde te 
Sambeek bekend, dat het in 1421 als 
kerkelijke broederschap begon en het 
vogelschieten als gepast vermaak erbij 
ontving. Het is mogelijk dat een of 
andere politieke gebeurtenis zo'n kerke
lijke broederschap naar de wapens deed 
grijpen ter verdediging van Kerk en 
Godsdienst en dat op deze wijze het mi
litaire element in de broederschap een 
zeker overwicht verkreeg. Hoe dit ook 
geweest mag zijn: er is in alle gevallen 
steeds verbinding met de Kerk gezocht. 
Ook uit de Essche gildekaart blijkt dat 
verband met de Kerk. 
Daarover de volgende keer. 

ANTOON v. d. BRAAK. 

gunstig en de patiënt maakt het weer 
best, naar grote voldoening en tevreden
heid van Aalmoezenier en Verkenners, 
die, nu alles goed was afgelopen, deze 
kampsensatie nog dikwijls zullen verha
len. En na dit verhaal was het weer droog 
geworden en om te voorkomen dat we 
weer een bui zouden opvangen, dankten 
we Aalmoezenier en Verkenners voor 
de gastvrijheid, we wensten hun een 
prettig kampvuur. D. 

Actuë1e Citaten 

OLYMPIADE EN NOG WAT .... 

"Publiek noch mededingers naar de 
titels schijnen veel besef ervan te 
hebben, dat de Olympiade een mani
festatie is van een allen bezielende 
wil tot vrede, als hoedanig zij in haar 
opzet bedoeld is". 
Wij kunnen ons (ook) niet erg ge
schokt voelen door de nuchtere op
vatting van de Olympiade, waarin 
deze, meer dan als een manifestatie 
van idealisme, gezien wordt als een 
manifestatie van vermogens op de 
verschillende gebieden der sport. 
Zelfs al zou zij uitsluitend als zoda
nig gezien worden, dan zouden wij 
ons niet kunnen opwinden. Het lijkt 
ons, dat men de sport schromelijk 
overschat, wanneer men er een grote 
omwenteling in de ->eesten van ver
wacht. Een gezond lichaam garan
deert niet een gezonde geest en 
sportiviteit is een deugd, die bij het 
spel behoort. Dat men in het spel 
sportief is, behoeft niet te betekenen, 
dat men bijvoorbeeld in de politiek 
onbaatzuchtig is en zich slechts oriën
teert op het aloemeen belang. Wan
neer het begrip sportiviteit opgeld 
doet op andere terreinen dan die van 
het s"el, is er zelfs iets bedenkelijks 
aan de gang. Sportiviteit is op die 
andere terreinen een surrogaat en 
waar behoefte bestaat aan surrogaat, 
daar ontbreekt het echte. 
Natuurlijk de sport kan bijdragen tot 
vorming van het karakter en zij be
hoort dit te doen. Maar zij is maar 
een van de middelen tot vorming van 
het karakter en heel zeker niet het 
belanorijkste. z:: blijve in haar on
dergeschikte functie. 
De sportiviteit kan de deugd bevor
deren, zij kan haar niet vervangen. 
Zij kan niet, als de kampioen in het 
krijt treden voor idealen, die slechts 
de deugd op de vijandige realiteit 
duurzaam kan veroveren." 

(De Tijd). 
In de zon liggen en je lichaam bruin 
laten worden - wat waarachtig niet 
verboden behoeft te zijn - dat is: 
terwijl je de gezondheid van je 
lichaam dient, de dood proeven. Na 
zo'n dag is je lichaam als een vrucht, 
rijp gestoofd door de zon, maar wat 
heeft een rijpe vrucht nog anders te 
doen dan te vallen? 
Om je onsterfelijk te voelen moet je 
je lichaam vooral niet bijzonder goed 
doen. Daarvoor is de ascese juist zo 
voortreffelijk. 

(De Tijd). 

Gesprek van Vanavond 
KRIS-KRAS-SCHUIN-OVER-DWARS. 

Dat lijkt me de juiste benaming voor . de 
revolutionnaire bebouwing, zoals te zien 
is in Lennisheuvel en "onder" de water
toren in Brukelen. 
Als men" zo doorgaat de verschillende 
stukj�s bouwgrond, hiaten in onze dorps
kom te vullen met de alles-behalve
fraaie prefabriced-huizen, zal het toch al 
niet mooie aanzien van de dorpskom 
spoedig het toppunt van stijlloosheid heb
ben bereikt. 
Jarenlang hoopten we, dat de overheid 
eens ooit zou ingrijpen om die hiaten 
bebouwd of voor aantrekkelijke prijs te 
koop gesteld te krijgen, maar nu het ge
vaar voor de kris-kras-schuin-over
dwars-bebouwing zich, behalve in Len
nisheuvel, ook in de dorpskom .open
baart hopen we, dat ze maar st1ekum 
van die gronden afblijven. 
Dan zien we die ruimten liever door de 
kinderen met speelgoedschappen onder
graven, dan volgens de nieuwe stijl door 
,,deskundigen" bebouwd. 
We genieten dan tenminste nog van het 
onschuldige spel der kinderen en kun
nen hun vaardigheid in het uithollen van 
de grond bewonderen. 
En om nog even terug te komen op de 
bebouwing in Lennisheuvel Daar heb
ben de Lennisheuvelse mensen schuld 
noch deel aan, wat te begrijpen is, om��t 
het maar doodgewone boeremensen z11n 
met, weliswaar gezond boerenverstand, 
waarin het niet zou kunnen opkomen 
de toch al schaarse grond zo te ver
snetteren. v. A.

Sociale Verzekeringen 
VOORZIENING BIJ ONCEV AL. 

De bestaande voorzieningen zijn als 
volgt: 
a. genees- en heelkundige behandeling

waaronder begrepen de verstrekking
van kunstmiddelen.

De Commissie achtte het beter deze 
voorziening onder te brengen bij de al
gemene ziekenfondsverzekering. 
In afwachting van de resultaten van re
organisatie-voorstellen van de bestaande 
ziekenfondscommissie dient de geldende 
toestand te worden gehandhaafd; 
b. bij voortduren van de arbeidsonge

schiktheid wegens ongeval op de 3e
dag na het ongeval een uitkering van
80% van het dagloon (maximaal
f 10,-) te rekenen van de dag na
het onoeval af, gedurende ten hoog
ste 6 w0eken. Duurt de ongeschiktheid
tot werken langer dan 6 weken, dan
ontvangt de getroffene bij al_gehele
ongeschiktheid tot werken 70"/0 van
het dagloon, bij gedeeltelijke arbeids
ongeschiktheid een evenredig deel
daarvan.
Bij hulpbehoevendheid (tengevolge
van het ongeval) die geregelde op
passing en verzorging noodzakelijk
maakt, kan de uitkering worden ver
hoogd tot 100"/0 van het dagloon).

De Commissie is van oordeel dat gedu
rende de eerste twee jaren, voor wat de
verstrekkingen betreft, geen onderscheid
behoort te worden gemaakt tussen ar
beidsongeschiktheid wegens ziekte en
die wegens ongeval. Wel behoort van
de aanvang af het verschil in oorzaak
der arbeidsongeschiktheid te worden ge
registreerd met het oog op de aan
spraken, die de ongevals getroffene ook
na het tweede jaar behoort te houden
alsmede met het oog op de rechten van
de nagelaten betrekkingen.
Gedurende het eerste en tweede jaar
van algehele arbeidsongeschiktheid zou
derhalve de ongevalsuitkering 80"/0 van
het loon moeten bedragen en daarna zou
zij, zoals thans na 6 weken, bij alge
hele arbeidsongeschiktheid op 70"/0 kun
nen worden gesteld.
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
zou zij de eerste twee jaar een gedeelte
van 80"/0 en daarna een gedeelte van
70 % moeten bedragen. Evenals bij de
Ziekteverzekering ware het maximum
dagloon, waarnaar uitkering wordt ver
leend en premie moet worden betaald,
te stellen op f 16,-.
c. begrafeniskosten tot een maximum

van 30 maal het dagloon (hoogstens 
f 300,-). 

De Commissie zou deze bepaling in de 
huidige Ongevallenwet onveranderd wen
sen te handhaven. 
d. een rente aan de nagelaten betrek-

kingen.
De renten aan de nagelaten betrekkingen 
tot een maximum van in totaal 60"/0 van 
het dagloon van de tengevolge van het 
ongeval overledene, behoort slechts ten 
aanzien van de weduwe, de ouders en de 
schoonouders, overeenkomstig de thans 
geldende bepalingen (max. 30"/0 van het 
dagloon) te worden gehandhaafd. 
De aan de Ongevallenverzekering ver
bonden Wezenverzekering is tot stand 
gekomen in een tijd, waarin de Kinder
bijslagverzekering nog niet bestond. De 
Commissie is van oordeel, dat het thans 
gewenst is voor de wezen een speciale 
voorziening te treffen in het kader van 
de Kinderbijslagverzekering zodat deze 
voorziening in de Ongevallenverzekering 
kan worden gemist. 
VOORZIENINGEN BIJ INVALIDITEIT 

De bestaande voorzieningen zijn: 
a. in aansluiting op de Ziekengelduit

kering of anders, hetzij bij blijvende
invaliditeit onmiddellijk, het bij tijde
lijke invaliditeit na een jaar, een in

validiteitsrente naar rato van de waar
de der betaalde .premiën en de duur
der verzekering. Zulks alleen, indien
150 weekpremiën zijn voldaan, het
geen neerkomt op een wachttijd van
ongeveer drie jaar.

De Commissie is van oordeel dat ge
durende de eerste twee jaren geen 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
arbeidsongeschiktheid tengevolge van 
een onge'val, ziekte of invaliditeit. 
Gedurende de eerste twee jaren dient 
de invalide echter de gewone ziekengeld
uitkering te ontvangen. Na deze twee 

jaar behoort de uitkering geleidelijk te 
worden verlaagd. 
Deze invaliditeitsuitkering zou na de 
eerste twee jaren gedurende een jaar 
70"/0 van het .dagloon vervolgens ge
durende een jaar op 60°/o en tenslotte
tot de 65 jarige leeftijd op 50"/o. 
Voorts acht de Commissie het gewenst,
dat gebroken wordt met het bestaande
systeem, waarbij eerst bij een invaliditeit
van ruim 66% uitkering kan worden 
verleend en acht zij het juister dat de

uitkering evenals in de Ongevallenwet 
in verhouding staat tot het percentage 
van de arbeidsongeschiktheid en zo men 
hiertoe niet mocht overgaan het percen
tage van 662/a tot 50 te verlagen. 
b. genees- en heelkundige behandeling

of verpleging bij dreigende blijvende 
invaliditeit. 

De Commissie is van oordeel dat deze 
voorziening in de Ziekenfondsverzeke
ring dient te worden opgenomen. 
Wordt vervplgd. H. v. d. K. 

3let � """ de :Oaq, 

Één op de zes Nederlanders lijdt aan Kanker ! 
Kanker kan genezen worden ..... , . 

Wat is kanker? 
Volgens de grote "men" zou dat voor de 
wetenschap nog een probleem zijn. Dat • 
is echter niet juist. De medische weten
schap weet wel degelijk wat kanker is. 
Eenvoudig omschreven is kanker een 
weefsel-ontaarding. Een soort gezwel, 
dat steeds verder om zich heen grijpt en 
tenslotte de dood veroorzaakt. In Ne
derland sterft ongeveer één ·van de zes 
mensen aan deze ziekte. Het is dus wel 
een volksvijand in optima forma. 
De belangrijkste vraag is: kan kanker 
genezen worden? 
Het antwoord luidt: ja. Maar die beves
tiging wordt verzwakt door een voor
name bijkomstigheid: mits tijdig wordt 
ingegrepen. Kankergezwellen zijn niet 
zelden aanvankelijk pijnloos en wanneer 
zij inwendig ontstaan - bv. in de maag 
- bemerkt de zieke dat eerst als de
ziekte reeds bedenkelijk is voortge
woekerd. 
Een werkelijk afdoend geneesmiddel, dat 
ook opgewassen is tegen vergevorderde 
gevallen, bestaat nog niet. Kanker-be
strijding hangt ten dele nog steeds samen 
met uiterst kostbare instrumenten, moei
lijk te doseren bestraling enz. Zo nu en 
dan wordt de wereldpers toegeroepen 
door een gerucht dat eindelijk het mid
del tegen deze ziekte zou zijn gevonden. 
Maar telkens blijkt weer, dat deze ge
ruchten óf overdreven óf zelfs volkomen 
gefingeerd zijn. 
Maar dat betekent niet, dat de medici 

• totaal onmachtig staan tegenover deze
ziekte. En het betekent ook niet, dat er
geen vooruitgang in de kankerbestrijding
zou bestaan. Langzaam worstelt men
stap voor stap verder naar de oplossing
en aan die worsteling neemt Nederland
ook deel. Bekend is b.v. het Ned. Kan
kerinstituut te Amsterdam, dat over een
kostbaar instrumentarium beschikt ten
over een staf specialisten van naam.

HOE ONTSTAAT KANKER?
Kanker komt bij vrijwel alle levende we
zens voor. Zelfs bij planten heeft men
verschijnselen ontdekt, die identiek met
kanker zijn. Alleen de laagst-organische
wezens, de ééncelligen, zijn waarschijn-

Als U er tijdig bij bent 

lijk niet aan deze· ziekte onderhevig. 
Niet iedereen is even vatbaar voor kan
ker. Sommige gewoonten en beroepen 
schijnen een verhoogde vatbaarheid met
zich mee te brengen. Onder vegetariërs 
komen procentsgewijze maar weinig kan
kergevallen minder voor; het gebrek aan 
bepaalde vitaminen verhoogt de vatbaar
heid, evenals het gebruik van sterke 
drank. De leeftijd speelt ook een rol, ter
wijl intellectuelen minder door deze 
ziekte bezocht schijnen te worden dan
handarbeiders. Erfelijkheid schijnt daar
entegen weer geen of slechts een kleine 
rol te spelen. 
Een tot in de kleinste bijzonderheden 
nauwkeurig verslag over het ontstaan 
van deze ziekte kan de medische weten
schap nog niet geven. Evenmin is ook 
het proces bij een röntgenologische be
handeling volkomen ontsluierd. 

WAT DOET MEN 
TEGEN KANKER?

Het enige afdoende middel om kanker 
te voorkomen, zou onder de huidige om
standigheden een regelmatig medisch on
derzoek zijn. Maar om het hele volk in
dit onderzoek te betrekken, is practisch 
niet wel mogelijk. 
Maar al bevindt de kankerbestrijding 
zich in deze fase dus min of meer op 
het dode punt, anderzijds kan het pu
bliek niet genoeg doordrongen worden 
van de noodzaak om een medische be
handeling niet uit te stellen. Wie ver
moedt kanker te hebben - voor een 
leek is dat aanvankelijk niet vast te stel
len - of verschijnselen ontdekt die hij 
niet thuis kan brengen, ga naar een dok
ter. Menigeen bezweek aan kanker, om
dat hij zich te laat onder medische be
handeling stelde. 
Kanker is te genezen. 
De allereerste eis is: op tijd zijn. 
En wat het kanker-vraagstuk in haar ge
heel betreft, opgelost is het nog niet.
Maar geleerden en practiserende ge
neesheren gaan hand in hand ,en zullen 
niet rusten eer deze volksvijand over
wonnen is! 

Uit het land van Lief en Leed 
Twee soorten lief en twee soorten leed. 
Allereerst is daar het Zuid-Sumatraanse 
landschap waarin zich alles voltrekt on
der de afsluiting van het groengeweven 
bladerdak. 
Na een regenbui ruizelt de wind door 
het lover als fluisterde een koele mond 
liefkozende woorden door het glanzende 
haar van een exotisch schone jonk
vrouwe. 
De vaderlandse loofbossen lijken op de 
Sumatraanse oetan als een Hollandse 
gulle boerendeern op een onbetrouwbare 
zigeunerin. Hoe beeld- en kleurvoller de 
jungle, des te geniegpiger. Dat ervaren 
onze militairen in deze gebieden elke 
dag OFnieuw. 
Voor het eerst met een patrouille mee, 
verheugt men zich reeds van te voren op 
de natm1rschoonheden, die de patrouille
route de toeschouwer biedt. 
Het groepje mannen in gevlekte jungle
overalls vaart voorzichtig in een prauw 
door de rivierkolken, buigt aan de over
zij de groene haag uiteen om in het 
woud te verd,vijnen. 
Aanvanl:elijk is het pad vrij en de jon
gens ko,nen snel vooruit. Hier is alle ge
legenhei, 1 de schoonheid van bloemen, 
planten, struiken, lianen en gekleurde 
vogels k bewonderen. Hoe verder men 
echter komt, hoe langzamer het gaat. 
Het pad is overwoekerd, takken striemen 
en de taaie slingerplanten haken achter 
de scho,!nhakken met de bekende "lang
uit" -gevolgen. De vochtige atmosfeer .en 
de schemering in het onderhout doen de 
muskieten zelfs bij dag te voorschijn 
komen. 
Kleine zwermpjes, waarvan de dapper
sten onze dapperen belagen. En dan ko
men de moerasachtige plekken ... 
Het pad is verwaterd en aan weerszijden 
staat slappe, mufriekenden modder. De 
dikke takken, die er als bruggetjes over
heen liggen, zijn vermolmd en breken 
onder de soldatenschoenen. Het water 
dringt door de vetergaatjes en het zwart 
van de enkelstukken verdwijnt onder een 
grijze sliplaag. Even verder wordt het
pad weer steviger. 
Voort gaan ze met gulpende en zuigende 
stapgeluiden. Eén voelt een kriebeling in 
z'n sok. Reeds vermoedend wat het be
tekent, zet hij zich neer op een boom
wortel. Als het linnen enkelstuk is los 
gegespt, welt er een stijve bloedklodder 
te voorschijn. De sok naar beneden en 
daar hangt het slibberig lichaam van een 
bloedzuiger aan z'n been. Een andere 
zal juist beginnen te zuigen. Kikkervis-
achtig kwalletje ter grootte van een 
rozijn. Maar de andere heeft zich reeds 
volgezogen. Een brandend sigaretpeukje 
tegen het achterlijf en dan wringt het 
dier zich onder de huid uit, zo dik als de 
pink van een vrouwenhand en bijna twee 
keer zo lang. Een bloederig geheel. Ge
vaarlijk zijn ze niet, maar walgelijk en 

meer dan vijf van zulke exemplaren kun
nen merkbaar bloedverlies veroorzaken. 
Het is de plaag der moerasgebieden. De 
gehele patrouille is verplicht halt te hou
den want de kriebelingen worden talrij
ker. Honderd meter verder wéér water, 
wéér slijk en wéér slijk en wèèr de para
sieten, die door de vetergaatjes in je 
schoen kruipen. Wéér moeten de jon
gens er doorheen en dan wéér verder 
door het ogenschijnlijk liefelijke, maar 
inmiddels hartgrondig verwenste land ... 
De buitenposten van onze militairen aan
de rivier liggen in een schilderachtige 
omgeving. De dorpshuizen op palen, de 
scherpgetrokken ebbenhoutkleurige ge
zichten der Sumatranen, de rusteloze 
rivier met de kantbegroeiingen, en de 
afdrijvende uitgeholde boomstamprauw
tjes. Dit alles zou de kunstenaar-beschou
wer zeker naar tekenstift, penseel of mu
zieknotenblad doen grijpen. 
En dan dat avontuurlijke, zeker door heel 
wat jonge Nederlanders benijde leven 
van onze militairen temidden van deze 
bonte, geheimzinnige wereld. 
En het is ook werkelijk mooi om 's mor
gens bij het opgaan van de zon een duik
in de rivier te nemen en dan je spieren 
met de stroom te meten. En het is ook 
niet alledaags in Nederland om op zwij
nenjacht te gaan en een panter door de 
bomen te zien wegvluchten. 
Het is mooi, dat kampeerleven in het
huis van een gevluchte republikein met 
wachtloperij onder de palmen en met 
dierenconcerten. Een guitaarspeler zit in
een kring van weemoedige amateurzan
gers onder een flonkerend firmament. 
Het hart wordt zelfs week als je een mi
litair tijdens een patrouille een ondiep 
meertje ziet doorwaden met een steen in
de ene en de jonge kamphond met wa
tervrees, in de andere arm. 
Dat is de romantiek van het soldaten
leven. Momenten en beelden, die slechts 
een klein gedeelte van de dagelijkse 
vierentwintig uur uitmaken. Daarnaast 
blijven de veel langere tijden van werk, 
zweet en moeite. 
Een zware auto is vastgelopen. Drie kilo
meter ver in het oerwoud staat hij, 
scheef weggezakt in de modder. De jon
gens zitten erbij en dromen in de bran, 

• _<lende zon van een slok thee. Drie zijn
weggegaan om hulp te halen. Ze komen
terug met een andere wagen om te hel
pen trekken. Lukt niet. Kisten en vaten
moeten worden overgeladen; misschien,
dat er over een week wel een kraanwa
gen kómt.
Ze hobbelen weer verder over de weg
vol kuilen, tot ze aan een provisorisch
herstelde brug komen. Opnieuw uitladen
en als de wagen erover is, weer sjouwen
met vaten en kisten. Zo gaat het voort,
de ene moeilijkheid na de andere.
Keerzijde van de medaille ..... . 



Distributie=Nieuws 

OFFIClëLE BONNENLIJST. 

voor het tijdvak van 8 t.e.m. 21 Augustus 
Elk der volgende bonnen geeft recht ,op 
het kopen van : 
Bonnen voor brood en vlees 
087-2 Brood 800 gram brood (geldig

t.e.m. 14 Augustus)
088-2 Brood 200 gram brood (geldig

t.e.m. 14 Augustus) 
089 Brood 400 gram brood (geldig

t.e.m. 14 Augustus)
084 Vlees (reeds aangewezen) 100 

gram vlees (geldig t.e.m. 28 Aug.) 
085 Vlees 300 gram vlees (geldig tot 

en met 28 Augustus) 
086 Vlees 100 gram vlees (geldig tot 

en met 28 Augustus) 
Alle bonkaarten 808 
094 Algemeen 400 gram brood of 1 

rantsoen gebak. 
Tabaks- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808 
85 86 89 Tabak 2 rantsoenen sigaret-, 

t;n of kerftabak. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 6 Augustus worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen van strook 
2 kunnen vernietigd worden. 

OFFIClëLE PUBLICATIE. 
De Directeur van de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt het volgende be
kend: 
Uitreiking bonkaarten 810 geldig voor de 
periode van 29 Augustus t.e.m. 23 Octo
ber en toeslagkaarten 8I0/811 voor aan
staande en jonge moeders in de week 
van 9 t.e.m. 14 Augustus 1948 aan per
sonen waarvan de bonkaart niet is afge
stempeld. 
Boxtel in het Distributiekantoor, Burg
akker 3, van 9-12.30 en van 1-4-16 
uur, aan niet zelfverzorgers op : 
9 Aug. de letters Kuy t.e.m. Lo; 

11 Aug. de letters Lu t.e.m. Ne; 
12 Aug. de letters Neo t.e.m. Poi; 
13 Aug. de letters Po t.e.m. Scha. 
Liempde in café M. v. Vlokhoven, A 71, 
van 9-12 uur: 10 Augustus de letters 
A t.e.m. G (niet zelfverzorgers). 
Esch in café G. v. Schijndel, B 14, van 
13.30-15.30 uur, 10 Augustus de letters 
F t.e.m. G (niet zelfverzorgers). 
Haaren in café Wed. M. v. d. Braak, 
A 167, van 9-12.30 en van 14-15.30 
uur: 9 Augustus de huisnummers C 31-
rest C (zelfverzorgers). 
De bonkaarten worden verstrekt over
eenkomstig de ingeleverde inwisselings
bonnen. 
Medegebracht dienen te worden de 
Tweede Distributiestamkaarten en de 
losse inwisselingsbonnen. 
ATTENTIE. 
Voor de juiste dag van ,afhalen der bon
kaarten voor de periode van 24 October 
tot en met 18 December wordt het pu
bliek .verwezen naar de datum, die wordt 
afgestempeld in het blanco vakje (naast 
de inwisselingsbon) aan de voorzijde van 
de, op bovengenoemde data, uit te rei
ken bonkaarten. 

Wanneer gijzelf u fatsoenlijk 
kleedt, durft het dan ook te vra
gen aan degenen, die bij u loge
ren, zeker als ze naar de kerk 
gaan 111 

Drijvende weerstations 
Het heeft jaren geduurd, voordat de 
Atlantische Oceaan door de vliegende 
mens was overwonnen; tientallen moe
dige pioniers hebben pogingen onder
nomen om de grote vijver, die de Oude 
van de Nieuwe Wereld scheidt, te over
bruggen. En tientallen zijn verongelukt 
voordat de techniek deze vliegersdroom 
hielp verwezenlijken en het oceaanver
keer tot iets vanzelfsprekends gerekend 
werd. 

Het belangrijke weerbericht. 
Een belangrijke factor bij het luchtver
keer over de Atlantic is het weer; het 
kan boven de oceaan dikwijls geducht 
spoken en het zou voor de vlieger geen 
onverd�eld genoegen zijn, wanneer hij 
met zijn machine midden in een zwar� 
bui terecht zou komen. Wanneer h11 
echter is ingelicht omtrent de plaats en 
de bewegingsrichting van zo'n bui, kan 
hij deze ontwijken door er o� heen te 
vliegen en desgewenst kan h11 een ge
heel a�dere route kiezen. Hierdoor kan 
hij tevens met grotere nauwkeu_righeid 
zijn mee te nemen voorraad benzine be
palen; wanneer hij minder benzine be
hoeft te tanken, kan er meer betalende 
lading worden meegenomen, zodat door 
een juiste voorlichting aangaande het 
weer niet alleen veiliger, maar ook eco
nomischer gevlogen kan worden. Om 
deze redenen besloot de ICAO, de inter
nationale organisatie van luchtvarende 
landen, om eei:i organisatie in het leven 
te roepen, die te allen tijde voor be
trouwbare voorlichting omtrent het weer 
boven de Atlantische Oceaan zou kun
nen zorgen. In September 1946 werd op 
een internationale conferentie van de 
aan het oceaanverkeer deelnemende lan
den te Londen besloten tot het instellen 
van weerkundige waarnemingsposten in
de Atlantische Oceaan. 

Dertien weerschepen. 
Omdat zich in de Atlantic geen groot 
aantal verspreide eilanden bevinden, 
waarop men deze stations zou kunnen 
vestigen, werd besloten om op dertien 
verschillende plaatsen in de oceaan drij
vende observatieposten te stationneren, 
in de vorm van zg. weerschepen. Het 
voornaamste punt van de agenda van ge
noemde conferentie was het _vaststellen 
van de ligplaatsen van deze schepen en 
de verdeling ervan over de deelnemende 
landen. Tenslotte kwam men tot het 
volgende resultaat; de Verenigde Staten 
zouden zeven stations voor hun rekening 
nemen en een achtste met Canada 
samen, Engeland zou er twee verzorgen 
en bovendien nog een derde met Noor
wegen en Zweden samen, Frankrijk nam 
er een voor zijn rekening, en het laatste 
zouden Nederland en België samen 
nemen. 

Drie weken in volle zee. 
Het Nederlands-Belgische weerschip 
heeft zijn ligplaats gekregen op 47° N, 
15° W, d.i. ten Westen van Portugal. Op 
deze plaats ligt om beurten een Neder
lands en een Belgisch weerschip drie we
ken achtereen in volle zee, waarbij zij er 
zorgvuldig voor waken, dat zij niet van 
hun vastgestelde positie afwijken. 
Het Nederlandse weerschip "Cirrus" is 
een voonnalig fregat (kleine torpedoja
ger) van de Amerikaanse Marine, dat 
echter nog in zeer goede staat verkeert. 

Nog steeds 15000 Nederlanders 
·de gevangenen van de republiek Djocja
Langzamerhand is in alle kringen van 
onze samenleving bekend geworden, dat 
nog steeds duizenden land- en rijksge
noten gevangen worden gehouden in de 
republiek, doch helaas realiseert ons volk 

_ zich in 't algemeen nog niet voldoende 
wat dit betekent. 
Hebben 5 jaar bezetting en de naweeën 
van de oorlog ons zo afgestompt, dat 
jarenlange gevangenschap van duizenden 
onschuldige mensen in Ned.-Indië, geen 
drang tot hulpverlening, geen gevoel van 
verontwaardiging, ja zelfs geen gevoel 
van deernis meer weet op te wekken? 
Heeft het woord vrijheid voor ons een 
andere betekenis dan voor onze land
en rijksgenoten in de republikeinse con
centratiekampen? 
Het is de Gemeenschappelijke Actie van 
Nederl. Vrouwen, verenigend vrouwen 
van alle gezindten en zich stellend bui
ten en boven elke politieke richting, ge
weest, die sedert meer dan een jaar niet 
heeft opgehouden de regering steeds op
nieuw op haar plicht te wijzen, om onge
acht de belemmeringen van binnen- of 
buitenland, de onmiddellijke invrijheids
stelling van de rampzaligen te bewerk-
stelligen. 
Hoewel de regering herhaaldelijk ver
zekerde, dat het lot van deze mensen 
haar zeer ter harte ging en dat zij alles 
deed, om de bevrijding van deze onge
lukkigen te bevorderen, zijn er tot nu 
toe nog/geen van deze 15000 Neder
landers vrij gelaten. 
Moeten wij ons niet verbijsterd afvragen, 
hoe het mogelijk is, dat ri:geringsverte
genwoordigers op vriendschappelijke voet 
verkeren met de republikeinse macht
hebbers, die onze mensen gevangen hou
den en ook de toegang tot de kampen 
aan het Nederlandse Rode Kruis wei
geren? 

Hoe kunnen zij aan gezamenlijke fees
ten deelnemen, terwijl onze vrouwen en 
meisjes in gedwongen concubinaat leven 
met soldaten van de republiek? 
Is ons regeringsbeleid de weerspiegeling 
van ons volksgeweten? 
Laten wij ons bezinnen: wij zijn Chris
tenen en weten dus dat elk mensen
leven waarde heeft en dat wij Christelijke 
waarden als mededogen,. naastenliefde en 
rechtvaardigheid moe�n hoog houden. 
Mogen wij als Christenen dulden, dat 
jonge vrouwen en meisjes gedwongen 
worden een afschuwelijk en onterend 
leven te leiden als slavinnen of bijzitten 
van primitief denkende mensen, door hun 
leiders tot fanatisme en blinde haat op
gezweept? 
Door welke hel moeten onze zusters 
gaan, eer zij bevrijd zijn of de verlos
sende dood vinden? 
Er zijn in de republiek immers geen 
remmen! Geen angst voor vergeldin� houdt deze bende- en T.N.1.-leden at 
van daden van sadistische wreedheden. 
En ·moeten wij, moeders er in berusten, 
dat onze zonen die naar Indië zijn ge
gaan om de volken ginds te beschermen, 
door er rust en veiligheid te brengen, 
telkens ten offer vallen aan sluipmoord 
door extremitische bendeleden, die zich 
steeds weer op republikeins gebied te
rugtrekken? 
Het Nederlandse volk moet er zich van 
bewust worden, dat over de hoofden van 
de regeringsmannen heen, het oordeel 
der geschiedenis ons zal treffen en ver
oordelen. 

W. VAN 'T ROOD-GERT VAN WIJK
Secretaresse van de 

Gemeenschappelijke actie van 
Nederlandse Vrouwen .. 

De Gemeenschappelijke Actie van Nederlandse Vrouwen verzoekt Uw mening 
kenbaar te willen maken door onderstaand in te vullen en op te zenden aan ,liet 
Secretariaat, zodat de actie hiermede verantwoord is tegenover de gevangenen. 

Hierlangs afknippen. 
_:_::___ _________ _

Ondergetekende geeft na Uw artikel ,;Nog steeds 15.000 Ned��landers als �e
vangenen van de Republiek Djocja" gelezen te hebben, als z1in/haar mening 
te kennen: 

• Çndertekening :
Naam: 
Adres: 

Twee van deze schepen heeft Nederland 
van de Amerikanen overgenomen; hier
van is de Cirrus" nu provisorisch als 
weerschip i�gericht, terwijl het "tweed_e 
schip de "Comulus", te zijner ttJd defi
nitief voor deze taak zal worden omge
bouwd. 
De Cirrus" heeft een bemanning van 

• tota�i 56 koppen, bestaande uit radio
telegrafisten, radartechnici, meteorolo
gen, tesamen ongeveer 20 man, en ee� 
normale scheepsbemanning, De te�hm
sche uitrusting is zeer modern en mtge
breid • in de seinhut staan een aantal zen
ders �n ontvangers, waarmee regelmatig 
contact wordt onderhouden met schepen
en vliegtuigen, terwijl tevens op ge�ette 
tijden de weerberichten worden mtge
zonden. In een andere hut staat een 
radiobaken opgesteld; dit baken zendt 
om het kwartier gedurende drie minuten 
een reeks morsestrepen uit, onderbro
ken door het herkenningsteken (de let
ters N.B. van Nederland-België). Vlieg
tuigen, die dit baken peilen, kunnen, 
omdat de positie van dit baken ��n be
kend is, aan de hand van deze pe1l111g en 
een of meer peilingen van andere sta
tions hun eigen positie vaststellen. 

Radar.
Behalve deze radio-apparatuur bevindt
zich aan boord van de "Cirrus" een ra
darinstallatie.· Deze installatie bestaat 
eigenlijk weer uit twee afzonderlijke de
len• het eerste deel is de zg. oppervlakte
rad�r. welks _gol�_en horizontaal gericht 
zijn en een reikw11dte van 50 km hebben. 
Boven in de mast bevindt zich de radar
antenne die vanuit de kaartenkamer be
diend �ordt; de ronddraaiende antenne 
geeft een lichtende baan op het radar
scherm, dat eveneens in de kaartenka
mer is opgesteld. Wanneer nu een voor
werp op zee, b.v. een schip, door de 
radargolven word� getroffen, ontstaat op 
dit scherm een lichtende vlek; op een 
tweede scherm waarom een horizontale 
lijn zichtbaar i�, krijgt deze lijn een uit
slag naar boven. Door middel van een 
afstelknop kan men dan op een schaal
verdeling aflezen, hoever het voorwerp 
in kwestie van het weerschip verwijderd 
is. Een tweede radar-installatie heeft een 
schuin omhoog gerichte bundel en is 
bestemd voor het afzoeken van het 
luchtruim. 
Bij de radar- en radio-installatie �ebben 
.twee man dienst, die op de verschillende
i\ gebruik zijnde golflengten luisteren 
naar uitgezonden signalen. 

Een weerbericht gaat de wereld rond.
Verder hebben de telegrafisten de taak, 
om regelmatig het weerbericht door te 
seinen, dat hen door de meteorologen 
wordt opgegeven. Dit weerbericht bevat 
diverse gegevens betreffende het we:r 
ter plaatse op verschillende hoogten, die 
worden gemeten met een zg. radiosonde. 
Aan een ballon van ongeveer 1 ½ meter 
doorsnede wordt een aantal instrumenten 
opgehangen, en de stand daarva_n w_ordt 
door een kleine zender regelmatig mtge
seind. De uitgezonden gegevens hebben 
betrekking op luchtdruk, vochtigheid en 
tempera tuur; , zij worden opgevangen 
door een ontvanger aan boord van het 
schip; hier worden deze seinen op een 
instrument zichtbaar gemaakt, zodat men 
daarvan de benodigde gegevens kan af
lezen. Deze gegevens worden dan over
geseind naar Schiphol; hier worden zij
onmiddellijk doorgetelexd naar De Bilt; 
van hieruit worden ze op de internatio
nale telex gebracht, en langs deze weg 
komen ze bij de internationale weerbe
richtencentra die over de hele wereld 
verspreid liggen. Een kwartier nadat de 
weerberichten het weerschip verlaten 
hebben, zijn zij over de gehele wereld 
bekend. 
De weerschepen-organisatie bestaat nog
maar kort, maar zij heeft in die 
korte tijd bewezen, dat zij in een zeer 
grote behoefte voorziet. Zij levert een 
belangrijke bijdrage tot de veiligheid van 
het intensieve luchtverkeer over de 
oceaan. 

Wanneer gij op vac;antie naar 
buiten gaat, denkt er aan, dat God 
steeds met u gaat ! 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS BOXTEL 

Een goed Katholiek is IN de kerk,
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester
naar de sacristie terugkeert. 

De HH Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur �n om half 11 de Hoogmis, die 
zal worden opgedragen door de Boxtelse 
Neomist Pater van Roosmalen. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de Ie 
schaalcollecte voor het Liefdewerk van 
onze Arme Kerken, de 2e schaal voor 
de bizondere noden van het Episcopaat 
welke beide collectes wij ten zeerste in
uwe milddadigheid aanbevelen. 
Vandaag is het geen Mariagarde. Van
middag om half 4 H. Familie. Vanavond 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Don
derdagavond· om 7 uur Lof met �ozen
hoedje. Zaterdag is er gelegenheid tot 
biechten 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. jrgt. 
voor Cornelis v. d. Meyden; z.a. gel. 
H Mis voor de overleden familie van 
Tits; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Ge:• 
dina Timmermans; om half 8 gel. H. Mis 
voor Antonius de Visser; z.a. gel. H. 
Mis voor Martinus Giesbers; om half 9 
gel H Mis voor Wilhelmina v. d. Krab
be�-v. • Uden; om half 10 gez. H. Mis 
tot bizondere intentie. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. jrgt. 
voor Deken Franciscus de Wijs; z.a. gel. 
mndst voor Andreas de Visser; H. Hart
altaar • gel. H. Mis voor Gijsbertus Looy
mans • om half 8 gel. mndst. voor Jo
seph;s Schalks; z.a. gel. H. Mis voor 
Harrie v. d. Wetering; om half 9 gel. 
H. Mis voor Jan Raaymakers in de rar.
van het H. Hart overleden; om hal 11 
Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Adrianus van Oerle; z.a. 
gel. mndst. voor Hendricus v. d. Boer; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Francis
cus Verheyden v.w. de Jongens in Indië; 
om half 8 gel. H. Mis voor onze jongens 
in Indië v.w. Maria's Biddend Leger; 
z.a. gel. H. Mis voor Gerardus v. Brun
schot v.w. het gezamelijk personeel van 
Van Oerles weverijen; om half 9 gel. 
H Mis voor Alfonsus van Vlerken.
DONDERDAG: om kwart voor 7- gez.
mndst. voor Petrus Laus; z.a. gel. mndst. 
voor Maria v. d. Loo-v. d. Langenberg; 
H. Hartaltaar gel. jrgt. voor Helena Tim
mermans; om half 8 gel. H. Mis voor 
Anna v. Oerle-v. d. Ven; z.a. gel. mndst. 
voor Wilhelmina van Hal-de Wit; om 
half 9 gel. H. Mis voor Kapelaan Bless. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Mechelina Pennings-v. d. Akker; 
z.a. gel. mndst. voor Adriana van Min
derhout-Simons; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor de 3 gesneuvelden van de Eind
hovenseweg; om half 8 gel. jrgt. voor 
Laurentius v. d. Meerendonk; z.a. gel. 
H. Mis voor Hendrica Cijffers-Bruns;
om half 9 gel. H. Mis voor Louis van 
Rooy v.w. de buurtkinderen. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Adrianus v. d. Meyden; z.a. 
gel. H. Mis voor Michaël v. d. Meyden 
en Anna v. d. Ven; H. Hartaltaar gel. 
H. Mis voor Johannes Franciscus van
Kempen; om half 8 gel. H. Mis voor 
Laurentius Groenendaal; z.a. gel. mndst. 
voor Franciscus Verheyden; om half 9 
gef. gez. jrgt. voor _Adriana Leermakers
Avendonks. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks een H. Mis voor een óver
ledene. 
Het H .Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Jacques Joseph Rene Du
chateau geb. en won. te Eben Emael 
(België) en Anna Maria Theresia van 
Oerle geb. en won. in deze parochie; 
Christianus Johannes Pijnenburg geb. en 
won. in de par. van het H. Hart en 
Francisca Adriana Bekers geb. en won. 
in deze parochie; Johannes Jacobus v. 
d. Staak en Hubertha van Dun beiden
geb. en won. in deze parochie; Ember
tus Petrus v. d. Besselaar en Gerarda 
Gerdina Leyten beiden geb. en won. in 
deze parochie; Petrus Hendricus Pastoor 
en Gijsbertha Maria v. d. Brand beiden 

W 
geb. en won. in deze parochie, waarvan 

Kleine eetjes heden de 2e afkondiging geschiedt. 
TOERISTENVLIECTUIG 

• VOOR AUTOPRIJS.

In de naa�te toekomst zal een Franse fa
briek een vliegtuig voor toeristische doel
einden in grote serie vervaardigen, de 
Norecrin Il, waarvan de prijs niet boven 
die van een auto zal liggen en de eerste 
exemplaren reeds aan de afnemers zijn 
geleverd. 
De Norecrin Il kan vier passagiers ver
voeren en heeft een snelheid van 220 km 
per uur. De motor van 135 pk verbruikt 
slechts 12 liter benzine op de 100 km. 
OOSTERSE INHEEMSE KLEDER
DRACHT WESTERSE MODE? 
Een grote Parijse modeontwerper is na
zijn terugkeer van een reis in het Ve�re 
Oosten op het idee gekomen om de in
heemse klederdracht aan de nieuwe 
mode van het Westen aan te passen. Er 
is in Parijs zojuist een show . gehoud�n 
van deze originele verzameling. Wie 
weet krijgen wij straks nu weer zwaar
gesluierde vrouwen in onze straten .. .... 
BEHANDELING VAN 
LONGZIEKEN AAN HUIS. 

Een jonge Franse geleer1e, M. Pierre 
Banet, 25 jaar oud, heeft in het Centrum 
voor Wetenschappelijk Onderzoek van 
Marseille een nieuwe uitvinding na�r 
voren gebracht, die een totale _revolutie 
teweeg brengt in de behandeling van 
longziekten. .. Deze uitvinding maakt het nl. mogelt1k 
penicilline-houdende lucht in de longen 
te verspreiden. Dit apparaat, dat gemak
kelijk hanteerbaa: is, maakt b_:han<leli�� aan huis van zieken mogelJJk, terw11l 
men ze voordien naar de ziekenhuizen 
moest overbrengen. 

Adrianus Antonius Brekelmans geb. te
Vught (St. Petrus) en won. te Gemonde 
en Martina Cornelia van de Ven geb. 
te Udenhout en won. te Boxtel; Johan
nes Leyten geb. en won. in deze par. 
en Petronella Wilhelmina Reynen geb. 
en won te Oisterwijk (par. St. Jan); 
Henricus Leonard Marie Lenders geb. en 
won. te Boxtel (H. Hart) en Elisabeth 
Maria Wilhelmina Cornelia Josepha v. 
d. Meyden geb. en won. in deze paro
chie, 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. 

PAR. H. HART, BOXTEL. 

12e Zondag na Pinksteren. 8 Aug. '48 
De te open-schaal-collecte is voor de ge
luids-installatie; de 2e voor de B. N. De 
Hoogmis is met volkszang. Om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje en volkszang voor 
onze "Jongens" in Indië. 
Maandag feestdag van de H. Pastoor 
van Ars. 
Zaterdag vigilie van Maria ten Hemel
Opneming, geboden onthoudingsdag. 
Men mag dan geen vlees of jus uit vlees 
gebruiken. 
Biechthoren van 3-4 uur en van 6-8 
uur. 
ZONDAG 8 Aug.: 6 uur lezende dienst; 
7 uur Ld. voor de parochie; 8 uur Ld. 
Christiaan Merkx v.w. Broed. Pastoor 
van Ars; kwart over 9 Ld. Rosalia Her
mes-Schüller v.w. Broed. H. Bloed; half 
11 de Hoogmis z.d. Johanna v. Schijnclel
Zwanenberg. 
MAANDAG 9 Aug.: 7 uur z.j. Heer Jan 

. de Leijer; l.j. Wilhelmina v. Oorschot-

BRABANTS CENTRUM 

OP UW NIEUW ADRES. 

Bij alle rompslomp van verhuizing 
moet U toch niet vergeten Uw 
adresverandering t ij d i g op te 
geven aan de administratie, Mo
lenstraat 19. Het is een kleine 
moeite en U ontvangt dan 
Brabants Centrum zonder onder
breking. 

De Administratie. 

v. d. Sloot; kwàrt voor 8 l.j. Jan v. d. 
Meyden; Ld. Theodorus Barten v.w. zijn
vrienden; hàlf 9 l.j. Jan Johannes v. 
Eyndhoven; Ld. Johanna Nouwens-v. 
Houtum.
DINSDAG, 10 Aug.: 7 uur Ld. Jan van
Berkel v.w. de Kraamverzorgsters; I.m. 
Tonnie Nooren; kwart voor 8 I.m. Alle
gonda van Dijk; I.m. Johanna v. d. 
Sande-Merks; half 9 Ld. lev. 1. St. Elisa
bethvereninging; I.m. Henrica v. d. 
Broek; 10 uur Gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG, 1 t Aug.: 7 uur Gef. ,z.j.
de Heer Jan de Vries en Catharina Pacl
denburg z.e.; I.m. Theodorus Barten;
kwart voor 8 Ld. Marinus Hoezen te 
's Bosch overl.; I.m. Maria Langenhuizen
Stüpp; half 9 Ld. Christiaan Merkx; I.m. 
Roos v. Susante-Litjes.
DONDERDAG, 12 Aug.: 7 uur Ld. uit
dankbaarheid; Ld. overl. fam. Barten
Dicks; kwart voor 8 Pl. I.m. Christiaan 
Merkx; Ld. Barbara Nouwens-v. d. Mee
ren; half 9 z.d. Jan v. Berkel v.w. de 
Buurt; I.m. Johanna v. Heeswijk-Covers. 
VRIJDAG, 13 Aug.: 7 uur z.j. Johanna 
Heeren-Kuppen; Ld. Clazina v. d. Gouw
v. d. Dungen; kwart voor 8 Ld. Maria 
Hoevenaars; I.m. Martinus v. Eyndho
ven; half 9 l.d. Antonius Wagenaars en 
echtg.; Ld. Adrianus Franciscus Wage
naars. 
ZATERDAG, 14 Aug.: 7 uur Pl. I.m.
Willibrord v. Zeeland; l.j. Anna v. Eind
hoven-Kop; kwart voor 8 Ld. Willem v. 
Eindhoven en echtg.; I.m. Gerardus Elis
sen; half 9 Pl. z.j. Karel Smit; I.m. Ro
salia Hermes-Schüller. 

PAR. H, LAMBERTus; GEMONDE. 
12e Zondag na Pinksteren 

ZONDAG. half 8 H. Mis welzijn der 
parochie; 10 uur jaarg, Antoon v. d. 
Heijden. 
MAANDAG: half 8 jaarg. Joanna Maria 
hsvr. van Ant. v. d. Heijden. 
DINSDAG: half 8 jaarg. Henricus Schel
lekens. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. Regina hsvr. 
van Henricus Schellekens. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. Henrica v. 
Logten. 
VRIJDAG: half 8 jaarg. Adrianus v. Ru
remonde. 
ZATERDAG: half 8 jaarg. Anna Je 
Vroom. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag: H. Mis Adrianus v. Oirschot 
vanwege de buurt. Dinsdag H. Mis voor 
overledenen. Woensdag H. Mis bijzon
dere intentie. Donderdag H. Mis Henri
ca Manders. Vrijdag H. Mis Adrianus v. 
Ruremonde. Zaterdag H. Mis Henrica 
v" Logten. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
12e Zondag na Pinksteren 1943. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v. 
d. parochianen; half 9 H. Mis voor J0-
hanna Maria v. Nunen-v. d. Schoot; IO 
uur gez. jrgt. voor Johanna Maria v. d. 
Schoot-Vrenssen. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk, de 2de voor B. N. 
Vergadering van de St. Vincentius
vereniging. 
Half 3 Lof met rozenhoedje om God's
zegen te verkrijgen over Orion en de 
kapel v. Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; hierbij wordt de kerk met 
'n kaars vereerd; half 9 vergadering van 
de St. Elisabeth-Stichting in de pastorie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor een.zie
ke; 8 uur H. Mis voor mevr. v. Lies
hout-de Werdt. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis vanwege
St. Theresia-bus: ,,Gedenk onze jongens 
in Indië"; 8 uur H. Mis voor Huberdina 
Leyten-Schellekens en Gerardus de zoon.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Hendrikus v. d. Loo; 8 uur H. Mis tot 
intentie v. d. leden der Godvuchtige ver
eniging ter ere v. d. H. Theresia v. h. 
Kind Jezus. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus 
Brands, Gerarda Walraven hsvr. en Jan 
de zoon; 8 uur H. Mis voor mej. Anna 
Maria Peijnenburg-v. d. Sande. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Barbara 
v. Kasteren, wed. Hendrikus Veroude 
8 uur H. Mis voor mevr. Maria Maas
de Werd. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
half 7 tot 8 uur, daarna Lof met rozen
hoedje, om het communisme af te weren 
en opbloei van het verenigingsleven op 
Katholieke grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Waltherus Vingerhoets te 's Bosch, 
Christina v. d. Linden-v. Reen te Beers, 
WelEerw. Heer F. Bless te Eindhoven, 
Leonarda Cornelia Renders alhier en me
juffr. Maria Maas-Lamers te Grave 
overleden. 
Aanbevolen een noveen ter e·re van de 
H Jozef tot uitkomst bij moeilijkheden. 
ZONDAG 15 Augustus: 7 uur H. Mis 
tot intentie v. d. parochianen; half 9 H. 
Mis voor Marinus v. Griensven te Box
tel overleden; 10 uur gez. mndst. voor 
Leonarda Cornelia Renders . 



PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

nebroek; 8 uur l.j. Maria v. Rooy. 
ZATERDAG: half 8 z.j. Gerardina Ger. 
Philippus Tinnebroek; 8 uur l.j. Ant. 
Thomassen, Cornelia en Johanna de 
huisvrouwen. 

Corn. zoon van Adr. v. Kempen-v. Hoof; 
Andreas Henr. Maria zoon van Joh. v. 
Roosmalen-Venneulen. 

sen te Boxtel over!.; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 

Om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Vigilie. Er is gedispenseerd in 
de vastenwet, niet in de onthoudingswet. 
Vlees en jus uit vlees zijn dus dien dag 
verboden. 

12 Zondag na Pinksteren. 8 Aug. '48 
ZONDAG: half 7 I.m. tot bijz. intentie; 
8 uur I.m. tot welz. der par.; 10 uur z.j. 
mei. Elisabeth Mart. v. d. Broek; 3 uur 
Lof. 

MAANDAG: 7 uur H. Mis Jan van den 
Aker. 

ZONDAG: feestdag van 0. L. Vr. He
melvaart; half 7 I.m. tot welz. der par.; 
8 uur l.j. Petrus Scheutjens; 10 uur z.m. 
levende leden der proc. naar Kevelaer; 
3 uur plechtig Lof met processie. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. 

12e Zondag na Pinksteren. s.s.'48 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis voor de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor versiering en licht 
op 15 Aug., dag van eeuwigdurende aan
bidding in onze parochie. We bevelen 
deze collecte zeer in de milddadigheid 
der gelovigen aan. Derde voor Bijz. 
Noden Episcopaat. Na de middag om 3 
uur Lof met rozenhoedje; na het Lof 
een lied. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis Caspert van 
den Aker te Boxtel overl. 

Maandag tot Zaterdag 7 uur z. 7e Adr. 
v. Abeelen.
MAANDAG: half 8 z.j. Corn. v. Ger
wen en Anna Maria hsvr.; 8 uur I.m. 
Caspar v. d. Aker, overl. te Boxtel. 
DINSDAG: half 8 z. mndst. Adr. Kup
pens; 8 uur I.m. Maria Joh. v. Leest, 
over!. te Best. 

In de Kapel der Eerw. Zusters. 

WOENSDAG: 7 uur H. Mis Dr. van 
Rooij van zijn oud-patiënten uit Esch. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis Albertus 
van Rulo vanwege Br. H. Bloed. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis Hendricus van 
der Kammen vanw. Br. H. Bloed. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis Bijzondere 
Intentie. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak. H. Mis Albertus van Rulo. H. Mis
Hendricus van Rulo. 

ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: 7 uur voor Antonius 
Kluytmans; half 8 voor Cornelia van 
Hal•van Riel. 

WOENSDAG: half 8 z.j. Christina en 
Lamb. v. Gerwen; 8 uur l.j. Ant. Petrus 
v. Alphen.
DONDERDAG: half 8 z.j. Adr. en
Adriana v. Gerwen; 8 uur l.j. Arnolda 
Hub. v. d. Laar. 

Maandag tot Woensdag 7 uur I.m. Ant. 
v. d. Pas, v.w. het personeel van v. Oer
le's fabrieken. Donderdag en Vrijdag 7 u. 
I.m. Dr. v. Rooij en zoon vanwege ver
schillende patiënten. Zaterdag en Zon
dag 7 uur I.m. over!. familie v. Gaal
Laemers. 
7e Adr. v. Abeelen over!. Liempde.
30e Caspar v. d. Aker over!. te Boxtel;
Maria joh. v. Leest overl. te Best; Jacoba 
v. Diessen over!. te Boxtel.

Zaterdag, vigilie voor 't feest van 0. L. 
Vrouw ten Hemel Opneming, geboden 
vasten- en onthoudingsdag (in de vasten 
gedispenseerd). 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 

Zondag 8 Augustus 

Deze middag om 3 uur Lof met rozen
hoedje. 

DINSDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker, vanwege zijn vriei:iden; half 8 voor 
Antonius Kluytmans. 
WOENSDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor de Wed. Derkin
deren te Liempde overleden. 
DONDERDAG: 7 uur voor Caspar van
den Aker; half 8 voor Maria Cornelia 
van Roosmalen-van Griensven. 
VRIJDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker. 

VRIJDAG: half 8 z.j. Ger. Philippus Tin-
Gedoopt: Wilh. Corn. dochter van Pe
trus Habraken-Huyskens; Mart. Joh. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Maria van de 
Meerendonk•v. d. Leest te Eindhoven 
over!.; half 9 H. Mis Koosje van Dies- Dinsdag: Feest van den H. Laurentius. 

ZATERDAG: half 8 voor Caspar van 
den Aker. 

Wederom vertrouwde God Te koop een toom beste big• Te koop een toom zware big
aan onze zorgen een zoon toe, gen. Jennissen, Liempde. gen G.Y., bij Th. van Oirschot, 
die wij noemen: ----------- Gemondseweg 7.Te koop een nieuw onderstel 

van een dresseerkar met pa
tentas. C. Spikmans, Liempde 
D 71. 

ARJEN 
A. Witteveen
C. Witteveen-Hendriks

Boxtel, 3 Augustus 1948. 
Rechterstraat 22. 

JAN GIELEN 
en 

LENY VAN EERT 

geven U kennis van hun vóor
genomen huwelijk, waarvan de 
voltrekking zal plaats vinden 
op Dinsdag 17 Augustus a.s. 
om half tien in de Parochie
kerk van het H. Hart te Box
tel. 
Helden, Ruischstraat 14. 
Boxtel, Tongersestraat 14. 

Bij het droevig verlies van 
onze geliefde Dochter en 
Zuster 
KOOS JE VAN DIESSEN 
betuigen wij H.H. Geeste
lijken, Dr. Kluytmans, Juf
frouw Betsie v. d. Ven, Fa
milieleden, Buurtbewoners, 
Vrienden en Kennissen on
ze oprechte dank voor de 
betoonde belangstelling tij
dens haar ziekte en bij 
overlijden. 

]. v. DIESSEN-MAAS 
en Kinderen 

Boxtel, Eindhovenseweg 10c 

Geslaagd zijnde voor het 
examen Algemene Handels
kennis dank ik de heer A. J. 
Robben, Nieuwe Kerkstraat 
87. voor de van hem genoten
opleiding. 

Harrie Endstra. 

Te koop bij G. v. Rulo, Klein
hoekje B 77, Liempde, 4 zware 
G.Y. Biggen. 
Te koop bij M. Habraken, 
Luisel 12, Boxtel, vier beste 
driftvarkens, waaronder ge
merkte. 
Twee percelen nagras om te 
weiden in Onrooi en een per
ceel in Liempde, bevragen bij 
A. v. d. Sande, Tongeren 49.
Gevonden: Damesvest, tegen 
advertentiekosten terug te be
komen, Molenstraat 1. 
Verloren, op Donderdag 29 
Juli, een gouden broche, ver
moedelijk tussen Ons Doel
straat en Stationsstraat. 

Gedipl. naaister heeft nog tijd 
om alle voorkomend naaiwerk 
aan te nemen. Uitsluitend 
thuiswerk. Beleefd aanbeve
lend, Sj. v. d. Bruggen, Mun
sel 13, achter Huize La Salie. 

Te koop: een jongensfiets 7-
14 jaar, zo goed als nieuw. 
Merheimstraat 34. 

R. K. J, B. Afd. BOXTEL 

Algemene 

Vergadering 
Te koop: 2-persoons houten der R. K. J. B. afd. Boxtel
ledikant met matras en bed. 
Stationstraat 22. op Zondag 8 Aug. 

Te koop: Belgische kachel, 
kinderledikant, box, kinder
stoel en kruiwagenwiel. Alles 
in goede staat. Munsel 23. 

:R,.:Jl. i!.and&iiwec:s! 
Koopt Uw Zaden rechtstreeks 

zonder tussenpersonen of agenten. 

Gras� en Klaverzaden, 
Knollenzaad, Lupinen 

en Spurriezaad. 

Firma Gebr. van Oers 
Granen en Zaden 

Breukelsestraat-Eindhovenseweg 

na de Hoogmis in de R. K.
Landbouwschool. 

Belangrijke agenda. 
Trouwe opkomst. 

Namens het Bestuur,
H. PEIJNENBURG, Secr.

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel • 
Prins Bernhardstraat 3J 

Telefoon 512 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

ELASTIEKEN KOUSEN 

BIJ 

(dun en lang) 

STEUNZOLEN 

BREUKBANDEN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 
Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Een uitkomst voor eenieder: 
Bedorven lederen kleding - Harde klevende o lie, 
jassen - V,rschote11 damestas,-en - Vu,le vlekkerige 
schoenen ( óók suede) - Slechte kinderwagenka ppen 
- 13esmeurde bekledini;:en - Opspuiting v.n rijwielen
e.a. - Nieuwe kinderwagenkappen - Onderhouds,
middelen (samengesteld door bekend scheikundig 
laboratorium) voor lederen kleding, o liejassen, 
voetballen en paardentuigen. 

Dit alles levert, herstelt, repareert en 
verft IN ALLE KLEUREN en op VOLLE 
GARANTIE de vanouds bekendste lederen 
kledingfabriek en ververij van ons land. 
Vervoeg U om inlichtingen, voor prijzen en mogelijk• , 
heden over spoedreparabes en vervingen bij: . 1 

Voor Gemonde e.o. P. VALKS, Mr. Schoenmaker Nieuwstraat, Boxtel. 
" Liemde e.o. J, v. d. WIEL, Mr. Schoenmaker, Liempde en

DE NIEUWE BIOSCOOP 

Vrijdag 6 Augustus, 8 uur 
Zaterdag 7 Augustus, 8 uur 
Zondag 8 Augustus, 6 en 8 uur 

Amerika's Populairste Sterren 

MARIA MONTEZ JON HALL SABU 
GEHEEL IN KLEUREN! 

De Cobra-afgod 
Een Zuidzee-drama dat zich afspeelt op een 
vreemd eiland. Een film zo groots �n meeslepend 

dat U vergeet waar U bent. 
14 jaar. 14 jaar. 
Maandag t/m Woensdag telkens te 8 uur 

Een fantastische twee,weekse seriefilm 
LINDA STERLING in: 

Het purperen monster 
14 jaar. 14 jaar. 

Volgende week G I L DA. 

Let daarna op onze Kermisprogramma's. 

GEVRAAGD voor fabrieks•kantoor te Boxtel 

een vr. jongste bediende 
bij voorkeur met MULO-opleiding. 

Een typiste 
met M ULO,opleiding, enige practische 
ervaring en vlot kunnende typen. 

Uitvoerige sollicitaties onder no. 288. 

onBOEKHANDEl 

Tegen beloning terugbezorgen 
Ons Doelstraat 11. 
Te koop bij A. de Rooij, Len
nisheuvel 113 B, een toom 
beste biggen. 
Te koop een kalfvaars bij A. 
Verhoeven, Mijlstraat 33. 

" Boxtel e.o. voorlopig EETGERINK, Eindhovenseweg 42, Boxtel. 1 � 

Bij Vos Uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht 1 

· :�- V O S l 
I
·-·.-·

Het fijnste
· d plantages··· van e 

Zet een. o-E \(.ofne • • •· 
7,ct een kopie ln beide gevallen

0-E Thee· · • drank.kopie kostdijkc . 
Slachtkippen te koop. Eind
hovenseweg 72. 
Te koop een toom beste big
gen bij P. Schoenmakers, Mun
sel 7. 
Ter stond gevraagd Net Meisje 
als Winkeljuffrouw. Wed. F. v. 
Elten, Stationstraat 9, Boxtel. 
Te koop aangeboden in goede 
staat zijnd wandelwagentje. 
Bevragen Stationsstraat 86. 

:..c� Stationstraat 44 • 

Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit. , ., 
----------------------1 ;'S_,_;,,J 

Van 8 t/m 15 Augustus 1s onze zaak • •·, 

vanwege vacantie gesloten 

Firma M. CORVERS en F. VERHAGEN 
Achter 't Stadhuis 17 • 

Salonf auteuils 

,, van een ·kk1ng 
geniet u vo\ vcrkWI •

V 1 aroina.. vo\ geur, es oplevereno wat de p\antag 
\-let beste 

k U in dk pa 1e 

···no�!,� f g�
JL;r-Q) 

� 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

U wilt toch ook wel eens e\Jen 
gemakkelijk en rustig zitten? 

Wij hebben een mooie sortering 
en Koopt bij Bert van den Braak ! 

fauteuils, allen even modern 
en.... prettig zittend. 

Komt U 'ns even kijken? 

Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

'J. J Willeoeen- Woninginrichting
Rechterstraat 22 - Boxtel 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

Van 6-10 Augustus 
Opruiming zonder punten 
JONGENSJASJES 
MEISJESMANTELTJES 
MEISJESJURKEN 
JONGENSPAKJES 
DAMESPULOVERS 
JONGENSSLIPOVERS 

BABYPAKJES 
BABY JURKJES 
DAMESSCHORTJES 
TRlCOTROKJES 
KINDERKOUSEN 

EXTRA AANBIEDING 

KINDERLEDIKANTJES vanaf f 9,75 
KINDERBOXEN . ,, ,, 13,75' 
KINDERSTOELJ;N ,, ,, 29,00 
BEKLEDE WIEGEN ,, ,, 19,00 
ZIE ETALAGE ZIE ETALAGE 

v. Hout:::Ververgaard
Stationstraat - Hoek Molenstraat 1 

rrettig wonen in EI G EN huis ! 
Vraag eens de aardige ROHYP
brochure aan, waarin U lezen 
kunt, hoe dit ideaal ook voor 
U te bereiken valt. U behoeft 
slechts deze coupon ingevuld 
op te zenden. 

COUPON Gaarne ontvang ik Uw brochure 
,,EEN GESPREK" 
Naam-··-·······-··-····--------------
Adres -·-·······----·------------
Woonplaats··---·-···-·-······-·········---····················--····· 

s.v.p. invullen in blokletters.
N.V. BOUWKAS "ROHYP'• STADHOUDERSKADE 6, A•DAM (W.) 

Districts-inspecteur: N. TH. RUITER 
's-Hertogenbosch - Kruisstraat 31 - tel. 8427 (K. 41001 

Tot en met Zaterdag 7 Augustus 
handhaten wij onze succesvolle 

Punten-vrije verkoop 
Weer voorradig: 

Kinderkousen alle maten 
Kindercapes met capuchon 
Damespullovers en truitjes 
Zakdoeken 
Jongensbroeken alle leeftijden 
Peignoirs 
Badpakken 
Wollen flanel 
Koordfluweel 
Alle soorten hoofddoeken 

en vele andere artikelen 

Natuurlljk bij 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Voor een onberispelijke opmaak 
van Uw boorden en overhemden 

,,D E N D R I ES" 
Rijksweg 2, Boxtel. Telefoon 232 

Aflevering binnen een week. 
Ophalen en thuisbezorgen gratis. 

1kemt qéén cis�! 
Uw oqen !lijn te flostS.aat:. 

Voor 
B r i 11 e n naar een Speciaalzaak 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

Tel. 8079 • DEN BOSCH 

Leverancier van alle Ziekenfondsen 

r 
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Een]ubilerend Kerkvorst 
ZIJNE EMINENTIE JOHANNES KARDINAAL DE JONG : 
66e Bisschop van Utrecht sinds St. Willibrord. 
6e Aartsbisschop sinds het herstel der Hiërarchie. 
Geboren te Nes op Ameland, 10 Sept. 1885. Priester gewijd 15 Augustus 
1908. Assistent te Amersfoort (H. Franc. Xaverius) 1911. Conrector van 
het Moederhuis van 0. L. Vrouw te Amersfoort 1912. Professor in de 
Kerkgeschiedenis te "Rijsenburg" 1914. President v. h. Gr. Seminarie 
,,Rijsenburg" te Driebergen 1931. Benoemd tot Coadjutor van de Aarts
bisschop 3 Augustus 1935. Bisschop geconsacreerd 12 Sept. 1935. Benoemd 
tot Aartsbisschop 8 Febr. 1936. Tot Kardinaal gecreëerd 18 Febr. 1946. 

Op Zondag 15 Augustus, feest van Onze 
Lieve Vrouw ten Hemelopneming, zal 
het veertig jaar geleden zijn, dat Z. Em. 
Johannes Kardinaal de • Jong, Aartsbis
schop van Utrecht, tot priester werd ge
wijd. Dit geschiedde in het seminarie te· 
Rijsenburg, waar de jeugdige priester 
later het professoraat zou bekleden. En 
de wijding van het priesterschap werd 
ontvangen uit handen van Mgr. H. van 
de Wetering, Aartsbisschop van Utrecht, 
op wiens stoel jaren later Johannes de 
Jong zou zitten. Droeg hij als neomist 
zijn eerste Heilige Mis op in 
het kerkje van Nes op Ameland - ver 
weg uit de bewoonde wereld - nu zal 
hij zijn 40-jarig priesterschap vieren met 
het opdragen van een pontificale Hoog
mis in het Utrechtse stadion, daarbij ge
kleed in het vorstelijk purper van een 
kardinaal! 
De levensgang van de 62-jarige Kardi
naal is zeer merkwaardig geweest. Gebo
ren te Nes op Ameland als zoon van een, 
bakker, voelde hij zich al vroeg tot het 
priesterschap geroepen. Zijn moeder en 
de pastoor, die 52 jaar de parochie op 
het eiland heeft gediend, hebben die roe
ping versterkt. De moeder stierf in de 
tijd, dat Johannes studeerde. De pastoor 
mocht het beleven, dat Johannes priester 
werd en dat was voor die pastoor een 
zeldzame vreugde, want sedert 1517 had 
het eiland geen enkele priester opgele
verd. Maar de priester, die er dan na 
vier eeuwen weer vandaan kwam, was er 
een van bijzondere kwaliteiten. Ter vol
tooiing van zijn studies reisde johannes 
de Jong naar Rome en weldra deed hij 
zich gelden als man van wetenschap. 
Speciaal de kerkgeschiedenis was het ter
rein van zijn onderzoekingen. Geen 
wonder, dat hij zich na enige tijd _be
noemd zag tot professor aan het semma
rie te Rijsenburg. 

Een gewichtiger taak. 

In Rijsenburg voelde de hoogleraar zich 
thuis. Hij hield van het beschouwende 
leven en zou graag in het seminarie zijn 
gebleven. Maar hij was tot gewichtiger 
taak geroepen. Tot zijn grote verbazing 

Streven naar Macht 

Er is geen enkel· streven zo de mensen 
ingeboren als 't streven naar macht. 
Reeds bij de kinderen zien we 't verlan
gen boven de anderen uit te steken, de 
andere kinderen de baas te spelen. Gro
ter, flinker, sterker te zijn dan z'n even
mens, dat is een verlangen van velen 
van ons. 
Wat we nu in 't privé-leven zien, dat 
vinden we altijd in grotere vormen terug 
in de gemeenschap. De macht in handen 
te krijgen is de doelstelling van zakenlui, 
politieke partijen, standsorganisaties, 
landen of naties en soms zelfs wereld
delen. 
En toch ligt in dit streven naar macht 
de dood geborgen. Waar b.v. één poli
tieke partij de macht in handen krijgt, 
daar is 't begin van de chaos, 't onrecht 
en de revolutie. Hetzelfde is 't geval met 
de standsorganisaties. Wordt de macht 
van één enkele organisatie zo groot, dat 
zij de alleenheerschappij heeft, dan is dit 
't begin van 't einde. Hetzelfde geldt ook 
voor 't leven in 'n partij zelf. Zodra er 
geen plaats meer is voor tegenstellingen 
of andere meningen, dan staan we aan 
't begin van 'n verstarring. Zou b.v. de 
KV.P. voortgaan de tegenstellingen in 
haar eigen boezem te negeren - dan 
zou dit 't faillissement betekenen van 
haar eigen bestaan. 
Wij hebben gezien hoe Duits socialisme 
ieder verzet in haar eigen partij neer
drukte, hoe het later andere partijen en 
ten slotte andere rassen en landen ver
drukte, omdat het steeds meer toegaf aan 
zijn machtswellust. Maar tegelijkertijd 
zagen we dat met de geboorte der tyran
nie ook de kiem gelegd werd van de 
tegenmacht, die de chaos compleet 
maakte 
In ieder streven naar macht schuilt een 
groot gevaar. Wànneer de K.A.B. haar 
macht verder zou willen ontplooien dan 
haar eigen terrein, zou zij haar eigen 
doodvonnis tekenen. Maar 't zelfde geldt 
voor een politieke partij. Zodra zij de 
scepter zou kunnen zwaaien over andere 
partijen, zou de vrijheid weg zijn. Een 
kabinetsvorming op brede basis heeft in 
een land als 't onze steeds de voorkeur 
boven een partijenregering van twee 
of drie. Het zou onrechtvaardig zijn 
geen rekening te houden met goedwillen
de Nederlanders, wier overtuiging op 
een andere hoogte ligt dan die der heer
sende partijen. 

werd hij door de Paus aangewezen als 
coadjutor van de toenmalige aartsbis
schop van Utrecht. Men vond het een 
merkwaardige keus: een kamergeleerde 
leek niet de geschiktste figuur om tot het 
regeer-ambt te worden geroepen. Maar 

• de keus was juist bijzonder goed, want
toen na een half jaar de aartsbisschop
kwam te overlijden en Mgr. de Jong 
diens zetel ging innemen, bleek dat de
professor grote gaven op dit gebied had. 
Met zijn scherp verstand drong de aarts
bisschop onmiddellijk tot de kern van 
alle moeilijkheden door, die hij op zijn 
weg ontmoette. \X1anneer hij ineens voor 
'n beslissing werd geplaatst - en vooral 
in de Duitse tijd geschiedde dat vaak -
wist hij kalm de juiste maatregelen te
treffen. Daarbij ontzag hij niemand. Ook
voor de bezettende macht week hij geen
duimbreed. In zijn herderlijke brieven
zette hij klaar uiteen, welk standpunt de
gelovigen behoorden in te nemen. Dit
alles heeft deze kerkvorst een ontzagijke
invloed bezorgd, ook bij andersdenken
den, Toch is de kardinaal hierdoor niet
veranderd; hij bleef de eenvoudige
priester, die zich diep afhankelijk voelt
van de Allerhoogste Majesteit.
In zijn bisschoppelijk embleem, dat
prijkt met het wapen van Ameland, staan
de woorden "Dominus mihi adjutor", of
tewel "God is mijn helper". Dit geloofs
vertrouwen is typerend voor de Utrecht
se kerkvorst.
Wanneer de kardinaal des middags na
gedane arbeid zijn dagelijkse wandeling
maakt in de omgevmg van de Utrechtse
Maliebaan, ziet men zijn hoge gestalte
boven andere voetgangers uitkomen.
Rustig maar doelbewust kiest hij zijn

• weg. Zijn geestelijke leiding kenmerkt
zich evenzo. Kardinaal de Jong beschikt
niet over een redenaarstalent, maar toch
hebben zijn weinige woorden ontzag.
Hij steekt uit boven al het volk!
Katholiek Nederland en ook zeer veel
andersdenkenden hopen, dat de kardi
naal nog lang op dezelfde wijze zijn
ambt moge bekleden, in getrouwheid aan
Christus, in liefde voor het vaderland en
niet wijkend voor welke aardse macht
ook.

Van de andere kant mag deze liefde 
voor goede verhoudingen voor de 
kwaadwilligen geen gelegenheid schep
pen hun streven naar de algehele macht 
te ontplooien, zodat dit een gevaar op
levert voor de vrijheid, die wij respec
teerden. 
Wij weten uit ervaring hoe de vrijheid 
der democratie wordt uitgebreid door de 
z.g. proletariërs, die een buitenlandse
wekroep "verenigt u" nodig hebben om
hun machtswellust te bevredigen.
Als wij voorzichtig moeten zijn in onze 
eigen gelederen het streven naar macht 
niet al te ruim en goed te voeden, dan 
moeten wij er toch zeker voor waken, 
dat de tyrannie, die we vrezen, niet van 
hun kant ons overvalt. Want een derge
lijke machtswellust zijn we al lang moe. 
Goede regeerders zien uit naar alle kan
ten - zij kennen de macht der linksen 
en rechtsen. Als zij nu ook het streven 
van eigen partijen gebonden houden aan 
de redelijke normen, die in 't midden 
liggen, dan behoeven wij niet bevreesd 
te zijn. 

H. v. d. M.

Plaatselijk Nieuws 
BENOEMD. 

Naar wij vernemen is Rector Dr. G. 
Smulders, die sinds 1937 het rectoraat 
aan de R.K. Landbouwwinterschool, al
hier, waarnam, benoemd tot Vicaris van 
het gesticht Voorburg te Vught. 

KERMIS 1948. 

Op de Markt zullen dit jaar de volgende 
vermakelijkheden geplaatst worden: 
Rupscaroussel; variëté-theater; auto
scooter; lijntreksp.; lichtsport; vliegb.sp.; 
tête à queue; oliebollen-gebakwagen; 
koekwerptent; paling-, vis- en zuur
kraam; berekeningsp.; schiettent; bum
persp.; nougat en suiker kraam; fotogr. 
tent; lachsp. tent; vogelpik en lucht
schommel. 

Op het terrein de Houtwerf in de Mo
lenstraat zullen de volgende attracties 
geplaatst worden: zweefmolen; kinder
draaimolen; gebakkraam; draaitafel; sui
kerspinnen en twee danstenten. 

TERUG UIT IND!ë 

Met 't troepentransportschip "De Grote 
Beer", dat vermoedelijk Maandag 16 
Augustus de haven van Amsterdam zal 
binnenvaren. zullen onze plaatsgenoten 
Sergt. T. H. J. Sterrenburg (Breukelse
straat 44) van de Koninklijke Landmacht, 
en Hofmeester A. H. P. van Vught 
(Nieuwstraat 140) van de Koninklijke 
Marine, repatriëren. 

Aan boord van het troepentransportschip 
"Johan van Oldenbarnevelt", dat 17 
Augustus in Amsterdam zal aankomen, 
bevinden zich, Said'. A. Vullings (Eind
hovenseweg 77) van de Kon. Landmacht, 
en Korp. J. Rietdijk (Stationsstraat 18) 
K.N.I.L. 

* * *

Beide troepenschepen hebben enige ver
traging ondervonden, zodat ze vermoe
delijk niet vóór resp. 19 en 20 Augustus 
a.s. in de Amsterdamse haven kunnen 
worden verwacht. 

R.K.J.B. Afd. BOXTEL 

De R.K.J.B. trekt Zaterdagavond 14 
Augustus om 7 uur ter Bedevaart naar 
de H. Eik te Oirschot, tot intentie van 
de behouden terugkeer van haar leden 
uit Indië. Alle leden worden verzocht, 
deze Bedevaart .mee te maken. 
Bijeenkomst bij Van den Brekel te Len
nisheuvel. 
In verband met deze Bedevaart is het 
Zaterdagavond geen oefenen voor de 
leden van de sportclub. 

EXCURSIE N.C.B. - R.K.J.B. 

Tot en met Zaterdag kan men zich bij 
het Bestuur van de R.K.J.B. nog op
geven voor de excursie naar het Stikstof
verbindingsbedrijf te Lutterade en Val
kenburg. 

GESLAAGD 

Bij te Utrecht gehouden examen slaagde 
voor: Lerares-Coupeuse Mej. Netty 
Wijdeven te Liempde en bij de te 's Her
togenbosch gehouden examens slaagden 
voor Coupeuse: de dames Mien v. Aarle, 
Jetje Smulders, Liempde, Corrie Bekers, 
Doortje de Bresser, Maria v. Hal en Ma
rie Troeyen, allen uit Boxtel. 
Voor Costumière: 
Riek v. Bragt, Marie Swanenberg, Mar
tha Valkx, Gemonde; Riek Dollevoet, 
Pieta v. Esch, Tini_ Kelders, Sepha Toe
men, Boxtel; Jans v. d. Laar, Lini van 
Overbeek, Thera Sanders, Liempde. 
Voor Lingerie-Coupeuse: 
Martha v. d. Steen, Boxtel; Netty Wei
deven, Liempde. 
Zij genoten allen hun opleiding bij: 
Mej. M. J. J. v. Nistelrooij, Rechter
straat 20. 

De geslaagden proficiat. 

Onze plaatsgenoot Ant. v. Kessel slaagde 
dezer dagen te Utrecht voor het vak
examen naaimachine-monteur voor alle 
huishoudelijke en speciale naaimachines. 

KATHOLIEKE 

MIDDENSTAND-HANDELS

AVONDSCHOOL TE BOXTEL

Van de elf candidaten, die zich - met 
toestemming der Cursusleraren - aan
meldden voor het examen, behaalden 
zeven het Middenstandsdiploma. 
De geslaagden zijn: Mej. J. v. d. Berg 
(met lof), Mej. N. Baayens, Mej. Joh. 
de Visser (met lof), Mej. J. Valks (met 
lof), en de heren H. Bevers, W. van 
Rooij en H. v. d. Wetering. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 3 tot en met 9 Augustus 1948. 
GEBOREN: Adriaan G. H. C. M. zoon 
van A. F. Fr. Witteveen en C. J. W. M. 
Hendriks - Albertus zoon van J. J. A. 
Knoops en E. H. Claassen - Jan zoon 
van H. v. Goor en J. Tulp - Jacobus J. 
P. Th. zoon van Fr. V. H. Bedeschi en
H. Th. Brekelmans - Johanna P. doch
ter van J. H. de Ruiter en J. P. v. Lieven
oo'gen - Berendina M. J. dochter van
M. H. Driessen en M. W. Driessen -
Johannes J. zoon van H. C. v. Dijk en 
M. A. v. d. Steen - Maria C. W. doch
ter va� A. A. v. Hamond en H. B. M. P.
v. Eijndhoven - Johanna Fr. M. dochter
van A. M. Sips en H. M. Peterse.
ONDERTROUWD: Andreas C. Wel
lerd en Adriana M. van de Vorstenbosch 
- Johannes Chr. Th. Font Freide en
Maria J. J. van Nistelrooij.
GEHUWD: Roelof Dekker en Francisca
C. J. van Zeeland - Johannes M. H.
Mandos en Cecilia H. C. Rauws - Lam
bertus Th. Huisman en Cornelia H. van
Nieuwburg - Henricus C. Vermeer en
Johanna M. Peijnenburg.
OVERLEDEN: Johannes Josephus van
Liempdt, oud 69 jaren Maria van
Geffen, weduwe van W. v. Roosmalen,
Julianastraat 29.

Maria Hemelvaart 
De morgen gaat open in rood en in goud 
en streelt langs de dauw op de weide, 
die iedere kleur van die streling behoudt 
om lichtend rondom zich te spreiden 
die wereld van licht op zo'n wóndere dag, 
die Maria voor goed van zich heen rijzen zag. 

En stijgend ten hemel in een wereld van licht 
schoot een vogel verblijd uit de bomen 
en zong in z'n lied, naar 't zonlicht gericht, 
dat een Kind weer z'n moeder zag komen. 
Toen straalde daarboven, onmetelijk groot 
het Eeuwige Licht, het Kind van haar schoot. 

. 

De dauw op de weide, de vogel en wij, 
een Kind, dat Zijn Moeder zag komen; 
dat alles maakt ons zo onnoemelijk blij 
als kind'ren der zuiverste dromen. 

CATENA. 

Jubileumfeesten Week in • Week uit 
te Boxtel 

Aangaande de optocht op 31 Augustus 
kan 't volgende worden medegedeeld: 
Alle verenigingen1 enz. die aan de op
tocht op een ot andere wijze zullen 
deelnemen worden vriendelijk verzocht 
uiterlijk op 16 Augustus a.s. aan het 
Secretariaat van Boxtel Vooruit - Sta
tionsstraat 28 - mede te delen met welk 
onderwerp zij voor de dag zullen komen. 
Voor het opnemen in het programma is 
een duidelijke omschrijving van het on
derwerp (zo nodig gespecificeerd in on
derdelen) zeer gewenst. 
Voor deze optocht zullen een aantal 
prijzen beschikbaar gesteld worden n.l.: 
prijzen van f -?5,-, f 60,- en f 40,-, 
twee prijzen elk van f 25,-, twee van 
f 20,-, één van f 15,- en twee van 
f 10,-. 
De deelname aan de feeststoet is nog 
steeds voor iedereen opengesteld. 
Hoe meer aanmeldingen binnenkomen, 
hoe liever, doch geef gevolg aan boven
staand verzoek om de opgave uiterlijk 
16 Augustus in te zenden. 
Tot alle inwoners van Boxtel zij nog 
eens het vriendelijk verzoek gericht mede 
te werken aan de feestelijke versiering en 
verlichting van huizen en straten. 

Actuële Citaten 

WEG GELEIDE ECONOMIE
Of .... DEBACLE 1 

Naar onze mening is een algemene 
versobering onafwendbaar en zullen 
op straffe van het weer optreden 
van massale werkloosheid, loonpeil en 
sociale voorzieningen zich aan het 
economisch mogelijke moeten aan
passen. 
Houdt het "dirigisme" dit tegen, dan 
zal het de reeds geringe weerstands
kracht van ons land, zowel materieel 
als moreel, verder uitmergelen en na 
verloop van afzienbare tijd voor een 
débacle komen te staan. 

(Elseviers Weekblad) 
DRANKMISBRUIK 

Misbruik van drank, dat voor de oor
log na een harde strijd van veertig 
jaren als maatschappelijke kwaal gro
tendeels bedwongen was, neemt de 
laatste jaren weer toe. En in ernstige 
mate. We kunnen de zon goed in 
een borrelglas zien schijnen, maar 
keuren de drinkgewoonten, die zich 
weer inburgeren als een bedenkelijk 
tijdsverschijnsel, onvoorwaardelijk af. 
Gold dronkenschap vroeger als een 
schande, tegenwoordig staan velen 
er bij fuifjes en feestjes vergoelijkend 
tegenover en zien er het zondige 
niet meer van in ......... 

(St. Jansklokken) 
HERSTEL. 

Het zou een ernstige vergissing zijn, 
om de inflationaire druk eenvoudig
weg te beschouwen als het resultaat 
van de abnormale behoeften of van 
de moeilijkheden van het verleden. 
Zij is in wezen het resultaat van de 
financiële politiek, die de monetaire 
behoeften heeft vermeerderd, zonder 
deze in evenwicht te brengen met 
een gelijkwaardige vermeerdering 
van het volume der in omloop zijnde 
goederen. De eerste taak, welke voor 
het herstel van het interne evenwicht 
noodzakelijk is, is de beperking van 
de regeringsuitgaven en van de in
vesteringen, die gefinancierd werden 
door het scheppen van crediet. Men 
moet een vermeerdering der inkom
sten niet toestaan, tenzij deze ver
meerdering gepaard gaat met een 
verhoging van de productie; in het 
bijzonder die van de verbruiksgoe
deren. (Camille Gutt) 

NIEUWE KABINET BEëDIGD. 
Alle moeilijkheden ten spijt heeft Van 
Schayk, na een week ploeteren, een team 
van 14 mannen geformeerd, dat in de 
komende periode de Regeringsverant
woordelijkheid op zich wil nemen. 
Ofschoon de samenstelling aardig wat 

stof heeft doen opwaaien, is het voor 
de zekerheid van het beleid, om het feit, 
dat er nu tenminste<'weer vaste koers kan 
worden gevaren, maar goed, dat Van 
Schayk geslaagd is en een nieuw ka
binet beëdigd werd. 

MOLOTOF "ONMOGELIJK"? 
De afgezanten van de Westerse mogend
heden in Moskou zijn weer eens gestuit 
op Molotof's onwillige houding. De me-• 
ningsverschillen tussen Rusland en dec 
Westerse mogendheden bleken zo groot,. 
dat de onderhandelingen niet gemakkelijk 
in een fonnule konden worden uitge
drukt en men geen stap verder is ge
komen, integendeel, men geraakt hoe 
langer hoe verder van een overeenkomst, 
waarnaar in nieuwe ontmoetingen ge-
streefd zal worden. 

GOLDEN FANNY EN NOG WAT. 
Duizenden "sportfans" hebben Fanny 
Blankers-Koen, Nederlands grote troef 
op de Olympiade, ontvangen als een 
achtste wereldwonder. Overigens zijn de 
Nederlandse ervaringen in de Olympia
de-arena niet bijster overweldigend' ge
weest. Het Nederlandse voetbalelftal 
speelde z'n "vuilste" wedstrijd, de sprin
ter Hijzelendoorn werd geradbraakt en 
ons waterpolo-team zag alsmaar spelers 
uit het water gestuurd worden. Geluk
kig zijn we nog vier jaar van zo'n tweede 
"vrede-bevorderende"· sportmanifestatie 
verwijderd. 

FRANKR)JKS DREIGENDE RUïNE. 

"Als er niets gedaan wordt, dan gaat de 
Franse staathuishoudkunde ten onder. 
Op het ogenblik is de Franse export 
naar de Verenigde Staten nauwelijks ge
noeg om de rente te betalen van Ame
rikaanse leningen aan Frankrijk. Alle ar
tikelen van vitaal belang, die thans ge
ïmporteerd worden, worden gedekt door 
Amerikaanse leningen en giften. Frank
rijk moet exporteren of sterven." Aldus 
Reynaud in zijn verdediging van zijn vol
macht-aanvraag, waarin hij wees op de 
hachelijke toestand, die thans een tekort 
van 30 millard per maand veroorzaakt. 

GROEIENDE COMMUNISTISCHE 
INVLOED IN REPUBLIEK. 
De woordvoerder van de Nederlandse 
regering te Batavia, Dr. Koets, heeft ver
klaard, dat de communistische partij een 
veel grotere invloed heeft in de Indo
nesische Republiek dan haar ledental. 
De invloed neemt toe tengevolge van 

de systematische propaganda, die voort
durend en totaal ongehinderd wordt ge
voerd. 
Hij noemde het de best georganiseerde 
politieke partij in de Republiek. Beden
kelijk! 

BRABANTS CENTRUM 

OP UW NIEUW ADRES. 

Bij alle rompslomp van verhuizing 
moet U toch niet vergeten Uw 
adresverandering t ij cl i g op te 
geven aan de administratie, 
Molenstraat 19_ Het is een kleine 
moeite en U ontvangt dan 
Brabants Centrum zonder onder
breking. 

De Administratie. 



Het .St. WiHibrordusgilde te Esch 
II. 

HET VERBAND MET DE KERK. 
Uit de aanvangstekst van de gildekaart 
-:- waarmed�. wij ons vorig artikel aan
v!ngen - bltikt dat het St. Willibrordus
gilde werd opgericht ter ere van God 
Maria en de kerkpatroon St. Willibrord'. 
Hieruit blijkt reeds een innig verband 

�et de �erk. Maar nog andere passages, 
die �erpltc��ingen der gildebroeders om
schnJven, z11n een bewijs van verbonden
heid met de Kerk. Wij geven er een 
drietal: 

,,Des anderen daghe als men gescho
t�n sal hebben, sal men een sielmisse 
smge voor alle giltbroeders ende bid
den voor alle geloovige sielen ende 
offeren iegelijck een half oort stuijver 
op verbeurte van dobbel geit die 
sulkx niet en offert". 

,,Item of iemandt van de gesellcn af
lij.vich worden (sterft) sa·l schuldich 
s11n den H. Patroon St. Willebrordt 
een half pont was ende voor die 
dootsch.ult vierdenhalven stuijver, tot 
reparatie van den Altaar ot beclde 
�ft waert die. gemeijne gesellen ge
lieven sal. Dies sullen die Dekenen 
het lijck ter Kercke draghen ende ter 
aerden bestaden". 

,,Alle gildeb�?eders sullen compare
ren ordenteltick op ten Kermisdach 
ende o.p H. Sacramentsdach, in de 
processie dragende een groen liende 
oft ander taxken in hen hant aft met 
een roer ende soa wie absent is sal 
verbeuren twee _ stuijvers". 

Nog heden ten dage worden door de gil
deb�oeders een deel van deze voor
sclmften onderhouden. De zielmis voor 
d� overleden schutsbroeders, die op 
Dmsdag voor Pinksteren wordt opgedra
gen, wordt do?r allen bijgewoond; ook 
de offergang t1Jdens deze mis is nog in 
ere. Overleden gildeleden worden door 
hun medebroeders ten grave aedragen. 
Van de "doodschuld" waarover 

0

de gilde
kaart �preekt is niets meer over, met het 
verd"".1Jnen van het gilde-altaar uit de 
kerk 1s vermoedelijk ook dit gebruik op
geheven. In de processie die op Sacra
mentsdag of onder het octaaf gehouden 
wordt, gaat tegenwoordig nog een depu
tatie van het gilde mee. 
Uit het in de gildekaart omschrevene is 
te concluderen dat er te Esch vroeger 
nog een tweede jaarlijkse Sacraments
processie gehouden werd op de feestdag 
der kerkwijding (,,op ten Kennisdach"). 

Sociale Verzekeringen 
VOORZIENINGEN 
VOOR WEDUWEN EN WEZEN. 
Bestaande voorzieningen. 
Naast de voorzieningen krachtens de 
Ongevallenwet voor weduwen (zonder 
beperking) en wezen (tot 16 jaar) kent 
de Invaliditeitswet nog een voorziening 
voor weduwen (die 60 jaar zijn of blij
vend invalide) en wezen (tot 14 jaar. in 
het onlangs ingediende wetsontwerp be
treffende de Kinderbijslagregeling voor 
wezenrentetrekkers is voorgesteld deze 
leeftijd te verhogen tot 16 jaar, dit zal 
zeer waarschijnlijk t October a.s. in
gaan). De uitkering is afhankelijk van de 
betaalde premiën en de duur der ver
zekering. 
Vooreerst zij opgemerkt dat een afzon
derlijke wezenverzekering gekoppeld aan 
de Weduwen- of invaliditeitsverzekering 
moet vervallen en in het kader van de 
Kinderbijslagverzekering dient te worden 
opgenomen. 
De Commissie is van oordeel dat de 
Kinderbijslagwet een bevredigende rege
ling biedt. 
Afgezien van enige verbeteringen waar
bij o.a. wordt gedacht aan kinderbijslag 
voor wezen voor kinderen van personen 
die in het genot zijn van een uitkering 
krachtens één der Sociale Verzekerings
wetten en ongeacht hun leeftijd voor kin
deren, die invalide zijn, zouden de thans 
geldende uitkeringen kunnen worden ge
handhaafd. Verder zullen ook de zelf
standigen in het genot van de uitkerin
gen krachtens de Kinderbijslagverzeke
ring moeten worden gesteld. Voor wat 
de weduwenrente betreft is de Commis
sie van oordeel, dat deze evenals de in
validiteitsrente momenteel absoluut niet 
voldoende is. Zij is van mening dat ook 
de Weduwenrente een percentage van 
het laatstgenoten loon (of inkomen, wan
neer het zelfstandigen betreft) van de 
overleden verzekerde dient te bedragen 
en wel, evenals dit bij de Ongevallen 
Verzekering het geval is 30 %. Thans 
bedraagt de weduwenrente maximaal 
f 3,60 met 50 % toeslag. Bij het in wer
king treden der wijzigingswet per 1 Oc
tober 1948 met t 00 % toeslag, derhalve 
f 7,20 maximum 30 % van het laatstge
noten loon, zou daar in vrijwel alle ge
vallen belangrijk boven uitgaan. 
Thans wordt als voorwaarde gesteld, dat 
de weduwe de leeftijd van 60 jaar heeft 
bereikt of wel eerder invalide is. 
De Commissie is van oordeel, dat de 
leeftijdsgrens belangrijk gunstiger dient 
te worden gewijzigd en wel 45 of 50
jaar en vanzelf ook wanneer de wedu
we eerder invalide zou zijn of wel indien 
zij één of meer kinderen beneden de 
leeftijd van 16 jaar moet hebben. 
De -Commissie is van oordeel, dat de dan 
nog resterende weduwen in het algemeen 
nog wel in staat moeten worden geacht 
door arbeid in eigen onderhoud te voor
zien, dat zijn dus zij die nog geen 45 of 
50 jaar zijn, geen kinderen hebben en 
ook niet invalide zijn. 
Ter overbrugging van de eerste periode 
na het overlijden van de echtgenoot zou 
b.v. gedurende een half jaar de normale
weduwenrente kunnen worden toegekend 

Daarnaast blijkt dat ook het St. Willi
brordusgilde in vroeger tijd een eigen 
altaar in de parochiekerk onderhield. 
De band met de kerk bleek ook vaak uit 
het feit, dat de dorpsgeestelijke boven 
aan de ledenlijst stond of zelfs dat deze 
koning van het gilde schoot. In de schil
dencollectie van het St. Willibrordusgilde 
komen twee van dergelijke schilden voor. 
Het eerste is een koningsschild van "den 
Heer J. Ariaens, Capelaen tot Esch"; het 
tweede is een keizersschild ten name van 
den "pastor tot Esch Caspar van der 
Herstraten anno 1610". 

HET GEZAG IN DE GILDE. 
De traditie der schutters - zo schreef 
nog onlangs de St. Jansklokken - is de 
ongereptheid van levenswandel en de 
Brabantse trouw aan God en Vorst. Er 
bestaan immers bij de schuttersgilden ge
bruiken en geschreven wetten, volgens 
welke dingen die bij 't gewone volk niet 
als fout worden genoemd, de gildebroe
ders als schandelijk worden aangerekend. 
,,Iemant van den gesellen die den ande
ren heet liegen - zo zegt de Essche gil
dekaart - sal verbeuren een stuijver". 
En een ander artikel bepaalt dat ingeval 
van twist of zelfs maar ongenoegen on
der de gildebroeders onderling, deze 
moet ophouden op verzoek van de 
Hoofdman, Koning of Dekens. Wordt 
aan dit verzoek niet onmiddellijk vol
daan, dan zullen deze broeders gestraft 
worden alsof ze iets gedaan hadden 
waarvan de hele gilde schande had. Voor 
ernstiger gevallen die de vrede tussen de 
gildebroeders verstoren, zijn de straffen 
eveneens vastgesteld. ,,Iemant van de 
gesellen die den ,mdercn met vuijsten 
sloech sal verbeuren vier stuijvers. 
lemant van de gesellen die den anderen 
met potten of cannen sloech, sal verbeu
ren tien stuijvers". Maar voor de aller
ergste gevallen, n.l. wanneer de twist in 
een vechtpartij zou ontaarden waarbij de 
een "den anderen quetsen of wonden" 
zou, is de strafmaat niet bepaald. De 
schuldige staat ter beschikking van 
Hoofdman, Koning en Dekenen "ende 
hij sal geëxecuteert mogen worden". 
Ook hier blijkt, als overal bij de gilden 
elders, dat de macht is opgedragen aan 
Hoofdman, Koning, (Keizer) en Dekens. 
Zij regeren zonder tegenspraak der leden 
en er wordt een strikte gehoorzaamheid 
aan de "hoogheid" geëist. Wie niet te
vreden is of niet onder een bepaalde 
Hoofdman, Koning of Deken wil staan, 
hij zal "een achtendeel van eenen stuij
ver" boete moeten betalen aan de auto
riteit waaraan hij niet ondergeschikt 
wil zijn. 

ANTOON v. d. BRAAK. 

teneinde de eerste moeilijkheden te kun
nen opvangen. 
De Commissie zag geen aanleiding om 
de vrouw die op jeugdige leeftijd wedu
we is geworden en geen kinderen te ha
ren last had, zodra zij 45-50 jaar wordt 
op grond van het vroeger overlijden van 
haar man alsnog weduwenrente toe te 
kennen. Geniet zij immers eenmaal door 
middel van haar arbeid eigen inkomsten 
dan is er geen reden zonder kinderen 
om haar eerder dan andere vrouwen, die 
in dezelfde omstandigheden • verkeren, 
behoudens dat zij geen weduwe zijn, in 
het genot van een rente te stellen. Ver
der is de Commissie van oordeel, dat de 
weduwenrente op 65-jarige leeftijd in 
een ouderdomspensioen dient over te 
gaan. 
Slot volgt. H. V. d. K.

Kabinet van Kleinè Zaken 

KERMIS t 948 ZONDER STERKE 
DRANK ..... . 
Volgens politieverordening zal het gedu
rende de kermisdagen van 22 tot en met 
25 Augustus voor de Boxtelse caféhou
ders (met of zonder vergunning) verbo
den zijn om van 's middags 2 uur tot 
's nachts t 2 uur sterke drank te ver
strekke,n. 

"EEN NIEUW LICHT ZAL 
OVER ONS STRALEN ...... " 
Naar wij vernemen zal, tijdens de Na
tionale Feestdagen, de nieuwe straatver
lichting (die de laatste tijd - onvoltooid 
als ze was - wat gebrekkig scheen) wor
den ingeschakeld , wat zeer zeker zal bij
dragen tot de glorieuze viering van de 
Oranjefeesten in Boxtel. 

ZWIJNTJESJAGERS .... . .  
Zwijntjesjagers sloegen verleden week 
Vrijdag weer een behoorlijke slag, toen 
ze twee damesfietsen, die onbeheerd bij 
het zwembad stonden, kaapten. Men zij 
gewaarschuwd. 

V ACANTIE EN KINDERMIS ..... . 
Tijdens de vacantie wil iedereen er eens 
echt "uit" zijn. En misschien wil de Box
telse jeugd dat ook wel, behalve in de 
betekenis "uit de veren" althans, want 
de Kindermis wordt bijzonder slecht be
zocht de laatste weken. 

PREKEN 

Ge kunt beter preken voor 
één mens dan voor tien, zei 
de H. Franciscus van Sales. 
Als ik preek voor één mens, 
dan denkt hij: dat is alle
maal voor mij ! Preek ik 
echter voor tien, dan den
ken ze allemaal, dat 't voor 
de andere negen is ! 

Distributie=Nieuws 
OFFICiëLE BONNENLIJST. 

voor het tijdvak van 15 tot en met 
28 Augustus 1948. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonnen voor brood 
127-1 Brood 800 gram brood (geldig

tot en met 21 Augustus)
128-1 Brood 200 gram brood (geldig

tot en met 21 Augustus)
Alle bonkaarten 
133 Algemeen 400 gram brood of t

rantsoen vermicelli e.d. 
132 Algemeen 750 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., of 1500 gram jam, 
stroop enz., of 750 gram versnape
ringen. 

131 ·Algemeen 250 gram boter of mar-
garine of 200 gram vet 

1 30 Algemeen t ei 
Bonkaarten KA, KB, KC 808. 
136 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
137 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas 
138 Algemeen 50 gram thee 
t 39 Algemeen t 25 gram koffie 
140 Algemeen 375 gram zachte zeep + 

250 gram soda 
B 147 800 gram brood (geldig tot en 

met 21 Augustus) 
B 148 200 gram kaas of 250 gram 

korstloze kaas 
C 149 400 gram brood (geldig tot en 

met 21 Augustus) 
Bonkaarten KD, KE 808 
151 Algemeen 125 gram boter of mar

garine of 100 gram vet 
152 Algemeen t 00 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas 
t 53 Algemeen 750 gram zachte zeep 

+ 500 gram soda 
D t 5ï 800 gram brood (geldig tot en 

met 21 Augustus) 
E 159 • 500 gram bloem of zelfrijzend 

bakmeel of kindermeel of kinder
biscuits. 

Tabak- en versnaperingenkaarten 
QA, QB, QC 808. 
93 Versnaperingen 200 gram versnape

ringen of 200 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 400 gram jam, 
stroop enz. 

% Versnaperingen 100 gram versnape
ringen of t 00 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 200 gram jam, 
stroop enz. • 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 808 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen van de strook N.
Deze bonnen zijn t 4 dagen geldig. 

De Directeur van de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt bekend, dat de 
uitreiking van bonkaarten 810 geldig 
voor de periode van 29 Augustus tot en 
met 23 October en toeslagkaarten 810/ 
811 voor aanstaande en jonge moeders in 
de week van 16 t.e.m. 21 Augustus t 948 
aan personen, waarvan de bonkaart niet 
is afgestempeld, als volgt zal ge
schieden. 
BOXTEL in het Distributiekantoor, Burg
akker 3, van 9-12.30 en van 14-16 
uur, aan niet zelf verzorgers op: 
t 6 Augustus de. letters Sche t.e.m. Sta; 
18 Augustus de letters. Ste t.e.m. Va; 
19 Augustus de letters rest V; 
20 Augustus de letters W. 
LIEMPDE in café M. v. Vlokhoven A 71 
van 9-12 uur, 17 Augustus de letters H 
t.e.m. N (niet zelfverzorgers).
ESCH in café G. van Schijndel, B 14,
van 13.30-15.30 uur, 17 Augustus de 
letters H t.e.m. N (Niet zelfverzorgers). 
HAAREN in café Wed. M. v. d. Braak, 
A 167, van 9-12.30 en van 14-15.30 
uur, 16 Augustus Instellingen (zelfverzor
gers en niet zelfverzorgers).
De bonkaarten worden verstrekt over
eenkomstig de ingeleverde inwisselings
bonnen. 
Medegebracht dienen te worden de 
Tweede Distributiestamkaarten en de 
losse inwisselingsbonnen. 

ATTENTIE. 
Voor de juiste dag van afhalen der bon
kaarten voor de periode van 24 October 
t.e.m. t 8 December wordt het publiek 
verwezen naar de datum, die wordt afge
stempeld in het blan,co vakje (naast de 
inwisselingsbon) aan de voorzijde van de, 
op bovengenoemde data, uit te reiken 
bonkaarten. 

Gesprek van Vanavond 
,,Neen, maar nu wordt het nog mooier", 
zo was vrouwlief vanavond aan het 
woord. 
,,Moet je horen", en ze las voor: 

GEROOKTE EN GESTOOMDE , 
HARING TIJDELIJK 
EEN CENT DUURDER 
In het Voedselvoorzieningsblad No. 67 
van 10 Augustus t 948 is een verordening 
van het Bedrijfschap voor Visserijpro
ducten gepubliceerd, waarbij in verband 
met de grootte van de haring tot 1 Sep
tember 1948 een maximumverkoopprijs 
voor de detaillist voor gerookte en ge
stoomde haring wordt gebracht op 10 
cent - oude prijs 9 cent - ph stuk. 
Voor de verwerker zal tot t September 
een maximumverkoopprijs gelden van 
7½ cent per stuk. 

Wij kregen geen kans er iets over te 
zeggen, zij was "verontwaardigd"! 
Eerlijk, het is te begrijpen. Haring is nu 
eenmaal nooit op maat verkocht, al wordt 
de vroeg (?) gevangen wel "maatjes" 
haring genoemd, en al is de overige 
klein van stuk. 
Prijs is altijd prijs geweest of de een 
al "kleiner was dan de ander." 
De huisvrouw nam er genoegen mee, 
zelfs met de eetwat schertsende ver
zuchting "een engeltje en 'n duvelke." 
Maar deze verordening van prijszetting 
vindt de vrouw toch te gek. 
Voor de consument is het altijd mini
mum aan maximum prijs. 

Maerten Harpertszoon Tromp: 

Veq,roteV�· 
,,Ik heb g_edaan, houdt goeden moed" .. 

Op 10 Augustus gedachten we de ·sterfdag van een onzer beroemde zee
helden: Maerten Harpertszoon Tromp. Ook is het in 1948 juist 350 jaar 
geleden dat hij geboren is, de man die een legende is geworden, een 
begrip dat de nederlandse jeugd met bewondering en ontzag vervult. Piet 
Hein, Tromp, De Ruyter, het zijn namen, waarop wij trots zijn, hoezeer 
deze trots dan ook vaak misplaatst is in een tijd, die zo 1,einig heldendom 
kent. Men zegt wel eens, dat de Nederlanders niet meef' de kans krijgen 
om hun capaciteiten te tonen, maar dit is een zwak argument. Ook een 
klein land kan in bepaalde opzichten groot zijn. Tromp is een van de 
mannen, die er veel toe heeft bijgedragen,· om de naam van Nederland in 
de wereld groot te maken. We zullen iets over het zeemansleven van deze 
,,Bestevaer", zoals de matrozen hem noemden, vertellen. 

Op 26-jarige leeftijd kreeg hij voor het 
eerst bevel over een eigen schip. Hij was 
kort daarvoor in het huwelijksbootje ge
stapt, maar in dit bootje heeft zijn 
vrouw bijna steeds alleen moeten varen. 
Er stonden in die tijd gewichtige dingen 
op het spel en Tromp had weinig tijd om 
thuis te komen. Hij convoyeerde de sche
pen in de Noordzee en het Kanaal; hij 
hielp bij het blokkeren van de Vlaamse 
kust. Lange tochten maakte hij nimmer, 
zoals Piet Hein en De Ruyter hebben 
gedaan. Hij kreeg desondanks ruim
schoots de gelegenheid om zijn be
kwaamheid al� zeevaarder te bewijzen. 
En deze gelegenheid liet hij niet voorbij
gaan. De Spanjaarden begonnen zijn 
naam al te kennen en Tromp kreeg ge
zag bij de Staten-Generaal en de Staten 
van Holland. Hij bleek kundig en moe
dig te zijn en in 163ï werd Tromp, 39 
jaar oud, benoemd tot luitenant-admiraal 
van de vloot van Holland en West
Friesland. Dit was een geweldig succes 
voor een man van eenvoudige afkomst, 
want men was in die tijd geneigd eerder 
een man van adel te benoemen, ook al 
was hij minder geschikt. Men denke 
slechts aan namen ·als van Wassenaer, 
heer va_n Obdam en van Duvenvoorde, 
heer van Warmont. Tromp kon dus te
vreden zijn. 

SLAG BIJ DUINS. 
Op dit tijdstip komen we in contact met 
een andere zeeheld, Witte de With. Hij 
werd Tromp's vice-admiraal, en dus on
middellijk aan hem ondergeschikt. De 
verstandhouding tussen de Hollandse 
admiraals was toenmaals niet zo erg best. 
Er heerste veel naijver, corruptie en con
.nectie, men trachtte elkaar zoveel moge
lijk vliegen af te vangen. Witte de With 
was een laatdunkend heer met een hoog 
hart, die geen vriend was van Tromp. 
Zeker, als de nood aan de man kwam 
stond men naast elkaar, maar als de 
kruitdamp was opgetrokken kwam de 
rivaliteit weer boven. Tromp heeft dan 
ook weinig plezier beleefd van zijn as
sistent. Hij heeft hem echter met veel 
tact behandeld en overigens zijn eigen 
zin doorgezet. Intussen reorganiseerde 
Tromp de vloot en bracht de goede 

i::eest er in. Hij wekte vertrouwen bij zijn 
kapiteins en deze gehoorzaamden blin
delings. Zo kreeg hij zijn plan om de 
Spanjaarden, die een vloot van 65 sche
pen bemanden, met t 8 · schepen aan te 
vallen in 1639 er door. En het lukte 
voortreffelijk. In October van dat jaar 
was de ganse Spaanse vloot bij Duins 
vernietigd en Tromp was de gevierde 
man geworden. 
Duins heeft de beslissing gebracht van de 
80-jarige oorlog. Het gevaar was gewe
ken en daarmee verminderde ook de be
langstelling bij de Hoogmogende Heren 
in de kwaliteit van onze schepen. Tromp 
zag met lede ogen aan, dat men de vloot 
op schrikbarende wijze verwaarloosde; 
zelfs zijn vlaggeschip, dat hij zulk een 
dankbaar hart toedroeg, werd aan 
Frankrijk verkocht. De nieuwbouw werd 
voortdurend uitgesteld. Intussen was men 
in Engeland, na de overwinning der Puri
teinen, begonnen de vloot sterk uit te 
breiden, en dit begon men in Holland 
pas te voelen, toen de concurrentie der 
Engelsen onze handel ernstig afbreuk 
deed. Bovendien werd in 1651 de Acte 
van Navigatie uitgevaardigd, waarin 
werd bepaald, dat producten uit alle 
werelddelen alleen met Engelse schepen 
in Engeland mochten worden ingevoerd. 
Tromp zat toen thuis, afgedankt door de 
Staatsgezinden, en troostte zich met de 
hoge onderscheiding, die de Koning van 
Frankrijk hem in betere jaren had ver
leend. 

GEBREK AAN VERTROUWEN. 
Bij het uitbreken van de eerste Engelse 
oorlog in 1652 kwam hij weer op het 
tapijt, opnieuw als admiraal van de vloot. 
Tromp kon toen aan de Heren zijn ge
schreven zienswijze omtrent de oorlog
voering ter zee overhandigen, een stuk 
dat van z,eer groot belang was en dat tot 
aan de moderne zeeoorlog als uitgangs-

SPORT-NIEUWS 

VOETBAL. 

VOETBALCOMPETITIE 1947 - 1948 
Het programma tot en met 7 November 
voor de derde klassers Boxtel en O.D.C. 
luidt: 
12 September: 

S.C.B.-Boxtel
O.D.C.-Vl. Boys

19 September: 
Boxtel-Tivoli
Haarsteeg-O.D.C. 

26 September: 
Tongelre-Boxtel 
O.D.C.-Zaltbommel 

3 October: 
Boxtel-E.S.V. 
Sarto-O.D.C. 

10 October: 
St. M.-Gestel-Boxtel 
O.D.C.-Gudok 

punt voor de zeeoorlogvoering heeft ge
diend. In het kort gezegd kwam zijn 
theorie hierop neer: men moet de vijand 
bewaken en hem aanvallen, zodra hij zee 
kiest, verlies hem nimmer uit het oog. 
Tromp liet de Nederlandse kusten be
waken en stuurde een aantal schepen 
naar de Engelse havens om een oogje in 
het zeil te houden. Hij had in deze oor
log echter niet zo bar veel succes. Hij 
moest werken met verouderd materiaal 
en slecht geoefende bemanningen; de 
kapiteins lieten hem soms in de steek. In 
de zomer van 1653 moest hij de blok
kade van de Theems opgeven en werd 
hij gedwongen onze havens binnen te 
vluchten. Een jaar daarvoor is zijn tocht 
naar het Noorden, die hij overigens zeer 
goed voorbereid had, mislukt, hetgeen 
de Staten hem zwaar aangerekend heb
ben. Hij moest rekening en verantwoor
ding afleggen op een vragenlijst van t 5
punten, hetgeen hij als een ernstige be
lediging opvatte en waarop hij dan ook 
een scherp commentaar leverde. Hij 
droeg de verantwoordelijkheid en eiste 
vertrouwen. Wanneer men hem dat ont
hield, gaf hij liever het bevel over aan 
een ander. Nadien liet men hem met 
rust. 

DE WITH GELOOFDE 
HET WEL! 

Op 10 Augustus 1653 sneuvelde Tromp 
bij Terheide. Er werd toen op de be
kende- oud-vaderlandse wijze slag gele
verd, tegen de Engelsen. Het succes van 
deze zeeslag is geheel aan Tromp_ te 
danken, hoewel hij vergeefs wachtte op 
de versterking, die Witte de With uit 
Den Helder zou sturen. De With ge
loofde het echter wel en bleef kalm in 
Amsterdam zitten. Pas toen hij merkte 
dat de zaak ernstig was, voer hij uit. 
Intussen had Tromp niet langer kunnen 
wachten en was de strijd met de Engelse 
admiraal Monk begonnen en . . . . hij 
wist de nederlaag te vermijden. Deze 
zeeslag is een van Tromp's meesterlijke 
stukjes geweest. Toen de 30 schepen 
van De With op 9 Augustus eindelijk in 
zicht kwamen, stond de nieuwe slag op 
punt van beginnen. Witte de With, die 
zich onmiddellijk naar't admiraalschip had 
moeten begeven, bleef tot de volgende 
morgen absent. Het is niet bekend, wat 
Tromp zijn vice-admiraal heeft toege
voegd; vermoedelijk heeft hij een ern
stig meningsverschil op dit moment als 
ondienstig voor de goede zaak be
schouwd. Hij stuurde De With alleen 
naar een groter schip en zette hem zijn 
plannen uiteen. 
Tromp voerde op dat moment het bevel 
over Jan Evertsen, Michiel De Ruyter, 
Cortenaer en De With, een doorluchtig 
gezelschap dus. Ze hebben eendrachtig 
de Engelse vloot, die al spoedig kwam 
opzetten, van zich afgehouden en ver
dreven. Een Engelse kogel trof Tromp 
dodelijk op deze !Ode Augustus.· De 
With nam toen het bevel over en heeft. 
de gehele vloot, meesterlijk manoeuvre
rend veilig naar Texel gebracht. Toen 
Tromp was gevallen, toonde hij plotse
ling dat hij de capaciteiten van een groot 
zeeman bezat en de kapiteins, die hem in 
de steek hadden gelaten op het beslis
sende moment, zullen dit wel aan den 
lijve hebben gevoeld. 

Tromp was een groot man in zijn tijd. 
Hij genoot de eerbied en de liefde van 
zijn matrozen en van de bevelhebbers 
van de· vloot. Hij stierf met de woorden, 
die boven dit artikel staan, op de lippen. 
Deze woorden zijn sprekend, juist voor 
onze kleine tijd vol grote onrust. Het 
zijn de woorden van een moedig, wijs en 
karaktervol man. Ze zijn bemoedigend 
en inspirerend tot daden. Een verleden 
.van een land is niet dood, wanneer de 
mensen die het gemaakt hebben dood 
zijn. Het staat nog steeds voor ons en 
maant ons tot gelijke grootheid, zij het 1 
ook in ander verband en onder andere 
normen. Wie dit er uit leert, leert 
genoeg. 

17 October: 
-Boxtel-U.D.I.
Ons Vios-O.D.C. 

24 October: 
Boxtel-Best Vooruit 
O.D.C.-Korvel 

31 October: 
0 .J C. -Boxtel 
Gilze-O.D.C. 

7 November: 
Boxtel-Taxandria 
O.D.C.-Baardwijk

R.K.S.V. ,,BOXTEL" 
Afd. Voetbal. 
Met ingang van deze week is "Boxtel" 
weer gaan trainen onder leiding van de 
oud-internationaal Jef van Run. De trai
ningen onder deze - ongetwijfeld uit
stekende - oefenmeester zullen, als ge
woon, op Donderdagavond plaats vinden. 
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A.s. ZONDAG OPENING SEIZOEN •
1948 - 1949. 

O.D.C. - B.S.C. Roosendaal
O.D.C. 2 - B.S.C. 2 

Zo zal dan a.s. Zondag het voetbalsei
zoen weer beginnen, en met vele voet
balliefhebbers zeggen we "gelukkig". 
O.D.C. opent met twee wedstrijden
tegen B.S.C. uit Roosendaal. Van de
B.S.C.'ers weten we alleen, dat zij ieder
jaar een gooi doen naar de eerste plaats
in de derde klasse, en dat zij een der 
sterkste elftallen vormen in die kring. 
We krijgen dus twee elftallen van gelij
ke kracht, wat zeer zeker de wedstrijd 
ten goede zal komen. 
Zondag 22 Aug. (Kermis-Zondag) krijgen 
we de sterke 2e klasser Velox u i t  Utrecht 
en Zondag 5 September gaan we naar 
Roermond voor de return-match tegen 
Swift. 

BOXTELSE BILJART BOND. 
De Boxtelse Biljart Bond hield op Maan
dag 26 Juli haar jaarvergadering in het 
clubgebouw van Prins-Hendrik, geves
tigd bij de Heer H. v. Breugel. 
De voorzitter de heer Eetgerink opende 
onder dankzegging voor de goede op
komst op zijn gebruikelijke en kundige 
wijze deze belangrijke vergadering en 
stelde voor direct over te gaan tot het 
kiezen van een nieuw bestuur. De heer 
Eetgerink werd met algemene stemmen 
weer tot Bondsvoorzitter gekozen. De 
verdere functies werden verdeeld onder 
de  heren Geeris, v. d. Meijden, v. Boxtel, 
Schalks, v. Liempt en Puin. 
De jaarverslagen van de Secretaris, Pen
ningmeester en de  Competitieleider 
werden goedgekeurd. De voorzitter 
dankt de heren voor het accurate en vele 
werk en spoorde hen aan op de ingesla-
gen weg voort te gaan. 

.. 

Een ingekomen verzoek van de Biljart
vereniging gevestigd bij de heer J. de 
Louw om toe te treden tot de B.B.B. , 
werd met algemene stemmen goedge
keurd, ·zodat de  B.B .B. weer een vereni
ging meer in haar gelederen heeft opge
nomen. 
Aangezien de  afgetreden secretaris, de 
heer Kappen als afgevaardigde genodigd 
was op de vergadering van Boxtel Voor
uit, verzocht de  voorzitter hem rapport 
uit te brengen. Na zulks gedaan te heb
ben besloot de  vergadering met alge
mene stemmen aan de a.s. feestelijkhe
den deel te nemen. 
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit : 
Voorzitter :  H. Eetgerink ; Secretaris P. 
C. Geeris, Markt 9 ;  Penningmeester,
B. Schalks ; 2e voorzitter, C. v. Boxtel ; 
2e secretaris v. d. Meijden ; Commissa
rissen J. v. Liempt en Puin.

BILJARTEN. 
Tegen de biljartclub "De Sport", die een 
nederlagen-toumooi organiseérde, traden 
de 1 e en 2e klas vijftallen van de Boxtel
se Biljartband in het krijt, om te trachten 
"De Sport" in 20 beurten de grootste 
nederlaag toe te brengen. De resultatén 
waren : 
Totaal verbeterde gemiddelde : 0.93 
Groene Pommerans 1, 1 e prijs ;  0.7 1  
Amateur 1 ,  2 e  prijs ; 1 . 1 9  Amateur I l ,  t e  
prij s ;  1 .46 Buiten Verwachting I ,  2 e  prijs . 
L. Schalks h.s .  32 ,  Amateur 1 .
M. Schalks h.s .  17, Amateur I l
M.  v .  cl Meijden h.g. 2.02, Gr. Pommerans
G. v. cl. Oetelaar, h.g. 1 ,94, Amateur Il
(extra prijs).
Zaterdagavond 14 Augustus vindt de 
prijsuitreiking plaats, welke zal worden 
voorafgegaan door een barak-concours, 
dat zal aanvangen omstreeks 6 uur en 
waaraan uitsluitend door leden van de 
B.B.B. kan worden deelgenomen. De 
prijsuitreiking van dit concours >zal ook 
dezelfde avond plaats vinden. 

Coloradokeverbestrijding 
De Inspecteur, Hoofd van de Planten
ziektenkundige Diepst, doet een drin
gend beroep op de aardappeltelers om 
de bestrijding onverminderd krachtig 
voort te zetten. Juist de kevers, die in 
het najaar de grond in gaan om te over
winteren bedreigen in het volgend voor
jaar de  jonge aanplant. Ook in het najaar 
moet het land vrij zijn van kevers of 
larven. De verdelgingsplicht blijft onver
minderd van kracht. Vooral jonge larven 
moeten onmiddellijk met een insectendo
dend middel verdelgd worden. 

••••••••••••••••••••••••••• 

: Op Zaterdag 31 Augustus : 
: hopen onze geliefde ouders : 

Parochie-Agenda 
PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 
ZATERDAG 1 4  Augustus vigilie
dag van het feest van Maria ten 
Hemelopneming is het vasten en 
onthoudingsdag zodat het gebruik 
van vlees en jus uit vlees is ver
boden. 

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

Feestdag van Maria ten Hemelopneming. 
De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8 9 uur en om half 1 1  de Hoog
mis. V;ndaag gaat in alle H.H. Missen 
de 2e schaal voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke bizonder in de 
milcldadigheicl van de gelovigen wordt 
aanbevolen. Hedenavond om 7 uur Lof 
met rozenhoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro-
zenhoedje. . . .  
Zaterdao is er gelegenhetcl tot biechten 
van half 3" tot 4 uur en van 6 �ot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
Door het Nationaal Apostolaát van het 
Onbevlekt Hart van Maria wordt geheel 
Katholiek Nederland opgeroepen tot een 
oezamenlijke gebedsactie in de week van 
15 tot 22 Augustus. De intentie bij deze 
gebedsactie is : dat de katholieken, van 
Nederland mogen voorgaan 111 claauwn
kelijke naastenliefde. \'v'ij sporen de ge
lovigen aan, om gedurende deze week 
zoveel mogelijk ook door de week de 
H. Mis tot deze intentie bij te wonen
en vragen ook nog eens bizonder dat de
ouders ervoor zullen zorgen dat vooral
de kinderen in deze dagen naar de I - 1 .
Mis gaan.
MAANDAG:  om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Hendricus van Dijk ;  z.a. gel.
jrgt. voor Wilhelmus Bergman, Wilhel
mina de Bresser de hsvr. en Marinus en
Adrianus de zonen ; H. Hartaltaar gel.
H Mis voor Mechelina Pennings-v. cl.
Al�ker v.w. de Broederschap van het H.
Bloed ; om half 8 gel. jrgt. voor Petrus
van Kasteren en Bernardina v. d. Aker
de hsvr. ; z.a. gel. H. Mis voor Franciscus
Verheyden v.w. de jongens in Indi ë ;  om
half 9 gel. mndst. voor Johanna Kusters
de Kort.
DINSDAG : om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Rosalie de Haas-Selhorst ;  z.a. gel.
H. Mis voor Antonius de  Visser ; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor de overleden
familie

.
Brekel111ans-v. d. Ven ; om half 8 

gel. H. Mis voor Lambertus Groenen
daal ; z.a. gel. mndst. voor Gerardus va'.n 
Brunschot ; 0111 half 9 gel. jrgt. voor 
Hendricus Hulsen en Catharina Hurks 
de hsvr. ; om half 1 0  Huwelijksmis. 
WOENSDAG : 0111 kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna Theuwkens-van 
Dijk;  z.a. gel. H. Mis voor Marinus van 
Diessen ; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Johanna van Woensel-Spierings ; om half 
8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indië 
v.w. Maria's Biddend Leger ; z.a. gel . H.
Mis voor Gerardus van Brunschot v.w.
het gez. personeel van Van Oerles we
verijen ; om half 9 gel. jrgt. voor de over
leden familie v. cl. Weyst-van Rulo ;  om
half 1 0  Huwelijksmis.
DONDERDAG : om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Andries van Rulo en Hendrica
Klomp de hsvr. ; z.a. gel. H. Mis voor
Gijsbertha van Oers ; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Wilhelmina van Hal-de Wit
v.w. de K.A.V . ;  om half 8 gel. jrgt. voor
Jan Verhoeven ; z.a. gel. H. Mis voor
Harrie v. cl. Wetering ; om half 9 gel.
H Mis voor Anna van Oirschot-Schee-
p;ns ; om half 10 Huwelijksmis .  . VRIJDAG : om kwart voor 7 gez. Jrgt. 
voor Hubertus Verrijt ;  z.a. gel. jrgt. v. 
Wilhelmina van Gent-v. d. Schoot ; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Marinus van 
Diessen ; om half 8 gel. jrgt. voor Petro
nella van Grinsven-v. cl. Steen ;  z.a. gel. 
H. Mis voor Hendricus van Engelen te
Vught overleden ; om half 9 gel. H. Mis
voor Kapelaan Bless.
ZATERDAG : 0111 kwart voor 7 gez.
mndst. voor Marinus van Griensven ; z.a.
gel. mndst. voor Anna Hensen-v. cl .  Lan
genberg ; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
de 3 gesneuvelden van de Einclhovense
weg ; om half 8 gel . H. Mis voor Hen
drica Cijffers-Bruns ; z.a. gel . H. Mis v.
Jacoba van Diessen v .w. de buurt; om
half 9 gel. H. Mis voor Alfonsus van

Vlerken v.w. de R.K. Bond van Vergun
ninghouders afd. Boxtel ; om half 9 gez. 
H. Mis tot bizondere intentie ;  0111 half
10 Huwelijksmis.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden : 
Maandag, Dinsdag en Woensdag gel. H. 
Mis voor een overledene ; Donderdag 
gel. 111ndst. voor \X'ilhelmina van Empel
Jacobs ; Vrijdag gel. mndst. voor Johan
nes van Boxtel ; Zaterdag gel. mndst. v. 
Josephina de Lang. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen : Johannes Evaristus van 
Rooy geb. en won. in deze parochie en 
Adriana Sophia Hoskam geb. en won. 
te Rossum, waarvan heden de 1 e afkon
diging geschiedt ; Jacques Joseph René 
Duchateau geb. en won. te Eben Emael 
(België) en Anna Maria Theresia van 
Oerle geb. en won. in deze parochie ; 
Christianus Johannes Pijnenlrnrg geb. en 
won. in de par. van het H. Hart en 
Francisca Adriana Bekers geb. en won. 
in deze parochie ; Embertus Petrus v. cl. 
Besselaar en Gerarda Gerclina ,Leyten 
beiden geb. en won. in deze parochie ; 
Petrus Hendricus Pastoor en Gijsbertha 
Maria v. cl. Brand beiden geb. en won. 
in 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. 

PAR. H. HART, BOXTEL. 
1 3e Zondag na Pinksteren 15 Aug. '48. 

De 1 e schaal is voor de kerk, de 2e voor 
de B. N .  
Vandaag Hoogfeest van Maria ten He
mel-Opneming. De 1-1. Familie voor 
Moeders en Gehuwde Vrouwen houdt 
haar Alg. H. Communie onder de Missen 
van 7 en 8 uur. Na de Hoogmis bijeen
komst der zangertjes in de Ark. 
Om 7 uur Lot met volkszang en rozen
hoedje voor onze jongens in Indië. 
MAANDAG 16  Aug. zal de H. Mis van 
half 9 worden gezongen door het jon
genskoor. Alle zangertjes zijn dus 
present. 
Doop-uur : iedere dag van half 3-3 uur. 
Biechthoren : Zaterdag van 3-4 uur en 
van 6-8 uur. 
ZONDAG 1 5  Aug. : 6 uur l .d .  voor Ro
salia 1-Iermes-Schüller v.w. Broed. H. 
Roz. ; 7 uur 1 .d .  voor de parochie ;  8 uur 
Ld. voor Francisca Pijnenburg v.w. Broed. 
H. Hart ; kwart over 9 lezende dienst ; 
half 1 1  de Hoogmis voor Marinus v. d.
Horst v.w. Broed. H. Hart.
MAANDAG 16 Aug. : 7 uur t .d .  Rosalia
Hennes-Schüller; kwart voor 8 l.i. Pe
tronella v .  cl. Sloot-v. Roosmalen ; l .d .
Johanna v. d .  Sancle-Merks ; half  9 z. d.
Jan v. Berkel v.w. het Kruisverbond ; I .m.
Herman Akkermans.
DINSDAG 17 Aug. : 7 uur l . j .  Gerardus
v. Roosmalen en Henrica Peijnenburg
z.e . ,  kwart voor 8 Ld. Willibrord v. Zee
land v.w. St. Raphaël ; half 9 I .m. Fran
cisca Pijnenburg-Dieclen ; half 10 gez.
Huwelijksmis.
WOENSDAG 18 Aug. : 7 uur l.j. Johan
nes v. Erp en Petronella Kruijssen z.e. ;
kwart voor 8 l .cl .  Heer Kees v. Schaayk ; 
l .d .  Christianus Merks ; half 9 Ld. Her
manus Suys.
DONDERDAG 19 Aug. : 7 uur Ld. Jan
v. Berkel v.w. St. Raphaël ; kwart voor 8 
l .d. Theodorus Barten v.w. de Kaartclub ; 
half 9 Ld. Piet v. cl. Kruys ; half 1 0  gez .
Huwelijksmis.
VRIJDAG 20 Aug. : 7 uur t.d. Tonny
Nooren v.w. 'n kennis ; kwart voor 8 Ld.
Geerdina Pennings v. Nistelrooy ; l .d.
Antoon v. Heesch, St. Petruspar. over! . ; 
half 9 I .m. Willem Matthijssen.
ZATERDAG 21 Aug. : 7 uur t.d. uit
dankbaarheid ; l.d. Theodorus Barten vw.
de Kaartclub ; kw. voor 8 l .d. Willem v.
d. Langen berg ; l . j .  Adr. Bekkers en An
na v. Dijk z.e . ; half 9 j . l .  Marinus Hazen
berg en Petronella Potters z .e.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
1 3e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG : half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie ; om 10 uur jaarg. voor 
Marinus van Eindhoven. 
MAANDAG : half 8 jaarg. voor Helena 
hsvr. van Marinus van Eindhoven. 
DINSDAG : half 8 jaarg. voor Anna Ma
ria van Oorschot. 
WOENSDAG : half 8 jaarg. voor TI1eo
dorus v. Doleweerd en Adriana de hsvr. 
DONDERDAG : half 8 jaarg. voor Hen
ricus v. cl. Biggelaar en Maria de hsvr. 

VRIJDAG : half 8 jaarg. voor Willem 
Bergman. 
ZATERDAG : half 8 jaarg. voor Josephus 
v. Grinsven en Henrica de hsvr. 

Deze week zullen geschieden : 
Maandag I-1. Mis voor Henrica v. Log
ten. Dinsdag H. Mis voor Adrianus van 
Ruremonde. Woensdag H. Mis voor 
Anna Maria v. d .  Leest-v. cl .  Meeren
donk te Liempde overleden. Donderdag 
1-1. Mis voor Anna Maria v. cl. Leest-v.
de Meerendonck te Liempde overleden.
Vrijdag I-1 . Mis voor Joannes Adrianus
Timmermans te Schijndel overleden.
Zaterdag 1-1. Mis voor de heer Adrianus
v. cl .  Broek, lid broederschap H. Hart.

PAR. 1-1. THERESIA, BOXTEL.
1 3e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG : 7 uur 1-1. Mis tot intentie 
van de parochianen ; half 9 H. Mis voor 
Marim1s v. Griensven te Boxtel overle
den ; 10 uur gez. mndst. voor Leonarcla 
Cornelia Renders ; de eerste schaal is 
voor onze eigen kerk ; de 2cle voor B. N.  
Half 3 plechtig Lof met  rozenhoedje 
onder de processie om Gocl's zegen te 
verkrijgen over "Orion" en de kapel v. 
Stapelen. Onder de processie zal de 
schaal gaan voor K.A. 
MAANDAG : 7 uur H. Mis voor bijzon
dere intentie ;  8 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie ; hierbij wordt de kerk met 
'n kaars vereerd. 
DINSDAG : 7 uur 1-1. Mis, waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor de 
familie v. cl. Breekel-v. cl .  Heuvel ; 8 uur 
H. Mis voor Johanna v. Roosmalen
Hocfnagels.
WOEN.SDAG : 7 uur H. Mis vanwege
de Broederschap "St. Will ibrord" te
Boxtel voor Leonarda Cornelia Renders ; 
8 uur 1 - 1  Mis voor Francisrns v. cl. Wal 
te Oirscl;ot overleden.
DONDERDA G :  7 uur jrgt. voor Maria
v. Kilsteren-Timmermans ; 8 uur H. Mis
tot intentie v. cl. leden der Godvruchtige
Vereniging ter ere v. cl .  H. Theresia.
VRIJDAG : 7 uur H. Mis voor behouden
thuiskomst ; 8 uur H. Mis voor mejuffr. 
Anna Maria Peijnenburg-v. cl. Sande.
ZATERDAG : 7 uur H. Mis voor mevr.
Maria Maas-de Werd ; 8 uur gez. mnclst.
voor Gerardus Leyten.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
6 uur tot half 8 ;  om half 8 Lof met ro
zenhoedje om het Communisme af te
weren en opbloei van het verenigings
leven op katholieke grondslag te ver
krijgen.
In deze of de volgende week wordt de
jaarlijkse huis aan huis-collecte voor de
armen van de St. Vincentius-vereniging
in onze parochie gehouden. Deze •ordt
u extra aanbevolen.
ZONDAG 22 Augustus : 7 uur H. Mis, 
waarbij de kerk met 'n kaars wordt ver
eerd ter ere van 0.  L. Vrouw v.  Altijd
durende Bijstand voor behouden thuis
komst ; half 9 H. Mis tot intentie van de 
parochianen ; 10 uur Hoogmis, om God's 
zegen te verkrijgen over het bewaar
school-onderwijs. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor mej. Maria Maas-Lamers te Grave 
en weduwe Maria v. Roosmalen-v. Gef
fen, in de parochie van het H. Hart te 
Boxtel overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE 

1 3e Zondag na Pinksteren 
15 Aug. 1948. 

ZONDAG : feestdag van 0. L.  Vr. -He
melvaart; half 7 I.m. · tot welz. der par ;  
8 uur 1 .j .  voor Petrus Scheutjens ; 1 0  uur 
de plechtige Hoogmis voor de levende 
leden der proc. van Kevelaer ; 3 uur 
plechtig Lof met processie. Na het Lof 
te zingen : ,,Groet aan 0. L. Vrouw van 
Kevelaer". En na het Lof vergadering 
van de broedermeesters der proc. van 
Kevelaer op de pastorie. 
MAANDAG : 7 uur z. 7e voor Adr. v. 
Abeelen ; half 8 l . j .  voor Lamb. van Rij
zewijk ; 8 uur 1. mndst. voor Engelbertus 
v. cl. Wiel.
DINSDAG : 7 uur z. mndst. voor \'{led.

. Verdonk ; half 8 I.m. voor Adr. v. Abee
len als over!. l id der proc. van Kevelaer ; 
8 uur 1. mndst. voor Frans v. d. Meijden.
WOENSDAG : 7 uur z. mndst. voor
Corn. v. Abeel en ; half 8 l .  mis voor Ja
coba v. Diessen over!. te Boxtel ; 8 uur
I. mnclst.livoor Gerardina Tinnebroek.
DONDERDAG : 7 uur z. mnclst. voor
Michiel v. cl .  Velden ; half 8 I .m.  Adr. v.
Abeelen als over!. l id van de Retraite-

Te koop in goede staat zijnde 
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penning ; 8 uur l.mndst. voor Mart. der 
Kinderen. 
VRIJDAG : 7 uur z .j . . voor de ·heer Ar
nold v. d. Broek ; half 8 1. mndst. voor 
Wed. Kreyveld ; 8 u. l .  mndst. voor Hen
drica Frans v. Eindhoven. 
ZATERDAG : 7 uur z.m. voor Adr. v. 
Abeelen als over!. weldoener van kerk 
en l iefclegest. ; half 8 l . j .  voor Ant. v .  Al
phen ; 8 uur l . j .  voor Joh. Jan Bax. 
ZONDAG : half 7 I .m. voor Cornelia 
Joh . Raaijmakers, overl. te Best ; 1 0  uur 
z . m .  voor Adr. v. Aheelen als overl.
korist.

In de Kapel der Eerw. Zusters : 
Maanclilg 7 uur I .m.  voor Caspar van den 
Aker, over!. te Boxtel. Dinsdag 7 uur I.m. 
voor Maria Joh. v. cl. Leest, over!. te 
Best. Woensdag tot Zondag 7 uur I .m.  
voor Dr.  v. Rooij en zoon vanwege ver
schillende patiënten. 
7e Aclr. v. Abeelen over!. te Liempde. 
30e Jacoba v. Diessen, overl. te Boxtel ; 
Cornelia Joh. Raaymakers, over!. te 
Best. 
Gedoopt : Anna Wilh. Helena dochter 
van Ant. Bax-v. cl. Velden. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
1 3e  Zondag na Pinksteren. 1 5-8-'48 

Vandaag feestdag van Maria-ten-Hemel
opneming. Tevens dag van Eeuwigduren
de Aanbidding in onze Parochie .  Om 6 . 
uur Uitstell ing van het Allerheiligste en 
Communie-uitreiken. H.H. Missen om 7 
uur, half 9 en 1 0  uur plechtige Hoogmis 
voor de parochie. 
Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur 
oefening van het 1 - I .  Uur. 's Avonds om 
half 7 �plechtig Lof met Te Deum tot 
sluiting. Lijsten viln aanbidclingsuren zul
len achter in de kerk worden opge
hangen. 
Vandaag begint ook de nationale gebeds
week ter voorbereiding op het feest van 
het Onbevlekt Hart van Maria. Na de 
H.H. Missen voorbereidingsgebed. 
Zondag a .s .  onder het Lof plechtige toe
wijding. 
ZONDAG : 7 uur 1-1. Mis lev. en over!. 
leden v .  d. Landarbeiclersbond "Deusde
dit" ; half 9 H.  Mis voor onze militairen 
in Indië en elders ; 1 0  uur plechtige 
Hoogmis voor de parochie .  
MAANDAG : 7 uur 1-1. Mis  voor Dr .  v .  
Rooij van zijn oud-patiënten uit Esch. 
DINSDAG : 7 uur H. Mis voor over!. 
familie van Schijndel-v. Wanrooy ; half 
1 0  gez. Huwelijksmis. 
WOENSDAG : 7 uur gez. mndst. voor 
Henricus van Rulo. 
DONDERDAG : 7 uur H. Mis voor Jo
hanna Willems-den Otter te Haaren 
over!. 
VRIJDAG : 7 uur H. Mis voor Albertus 
van Rulo v.w. Broederschap 1-1. Antonius 
Waalwijk. 
ZATERDAG : ï uur H.  Mis voor Henri
cus van der Kammen vanw. Br. H. Ber
nardus Onzenoord. 
Elders : H. Mis voor Cornelia van Oers
v. cl. Braak. I-1. Mis voor Hubertus van 
Rulo. H. Mis voor Henricus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 1 5  Augustus. Hoogfeest van Ma
ria ten Hemelopneming. De H.H. Missen 

- zijn om 7 uur, half 9 en om 1 0  uur de
gezongen Hoogmis. Om 3 uur  Lof met
rozenhoedje.
Maandag : feest van de H. Joachim, om
8 uur Lof.
Woensda

{'
o'  Donderd�g en Zaterdag om

8 uur Lo . 
ZONDAG : om 7 uur H. Mis voor Cas
par van den Aker ; om half 9 voor over
leden leden der famil ie Henk et ; om 1 0
uur voor overleden ouders.
MAANDAG : 7 uur voor Caspar van den
Aker als lid van de Broederschap van het
Heilig Bloed.
DINSDAG : 7 uur voor Caspar van den
Aker als lid van de Broederschap van het
Heilig Hart .
WOENSDAG : 7 uur voor de intentie
van de Voortplanting des Geloofs ; om
half 8 voor Caspar van den Aker.
DONDERDAG : 7 uur voor Caspar van
den Aker.
VRIJDAG : 7 uur voor Caspar van den
Aker.
ZATERDAG : om half 8 voor Caspar
van den Aker.

: Fránciscus Schoenmakers : 
• •• en • 

Gevraagd : voor directe in
diensttreding, een banketbak
kersbediende om verder in het 
vak te worden opgeleid. Ban
ketbakkerij A. v .  Duren-Schol
len, Breukelsestraat 62, Boxtel. Te koop bij W. v. d. Pasch, 

Langenberg 1 1 , een laagkar en 
as met bussen en laai, en een 
wanmolen. 

De speciaalzaak 
van de fijnste 

kwaliteit 

Corsetten 
Deze week 

: Johanna Maria v. d. Oetelaar : 
: de dag te herdenken waar- : 
: op zij vóór 25 jaar in het : 
! Huwelijk traden. : 
: Dat God hen nog lang mo- : 
! gen sparen is de wens van : 
: hunne dankbare kinderen : 

Te koop aangeboden : 1 kleer
kast, 1 dressoir, 1 fomuis
kachel, 1 boekenkast, 1 2  golf
platen, 3 glasroeien. Zich te 
vervoegen Merheimstraat 43. 

: Lambert : G d cl • 
f 

• eslaag voor e examens
: Fran_s en Verloo de : Lingerie, Costumière en Cou-
: Mane en Verloofde : peuse, dank ik Mej. M. van
: Jo, _Leo, Marmus, : Nistelrooy, Rechterstraat · 20,
: Toosie. : hartelijk voor de bij haar ge-
: Molenstraat 5 1 .  : noten opleiding. 
:•••••••••••••••••••••••••: Martha H. C.  v. d. Steen' Langenberg 4. 
De geslaagden van de R. K. ___________ _ 
Middenstands Handels-Avond
school danken de heren J .  C. 
van Etten en M. Timmermans 
voor het met zo gunstige uit
slag bekroonde onderwijs. 

Nelly Baayens 
Jannigje van den Berg 
Hans Bevers 
Willy van Rooij 
Jo Valks 
Zus de Visser 
H. P, v. d. Wetering, 

Gemonde 

Te koop : Mantels zonder pun
ten en gas oven. Te bevragen : 
Molenstraat 1 9. 

Te koop : mooie moderne 
eiken klok met gongslag, 
mooie lichte meisjesmantel 
voor-oorlogs en dameshoed 
nieuw. Bevragen Molenstr. 19 .  

Te koop : grijze damesmantel, 
maat 42, z.g.a.n. Bevragen, 
Molenstraat 19. 

Zuivelproducten 
Beleefd aanbevelend 

Te koop : een perceel nagras M W d ,v, 1•d 
H cl k T b • . v. . w e  e 

BUIKBANDEN 

CORSETTEN met binnenband 
STEP-IN 

VA N MAAREN 
o p  oppen on . e evragen 
M. van Zeeland, Kerkeind Stationstraat 2 • Telefoon 458
A 78, Liempde. BOXTEL VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH 

Te koop bij Kinderen P. van 
Oers, Esch, een perceel nagras, 
gelegen te Boxtel nabij Huize 
de La Salie. 

Elastieken 

Kousen 
i n  diverse prijzen 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH 

Gediplomeerd Zuivelhandelaar 

Op de kermis is 't reuze fijn 
Maar thuis kan 't ook gezellig zijn 
Met een BIERTJE, WIJN, LIKEUR, 
Komt men d'avond gezellig deur 
Wij zijn daarin goed gesorteerd • 
Voor elkeen wat hij begeert. 
Daarom moet U niet lang wachten 
Om van dorst dan te versmachten 
Koopt bij ons en U. hebt gewis · 
Een prettige, gezellige kermis. 

H. de Rooy:::van Laar hoven
BREUKELSESTRAAT 89 

Rookt kwal iteit vol geur en smaak

Adverteren doet verkopen en Koopt bij Bert va n den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

l 

.-

' 

Old finish Huiskamer 
Bestaande uit : 

dressoir 

tafel 

2 arm-fauteuils 

4 stoelen 

Tafel met bol poot 
Stoelen op veren 
gestoffeerd 

Bekleed met pnma pluche 

f 415.--
',, 1 Natuurlijk bij : 

1 
1 

Fa. At?� d�="_-RE: 
Stationstraat 4 3 Boxt

�
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MODEVAKSCHOOL 
Boxtel • Rechterstraat 20 - Telefoon 454 

Dames en Meisjes: Leert nu zelf Uw kleding maken en ver• maken, U zult eens zien hoe gemakkelijk en hoe fijn 't is steeds voordelig en goed gekleed te zijn als U zelf alles maakt. 
Voor de nieuwe cursus bestaat dagelijks 
gelegenheid zich op te geven tot 1 Sept. a.s. 

Dit jaar slaagden weer alle candidaten. Het juiste adres voor knippen, naaien en stofversieren is dus : 
M. J. J. v. NISTELROOIJ
Leares•Coupeuse. Rechterstraat 20, Boxtel. 

In de grijze oudheid was eenieder verzekerd voor een begrafenis. In onze dagen wordt deze oer•verzekeringsvorm, waarbij de '\'erzekerde gelden uitsluitend kunnen worden aangewend om de overledene de laatste eer te bewijzen, aangeboden door de algemeen bekende 
N.V. Verzekering Maatschappij

"Johan de Witt" Tilburg

Van Geel's Metaalfabriek, Boxtel r - - - - - - - - :,
vraagt: loddi!i•� Speciale Service 
ASSISTENT-BOEKHOUDER I opl,o/en- ••

1 (MannellJk of VrouwellJ.k) 
r.-..� ... -r, 

Kousenreparatie leeftijd 18-23 jaar. Middelbare schoolopleiding vereist. 
1 Practijkdiploma boekhouden strekt tot aanbeveling. 

5 L 1Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met volledige 
:c. 

inlichtingen en verlangd salaris. cent per adder 
1 w:::!� �=t�wt::�!u� • 1

Kermis Boxtel. 
BESTEEDT een deel van Uw kermisgeld voor 

LEDERWAREN 
waarvan U jarenlang pleizier hebt! 

Degelijke spullen. Billijke prijzen! 

Lederwarenhuis "SUCCES" 
Rechterstraat 7, Boxtel. 

11 Zie ook onze advertentie in 't volgende nummer 111 

Hotel THEUWKENS, Boxtel vraagt 
R. K. Dienstbode 

1 
::���

0

B�RMOCiU!Jk Bij Bovendeert . .J
---------

'
n 

:Bcit MOET van de VAKMAN komen •

En dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED! 
DAT WEET IEDEREEN 

VAN MAAREN - V ughters t raa t 25 - 's-H ertogenbosch 

De R.K. Vakvereniging van Schoenmakerspatroons
en Schoenwinkeliers maken bekend dat hun zaken
en bedrijven in de week van 23 t.m. 28 Augustus wegens tegen 1 Sept. voor dag en._ ________________ , nacht. VACANTIE GESLOTEN ZIJN 

"' \. 

Slechts 2 dagen 
Vrijdag 13 en Zaterdag 14 Augustus 

OPRUIMING van 
restanten schoenen 

aan zeer lage prijzen. 

Wederom Heren Rubber�aarzen ontvangen. 
J. A. GEMEN Schoen• en Sporthandel Onder Rijkstoezichtgediplomeerd Schoenhersteller Stationstraat 14 Boxtel Tel. 296 
De Nieuwe Bioscoop 

VRIJDAG 13 AUGUSTUS 8 UUR
ZATERDAG 14 AUGUSTUS 8 UUR 
ZONDAG 15 AUGUSTUS 6 en 8 uur 

Rita Hayworth en Glenn Ford in 
18 jaar GILDA 18 jaar 

Nooit zag u een vrouw als Gilda en nooit
zag U zo een film. 

MAANDAG tot en met WOENSDAG
tweede deel van de seriefilm 

l 14 jaar Het Purperen Monster • •4 jaar 1
LET OP ONZE KERMISPROGRAMMA'S 

* 
Vanaf heden in elke voorstelling 
speciale reportage van de 
Olympische Spelen 1948 

ROZIJNEN 
AVEHA heeft wederom een 

Speciale Aanbieding 
Deze week voor alle klanten 

ROZIJNEN 
Besteedt uw koffie" en thee
bonnen in AVEHA winkels. 

AVEHA KOFFIE 
steeds vers gebrand uit 

eigen branderij. 

AVEHA THEE 
niet te overtreffen in geur 

en smaak. 

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

M. HOYNGTANDARTS
AFWEZIG 

16 Aug.-2 Sept. Spreekuur voor spoedgevallen : 
Din,dag 17 en 24 Aug. 1 7.30-8.30 uur 
Vrij dag 20 en 27 Aug. î ·s avonds. 

BRILLANTINE
CRêME 

EAU DE COLOGNE
KAMMEN 

LIPPENSTIFTEN 
LOTION 

NAGELLAK 
PARFUM 
POEDER 
ROUGE 

SHAMPOON 
TANDPASTA 

TOILETZEPEN 
in de beste merken 

en flinke sortering bij : 

01/0G!STE/l'I ·,1/•i:'. fc f{[O.I TERJT// J7 
.Of MOlEIY" ., .� • .. BOXTEi T[U61 

1 ( 

• 

Voor de a.s. 

Kermisdagen hebben wij voor U prima 
slachtkippen en 
jonge haantjes 

NIEMA N Dvermoed in deze gezellig ingerichte kamer de slaapkamer. Heel weinigen kunnen voor ieder gezinslid een paar kamers beschikbaar stellen. Toch zijn zij afdoende geholpen met een goed opklapbed met ombouw, waarbij gevoegd een aardig zitje. Aldus een zit- en slaapkamer ineen. 

T.J.W� 
u BOXTEL 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT 

Voor zover onze voorraad strekt
helpen wij U gaarne met bestel tijdig 

Pluimvee en wildhandol Vlaggetjes, Papier, Carton, enz. 

G. Koks, Molenstr. 3 7, Boxtel

De Coöp. Zuivelfabriek 
"De Hoop" te Boxtel 

voor straatversiering, het in orde maken
van praalwagens, enz. Vooral vlaggetjes 
gelieve men vroegtijdig aan te vragen. 
Wij hebben étalage-carton in diverse
kleuren speciaal ook in oranje.

zal nog a�nbesteden e Voor Eau de Cologne, Parfums en 
2 melkritten Cosmetische Artikelen 

DAMES KAPSALON EN PARFUMERIE 

W. BOVENDEERTA. H. TEN BRASv.h. PeijnenburgWED. v. GRINSVEN A. HE)JMANS
P. LEERMAKERSP. VALKSR. VAN WEERTP. G. v. d. WEIDE JAC. VAN BRAGT, Esch 

BOEKHANDEL TIELEN 
STATIONSTRAAT WIJ HEBBEN EEN UITGEBREIDE SORTERING 

Artikelen voor de School Het 1s nog wel vacantie, doch het kan toch geen kwaad nu al vast eens te kijken wat er voor het nieuwe schooljaar nodig is. ZIE ONZE ETALAGE 
Boxtelse Lawntennis-kampioenschappen 1948 Te houden van 23 Aug. tot en met 5 Sept. in Sportpark Molenwijk. Deelname staat open voor leden van Boxtelse tennis" clubs en Boxtelse ingezetenen. Inschrijfformulieren verkrijgbaar bij de wedstrijd, commissie: A. v. GRIENSVEN, Molenpad 1. ANT. v. NISTELROOIJ, Rechterstraat 20. A. v. d. LAAR, Prins Bernhardstraat 7. 

Sieraden verhogen Uw charme 

Speciaal voor de K e r  m i S 
lonen wij V een interessante

collectie Gouden en Zilveren
Sieraden. 

Zeer aantrekkelljke prijzen. 

Ja fi. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

Geen vlees, eet dan meer.vis 
Alle soorten Vis steeds:voorradig in de Frigidain. 

lf!v os m:!• Stationstraat 44 van Langenberg, Munsel en 
Onrooi op Vrijdag 20 Aug.om 7 uur op de fabriek, voor de tijd van 1 September 1948 tot 1 Mei 1949 . • M. J, VAN DEN BROEK, Breukelsestraat 34 • Prima nieuwe Haring voor de inleg.

De voorwaarden liggen op de fabriek ter inzage. 
Leert Autorijden! 
Ged. Chauffeurschool 

Wim Winkens 
VUGHT Telefoon 7578 K 4100. Voor Boxtel en omgeving inlichtingen Café van Rooy Nieuwe Kerkstraat, Boxtel. 

Afgeknipt Haar �1.��;:., g:�:: 
Schrijf briefkaart aan K LE R K S, 
Weteringschans 169, Amsterdam. 

Willem Kleijsen 
Onrooisestraat 49 

Betaalt de hoogste 
prijzen voor Lompen 15 et. per kg,, Lood 75 ,, ,, ,, ,, Geel koper 45 ,, ,, ,, ,, Zink 40 ,, ,, ,, 

• 

,, IJzer 2 ,, ,, ,, Papier f4.50 per 100 kg <l?_6, Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

DE 
6RUYTER 

•
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 1 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Onbevlekt Hart van Maria 

Feestdag 22 Augustus. 

De laatste Zondag, 15 Augustus, op de 
Feestdag van Maria Hemelvaart, werd 
een oproep gericht tot een gezamenlijke 
gebedsactie van geheel Katholiek Ne
derland tot het Onbevlekt Hart van 
Mara, als voorbereiding op haar Feest
dag. 
En als intentie van deze gebedsactie' 
werd gekozen: dat de Katholieken van 
Nederland mogen vóórgaan in daadwer
kelijke naastenliefde. 
Bij alle acties, die onze tijd dagelijks 
aankondigt, opnieuw een gebedsactie, en 
een zeer voorname gebedsactie ! 
Fatima leerde ons de bizondere devotie 
tot het Onbevlekt Hart van Maria. Fa
tima leerde ons ook, bij monde van 
Maria zelf, dat de enige uitkomst voor 
onze verwarde en verzonken wereld nog 
zijn kan: De terugkeer van de Katho
lieke wereld tot het godsdienstig leven, 
tot het gebedsleven. 
Er staat hier heel wat op het spel. Brave 
en goedmenende ouders houden hun 
hart vast, als ze gaan nadenken, over 
hetgeen de toekomst voor hun kinderen 
brengen zal. 
Het politieke weerbericht waarschuwt 
ons nog steeds voor het aanstormend ge
vaar van een dreigende wereldrevolutie. 
En boven dat alles uit rest ons nog één 
garantie, door 0. L. Vrouw in Fatima 
aan de wereld bekend gemaakt: dat de 
wereld van deze ellende zal bevrijd en 
gespaard blijven, als...... ja, als de 

mensen weer aan 't bidden gaan. 
Vandaar deze nieuwe, dringende oproep 
tot gebed aan ons allen. 
Zullen we dan eindelijk wakker worden? 
Zullen dan eindelijk onze ogen open
gaan? 
Maria staat klaar, om ons te helpen: de 

daad is nu áan ons. 
En zeer nauw verbonden met deze op
roep, hangt samen de intentie, die ge-

kozen werd: ,,Dat de Katholieken van 
Nederland mogen voorgaan in daadwer
kelijke naastenliefde"! 
Mèt de versl_apping van het godsdiensti
ge leven is ook de practische beoefening 
van onze Katholieke levensbeschouwing 
aan 't dalen gegaan en de thermometer, 
die dit peil aangeeft, stijgt zéér lang
zaan1. 
Het allervoornaamste, het éérste gebod; 
Daadwerkelijke naastenliefde, lijkt be
graven te zijn onder de puinen en ruïnes 
van de laatste wereldoorlog! 
En terwijl men poogt ons vaderland te 
doen herbouwen, blijkt dit noodzakelijke 
fundament, nog steeds verborgen te zijn! 
En de naoorlogse toestanden, met wo
ningnood en huizenproblemen, roepen, 
meer dan ooit, om de terugkeer van de 
naastenliefde! 
Waar we allen verzwakt zijn op geeste
lijk gebied, is het dubbel nodig, dat we 
in deze dagen de handen, allen samen, 
ineenslaan tot gebed, tot gebed: om 
redding van ons volk, om behoud, van 

wat ons in de oorlog zo dierbaar was: 
ons geloof! 
Bidt dan in deze dagen, en blijft bidden 
in de toekomst voor deze intentie. 
Welke functie gij ook bekleedt, tot 
welke stand of klasse gij ook behoorr: 
draagt uw dagtaak op voor deze intentie, 
maakt van uw werken een gebed! 
En Zondag a.s. op de Feestdag van het 
Onbevlekt Hart van Maria, nadert ter 
H. Tafel, om te vragen sterkte voor ons
volk, sterkte voor elkaar en sterkte voor
u zelf.
En om practisch te zijn: op het feest 
van Maria allen een goede daad, een 
vriendelijk woord, iets wat u moeite 

kost tegenover degenen, die óók niet 
voor hun plezier, gedwongen uw huisge
noten zijn. 
Mogen we aldus ons verzekeren van de 
bescherming van Maria, die als Hulpe 
van de Christenen,ons niet verlaten kán 
en zál. 

D. 

Heeft een Kermis nog zin? 
In een boek, dat in de Middeleeuwen 
zetr bekei1d wa·s o,i<ler dë titd "Dist,cha 
Catonis" staat de volgende versregel: 

"De hoogste wijsheid is, op tijd 
zich zot te veinzen". 

Horatius, een Romeins schrijver, 't vette 
varkentje uit Epicurus' kudde, die 't ge
not als de hoogste wijsheid beschouwde, 
schreef ergens 

"Het is zoet bij gelegenheid eens 
dol te zijn". 

Het heeft bij de mensen altijd als een 
ongeschreven wet gegolden, dat het goed 
is zich op tijd eens uit te kuren. Een 

flinke ontspanning van lichaam en geest 
in de dolle uitzinnigheid van een kermis 
gold als vanzelfsprekend daarvoor een 
prachtige kans. 
Niemand zal ontkennen, dat een ker
mis zijn betekenis heeft gehad in ge
schiedenis der menselijke vrolijkheid. 
Toen de kermis nog verbonden was met 
het patroonfeest van de parochie of de 

plaats zelf; - toen men een heel jaar 
niets anders kende dan hard werken en 
ploeteren; - toen kermis en karnaval de 
enige plezierige pleisterplaatsen waren in 
't werkzame leven van boer en arbeider, 
- toen had de kermis nog betekenis.
Maar ga eens na, waarvoor we nu nog
een kermis nodig hebben? We hebben
onze dansavonden, we hebben onze
films toneelstukken, muziekavonden,
conc�rten, sportdagen, en duizend en
één andere mo?elijkheden van ontspan
ning. Ook de kinderen hebben genoeg 
gelegenheid tot ontspanning. • • 
Een kermis dient alleen nog maar om 
een massa geld te laten wegslepen door 
de z.g. kermisgasten. Ouders, die hun 
kinderen graag wat plezier gunnen, zijn 
op een kermis binnen de korste keren 
een weekgeld armer. Een autoritje, een 
paar keer ronddraaien in de mallemolen, 
touwtje trekken, een snoepje en 'n koek
je en mama is haar geld weer kwijt. 
Een kermis dient alleen nog maar om we
kelijkse dronkaards de kans te geven 
om dagelijks dronken te zijn. 
Een kermis geeft de gelegenheid aan 
vrouwen, ·die daar op andere dagen geen 
motief voor vinden, ook eens wat alco
hol naar binnen te werken. 
Al 't gespuis dat er ergens in woonwa
gens of ander soort verblijven te vinden 
is, komt, op een kermis af om zelf wat 
rijker te worden en een ander wat lich
ter te maken. 
Wat anders nooit of nimmer geoorloofd 
is, mag met de kermis allemaal zonder 
't minste voorbehoud. 
De meest troebele verlangens der men
sen kunnen op de kermisdagen voor 
geld worden vervuld. De haat, oude 
vete's, ruzies - dat alles kan nu met 
messen en bier vereffend worden. 
Als ergens de kermis losbreekt, moet er 
beslist een patrouille politiemannen als 
versterking naar toe om eventuële orde
verstoringen te voorkomen of te her
stellen. 
Niets, absoluut niets is er aan te voeren 
in 't voordeel van een kermis, of 't zou 
moeten zijn 't "beetje" geld dat de ge
meente ontvangt voor 't verhuren der 
diverse standplaatsen. 
Wanneer een kermis de enige gelegen-

heid van 't jaar was eens los te komen, 
eens flink je bonen goed te doen - dan 
zou men kunnen begrijpen dat er zoiets 
bestond. 
Maar nu de kansen voor plezier, genot 
en ontspanning zo veelvuldig zijn, kan 
men van een kennis alleen maar de on
zinnigheid inzien. We zijn er niets mee 

gebaat, enkel mee "geschaad". 
Het geld stroomt de gemeente uit, de 
afval van een verpeste geest stroomt 
binnen. 

H. v. d. M.

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
De Raad der gemeente Boxtel zal van
avond, Vrijdag 20 Augustus, haar -
maandelijkse - openbare vergadering 
houden, welke om 7 uur ten gemeente
huize aanvangt. 

DODELIJKE AANRIJDING. 
Woensdagmiddag had omstreeks half 1 
op de Rijksweg, ter hoogte van café Van 
Rooy, een verkeersongeluk plaats, waar
bij het 11 jarige meisje A. H. Blummel 
(wonende op de Bosscheweg) om het 
leven is gekomen. 
Uit het onderzoek is gebleken, dat het 
meisje, achter een reeds gepasseerde 
vrachtauto door, de weg is overgestoken 
en toen door een uit de richting Eindho
ven ·komende luxe-auto is gegrepen en 
vrijwel op slag moet zijn gedood. 
De bestuurder trof geen schuld. 

DIOCESANE KAJOTSTERSDAG. 
Honderden Kajotsters "uit het Bossche" 
zullen Zondag 22 Augustus te gast zijn 
bij de Boxtelse V.K.A.]. in alle heerlijk
heid van het park van Stapelen. 

"De geestelijke verdieping van onze 
V.K.A.J. en zegen over de verdere be
ïnvloeding van alle arbeidersmeisjes
om zo allen te brengen onder Chris
tus' banier van Liefde en Vrede. Dit
alles onder Maria's bescherming!"

Dat _is de intentie, waarmee alle aan
wezige arbeidersmeisjes zich a.s. Zondag 
om 11 uur rond <le Kajotstersvlag zullen 
scharen voor de opening. Onder de be: 
zielende titel "Groei en geestdrift" zal 
daarna de Diocesane leidster het woord 
voeren. Vervolgens: Toespraken van de 
geestelijke adviseur van de K.A.B., Bis
dom Den Bosch, de ZeerEerw. Heer W. 
Bekkers en de voorzitter van het zelfde 
Bisdom, Piet Vriens. Tussen het een en 
ander door zullen jonge kelen frisse lie
deren zingen, terwijl er om 1 uur een 
openluchtspel zal worden opgevoerd, 
waarvan de inhoud een verrassing dient 
te blijven. Daarna, tenslotte, zijn er de 
wedstrijden om de wimpels nog af te 
werken. In volksdans, zang, spel of de
clamatie zullen de groepen uit de ver
schillende plaatsen wedijveren om de 
wimpels, die om half 6 - precies - zul
len worden uitgereikt, om daarna (laten 
we hopen met een geslaagde dag achter 
de rug) naar huis terug te keren. 

Koopt het sierlijk, 

nationaal embleem 

der naast e nliefde 

Het Huldigingsspeldje 

CONSULTATIEBUREAU. 
Op Maandag 23 Augustus zal het con
sultatiebureau, op Duinendaal, gesloten 
zijn. 
NIEUWE KAPELAAN 
IN DE H. HARTPAROCHIE. 
Z. H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop 
van 's Hertogenbosch, heeft de Weleerw. 
Heer V. M. J. Tilman (v.h. kapelaan te 
Nuenen) benoemd tot kapelaan te Box
tel, in de 'parochie van het H. Hart van 
Jezus. 
K. A. J. 
De Kajotters houden op Vrijdag 27 
Augustus in De Kajuit hun algemene 
ledenvergadering, waarop o.a. de op
tocht op 31 Augustus voor het laatst be
sproken zal worden. De bijeenkomst 
vangt aan om 8 uur precies. 
R. K. BOERINNENBOND. 

Bespr. deelname aan de optocht. 
A.s. Zaterdag 21 Augustus zal er door
de R.K. Boerinnenbond een vergadering 
worden belegd, waarop alle leden ver
wacht worden, ter bespreking van de 

deelname aan de optocht op Koningin
nedag. 
Er wordt op ieders spontane medewer
king gerekend. 
ZUID-HOLLANDS TONEEL. 
Op Maandag 23 en Woensdag 25 Aug. 
brengt het Zuid-Hollands Toneel in 
Schouwburg De Ark het blijspel "Ik mag 
nooit liegen". Dit zelfde gezelschap zal 
op Dinsdag 24 Augustus een Bonte 
Avond verzorgen. 
EXCURSIE LUTTERADE 
N.CB. en R.K.J.B.
Op Dinsdag 24 Augus·tus om 5 uur wor
den de leden van de N.C.B. en R.KJB.
op de Markt verwacht aan Hotel de
Kei. Er is gelegenheid voor rijwiel
stalling.
R.K.J.B., AFD. BOXTEL. 
Zaterdagavond 21 Augustus om half 8 
oefenina voor de leden van de sport
club in" de zaal van de Ursulinenschool 
in Breukelen. De leden welke meedoen 
aan de optocht voor • het aanstaande 
Regeringsjubileum, worden om half 9 in 
de gymnastiekzaal van de Ursulinen
school verwacht. 
EIERVERENIGING. 
Maandag '.23 Augustus zal er geen gele
genheid zijn om eieren te leveren. In 
plaats van op deze dag kan men nu op 
Zaterdag 21 Augustus van 8-1 '.2 uur 
v.m. terecht. Een advertentie, elders in
dit blad, geeft nadere bijzonderheden. 
R. K. BOERENBOND. 

Hartelijk afscheid van de Zeereerw. 
- Adviseur, Rector Dr. G. W. Smulders.

Dinsdagavond 17 Aug. namen de Bestu
ren van de R.K Boerenbond, Boerinnen
bond en Jonge Boerenstand officieel af
scheid van hun Geestelijke Adviseur, de
ZeerEerw. Heer Dr. G. W. Smulders,
thans benoemd tot Vicaris van het ge
sticht "Voorburg".
Bij deze gelegenheid werd de vertrek
kende hartelijk toegesproken door de 

Voorz. van de Boerenbond, die het vele
werk memoreerde, dat Zijn Eerw. in de 

afgelopen 1 '.2 jaren als Rector van de
R. K. Landbouwwinterschool en als
Geestelijk Adviseur van de R.K . Boeren
organisatie's van Boxtel op velerlei ge
bied heeft gedaan.
De Voorz bracht hem hiervoor namens
de gehele boerenorganisatie zijn oprech
ten dank en sprak de hoop uit, dat het
Zijn Eerw. gegeven mocht zijn, - ook
nu nog - vele jaren te werken aan de
verheffing van de boerenstand.
Vervolgens werd - wegens verhindering
van de Presidente - het woord gevoerd
door de Secretaresse van de Boerinnen
bond, die zich aansloot bij de wensen
van de Voorz. van de Boerenbond en
Rector Dr. G. W. Smulders hartelijk
dankte voor datgene wat Hij , speciaal
in het belang van de Boerinnenbond,
had gedaan.
Nadat de Voorzitter van de Jonge Boe
renstand de rij van sprekers gesloten
had, werd door de Secr. van de Boeren
bond, als een blijvende herinnering, en
als blijk hunner grote waardering voor
het vruchtbare werk, dat in een even
vruchtbare periode verricht was, aan
Zijn Eerw. een Brevier aangeboden.
Op zijn beurt nam de adviseur toen af
scheid van de verschillende Besturen, die
hij verzekerde dat de tijd, die hij als
Geestelijk Adviseur van de Boerenorga
nisaties hier in Boxtel heeft doorge
bracht, hem steeds in dankbare herin
nering zou bijblijven.
Hij deelde tenslotte nog mee, dat er als
Rector van de Landbouwwinterschool
geen opvolger meer zal komen, daar het
Rectoraat thans is opgeheven.
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Jubilèum= Uitgave 
,,Koningin Wilhelmina, Moeder de& Vaderlands" 

Wij zijn erin geslaagd om, bij gelegenheid van het a.s. 
Regeringsjubileum, voor onze lezers een bijzonder fraaie 
jubileum-uitgave ter beschikking te stellen, die zonder enig 
financieel bezwaar door iedereen kan worden aangeschaft, 
n.l. tegen een prijs van slechts f 0,95.

De met veel zorg samengestelde inhoud verdient, zowel wat 
betreft de goed gedocumenteerde tekst als de 109 schitterende 
foto's uit het leven van Hare Majesteit, onder de ogen te 
komen van de grote massa van het Nederlandse volk, dat 
door deze populaire uitgave nog eens de revue van vijftig 
jaren wijs beleid ziet passeren. 
Het boekje zal voor elk gezin en elk bezitter ervan een prach
tige en niet te missen herinnering blijven aan het Gouden 
Regeringsjubileum, waarmee ons gehele volk zo intens 
meeleeft. 

De lezers van Brabant's Centrum, die in het bezit willen 
komen van de Jubileum-uitgave "Koningin Wilhelmina,
Moeder des Vaderlands", waarvan wij een beperkt aantal
exemplaren kunnen aanbieden, kunnen deze verkrijgen bij 
de administratie van Brabant' s Centrum, Molenstraat 19, 
of bij onze bestellers. 
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VOETBAL!!! 
Wat we met de kermisdagen al niet in 

Boxtel kunnen beleven. En op de 
Markt èn op de houtwerf zal men weer 
'ns als vanouds kermis kunnen vieren. 
Maar er is dan nog meer in Boxtel te 

doen! 
Wist U, dat O.D.C. op Kermis-Zondag 
om 2 uur 's middags 'n wedstrijd speelt 
tegen de Utrechtse 2e klasser Velox?, 
dat deze wedstrijd door de Verkenners 
van de Par. H. Hart is georganiseerd om 
van de opbrengst een eigen blokhut te 
kunnen bouwen, en dat deze beweging 
alle Boxtelaren op Zondag 22 Augustus 
op het O.D.C.-veld hoopt te zien. 
Vaders, voor U begint de kermis op het 
O.D.C.-terrein, la?.t deze gelegenheid
om 'n prachtwedstrijd te zien niet voor
bij gaan.
En Moeders, twee volle uren kosten
voor uw kinderen maar twee dubbeltjes,
dus zorg dat het eten deze middag geen
bezwaar kan zijn.
En gij jongelui, de beentjes zullen zwie
riger zwaaien op de dansvloer als ge 
eerst deze wedst:·ijd hebt bezocht.
Vrijdag en Zaterdag worden U al kaar
ten aangeboden, huis aan huis; koopt
dan reeds om teleurstelling te voor
komen.
Steunt ons jeugdwerk en tot ziens op
het O.D.C.-terrein !

GESLAAGD. 
Aan het "Nederlands Instituut voor 
Leerkrachten bij het Nijverheidsonder
wijs" te Eindhoven, slaagde onze plaats
genoot G. van Maaren voor de Nijver
heidsacte N. U. 

* * *
Op het te Tilburg afgenomen examen 
voor Vakbekwaamheid voor Broodbak
kers, slaagde W. C. v. Ruremonde, 
alhier. 

* * *
Harrie v. Nistelrooy behaalde dezer 

dagen het diploma Vakbekwaamheid 
Banketbakken der V.B.O.B. te Voor
hout Z.H. 

* * *
Voor het Middenstandsdiploma slaagden 
te 's Bosch: mej. Joh. Geerts, Gemonde 
en de heren D. Vos en Joh. Geerts uit 
Boxtel. Zij genoten hun opleiding bij de 
heer A. Maas, hoofd der school Lennis
heuvel, Boxtel. 

GESLAAGD EN BENOEMD. 
Onze plaatsgenoot G. Bergman, die on
langs slaagde voor zijn onderwijzers
examen, is benoemd tot onderwijzer aan 
de R.K. Jongensschool in de H. Hart
parochie te Eindhoven. 

DE R.K. GILDENBONDSHARMONIE 
TE GAST IN NUTH. 
Zaterdag en Zondag is de Gildenbonds
Harmonie op bezoek geweest bij de har
-monie St. Bavo te Nuth. 
Na de joviale Limburgse ontvangst gaf 
onze "Gildenbónds" onder grote belang
stelling een concert, met Neerlands 
Taptoe tot besluit. 
Tijdens de pauze werd de harmonie door 

de burgemeester van Nuth verwelkomd, 
terwijl de voorzitter van St. Bavo de 
muzikanten van de Gildenbonds een aan
genaam verblijf in Nuth kwam toe
zeggen. 
Het moet gezegd, zij hebben de Lim
burgse gastvrijheid ten volle genoten. 
Na een muzikale wandeling voor het 
vertrek, werd wederzijds hartelijk af
scheid genomen, waarbij de burgemees
ter van Nuth zich zeer ingenomen ver
klaarde met de vriendschappelijke bezoe
ken, waardoor Brabanders en Limbur
gers elkaar beter leren kennen en waar
deren. 

EERVOLLE UITNODIGING. 
Door het bestuur van de Britse Boxer
Club werd onze plaatsgenoot, de heer 

P. Zimmerman, uitgenodigd om in Oct.
te Londen in de Seymor-Hall als keur
meester te fungeren voor de Boxer-wed
strijd, door bovengenoemde club georga
niseerd.
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
GEBOREN: Jacoba H. A. M. dochter 
van C. A. v. d. Broek en H. J. Langen
berg - Antonetta P. dochter van A. L._ 
v. d. Velden en J. A. M. van Handel -
Martinus C. Fr. zoon van H. v. d. Plas
en ·R. A. M. M. Trilsbeek - Antonius 
J. zoon van M. J. .Mandos en J. Rovers
- Hubert \X-'. C. M. M. zoon van H. J.
Voets en A. M. Driessen.
ONDERTROUWD: Hendrikus P. Ver
meulen en Theodora E. van der Straaten.
GEHUWD: Adrianus A. Brekelmans en
Martina C. van de Ven - Johannes M.
Gielen en Helena C. M. van Eert.
OVERLEDEN: Wilhelmus Versantvoort,
oud 84 jaren.

LIEMPDE 
LOCALE FOKVEEDAG. 
Bij de gehouden locale fokveedag op 9 
Augustus j.l. werden de volgende dieren 
bekroond: 
van rubriek I met 1 e prijs: Pieta 70 fokv. 
eigenaar Wed. M. v. Weert; Fientje 
68823 R., eig. P. v. d. Braak; Beatrix 189 
fokv., eig. J. Jennissen; met 2e prijs: 
Irene 66819 R., eig. J. Jennissen. 
Rubriek II: t e prijs: Mietje, eig. H. v. d. 
Meerendonk; Tilly 62132 R., eig. W. 
Welvaarts; Mina 2, 54750 R., eig. J. Bakx

• 2e prijs: Toos 220 fokv., eig. P. v. d.
Braak; Tina 281 fokv., eig. H. Peijnen
burg; Dora 193 fokv.,eig. J. Jennissen.
Rubriek III: 1 e prijs : Liesje 62935 S.,
eig. Wed. M. v. Weert; Annie 54751 R.,
eig. C. v. d. Meerendonk; Mina 68818 R.
eig. M. v. d. Laar; 2e prijs: Gieta 15,
68820 S., eig. A. Swinkels; Flora 224
fokv., eig. J. Jennissen; Leida 154 fokv.,
eig. W. Welvaarts.
Rubriek IV: 2e prijs: Nelly 2, 193133
R. v. J. v., eig. Wed. M. v. Weert; Anna
68831 S., eig. F. v. Mensvoort.
Rubriek V, le prijs: Magriet, eig. Wed.
M. v. Weert; 2e prijs Nelly 68817 S.,
eig. L. v. Abeelen.
Rubriek VI: 1 e prijs: Nelly 205987 R.v.
).v., eig. ]. Bakx; 2e prijs: Tini, eig. F.
v. Mensvoort.
Rubriek VII: 1 e prijs: Bertha, eig. H.
Schoenmakers; Annie, eig. A. v. Keme
nade ; Petra, eig. H. Peijnenburg; '.le pr.:
Magriet, eig. J. Quinten; Magriet, eig.
M. v. d. Laar; Joke, eig. W. Welvaarts.
Rubriek VIII: 1 e prijs: Nicola 227800
R.v.Jv., eig. J. v. Giersbergen; Miet, eig.
H. Peijnenburg; Pieta, eig. F. v. Mens
voort; Paula, eig. L. v. d. Berk; 2e prijs: 
Tini, eig. L. v. d. Berk. 

De pers moet doordraaien, 
ook in de vacantietijd, want de 
courant moet verschijnen. 
En toch, ook drukkers willen 
ieder jaar wel een paar dagen 
van achter de persen weg, de 
machinezetters van hun toetsen
bord en de handzetters van de 
letterkast. 
Daarom verzoeken wij H.H. Ad
verteerders hun advertentie-op
dracht voor ons blad van aan
staande week vroegtijdig in te 
zenden. 
Ook H.H. Medewerkers gelieven 
hun eventuële redactionele bijdra
gen vroeger in te zenden. 

DE ADMINISTRATIE. 

;. 



Het St. Willibrordusgilde te Esch 
III. 

KONING. EN PRIJSSCHIETEN. 

Op het punt der gepaste vermaken be
stond in de verschillende schuttersgilden 
verschil van mening. Te St. Anthonis 
was het kaartspel verboden, zijnde een 
"seminarium van onheijl". Op andere 
plaatsen werd het onder 't oog der 
hoofdlieden geduld, terwijl te Diessen 
het "ballebruiten" als gildekaartspel 
hoog verheven en ijverig beoefend werd. 
Het prijsschieten was en is echter een 
vennaak waarover wel een eenstemmige 
mening bestaat; het wordt door alle 
schuttersgilden beoefend. Op sommige 
plaatsen zijn (of waren) er werkelijk 
schietoefeningen die allen meetelden 
voor een grote prijsuitreiking aan het 
eind van het jaar; andere plaatsen hou
den slechts één of twee keer per jaar 
prijsschieten. Zo mogelijk ontvangt ieder 
daarbij een prijs die tegenwoordig uit 
luxe- of gebruiksvoorwerpen bestaat. 
Vroeger hadden deze prijzen de naam 
van "tinprijs", zij bestonden dan ook 
dikwijls uit tinnen schalen, kannen of 
borden. 
De Gildekaart van het Essche gilde be
paalt hieromtrent dat alle schutters schul
dig ·zijn om de een of twee jaar "wat 
neuws te maeken" en dat op St. \X/illi
brordsdag over te dragen aan de gilde, 
die op deze wijze "op den schietdach" 
over voldoende prijzen beschikt. Gilde
broeders die deze bepaling niet naleven, 
worden beboet met "eenen stuijver". 
Een tinnen bord met randschrift, hetwelk 
vermoedelijk als zo'n prijs bij het Essche 
gilde gediend heeft, bevindt zich nog in 
bezit van de familie van Roosmalen. 
Naast het prijsschieten kennen de gilden 
het koningschieten of vogelschieten, dat 
gewoonlijk om de vier jaar plaats heeft. 
Hij die de vogel afschiet is koning. De 
koning is verplicht een zilveren schild 
aan de gildeketting te hangen. 
In de Essche gildekaart wordt als termijn 
binnen welke aan deze laatste voor
waarde moet zijn voldaan, de tijd van 
een jaar genoemd. Nadien wordt de ko
ning beboet met "vier stuijvers", terwijl 
het zilv'eren schild slechts de waarde van 
,,twee stuijvers" behoeft te hebben. 
Wanneer de koning buitendorps woont 
moet hij het gildezilver "binnendorps 

Jubileumf eesten 
te Boxtel 

Indien er bij het verschijnen van dit blad 
eventueel nog verenigingen zijn die wel 
hebben toegezegd om aan de optocht te 
zullen deelnemen, doch nog niet opga
ven met welk onderwerp zij voor de dag 
zullen komen, dan worden deze hierbij 
vriendelijk uitgenodigd uiterlijk Zaterdag 
21 Augustus deze opgave in te zenden 
aan de Secretaris van Boxtel Vooruit, 
Stationstraat 28, Boxtel. 
Met het in elkaar zetten van 't program
ma kan niet langer gewacht worden. 
De festiviteiten zijn nu als volgt gere
geld: 

Zaterdag 28 Augustus. 
Inluiden van de feestelijkheden met de 
torenklokken. Feestverlichting van Raad
huis, Markt en Boxtel's straten. 
Concert op de Markt door Boxtels 
Harmonie. 

Zondag 29 Augustus. 
In de namiddag Sportdemonstraties. 
's Avonds concert op de Markt door de 
R.K. Gildebondsharmonie. 

Dinsdag 3 t Augustus
In de voonniddag Reveille door Boxtels 
Hannonie. 
Plechtige raadszitting. 
Des namiddags Grote optocht. Concer
ten door Boxtels Gemengd Koor en R.K. 
Gildebondshannonie. Schitterend vuur
werk. Daarna taptoe. 

Maandag 6 September. 
Gezongen H. Mis voor de schoolkinde
ren in het Processiepark; grote Zang
demonstratie door de kinderen op de 
Markt, begeleid door harmonie De la 
Salie; des namiddags tractatie op de 
diverse scholen: 's Avonds verschillende 
concerten. 
Nadere bijzonderheden aangaande een 
en ander zullen in het programma be
kend gemaakt worden. 

Voor de Landbouwers 
Vooruitzichten ten aanzien van 

de Kunsmeatvoorzienning. 

Beziet men de kunstmest-positie voor het 
tiende kunstmestdistributie-seizoen (1948 
-1949) in haar geheel, dan blijkt aller
eerst, dat het grote "zorgenkind" uit de 
oorlogsjaren, t.w. de fosfaatvoorziening, 
zich het snelst heeft hersteld tot het 
vóóroorlogse peil. Het valt te verwach
ten, dat ook in het thans begonnen be
mestingsjaar zich ten aanzien van de be
voorrading met fosforzuurmeststoffen 
weinig moeilijkheden zullen voordoen. In 
het kader van het met België afgesloten 
handelsverdrag voor de periode 1 Juni 
1947-31 Mei 1949 zullen ook geduren
de 1948-'49 niet onaanzienlijke hoe
veelheden Thomasslakkenmeel uit België 
en Luxemburg worden geïmporteerd. 
Wel is waar zal deze import hoogst
waarschijnlijk niet geheel het peil van 
vorig jaar bereiken, maar hier staat 
tegenover, dat er grote kans bestaat op 
invoer van 30.000 ton uit Frankrijk, 
waardoor in totaal voor ca. 50 % aan de
vraag naar Thomasslakkenmeel zal kun
nen worden voldaan. 

laeten bij den Hooftman of Dekenen" 
of hij moet "sufficente borge setten". 
Eenzelfde borgstelling kunnen de gilde
broeders van iedere andere - dus ook 
in het dorp wonende - koning die het 
zilver bewaart, eisen. 
Wie koning is geworden - zo schrijft 
de kaart van het St. Willibrordusgilde 
voor - ,,sa! niet moghen schencken in 
die herberghe wijn, bier of andere 
drancken op boete van eenen carol gld. 
Maer wil den coninck sijn eerbaerheijt 
doen als men hem tehuijs leidt, dan 
mach hij tot sijnder belieften schencken 
een of twee stoopen biers". 
Daags nadat men koning geschoten 
heeft is de koning verplicht de gilde
broeders een halve ton bier te geven; 
een verplichting die ook op hem rust op 
"St. Willebrordtsdach". Bij enige gilden 
is het nog een gebruik dat de nieuwe 
koning zich een koningin kiest en dat 
deze wordt ingehaald of ingevendeld. 
Elders weer kunnen de schutters twee 
dagen vóór het koningschieten zich 
oefenen op de z.g. leugenvogel en moet 
op de dag van het koningschieten zelf, 
het eerste schot gelost worden door of 
namens "den Heer". Tegenwoordig 
wordt het eerste schot meestal gelost 
door de burgemeester, de pastoor of de 
oude koning; daarmee is de vogel "be
vrijd",. ,,Wie de vogel drie ,.reijsen ach
ter malcanderen afschiet, die sal keijser 
sijn ende altijt sijnen cost hebben als 
men schiet en op St. Willebrordtsdach" 
aldus de kaart van het Essche gilde. Op 
sommige plaatsen verwierf de keizer het 
gildezilver in eigendom; de passage in de 
Essche kaart, dat de keizer "niet sa! 
staen naer eenige juweelen of brood
sien" houdt wel in, dat de keizer geen 
aanspraak op het zilver kan doen gel
den. Het is bij sommige gilden vastge
steld, dat men keizer is voor het leven; 
een tweede keizer kan de eerste niet op
z;; schuiven maar moet wachten tot zijn 
voorganger overleden is. 
Dat bij het keizerschieten een drietal vo
gels aan afzonderlijke ketting vervaar
digd moet worden op kosten van de 
gilde, gelijk op sommige plaatsen voor
geschreven is, is in de Essche gildekaart 
niet vastgelegd. 

ANTOON v. d. BRAAK 

In tegenstelling tot vóór de oorlog, toen 
ca 2/3 gedeelte van de behoefte aan zui
ve� fosforzuur door import van buiten
lands Thomasslakkenmeel werd gedekt, 
zal thans de binnenlandse superfosfaat
industrie voor 60 à 70 % in de fosfaat
behoefte hier te lande moeten en kun
nen voorzien. Daarnaast zal dan nog een 
ruim kwantum enkel en dubbel superfos
faat voor export beschikbaar blijven. Bo
vendien mag de Nederlandse verbruiker 
dit seizoen rekenen op bescheiden hoe
veelheden fosfaatamonsalpeter (20 % N 
-i- 20 % P205) en uit België in te voeren 
dicalciumfosfaat. 
Hoewel derhalve ook ik 1948/49 terdege 
rekening zal moeten worden gehouden 
met het feit, dat de vrije keuze van een 
bepaald product niet altijd mogelijk zal 
zijn, mag de fosforzuur-voorziening van 
de Nederlandse cultuurgrond voor dit 
seizoen wel als verzekerd worden be
schouwd. 
Hetzelfde kan helaas nog niet worden 
gezegd ten aanzien van de stikstof
positie. 
Het ziet er naar uit, dat de totale pro
ductie van de gezamenlijke Nederlandse 
stikstoffabrieken gedurende 1948/49 de 
75.000 ton N niet zal overschrijden, 
waannede globaal geschat - ca. 
60 % der reële behoefte zal kunnen 
worden gedekt. 
Voor het resterende gedeelte zal ons 
land ook het komend seizoen op import 
zijn aangewezen, hoewel met zekerheid 
kan worden aangenomen, dat de som 
van eigen productie en invoer niet vol
doende zal zijn om in de behoefte te 
voorzien. 
De onlangs te Washington bekend ge
maakte totale allocatie bedraagt voor 
Nederland slechts rond 98.000 ton zui
vere stikstof, t.w. 75.000 ton eigen pro
ductie en ruim 23.000 ton uit toegestane 
importen uit de Verenigde Staten, Chili, 
Noorwegen en België, 
Indien in de loop van 1948/49 de hui
dige allocaties niet verhoogd kunnen 
worden, moet worden gerekend met een 
vermindering van het totaal beschikbaar 
komend quantum zuivere stikstof t.o.v. 
vorig jaar. 
Het is derhalve noodzakelijk gebleken 
de distributie van stikstofmeststoffen 
ook in 1948/49 te handhaven. 

• Tenslotte nog een kort woord over de 
voorziening met kalimeststoffen.
Dé Nederlandse land- en tuinbouw is,
wat de bevoorrading met kalimeststof
fen betreft, gehéél op invoer uit het bui
tenland aangewezen. Het grootste ge
deelte van de voor ons land benodigde
kali zal, evenals vóór de oorlog, uit 
Frankrijk en Duitsland moeten worden 
geïmporteerd. 
De met Frankrijk, de bizöne en Russi
sche zone van Duitsland afgesloten han
delsverdragen voorzien ook voor het be
mestingsjaar 1948/49 in de mogelijke le
vering van niet onaanzienlijke hoeveel
heden kalimeststoffen.
Weliswaar is momenteel een behoorlijk
kwantum zuivere kali beschikbaar uit 
reeds tegen het einde van het seizoen 
1947/48 geïmporteerde partijen, doch 
deze hoeveelheden zullen dringend no
dig blijken om de kalivoorziening ge
durende dit jaar op hetzelfde peil te 
kunnen handhaven als zulks in 1947/48 
mogelijk bleek. 
Zoals de situatie zich thans laat aanzien,
dient men ook omtrent de kalivoorzie
ning geen optimistische verwachtingen te 
koesteren. Op dit moment mag dan ook 
voor 1948/49 niet worden gerekend op 
een groter kwantum kali dan de ruim 
100.000 ton K20, waarvoor in 1947/48 
bonnen werden beschikbaar gesteld.

Distributie=Nieuws 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 22 Augustus 
tot en met 4 September 1948 

Elk der volgende bonnen geeft. recht op . 
_ het kopen van: 

Bonnen voor brood 
127-2 Brood: 800 gram brood (geldig

tot en met 28 Augustus).
128-2 Brood: 200 gram brood (geldig

tot en met 28 Augustus).
129 Brood: 400 gram brood (geldig tot 

en met 28 Augustus). 
Alle bonkaarten 808
134 Algemeen: 400 gram brood of 1 

rantsoen gebak. 
Tabaks- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808 
91, 95 Tabak: 2 rantsoenen sigaretten 

of kerftabak. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds 

op Vrijdag 20 Augustus worden gebruikt. 
De niet aangewezen bonnen van strook 
3 kunnen worden vernietigd. 

DISTRIBUTIE BEKENDMAKING. 
De Directeur van de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt het volgende 
bekend: 
Uitreiking van bonkaarten 810, geldig 
voor de periode van 29 Augustus tot en 
met 23 . October en toeslagkaarten 810/ 
811 voor aanstaande en jonge moeders 
in het tijdvak van 23 Augustus tot en 
met 27 Augustus aan personen, waarvan 
de bonkaart niet is afgestempeld. 
BOXTEL in het Distributiekantoor, 
Burgakker 3, van 9-12.30 en van .14-
16 uur, 
23 Augustus de letters V t. e. m. Z (niet 

zelfverzorgers) 
25 en 26 Augustus instellingen (zelfver-

zorgers en niet zelfverzorgers). 
LIEMPDE: in café M. van Vlokhoven, 
A 71, van 9-12 uur, 
24 Augustus de letters O t.e.m. Z. (niet 

zelfverzorgers). 
ESCH in café G. van Schijndel, B 14, 
van 13.30-15.30 uur, 
24 Augustus de letters O t.e.m. Z. (niet 

zelfverzorgers). 
HAAREN: in café Wed. M. v. d. Braak, 
A. 167, van 9-12.30 en van 14-15.30
uur,
23 Augustus wijk A, B. C. (niet zelfver•
zorgers).
De bonkaarten worden verstrekt over
eenkomstig de ingeleverde in�isselings
bonnen.
ATTENTIE. 

Voor de juiste dag van afhalen der bon
kaarten voor de periode van 24 October 
tot en met 18 December wordt het pu
bliek verwezen naar de datum, die wordt 
afgestempeld in het blanco vakje (naast 
de inwisselingsbon) aan de voorzijde van 
de, op bovenvennelde data, uit te reiken 
bonkaarten. 
Na-uitreiking bonkaarten 810. 
De na-uitreiking der bonkaarten 810 
voor de gemeenten Boxtel, Haaren, 
Liempde en Esch zal gehouden worden 
op Vrijdag 27 Augustus 1948 in het 
distributiekantoor, Burgakker 3 te Box
tel van 9-12.30 en van 14-16 uur. 
Voor de overige gemeenten zal de na
uitreiking geschieden uitsluitend op Don
derdag 2 September 1948 in het Kring
kantoor, In den Boerenmouw 15 te 
's-Hertogenbosch. 

Sociale Verzekeringen 
Hebben wij in de vorige artikelen gezien 
wat het rapport inzake herziening van 
de Sociale Verzekering behelst ten aan
zien van de voorzieningen bij ziekte, bij 
ongevallen, bij invaiditeit, voor wedu
wen en wezen; thans rest ons nog een 
uiteenzetting over de voorzieningen bij 
ouderdom betreffende. 
De bestaande wettelijke voorzieningen 
zijn de volgende: 
De verzekerden krachtens de Invalidi
teitswet, dus zij die een rentekaart heb
ben, hebben aanspraak op ouderdoms
rente op 65-jarige leeftijd. De uitkerin
gen variëren van f 3 tot f 5 per week. 
Op deze renten is tijdens de bezetting 
een toeslag verleend van 25 % voor on
gehuwden en van 50 % voor gehuwden; 
deze toeslag bestaat nog, doch niet voor 
degenen die een ouderdomsuitkering ont
vangen ingevolge de Noodvoorziening 
Ouden van Dagen. 
Zij die voor deze uitkering niet in aan
merking kwamen omdat hun inkomsten 
te hoog waren, ontvangen dus wel de 
Ouderdemsrente van hun rentekaart plus 
de hiervoor genoemde toeslag van 25 
of 50 %.
Zij, die voor de Noodvoorziening Ouden 
van Dagen in aanmerking komen, en dat 
zijn zij, die vóór 1 October 1950 de leef
tijd vail 65 jaar bereiken, zijn gebonden 
aan een inkomensgrens. (Het is de be
doeling de algehele herziening der Soc. 
Verzekeringen op deze datum te doen 
ingaan). De grens is voor ongehuwden 
f 875,-, voor gehuwde mannen 
f 1375,- in de eerste gemeenteklasse en 
voor ongehuwden .f 675,-, voor gehuw
de mannen f 1075,- per jaar in de 
vijfde gemeenteklasse. 
De overige gemeenteklassen liggen daar 
tussen in. Alle inkomsten worden hierbij 
in rekening gebracht, slechts niet alimen
tatie- en weldadigheidsbijdragen. Voor 
zover de inkomsten beneden de vastge
stelde grens blijven worden zij voor de 
helft in mindering gebracht op de maxi
male uitkering, welke bedraagt in de 
eerste gemeenteklasse voor ongehuwden 
f 528, voor gehuwde mannen f 936 per 
jaar. In de vijfde gemeenteklasse zijn 
deze bedragen respectievelijk f 432 en 
f 792 per jaar. De overige gemeente
klassen hebben uitkeringen liggen voor 
ongehuwden tussen f 528 en J 432 per 
jaar en voor gehuwde mannen tussen 
f 936 en f 792 per jaar. Een ieder kan 
zich voor de ouderdomsuitkering aan
melden op de afdeling Sociale Zaken ten 
Gemeentehuize ter plaatse(, ongeacht of 
hij voorheen verzekerd is geweest en 

ongeacht het beroep, dat men heeft uit
geoefend. 
Bij de vaststelling van de gewenste voor
zieningen, welke dan in 1950 zouden in
gaan, heeft de Commissie onderscheid 
gemaakt tussen: 
A. De definitieve regeling, waarbij de 

uitkeringen geheel gebaseerd zullen 
moeten zijn op de betaalde premie; 

B. de overgangsregeling voor die perio
de, waarin nog geen of nog geen vol
doende premie is kunnen worden be
taald om een behoorlijke uitkering te
waarborgen.

A. De definitieve regeling.
De Commissie is van oordeel, dat de 
wettelijke Ouderdomsverzekering zal 
moeten voorzien in een op een noodza
kelijk levensminimum gebaseerd grond
pensioen, waarvan de hoogte moet wor
den bepaald door de gemiddelde uitke
ring krachtens de Noodwet Ouderdoms
voorziening. Voor zover de verzekering 
korter dan normaal heeft • geduurd en 
voor zover niet regelmatig preinie is be
taald wordt een evenredige reductie toe
gepast. Een hoger pensioen dan het 
grondpensioen bij langere dan de gemid
delde verzekeringsduur zal niet worden 
toegekend. Voor sommige groepen, dus 
zij die weinig premie meer kunnen beta
len als de nieuwe regeling is ingegaan, 
zal de uitkering iets beneden de uitke
ring ingevolge de Noodvoorziening• Ou
den van Dagen van thans blijven, äoch 
daar staat tegenover d,at inkomsten niet 
worden medegeteld, dus niet voor de 
helft zullen worden afgetrokken, zoals 
thans wel het geval is. 
B. Overgangsregeling.
Voor de overgangsregeling stond de 
Commissie voor grote riloeilijkheden. 
Voor zeer velen (zelfstandigen) is nog 
in het geheel geen ouderdomsvoorzie
ning getroffen en voor zeer vele anderen 
(arbeiders) bestaat een onvoldoende 
voorziening ingevolge de Invaliditeits
wet. Zou voor deze gevallen geen over
gangsregeling worden getroffen, dan zou 
eerst na tientallen van jaren een bevredi
gende toestand zijn verkregen, omdat 
eerst dan voldoende premie zal zijn op
gebracht waaraan een behoorlijke uitke
ring kan worden ontleend. 
Ten aanzien van de overgangsregeling 
geeft de Commissie in overweging, het 
bedrag der ouderdomsuitkering te stel
len op 70 % van het maximum grond
pensioen, indien in het geheel geen of 
weinig premie is betaald en op een even
redig hoger bedrag, in de gevallen waar
in de uitkering gedeeltelijk wordt ge
dekt door premiebetaling ten behoeve 
van betrokkene. 

H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

8 - 1 Monsterzege op 
St. Michiels-Gestel. 

Good old St. Michielsgestel kon Zondag 
slechts stomverbaasd toezien hoe het 
piepjonge derde-klassertje Boxtel - op 
regelmatige wijze - een 8-1 overwin
ning behaalde op zijn geroutineerde, 
maar danig afgetakelde spelers. Deze 
konden het al niet meer bijbenen, toen 
de Boxtelvoorhoede met een magnifiek 
schot tegen de lat een serie van razend
snelle aanvallen inluidde (die drie pui
ke doelpunten opleverde'll), doch toen 
zij na de rust bovendien nog de buiten
spelval open zetten en zich hiermede 
wat erg ver van hun heiligdom waagden, 
toen bleek dat juist koren op de molen 
van de snelle Boxtel-aanvalslinie, die nog 
eens vijf maal "doelpunt" liet noteren. 
Toch kon deze ris van stuk voor stuk 
kwaliteit-goals de feilen van de Rood
Witters niet geheel en al verbloemen. 
En ook al leidden enkele "daverende" 
safes van de uitstekende doelman Ley
ten de aandacht wat af van het overige, 
het bleef beangstigend te zien met hoe 
'n achteloosheid sommige Boxtel-verde
digers de aanvallen van Gestel behan
delden, terwijl het middenveld nog vaak 
te zwak bezet bleek om telkens weer 
degelijke aanvallen op te zetten (magi
sche vierkant!) Maar van de andere 
kant waren er minstens zoveel winst
punten in de ploeg te boeken. Met de 
nieuweling Dekkers, die, geknipt voor 
spelverdeler als hij is, met zijn lange 
centers een verdedigingsbloc weet te 
ontwrichten, en een, wat men noemt 
,,herboren", aanvalsleider als v. d. Hey
den, die de eer van zes goede doelpun
ten zoor zich opeiste, heeft de Rood
Witte-voorhoede weer aan stootkracht 
gewonnen en al mag deze 8-1 zege 
voor Boxtel geen maatstaf zijn voor wat 
komen gaat, men heeft ermee getoond 
de sfeer en het milieu der derde klassers 
nog lang niet ontwend te zijn. 

A.s. Zondag: Demi-finale.
Boxtel komt a.s. Zondag in het Beker
tournooi van Best-Vooruit in de demi
finale uit tegen het Eindhovense E.S.V., 
dat Bata, reeds het grote kanspaard van 
de komende competitie genoemd, met 
1 -0 versloeg. 
Moge deze wedstrijd, die om 3 uur aan
vangt, op de allereerste plaats genomen 
worden als een oefening voor belangrij
ker ontmoetingen. 

Training. 
Tot de training, die voortaan op het 
noodterrein (achter v. d. Aker) zal ge
geven worden, hebben alleen zij toe
gang, die in het bezit zijn van een ter
rein- of ledenkaart. De oefeningen van
gen aan om precies kwart over zeven. 

K. S .V. ,,O.D.C."
O.D.C. 2-B.S.C. 2 4-2
O.D.C. - B.S.C. 5 - 3

De gasten uit Roosendaal lieten lang op 
zich wachten, en zo kon de wedstrijd 
O.D.C. 2-B.S.C. 2 eerst om 2 uur be
ginnen. Er werd toen besloten om twee
maal een half uur te spelen, wat achter
af gezien jammer is geweest. De beide
eerste elftallen hadden beter één half 
uur kunnen spelen.
Het 2e elftal verscheen met een gloed-

nieuwe opstelling en eerlijk gezegd, in 
geen jaren hebben wij ze zo goed zien 
spelen. Het verband tussen de ver
schniende linies was prima, en men zou 
niet gezegd hebben, dat dit elftal de eer
ste keer samenspeelde. 
Kerkhove, als centervoor, kwam weer 
danig op dreef en scoorde, dank zij zijn 
doorzettingsvermogen, twee fraaie doel
punten. Thijs Scheepers, die sinds :zijn 
beenbreuk (twee jaar geleden) niet meer 
had gespeeld, was ook weer van de par
tij en bleek het nog niet verleerd. Zijn 
doelpunt was er een, zoals alleen een be
heerst voetballer het kan scoren. De 
gasten die eveneens goed partij gaven, 
konden toch niet verhinderen, dat hun 
doel viermaal werd doorboord, tegen 
twee bij O.D.C. 
Begrijpelijk, dat de verwachtingen hoog 
waren, met betrekking tot de twee eerste 
elftallen. Maar wat een tegenvaller. 
B.S.C. begon van meet af aan met de 
buitenspelval, en de O.D.C.-voorhoede 
die het van snelheid moet hebben, werd 
daardoor lam gelegd. Ontelbare malen 
klonk de fluit van de scheidsrechter voor 
off-side, en het hoeft geen betoog, dat 
deze tactiek ;z'n stempel zo op de wed
strijd drukte, dat er eigenlijk van geen 
wedstrijd meer sprake was. 
Nadat O.D.C. de leiding had genomen, 
ook al weer omdat de B.S.C. achterhoe
de bleef staan op vermeend buitenspel, 
zagen de gasten kans om met twee doel
punten de leiding over te nemen. 
Op de wijze als boven vernoemd maak
te O.D.C. gelijk. trouwens de andere 
doelpunten waren van hetzelfde gehalte 
en zelfs de twee kogels van Schalks, die 
alleen doorbrak, lokten nog protest uit. 
Kortom het werd een vertoning die het 
aankijken niet waard was, en we hopen 
bij een volgende ontmoeting van een 
herhaling verschoond te blijven. 

Het moet gezegd, de B.S.C.-ers speel
den fair, maar hun spel heeft geen in
druk achter gelaten. 
En na a.s. Zondag 

Velox (Utrecht)- O.D.C. 
Het O.D.C.-bestuur ontving het verzoek 
van het plaatselijk comité van de Ver
kenners, om a.s. Zondag te spelen ten 
hunne bate. Dit verzoek werd ingewil
ligd, en zo komt a.s. Zondag de zeer 
sterke 2e klasser Velox uit Utrecht op 
visite. 
Wij zijn zeer benieuwd hoe de O.D.C.
ers zich tegen deze knapen zullen weren. 
Ten overvloede misschien, willen wij er 
van deze plaats op wijzen, dat niemand 
vrije toegang heeft. 
Er bestaat grote kans dat het 2e elftal 
een voorwedstrijd speelt. 

HONDEN-NIEUWS. 
Op de te Tilburg gehouden keuring voor 
politiehond van de K.N.P.V., behaalde 
onze plaatsgenoot H. v. Oirschot, van 
de Politiehondenvereniging "Wacht u 
voor de Hond", met zijn Mechelse Her
der "Duc" het certificaat politiehond 
met een puntenaantal van 273, wat een 
overschot van 17 punten betekent. 
In afdeling I behaalde hij 64 punten, wat 
een topprestatie betekent, <laar in totaal 
slechts 65 punten kunnen behaald wor
den. Wat de aanvalscherpte enz. betreft 
was het de beste hond van deze keuring, 
en tevens van alle tot nu toe gehouden 
keuringen van dit jaar in Brabant. 

DAMNIEUWS. 
De heer Brandon, oud-hoofdklasse-spe
ler uit Amsterdam, zal over 14 dagen op 
de clubavond een simultaan-seance spe
len. De E.B.D. hoopt dan met alle leden 
acte de présence te geven. 
A.s. Dinsdagavond is er vanwege de ker
mis geen clubavond. 
In de l.i. Zondag te Tilburg gehouden 
vergadering werd vastgesteld, dat de 
E.B.D. het komende seizoen zal uitko
men in een dubbele competitie met haar 
te tiental tegen de verenigingen: D.V.S. 
Schijndel, Excelsior, 's Bosch, A.D.A., 
Amerzoden (degradant hoofdklasse) 
E. G. D., St. Michiels-Gestel en Ber
licum. 

Parochie-Agenda 
PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag 22 Augustus. 
• Een goed Katholiek is IN de kerk,
als de H. Mis begint en verlaat
eerst DAN de kerk, als de priester
naar de sacristie terugkeert.

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8,. 9 uur en o_m half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 zal worden opgedra
gen voor de levende en overleden leden 
van de processie Boxtel-Ulicoten en de 
H. Mis van kwart voor 8 zal worden op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Hedenavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
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. H. 
Mis voor de overleden familie van Fran
ciscus van Boxtel; z.a. gel. mndst. voor 
Christianus Schellekens; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Arnoldus van Kempen 
en Maria de Laat; om half 8 gel. H. Mii 
tot bizondere intentie; z.a. gel. mndst. 
voor Wilhelmus Schalkx; om half 9 gel. 
H. Mis voor Adrianus van Abeelen te
Liempde overleden. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Henricus Crols; z.a. gel. 
mndst. voor Hendrica de Bresser-v. d. 
Loo; H. Hartaltaar gel. H. Mis tot bi
zondere intentie uit dankbaarheid; om 
half 8 gel. H. Mis tot bizondere intentie; 



z.a .  gel. H. Mis voor Franciscus Verheijden vanwege de jongens in Indië ; omhalf 9 gel. H. Mis voor. Huberdina v. d.Velden-v. Rumund ; om 9 uur gez. H.Mis tot bizondere intentie.WOENSDAG : om kwart voor 7 gez.mndst. voor Johanna Pastoor-v. d. Broek,-z.a .  gel . mndst. voor Cornelis v. d. Heuvel ; H. Hartaltaar gel . mndst. voor Antonius Brussel ers ; om half 8 gel. H. Misvoor onze jongens in Indië vanwegeMaria's Biddend Leger ; z.a .  gel. H. Misvoor Gerardus van Brunschot vanwegehet gez. personeel van v. Oerle's weverijen ; om half 9 gel. H. Mis voor Johannes Timmermans te Schijndel overleden.DONDERDAG : om kwart voor 7 gez.mndst. voor Hendrica Cijffers-Bruns ;z .a .  gel. mndst. voor Jacoba v. d. Biggelaar-v. d .  Linden ; H. Hartaltaar gel. H .Mis  voor de 3 gesneuvelden van deEindhovense weg ; om half 8 ge l .  H .  Misvoor Lambertus Groenen daal ; z .a .  gel .H. Mis voor Harrie v. d. Wetering ; omhalf 9 gel. H. Mis voor Kapelaan Bless ;om half 1 0  Huwelijksmis.VRIJDAG :  om kwart voor 7 gez. mndst. voor Johanna Theuwkens-van Dijk ; z.a . gel. mndst. voor Johannes van Schijndel ; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Rosaliede Haas-Selhorst vanwege de Bond vanhet H. Hart ; om half 8 gel. H. Misvoor Marinus v. Diessen ; z.a. gel . 1 - 1 .Mis  voor Johannes v. d. Plas en  Hendrica Dirks ; om half 9 gez. mndst. voorJohannes en Louis van Rooy.ZATERDAG : om kwart voor 7 gez. mndst. voor Caspar v. d .  Aker, z.a. gel . mndst. voor Maria v. Ham-v. Erp ; H. Hartaltaar gel . H. Mis voor Hendricus v. Engelen te Vught overleden vanwegede Bond van het H. Hart ; om half 8 gel .H. Mis voor Jacoba van Diessen vanwege de buurt ; z.a. gel. H. Mis voo1· Cornelis v. d. Heuvel vanwege de kinderen ; om half 9 gez. mndst. voor Alfonsus van Vlerken ; z.a. gel . H. Mis tot bijz. intentie. In het Liefdehuis zullen nog geschieden : Dagelijks een H. Mis voor een overledene. Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen :  Wilhelmus Richardus Keurentjes uit onze parochie en Johanna van Tilburg wonende te 's Hertogenbosch, waarvan heden de t e  afkondiging geschiedt ; Johannes Evaristus van Rooy, geb. en won. in deze parochie en Adriana Sophia Hoskam, geb. en won. te Rossum, waarvan heden de 2e afkondiging geschiedt. De gelovigen zijn verplicht de hun bekende huwelijksbeletselen waarin niet is gedispenseerd, ten spo.edigste aan de pastoor - bekend te maken. 

PAR. H. HART, BOXTEL. 1 4e Zondag na Pinksteren. 22 Aug. 4 '8 .  De Ie schaal is voor de kerk, de 2e voor de B. N. De Hoogmis is met volkszang. 's Avonds om 7 uur Lof met rozenhoedje en volkszang von "Onze Jongens" in Indië. \Vij hopen en vertrouwen, dat de komende feestelijkheden voor geen onzer parochianen aanleiding mag zijn tot ongebondenheid of tot daden waarvan men later spijt heeft. Biechthoren : Zaterdag van 3-4 en van 6-8 uurDoopuur : iedere dag van half 3 tot 3 uurZONDAG 22 Aug. : 6 uur lezendediens t ;  7 uur l.d. voor de parochie ;  8uur l .d. lev. en over!. 1. Broed. H. Bernardus v. Ulicoten ; kwart over 9 l .d.Mart. Vermeulen v.w. de R. K. Fabrieksarbeidersbond ; half 1 1  de Hoogmis vooroverleden ouders.MAANDAG 23 Aug. : 7 uur l.i . Mia v .Kempen ; l . j .  Jan Hazen berg ; kwart voor8 l .d. Paulina Verhoeven Linsen ; half 9l .d. Hendricus v. Weert.DINSDAG 24 Aug. : 7 uur pl. I .m. Wilhelmina Steenbakkers-Thien ; I .m. Tonnie Nooren ; kwart voor 8 l.d. Jan v.Weert ; half 9 l .d. Gerarda v. Hemmenv. Vught.WOENSDAG 25 Aug. : 7 uur l.d. lev. 1 .der St. Elisabethver. ; 1 .d. Anton i a  v .  cl.Heug-Charlo ; kwart voor 8 1.d. Christianus Merks ; half 9 I .m.  Johannes v .  d.Horst.DONDERDAG 26 Aug. : 7 uur ! .cl. La111-bertus v. cl. Staak ; kwart voor 8 I .m .Johanna v. Heeswijk-Covers ; half 9 1 .d .Rosalia Hermus-Schül ler; half  10 gez .Huwelijksmis.VRIJDAG 27 Aug. : 7 uur l.d. WillemMatthijssen v.w. de 1-I. Fam ; l .d. HeerHenricus Bekkers ; kwart voor 8 l .d.Martinus Vermeulen v.w. de Buurt ; half9 I .m. Jan Raaymakers.ZATERDAG 28 Aug. :  7 uur 1.d. Johannes Kramer; l .d .  Adrianus en FranciscusWagenaars ; kwart voor 8 I .m .  Jan v.Beïkel ; 1.d. t. e. v. de 1-I. Maagd en deH. Augustinus tot bekering van de zondaars ; half 9 pl. z .  d. Johanna HeerenKuppen.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

1 4e Zondag na Pinksteren. ZONDAG : half 8 H. Mis welzijn der parochie ; 10 uur jaarg. voor Hendricus v. d.  Wijst, Antonia de hsvr., Corneliade dochter.MAANDAG : half 8 jaarg. voor Nicolaas Vorstenbosch.DINSDAG : half 8 jaarg. voor PetrusVorstenbosch en Gertruda de hsvr.WOENSDAG : half 8 jaarg. voor Fransv. d. Schoot.

DONDERDAG : half 8 jaarg. voor Frans v. Eindhoven.VRIJDAG : half 8 jaarg. voor Adrianusv. Eindhoven en Cornelia de hsvr.ZATERDAG : half 8 jaarg. voor Wilhelmus Hendriks.
Deze week zullen geschieden : Maandag H. Mis voor Henrica v. Logten. Dinsdag H. Mis voor Christina Schut te Haaren overleden. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
14e Zondag na Pinksteren 1948. ZONDAG : 7 uur H. Mis ter ere van 0. L .  Vrouw v. Altijddurende Bijstandvoor behouden thuiskomst. Hierbij wordtde kerk met 'n kaars vereerd ; half 9 H.Mis tot intentie v. d. parochianen ; 1 0uur Hoogmis voor mejuffr. Wilhelminav. d. Boom. De eerste schaal is vooronze eigen kerk, de tweede voor B. N.Heden vergadering v. St. Vincentiusvereniging. Half 3 Lof met rozenhoedje omGod's zegeningen af te smeken overOrion en de kapel v. Stapelen.MAANDAG : 7 uur 1-I. Mis tot bijzondere intentie ; 8 uur H. Mis tot bijzondere intentie, hierbij wordt de kerk met'n kaars vereerd.DINSDAG : 7 uur H. Mis voor Barbarav. Kasteren, wed. I-lendricus Veroude ; 8uur wekelijkse H. Mis voor mevr. Wed. Maria Maas-de Werd. WOENSDAG : 7 uur jrgt. voor Johannes Strik en Berdina Smits hsvr. ; 8 uur 1 - I .  Mis v.w. personeel Metaalwarenfabriek v. Geel te Boxtel voor GerardusLeyten.DONDERDAG:  7 uur H. Mis voorPieter Janssen, weduwnaar v. \v'ilhelmina Willems in Neerpelt overleden. 8uur H. Mis tot intentie v. cl. leden derGodvruchtige vereniging ter ere v .  cl.H. Theresia.VRIJDAG : 7 uur H. Mis voor mevr. deWed. v. Lieshout-de Werdt ;  8 uur wekelijkse H. Mis voor mejuffrouw AnnaMaria Pijnenburg-v. d. Sande.ZATERDAG : 7 uur H.  Mis voor de familie v. d. Breekel-v. d. Heuvel. Hierbijwordt de kerk met 'n kaars vereerd ; 8uur H. Mis v. cl. familie Schut.Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van6 uur tot half 8 .  Daarna Lof met rozenhoedje, om het communisme af te werenen opbloei van het verenigingsleven opkatholieke grondslag te verkrijgen.ZONDAG 29 Augustus : 7 uur H. Mistot intentie v. d. parochianen ; half 9jrgt. voor Petronella v. Beers-v. d. Meyden ; 10 uur Hoogmis om God's zegeningen te verkrijgen over het bewaarschoolonderwijs.30 dagen worden de gebeden verzochtvoor mej. Maria Maas-Lamers te Grave, ·

wed. Maria v. Roosmalen-v. Geffen, in de parochie van het H. Hart te Boxtel, Pieter Janssen, weduwnaar v. Wilhelmina Willems te Neerpelt en Christina Schut-Meijnen te Haaren overleden. Aanbevolen een noveen ter ere van 0. L. Vrouw van Lourdes voor een zieke. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

l 4e Zondag na Pinksteren.22 Aug. 1948.ZONDAG, half 7 I .m. Cornelia Joh. Raaijmakers, over!. te Best ;  8 uur I .m .  tot welz. der parochie ; 1 0  uur z.m. Adr. v. Abeelen, als over!. koris t ;  3 uur Lof, daarna jongens congregatie. In alle H. Missen de Ie schaal voor de missievan de \Veleerw. Pater C. v. Schijndel.Maandag tot Zaterdag 7 uur z. 7e Joh.v. d .  Sande.MAANDAG : half 8 z.j. Anna Maria Hendr. v. d .  Velden ; 8 uur l.j. Maria Adr. de Bresser. DINSDAG : half 8 z. mndst. Marinus Traa ; 8 uur l . j .  Jan v. d. Velden. WOENSDAG : half 8 z. mndst. Com. v. cl. Vleuten ; 8 uur l .j .  Johanna Jan v. d.Velden.DONDERDAG : half 8 z. mndst. Ant.v. d . Pas, 8 uur l .j .  Adr. Goyarts.VRIJDAG : half 8 z .  mndst. Joh. v. d.Biggelaar ; 8 uur I .m.  Adr. v. Abeelen alsover!. lid der Congreg. vai1 0. L. Vr.ZATERDAG : half 8 z .  mndst. Arnoldusv. cl. Wiel ; 8 uur l.j. Jan Nijssen en1 -lenrica de hsvr.ZONDAG : half 7 l .j .  Joh. I -Iabraken ; 8uur I .m. tot we!z. der paroch ie ;  10 uurz. ïe Joh . v. d. Sande.In de kapel der Eerw. Zusters :Maandag 7 uur I .m.  Maria Joh. v. d. Leest, over!. te Best; Dinsdag tot Vrijdag 7 uu1· I .m. Cornelia Joh. Raaijmakers, over!. te Best. Zaterdag 7 uur I .m.  Adr. v. Abeelen a ls  over!. weldoener van ht Wit-Gele Kruis. Zondag 7 uur I.m. Adr. v. Abeelen als over!. weldoener der J.rmen.7e Joh. v. d. Sande over!. te Liempde.
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

14e Zondag na Pinksteren. Vandaag feest van het Onbevlekt Hart van Maria. H. H. Missen om 7 uur ; half 9 en 1 0  uur plechtige Hoogmis voor de parochie. Onder de H.H. Missen algemene H. Communie van de Parochianen tot intentie van de Nationale Gebedsweek. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur pl. Lof waaronder toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria en 

Te Deum. Na het Lof een danklied. De gelovigen worden verzocht hun kerkboeken enz. mee naar huis te nemen wegens de schoonmaak der kerk, welke deze week zal plaats hebben. ZONDAG : 7 uur H. Mis Johanna Willems-den Otter te Haaren over! . ;  half 9 H. Mis Gertruda van der Staak-Konings1 0  uur Hoogmis voor de parochie.MAANDAG : 7 uur gez. mndst. Albertus van Rulo.DINSDAG 7 uur H. Mis Dr. van Rooijvan zijn oud-patiënten uit Esch.WOENSDAG : 7 uur mndst. Hendricusvan der Kammen.DONDERDAG : 7 uur mndst. Gerardinavan Schijndel-v. Dijk.VRIJDAG : 7 uur mndst. Adriana van deVen-v. cl. Struyk.ZATERDAG : 7 uur jrgt. Martinus Verbruggen en Johanna Maria van derSteen hsvr.Elders : H. Mis Cornelia van Oers-v. d.Braak;  H. Mis Albertus van Rulo ;  H.Mis Henricus van Rulo.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

Zondag 22 Augustus. Feest van 

het Onbevlekt Hart van Maria. Deze middag om 3 uur Lof met rozenhoedje. Dinsdag : Feest van de Apostel Bartholomaeus. Om 8 uur Lof. Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Caspar van den Aker ; half 9 voor Aleida GevenHetterscheidt. MAANDAG : 7 uur voor Caspar van den Aker; half 8 voor Wilhelmina van Uden-van den Breugel. DINSDAG : 7 uur voor Anna Gerarda Schapendonk ;  half 8 voor Caspar van den Aker, vanwege de buurtschap Hal. WOENSDAG : 7 uur mndst. voor Caspar van den Aker ; om half 8 voor overleden familieleden van v. Uden-v. d. Breugel. DONDERDAG : 7 uur voor Jan van der Linden ; half 8 voor Theodora Kuijpers-Sloots. VRIJDAG : 7 uur voor Adriana van den Hurk-Stapels ; half 8 voor Mevrouw Henket-Windstosser. ZATERDAG : half 8 tot bijzondere intentie. ·GETROUWD :
HENRI LENDERS 

Te koop : een dames- en herenrijwiel. Bosscheweg 24, - - ;, 
Electro-Techn isch Bureau Qedureode de 

W. VAN DONGEN K e r m i s d a g e n
De Burgemeester van BOXTEL ; 

Gelet op artikel 52 der "Algemene Politieverorde
ning voor de gemeente Boxtel 1 94 1 "  en Te koop : een toom biggen en 

BEP VAN DER MEIJDEN slachtkippen bij P. v. cl. Made, die mede namens wederzijdse familie hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Boxtel, 10 Augustus 1948. 
Herplaatst 

wegens foutieve datum. •••••••••••••••••• •••••••••
. . : Op Zaterdag 2 1  Augustus : : hopen onze geliefde ouders : : Franciscus Schoenmakers :• • : en : : Johanna Maria v. d. 0etelaar :• • : de dag te herdenken waar- : 

Langenberg 23 .  Te koop : b i j  Th .  Witlox, Tongeren 64, een toom zware biggen. Nette werkster Markt 1, Boxtel. g�vraagd : 
Afwezig 

Mevr. M. J. LINSEN, 

Gemeente Verloskundige 
te Boxtel 

van 23 tot en met 3 1  Aug. Voor verloskundige hulp kan men zich wenden tot huisartsen Dr. C. Hoek 
Dr. Wentholt Dr. v. Groeningen Dr. Kluytmans. 

1 

1 

1 

1 

1 BIJ 1 

1 Bovendeert 1
1 ZIE E� ALAGE 1 
._ _ _ _ 

Voor de komende 

v, Osch &. v, Leeuwenstraat 11 ,  Bo1tel 

tJ.Maqt : 

Electro - Monteur. 

hebben wij voor U prima 
slachtkippen en 
jonge haantjes 

Pluimvee en wildhandel 

6. Koks, Molenstr. 3 7, Boxtel
Eiervereniging MAANDAG 23 AuGusTus Eau de Cologne is het GEEN eieren leveren, doch in plaats daarvan en Parfu m van ZATERDAG 21 AUGUSTUS U vindt : van 8 - 12 uur v.m. ,,COTY" en Zij die hun kippen willen laten "SOIR DE PARIS" selecteren moeten deze opge- ,,LE ROUGE BAISER" ven uiterlijk 1 September bij lippenstiften de Secretaris of Zaakvoerder "CUTEX" nagellak C. A. V. De kosten bedragen "PONDS"één cent per kip. gezichtspoeder en crême "BIRKEN" haarwater 

B E V E E L T :

de houders van voor het publiek toegankelijke 
localiteiten, waarvoor een vergunning voor de 
verkoop van sterke drank in  het klein uitsluitend 
of mede voor gebruik ter plaatse geldt, 

gedurende de a.s. kermisdagen 

( van 22 tot en met 25 Augustus 1 948 ) 
van 14  uur tot 24 uur 

in die localiteit, alsmede in de open aanhorigheden 
van het huis, waarin zich die localiteit bevindt, 

geen sterke drank te verkopen, 

te koop aan te bieden, ten geschenke te geven, toe 
te dienen of op enigerlei andere wijze te verstrek� 
ken of te doen verstrekken, een en ander voor 
gebruik ter plaatse. 

: op zij vóór 25 jaar in het : : Huwelijk traden. : : De gezongen H. Mis van : : dankbaarheid zal Zaterdag : : 2 1  Augustus om 9 uur in de : : St. Petruskerk worden op- : : gedragen. : : Dat God hen nog lang mo- : : ge sparen is de wens van ! : hunne dankbare kinderen. ! 
Gevraagd : 

leerling en halfwas 
J u b i l e um-Feesten 

Accountantskantoor 
H. Cuppen

"ROJA" brillantine "ODO-RO-NO" en "ODOREX" tegen transpiratie "KEMT" haarglansmiddel Boxtel, 7 Augustus 1 948 .  
De Burgemeester voornoemd, 
Drs. M. A.  M.  VAN HEL VOORT 

: Lambert : : Frans en Verloofde : : Marie en Verloofde ! : Jo, Leo, Marinus, ! : Toosje. : : Molenstraat 5 1 . !• ••••••••••••••••••• •••••••••Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze dierbare Moeder, Behuwden Grootmoeder 
Wed. J. Theuwkens-v. Dijk zeggen wij U oprecht dank. Uit aller naam, Familie Theuwkens 

Vanuit Port-Said, op weg naar N. 0. Indië, roep ik mijnOuders, Broers en Zusjes, 'tBuurtschap Stationstraat, mijnVrienden en Kennissen, diemijn vertrek zo aangenaammogelijk gemaakt hebben,onze geachte Cliëntèle, nogmaals een hartelijk tot weerziens toe. JO VAN BERKEL a. b .  van de SibajakTe koop : een toom beste G. Y.-biggen, bij M.  Verhagen, Gemondseweg 5,  Boxtel.
Te koop : koperen binnenwasketel • van fornuis en een paar leren laarzen, grote maat, Stationstraat 1 2 .  Te  koop : overcomplete nieuwe ETNA-haard. Prijs f 100, Te bevragen Molenstraat 19 .  
Te koop : een toom zware biggen V. D. L. bij H. Megens, Tongeren 102 b. 

schoenmaker 
om zich in 't vak te bekwamen door J. A. GEMEN, onder
Rijkstoez:icht gediplomeerd, 
Stationstraat 14, Boxtel. 
Koopt de rijk gëilluatreerde 

Jubileum- Uitgave 
,.Koningin Wilhelmina, 

Moeder dea Vaderlands'' 

à f 0,95 

bij de Administratie van 
Brabant'• Centrum, 

Molenstraat 19 of bij de 
agenten 

HALLO HALLO Hier is 
Van de Loo & Co. 

hebben wij  een mooie 
sorteri ng in : Jongenspetjes Meisjesbaretten Corsages Speldjes 0.39 0. 1 50. 10Lint, per meter Jongenszelfbinders Jubileum hoofddoeken 

0.95 1 . 10  0,25 0. 10 0.08
1 .35 4.95 

F. T. Witteveen's 
MANUFACTUREN & 

CONFECTIEBEDRIJF 

Rechterstraat 18  .Boxtel Zie étalage Zie étalage 
B R E U K 
L IJ D E RS ! 

Vraagt Breukbanden MET 
en ZONDER VEER bij en geeft de HOOGSTE 

PRIJZEN voor VAN MAAREN 

Todden en metalen VUGHTERSTRAAT 25
DEN BOSCH. Laat tevens door VAN DE LOO & Co. uw OUD PAPIER afhalen. 

Onrooisestraat 86, Boxtel 

Kermis Programma Wij reizen met  de kermisdagen met de autocars naar : VALKENBURG en omgeving ; AMSTERDAM met boottocht ;  VOLENDAM - MARKEN ; NIJMEGEN en omstreken ; ARNHEM - SONSBEEK. 

KERMIS ! 
Met Kermis en de 

a.s. Oranjefeesten

Volop 

Oranjeschil letje 

Feestdranken 

Wijnen, Bier en 

Limonades Men wachte niet te lang met , T A N K E Rplaats bespreken bij : 
Garage D E  M O L  C. de Jong-v. Kempen Telefoon 336. van Horn1traat 12

Bijkantoor Boxtel bij Prins Bernhardstraat 32 Telefoon 5 1 2  Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties OROGISTE/l!I :
� 

.

• ,;\ ·' '
.
, •• 1/{0ITEl/fTfl J7 

.OE MO[[IY " ,� BOXTEL Tf{. 361 
�c 

Behandeling van Belastingzaken 

Koopt de rijk gëillustreerde 

Jubileum- Uitgave 
,.Koningin Wilhelmina, 

Moeder dea Vaderlands" 

à f 0,95

STEU N

Z O L E N 
naar afdruk 

bij de Administratie van 
Brabant'• Centrum, 

Molenstraat 19 of bij de 
agenten 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH. 

Gevraagd op Wasserij 

flinke jongeman 
boven 21 jaar, voor opleiding 2de wasknecht 
Opgave vorige betrekking. Brieven Nr. 37. 

r � 

D R U K K E R IJ T I E L E NSTATIONSTRAAT 28 BOXTEL Wij bieden aan voor straatversiering, enz. zolang de voorraad strekt. 
rood - wit- blauwe vlaggetjes formaat 25 x per 

" Desverkiezend 
l50 x 1 5 cm per 

" 
" 

1 5  cm, 1 00 stuks 500 " 1000 " 
extra sterk papier f 3 , -" 1'.2 ,50" '.20, -ook vlaggetjes op formaat 1 00 stuks 500 " 1000 " f 5 ,75" 23,75 " 37,50 

Met de kermisdagen het welbekende 

Dames Orkest Van den Akker 
Matiné van 11 tot 2 u u r  
en verder va naf 5 u u r  

J. v. TRIGT, Parallelweg N. 1 1 .

Deze Week 
Staan wij in 't teken der komende 

@lmLAl�W@:�@:@:�î@:!M NATIONALE VLAGGEN STAND AARD VLAGGEN met stok en houder STAND AARD VLAGGEN PLASTIC VLAGGEN W[MPELTJES voor huis- en straatversiering ROOD-WIT-BLAUWE PLASTIC HAARSTRIKKEN ROOD-WIT-BLAUWE JONGENS PETTEN en KLEINE VLAGGETJES alles voor de komende feestdagen. 
Alles en allen in :1.usllo.oi 

DOOR 

:De Ooieuaac 
Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK 

Stationstraat 4 3 Boxtel 



BOVENDEERT'S Schoenen blijven beter 
PAP! PAP! 

Huismoeders, maakt het je gemakkelijk 1 
Vanaf heden dagelijks 

FIJNE 

Ook 'n kleine salon is prettig te meubelen. 
Onze keuze in fauteuiltjes is zeer ruim. KERMIS�PROGRAMMA 1948 

.. VAN DE NIEUWE BIOSCOOP

Karnemelkse pap Heden geë"taleerd: 

f 189.50
Vrijdag 20 Augustus 

8 uur DANNY KAYE in: 

in literflessen en los verkrijgbaar aan wagen en in winkel 4 fauteuiltjes en taf el Zaterdag 21 Augustus 
6 en 8 uur WONDER MAN ZUIVELHANDEL Zondag 

'TANKER 
C. de Jong-v. Kempen

'1 J Witteueen woN1NG1NR1cHT1NG

22 Augustus 
6 en 8 uur 

GEHEEL IN KLEUREN. 18 jaar. 

* D a n n y  Ka y e, 's werelds grootste dwaas, m een film van
klaterende vrolijkheid.van Hornstraat 12 Boxtel 

-1( Geef tijdig flessen terug ! 
BEDEVAART naar ROERMOND 

28 AUGUSTUS 

Pelgrims van Esch, Gemonde en Liempde 
kunnen hierbij aansluiten 

Plaatskaarten verkrijgbaar 

Garage DE MOL - Boxtel - Tel. 336 

DRUKRERI] EN BOEKHANDEL T I E LE N 
STATIONSTRAAT 28 • BOXTEL 

Onze D R U KKE R IJ en B O EKW I N KE L
zullen wegen vacantie 

GESLOTEN zijn

van MAANDAG 23 tot en met 
ZATERDAG 28 Augustus a.s. 

Alleen spoedeisend familiedrukwerk kan gemaakt worden. 
Gedurende de Kermisdagen 
is onze zaak gesloten 

!J.a. 1 J. Willeoeen WONINGINRICHTING
Rechterstraat 22 - Boxtel. 

Van 22-30 Augustus 

is onze zaak gesloten. 
J. A. GEMEN 
Schoen- en Sporthandel 

Onder Rljksloezichl Gediplomeerd Schoenhersteller. 

Stationstraat 14, Boxtel. 

Smederij W. v" Oirschot 
PLAAT- EN LASBEDRIJF 

speciaal voor hel lassen van roestvrij Staal, 
Aluminium, Koper, Messing, Gietijzer, enz. 

EINDHOVENSEWEG 10 - BOXTEL. 

Wegens v a  c a n t i e is onze zaak 
van 22 t.m. 29 Aug. ge s l o t e n. 

• Het vermaarde Hollandse reukwater! ! 
EAU DE COLOGNE 

Verfrissend met de Kermisdagen 
Verrast U zelf eens met zo'n flesje DAMES KAPSALON EN PARFUMERIE 

e M. J, VAN DEN BROEK, Breukelsestraat 34 e

Koopt de rijk gëillustreerde 

Jubileum Uitgave 
Koningin Wilhelmina, Moeder des Vaderlands 

à f 0.95 
bij de Administratie van Brabant'• Centrum, Molenstr. 19 

of bij de agenten 

Prettig wonen in EIGEN huis ! 
Vraag eens de aardige ROHYP
brochure aan, waarin U lezen 
kunt, hoe dit ideaal ook voor
U te bereiken valt. U behoeft
slechts deze coupon ingevuld 
op te zenden. 

COUPON Gaarne ontvang ik Uw brochure
,,EEN GESPREK" 
Naam----------------

Adres ----------------

Woonplaats--------------
s.v.p. invullen in blokletters.

N.V. BOUWKAS "ROHYP'" STADHOUDERSKADE 6, A"OAM (W.) 

Districts-inspecteur: N. TH. RUITER 
's-Hertogenbosch • Kruisstraat 31 - tel. 8427 (K. 4100) 

H.H. Landbouwers 
Voor herfstuitzaai voorradig alle soorten 

GRAS� EN KLA VERZADEN, 
KNOLLEN, SPURRIE, LUPINEN, enz. 

Ook krijg ik een partijtje 
ORIGINELE PETKUSER-ROGGE. 

Wie hiervan wil profiteren gelieve het spoe-
dig op te geven. 

ZAADHANDEL 

P. P. van Zogchel = Boxtel 

Rechterstraat 22, Boxtel. 

� \. 
Een Grafmonument 

Uw vader, Uw moeder, Gij en Uw vrouw 
komen straks te overlijden. Voorkomt nu 
reeds de zorgen en kosten door een begrafe
nisverzekering. - Het graf van een dierbare 
wordt regelmatig bezocht. Het doet prettig 
aan, en wij verlangen allen, dat op het graf 
een gedenkteken staat. - Aanvaardt in deze 
onze bemiddeling, wij zijn ter zake kundig 
en U voorkomt een grote plotselinge uitgave. 
Laten wij onze kerkhoven sieren met artis
tieke en goed gefundeerde monumenten. 

Vraagt eens premie-opgave en inlichtingen 

en U sluit deze verzekering. 

N.V. VERZEKERING MAATSCHAPPIJ

,,JOHAN DE WITT" 
TILBURG 

* ,,W o n d e r  Ma n", de mooiste showfilm van het Jaar met 
Amerikaans' grootste komiek Danny Kaye.

Zondag- 4 Bud Abott en H t s kh • middag UUr Lou Costello in e p00 UIS 

OL VMPIADE 1948 
IN ALL-E VOORSTELLINGEN 

FANNY BLANKERS-KOEN 

EN NEL VAN VLIET 

Telkens te 8 uur MAANDAG, 
DINSDAG, 
WOENSDAG, 
23, 24, 25 Aug. 

Het Spookhuis 
mei THE ANDREWS SISTERS. 14 jaar. 

BRULLEN. LACHEN. GIEREN. 

Maandagmiddag 3 uur KI N D E RF IL M 

Plaatsbespreken iedere dag één uur vóór de voorstellingen en Zondag bovendien 
van 11-1 uur, ook telefoni.sch onder no. 539. 

, __________ ,, :X.:Jl.�! Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

Een goed sieraad 
is een vreugde voor altijd! 
Juist voor de kermis is onze collectie 
zeer aantrekkelijk. 

Wij kunnen niet alles etaleren, maar 
ook in Gero-Zilver en Delfts blauw met 
pleet is onze keuze toonaangevend. 

Gaarne tonen wij U in de zaak de 
aardige en smaakvolle modellen. 

Ja fl. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER HORLOGER 

..--------------.Iede ree n  weel 'tKoopt voor Uw kermisgeld Van Langen heeft 't 
een nuttig en blijvend cadeau 

Wij hebben voor U 
TROUWRINGEN HDZ 14 Kr. goud 

zonder inlevering. 
STEENRINGEN, ZEGELRINGEN, 

Koopt Uw Zaden rechtstreeks zonder tussenpersonen of agenten. 
Gras� en Klaverzaden, 
Knollenzaad, Lupinen 

en Spurriezaad. 

en Koopt bij Bert van den Braak ! Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Bezoekt tijdens 

� de Kermisdagen 

firmaGebr.vanOers de bekende VIS-en PALINGKRAAM

van DIRK vos Granen en Zaden 
Breukelsestraat-Eindhorenseweg e Standplaats STATIONSTRAAT 44 • 

11-KERMIS BOXTEL 1948
MOO/E(JS 

JIERL/J, 

U zult er nog jaren met genoegen aan terug denken, indien U een deel van Uw kermisgeld besteedt aan onze 
LEDERWAREN 

Damesbeursje vanaf f 1.42 
Onverslijtbare Berenportemonnaie " f 3.95 
Schooltassen " f 13,30 
Sportriemen " f 2,13 
Prachtcollectie Damestassen " f 16,80 

Lederwarenhuis "SUCCES" 
enz. in GOUD en ZILVER. Rechterstraat 7 BOXTEL Zilveren Kruisjes, Hangers, Broches, enz. 1 RUIME KEUZE PLEET•ARTIKELEN 

��-����������������������������������������������������: ZONNEBRILLEN en VOORHANGERS ,,.. B R IL L E  N 's morgens besteld, 's avonds klaar. 
F. P. v. Langen, Stationstraat 62 Horlogerie - Optiek: - Goud en Zilver 

Leverancier voor alle Ziekenfondsen. -

HET ZOEKEN naar nieuwe welvaartsbronnen leidde in 
18 5 8 tot de oprichrir.g der Mij. Helenaveen 101 ODI" 
ginning der Peel. 
Bij zijn pogingen om andere wegen te vinden, stuit 
de zakenman nog al eens op moeilijkheden, die echter 
menigmaal door een goed geoutilleerd bankbeddjf 
kunnen worden opgelost. 

"SHBB.TOGENBOSCH 

�� � ,< 1/, 
Druk, J. P. Tielen, Boxtel 

'
n 

:J!,cif MOET van de VAKMAN komen

En dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED! 

• DAT WEET IEDEREEN

VAN MAAREN Vughterstraat 2 5 - 's-Hertogenbosch 

ik moet op tlld over2:ee zijn om àlle 200.000 n-.ilitairen en burgerpioniers een pakket 
te geven mei Kerstmis, want juist dan voelen zij 
hoe vèr zij van huis zijoi. 

Met Kerstmis in de tropen ook van U 
een NIWIN-Thuislront pakket voor één van die 200.000 mannen. Het beval een blik sigaretten, 
stroopwafels, kaas, roggebrood, pepermunt en andere lekkernijen; een zak
.igenda, een potlood en drie cadeaux van blijvende waarde. 

Koopt een etiket! 
Voor f. 5. - vermelden wij U als afzender op zo'n pakket. Uw plaatselijk 
NIWIN-comité zal dit graag voor U doen. Weel U dat adres niet dan kunt 
U f. 5. - of meer por postwissel of giro 511000 overmaken aan NIWIN, 
den Haag. Wij kunnen Uw etiket niet op het pakket voor e.en bepaalde 
militair plakken. 

Vijf gulden betekent: Kersfvreugde voor een militair overzee·l 

Koninginnegracht 26 

In ..,....,.werkl119 -=

Band Ned.-lndli. Kath. Thuldr. 

Prot. lnterk. Thulafr .• U.V.V 

Oen Haag 1A 

r 

MET 
Il EEN TAS f:4N 
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KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

:Bij ftet cµ,.uden ceqecinqs=jul,ileum u.an 3lace .Ata;,esteit :Ro.ninqin Witl'iebnina. 

D e v1enng van het viittigiarig 
regeringsjubileum Yan H. .\ \. 

Koningin Wiihelmina heeft ongetijfeld 
een wat weemoediger inslag verkregen 
door het feit, dat dit tevens een afscheid 
zal zijn van Haar als YOrstin van Ne
derland. 
De geschiedenis kent g<?cn Oranjevorst. 
die zo lang de teugels van het bewind 
over het Ne<leriandse Yo!k in handen 
heeft gehouden als Koningin \Xiïlhelmina. 
Het is dus geen wond<?r, dat ondanks of 
misschien juist door de moeiliikhedrn 
die ons volk in deze rumoerige vijftig 
jaren kreeg te verduren en het wijze en 
warm-menselijke beleid dat daarbij van 
de vorstin uitging, een band tussen Ko
ningin en volk groeide. Het is in het 
leven altijd zo, dat men elkaa1- iuist in 
de moeilijkste omstandigheden het best 
leert kennen en eventueel waarderen. 
Die moeilijkheden zijn ons in de afgelo
pen vijftig jaren allem1inst bespaard ge
bleven en het zijn juist die omstandighe
den, welke vorstin en volk naar elkaar 
toe deden groeien. Juist in die moeilijk
ste tijden bleek sterker dan ooit Haar 
koninklijkheid, niet in de praal van een 
hofleven, doch juist veeleer uit de sober
heid waarmede Zij leiding gaf en de diep 
menselijke bewoordingen waarin Zij 
uiting gaf aan het medeleven met Haar 
volk. En vooral de laatste oorlogsjaren, 
die ook voor Hare Majesteit een zo die
pe beproeving zijn geweest, verstevigden 
meer dan ooit de band, die tussen Ne
derland en Oranje sinds de 16e eeuw 
aanwezig wa.; en ·deden ons bewust wor
den, dat het meer was dan een symbool 
alleen, een baud van liefde en vertrou
wen van mens tot mens. 
De feestelijke viering van Haar gouden 
regeringsjubileum betekent voor ons dan 
ook meer dan een feest om het feest 
alleen. Het is het opgewekt willen huldi
gen van een grote leidster en het uiting 
geven aan een diep doorvoelde dank
baarheid, waartoe in ons leven meestal 
r.11!{:hts we:ni;; çeH'.:n;:n aank:ding geven. 
Het is een goede traditie om een jubi
leum vreugdevol te gedenken, de ver
dienste'n van de jubilaris of jubilaresse 
komen ons dan weer eens duidelijk voor 
ogen te staan en het vijftig jaar lang be
kleden van de allerhoogste positie in den 
lande is bovendien een zeer uitzonder
lijk jubileum. 
Daarna komt dan Haar afscheid als 
vorstin. Een daad, die we mogen zien als 
een bekroning van H:iar beleid, nl. de 
zware taak weten neer te leggen op het 
moment, dat de krachten niet meer vol
ledig toereikend zijn om alle consequen
ties blijmoedig te kunnen aanvaarden. 

Koningin Wilhelmina 

En al mogen wij het dan dus betreuren, 
dat een zo eminente vrouw niet langer 
ons staatshoord zal zijn, tegelijk beseffen 
wij, dat Zij daarmede ook ons belang 
gediend acht en dit zó goed zal zijn. 
Daarom blijven deze Jubileumfeesten be
zield door een ware vreugde, een op
rechte hulde aan een groot landgenote. 
Temeer mag die vreugde aanwezig zijn, 
omdat wij ook het beleid van Haar op
volgster met vertrouwen tegemoet kun
nen zien. Prinses Juliana is evenzo door
drenkt met de Oranje-tradities van gees
telijke vrijheid en onafhankelijkheid en 
de bereidheid tot dienen, waaruit de 
band tussen Nederland en Oranje ont
stond. De persoonlijkheid van onze toe
komstige Koningin is ons reeds lief ge
worden zowel door haar openbaar als 
door wat van haar huiselijk leven be
kend werd. Wij kunnen niet voorzien of 
wij met Koningin Juliana een tijdperk 
van bloei en voorspoed voor Nederland 
tegemoet zullen gaan, maar wel zijn wij 
overtuigd dat zij daarvoor haar beste 
krachten zal geven en van haar warm 
medeleven in onze strijd voor een rede
lijk volksbestaan. 

______ * _____ _ 

Moge dan de Jubileum{ eesten een war
me hulde betekenen aan Koningin Wil
helmina voor Haar wijs �taatsmaanschap 
in deze vijftig jaren en l et vertrouwén 
uitdrukken waarmede wij Haar opvolg
ster bei>roeten. 

Als wij uit het rijke leven van onze Ko
ningin een en ander memoreren, <lat 
kenmerkend is geweest voor Hare bij
zondere persoonlijkheid, mogen we niet 
vergeten de aandacht te vragen voor 
Koningin-Regentes Emma, <lie Haar 
Dochter heeft opgevoed en voorbereid 
op de ontzaglijke taak, welke Haar 
wachtte. 
Nauwelijks waren de rouwjaren om het 
overlijden van Willem III verlopen, of 
het kleine Koninginnetje werd reeds in 
aanraking gebracht met de verschillende 
industrieën, bedrijven, de folklore en de 
talrijke historische belangrijke plaatsen 
van ons land. Elk jaar werden enkele 
provincies bezocht, daarnaast brachten 
uitgezochte hoogleraren de opgroeiende 
"Willemijntje" op de h9ogte van al die 
belangrijke vakken, welke een Konings-
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R � 
� Vijftig jau,n lief en leed � 
� met volk en land te delen. � 
= = 

� wie daarvan vreugd en lijden weet, §] 

=i==� 
:�";!°,;;!;g:::::i;;!e;; de eed

:===! aan God en volk gezworen : -
Die past een gouden koningskleed, 
een lied van vele koren, 
een lied van grote dankbaarheid 
om deze gouden majesteit. 

Catena. 

kind nu eenmaal in het leven . nodig 
heeft. 
Zelf zorgde Koningin Emma voor het 
godsdienstonderwijs en de voorbereiding 
van de geloofsbelijdenis Harer dochter. 
Kort voor <le meerderjarigheidsverkla
ring kwam <lan ook <lie kleine plechtig
heid, <lie voor een godsdienstig volk zulk 
een grote betekenis heeft. Koningin 
Wilhelmina volgde een grote traditie der 
Oranjes. 

DE DIERBAARSTE WENSEN 

VERVULD! 

"Worden mijne dierbaarste wensen en 
die van het Nederlandse Volk vervuld, 
dan zal vóór het einde van dit zittings
jaar mijne beminde dochter de rege
ring aanvaarden" zo sprak Koningin 
Emma in haar laatste troonrede. 

Opeens was het uit met de onbezorgde 
jeugdjaren van ponnywagen en prikslee, 
poppenkamer en chálet. Nu mocht het 
prinsesje haar gouvernantes niet meer 
plagen door ze zwarte torren in de zak 
te stoppen, geen biefstukjes meer bak
ken ten koste van vele brandblaren en 
geen boeken meer drukken op haar 
eigen drukpers. Haar 18de verjaardag 
stond voor de deur en dat betekende: 
zelfstandig beslissen over de toekomst 
van land en volk. 
De regering van Hare Majesteit nam 
een aanvang bij de vervulling van Haar 
18e levensjaar en zo herdenken wij 
thans op 31 Augustus Haar Gouden 
Regeringsjubileum. Een week daarna had 
de inhuldiging plaats in <le verenigde 
zitting van de Staten-Generaal in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam. 
Met de plechtig uitgesproken eed be
loofde Koningin Wilhelmina Haar Volk 
de onafliankelijkheid van het Rijk met al 

Haar vermogen te verdedigen en de vrij
heid en de rechten van al Haar onderda
nen te beschermen. 
Zelf had de jonge Koningin Haar Troon
rede opgesteld, <lie met muzikale intona
tie en heldere stem werd gehouden. Dan 
barstten allerwegen de jubelkreten, klok
gelui en kanonschoten los. 
Op 9 September had de feestelijke in
tocht plaats in de Residentie. 
Al spoedig na de troonsbestijging werd 
de verloving van Hare Majesteit met 
Hertog Hendrik van Mecklenburg
Schwerin bekend en 17 October 1900 
volgde <le bekendmaking van het voor
genomen huwelijk. 
Met grote pracht en praal werd het hu
welijk van Hare Majesteit Koningin Wil
helmina met Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Hendrik op 7 Februari 1901 inge
zegend in <le Sr. Jacobskerk te 's Gra
venhage. 
Tussen het huwelijk van onze Koningin 
en <le geboorte van Prinses Juliana lig
gen acht jaren, gedurende welke het Ne
lan<llandse volk zich in zekere zin zich 
al bezorgd afvroeg wat er toch zou ge
beuren als uit dit huwelijk geen opvol
ger zou geboren worden, en de meer
malen opkomende geruchten over een 
blijde verwachting gingen telkens onder 
het volk van mond tot mond. Tot einde
lijk in December 1908 werd medegedee1d 
dat een blijde gebeurtenis aanstaande 
was. Het volk was een en al blijdschap 
en wachtte met spanning de komende 
geboorte. 
Eindelijk, Vrijdag 30 April 1909 in de 
morgen werd over het gehele land het 
blijde bericht verspreid: ,,om vijf minu
ten over zeven hedenmorgen is een 
Prinses geboren, Moeder en Dochter 
zijn welvarend". Een Prinses geboren! 
Velen onder de ouderen zullen zich nog 
herinneren hoe spontaan de reeds be
gonnen arbeid werd onderbroken en de 
feeststemming algemeen was losgeslagen. 
Het zou blijven: Oranje boven! 
Kon Hare Majesteit de nu volgende ja
ren Hare zorgen, naast die voor land en 
volk, ook als Moeder besteden aan Haar 
geliefd kind, onze Prinses Juliana, het 
jaar 1914 kwam met het uitbreken van 
de eerste wereldoorlog Hare bijzondere 

zorgen opeisen voor het welzijn van het 
vaderland. 
De wereldoorlog bracht de Koningin nog 
nader tot Haar volk. 
Zij waakte nauwlettend over de handha
ving van onze neutraliteit. Zij was het 
ook, die het initiatief nam tot <le op
richting van het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité, dat in <le eerste maanden 
van de wereldoorlog het volk door de 
grootste economische moeilijkheden 
hielp. 
Het einde van de eerste wereldoorlog 
kwam in geweldige revoluties, waarbij de 
grote keizerrijken werden opgelost in
zogenaamde volksregeringen. 
Ook in Nederland was door de socialis
tische partij een revolutie bedoeld, doch 
de socialistische leider Troelstra moest 
al spoedig ervaren hoe hij zich ha<l ver
gist. 
Onze Koningin werd door het volk toe
gejuicht! 
In 1923 werd het 25-jarig regeringsjubi
leum gevierd, waarbij het gehele land in 
grote feestvreugde de Koningin hulde 
bracht. 
Het jaar 1934 bracht rouw. 20 Maart 
overleed Koningin-Moeder Emma, en 
3 Juli ontviel Prins Hendrik aan Hare 
Majesteit, en zo bleef Zij met Prinses 
Juliana alleen. 
Het leven stelt echter zijn eisen, geen 
verdriet hoe zwaar ook mag te kort 
doen aan de plichten van staat, en zo 
heeft onze Koningin bij haar rouw om 
de verloren dierbaren, de belangen van 
volk en land aldoor gediend. 
In de loop der jaren kende Zij de moe
derlijke zorg voor de voorbereiding van 
Prinses Juliana voor hare verheven taak 
als toekomstige troonopvolgster en ook 
de vreugde van hare verloving en huwe
lijk, dat reeds zo rijkelijk is gezegend. 
Zo kwam ook nog het 40-jarig Rege
ringsjubileum op 6 September 1938, 
waarbij Zij andermaal de hulde van 
Haar volk ontving in het stadion te Am
sterdam. 
Toen reeds wierp do demonisch� po\iiiek 
van cie toenmalige ieic.ie'rs van her Dllits·e 
volk zijn sombere schaduwen vooruit, 
1939 bracht de mobilisatie en in Mei 
1940 viel de zware slag voor Koningin 
en het volk. 
De Koningin kon niet langer in haar 
residentie blijven, want de overweldiger 
zou niemand ontzien. En zo bleef de 
Koningin en geheel de koninklijke fami
lie geen andere weg open dan te vertrek
ken naar Engeland. 
Na een afwezigheid van bijna 5 jaar be
trad Hare Majesteit op 13 Maart 1945 
opnieuw de vaderlandse bodem. 
De oorlogsjaren brachten zware zorgen 
mee, die te drukkend waren zodat Zij 
het wenselijk oordeelde, zowel in 1947 
als in 1948, het gezag tijdelijk over te 
dragen op Prinses Juliana. 
In Haar radiorede van 12 Mei 1948 
volgde definitieve afstand van de troon. 
Moge Koningin Wilhelmina nog vele 
jaren genieten van een ongestoorde rust, 
temidden van ons Nederlandse volk, dat 
Hajlr zo na aan het hart ligt. 

Naast Vorstin ook Moeder 

van Haar fjezin 

Bij het vijftigjarig regeringsjubileum van 
onze Koningin gaan onze gedachten nog 
meer dan anders uit naar onze Lands
vrouwe, die een halve eeuw lang Haar 
land op een voortreffelijke wijze be
stuurde. Maar naast de zware staatszor
gen, die op Haar schouders rustten, ver
gat Zij de belangrijkste roeping van 
Haar vrouw-zijn niet: de moeder en de 
pijler van Haar gezin. 
In de enkele uren, die Haar overbleven 
wanneer Zij de taak als Koningin ver
vuld had, eiste prinses Juliana Haar tijd 
op. Met liefde en toewijding speelde Zij 
met Haar dochtertje, die - omdat zij 
zusjes noch broertjes had - meestal op 
Haar aangewezen was. Uren speelde Zij 
met de poppen en het speelgoed en Zij 
was moeder, zoals iedere moeder. Zij
deelde met Haar dochtertje alle vreug
den. Samen gingen zij op vacantie. Zij
hielp Juliana met het schaatsenrijden, 
kortom Zij was een moeder voor haar in
de diepste zin van het woord. Zij was 
zich de rijkdom bewust van het bezit 
van Haar kind. 
En toen de dag kwam, waarop Haar enig 
kind in het huwelijk trad, was Zij ver
vuld van vreugde en tranen. Vreugde, 
omdat Haar kind van nu af aan zelf
standig door het leven moest gaan, tra
nen omdat Zij in zekere zin afstand 
moest doen van het liefste, dat Zij bezat. 
Zo gaat het leven voorbij van haast 
iedere moeder, ook dát ondervond onze 
Koningin. 
Nu legt Zij Haar taak als eerste vrouw 
van ons land neer. Haar dochter zal de 
troon bestijgen. En de tijd, waarin Zij 
nog genieten kan van een welverdiende 
rust, zal Zij tevreden kunnen omzien 
naar de achter Haar liggende periode. 
Als Grootmoeder van het zonnige en 
bloeiende Oranjegezin zullen Haar nog 
waardevolle uren beschoren zijn! 
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Jubileumfeesten 
te Boxtel 

BOXTEL VOORUIT. 

Bij het verschijnen van dit blad is het 
programma van de verschillende festivi-. 
teiten, welke ter gelegenheid van het 
Gouden Regeringsjubileum van H. M. 
Koningin Wilhelmina en de Inhuldiging 
van Koningin Juliana te Boxtel gehou
den zullen worden, gereed en zal voor 
25 cent te koop worden aangeboden. 
Dit programma geeft alle bijzonderhe
den aangaande de feestdagen die ons te 
wachten staan. 
Speciaal vestigen wij even de aandacht 
op de Sportdemonstraties welke op 
Zondagmiddag 29 Augustus a.s. op het 
noodterrein van OD.C. bij het Ge
meentelijk Sport- en \v'andelpark "Mo
lenwijk" gehouden zullen worden. 
Vertrek vanaf de Markt, met begelei
ding van de Harmonie van Huize "de 
la Salie" om 1 uur. 
Er wordt geen entrée geheven. 
Verzuim vooral niet deze interessante 
demonstratie van tafeltennis, kortbal, 
gymnastiek, hockey, athletiek en voet
bal te bezoeken. 
Op Dinsdag 31 Augustus om 9 uur in 
de verschillende parochiekerken Plech
tige H. Mis met assistentie vanwege het 
Regeringsjubileum, waarna her Te Deum 
gezongen wordt. 

Met 't oog op de hoogte der 
praalwagens wordt men vriende
lijk verzocht eventuele versiering 
boven de straten, waarlangs de 
optocht trekt, minsters 4 meter 
hoog te maken. 

Gemeenteraadsvergadering 
In de op Vrijdag 20 Augustus gehouden 
Raadsvergadering der gemeente Boxtel 
werd de aanvrage behandeld van een 30-
tal bewoners van de Bosscheweg om 
tussen ,,'t Schipke" en "De Ketting" en
kele lichtpunten te plaatsen. Deze aan
vrage werd afgewezen op grond van de 
te hoge kosten en de mogelijkheid, dat 
het Rijk hier tezijnertijd verlichting zal 
aanbrengen. 
De R.K Jongensschool te Gemonde 
krijgt gelden toegewezen voor het aan
schaffen van nieuwe leesboeken. terwijl 
de St. Petrusschool voor g.l.o. te Boxtel 
zich, ondanks het feit dat de Onderwijs
inspectie adviseerde de gevraagde mede
werking op te schorten, geldelijke steun 
ziet toegewezen voor de plaatsing van 
een gasverwarming en het inrichten van 
een kolenbergplaats tot leermiddelenber
ging. en verbetering van de sanitaire in
stallatie. 
Met de St. Willibrordusstichting (onder
wijs aan zwakzinnige kinderen) en de 
schoolartsendienst zal een rekening-cou
rant worden aangegaan. 
Met gebruikmaking van de premierege
ling voor verbetering en splitsing van 
woningen, zal de voormalige veldwach
terswoning te Gemonde in 2 woningen 
gesplitst worden. 
De bedrijfsresultaten van het openbaar 
slachthuis noopten tot verhoging van 
slachtrechten, die nog op vooroorlogs 
peil stonden, zodat een wijziging wel ge
rechtvaardigd is. 
De prijs van het slachten van vette kal
veren, graskalveren en varkens is der
halve van f 2,50 op f 4,- gebracht, ter
wijl voor het slachten van runderen en 
andere éénhoevige dieren thans de prijs 
van f 6,- geldt, tegenover de vroegere 
van f 4,-. 
Indien de aanvoer van slachtvee nu nog 
wat groter wordt, zal de begroting straks 
waarschijnlijk wel sluitend zijn. 
Verder is vast komen te staan, dat de te 
verkopen percelen grond aan de R.K 
Nijverheidsschool voor Boxtel e.o. 7932 
vierkante meter groot zijn. Deze zullen 
verkocht worden tegen de prijs van 
f 5,- per c.A. • 
Nu een stuk grond aan de Prins Bern
hardstraat door de bezwaren van het 
Prijzenbureau niet voor f 5,- aan E. v. 
d. Staak verkocht mag worden, is beslo
ten dit aan betreffend persoon te verhu
ren tegen de huurprijs van f 25,-. Het 
principe van geneigdheid tot verkoop 
blijft echter bestaan. Een perceel, dat 
aan dit te verhuren stuk grond grenst, 
wordt onderhands verkocht aan de R.K 
Nijverheidsschool (f 5,- per c.A.), om
dat, uit stedebouwkundig oogpunt be
zien, een volkomen aaneengesloten ter
rein wenselijk was. 
Het straatnamenrapport, dat door de 
Heemkundige Studiekring was uitge
bracht, lokte uitvoerige, interessante 
en...... vruchtbare besprekingen uit. 
De Raad prees de Heemkundige Studie
kring voor dit keurig verzorgde werk, 
doch vond hier en daar desondanks nog 
wel aanleiding voor enkele aanmerkin
gen en suggesties. 
Zo vond het Lid van der Meijden de 
voorgestelde situatie in Tongeren nog te 
ingewikkeld en adviseerde de Tongerse
straat en Nergena in één naam te ver
vatten. 
Het Lid Pietermans verklaarde zich roe
rend eens met de geuite bezwaren van 
de bewoners van de Prins Hendrikstraat 
en achtte de naam Ossepad van te de
primerend allooi, ondanks z'n historie. 
De naam Konijnshoolsedreef zag hij lie
ver veranderd in Emmalaan bijv., terwijl 
hij de splitsing in de naam "Osch & van 
Leeuwen" te verwarrend vond. 
Van de bezwaren, die Pietermans uitte 
betreffende de Ossepad kon de Heer 
Dorenbosch, die als vertegenwoordiger 
van de Heemkundige Kring de vragen 
beantwoordde, nog wel inkomen, doch 
Konijnshoolsedreef zag hij als vroeger 
bestaande naam en afwisseling in de mo
notome reeks van "laan, weg en straat" 
toch gaarne gehandhaafd (de bewoners 
zijn van dezelfde mening). Voor de 
"Osch & van Leeuwenstraat en Korte 
Osch en van Leeuwenstraat zal naar 
andere namen gezocht worden, terwijl 
ook Oirschotse Grindweg overeenkom
itig de wensen van de heer Pietermans 

VIJFTIG JAREN regeerde Koningin Wilhelmina! Deze foto-mon
tage toont U een aanta! belangrijke momenten uit Haar leven. 
Om te beginnen: op l ½-jarige leeftijd in de trekwagen (onder) en 
als 16-jarige prinses in 1896 (boven). We zien één der eerste en één 
der modernste vliegtuigen, een trein bij de aanvang en een bij het 
einde van Haar bewind. Achter die electrische locomotief het radio
station Kootwijk, dat in 19'.23 de radio-verbinding met Indië tot 
stand bracht. Daarboven het Paleis op de Dam en de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam, het centrum der feestelijkheden in 1898 en 1948. 
Het Kroningsgewaad van de 18-jarige vorstin vindt U middenin. 
Er achter ontcijfert U nog juist het originele telegrarn, dat in 1914 
de mobilisatie aankondigde. 

beter Oirschotse weg geheten zou kun-
nen worden. 

• • 
Het Lid Oliemeulen zou de naam "Os
sepad" ook gaarne prijsgegeven zien 0111 
dezelfde reden als het Lid Pietermans. 
De Heer Dorenbosch merkte hierbij nog 
even op, dat oude "echte" Boxtelse 
mensen het verdwijnen van de naam Os
sepad ten zeerste betreurden. Konijnen
hoolsedreef vond het Lid Oliemeulen 
een onmogelijke naam, in tegenstelling 
met het lid De Visser, die er vier!ont 
voor was en in verband met geuite be
zwaren over de deprimerende "Ossepad" 
wees op namen in 's Hertogenbosch als 
Wild Varken, Wolvenhoek en Pcns
markt, waar toch ook van zeer degelijke 
buurtschappen sprake is. Voorts advi
seerde hij in overweging te willen nemen 
om de Eindhovenseweg (Rechterstraat 
tot Rijksweg) weer Fellenoord (deze 
naam bestond reeds in 1800) te heten, 
terwijl hij de op handen zijnde verande
ringen, ook een welkome gelegenheid 
noemde om de destijds begane fout, 
door de Maastrichtsestraat te laten ver
dwijnen, te herstellen. Op historische 
gronden was er alle reden om deze 
naam weer in te voeren i.p.v. Onrooi 
en Onrooisestraat, welke 1,amen verwar
rend zijn voor P.TT. etc. Men had er 
vroeger ook een "Maastrichtse Brug" en 
een huis "Oud Maastricht" genoemd. 
De Voorzitter beloofde pogingen aan te 
wenden om aan de wensen van het Lid 
de Visser tegemoet te komen, terwijl met 
de andere opmerkingen en suggesties 
der raadsleden bij de definitieve vast
stelling ter <lege rekening zal worden ge
houden. 
Na deze behandeling van het lijvige, 
verdienstelijke rapport, waarop WIJ 

straks, wanneer de correcties zijn aange
bracht, uitvoeriger zullen terug komen, 
werd door de Voorzitter mededeling ge
daan o.a. van de verhuur van een per
ceel grond in de Van Osch & Van Leeu
wenstraat aan de fa. W. van Dongen en 
van de voorlopige beschikbaarstelling 
van de "Houtwerf" voor oefeningen van 

de St. Martinus Rijvereniging, die haar 
verzoek om een oefenterrein in het park 
,,'Vtolenwijk" niet ziet ingewilligd. Naar 
aanleiding van de bezwaren, die het lid 
Van de /vleijden aan B. en \Y/. kenbaar 
maakte, ten opzichte van de keuze van 
de zanderige "Houtwerf" adviseerde de 
Voorzitter naar een ander terrein om te 
zien. Voorts werd medegedeeld, dat een 
gedeelte van de Centrale is verhuurd aan 
de fa. Van Roessel en een ander ge
deelte aan de fa. Herzberger. De a;rn
schaffing van een gashouder en -meter, 
waartoe onlangs werd besloten, zal op 
advies van Ged. Staten opgeschort wor
den. De kennis bracht f 7330,- op. 
Bij de Rondvr;:iag informeerde het Lid 
Oliemeulen naar de verbetering van Je 
weg naar Liempde, (overleg met Gede
puteerden is hieromtrent nog gaande), 
naar de particuliere woningbouw (hier
voor is dit jaar geen volume beschik
baar gesteld) en naar de beloofde rust
banken in het wandelpark (deze zullen 
het volgende seizoen geplaatst worden). 
Het lid Van de Sande vroeg naar de 
resultaten van de eertijds gehouden ver
gadering met de bewoners van de 
Nieuwstraat. (De Voorzitter verzekerde, 
dat dit onderwerp de belangstelling van 
B. en W. zal blijven houden; de bestra
ting bijv. is al veel beter geworden).
Het lid De Visser vroeg nadere inlich
tingen omtrent de nieuwe verlichting, 
welke Boxtel tot nog toe in een, zowel 
letterlijke als figuurlijke Egyptische 
duisternis liet zitten. (Met volle m;:ian 
zullen van de inmiddels omgeschakelde 
nieuwe verlichting slechts de nacht-licht
punten branden).
Het lid Van de Krabben drong nog eens
aan op politietoezicht bij de snelheids
maniakken, die het verkeer in de Kom 
van het dorp in gevaar brengen, infor
meerde nog eens naar de begroting voor 
het O.0.C.-sportveld, stelde voor om 'n 
gereduceerde prijs te krijgen op de kin
derkermis op de Houtwerf, en vroeg of
de bewoners van de Eindhovenseweg 
(over de brug) gasaanleg te verwachten

Rechts zien we nog de foto van het Koninklijk gezin bij gelegenheid 
van het Zilveren Huwelijksfeest in 19'.26, (prinses Juliana was toen
17 jaar. Daarnaast de televisie-in-opkomst en cbaronde_r het Prinse
lijk Gezin in 1943 tijdens het bezoek van onze Landsvrouwe aan 
Canada. Midden onder de bekende Hembrug. 
Links onder legt H.M. een krans bij het monument ter herinnering 
aan Haar Moeder, voogdes en regentes Koningin Emma, Haar in 
1934 ontvallen. En tenslotte Koningin \'\-'ilhelmina nu, in 1948, zoals 
Zij de Dam te Amsterdam betreedt en binnengaat in Haar Paleis. 
Vijftig jaren ...... Ze leven voor ons op uit die enkele beelden. 
Hoevele herinneringen roepen deze kleine brokstukken niet in ons 
wakker? 

hadden. 
De voorzitter beloofde het gevraagde 
politietoezicht, doch wees eveneens op 
de moeilijkheid om te constateren, dat 
her verkeer in gevaar wordt gebracht, 
daar er geen max snelheid is vastge
steld. Het geval "OD.C." zal nu spoe
dig uit de doeken zijn, terwijl de voor
gestelde aanvrage om reductie, inge
diend zal worden. De gas-aanleg op de 
Eindhovenseweg, over de brug, zal voor
lopig de aanleg niet exploitabel maken. 
Her lid Van Oirschot vroeg om verbete
ring ,·;111 afwatering in Gemonde en de 
plannen betreffende de woningbouw in 
Gemonde. (Deze laatste is in haar eerste 
stadium reeds gestagneerd, doordat de 
eerste aanbestedingen gestuit zijn op de 
bezwaren van het Departement, dat de 
prijs van f 20.000 te hoog verklaarde). 
Het lid Van de ,'Äeijden verzocht even
eens om wegenverbetering op Luisel en 
de Roond, meer speciaal de fietsp;:iden. 

Plaatselijk Nieuws 
SCHILDERSSCHOOL "ST. LUCAS" 
TE BOXTEL. 

/vlaand:ig 16 Aug. is een belangrijke dag 
geweest voor de Ned. R. K. Bond van 
Schilderspatroons "St. Lucas". 
De nieuwe school heeft middels de 
Stichtingsvorm een soliede basis gekregen 
en zal 1 October onder de naam Neder
landse Katholieke Schildersschool "St. 
Lucas" haar eerste 3-jarige wintercursus 
aanvangen. 
De oprichtingsbijeenkomst op het Ge
meentehuis stond onder leiding van Bur
gemeester Drs. v. Helvoort. Met het Be
stuur van de Schilderspatroonsbond wa
ren aanwezig Drs. Bannenberg, Pastoor 
te Tilburg, de HoogEerw. Heren Dekens 
van Boxtel en Eindhoven, Pastoor van 
Besouw, de Inspecteur van het Nijver
heidsonderwijs, de directeuren der Am-

bachtsscholen van Boxtel en Tilburg,
vertegenwoordigers van organisaties èn 
de leraren der nieuwe school. 
De Burgemeester zegde zijn volledige
steun toe en stelde zelfs geldelijke steun
van gemeentewege in uitzicht gedurende
de tijd dat de school nog zonder rijks
subsidie zal moeten werken. 
Namens de Schilderspatroonsbond ver
klaarde de Voorzitter het zeer op prijs 
te stellen, dat de school daadwerkelijk 
zal worden gesteund omdat zij voorziet 
in een noodzakelijke behoefte voor het 
Zuiden, en hij achtte de tijd rijp voor 
de oprichting. De leden van St. Lucas 
zullen er hun steun niet aan onthouden 
Het dagelijks bestuur der Stichting 
wordt gevormd door Drs. G. P. J. Ban
nenberg, J. P. C. van den Hout, J. A. J. 
Gering, H. A. Kok en Taco v. d. Meer. 
krnmelding van leerlingen kan geschie
den bij de heer J A. J. Ghering, Tele
foonstraat 21, Tilburg. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 17 Aug. t.e.m. '.23 Aug. 1948. 
GEBOREN: Marimrs L zoon van J. 
Valks en J. v. d. Ven - Michael W. H.
zoon van M. C. v. d. Meijden en M. J. 
Smits - Johanna i'v\. dochter van P. J. 
Baaijens en J. W. v. d. Stc:en - Adria
nus J. H. zoon van Th. M. v. d. Langen
berg en Fr. v. d. Ven - Theodora C. J. 
M. dochter van M. B. v. Esch en A. C.
Rekkers - Josephus G. P. zoon van H.
J. v. d. Dungen en L. H. Schelle.
ONDERTROUWD: Josephus A. de
Goeij en Josephina H. van Beljouw
Wilhelmus C. Hoffmans en Johanna M.
Verhagen. 
GEHUWD: Martinus P. van der Staak
en Johanna A. Kennis Andreas C.
Wellerd en Adriana M. van de Vorsten
bosch.
OVERLEDEN: Antonia H. Blummel,
oud 11 jaren - Johanna de Beer, echt
genote van A. van Heerbeek, oud 49 
jaren. 



ZANGVERENIGING 
sr. PETRUS EN sr. CECILIA 

A.s. Zondag 29 Augustus zal bovenge
noemde zangvereniging van 12.40-13.00 
- mcerteren in de AVRO-studio te Hil
versum. Dit concert zal worden uitge
·zonden via de zender Hilversum II.
1-let programma is als volgt samenge
steld:
A leur memoire van Madeleine Perisas
Yver van Claude Debussy
De grote hond en de Kleine Kat

· van Alph. Diepenbrock
Die winter is verganghen · van Jan Nieland
GEDIPLOMEERDE VAKLIEDEN. 
Op de laatst gehouden praktijkexamens 
voor Schoenmakers, verwierven de heren 
A. Brekelmans, J. Hoenzelaars, W. Peij
nenburg-Soeterings, P. Verhoeven en R. 
van Weert uit Boxtel het diploma A met 
-de titulatuur ,onder Rijkstoezicht gedi
plom erde schoenhersteller".
Proficiat!
GEDECOREERD.

Arbeid naar norm beloond, 
De maatschappelijke verdienste 
ervan Koninklijk gehonoreerd. 

De heer M. v. Esch, werkzaam bij de 
Firma Van Susante, ontving j.l. Vrijdag 
<le Medaille der Ridderorde van Oranje 
Nassau, welke hem namens H. M. de 
Koningin door de Edelachtb. Heer Bur
gemeester werd uitgereikt in aanwezig
heid van het fabriekspersoneel, waarbij 
in een sympathieke toespraak de maat
schappelijke waarde van de arbeid werd 
geaccentueerd en de langdurige trouwe 
<lienst bij de firma als voorbeeld gesteld. 
Daarna werd de gedecoreerde nog gefe
liciteerd door Collega Bevers, namens het 
personeel en de afd. Boxtel van de R. K. 
Tabaksbewerkersbond. 
Na een dankwoord van de heer Van 
Esch voor de Koninklijke onderscheiding 
en de kameraadschap gedurende de vele 
dienstjaren van zijn collega's ondervon
den, werd de gedecoreerde in aanwezig
heid van de Edelachtb. Heer Burge
meester in intieme kring nog gefeliciteerd 
door de Heer Van Susante en hem on
der couvert een bewijs van waardering 
overhandigd van de firma. 
Vrijdag- en Zaterdagavond brachten de 
beide Boxtelse Harmoniën en de zang
verenigingen serenades onder grote be
langstelling van het publiek. 
Wij wensen de heer Van Esch nog vele 
jaren in het bezit van de zeer gewaar
deerde onderscheiding. 
TERUG IN HET VADERLAND. 
Met het troepentransportschip "De Wa
terman" zal onze plaatsgenoot F. 
Schuiler repatriëren. Aankomst van het 
schip te Rotterdam op Vrijdag 3 Sep
tember. 

VOOR THUISFRONT ST. PETRUS. 
Opgehaald op de bruiloft van Chr. Pe,
nenburg-Bekers, Langenberg 19, een be
drag van f 7,50. 
R.K. BOERINNENBOND. 
De leden van de Boerinnenbond, die 
zich hebben opgegeven voor deelname 
aan de optocht, worden verzocht aan
staande Zondag 29 Aug. na de Hoogmis 
in de Landbouwschool bijeen te komen 
ter bespreking van het gereedmaken der 
versiering voor· de wagens, klederdracht, 
enz. enz. 
Ter uitvoering van het plan voor een ge
zamenlijk bezoek aan de Tentoonstelling 
,,De Nederlandse Vrouw", in Den Haag, 
op Donderdag 2 September, worden alle 
leden, gehuwden zowel als ongehuwden, 
verzocht zich tot uiterlijk Zondag 29 
Augustus op te geven bij de secretaresse 
of een der andere bestuursleden. 
Reiskosten bedragen pl.m. 5 gulden. 
Alleen bij voldoende deelname gaat de 
reis door. 

Toets der Critiek 
HET ZUID-HOLLANDS TONEEL 
SPEELT. 
Op de eerste avond werd opgevoerd: 
,,Ik zal nooit meer liegen", een dol
dwaas Amerikaans blijspel, dat ontegen
zeggelijk de kermis-sfeer evenaarde, 
goed gespeeld werd met dikwijls puike 
humor, vooral wanneer Jimmy zijn 
uiterst dankbare rol vertolkte. Toch zullen 
degenen, die de kermis-luidruchtigheid 
gevlucht waren in de hoop, dat er in de 
Ark iets fijns gepresteerd zou worden, 'n 
tikje teleurgesteld naar huis gegaan zijn. 
Daarvoor was het stuk té dwaas. 
Voor de toekomst zien wij het Zuid
Hollands Toneel gaarne terug, maar 
hopen toch, dat zijn keuze dan terug 
mag gaan naar stukken, zoals b.v. 
,,Vrouwen in Unifonn" er een was. 
BONTE AVOND. 
Het Zuid-Hollands Toneel heeft het 
Boxtelse publiek Dinsdagavond een bij
zonder pijnlijke (dure!) ervaring bezorgd 
met een Bonte Avond, die men zich on
mogelijk geestlozer zou kunnen voorstel
len. Met de gebrachte aaneenrijging van 
smakeloosheden heeft Zuid-Hollands 
Toneel slechts bewezen, dat talentvolle 
acteurs nog geen talentvolle cabaretiers 
behoeven te zijn en . . . . . .  dat 't wel bui-
tengewoon moeilijk moet vallen om aan 
de verleiding "een goede naam voor veel 
geld te verkwanselen" weerstand te bie
den. 
Wij hopen in den vervolge van derge
lijke "aardigheden-beneden-peil" ver
schoond te blijven, al was het alleen 
maar om de miserabele vertoning van 
een langzaam-aan leegstromende, zich 
miskocht voelende zaal, niet meer mee 
behoeven te maken. 

Eerste Diocesane Kajottersdag 
Van alle kanten en uithoeken van het 
Bossche Diocees stroomden de Kajot
sters van de verschillende afdelingen 
binnen op het prachtig gelegen terrein 
van het Kasteel van Stapelen, om voor 
het eerst met deze jonge beweging naar 
buiten te treden. 
Deze beweging, die tot doel heeft de 
godsdienstig-zedelijke vorming van het 
arbeidersmeisje, en sedert een jaar haar 
werk onder de arbeidersjeugd begonnen 
is, werd dan ook door Rector Bekkers, 
·de Diocesane Adviseur van de K.A.B.
van het Bisdom Den Bosch, na de offi
ciële opening rond de Nederlandse kleu
ren, vergeleken met een baby, die lang
zamerhand zijn eerste schreden zelf
standig zal gaan zetten. Van de Kem
pen tot Nijmegen, van de Langstraat en
Westbrabant waren ze opgekomen, om
blijk te geven van het enthousiasme,
waarmee deze jonge Jeugdstandsorgani
satie het leven inging. In haar openings-

. woord, constateerde Mej. Voss, Dioce
sane Leidster, met grote voldoening 
de groei van deze Beweging, die 
zo nodig is in deze tijd, om de arbei
•dersmeisjes te bewaren voor de vele 
moeilijkheden en gevaren van de mil-
• Heus waarin ze leven en werken. En ze
sprak de hoop uit, dat naast de uiterlijke
groei vooral op de eerste plaats de in
nerlijke groei zou worden nagestreefd.
Hierna werd het woord gevoerd door
Rector Bekkers, die er vooral op wees,
dat in deze tijd bij de vrouwelijke jeugd
de opvoeding tot vrouw en moeder van
het toekomstig gezin zoveel te wensen
overliet doordat op allerlei terrein een
verpestende mentaliteit de natuurlijke
.aanleg van ieder meisje tracht te doden.
Om hierin te helpen werd de V.K.A.J.
in het leven geroepen, om het meisje in
haar moeilijkheden de helpende hand te
bieden en door de kern langzamerhand
ook. de massa te kunnen bereiken. En
aari het slot van zijn toespraak stelde hij
<le V.K.A.J. onder de bescherming van
het Onbevlekt Hart van Maria, opdat

SPORT-NIEUWS 
O.D.C. - Velox 4- 1

Dat Boxtel in O.D.C. een dikke 2e klas
ser herbergt mag wel algemeen als be
kend worden geacht. Diverse vriend
s�happelijke wedstrijden en wedstrijden 
uit de Bekercompetitie (toen het om de 
knikkers ging) hebben dat bewezen. Ook 
Zondag j.l. was dit weer het geval. Om 
Velox uit Utrecht, die toch een van de 
sterkste 2e klassers uit het Westen is, 
niet alleen te weerstaan, doch een ver
diende 4-1 nederlaag toe te brengen, 
spreekt voor zich zelf. Het was een snel
le wedstrijd, met van beide zijden goed 
voetbal. Velox begon hard van stapel te 
lopen en de O.D.C.-verdediging kreeg 
het even zwaar te verantwoorden. Doch 
reeds bij de eerste O.D.C.-aanval moest 
:de Velox-doelman zijn talenten tonen. 
Met een prachtige duiksprong keerde hij 
het harde schot van Pennings, hetgeen 
hij enige ogenblikken later, en weer met 
groot succes moest herhalen. O.D.C. 
kreeg een licht overwicht, en verschillen-

onder ·haar zegen deze jeugdstandsor
ganisatie moge uitgroeien tot welzijn 
van de gehele Katholieke Arbeiders
jeugd. 
En degenen die deze dag hadden geor
ganiseerd, hadden er rekening mee ge
houden dat de jeugd zo graag het nut
tige met het aangename weet te vereni
gen en daarom hadden ze een goed ver
zorgd gezelschap en een goed open
luchtspel gekozen, waarvan de kajotsters 
dan ook ten volle hebben kunnen ge
nieten. 
Het hoogtepunt van de dag bestond in 
het geheel onverwachte bezoek van Z. 
H. Exc. Mgr. W. Mutsaerts uit Den
Bosch, die met grote geestdrift bij zijn
aankomst onder de pauze, door allen
werd toegejuicht. En het bleef niet al
leen bij belangstelling, maar de Bis
schop spoorde in een kort woord dat
hij tot de aanwezigen richtte, allen nog
eens aan, om dit schone werk met de
zelfde ijver en hetzelfde enthousiasme
door te zetten.
Na afloop van de wedstrijden in volks
zang, declamatie en spel, waaraan nog
maar door enkele afdelingen werd deel
genomen, werden rond de vlaggemast de
Kajotsters toegewijd aan Maria en hier
na werd door de Bossche Bondsvoorzit
ter, de Heer P. Vriens, het slotwoord
gesproken.
En hoewel er bij deze eerste bijeenkomst 
nog verschillende fouten te bespeuren 
waren, zijn deze jonge meisjes voldaan 
naar huis gegaan en hebben op deze 
dag gezien en geleerd, dat ze niet alleen 
staan in de strijd voor geloof en zeden, 
maar dat ze zijn ingelijfd bij de keur
troepen onder de arbeidersjeugd, die op 
de eerste plaats haar eigen leven en 
daarna het leven van anderen weer wil
len in dienst gaan stellen van Christus 
Koning. En wanneer ze met deze gevoe
lens naar huis zijn gegaan, dan kunnen 
we gerust zeggen dat deze eerste Dioce
sane Kajotsterdag voor honderd procent 
geslaagd is. D. 

de corners moest de Velox verdediging 
weggeven. Zo verstreken de eerste drie 
kwartier, met snelle aanvallen over en 
weer. Het enige verschil was, dat de 
O.D.C.-aanval meer kansen schiep, dan
de Velox-aanval. Hetgeen een pluim be
tekende voor Wagenaars c.s. Er waren
nog twee minuten te spelen, toen v. d.
Boogaard zich door de Velox-verdedi
ging wrong, maar op 't nippertje van
de bal werd gelopen. Bergwerff, die spel
kwam toegelopen, kon toen een afgeme
ten voorzet geven aan de vrijstaande
Schalks en met een fraaie kopbal werd
de Utrechtse doelman kansloos gepas
seerd. Nog was het gejuich niet van de
lucht, toen P. Scheepers (die Hazenberg
verving) een prachtige pass gaf aan
Schalks die prompt de kans benutte:
2-0. Een prachtige voorsprong .in twee
minuten verkregen.
Had O.D.C. in de eerste helft een klein 
overwicht gehad, de tweede drie kwar
tier was hiervan geen �prake meer. Na
dat Bertens een paar h:.chelijke situaties 
had moeten oplossen, vergrootte O.D.C. 
haar voorsprong, door toedoen van Pen-

nings, die een duel tussen Back en doel
man won. 
Velox gaf de moed niet op en het was 
de linksbuiten die met een hard schot 
de achterstand verkleinde. 
De hoop begon bij de Utrechtenaren te 
herleven, doch het was v.d. Boogaard, 
die aan alle illusies een einde maakte, 
nadat Schalks eerst een strafschop had 
gemist, met een zuivere kopstoot 4-1 
maakte. 
Dit betekende tevens het einde van deze 
goed gespeelde wedstrijd. Direct na af
loop kreeg O.D.C. het verzoek om de 
return-wedstrijd te komen spelen. 
Aan dit verzoek kan voor de competitie 
niet meer worden voldaan, en is bijge
volg uitgesteld tot latere datum. 

Distributie=Nieuws 
OFFIClëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 29 Augustus 
tot en met 11 September 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonnen voor brood en vlees 
164, 166 Vlees 100 gram vlees (geldig 

tot �n met 18 September) 
165 Vlees 300 gram vlees (geldig tot 

en met 18 September) 
167-1 Brood 800 gram brood (geldig

tot en met 4 September)
168 Brood 400 gram brood (geldig tot 

en met 4 September) 
Alle bonkaarten: 
169 Algemeen 400 gram brood of 1 

rantsoen vermicelli e.d. 
170 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
171 Algemeen 100 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel 
172 Algemeen 500 gram suiker, boter

hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, 
stroop enz., of 500 gram versnape
ringen. 

Bonkaarten KA, KB, KC 810 
177 Algemeen 225 gram huishoudzeep 

of 180 gram toiletzeep 
176 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas 
175 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
B 189, C 191 500 gram boter of marga

rine of 400 gram vet. 
Bonkaarten KD, KE 810 
183 Algemeen 450 gram huishoudzeep 

of 360 gram toiletzeep. 
182 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
181 Algemeen 125 gram boter of mar

garine of 100 gram vet. 
E 195 500 gram bloem of zelfrijzend 

bakmeel of kindermeel of kinder
biscuits. 

Tabak- en Versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808. 
99 Versnaperingen 200 gram versnape

ringen of 200 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 400 gram jam, 
stroop enz. 

102 Versnaperingen 100 gram versna
peringen of 100 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 200 gram jam, 
stroop enz. 

Reserve G Tabak 
Reserve E Versnaperingen 
Reserve H. Versnaperingen 100 gram 

versnaperingen of 100 gram suiker, 
boterhamstrooisel enz., of 200 gram 
jam, stroop enz. 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 810 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken)
Geldig zijn de bonnen van strook P. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. 
De bonnen 164, 165, 166 Vlees blijven 
geldig. tot en met 18 September. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag: 27 Augustus worden gebruikt. 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt het volgende 
bekend: 
Vergoeding puntenverlies tengevolge van 
de opruimingsregeling en extra toewij· 

zing voor omzetvergroting aan 
handelaren. 

In het tijdvak van 30 Augustus tot en 
met 11 September 1948 zullen handels
coupures textiel worden uitgereikt voor: 
te Vergoeding van het in verband met 
de opruimingsregeling geleden punten
verlies. 
2e. Een extra toewijzing voor omzet-
vermeerdering. 
Handelaren welke in aanmerking komen, 
zijn in het bezit gesteld van een verkla
ring M 5, ·hetwelk door een notaris of 
een "openbaar" accountant moet worden 
ingevuld en ondertekend. 
Voor het door de notaris of accountant 
op bovengenoemde verklaring vermelde 
aantal punten (2½ % van de omzet in 
1947) zullen in bovengenoemd tijdvak 
handelcoupures worden verstrekt. 
Het tweede gedeelte van een eerderge
noemde verklaring is bestemd voor her
ziening van het z.g. puntenkapitaal. 
Voor zover de inlevering in het eerste 
halfjaar 1948 meer heeft bedragen dan 
in het eerste halfjaar 1947 zullen even
eens in bovengenoemd tijdvak handels
coupures worden uitgereikt voor 30 %
van het verschil tussen deze twee ge
tallen. 
De inlevering der verklaring M5 dient 
te geschieden aan het Kantoor, In den 
Boerenmouw 15, 's-Hertogenbosch en 
voor de overige aangesloten gemeenten 
ter plaatse op de bekende zitdagen. 

Sluiting kantoren op 31 Augustus en 
6 September 1948. 

(Jubileum- en Kroningsfeesten). 
In verband met de aanstaande feestelijk
heden op 31 Augustus en 6 September 
a.s., zullen de kantoren gesloten zijn.
De inlevering' van distributiebescheiden 
door handelaren en de zitdagen voor 
particulieren, zullen voor onderstaande 
gemeenten in de week van 30 Augustus 
tot en met 4 September worden gewij
zigd. 
Voor de hieronder niet genoemde ge
meenten blijft de inlevering door hande
laren en de zitdagen voor particulieren 
ongewijzigd. 
De wijzigingen in de week van 6 tot en 
met 11 September zullen de komende 
week nader worden gepubliceerd. 

Afdeling Handel. 
BOXTEL. De inlevering van bescheiden 
door de handelaren, welke op Dinsdag 

plaats heeft wordt verschoven naar 
Woensdag 1 September, de inlevering op 
Woensdag naar Donderdag 2 Septem
ber en de inlevering op Donderdag naar 
Vrijdag 3 September a.s. 
LIEMPDE. Detaillisten, bakkers en han
delaren dienen inplaats van op Dinsdag 
v.m. 31 Augustus hun bescheiden in te
leveren op Donderdag v.m. 2 September
a.s. Bakkers kunnen desgewenst ook in
leveren op Woensdag 1 September a.s. 
in het Distributiekantoor, Burgakker 3 
te Boxtel. 
ESCH. Detaillisten, bakkers en handela
ren dienen inplaats van op Dinsdag,n.m. 
31 Augustus hun bescheiden in te leve
ren op Donderdag n.m. 2 September a.s. 
Bakkers kunnen desgewenst ook inleve
ren op Woensdag 1 September in het 
Distributiekantoor, Burgakker 3, Boxtel. 

Afdeling Voorlichting/Centrale Kas. 
BOXTEL. De zitting op Donderdag 2 
September a.s. ten behoeve van particu
lieren komt te vervallen. De uitreiking 
van bonkaarten vindt normaal doorgang. 
LIEMPDE. lnplaats van op Dinsdag v.m. 
31 Augustus, wordt zitting gehouden op 
Donderdag v.m. 2 September a.s. 
ESCH. lnplaats van op Dinsdag n.m. 31 
Augustus, wordt zitting gehouden op 
Donderdag n.m. 2 September a.s. 
Uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 

812 en toeslagkaarten 812/813 voor 
a.s. en jonge moeders.

_In het tijdvak van 30 Augustus tot 23 
October 1948 worden de bonkaarten 
voedingsmiddelen uitgereikt, geldig voor 
de periode van 24 October tot 18 De
cember 1948, alsmede toeslagkaarten 
voor aanstaande en jonge moeders aan 
de bekende kantoren en uitreiklokalen. 
Voor de Gemeente 's-Hertogenbosch in 
het Kringkantoor aan loket 7 en 9. 
Uitgereikt worden de kaarten: KA tot 
en met KE 812 voor niet-zelfverzorgers; 
LA, LB en LC 812 voor zelfverzorgers 
vlees; MD 812/813 toeslagkaarten voor 
a.s. en jonge moeders
De bonkaarten worden verstrekt over
eenkomstig de ingeleverde inwisselings
bonnen. Medegebracht dienen te wqrden
de Tweede Distributiestamkaarten en de
losse inwisselingsbonnen 810, met daar
aan bevestigd het strookje waarop de
dag van afhalen is afgestempeld.

Attentie. 
Voor de juiste dag van afhalen der bon
kaarten gedurende deze periode wordt 
het publiek verwezen naar de datum die 
is afgestempeld in het vakje naast d� in
wisselingsbon van de lopende bonkaart. 

Zelfverzorging "seizoen 1948/ 1949. 
Het zelfverzorgingseizoen 1948/ 1949 
vangt aan met ingang van 24 October 
1948 .. De door de Plaatselijke Bureau
houders aan te wijzen gezinnen zullen 
voorzien worden van LA, LB en LC 
bonkaarten. 
Het gezinshoofd zal in elk geval als zelf
verzorger worden aangewezen, de an
dere gezinsleden, voor zover nodig in 
verband met de hoeveelheid eigen pro
ducten. De gezinsleden kunnen worden 
aangewezen door het gezinshoofd. La
tere opneming of omwisseling is na uit
reiking der bonkaarten niet meer mo
gelijk. 
Uitreiking aanvraagformulieren brand

stoffen ten behoeve van kamer- en 
pensionbewoners. 

In het tijdvak van 29 Augustus tot en 
met 11 September 1948 wordt gelegen
heid gegeven tot het afhalen van formu
lier MD 323-16 voor pensiongasten en 
kamerbewoners, ter verkrijging van vas-
te brandstoffen. 
In aanmerking komen alleen zij, die een 
afzonderlijk te verwarmen woongedeelte 
hebben gehuurd. 
Niet in aanmerking komen: 
a. kinderen van de verhuurder;
b. kostgangers met z.g. huiselijk ver

keer;
c. inwonend dienstpersoneel;
d·. personen, die een woongedeelte heb

ben gehuurd van een deputaatkolen
gerech tigde; 

e. personen, die slechts een slaapkamer
hebben gehuurd;

f. personen, geboren na 1 Oct. 1932.
De aanvraag dient voor de verhuurder
t.b.v. de huurder(s) te worden ingediend.
De kamerbewoners worden onderschei
den in 2 groepen t.w.:
A. 1 mannelijke en vrouwelijke kamer

bewoners geboren vóór 1 Mei
1884 (65 jaar en ouder). 

2 Vrouwelijke personen beneden 65 
die geen bezigheden buitenshuis 
hebben en derhalve het grootste 
gedeelte van de dag in huis ver
toeven. 

B. alle overige kamerbewoners, die
aan de normen voor kamerbewoner
voldoen.

De personen vallende onder groep A ko
men in aanmerking voor een brandstof
fenkaart T A 806; de personen, vallende 
onder groep B, voor een brandstoffen
kaart T A 806. 
Zowel bij het afhalen als het indienen 
der aanvraagformulieren, hetgeen dient 
te geschieden aan loket 15 van het Dis
tributiekantoor, In den Boerenmouw 15 
en voor de overige gemeenten ter plaat
se, moet de Tweede Distributiestamkaart 
van de verhuurder en de huurder(s) 
worden overgelegd. 
De volledig ingevulde formulieren die
nen in de periode van 12 tot en met 25 
September 1948 te worden ingeleverd. 

Zeep voor artsen enz. 
De aanvraagformulieren ter verkrijging 
van rantsoenen zeep en waspoeder kun
nen in de week van 29 Augustus-4 Sep
tember a.s. worden afgehaald en inge
diend aan het Kantoor, Loket 15, In den 
Boeremouw 15, 's-Hertogenbosch. 
In de overige aangesloten gemeenten 
dient dit te geschieden op de zitdagen 
bij de plaatselijke kantoren. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Zondag 29 Augustus 

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en •erlaat 
eerst DAN de kerk, als de prietter 
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van kwart voor 8 wordt opge-

dragen voor het geestèlijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. Vandaag wordt 
de Hoogmis opgedragen voor de intentie 
om van God te verkrijgen; dat allen in 
de eenheid der H. Kerk mogen delen. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Hedenavond om 7 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Vandaag na de Hoogmis zal de H. 
Bloeddoek ter verering worden uitge
steld. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering 
van de zelatricen van de Bond van het 
H. Hart.
A.s. Dinsdag om 9 uur Plechtige H. Mis
met assistentie v.w. het Regeringsjubi
leum van H.M. de Koningin, waarna het
Te Deum gezongen zal worden.
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje, waarna gelegenheid tot biech
ten tot 8 uur v.w. de Eerste Vrijdag.
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand
wordt de H. Mis van half 8 opgedragen
ter ere van het H. Hart van Jezus, waar
onder algemene H. Communie van de
leden van de Bond van het H. Hart.
Des avonds om 7 uur Lof metRozen
hoedje. Zaterdag eerste Zaterdag van
de maand, tevens Priester-Zaterdag.
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten
van halt 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Dooen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
!"IAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
Jrgt. voor Antonius van den Donk; z.a.
gel. H. Mis voor Jan Verhoeven; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Gijsbertus van
Weert; om half 8 gel. H. Mis tot bi
zondere intentie uit dankbaarheid; z.a.
gel. H. Mis voor Franciscus Verheyden
v.w. de jongens in Indië; om half 9 gel.
H. Mis voor Louis van Rooy v.w. de
buurtkinderen.
DINS�AG: om kwart voor 7 gef. gez.
H. Mis voor de overleden familie van
Antonius van den Donk; z.a. gel. H.
Mis voor Francina Moors-Martens te
Nijmegen overleden; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Harrie v. d. Wetering v.w.
het H. Bloed; om half 8 gel. jrgt. voor
Adrianus van Oerle; z.a. gel. H. Mis
voor Gerardus van Brunschot v.w. het
gezamelijk personeel van Van Oerle's
weverijen; om half 9 gel. H. Mis voor
Kapelaan Bless; om 9 uur Plechtige H.
!"li� met assistentie v.w. het Regerings
Jubileum van Hare Majesteit de Konin
gin, waarna het Te Deum gezongen 
wordt. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Elizabeth van Kleef; z.a. 
gel. H. Mis voor Anna v. d. Meyden
v. d. Ven; H. Hartaltaar gel. H. Mis v. 
Caspar v. d. Aker; om half 8 gel. H.
Mis voor onze jongens in Indië v.w. 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Jacoba van Diessen v.w. de Korf
balclub van O.D.C.; om half 9 gel. H. 
·Mis voor Henriëtte Witteveen-Schöne.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Jacoba v. d. Wetering-Jans
sen; z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth
Traa-Verhoeven; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor 3 gesneuvelden van de Eind
hovenseweg; om half 8 gel. H. Mis v.
Lambertus Groenendaal; z.a. gel. H. Mis
voor Maria Jacobs-de Ruyter te Maas
tricht overleden; om half 9 gel. H. Mis
voor Sjaak van Vlerken; om half JO
Huwelijksmis.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel.
mndst. voor Marinus v. d. Broek; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johannes
Troeyen; om half 8 gel. H. Mis ter ere
van het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor
Tonnie Blummel v.w. de buurt; om half
9 gel. H. Mis voor de overleden familie
van der Eerden-Bussing.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Martinus Verleg; z.a. gel.
mndst. voor Cornelia van Hal-van Riel;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Adriana
van Minderhout-Simons v.w. de familie; 
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het 
Onbevlekt Hart van Maria tot beke
ring van de zondaars; z.a. gel. H. Mis 
voor Johanna Verschuren-de Greef te 
Waalwijk overleden; om half 9 gel. H. 
Mis voor Lambertus Groenendaal 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Maria van 
Gerwen. Verder iedere dag gel. H. Mis 
voor een overledene . 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Wilhelmus Cornelius 
Hoffmans, weduwnaar van Paulina van 
Hal geb. in de par. van het H. Hart en 
won. in deze parochie en Johanna Maria 
Verhagen geb. te Veghel en won. in 
deze parochie, waarvan heden de te af
kondiging geschied._ Petrus Antonius 
Marinus van Liempt geb. en won. in 
deze parochie en Cornelia Antonia 
Maria Hanegraaf geb. en won. te 
's Bosch (Orthen); Wilhelmus Keuren
tjes geb. te Acht en won. in deze paro
chie en Johanna van Tilborg geb. en 
won. in 's-Hertogenbosch (par. H. Leo
nardus), waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijksbeletse
len, waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pastoor bekend te 
maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL 
15de Zondag na Pinksteren, 29 Aug. '48 
De te schaal is voor de Kerk; de 2e 
voor de B.N. 
De Hoogmis zal vandaag worden op
gedragen om van God de eenheid der 
Kerken af te smeken. 
Vanavond om 7 uur Lof met volkszang 
�n Rozenhoedje voor onze jongens in 
Indië. 
Dinsdag zal om 9 uur een plechtig ge
zongen H. Mis aan God worden opge• 
dragen uit dankbaarheid v.w. het Gou
den Regeringsjubileum van H. M. de 
Koningin. Daarna Te Deum, door het 
volk te zingen, evenals het Credo. Daar
om parochiebundel meebrengen. 
Donderdag 3 uur vergadering der H. 
Fam. v. Moeders en Gehuwde Vrouwen. 
Er wordt op die dag biechtgehoord van 
6-7 uur.
's Avonds van half 8 tot half 9 Heilig
Uur.
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand
toegewijd aan het H. Hart.
's Morgens om half 7 wordt de H. Com•
munie uitgereikt. Om kwart voor 7 de



plechtige H. Mis t.e.v. H. Hart. 's Avonds om half 8 Lof t.e.v. H. Hart, gezongen .door het Jongenskoor. Zaterdag, Priester-Zaterdag; na de HH.Missen wordt het gebed voor de priesters gebeden. Nu de yacantie der kinderen voorbij is,is de Kindermis niet meer om half 9, doch om kwart voor 8. ZONDAG, 29 Aug.: 6 uur l.d. Francisca Pijnenburg-Dieden v.w. Broed. H. Antonius v. Waalwijk; 7 uur l.d. voor de parochie; 8 uur lezende dienst; kwart over 9 l.d. Bi zond ere Intentie; half 11 de Hoogmis om van God de eenheid der Kerken af te smeken. MAANDAG, 30 Aug.: 7 uur z.d. over!. fam. Verdonk-Verbunt; I.m. Hennan Akkennans; kwart voor 8 l.j. Gijsbertha •Pijnenburg-Valks; half 9 l.d. MartinusVermeulen v.w. de Dir. Lederfabriek;half 10 Gez. Huwelijksmis. DINSDAG, 31 Aug.: 7 uur l.j, Johannesv. Kasteren en Anna v. Buul z.e.; I.d.Maria v. Ruremonde; kwart voor 8 l.j. Martinus Timmermans en Cornelia vanBeek z.e.; half 9 l.d. Lamberdina v. d.Langenberg, Par. St. Petrus over!.; 9uur PI z.d. uit dankbaarheid v.w. het Goude� Regeringsjubileum van H. M.de Koningin. Daarna Te Deum. WOENSDAG, 1 Sept.: 7 uur Gef. l.j.Wilhelmus v. d. Langenberg; 1.d. Theodorus Barten; kwart voor 8 l.j. Johannes v. Ierse!; I.m. Willem v. d. Langenberg; half 9 l.d. Cornelis en LambertusBaayens. DONDERDAG, 2 Sept.: 7 uur Gef. l.j.Cornelis v. d. Langen berg; I.m. Mariav. Opstal-v. Breugel; kwart voor 8 l.d.Francisca v. d. Loo-Kluytmans; I.m. Theodora v. Schaayk, half 9 l.d. Christiaan Merks. VRIJDAG, 3 Sept.: kwart voor 7 Pl. z.d. lev. I. Broed. H. Hart; l.i. Petrus v. Gils en Theodora Traa z.e.; kwart v.8 l.d. Martinus Vermeulen v.w. de Buurt; I.m. Johanna de Kort-v. d. Broek; half9 Pl. I.m. Wilhelmina SteenbakkersThien. ZATERDAG, 4 Sept.: 7 uur Gef. l.j.Maria v. d. Langenberg; l.j. Jan Spierings; kwart voor 8 I.m. Antoon v. Rooy; 1.d. Marinus v. d. Linden te 's-Boschover!.; half 9 l.d. Antonius Wagenaars,echtgenote en zonen.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

15de Zondag na Pinksteren 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het welzijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 

Henricus Voets te Schijndel overleden.MAANDAG: half 8 jrgt. voor Marinusv. Alebeek. DINSDAG: 9 uur Gez. H. Mis voorGouden Jubileum van H.M. de Koningin. Na de H. Mis Te Deum. WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Antoon Verhagen. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Allegonda hsvr. van Antoon Verhagen enAllegonda v. Esch. VRIJDAG, eerste Vrijdag: half 8 H. Misvoor Leden Broederschap H. Hart. ZATERDAG: half 8 jrgt. voor AdrianusCorsten.
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 

15de Zondag na Pinksteren 1948 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentiev. d. parochianen; half 9 jrgt. voor Petronella v. Beers-v. d. Meyden; 10 uurHoogmis ter ere v. d. H. Geest, om deterugkeervan de afgedwaalde christenentot de Katholieke Eenheid te verkrijgen. De eerste schaal is voor onze eigen kerk,de tweede voor B.N. Op deze dag is er gelegenheid, Katholiek Thuisfront te steunen. Om half 3 Lof met Rozenhoedje, om Gods' zegeningen te verkrijgen overOrion en de kapel van Stapelen. MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzondere intentie; 8 uur wekelijkse H. Misvoor Mevr. Maria Maas-de Werd. DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Mej.Maria Maas-Lamers te Grave overleden; 8 uur geen H. Mis; 9 uur gez. H. Misuit dankbaarheid wegens het GoudenRegeringsjubileum van H.M. de Koningin Wilhelmina en daarna Te Deum. WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Wed.Christina Schut-Meynen te Haaren overleden; 8 uur H. Mis v.w. Godvruchtigevereniging "H. Theresia" voor LeonardaCornelia Renders. DONDERDAG: 7 uur H. Mis v.w. dekinderen voor Gerard Leyten; 8 uur H.Mis tot intentie van de leden der Godvruchtige vereniging "J-1. Theresia. VRIJDAG, eerste Vrijdag van de maand:daarom toegewijd aan de verering v. h. Goddelijk Hart v. Jezus, 7 uur H. Misvoor Mej. Ida v. cl. Breèkel-v. d. Heuvel, hierbij wordt de kerk met 'n kaars vereerd; 8 uur gez. mndst. voor Mej. AnnaMaria Peynenburg-v. cl. Sande. ZATERDAG: 7 uur H. Mis v.w. hetBroederschap "H. Bloed" voor JohannaHeerebeek-de Beer; 8 uur H. Mis totbijzondere intentie, om vele en waardige priesters te verkrijgen.

Voor Uw medeleven en
Uw bewijzen van deelneming ondervonden bij hetplotseling overlijden vanonze dierbare man envader 

Deze week 

JOANNES WILHELMUS
VAN ROOJJ 

Arts te Boxtel
en onze innig geliefdezoon. en broer 

·- LOUIS JOSEPH
VAN ROOIJ 

zeggen wij U hartelijkdank. 
Mevr. A. v. Rooij-Pièrlöten kinderen

Boxtel, Augustus 1948.Stationstraat 30 

Voor de zo buitengewonebelangstelling, die wii bijhet noodlottig dodelijk ongeluk en de begrafenis van ons dierbaar dochtertje 
TONNY 

hebben ondervonden van
H.H. Geestelijken, Dokto-ren, Burgemeester, deEerw. Zusters, FamilieVrienden, Kennissen, en inhet bijzonder van deBuurtbewoners, betuigenwij onze hartelijke dank.

J. M. Blummel-Rijkers

Bosscheweg 88.
Te koop een toom beste G.Y.-biggen bij A. van Hal, Onrooi 14. 
Te koop: een toom biggen.Jac. Bel jouw, Luissel 15. 

brengen wij U een speciale aanbie• 
ding van onze Meubelafdeling. 

Prima 0. F. Slaapkamer 
geheel meubelplaat, bestaande uit : 

toog ledikant 
2 nachtkastjes 
linnenkast 
1/3 leg 2/3 hang 
tafel 
2 stoelen 
toiletkast met 585 
3,delige spiegel f ,•• 

Prijs zonder toilet f 455,•• 
ZIET ONZE ETALAGE 

Voor de Oranjefeesten een enorme 
sortering LINT VLAGGEN 
STRIKKEN MUTSEN en 

WIMPELTJES 

Speciale aanbieding ,oor buurtmeniglngen 

31 Aug. feesten wij mee 
daarom is de zaak op 
die dag -G E S LO T E N 

Natuurlijk bij: 

tJe Ooïevaac 
Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK 

Stationstraat 43 Boxtel 

Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van6 uur tot half 8, daarna Lof met Rozenhoedje, om het communisme af te werenen het verenigingsleven op katholieke grondslag tot opbloei te brengen. 30 dagen worden gebeden verzocht voorPieter Janssen, weduwnaar van Wilhelmina Willems te Neerpelt, Christina Schut-Meynen te Haaren, Maria vanRoosmalen-v. Geffen, in de parochie v.h. H. Hart te Boxtel, Wim Jonkergouwte 's-Hertogenbosch en Anna Heerebeek-de Beer alhier overleden, voor wieook het zevende wordt gehouden. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor WalterusViugerhoets te 's-Hertogenbosch, half 9H. Mis voor Marinus v. Griensven teBoxtel overleden. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE 

15de Zondag na Pinksteren
29 Augustus 1948

ZONDAG, feestdag van St. Jan's Onthoofding, patroon onzer parochie: half7 l.j. voor Johannes Habraken; 8 uurI.m. tot welz. der par.; 10 uur plechtige Hoogmis tot de voorgeschreven intentievan het Doorluchtig Episcopaat, dat nl.alle afgescheiden Kerken tot de éneware Kerk mogen terugkeren; 3 uurplechtig Lof. MAANDAG: 7 uur z. 7e voor Johannesv. d. Simde; half 8 z.j. voor AdrianusMathysen; 8 uur l.j. voor WilhelminaSlenders. DINSDAG:? uur l.j. voor Francina Johannes Ha braken; half 8 l.j. voor MariaAntonius v. Alphen; deze H. Mis metalgem. H. Communie der kinderen; dezekomen biechten Maandag nl. 's morgensom 8 uur de jongens, 's middags om 1uur de meisjes. Dinsdag half 9 plechtige H. Mis met,,Te Deum" wegens het Gouden Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. WOENSDAG: 7 uur z.m. voor Johannesv. d. Sande als over!. weldoener van kerk en Liefdegesticht; half 8 z.j. voor Wilhelmina Adrianus Mathysen; 8 uur l. 7e voor Johanna Maria Theodorus v. d. Meyden. DONDERDAG: 7 uur l.j. voor Hendricus v. Rooy; half 8 I.m. voor Johanv. d. Sande als over!. lid v. d. RetraitePenning; 8 uur l.j. voor Cornelis van Alphen; 9 uur z. Huwelijksmis. VRIJDAG, 1 e Vrijdag van de maand:daarom ook Donderdag biechthoren alsop Zaterdagen d.i. van 2-3 en van 7

tot 8 uur. half 7 I.m. voor bijz. noden der parochianen; 7 uur I.m. voor Anna Adrianus v.Heerebeek; half 8 z. mndst. voor over!. familie v. Boeckel-v. Rumpt; deze H.Mis met uitstelling van het Allerheiligste en Akte van Ereboete aan het Godd.Hart. ZATERDAG: 7 uur z.m. voor Johannesv. d. Sande als over!. weid. van kerk en Liefdegesticht; half 8 z.j. voor Christianus Quinten; 8 uur I.m. voor Maria Gerardus v. d. Heyden over!. te Breugel. ZONDAG: half 7 I.m. voor Johanna Maria Theodorus v. d. Meyden als overleden lid van de Retraite-Penning; 8 u. I.m. voor Johannes v. d. Sande als overleden lid proc. van Kevelaar; de Hoogmis tot welzijn der par. 
In de Kapel der Eerw. Zusters:Maandag 7 uur I.m. voor Adrianus Kuppens; Dinsdag en Woensdag 7 uur I.m. voor Dr. v. Rooy en Zoon v.w. verschillende patienten; Donderdag en Vrijdag 7 uur I.m. voor Cornelia Johannes Raaymakers over!. te Best; Zaterdag 7 uurI.m. voor Maria Johannes v. d. Leest overleden te Best; Zondag 7 uur I.m. v. Adrianus v. Abeelen als overleden lid van de processie van Haekendover. 7e Johannes v. d. Sande en Wed. Johanna Maria Theodorus v. d. Meyden overleden te Liempde. 30e Adrianus v. Abeelen overleden teLiempde; Anna Adrianus v. Heerebeekoverleden te Boxtel; Maria Gerardus v.d. Heyden overleden te Breugel. Namens de Weleerw. Pater C. v. Schijndel dank aan allen voor hun milde bijdragen voor zijn missie. 

Missiebus: Bij uitvaart van Johannes v. d. Sande
f 20,58. 
Gedoopt: Adrianus Marinus Wilhelmusz. van Franciscus v. Laarhoven-v. Hal.
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH 

Vijftiende Zondag na Pinksteren
HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurPl. Hoogmis om van God te verkrijgen, dat allen in de eenheid van de H. Kerk mogen delen. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na hetLof een lied. Dinsdag om half 10 gez. Dank-Mis v.w.het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin. Na deze H. Mis Te Deum. Donderdag gelegenheid om te biechten van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Omhalf 8 Oefening van het H. Uur.

Vrijdag eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Om.half 7 uitstelling van het Allerheiligste:en Communie uitreiken, om 7 uur Gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie!,van het H. Hart en Oefening van Eer-1'herstel. 's-Avonds om half 8 Lof; na het Lof een,lied van het H. Hart. Zaterdag Priester-Zaterdag. ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Albertus:van Rulo; half 9 H. Mis; 10 uur Hoog-: mis om van God te verkrijgen, dat allen·in de eenheid der H. Kerk mogen delen_·MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Hendrikus van der Kammen v.w. Br. 0. LVr. in 't Zand. DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Gerardusvan Houtum; half 10 gez. Dankmis v.w. het 50-jarig regeringsjubileum van H.M.: de Koningin. WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Antoon·van de Pas. DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis van der Zanden. VRIJDAG: 7 uur Gez. gef. jrgt. voor Elisabeth van den Braak. ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Franciscavan der Zanden-van de Ven. Elders: H. Mis voor Cornelia van Oersv. d. Braak; H. Mis voor Albertus van Rulo; H. Mis voor Henricus van Rulo.'
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 
Zondag 29 Augustus. De Hoogmis wordt<aan God opgedragen als votiefmis voor de opheffing van het schisma. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje.;Maandag om 8 uur . Plechtig Lof metTe Deum. Donderdag om 8 uur· Lof. Vrijdag, 1 ste Vrijdag van de maand. Van 17-8 uur uitstelling van H. Sacrament.,Om half 8 Lof met Rozenhoedje. Zaterdag: Priester-Zaterdag, om 8 uur·L� ZONDAG: 7 uur voor Caspar van denAker als lid van de ·retraitepenning. MAANDAG: 7 uur voor Caspar vanden Aker; om half 8 voor Antonius vanden Hurk. DINSDAG: 7 uur voor Caspar van denAker; half 8 voor lsidoor Swanen. WOENSDAG: 7 uur voor behouden terugkeer; half 8 voor Pastoor Otter- 'beek. DONDERDAG: 7 uur voor behoudenterugkeer; half 8 voor Cornelis van denBroek. VRIJDAG: 7 uur voor behouden terugkeer; half 8 voor Mevrouw HenketWindstosser.

SCHITTEREND UITGEV0€RDE 

Jubileum-Lepels 

,,MET ALIN" Machinefabriek te Best, 

utaa9t: 

l 
j 

vormen het middelpunt van 

onze Feest-Etalage. 
De meest stijlvolle herinnering 

Ja fl. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

(.( 
-

� 
�

Hn REGEEI\INGS-JUBJLEUM van onze Kooingin is in de geschiedenis van onsvaderland een zeldzaam feit; in oos bijoa225 jarig bestaan is dit dan ook heteerste gouden jubileum van een Oranjevorst hetwelk wij konden optekenen. Gedurende deze halve eeuw is HareMajesteit ons steeds een voorbeeld geweest van nauwgezette plichtsvervullingen zooals in de oorlogsjaren haar moeden doorzettingsvermogen een prikkelwaren om de strijd voort te zetten, zoozal thans h:aar vertrouwen op een gelukkige toekomst ons een aansporingzijn ook de moeilijkheden van het oogenblik te overwinnen. 
FIRMA 

leerling lassers en bankwerkers 
Aanmelden Kantoor Boschdijk D 48. 

Katholieke 

Middenstandss:Handelsavondschool 

Boxtel 
Candidaten voor de nieuwe Cursus 
,,MIDDENSTANDSDIPLOMA" 

kunnen zich tot 6 September a.s. aanmelden bij de 
Directeur, de Heer J.C. VAN ETTEN, Bossche� 
weg 16, Telefoon 4 77. 

F. F. M. KLUYTMANS 
MARKT 6 Arts

afwezig 
van Zaterdag 28 Augustus t.e.m. Zondag 5 September

Waarneming: 
Coli. Hoek voor de letters A. t.e.m. H.
Coli. W entholt voor de letters I t.e.m. P
Coli. Groeningen voor de letters Q t.e.m. Z.

Alléén 

DEGELIJKE 
kwaliteit 

Corsetten 
BUIKBANDEN 

CORSETTEN met binnen� 
STEP-IN

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH 

Een nieuw seizoen! 

Te koop gevraagd een keukenpomp met gootsteen. Aanbieding Molenstraat 19. 
Gevraagd: een flinke werkster voor halve dagen of enige dagen per week Bosscheweg 46.

Bij Vos Uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht! 

ii�tw � f. VA N l A N S C H O T
BANKIERS * 'S HERTOGENBOSCH 

Sinds 1737 

E 
• 

1 "d' en nieuw ge u1 ..... 

New Look! 

vos '
Te koop: toom biggen, G.Y. Stationstraat 44 

bij M. van Rooij B 66, Esch. Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit.
re koop: een toom beste biggen bij H. de Bie, A 20, Esch.
Te koop: Singer huishoudnaaimachine, in prima staat (ring,poel), wegens aanschaffingzwaarder. W. P. Biemans &Zoon, Dames- en Heren kleding, Stationstraat 52. 
Deze week 

Volop fijne Kaas 
m 23 et. nu 20 et.

per 100 gram, 

Huismoeders, profiteert 
van de gelegenheid. 

'tANKER 
C. de Jong•v. Kempen
v. Hornstraat 12, BOXTEL

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den, Braak! 
Nieuwe Kerketraat 73, Telef. 450 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

'n 

!J!,cit MOET van de VAKMAN

En dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED l 
DAT WEET IEDEREEN 

komen 

VAN MAAREN - Vughterstraat 25 - 's-Hertogenbosch 

Elastieken 

Kousen 
in diverse prijzen 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH 

ADVERTEREN DOET VERKOPEN, 
Druk1 J. P. Tielen. Boxtel

Gedurende de feestweek staan onze étalage's 
in het teken van het nieuwe seizoen. 

Wij tonen U enkele modellen MANTELS 
en JAPONNEN voor de komende winter� 

U zult verbaasd staan over de élegance van 
de New-Look, welke door ons vakkundig is 
bestudeerd en uitgezocht. 
Het is de moeite waard reeds nu regelmatig 
onze zaak te bezoeken om steeds op de 
hoogte te blijven van de nieuwste snufjes. 

Ook voor de komende winter handhaven 
wij ons devies : 

WITTEVEEN de zaak

Voor de vrouw met smaak. 

RECHTERSTRAAT18-BOXTEL 
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nt,s cum 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Uw hoofd past voorzeker een koninklijke kroon, 
van God en uwe moeder verkregen ; 
het volk verenigt zich rond uwe troon 
en bidt om een rijkelijke zegen; 
de zegen van God omstrale uw hoofd, 
geleide u immer ten vrede 
een volk dat trouw in die vrede gelooft 
viert dankbaar de vreugde van heden 
en juicht om een schone verrukk'lijke dag. 
die een kind van Oranje ten troon stijgen zag. 
Kracht schenke u God, en moge Zijn Hand. 
u leiden ten zegen van volk en van land. Catena. 

Koningin Juliana 
In prinses Juliana leefde de naam der 
stamvaders van de Oranje's voort, en 
over enkele dagen zal de Kroon weer 
door een vrouw worden gedragen. 
"De parlementaire monarchie past meer 
de vrouw dan de man; de zo dikwijls 
vereiste resignatie en opofferingsgezind
heid stonden in het algemeen de vrouw 
beter dan de man. Overheersende eisen 
om een goed koning in de moderne tijd 
te zijn, blijven inzicht, bekwaamheid, 
karakter, bewustzijn vooral van de hoge 
taak, die op het boven de partijen staan
de koningschap rust, dat koningschap 
dat de hoogste drager der natuurlijke 
traditie moet zijn. Aan die eisen kan 
een vrouw even goed als een man vol
doen, al zijn zulke begenadigden in bei
de sexen dun gezaaid", aldus de be
kende Nederlandse historicus Japikse. 
Naast Haar vele werkzaamheden als 
Landvrouwe toonde de Koningin zich 
een goede moeder, die alle zorg en aan
dacht had voor de opvoeding van Haar 
dochter. 
Haar lagere onderwijs in een klasje met 
drie vriendinnetjes genoot zij onder lei
ding van de bekende Nederlandse pae
dagoog Jan Ligthart, afgewisseld door 
muzieklessen van de componiste Catha
rina van Rennes, door gemoedelijke kin
derfeestjes en als het winterde door 
schaatsenrijden. Viel zij daarbij, dan 
mocht geen gedienstige geest haar op
helpen. 

, Het middelbare onderwijs, onder meer 
in de drie moderne talen, ving zij aan 
op haar 11 e jaar, onder een aantal lera
ren, na 1923 vermeerderd met hoog
leraren. 
Daar tussen door eiste de representatie 
en de vele bezoeken aan alle delen des 
lands veel tijd op. Prinses Juliana was 
een vlotte leerlinge, die daarnaast een 
gelukkig gevoel voor humor van haar 
vader had geërfd. 
Nadat Zij i.n 1927 meerderjarig was ge
worden en haar kerkelijke belijdenis had 
gedaan, verkreeg zij een bescheiden 
hofhouding en werd, overeenkomstig de 
grondwet tot lid van de Raad van State 
benoemd. 
Hierna begon de heerlijkste tijd van 
haar leerjaren, de studie aan de Univer
siteit te Leiden, gesticht door Willem 
de Zwijger in 1575, als beloning der 
stad voor het heldhaftig doorstaan van 
de belegering door de Spanjaarden. 
Met enkele clubgenoten bewoonde prin-

ses Juliana een kleine villa te Katwijk, 
een badplaats dicht bij Leiden en be
zocht gedurende 2½ jaar geregeld de 
colleges als gewoon studente in de rech
ten. Doch daar kwamen voor haar heel 
wat vakken bij, zoals de Nederlandse 
letteren, kerkgeschiedenis en geschiede
nis van de Islam, Slavische Literatuur 
en het Indisch adatrecht. Ook nam zij 
ijverig deel aan de debatten in haar 
dispuutgezelschap. 
In 1930 promoveerde zij tot doctor in 
de letteren, na eerst drie tentamina te 
hebben afgelegd. Het behoeft geen be
toog, dat de levenslustige prinses het 
meisjes-studentenleven met volle teugen 
genoot. 
Haar promotie maakte aan de gelukkige 
tijd een einde. Al dadelijk wachtte haar 
het voorzitterschap van het Nationale 
Crisiscomité. Aan dat Comité gaf zij 
veel van haar tijd en haar middelen. 
Het jaar 1934 was voor moeder en doch
ter een jaar van rouw. De 20e Maart 
overleed Koningin Emma en de 3e Juli 
Prins Hendrik. Prinses Juliana nam de 
taak van voorzitster van het Nederlandse 
Rode Kruis van Haar Vader over. 
1936 bracht de verloving van Prinses 
Juliana met Prins Bernhard van Lippe
Biesterfeld. 
Er was geen gefluister vooraf geweest, 
toen plotseling iedereen 's morgens op 
weg naar zijn werk, het grote nieuws 
hoorde. En 's avonds tegen zessen zag 
men het jonge paar niet in een officiële 
koets in triomfale intocht Den Haag 
binnenrijden, doch een "two-seater 
stopte voor het paleis en daaruit spron
gen een overgelukkig jong meisje en een 
vlotte jongeman in een gewoon wandel
pak en met slappe boord. 
Onmiddellijk won de jongeman het hart 
der Nederlanders door zijn beminnelijk 
optreden; ook de Nederlandse taal kreeg 
hij buitengewoon snel onder de knie. 
Weldra, de 7e Januari 1937 volgde het 
huwelijk, dat een privé karakter droeg, 
zodat de buitenlandse gasten slechts fa
milieleden en vrienden waren. Het bur
gerlijk huwelijk werd gesloten in dezelf
de trouwkamer ten stadhuize, waar ieder 
Haags paartje voor de ambtenaar van de 
burgerlijke stand verschijnt, maar de 
kerkelijke plechtigheid was indrukwek
kend en de geestdrift, waarmede het 
jonge paar op zijn rondrit van 9 km 
door honderdduizenden werd toege
juicht, was overweldigend. Volgens de 

wens van de Prinses fungeerde als ge
tuige bij haar huwelijk niet slechts, op 
de traditionele wijze, familieleden of 
hoogwaardigheidsbekleders, doch de door 
haar zo vereerde leermeester en promo
tor prof. dr. J. Huizinga, een geste waar
mede de prinses ook de Nederlandse 
cultuur en wetenschap eerde. 
Het prinselijk paar genoot een paar ge
lukkige jaren, aanvangend met een hu
welijksreis naar Krynsca in Polen. In 
April riep hen de plicht naar huis; Prins 
Bernhard aanvaardde zijn taak als lid van 
de Raad van State. Verder stonden er 
vele representatieve taken op het pro
gramma, wa;:irvan wij alleen noemen het 
bezoek ;:ian Engeland van 1937 tot bij
woning van de kroning van koning 
George VI en de Spithead-vlootrevue. 
En op 31 Januari • 1939 ontsprong een 
nieuwe loot aan de Oranje-stam. Het 
voortbestaan der dynastie was weder
om verzekerd door de geboorte van prin
ses Beatrix, Wilhelmina, Armgard. Bea
trix betekend "de gelukbrengende". 
De doopplechtigheid was statig-eenvou
dig, niet te vergelijken met de pracht 
en praal van vroeger tijden, maar de 
geestdrift was er niet minder om. De 
troonrede voor de grote gebeurtenis 
had iets optimistischer geklo,iken dan 
wij de laatste jaren gewend waren en 
ook de viering van het 40-jarig rege
ringsjubileum der Koningin in Septem
ber 1938 stond in het teken van hoop 
op de toekomst. 
Hare Majesteit kon verklaren, dat Zij 
schone herinneringen had aan Haar lange 
regeringsperiode, overtuigd als Zij was, 
dat land en dynastie steeds dichter bij 
elkaar waren gekomen en dat Zij zeker 
kon zijn van de liefde en het vertrou
wen van Haar volk. Berustend, doch re
soluut klonken Haar eind woorden: 
,,Geen zonneschijn zonder schaduwen, 
maar laat ons de toekomst in gaan vol 
vertrouwen en met opgeheven hoofde", 
Wie voorzag op dat tijdstip, dat een 
gruw,elijke poolnacht zonder zon al zo 
dichtbij was? Misschien toch Zijzelf? 
Zij kende de dreiging van het bruuske 
geweld, dat zich prepareerde op de ver
nietiging der beschaving. Was het een 
voorgevoel dat het tweede dochtertje 
van het prinselijk paar dat op 3 Augus
tus 1939 werd geburen, irene, dat is 
,,Vrede", werd gedoopt? 
Wij zeiden ,,gedoopt", maar op vader
landse bodem werd het prinsesje niet 
gedoopt. Dat geschiedde ...... in de kapel 
van het Buckingham paleis te Londen. 
Want de 12e Mei had Prins Bernhard 
het bevel gekregen zijn gemalin en kin
deren in Engeland in veiligheid te bren
gen, omdat uit op parachutisten gevon
den papieren was gebleken, dat de vij
and, die op 10 Mei 1940 zelfs zonder 

. voorafgaande oorlogsverklaring, ons 
land was binnengevallen, het speciaal 
op de koninklijke familie en de reoe
ri_ng had gemunt. De Koningin vestigde
z1cl1 111 het gastvrije Londen om zo dicht 
mogelijk bij het geallieerd opperbevel 
te zijn; prinses Juliana en de babi e's 
behoorden ver van grote gevaren te 
blijven. Op uitnodiging van de gouver
neur-generaal van Canada, de graaf van 
Athlone, vestigde zij zich in Canada, 
waar Prinses Juliana op 19 Januari 1943 
het leven schonk aan haar derde kind 
Prinses Margriet, Francisca. Het liefelijk 
bescheiden bloempje met het Oranje 
hart 111sp1reerde de ouders tot die naam. 
Zij werd gedoopt in de St. Andrews-kerk 
te Ottawa. 
Ondertussen aanvaardde Prins Bernhard 
zijn militaire taak, na zijn benoeming op 
23 Augustus 1940 tot chef-liaison-officer 
tussen het Britse leger en de Nederland
se strijdkrachten. In deze functie als ad
j�dan_t van H.M. de Koningin verwierf
h11 zich grote verdiensten. Steeds was 
hij waa� de plicht hem riep, getuige zijn 
d1enstre1zen naar de Verenigde Staten, 
Canada, Curaçao en Suriname Brazilië 
Cairo, Tripolis, Napels en Rom�. Op het 
emde ".an 1944, na de bevrijding van 
het Zu�den van ons land, volgde zijn 
benoemmg tot algemeen opperbevelheb
ber der Binnenlandse Strijdkrachten, wel
ke alle verzetsbewegingen omvatte. 
Zeer spoedig na de bevrijding zag het 
vaderland de koninklijke familie terug. 
Het merkte haar aanwezigheid niet in 
pompeuze "Joyeuses entrées" maar zo
veel te meer in daden van me�leven met 
het geteisterd land en volk. Wij waren 
er aan gewend, dat Oranje steeds pre
sent was bij rampen, maar ditmaal mag 
zonder overdrijving worden gezegd, dat 
de Koningin en de Prinses letterlijk over
a_l_ waren, waar hulp, waardering, mede
lijden, troost en stimulans nodig waren. 
Menige ruïne van een eertijds bloeien
de hofstede, werd door de Koningin be
treden en Zij stak de berooide bewoners 
een hart onder de riem; menig ouder
paar, dat rouwt over gevallen of ver
minkte kinderen, is ontroerd door de 
moederlijke troost der landsvrouwe; 
eigenhandig hechtte Zij op menige hel
denborst het erekruis. 
Het waren geen gemakkelijke jaren, deze 
eerste jaren na de oorlog. Economisch 
zowel als financieel was Nederland door 
de vijand in een chaos achtergelaten. 
Een moeilijke taak wachtte zijn regeer
ders bij de opbouw van het zo geteis
terde land, in een dreigend tijdsbestek als 
het huidige; waar ook de moeilijkheden 
in het Rijk Overzee, sinds de capitula-

tie van Japan, het hunne toe bijdragen. 
De verantwoordig, die onze Vorstin 
thans op de schouders drukt, is zwaar
der dan ooit. En het doorstane leed van 
de oorlogsjaren en de last der ouder
dom beginnen de Koningin te drukken, 
Haar gezondheid laat te wensen over. 
Daarom besloot Zij eind 1947 Haar ko
ninklijk gezag tijdelijk neer te leggen. 
Prinses Juliana, die op 18 Februari van 
dat jaar ten vierde male verblijd was 
met de geboorte van een dochtertje, 
Prinses Maria Christina, of Marijke, zo
als Zij genoemd wordt, nam 14 October 
1947 het regentschap op zich. Hoewel 
de krachten van de Koningin spoedig 
zover hersteld waren, dat Zij op 1 De
cember de regering weder kon aanvaar
den, zag Zij zich genoodzaakt, deze op 
14 Mei 1948 wederom aan Haar Dochter 
over te dragen. 
En op 12 Mei van dit jaar hoorden wij 
Hare Majesteit door de radio Haar voor-

nemen aankondigen, om, na de v1er111g 
van Haar 50-Jarig Regeringsjubileum, 
waarvoor Zij voor enige dagen het be
wind op zich zal nemen, afstand te doen 
van de regering. 
Hoewel het Nederlandse volk met veel 
vertrouwen de regering van Koingin Ju
liana, die zozeer in de traditie van Haar 
huis is opgevoed, tegemoet ziet, is de 
weemoed om dit scheiden groot. Immers, 
met dankbaarheid kan de gehele natie 
getuigen van Koningin Wilhelmina, dat 
Zij metterdaad Haar in Haar huldigings
woorden "Oranje kan nooit, ja nooit 
genoeg voor het Nederlandse volk doen", 
uitgedrukt regeringsprogram, heeft waar 
gemaakt. 
En we zijn er van overtuigd, dat ook 
onze nieuwe Koningin alles in het werk 
zal stellen om dit devies in haar rege
ringsbeleid door te voeren. 
Moge God haar hierin bijstaan. 

P,q, Piet G,oaden ceq,ecinq,sju6.iteum uan 
� Wilfiefmina 

Zij is de Koningin, die in waarlijke majesteit Haar 
land en volk bestuurde en daarbij toch de Moeder 
van allen wist te blijven. 

Rede van Burgemeester Van Helvoort, uitgesproken in de plechtige 
zitting van de Gemeenteraad op 31 Augustus, in tegenwoordigheid 
van Burgemeester en Schepenen van Herenthals, en genodigden uit 
Boxtel's Burgerij. 

Sedert de dag, waarop Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina de troon van Ne
derland besteeg, zijn 50 jaren voorbijge
gaan. 50 jaren geschiedenis van het Ko
ninkrijk der Nederlanden, waarin ,vijftig 
jaren Koningschap vallen van een 
Vorstin, zó groot van karakter, zó edel 
van levensstijl en levensopvatting, dat 
zonder enige overdrijvinP mag gezegd 
worden, dat zij de grootste en belang
rijkste regeringsperiode van het huis van 
Oranje vormen. 
Nederland genoot in die 50 jaren het 
voorrecht bestuurd te worden door een 
Koningin, die als een ware Moeder àes 
Vaderlands lief en leed van Haar volk 
heeft gedeeld als eigen lief en leed; die 
onder alle omstandigheden steeds bleef 
de eerbied afdwingende Vorstin met een 
onwankelbaar Godsvertrouwen ons voor
gaande in woord en daad. 
Hare Majesteit de Koningin aanvaardde 
in 1898 de regering met de woorden "op 
God vertrouwende en met de bede, dat 
Hij mij sterke". 
Hoe dikwijls nog daarna heeft Zij Haar 
volk toegesproken in dezelfde geest . 
Hoe sprak steeds uit Haar woorden de 
hoge opvatting van haar taak, dat diepe 
plichtsbesef, de onwankelbare trouw aan 
de constitutie, Haar grote liefde voor 
het Nederlandse volk, Haar diepe ge
loofsovertuiging. 
Welk een bewondering en waardering 
groeiden in die 50 jaren in binnen- en 
buitenland voor onze Koningin, die te
midden der staatkundige en maatschap
pelijke ontwikkeling der 20e eeuw een 
plaats bleef innemen, die onbetwistbaar 
de richting van die ontwikkeling mede 
bepaalde en bezielde. 
Wel gelukkig is te prijzen een volk, dat 
geregeerd wordt door een Vorstin wier 
regeringswerk gebaseerd was op een 
echt-christelijke levensbeschouwino 
waardoor de Nederlandse dynastie in cl� 
moderne tijd een zeer eigen betekenis 
verkreeg en behield. 
Zou er ooit een Koningin geweest zijn 
in de geschiedenis der Europese vorsten
huizen, die een zo waardig draagster der 
Kroon was als Koningin Wilhelmina? 
Het Koningschap is door Haar zozéér 
vergroeid met het wezen der Neder
landse natie, dat Zij steeds is geweest 
het middelpunt van het nationale gebeu
ren, de samenbundeling onzer volks
kracht, de gezaghebbende Vorstin van 
het "Oede voorbeeld. 
Haar zedelijke grootheid, Haar recht
schapenheid zijn in de loop dezer 50 
jaren duidelijk geworden aan het volk in 
de breedste zin. 
Wat dit betekent, kunnen wij slechts 
vermoeden, wanneer wij bedenken, dat 
de positie van de constitutionele Konin
ging uiteraard dwingt tot isolement en 
een zekere onaantastbare hoogheid. 
Het volk in al zijn geledingen is een 
eerbiedige liefde voor Koningin Wilhel
mina gaan koesteren; Haar persoonlijk
heid heeft Haar een plaats veroverd in 
de harten van de Nederlanders, waar
door zij is geworden naar Dr. Schaep
man's voorzegging "een bron van leven 
licht en kracht". '
Hoe merkwaardig is de evolutie van 
velen in het Nederlandse volk, ook van 
vele intellectuelen en cultuurdragers, die 
aanvankelijk aan de idee van het Ko
ningschap slechts weinig betekenis meen
den te kunnen hechten, doch die juist 
door de hoge regeringsopvatting van 
Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina 
tot de overtuiging zijn gekomen, dat het 
Koningschap als band van eenheid veel 
meer dan symbolische waarde bezit. 
Hoe verheugend is in dit opzicht de ken
tering in sommige kringen en - laten 
wij eerlijk zijn - ook in meer of min
dere mate in ons Katholieke Zuiden. 

Het was vermoedelijk niet zonder reden, 
dat mijn ambtsvoorganger Baron van 
Hugenpoth tot Aerdt in de buitenge
wone raadsvergadering van 5 September 
1898, gehouden bij het inhuldigingsfeest 
van Koningin Wilhelmina, constateerde, 
dat "Noord-Brabant in eerbetoon niet is 
achtergebleven". 
Het Oranjehuis heeft sindsdien in 
Noord-Brabant zó diep wortel gescho
ten, dat wij een achterblijven in eerbe
toon bij voorbaat als onbestaanbaar kun
nen uitschakelen, doch dat veeleer ge. 
steld mag worden. dat Brabant ge'toond 
hedt 111 de voorste gele,deren te staan 
wanneer het gaat over trouw aan vader
land en Koningshuis. 
De eenheid van ons volk is in de hoog
ste mate gedragen door Koningin \'(!il
helmina, omdat Zij in Haar regerings
werk aangetoond heeft, dat Oranje de 
waarborg is voor die eenheid, gefun
deerd in de eendracht van alle Neder
landers zonder onderscheid van rang of 
staat of godsdienstige overtuiging. 
Zij is de Koningin, die in waarlijke ma
jesteit Haar land en volk bestuurde en 
daarbij toch de Moeder v;:in allen wist 
te bP;ven. 
Wij zijn hiervan nimmer zózeer door
drongen geweest als in de droeve jaren, 
dat de Koningin buiten Nederland 
moest vertoeven en daar de zwaarste 
beproevingen als Vorstin had te door
staan. Haar woorden, in die tijd tot ons 
gericht, zijn van enorme betekenis ge
weest voor het behoud van ons eigen 
volksbestaan, ons vrijheidsbesef en voor 
de geest van verzet tegen een niets ont
ziende vijand. 
Sta mij toe hier te citeren enige strofen 
van her vers, dat H. Roland Holst op
droeg aan onze geëerbiedigde Koningin 
bii Haar vijftigjarig regeringsjubileum. 

.. Wanneer we van U spreken, Majesteit, 
Wanneer w'U zien door onze straten 

riiden 
Stijgt in ons 't besef, dat het bittre lijden 
Versterkte onze standvastigheid, 
Wij zijn gehavend ook in onze zeden, 
Maar we vertrouwen te krijgen de kracht 
Om te stijgen uit het troebele heden 
Daarheen, waar heldere wereld ons 

wacht. 
Een wereld van meer gerechtigheid, 
Meer vreugd en schoonheid voor wie 

nu z'ontberer> 
Blijf Uw volk voorgaan naar die 

heldre sferen. 
Dat het U moge zeegnen, Majesteit. 
0 ga ons voor in wil tot vrede 
Zoveel als dit in Uw vermogen is 
opdat Uw naam in de geschiedenis 
Leev' stralend voort en stille 

dankgebeden 
Hem drinken als een zoete lafenis. 
Gevoelens van grote dankbaarheid zijn 
bij ons overheersend nu Hare Majesteit 
na een zegenrijk bestuur van 50 jaren 
eerstdaags afstand zal doen van de 
Kroon ten behoeve van Prinses Juliana. 
Dankbaarheid voor de leiding, die op 
onnavolgbare wijze aan Nederland is 
gegeven; dankbaarheid voor het lichtend 
voorbeeld, dat Zij al die jaren was. 
Wij brengen Koningin Wilhelmina daar
voor eerbiedig hulde. 
Moge de Allerhoogste onze Koningin in 
Haar levensavond rijkelijk zegenen en 
Haar tegen alle onheil beschermen. Dat 
Zij getuige moge zijn van een opkomen
de nieuwe betere gemeenschap in Haar 
volk, waarbij Zij als moeder van Konin- • 
gin Juliana in de arbeid van Hare doch
ter de vruchten moge vinden van Haar 
eigen kostbare en welbestede regerings
periode. 



De jongste foto van het Prinselijk Paar 

lippe Detmold, een Wondermooie stad! 
In dit, de laatste jaren hier zo populair 
geworden, volkslied wordt de roem van 
Detmold bezongen. Het middelpunt en 
tevens de belangrijkste bezienswaardig
heid van dit oude stadje is wel het vor
stelijk slot, waarvan de bouw omstreeks 
1541 door Graaf Simon V begonnen 
werd, terwijl zijn zoon, Bernard VIII het 
in 1557 vrijwel voltooide. 
Van het oudere bouwwerk, dat er vroe
ger al gestaan had, werd slechts de ron
de toren overgenomen. Het slot was 
rondom van een aan alle hoeken door 
rondelen versterkte wal en diepe brede 
grachten voorzien. Een kopergravure 
van omstreeks 1647, uit Morians Topo
grafie van Westfalen, toont dit slot als 
een echte vesting, welke in staat was, 
menige aarival te trotseren. Eerst in het 
jaar 1780 werden de wallen aan alle 
zijden lager gemaakt en voor de hoofd
ingang geheel afgegraven, waardoor het 
fleurige slotpark is ontstaan. 
Het slot is bizonder interessant door zijn 
aantrekkelijke binnenplaats. In de ver
sierde galerij hangen ontelbare schilder
stukken, die een belangrijke kunstschat 
vertegenwoordigen. 
De stad Detmold, bekend om haar 
schoonheid, is de voormalige residentie 
van het Vorstendom Lippe. De vader 
van Prins Bernhard von Lippe Biester
feld werd hier in het familiegraf begra
ven. In de dagen, dat verloving en huwe
lijk van Prins Bernhard ieders aandacht 
trokken, wemelde het daar van Neder
landse toeristen, die nader wilde kennis 
maken met zijn geboorteland. 
In de onmiddellijke omgeving valt direct 
op de geweldige uitgestrektheid van bos
sen met allerlei geboomte. Het gezicht 
op het Lippische bergland en het Teu
toburgerwoud, met hier en daar de af
wisseling van een hoge berg, doet ons 

enigszins denken aan een gedeelte van 
Zuid-Limburg. Vanaf de heuvels heeft 
men een prachtig vergezicht op de dorp
jes en stadjes, die als kuurplaatsen we
reldbekend zijn. Het is het land waar 
de voorvaderen van de Prins geleefd 
hebben en niet dus, zoals velen menen, 
de geboorteplaats van hemzelf. Prins 
Bernhard immers werd geboren te Jena, 
op 29 Juni 1911, als zoon van de_ in
1934 overleden Prins Bernhard en diens 
gemalin Armgard Kunigunde, geboren 
von Cramm Grieben. Zijn moeder huw
de voor de eerste maal met Graaf Bodo 
van Oeynhausen en verkreeg in 1909 
bij haar huwelijk met Prins Bernhard de 
titel van gravin von Biesterfeld. In 1916 
kreeg zij bij vorstelijk decreet de titel 
van prinses von Lippe Biesterfeld voor 
haar en haar nakomelingen ...... 
Een moderne prins is niet meer de 
sprookjesprins van vroeger. Hij staat 
met beide voeten stevig op de grond en 
geeft zich rekenschap van de werkelijk
heid. En dat zijn nieuwe vaderland hem 
al aanstonds volledig interesseerde, 
blijkt wel uit de wijze waarop hij zich 
al dadelijk inspande om zich onze moe
dertaal eigen te maken. En dat hij Ne
derland ook werkelijk als Zijn land is 
gaan beschouwen heeft hij bewezen door 
zijn krachtige houding in de oorlogsda
gen en de bezettingstijd en we kunnen 
het vragen aan onze jongens, die de 
Prins ten tijde van de invasie, persoon
lijk aan het front hebben meegemaakt. 
En wanneer hij al direct door zijn char
mante persoonlijkheid aller sympathie 
gewonnen heeft, deze sympathie is bij 
ons allen gestegen en uitgegroeid door 
een groot respect voor alles wat hij door 
zijn voorbeeld en zijn omgang aan onze 
jongens heeft bewezen. 

Boxtels Koninginnefeest 
Als provincieplaats heeft Boxtel het Ko
ninginnefeest enthousiast en waardig ge
vierd. Verenigingen en Clubs droegen 
allen op hun wijze bij tot het welslagen. 
Van de muziekgezelschappen, de feest
elementen bij uitstek, is weer een be
langrijke bijdrage gevraagd en, zoals 
altijd, zij hebben zich spontaan beschik· 
baar gesteld tot genot van het gehele 
volk. Met muziek toch werd het feest 
begonnen, begeleid en geëindigd. Box
tels Harmonie opende de feestelijkheden 
Zaterdagavond met een Concert. Zon
dagavond was het de Gildenbonds Har
monie, die met een concert een schakel 
gaf aan de festiviteit. 
Door de prestaties van allerlei vereni
gingen en clubs waren de dagen gescha
keld tot één groot feest. 
Boxtel Vooruit past dan ook wel een . 
bijzonder woord van lof voor de uitmun
tende organisatie van het Koninginne
feest, want waarlijk, het is niet gemak
kelijk in een provincieplaats zulke spon
tane, algemene medewerking te verkrij
gen als we hier in Boxtel te zien hebben 
gekregen. 
Zo kregen we Zondagmiddag de demon
straties van de diverse sportverenigingen. 
Vanaf de Markt trokken de clubs naar 
het Sportterrein, waar het belangstellen
de publiek de gehele Zondagmiddag kon 
genieten van de diverse sportprestaties. 
De Maandag werd door sommigen nng 
benut om door het aanbrengen van 'a!rige 
gevelversiering ook nog iets bij te dra
gen tot het feestelijk aanzien van het 
straatbeeld, doch al met al was er, op 
enkele uitzonderingen na, aan straat
versiering weinig ·gedaan. Wel moet 
erkend, dat gebrek aan materialen ener
zijds en de armoedigheid van het be
schikbare siermateriaal anderzijds onge
twijfeld het initiatief en de ambitie heb
ben geremd. 
Maar toen de warmende, lichtende zon 

was ondergegaan en de duisternis zich 
beklemmend wilde spreiden, toen werd 
het een feest voor de ogen, een feest 
van kleurrijk licht en van schaduw
effecten. De Markt was met haar ge
boomte herschapen in een Oranjerie. 
We hebben heerlijk genoten van de lich
tende pracht der zo eenvoudige gras
tapijten in de tuinen, van de pretentie
loze fluwelen, kleurrijke bloemen, de 
schaduwspreidende eenvoudige heesters, 
het donkerende gebladerte contrasterend 
met het licht. 
Het was een feest van licht en kleur. 
Licht en kleur gelijnd langs de front
gevels, reflecterend en effectgevend, 
licht en kleur in de smaakvol geëtaleer
de vitrines. 
Een opgewekte stemming dreef oud en 
jong naar buiten, straat in straat. uit, al 
maar genietende van het schone licht, 
dat straalde ter huldiging van onze gou
den koningin. 
Opgewekt en blij deelden wij in de na
tionale vreugde, omdat ook wij bij dit 
afscheidsjubileum in de vergelijking met 
andere volken de vredigheid van een ko
ninklijk beleid aanvoelden. 
31 Augustus, de 68ste verjaardag van 
onze Koningin Wilhelmina brak aan, de 
historische dag. 
Terwijl de gouden zon met haar warme 
stralen de morgennevels rafelde om ons 
oranjewereldje met haar warmte te gaan 
koesteren, werden we gewekt door de 
muzikale reveille van Boxtel's Harmo
nie, de inzet van de historische feestdag 
om de jubilerende koningin temidden 
van een juichend volk. 
Dan verklinkt het bronzen klokkegelui 
door de strakblauwende lucht en roept 
het gelovige volk op tot bijwoning van 
het plechtige dankoffer, dat geheel ka
tholiek Nederland met hun priesters zal 
gaan opdragen, om God te danken voor 

het zovele jaren gezegend gedragen ge
zag van onze scheidende Koningin. 
En we zien de Zondags-geklede mannen • 
en vrouwen, jongens, meisjes en kinde
ren in massa opgaan, getooid met oranje, 
gestrikt met rood-wit-blauw, naar de 
diverse parochiekerken. 
Om 11 uur werd een plechtige Raadszit
ting gehouden ter huldiging onzer jubi
lerende Vorstin. Hierbij waren tegen
woordig Burgemeester en Gemeentebe
stuur, Geestelijkheid en Dames en Heren 
uit Herenthals, en vele genodigden uit 
Boxtel. 
Boxtel's Orkest zette aan deze plechtig
heid muzikale luister bij. Met het Wil
helmus werd de bijeenkomst ingezet en 
daarna door de Voorzitter, Burgemees
ter Van Helvoort geopend. Nadat het 
Orkest nog de Ouverture "Rosamunde" 
had gespeeld, hield de Voorzitter de hul
digingsrede, welke de lezer elders in dit 
blad volledig vindt afgedrukt. 
Na de rede werd door het raadslid de 
heer A. van der Weijst, voorge;teld 
namens Boxtel's Burgerij aan Hare Ma
jesteit een adres van hulde te zenden. 
De openbare Raadszitting werd vervol
gens gesloten verklaard, waarna voor 
de genodigden gelegenheid werd gege
ven het woord te voeren in het kader 
van de huldiging. 
De H. E. Heer Deken Broekman maakte 
van deze gelegenheid gebruik, en begon 
met te verklaren, dat hij moeilijk tref
fender de gevoelens opzichtens Hare 
Majesteit zou kunnen vertolken, dan de 
Burgemeester in zijn huldigingsrede had 
gedaan. Toch meende Z. E. nog te mo
gen verklaren, dat Katholiek Boxtel de 
Voorzienigheid dankbaar was voor de 
grote gunst aan het Nederlandse Volk 
geschonken in de persoon van Koningin 
Wilhelmina, die zovele jaren met zeld
zame bestuursgaven haar volk heeft ge
leid, zodat Haar tenvolle de titel van 
Moeder des Vaderlands toekomt. 
In alles en altijd heeft Zij getoond een 
wijze vrouw te zijn. Op Haar is van toe-

• passing "de vrouwen zijn hN, die de 
zeden bepalen". 
Als priester huldigen wij in Haar een 
Vorstin, die christelijk is in woord en 
daad. Zo oprecht, dat door Haar geen 
diplomatieke gedachte tot uitdrukking 
werd gebracht, en als zij in een konink
lijke rede de naam van God uitsprak, 
deed Zij het in alle innigheid Harer 
overtuiging. 
Laten wij Haar danken en gedenken in 
ons gebed. En niemand onttrekke zich 
aan de Haar toekomende hulde. 
Na deze korte maar gloedvolle rede 
verwelkomde de Burgemeester de gas
ten uit Herenthals, wier aanwezigheid op 
deze voor Nederland historische dag 
zeer op prijs wordt gesteld. Tot elkaar 
gekomen als gevolg van binding der 
drie kleine landen in het kader der Be
nelux is het immers van belang te wer
ken ook in kleiner verband aan de uit
bouw der Benelux-gedachte, en zo heb
ben wij de eer U vandaag als gasten in 
ons midden te hebben. Het Belgische 
volk is immers in wezen van dezelfde 
stam als het Nederlandse, zo verklaar
de de Burgemeester, en Wat ligt er dan 
meer voor de hand, dan dat wij trachten 
elkander goed te doen. En het is onze 
bedoeling daar waar onze christelijke 
levensopvattingen elkaar raken elkaar de 
steun te verlenen waaraan we behoefte 
hebben. Hierna speelde het orkest het 
Belgische volkslied, de Brabànconne, en 
De Leeuw van Vlaanderen. 
Toen na besluit van de bijeenkomst nog
maals het Wilhelmus was gespeeld, no
digde de Burgemeester de aanwezigen 
uit nog enige tijd in gezellig smenzijn 
bijeen te blijven. 

DE GROTE OPTOCHT. 

De verwachtingen van de optocht waren 
hoog gespannen. Om het met een oude 
populaire uitdrukking te zeggen "geen 
besje was achter haar spinnewiel geble
ven". Langs de straten stelden zich de 
kijklustigen op om toch maar niets te 
missen van al het mooie wat te zien zou 
zijn. De nieuwsgierigsten hielden zich op 
in de omgeving waar de stoet zou wor
den opgesteld. 
Eindelijk begon de trek door de stra
ten. Voorafgegaan door de ruiters van 
de Rijvereniging "St. Martinus" volgden 
de wagens met de historische uitbeeldin-

gen: Inhuldiging van Koningin Wil�el
mina de politiek gewaagde ondernemmg 
met Paul Kruger op H. M.'s Gelderland, 
enz. enz. 
Het was een optocht in samenstelling 
historisch, waaraan de deelnemenden 
veel zorg hadden besteed. 
De prijzen werden toegekend als volgt : 
Ie prijs R.K. Middenstandsvereniging met 
,,Nederland geschraagd door de Midden
stand"; 2e prijs Boxtel's Gemengd Koor 
met "Inhuldiging van H. M. Koningin 
Wilhelmina"; 3e prijs De Kajotters met 
"Onze jongens in Indië"; 4e prijs a 
Handboogschutterij l'Union met ,,'t Ha
len van Paul Kruger in Zuid-Afrika"; 
4e prijs b R.K. Textielarbeidersbond "St. 
Lambertus" met "Textielnijverheid vóór 
50 jaar en thans"; 5e prijs a Katholieke 
Arbeidersbeweging met "Wij koersen 
naar Haar ideaal: Een beter Nederland"; 
5e prijs b Buurtvereniging Tongeren met 
"Schoon Brabant"; 6e prijs Huize de La 
Salie met "Bloemenwagen"; 7e prijs a 
Gezamenlijke Tennisclubs met "Op weg 
naar het tennisveld"; 7e prijs b Hand
boogschutterij l'Union met "60ste ver
jaardag van H. M. Koningin Emma". 
Boxtels' Gemengd Koor gaf 's avonds 
om 8 uur een concert, wat jammer ge
noeg door de luidruchtigheid slechts 
kon genoten worden door luisteraars in 
de onmiddellijke nabijheid van de kiosk. 
De verdere muzikale medewerking had 
de Gildenbondsharmonie weer voor hare 
rekening. 
Het evenement van de avond was het 
traditionele vuurwerk, dat werd afgesto
ken op "De Houtwerf" in de Molen
straat en zowat de gehele Boxtelse be
volking en ook velen van de omliggende 
dorpen aantrok. 
Tot besluit van de feestdag werd de tap
toe geblazen en konden de feestvierders 
nog enkele uren gaan rusten in Mor
pheus weldoende rijk. 

* * * 

Het Gemeentebestuur van 
Herenthals in Boxtel te gast. 

Door Boxtel Vooruit werd aan het Ge
meentebestuur van Herenthals een lunch 
aangeboden, waaraan mede aanzaten het 
Gemeentebestuur van Boxtel, en de 
Geestelijkheid van beide gemeenten. 
Aan deze lunch werd het woord gevoerd 
door Dr. C. Hoek, Voorzitter van Box
tel Vooruit, die, na een welkomstwoord 
nader inging op de steeds· inniger wor
dende verbroedering tussen de Heren
thalse en Boxtelse bevolking, hetwelk, ge
zien in het kader der zo noodzakelijke 
Europese eenheid, slechts kan worden 
toegeLuicht. 
De Burgemeester van Boxtel dankte 
Boxtel Vooruit voor de gelegenheid die 
zij had weten te scheppen om op deze 
grote dag voor korte tijd meer intiem 
bijeen te kunnen zijn. 
De Burgemeester van Herenthals bracht 
namens de Belgische gasten zijn harte
lijke dank over. Hij had er zich over be
raden of het juist zou zijn in de offi
ciële raadsvergadering om het woord te 
verzoeken, doch meende dit niet te 
moeten doen omdat de viering van het 
Regeringsjubileum van H. • M. Koningin 
Wilhelmina een zo zuiver Nederlandse 
aangelegenheid is. 
Gaarne gebruikte hij daarom deze mo
gelijkheid om mede namens de bevol
king van Herenthals zijn welgemeende ge
lukwensen over te brengen. Wij Belgen, 
aldus de Burgemeester van Herenthals, 
hebben steeds de grootste bewondering 
gehad voor Uwe Koningin en wij ken
nen ook de grote verknochtheid van het 
Nederlandse volk aan het Oranjehuis. 
Op deze dag demonstreerde zich deze 
verbondenheid weer eens bijzonder. Op 
de route van Herenthals naar Boxtel trof 
men geen huis, hoe klein ook, of het was 
getooid met de Nederlandse driekleur en 
het oranje. 
Met weemoed en hoop denken zeer 
vele Belgen op deze dag aan hun eigen 
Koning, die nog steeds niet in hun 
midden is teruggekeerd. 
Spreker dankte tenslotte nogmaals voor 
de geboden gelegenheid deze dag in 
Boxtel te mogen doorbrengen en Boxtel 
Vooruit in het bijzonder voor deze zeer 
gewaardeerde lunch. 

Koopt het sieriijk, • 
nationaal embleem 
da naastenliefde 

Het Huldigingsspeldj11 
, Bij enige winkeliers 

"l , nog verkrijgbaar. r 

Plaatselijk Nieuws 
R.K. HUISHOUDSCHOOL N.C.B.

A.s. Woensdag om half 9 worden alle 
leerlingen verwacht in de H. Mis _die 
wordt opgedragen in de St. Petruskcrk 
om Gods zegen af te smeken over het
nieuwe schooljaar. Na deze H. Mis wor
den alle leerlingen een ogenblik ver0 

wacht in de Huishoudschool op Duinen
daal. 

R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL 
BOXTEL - Dir. C. Suys. 
Onze Volksmuziekschool, de eerste in
onze provincie, zal 7 September haar 
tweede leerjaar aanvangen. Het eerste 
jaar is met zoveel succes beëindigd, dat 
het bestuur tot uitbreiding meende te 
mogen overgaan en zo zal half Septem
ber begonnen worden met een Spraak
en Zangcursus omvattende twintig les
sen van twee uren, voor deelnemers van
af 18 jaar. Daarnaast wordt een dub
bele zangcursus gegeven. Een voor man
nelijke. en een voor vrouwelijke deel
neemsters vanaf 16 jaar. 
De eerste wordt gegeven op Woensdag
avond in een der lokalen van De Ark, 
de tweede Zaterdagmiddag in het K.A.J.
gebouw naast De Ark. 
Aanmelding kan geschieden vóór 5 Sep
tember bij de Directeur, Dufourstraat 2.

GESLAAGD. 

Bij de te Utrecht gehouden examens der 
E.N.S.A.I.D., slaagden voor Lingerie
coupeuse: mej. van Haaren, Riet van 
Kessel; voor coupeuse: Jo van Dijk, Riet 
Denijs, Nellie van Rooy, Riek v. d. Vel
den, Mia van Ingen, Annie van Diessen 
en Riek van Haaren; voor costumi,ère: 
Tilly v. d. Braak, Riet v. d. Hout, Ria 
Merks, Ria van Roessel, Nellie v. d. 
Brand, Tiny van Schijndel, Annie Ver
rijt, Truus Florie, Willy van Roosmalen, 
Jeanne Brands, Pietta v. d. Heyden, Riek 
v. d. Schoot, Toos Verstappen, Corrie v. 
d. J-leyden, Dien v. d. Heyden, Stien v.
d. Linden, Marietje Slijters, allen uit 
Boxtel en Lies van Boven uit Gemonde; 
Marietje v. d. Ven uit Nieuw-Cuyk. 
Allen genoten hun opleiding bij Mej. C. 
Entink. 

* * * 
Bij de te Amsterdam gehouden examens 
voor de Vakgroep in Textiel slaagde mej. 
Entink voor de practijkdiploma's dames
en herenkledingstoffen en dames- en 
meisjes bovenkleding. 

BURGERLIJKE STAND 

DER GEMEENTE BOXTEL 
van 24 tot en met 30 Aug. 1948.

GEBOREN: Wilhelmina C. M. dochter 
van Fr. v. Riel en J. M. v. Oorschot -
Wilhelmina A. G. M. dochter van J. M. 
J. Schenkels en J. P. Bastiaansen 
Adriana P. J. dochter van C. J. v. Roij 
en H. W. Bremdt - Magdalena dochter 
van A. C. Ninaber van Eyben en C. B. 
Hoijng - Adriana B. M. dochter van H.
J. Verhagen · en A. H. van Heumen -
Adrianus W. J. J. zoon van A. W. Be
kers en G. J. van den Hout. 
ONDERTROUWD: Marinus C. van 
der Steen en Anna I. Smit - Hendrikus 
P. van Vught en Petronella M. C. Heij
kants. 
GEHUWD: Embertus P. van den Besse
laar en Gerarda G. Leijten - Johannes 
Chr. Th. Font Freide en Maria J. J. van 
Nistelrooij - Anton Poirters en Henrica 
Th. W. Keukens. 

Vreugde m de Prinselijke familie 



Het St. Willibrordusgil.de te Esch 
IV. 
DE GILDEMAAL TIJD 

De afbeeldingen van Sclmttersmaaltij
den, zoals die in het Rijksmuseum nog te 
zien zijn, doen ons onmiddellijk denken 
aan de overvloed van spijs en jolijt die 
de gildemaaltijden ten allen tijde heb
ben gekenmerkt. Trouwens het woord 
maaltijd is op zichzelf al een van de ple
zierigste begrippen in onze taal; een· uit
stekende .maaltijd beschouwen. wij als een 
voorname bezigheid en een edel goed, 
we- stellen ons iQtmers de Heiligen in de 
hemel voor als aan een • gedurige maal
tijd zittende! 
Sommigen beweren dat het gi)demaal 
een overblijfsel zou zijn van het offer
maal onzer heidense voorouders; daar
aa,î ontlenen zij dan het ontstaan van 
de p)icht om aan het gildemaal deel te 
nemen. Hoe dit ontstaan ook zij ge
weest: Het vieren van het gildemaal was 
inderdaad ten allen tijde niet slechts een 
genot, het· was ook een pl.icht. Alle gilde
broeders - soms met de vrouwen of 
gildezusters - moestrn bij het maal 
tegenwoordig zijn om de . onderlinge 
vreugde te helpen vergroten, want zo 
:zei men: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. 
De Essche gildekaart zegt met betrek
king tot het gildemaal dat "die gemeijn 
.gesellen teren als men opwaerts schiet 
ende op St. Willebrordtsdach"; en wd 
op boete van de halve kost "ten ware 

KATH. THUISFRONT ST. PETRUS. 
Het Katholiek Thuisfront St. ·Petrus col-

• lecteert a.s. Zondag! Wilt U hieraan
. denken? 
; Onze jongens ginds zijn er U dankbaar 

voor. 

LIEMPDE 
CESLAAGD. 

, Aan de R.K. Nijverheidsschool te Boxtel 
behaalden Ad. Ophey en Jo Smuld�rs 

• een diploma voor de afdeling "Meube
len". Voor de afdeling metselen slaagde 

• Ant. v. Alphen, Dorp A 25. Aan Jo Smul
<lers werd door deken Broekman een 
extra-prijs voor godsdienstkennis toege
kend. 
Verder slaagden op de ambachtsschool

; te Veghel voor het diploma monteur-rij
wielhersteller Joh. de Laat en Henk de 
Laat, beiden wonende op D 63; voor 

• het diploma schilderen: H. Witlox en H. 
• v. d. Sande; voor smidbankwerken: H. 
• de Laat en • voor timmeren: Antoon de 
' Laat. * * *

Op het te 's Bosch gehouden examen 
• voor Coupeuse slaagden de dames : Tiny ·

v. d. Berk, D 26; Lena v. d. Brand, B 64; 
Annet v. d. Laar, A 70 en Anna v. d.
Vleuten; A 93. Zij genoten hun oplei
ding bij de Eerw. Zusters te Liempde.
Alle ·geslaagden proficiat.

* * *
De avondschool bij de Eerw. Zusters 
alhier begint weer op Maandag t 3 Sep
tember a.s. Er wordt dan weer met een 

• nieuwe cursus begonnen voor opleiding,
Lingerie, Costuum en Coupeuse. 
Meisjes, die zich daarvoor gaarne opge
ven kunnen dit doen vóór t 3 September 
a.s. bij de Eerw. Zusters, alhier.

Distributie=Nieuws 
In te leveren artikelen door handelaren 
in de week van 30 Augustus - 4 Septem
ber 19.48 en in de week van 6 Septem-

ber tot ei;l met .11 -September 1948. 
De • Directe�r van de Distributigkring 
's Hertogenbosch maakt in aansluiting 
op de wijziging, aangebracht in de inle
veringsdagen voor de a.s. feestelijkheden. 
het volgende bekend : 
Inlevering door handelaren in de week 

van 30 Augustus - 4 September 1948. 
De artikelen brood, vlees, tabak (alleen 
grossiers), vermicelli, boter/margarine, 
kaas, huishoudzeep, vleeswaren, textiel 
en brandstoffen. 
Inlevering door handelaren in de wéek 

van 6 tot en met 11 September 1948. 
De artikelen: brood, tabak(alleen detail
listen), suiker/versnaperingen, koffie, 
thee, gebakbloem, gebak, eieren (gros-
1,iers) en textiel. 

(Kroningsfeesten). 
Sluiting kantoren op 6 September 1948 
De Directeur van de distributiedienst 
's Hertogenbosch maakt in aansluiting 
aan • de publicatie van de week van 30 
Augustus tot en met 4 September be
kend, dat i.v.m. de feestelijkheden op 
6 September a.s. de kantoren gesloten 
-:zullen zijn. 
De inlevering van distributiebescheiden 
door handelaren en de zitdagen voor 
particulieren zullen voor oi;1derstaande 
_gemeenten in de week van 6 tot en met 
11 September worden gewijzigd. 
Voor de hieronder niet genoemde ge
meenten blijft de inlevering door han
,delaren en de :zitdagen voor particulie
ren ongewijzigd. 

Afdeling Handel 
'BOXTEL. De inlevering van Maandag 6 
Septemb·er wordt verschoven naar Dins-

. dag 7 Sept. 
HAA8EN. De inlevering van Maandag 

. '6 September a.s. wordt verschoven naar 
Dinsdag 7 September. 
LIEMPDE. De inlevering van Dinsdag 7 
'September v.m. wordt verschoven naar 
Uqnderdag 9 September n.m. Bakkers 
'lc:unnen desgewenst hun bonnen inleve
·r.en op het distributiekantoor te Boxtel,
;Burgakker 3, op Woensdag 8 Septem-
:ber a.s.
'ESCH. 'lle inlev,ering van Dinsdag
7 September ,n.m. wor:dt vers�hov.en naar 
Donderdag 9 September n.m. Bakkers
llcunnen desgewenst hun bonnen inleve-

•·ren op het distributiekantoor te Boxtel, 
Burgakker 3, op Woensdag' 8 Septem
·ber a.s.
Afdelinq Voorlichting en -Centrale Kas.
HAAREN. De zitdag op Maandag 6 
September a.s. ·wordt �erscheven naar 
.Dinsdag 7 September.

dat se sieck of suchtich waren of buiten
lands". 
Men teerde dus bij het Koningschieten 
en op de patroonsdag. De boeten bij 
afwezigheid bedraagt de waarde van 
de halve kost tenzij men ,door ziekte of 
verblijf buitenlands verhinderd zou zijn. 
Dit buitenlands verblijf tnoet men echter 
"betuighen met wettige ghetuigen'. Wie 
onwillig is in het betalen van de kosten 
van het gildemaal of ook van andere 
boeten, wordt do9r de Dekens gemaand. 
Baat dit niet dan verdubbelt de Hoofd
man het bedrag en zal deze het recht 
hebben de schuldige "metten vorster uijt 
te panden oft hij met alle rechten ver
wonnen w.iar, daer tegen hem niemandt 
en sal mogen· opooneren met eenige 
geestelijke of wereldlijke rechten ende 
renontieren desen aangaende van alle 
privelegien." 
Het archief van het St. Willibrordus
gilde dat bewaard gebleven is, is jammer 
genoeg van nog betrekkelijk jonge da
tum; kwamen er nog oudere stukken 
in voor dan zouden zij ons misschien 
interessante dingen vertellen over de 
viering van het gildemaal in het Essche 
verleden, over de soort der genoten spij
zen en mogelijk zelfs over enorme hoe
veelheden. Want ten allen tijde muntte 
het gildemaal uit, zowel in kwaliteit van 
spijzen als in verorberde kwantiteit daar
van. 

Antoon v. cl. Broek. 

Actuêle Citaten 

Uit de Volkskrant 25 Aug. '48. 
EéN, NIET EENTONIG. 

Met stijl heeft die • eenvormigheid 
niets van doen; het is de eenheid der 
centrale idee, die aan de veelvoudig
heid van haar bloei stijl verleent. 
Maar stop, zo vroeg op de morgen 
ga ik niet filosoferen en wat ik na 
deze lange aanloop zeggen wil is dit: 
ik heb op mijn achterste benen ge
staan toen ik in "Herstel" las, dat de 
Centrale Propagandadienst van de 
K.A.B. - op veler verzoek! - een 
ontwerp beschikbaar stelt voor een 
praalwagen op de Koninginnefeesten. 
Op veler verzoek, ongelofelijk! Heb
ben we daarvoor sinds mensenheuge
nis in dorp en stad burgemeesters in
gehaald, gouden en diamanten 
bruidsparen. gehuldigd, carnavals- en 
kindsheidoptochten in elkaar gezet? 
Een praalwagen, de kleinste kaart- en 
kegelclub kan er een optuigen. Zou 
dan uitgekiend de arbeidersstand zélf 
het recept weer nodig hebben als 
ezelsbruggetje voor de· fantasie? Het 
stands-isolationisme is toch niet zó 
groot en geen parochie-gemeenschap 
zó armetierig, dat niet overal ter 
plaatse een culturele gladjanus valt 
op te duikelen, die kan uitmaken: 
"Zó wordt ónze pra.alwagen !" Een 
goede tip is altijd verdienstelijk, ga 
dus je gang, Ludovicus! Maar ik heb 
echt wel eens de indruk, dat sommi
gen het eigen initiatief op stal zetten 
en maar leunen op het centrale 
dienstbetoon. Geef mij maar een 
koekje van eigen deeg. 

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 5 tot en met 

18 September 1948. 
Bonnen voor brood 
167-2 Brood 800 gram brood (geldig

tot en met 11 September) 
Alle bonkaarten 810 
173 Algemeen 400 gram broqd of 1 

rantsoen gebak. 
Bonkaarten KA, KB, KC 810 
178 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet (geldig tot 
en met 25 September) . 

Bonkaarten KD, KE 810 
184 Algemeen 125 gram boter of mar

garine of 100 gram vet (geldig tot 
en met 25 September). 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808 
97, 98, 101 Tabak 2 rantsoenen sigaret-

ten of kerftabak. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 3 September worden ge
bruikt. De bonnen 178 en 184 Algemeen 
(voedingsvetten) zijn drie weken geldig. 

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O.D;C.''. 
Swift (Roermond)-O.D.C. 

aanvang 5 uur 
Programma voor a.s. Zaterdag 

O.D.C. 3-Schijndel 4 4 uur 
O.0.C. 2-Schijndel 3 6 uur 
Het eerste elftal speelt a.s. Zondag in 
Roermond. Vertrek per autobus om 
half 2. 
Voor de op Donderdag 9 September te 
'houden îaarvergadering verwijzen wij 
naar de advertentie in dit "blad. 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel - E.D.S., 

,,Boxtel" speelt a.s. Zondag op het nood
terrein (waartoe men uitsluitend toegang 
heeft via de hoofdingang naast café v. d. 
Aker) om 2 uur een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen E.D.S. uit Rotterdam. 
Boxtel II speelt om 12 uur tegen de 
reserves van deze W'estelijke derde klas
ser. Ongetwijfeld een mooie gelegenheid 
om de kwaliteit ,van het Westelijk voet
bal in de lagere klassen eens te peilen. 
Zondag zal op het terrein tevens e.en . be
gin worden gemaakt met de verkoop van 
,donateurskaarten. 

Supporters. 
Supporters, die Zondag 12 Septembet 
met .de bus de wedstrijd S.C. Data-Box
tel willen gaan zien, kunnen zich tot · 
Woensdagavond .opgeven ,bij J. Lorist, 
Nie.uwsfraat ,174, 

Sociale Verzekeringen 
In verband met de Wetsvoorstellen tot 
aanvulling van renten krachtens de Inva
liditeitswet en Kinderbijslag, welke naar 
alle waarschijnlijkheid met ingang van 
1 October 1948 kracht van wee zulten 
hebben verkregen, zullen de uitkeringen 
aan de lnvaliditeitsrentetrekkers krach
tens de Invaliditeitswet belangrijk wor
den verhoogd en uitgebreid. De rente
trekkers zullen dus alle mogelijke moeite 
doen de rente te behouden en vanzelf 
zullen er onder hen velen zijn die trach
ten bij het geneeskundig onderzoek de 
toestand slechter voor te stellen dan 

·de;e in werkelijkheid is en bij het amb
telijke loonkundige onderzoek hun ar
beidsgeschiktheid tot een klein percen
tage willen voorstellen. Bovendien zullen 
zij trachten het door hun verdiende loon
gedeeltelijk, of wel geheel te verzwijgen. 
Hierdoor zal de taak van de controle
rend geneeskundige of loonkundig amb
tenaar worden verzwaard en in vele ge
vallen worden bemoeilijkt. 
In verband hiermede lijkt het mij ge
wenst een uiteenzetting te geven om
trent de aanvraag der rente, het genees
kundig onderzoek en met enige voor
beelden het bedrag der rente waaruit zal 
blijken dat het niets meer dan billijk is, 
dat alleen die invalide arbeiders in aan
merking voor de rente komen, die daar 
wettelijk alleszins aanspraak op kunnen 
maken. 
Om recht op invaliditeitsrente te kunnen
hebben, moet men in het bezit van een 
rentekaart zijn en moeten op de ver
strekte rentekaarten van aanvang der 
verzekering af in totaal t 50 zegels zijn 
geplakt.
Het komt vaak voor dat meri in de me
ning verkeert, dat het recht op rente 
ontstaat na drie jaar verzekerd te zijn. 
Dit is niet juist, men moet 150 weken
in loondienst hebben gewerkt, althans op 
de reeds verstrekte rentekaarten moeten 
bij de indiening der aanvraag t 50 zegels
zijn geplakt. Heeft men deze niet, dan 
gaat men met plakken door tot dit aan
tal is bereikt en zendt dan de aanvraag
om rente met de tot datum aanvraag be
plakte rentekaart in. Een tweede vereiste
is dat men invalide moet zijn in de zin 
van artikel 72 der Invaliditeitswet. Dit 
artikel luidt als volgt: 
,,Invalide is hij, die tengevolge van ziek
te op gebreken buiten staat is om met 
arbeid, die voor zijn krachten en be
kwaamheid is berekend en die met het 
oog op zijn opleiding en vroeger beroep 
hem in billijkheid kan worden opgedra
gen, ter plaatse waar hij arbeid verricht 
heeft o{ op een naburige soortgelijke
plaats één derde te verdienen ·van het
geen lichamelijk en geestelijk gezonde 
personen van dezelfde soort en van 
soortgelijke opleiding op zodanige plaats 
met arbeid gewoonlijk verdienen." 
Men is dus eerst invalide in de zin der
lnv. Wet, als men met de arbeidsge
schiktheid welke men bezit, door licha
melijke of geestelijke arbeid, van welke 
aard dan ook,· al of niet in loondienst, 
minder dan één derde kan verdienen van 
het bedrag dat soortgelijke valide arbei
ders gewoonlijk verdienen. 
Hieruit volgt, dat allereerst moet worden
gelet op het bedrag dat wordt of kan
worden verdiend en op de tweede plaats 
op de technische arbeidsgeschiktheid. 
Met het bepalen der invaliditeit als be
doeld in bovenvermeld wetsartikel, hangt 
de al of niet uitkering der rente samen. 
Hieruit blijkt dat het bepalen der inva
liditeit van het allergrootste gewicht • is
voor de betrokkene en dikwijls niet ge
makkelijk. Men houdt daarbij een ge
neeskundig onderzoek en in twijfelach
tige gevallen ook een loonkundig onder
zoek. 
Voor het geneeskundig onderzoek is aan
alle Raden van Arbeid een bekwaam 
arts verbonden, die de aanvragers om 
invaliditeitsrente onderzoekt en een
grondig "geneeskundig rapport" uit
brengt omtrent de al of niet invaliditeit 
van de betrokkene. De geneeskundige 
heeft door zîjn practijk als zodanig na
tuurlijk voldoende kijk op de technische
eisen welke de bepaalde voor de betrok-

. kene geschikte arbeid zal stellen en zal 
bij het nemen van zijn conclusie hier
mede rekening houden. Mocht de be
trokkene met dit oordeel niet accoord 
gaan, dan kan hij twee wegen volgen, nl. 
hij kan een nader geneeskundig onder
zoek aanvragen door een commissie van 
drie doctoren te houden. In de practijk 
is echter gebleken dat deze weg slechts 
zeer zelden wordt bewandeld. Hij kan 
echter ook in beroep gaan bij de Raad 
van Beroep Sociale Verzekering in het 

Brandgevaar ten plattelande
De afgelopen weken hebben we, weer
herhaalde malen kunnen lezen hoe de 
rode haan weer victorie kraaide over ver
schillende boerderijen, die totaal ver
woest werden. 
Geen onderwerp is op dit ogenblik dan
ook van zo grote betekenis geworden 
voor de plattelandsbevolking en vraagt 
zoveel belangstelling als de brandbevei
liging van boerderijen. De oorzaak hier
van weerspiegelt zich in het jaarlijks 
steeds toenemende aantal boerderijen, 
welke door brand worden verwoest. 
Zo gingen in 1946 ruim 600 boerderijen 
geheel of gedeeltelijk in vlammen op en 
waarschijnlijk, is dit cijfer in het afge
lopen jaar nog overtroffen. 
De betekenis dezer cijfers spreekt voor
al duidelijker als men ze stelt tegen de 
achtergrond van de wederopbouw. Meer 
dan 8200 boerderijen werden door oor
logsgeweld vernield en meer dan 1000 
geh.eel door brand verwoeste boerde
rijen moesten worden herbouwd. 
Het voorkomen van brand is de beste
methode van brandbeveiliging. 
Als voornaamste oorzaak van boerderij
branden mag wel het spelen van kinderen 
met vuur genoemd worden. In 1946 
gingen daardoor niet minder dan 175 
boerderijen, dat is bijna 30% van het 
totale aantal verloren. Tevens vragen de 
electrische installaties in boerderijen bij
zondere aandacht. Doordat een defect 
·in de leidingen meermalen tot . brand

gebied waar hij woonachtig is, eventueel 
daarna nog bij de Centrale Raad van 
Beroep te Utrecht. Het bedrag dat be
trokkene nog met zijn overgebleven ar
beidsgeschikheid kan verdienen is door 
de geneeskundige niet vast te stellen en 
zal deze aan een "loonkundige" moeten 
overlaten. 
Bij gevallen waarbij nog arbeidsgeschikt
heid blijft bestaan, welke door de ge
neeskundige op circa 1/3 deel of meer 
wordt geschat, zal deze een loonkundig 
'rapport vragen waarover in èen volgend 
artikel. H. v. d. K. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Zondag 5 September 

De HH. Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half t t de Hoogmis. 
De H. Mis van 9 uur wordt opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Vandaag gaat in alle 
HH Missen de te schaal voor de R.K. 
Militaire Verenigingen, terwijl de 2e 
schaal gehouden wordt voor de bizon
dere noden van het Episcopaat, welke 
beide collectes ten zeerste in uwe mild
dadigheid worden aanbevolen. Heden
avond om 7 uur Lof met Rozenhoedje. 
Maandag 6 September om half 10 Pl. 
H Mis met assistentie voor alle school
ki�deren van Boxtel in de St. Petrus
kerk, bij goed weer in het park, v.w. 
de inhuldiging van H.K.H. Prinses Ju
liana. Woensdag 8 September begint de 
Kleuterschool voor de kinderen die vóór 
t October 5 jaar zijn. De anderen wor
den pas t 5 September verwacht. 
Woensdag 8 September Feestdag van 
Maria Geboorte. Des avonds om 7 uur 
Lof met Rozenhoedje . 
A.s. Donderdag 9 Sept. om kwart voor
acht recollectie voor de propagandisten 
der Maria Congregatie en de leden der 
Katholieke Actie in de Kapel der 
Witte Zusters. Donderdagavond 
om 7 uur Lof met Rozenhoedje. Zater
dag is er gelegenheid tot biechten 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 Catharina van Oerle-Bey!llohr; 
z.a. gel. mndst. voor Martinus v. d.
Wijdeven; H. Hartaltaar gel. H. Mis
voor Petronf!la Donders-Bogers v.w. de 
Bond van het H. Hart; om half 8 gel. 
H. Mis voor Jacoba van Diessen v.w.
kennissen; z.a. gel. H. Mis voor Fran
ciscus Verheyden v.w. de jongens in 
Indië; om half 9 gel. H. Mis voor Hen
ricus Mandos en Barbara Hazeriberg; 
om half 10 plechtige H. Mis voor alle 
schoolkinderen van Boxtel v.w. de in-· 
huldiging van . Hate K. Hoogheid Prin
ses Juliana, bij goed weer in het Pro
cessiepark. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Cornelis v. d. Staak; z.a. gel.
mndst. voor Lamberdina v. d. Langen
berg; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Josephus Schalkx v.w. de Bond van het 
H. Hart; om half 8 gel. mndst. voor
Petronella Donders-Bogers; z.a. gel. H. 
Mis voor Gerardus van Brunschot v.w.
het gez. personeel van Van Oerles We�
verijen; om half 9 gel. H. Mis tot bi
zondere intentie. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. v. Maria v. d. Staak-v. Hout; 
z.a. gel. H. Mis voor Martha van Erp
van Tits; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Johanna Boeren-v. d. Staak; om half 8 
gel. H. Mis voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie; z.a. gel. H. 
Mis voor onze jongens in Indië v.w.
Maria's Biddend Leger; H. Hartaltaar 
gel. H. Mis voor Theodorus Pastoor en 
Johanna Maria v. d. Broek; om half 9 
gel. H. Mis om Gods zegen af te sme
ken over het nieuwe schooljaar van de 
R.K. Huishoudschool van de N.C.B. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
H. Mis voor Pastoor Cornelis Damen,
z.a. gel. mndst. voor Wilhelmina van
Hal-de Wit; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Hendricus v. d. Boer; om half 8
gel. H. Mis voor alle schoolkinderen. van 
de lagere scholen om Gods zegen af te
smeken over het nieuwe schooljaar, z.a. 
gel. H. Mis voor Mártinus Giesbers; om 
half 9 gel. H. Mis voor Petronella Ber
tens-T roeyen te Tilburg overleden. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Mechelina Pennings-v. d. Akker, 
z.a. gel. mndst. voor Johannes van
Liempdt, H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Hendrica Cijffers-Bruns vanwege de 
Bond van het H. Hart; om half 8 gel. H. 
Mis voor Harrie v. d. Wetering, z.a. gel. 
H. Mis voor Adriana van Rumund-Kete-
laars; om half 9 gel. H. Mis voor Ka

pelaan Bless vanwege zijn vrienden. 

aanleiding heeft gegeven, is een gere
gelde deskundige contr.öle van het groot-
ste belang. 
Voorts moet er op worden toegezien, 
dat bij het dorsen van graan de tractor 
of locomobiel op de juiste wijze voor 
de dorsmachine wordt opgesteld. Vorig 
jaar gingen niet minder dan 8 boerde
rijen en 7 schuren in één slag verloren, 
doordat een ruwoliemotor voor een dors
machine onjuist was geplaatst. 
Ook in de ongewenste hooibroei schuilt 
brandgevaar. Een geregelde contr.öle van 
de hooibergen om het gevaar van hooi
broei tijdig te onderkennen, is absoluut 
noodzakelijk. 
Daarnaast zijn er nog kleine oorzaken 
zoals vuile of defecte schoorsteen, het 
omvallen van stallantaarn, _bijv. bij het 
voederen van vee, onvoorzichtigheid 
met petroleum-toestellen e.d., terwijl 
blikseminslag eveneens een belangrijke 
factor is, waartegen de boerderijen die-
nen te zijn beveiligd. . 
Noodzakelijk is ook, dat er voldoende 
uitgangen in de bedrijfsruimte :zijn, om 
het vee in geval van brand snel te kun-
nen redden. 
In geval van brand is het :zaak de deu
ren en ramen te sluiten en vooral niet 
te openen want toetreding van lucht 
doet brand snel aanwakkeren. De boer
derij-bewoners dienen op de hoogte te 
zijn van de dichtsbijzijnde telefoon om 
de brandweer in zo kort mogelijke tijd 
te kunnen waarschuwen. 

ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst voor Johannes en Louis van Rooij, 
z.a. gel. mndst. voor Wilhelmus Schalkx,
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Michael
v. d. Meyden en Anna v. d. Ven; om
half 8 gel. H. Mis vo.or Cornelis v. d, 
Broek te Leende ovérleden, z.a. gel. 
mndst. voor Jacoba van Diessen; om 
half 9 gel. H. Mis voor Alfonsus van 
Vlerken; om 10 uur Huwelijksmis. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag en Woensdag gel. H. 
Mis voor een overledene. Donderdag 
gel. H. Mis voor een overledene. Vrijdag 
gel. H. Mis voor Maria van Gerwen. 
Zaterdag gel. mndst. voor Wilhelmina 
van Empel-Jacobs. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: ·Wilhelmus Cornelius 
Hoffmans, weduwnaar van Paulina van 
Hal, geb. in de parochie van het H. 
Hart en won. in deze parochie en Jo
hanna Maria Verhagen, geb. te Veghel 
en won. in deze parochie; Martinus Wil
librordus Meulendijk uit deze parochie 
en Maria Cornelia van Gorp uit de par. 
St. Willibrord te Berkel, waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt; Petrus An
tonius Marinus van Liempd, geb. en 
won. in deze par. en Cornelia Antonia 
Maria Hanegraaf, geb. en won. te 
's Bosch (Orthen); Wilhelmus Keurentjes 
geb. te Acht en won. in deze parochie 
en Johanna van Tilborg geb. en won. te 
's Bosch (St. Leonardus), waarvan heden 
de 3e afkondiging geschiedt. 
De gelovig'en zijn verplicht de hun be-

, kende huwelijksbeletselen, waarin niet is 
gedispenseerd, ten spoedigste aan de 
pastoor bekend te maken. 
PAR. H. HART, BOXTEL. 

16e Zondag na Pinksteren. 
5 September 1948. 

De te schaal is voor de R.K. Militaire 
Vereniging; de 2e voor de B. N. 
Vanavond om 7 uur Lof met volkszang 
en gebed voor onze Jongens in Indië. 
Daarna Kruisweg voor hen, wier namen 
op het zielboek staan. Vandaag is het 
Universiteits-Zondag. Na de preek wordt 
het gebed voor de Universiteit gebeden. 
In de loop dezer maand zal uw bijdrage 
voor dit grote doel gevraagd worden. 
Maandag om 9 uur pl. gezongen dienst 
t.e.v. de H. Geest om Gods zegen af te
smeken over het regeringsbeleid van 
onze nieuwe Koningin. 
Woensdag is het de feestdag van 0. L.
Vrouw Geboorte. Om kwart voor 8 
wordt het Heilig Misoffer ppgedragen 
tot intentie van schooljeugd en het on
derwijzend persorieel om bij het begin 
van het nieuwe schooljaar de H. Geest
'af te smeken. De ouders zullen zorgen 
dat alle kinderen aanwezig zijn. 
Vrijdagavond half 9 vergadering der H.
Familie van mannen. 
Het Jongenskoor heeft repetitie op Dins
dag en Donderdag om 6 uur.
De Zelatricen van de St. Pieterspenning
zullen deze maand het vastgesteld be
drag aan huis ophalen. In de volgende 
weken zal eveneens het Kerkgeld wor
den opgehaald, dat 25 et. per communi
cant bedraagt. 
ZONDAG, 5 Sept.: 6 uur . lezende
dienst; 7 uur Ld. voor de parochie; 8 
uur Ld. voor Francisca Pijnenburg-Die
den v.w. Broed. v. Ulicoten; kwart over 
9 Ld. voor Christiaan Merkx v.w. Broed. 
H. Antonius v. Waalwijk; half 11 de
Hoogmis voor Marinus v. d. Horst v.w.
Broed. H. Bloed.
MAANDAG, 6 Sept.: 7 uur Ld. voor
Martinus Vermeulen v.w. Directie Le
derfabriek; I.m. voor Johanna Spijkers
Dekkers; kwart voor 8 I.m. voor Clazina
v. d. Gouw-v. d. Dungen; half 9 1.d. v.
Jacoba van Diessen v.w. Personeel v.
Oerle; 9 uur Pl. z.d. t.e.v. H. Geest om·
Gods zegen af te smeken over het re
geringsbeleid van onze nieuwe Koningin. 
DINSDAG, 7 Sept.: 7 uur Pl. I.m. voor 
Christiaan Merkx; l.d. tot genezing v. 
een zieke; kwart voor 8 Ld. tot Bizondere 
Intentie t.e.v. St. Jozef; half 9 Ld. voor 
Cornelis v. Gurp te Beek overleden; half 
t O Huwelijksmis. 
WOENSDAG, 8 SeTJt.: 7 uur Pl. z.j. v.
Frans Staal en afgest. familie; I.m. voor 
Tonnie Nooren; kwart voor 8 (Mis met 
zang) l.j. voor Marinus v. d. Ven; I.m. 
voor Antoon Smulders; half 9 l.i. voor 
Adriaan v. Strijthoven. 
DONDERDAG, 9 Sept. 7 uur l.j. voor
Johanna v. Strijthoven-Mutsaers; I.m. 
voor Allegonda v. Dijk; kwart voor 8 
I.m. voor Johanna v. d. Sande-Merks;
half 9 l.j. voor Johannes v. d. Bongaard 
en Gertruda Ras z.e.; half 10 Gez. Hu
welijksmis. 
VRIJDAG. 10 Sept. 7 uur Ld. voor Jo
hanna v. d. Meyden te Liempde overl.; 
Ld. voor Adrianus Franciscus Wagenaars; 
kwart voor 8 l.j. voor Johanna Mutsaers; 
I.m. voor Henrica v. d. Broek; half 9
Ld. yoor Johannes de Koning en Johanna 
v. Brunschot z.e.; half 9 H. Familie v.
Mannen. 
ZATERDAG, 11 Sept.: 7 uur I.m. voor
Theodorus Barten; 1.d. voor Justina 
Waals-Götz; kwart voor 8 Ld. voor An
tonius Wagenaars en echtg.; Ld. voor 
Mari.a Langenhuizen v.w. de Buurt; half 
9 l.j. voor Arnoldus v. Dijk en Henrica 
Jansen z.e. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
ZONDAG: 
parochie. 

16e Zondag na Pinksteren 
half 8 H. Mis welzijn der 

MAANDAG: half 8 gez. H. Mis voorHare Majesteit Koningin Juliana. DINSDAG: half 8 jaarg. Elisabeth v. d.Ven. 
WOENSDAG: Feestdag van 0. L. Vr. Geboorte, half 8 H. Mis welzijn der parochie. ' 
DONDERDAG: half 8 jaarg. Martina Geerts. 
VRIJDAG: half 8 jaarg. Henricµs den 
Otter. 
ZATERDAG: half 8 jaarg. Maria .hsvr. 
van Henricus den Otter. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
16e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Walterus 
Vingerhoets te 's Hertogenbosch; half 9 
H. Mis voor Marinus v. Griensven te
Boxtel overledèn; 10 uur Hoogmi� voo.r 
het welzijn van de parochianen. 

.. 

.. 

• 

• 



De eerste schaal is voor de R.K. mili
taire verenigingen te water en te lande. 
De 2e voor B. N. Heden vergadering 
van St. Vincentius-vereniging. Half 3 Lof 
met rozenhoedje om God's zegeningen 
te verkrijgen over "Orion" en de kapel 

Wim Jonkergouw te 's Hertogenboschen Anna v. Heerebeek-de Beer, alhieroverleden. Ten slotte een noveen terere v. d. H. Jozef om uitkomst in moeilijkheden. 

als over!. lid van de broederschap der
H. Theresia; half 8 z. mndst. Wed. 
Martina Hendr. Verdonk; 8 uur l.j. Hendrica v. Boxtel. 

Mlssiebus: DONDERDAG: 7 uur gez. gef. jrgt. ZeerEerw. Heer Pastoor v. Dureµ; 8 uu, jrgt. Michiel Konings. 
Bij uitvaart van Johanna Maria Theod.v. d. Meijden f 10,-. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus v. Beers en Maria de dochter; half 9 H.Mis voor Petrus Laus; 10 uur de Hoogmis tot intentie v. d. parochianen. 

ZATERDAG: 7 uur z.m. Zeereerw.Heer Franc. v. Zeeland, over!. te Bakel;half 8 z. mndst. Corn. v. Abeelen; 8 uur
l. mndst. Engelb. v. d. Wiel. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. VRIJDAG: 7 uur jrgt. Christina Koningsv. Vessem; 8 uur gef. H. Mis Mevr.Johanna Maria van Kuyk-Hackfoordt. ZATERDAG: 7 uur jrgt. Cornelia van Brunschot en Theodora Latijnhouwers • de hsvr.; 8 uur H. Mis voor Bijz. In-. itentie (V). Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d.: ,Braak; H. Mis Albertus van Rulo I H, 

16e Zondag na Pinksteren. 
van Stapelen. MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Johan
na Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 8 uur 
gez. H. Mis ter ere v. God de H. Geest 
voor Hare Majesteit de Koningin Juliana 
bij gelegenheid van haar inhuldiging. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis tot bijzondere 
intentie; 8 uur gez. jrgt. voor Petrus 
Kruyssen. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

16e zo·ndag na Pinksteren 
5 September 1948.ZONDAG: half 7 I.m. Johanna MariaTheod. v. d. Meijden, als over!. lid vande Retraitepenning; 8 uur I.m. Joh. v. d.Sande als over!. lid van de proc. van Kevelaer; 10 uur hoogmis tot welzijn 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par.;8 uur l.mndst. Franc. v. d. Meijden; 10 
uur z.m. Adr. v. Abeelen als over!. 
Korist. 
Tot hedenmiddag 12 uur gelegenheid 
zich op te geven voor de bedevaart naar 
Handel, te houden op a.s. Woensdag. 
Vertrek der bussen om 6 uur vanaf de 
kerk. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweedeschaalcollecte voor de R.K. MilitaireVerenigingen, derde voor Bijz. NodenEpiscopaat. Na de middag om 3 uur Lofmet Rozenhoedje, na het Lof een lied.Maandag om half 10 plechtige H. Mis v.w. de inhuldiging van H. M. KoninginJuliana. 
Mis Henricus van Rulo. , 
Sf. CHARLES, HAL, BOXTEL· WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Jan Johannes v. Kasteren; 8 uur H. Mis voor de parochianen, wegens het feest van0. L. Vrouw Geboorte. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. Adr. v. Abeelen als 
over!. lid der proc. Bergen op Zoom 
naar Sittard. Dinsdag 7 uur I.m. Wed.Johanna Maria Theod. v. d. Meijden als overl. lid H. Bemardus. Woensdag en Donderdag 7 uur I.m. Dr. v. Rooij enZoon. Vrijdag en Zaterdag 7 uur Joh. v. d. Biggelaar. Zondag 7 uur I.m. Cornelia Joh. Raaymakers, over!. te Best. 

Woensdag is het de feestdag van MariaGeboorte. Om 7 uur H. Mis voor deparochie en 's avonds om 7 uur Lof. Nahet Lof een Marialied. 
Zondag S September. 

Deze- middag om 3 uur Lof met rozenhoedje. DONDERDAG: 7 uur wekelijkse H.Mis voor Hendrika Renders-v. Kempen en Cornelia de dochter; 8 uur H. Mistot intentie v. d. leden der Godvruchtigevereniging ter ere v. d. H. Theresia v. h.Kind Jezus. 

der parochie; 3 uur Lof. MAANDAG: 7 uur l.j. Ant. Corn. v.Alphen; half 8 l.j. Lamb. v. Roosendaal; 
8 uur l.j. Jos. Petrus v. d. Velden; 9 uurz.m. bij gelegenheid der Kroning vanKoningin Juliana. 

De Zelatricen van de St. Pieterspenningen de Retraitepenning worden verzochtin de loop van deze week de gelden op_te halen en af te dragen. Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor,,Onze Arme Kerken". 

Maandag 9 uur gezongen H. Mis ter erevan de H. Geest. 
Woensdag Feest van Maria's Geboorte.Om 8 uur Lof. 

VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voormej. Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 8 uur H. Mis voor een huisgezin. ZATERDAG: 7 uur H. Mis vanwegeSpaarvereniging "Potters" voor Gerardus Leyten; 8 uur gez. mndst. voormevr. Maria Maas-de Werd. Biechthoren: van half 3 tot 4 en van half 6 tot 7 uur. Daarna Lof met rozenhoedje, om het communisme af te weren en opbloei van het verenigingslevenop katholieke grondslag te verkrijgen. 30 dagen worden de gebeden verzochtvoor Christina Schut-Meijnen te Haaren,

DINSDAG: 7 uur z.m. Joh. v. d. Sandevanwege Soranus; half 8 z.j. Mart. Bekkers; 8 uur l.j. Petronella Jos. Petrus v.d. Velden. WOENSDAG: feestdag van 0. L.Vrouw Geboorte, 7 uur z.m. voor de leden per proc. van Kevelaer; half 8 mndst. Gerardina Tinnebroeck; 8 uur l.j. Henrica Willem v. d. Langenberg. DONDERDAG: 7 uur z.m. Joh. v. d. Sande als over!. lid der Erewacht van hetH. Sacrament; half 8 z.j. Francina Mart.Bekkers; 8 uur l.j. Adr. v. Boxtel. VRIJDAG: 7 uur z.m. Joh. v. d. Sande

30e Zeereerw. Heer Franc. v. Zeelandoverl. te Bakel. Wed. Johanna MariaTheod. v. d. Meijden en Joh. v. d. Sande over!. te Liempde. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis Johanna vander Buggen-Dominicus; half 9 H. MisHenrica Wilhelmina van Grinsven-Tielemans te Aalst overleden; 10 uur Hoogmis voor de Parochie MAANDAG: 7 uur· H. Mis CorneliaDoggen-Traas; half 10 Gez. H. Mis v.w. de Inhuldiging van H. M. Koningin Juliana. 

Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor behou-·den terugkeer; half 9 voor overleden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: 7 uur voor lsidoor Swanen; half 8 tot zekere intentie. 
DINSDAG: half 8 ter ere van de H.Antonius. Gedoopt: Josephina Gerardina Antonia Lamberta dochter van Corn. v. d. Biggelaar-v. Oorschot; Petrus Ant. zoonvan Petrus Hubers-v. d. Heuvel; Adrianus Marinus Corn. zoon van Henr. Verhagen-Kuppens; Wilh-elmina Maria Petronella dochter van Petrus v. BeersHubers. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis Albertus van Rulo; 8 uur H. Mis voor de Parochie.WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor· deParochie; 8 uur H. Mis Henricus van derKammen v.w. ·Br. H. Ant. Waalwijk. 

WOENSDAG: 7 uur voor lsidoor Swanen; half 8 voor Mevrouw WindstosserGeelen. 
DONDERDAG: 7 uur voor lsidoorSwanen; half 8 ter ere van de H. Antonius. 

Mede namens wederzijdseouders betuigen wij onze hartelijke DANK aan familie vrienden en kennissen en in 't bijzonder de R.K. Voetbalvereniging "Boxtel" voor de velebloemen en cadeaux die wijmochten ontvangen bij onshuwelijk. 
E. P. v. d. Besselaar G. v. d. Besselaar-Leijten

10 eenjarige Leghorns methaan te koop bij G. Vogels,Kleinderliempdseweg 20. 
Nette Werkster gevraagd voorDinsdag en Zaterdags. Barten,Bosscheweg 203. 
Te koop: een toom zware 

Nette werkster gevraagd. Prettige werkkring, flink loon, Markt 1, Boxtel. 
Te koop: 30 jonge kippen aande leg, bij Frans van Houtum,Nieuwstraat 69. 
Te koop: een toom beste biggen, gemerkt V.D.L. H. v. d.Pasch, Onrooi 6. 

Nette jongen 
qwroaqd. 

EDAH, Boxtel. 

H.H. JAGERS 

Jongeman zoekt een net endegelijk pension met vrije zitslaapkamer. Brieven onder no. 77. 

STEUN

ZOLEN 
naar afdruk 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH. 

In fotozaak gevraagd 

U LEEFT LANGER .. �. 
als U zorgen voorkomt 1 

U hebt regelmatig onze advertenties gelezen. U hebt 
mogelijk een onzer folders ontvangen. Ook U wilt 
bij een mogelijk overlijden alle zorgen en kosten voor 
U en de Uwen voorkomen. - Vraagt daarom nu ons 
prospectus en premietarief. Hierlangs afknippen 
N.V. VERZEKERING MIJ. ,,JOHAN DE WITT"

TILBURG - Postbox 89

Wilt U mij geheel onverplicht prospectus en premietarief toezenden. 
Naam : ........................ ................................... . 
Adres : ......................... ................................... . 

biggen V.D.L. bij P. Aven- Evenals andere jaren krijgt U donks, Selissen 6. bij mij weer de hoogste prijs Jongeman Stoomwasserij "DE SMALLE STROOM"
ZANDVLIET 1 - BOXTEL Woningruil. Heb vrije woningte Oisterwijk, bevattende kamer en suite, 3 slaapkamers,keuken en bergplaats, wilruilen tegen dito woning teBoxtel, eventueel noodwoningkomt ook in aanmerking. Bevragen: Molenstraat 19. 

R.K. Meisje, oud 19 jaar,biedt zich aan voor winkel ofkantoor. Adres: van Hornstraat 4a. 

Gevraagd: een flink R.K Meisje, voor dag en nacht in een gezin met twee kinderen.Goed loon. Adres: Mevr. van Susante, Stationstr. 56, Boxtel. 
Gevraagd: Nette R.K. Dienstbode, boven de 18 jaar, voordag en nacht in gezin met 3kinderen. Moet zelfstandig kunnen koken en werken.Liefst op de hoogte met naaien verstelwerk. Brieven onderNo. 19, aan Brabants Centrum.
Slachtkippen te koop. M. v.Hal, Tongeren 69. 

Jubileumfeesten 
NAAR 

ROTTERDAM 
DEN HAAG 
SCHEVENINGEN 
AMSTERDAM 

per touringcar 

Plaatskaarten bij 

Garage De Mol 
Stationstraat 100, Boxtel 

Telefoon 336 
Spoedige plaatsbespreking 

gewenst. 

Notaris P. MERTENS 
te BOXTEL 

zal aldaar publiek verkopen 
op Donderdag 9 September 
1948 voorm. 10 uur voor enten huize van de Heer J. C.van Breugel, Nieuwstraat 130,om contant geld: 
bank met 2 stoelen, 4 stoelen,2 fauteuils en buffetkast, divan, radiotoestel, naaimachine,damesfiets, fornuiskachel,haard, ledikanten, matrassen,beddegoed, waskast, vloerkleden, tafelkleden, gordijnen, overgordijnen, vloerzeil, wasteilen, tafels, stoelen, tuinbank, potten en pannen, keukenstel,koppen en schotels, lampekappen, koperwerk en een gasstelen wat verder te koop zalworden aangeboden. 
Bezichtiging Woensdag 8 Sep-• tember 1948 van 2 tot 4 uurnamiddag. 

voor alle soorten wild. 
KOKS pluimm- en wlldhandel 

Molenstraat 37 - Boxtel 
die in de  . fotografie wilworden opgeleid. 

Brie" ea onder no. 39. 
VRAAGT VOOR DIRECT: 

een Overhemdstrijkster 

Naar Jaarbeurs Vergadering O.D.C.
AFD. VOETBAL 

of een meisje dat daarvoor opgeleid wil worden. - Tevens 
gevraagd MEISJES voor het opmaken der schone was 
Aanmelden aan de fabriek: ZANDVLIET t of BOSSCHE
WEG 42. 

per 

van 

touringcar 

7-16 Sept.

Bespreek Uw plaatsen 
tijdig bij: 

Garage De Mol 
Stationstraat 100 

Telefoon 336 BOXTEL 

Accountantskantoor 
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins B,;rnhardstraat 3J

Telefoon 5 t 2 
Inrichten, controleren en 
hijhouden v. administratie� 
Behandeling van Belastingzaken 

Donderdag 9 September Jaarvergadering van de afdeling Voetbal, om half 8 in De Ark. 
A g e n d a :

Opening. Verslag Secretaris en Penningmeester. Bestuursverkiezing (aftredend 5 leden).Rondvraag. 

Groot Barakconcours 

Prijzen 

op Zaterdag 4 en 11 September 
1 

en Zondag 5 en 12 September 
Candidaten voor het Bestuur kunnen worden ingediend tot naar Biljartclub "Buiten Verwachting"
Donderdagavond. keuze 

BREUK-• __ i_n_E __ Lo_u_w_._L_E_N�_•s_H_Eu_v_EL

LIJDERS! 
Vraagt Breukbanden METen ZONDER VEER bij 
VAN MAAREN 

VUGHTERSTRAAT 25 
DEN BOSCH. 

Deze week 1

� gaan wij met vacantie : 
Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

' 

en zijn onze winkels en 
magazijnen van Maandag 
6 September tot en met 
Zaterdag 11 Semtember en Koopt bij Bert van den Braak·! 

Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

zijn er prima 
SLACHTKIPPEN JONGE HAANTJESen PATRIJZEN 

KOKS pluimvee- en wildhandel Molenstraat 37 - Boxtel 

1 

> 

� 

> 

GESLOTEN 

JM 2'e Ooieo.aac 
Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK 

Stationstraat 43 - Boxtel

'
n 

:J3c:il MOET van de VAKMAN komen

En dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED 1 
DAT WEET IEDEREEN 

VAN MAAREN - Vughterstraat 25 - 's-Hertogenbosch 

< ' 

> 

f 

. . 

Jubileum aanbieding 
OLD FINISHED HUISKAMER 

DRESSOIR UITSCHUIFTAFEL2 FAUTEUILS 4 LIGSTOELEN
COMPLEET 575.-

BLANK EIKEN SLAAPKAMER 

TOOGLEDIKANT 250 cm2 NACHTKASTJES 3-DEURS LINNENKAST TAFELTJE 2 STOELEN 
COMPLEET 425.�

1. J. Wïttween
WONINGINRICHTING 
RECHTERSTR. 22 - BOXTEL 

8 R I L L E N F • P · v • Langen 
's Morgen• besteld 
's Avonds· klaar, 

STATJONSTRAAT 62 

Leverancier van alle Ziekenfondsen: 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noémen 
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om met onze onberispelijke opmaak van Uw BOORD -_�
1

• 

en OVERHEMD kennis te maken. Vanaf heden kan 
iedere nieuwe klant §1

- §· 

één BOORD en één OVERHEMD GRATIS ê, 

-

als nieuw op laten maken. Zendt onderstaande bon in !en verdere inlichtingen worden U gaarne 
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, 
BON voor gratis behandelen van een 

een overhemd, bij de 
CHEM. WASSERIJ, STOOMVERVERIJ EN ==
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• 

FIJNSTRIJKINRICHTING "DEN DRIES" 
Rijksweg 2, Boxtel - Telefoon 232 

Afzender : 
Naam : ......................... , .................................. . 
Straat : ...................................................... -· .... . 
Plaats : .................... ........................................ . 

2.25 

2.85 

• 265

3.25

BOVEN DEERT 
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·: DRUKKERIJ TIELEN is de drukkerij voor handels-, reclame- en familiedrukwerk 

1 

Voor de a.s. feestdagen, • DAMESKAPSALON 
EN PARFUMERIE 

M. J, VAN OEN BROEK, Breukelsestraat 34 
• --1 
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", 1/, , 1/. Binnen 24 uur klaar. 
Kinderschoenen t.m. maat 30 . . 1.85 

Jongens en Meisjes 31-35 . 

Jongens en ~leisjes 35-40 . 

AAT W SCHOENEN Damesschoenen 

EEN VERJONGINGSKUUR Herenschoenen • • • • • 

11,, ONDERGAAN ..• 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Inhuldigingstoespraak van Koningin Juliana 

Inhuldiging van Koningin Juliana 
DAAR KOMT DE KONINGIN 1

Indrukwekkend, prachtig, schitterend is 
de stoet, die daar langzaam nadert. Haar 
pracht en praal is evenredig aan de gro
te betekenis van deze gebeurtenis. De 
Koningin der Nederlanden schrijdt naar 
H:i:ar tro"Crrr, • omstuwd -door- -de hoogste 
vertegenwoordigers der traditionele Hof
functies, door de glans en de glorie van 
ons Nederlandse leger. 
Wanneer de eerste deelnemers aan deze 
vorstelijke stoet de kerk binnenkomen, 
waant men zich een ogenblik in de Gou
den Eeuw verplaatst. De herauten van 
wapenen in hun prachtige blauwfluwelen 
wapenrokken waarop het in goud ge
stikte landswapen, de blauwfluwelen ba
ret, met struisveren gesierd, op het 
hoofd, de benen gestoken in gele, ·zacht
leren laarzen, de hand op het gevest 
van de statiedegen, treden naar binnen, 
als vertegenwoordigers van een roemrijk 
verleden. Achter hen komen de trom
petters met hun lange zilveren bazuinen, 
in blauw fluweel en goudgele zijde, een 
kort schoudermanteltje met opstaande 
kraag en lange geelzijden kousen met 
blauwlederen lage schoenen. 
Fel steekt hiertegen af het scharlaken
rood, wit en goud van de kledij der bei
de Koningen van Wapenen, die vooraf
gaan aan de Ceremoniemeester Jhr. D. 
G. de Graeff, statig in z'n zwaar met
goudborduursel • bestikte hofkledij, de
met struisveren gesierde steek onder de
arm, de lange, bewerkte staf in de hand.
Hem volgt de lange rij der Kamerheren,
in hun zwart met gouden hofkledii, de
hoofden der Koninklijke Departementen,
waarbij het goud en groen van de jager
meester en het rood en zilver van de
stalmeester bijzonder opvallen, de Groot-
Officieren der Kroon ip hun rijk gega-

• lonneerde dracht.
Luit. Gen. Mr. H. J. Kruis geniet de eer, .
bij deze gelegenheid te mogen· function
neren als drager van het Rijkszwaard in 
de ceremoniële tenue van de Generale 
Staf. Hij neemt zijn plaats in aan de 
linkerzijde van de troon en staat daar 
gedurende de ganse plechtigheid onbe
weeglijk met het zwaard geheven. Rechts 
plaatst zich Luitenant-Admiraal C. E. L. 
Helfrich in groot admiraals-tenue, in de 
hand het Rijksvaandel van zware witte 
moiré-zijde, waarop het Rijkswapen met 
het fiere devies "Je Maintiendrai". 
Achter deze beide hoogwaardigheidsbe- • 
klèders komen in hun kleurige, ceremo
niële uniformen hoge officieren van de 
keurcorpsen, de Prinses Irene Brigade, 
het Korps Mariniers, de "zwarte dui
vels" van Rotterdam, de Grenadiers, de 
Jagers; tenslotte een hoofdofficier van 
het Kon. Ned. Indische Leger. Zij dra
gen de vaandels van deze roemruchte 
legeronderdelen - en stellen zich aan 
weerszijden van de troon op, de vorstin 
omringend. met de vaandels van die troe
pen, . die het symbool vormen van de 
trouw en offerbereidheid van Neder
lands leger en vloot. 
Eindelijk kondigt de komst van de Op
perceremoniemeester Baron van Harden
broek de vorstelijke personen aan. 

KONINGIN JULIANA. 
Temidden harer eerbiedig opgerezen on
derdanen en der vele buitenlanêlse gas
ten schrijdt Hare Majesteit Koningin 
Juliana der Nederlanden over de rode 
loper het kerkgebouw binnen. Zij draagt 
onder de roodfluwelen, met gouden leeu
wen geborduurde en met vorstelijk her
melijn afgezette en gevoerde kronings-

mantel een saffierblauwe sleepjapon, 
waarover het brede lint van Grootmees
teres der Militaire Willemsorde. In het 
eenvoudig opgemaakte haar draagt zij 
een kapje van edelstenen gesierd met 
diamanten sterren. Diamanten en robij
nen flonkeren aan Haar hals en armen. 
Naast haar gaat Prins Bernhard in cere
moniële generaals-tenue, de steek met 
witte veren in de hand. Adjudanten in 
goudbestikte uniformen draperen de 
lange sleep van de foningsmantel en de 
zetel waarop de Koningin plaats neemt. 
Achter de troonzetels stroomt de· ruimte 
voor het gÏanzende koorhek nu vol met 
leden der hofhouding in glanzende 
staatskledij, adjudanten, vlag- en opper
officieren. 
Grote stilte heerst thans in de kerk. Al
ler ogen zijn gericht op de jonge Konin
gin, gezeten naast Haar echtgenoot. 
En in die stilte klinkt zacht, maar duide
lijk, door de luidsprekers tot in de hoe
ken der kerk weerkaatst, de stem van
Koningin Juliana. \ 

DE KONINKLIJKE REDE 

Leden van de Staten Generaal! 
Dat Ik hier op het ogenblik in Uw mid
den ben om de eed op de Grondwet af 
te leggen, vervult lllij met weemoed. 
Wánt het is een gevolg van het feit, dat 
Mijn lieve Moeder een halve eeuw lang 
Haar krachten in dienst van het Vader
land en het Rijk heeft gegeven in een 
mate, dat Zij nu eindelijk de zware last 
niét langer dragen kan. 
Maar het vervult Mij ook met de troost, 
dat ik Haar mag verlichten door die last 
met mijn onervaren handen, maar ster
kere want jongere kracht, over te nemen, 
en dat ik daarmee iets voor Mijn Moe
der doen kan - voor Haar, aan wie Ik 
samen met de goede mens die mijn Va
der was, het levenslicht en alles te dan-
ken heb. 
Sedert eergisteren ben ik geroepen tot 
een taak, ·die zo zwaar is, dat niemand, 
die zich daarin ook maar een ogenblik 
heeft ingedacht, haar zou begeren, maar 
ook zo mooi, dat ik alleen maar zeggen 
kan: wie ben ik, dat ik dit doen mag. 
De mogelijkheden, die mij hierdoor 
worden gegeven, om in het algemeen 
welzijn werkzaam te kunnen wezen, zijn 
zo groot, dat ik na veel innerlijke strijd 
bereid ben deze roeping te volgen, waar
op mijn ouders mij met zorg hebben 
voorbereid. 
Overeenkomstig de bepalingen van de 
grondwet ben ik tot het koningschap ge
roepen, maar de moed om deze roeping 
te volgen vind ik in vertrouwen op God 
en in de grote liefde, waarmede ons volk 
mij tegemoet treedt. Deze liefde heeft 
mij mijn hele leven begeleid. Ik leefde in 
de warmte daarvan· in tijden van voor
spoed en geluk, maar nooit bleek de 
kracht daarvan sterker, dan in tijden van 
tegenspoed en verdriet. 
Daarnaast ben ik gelukkig in mijn man 
een levensgezel naast mij te hebben, die 
een grote steun voor mij is en hebben 
wij het voorrecht zelf al onze zorgen te 
mogen wijden aan onze vier kinderen. 
Ik wil hier met nadruk vaststellen, dat 
voor een koningin haar taak als moeder 
even belangrijk is als voor iedere andere 
Nederlandse vrouw. 
Lieve Moeder, 
Geleid door de liefde, de wijsheid en 
het versand van grootmoeder, zijt gij 
Uw zware taak begonnen met later naast 
U vaders gezegende pe_rsoonlijkheid, hoe 
moeilijk ge het hebt gehad in een we-

reld van conventionele vooroordelen, 
waardoor speciaal de tijd waarin ge be
gon, zich kenmerkte, weet ik nog maar 
alleen, en dat zeer ten dele. 
Met Uw scherpe visie en Uw in de 

• grond van Uw hart zo sterke ve��onden
heid met de mede!;lens. hebt g11 echter
onverstoord voor het heil der gemeen
schap gewerkt. Ik zelf en allen hadden
altijd het gevoel, dat gij er waart, als
een rots. Toen de stormen kwamen,
merkte men dat pas goed, want die rots
stond daar onwrikbaar; saevis tranquillus
in undis, rustig te midden der woedende
golven. Ik weet, dat ge in_ U":' overgrote
bescheidenheid en nedenghe,d, na een
halve eeuw van offeren en dienen en
nooit Uzelf zoeken, van onafgebroken
werken, zwoegen en scheppen, zegt:
maar ik heb toch immers niets gedaan.
Waarvoor dan al deze dank?
Nederland en de Rijksdelen over zee
hebben U een halve eeuw als "De Ko
ningin" gekend en zelfs reeds acht moei
lijke jeuodjaren daarvoor.
Nu hoopt ge op een welverdiende rust,
het geven van eigen zinvolle vorm aan
Uw levensavond.
Een uiterlijk zinnebeeld, hoe ontoerei
kend ook, moge U nog sterker gevoel
van verbondenheid geven met de besten
uwer wapenbroeders in de grote strijd.
In de hoop, dat Uwe bescheidenheid U
niet zal beletten, het te aanvaarden, war
de U thans als symbool van het hoogte
punt van Uw regering, Uw leiderschap
in de zware tijd van oorlog en onder-

• drukking, het ridderkruis der militaire
Willemsorde, eerste klas aangeboden.
Het tekenen van dit besluit was mijn
eerste regeringsdaad als koningin.
Leden van de Staten Generaal!
We bevinden ons op -dit ogenblik van de
Wereldgeschiedenis in een toestand,
waarin alles aankomt op onze houding
tegenover het onheil van het jongste
verleden en tegen de dreiging van nieu
we onheilen. Nederland moet niet alleen
drijvende blijven op de wilde golven van
het w·ereldgebeuren, het moet zelf zijn
koers bepalen, en bovendien trachten met

· de andere volken samen de koers uit te
zetten van de ganse wereldvloot. Wij
moeten er niet op zien of dit offers kost,
als het nodig blijkt moeten wij bereid
zijn ballast uit te werpen. Alle hens aan
dek! Eendracht en nog eens eendracht!
heeft Koningin Wilhelmina ons op het
hart gebonden!
Veel goede voornemens worden geuit,
veel plannen worden gemaakt. Zulleri
wij ze ook waar maken? Bij het nastre
ven van sociale rechtvaardigheid, cultu
rele ontwikkeling en economische wel
vaart in ons kleine land met zijn grote
bevolking, in het regelen van onze v�r.
houding tot de volkeren van In�ones1_e,
Suriname en de Nederlandse Antillen, m
het vervullen van onze taak tussen de
volken in de wijde ruimte der wereld
verhoudingen?
Ja wij kunnen en zullen waar maken,
wij kunnen en zullen verwezenlijken wat
in onze macht is om te bereiken.
God helpt hen, die zichzelf helpen.
Doen wij dit niet en zien wij te veel op
dé offers, die het ons kosten zal, dan
lopen wij gevaar in de golven onder te
gaan.
In de laatste twfutig jaren hebben in de
wereldgemeenschap misdaden plaats ge
grepen zo groot, dat men zich die niet
te voren had· kunnen voorstellen. Als
een kwaadaardige besmetting heeft deze
misdadigheid om zich heen gegrepen en

een verwildering der geesten tengevolge 
gehad, die ook ons volk - ondanks een 
heldhaftig verweer - niet geheel on
aangetast heeft gelaten. 
Geen betere wijze om dit kwaad te be
strijden, dan het opvoeden van onze 
jeugd tot vrije mensen met een geeste
lijk fundament, met een sterk verant
woordelijkheidsgevoel voor de mede
mens met eerbied voor alles wat leeft 
en g�oeit en voor een anders diepste 
overtuiging. 
Ons volk is zeer onderscheiden naar 
godsdienst en wereldbeschouwing. De 
Staten Generaal geven daarvan een 
weerspiegeling en kennen, om met Wil
lem van Oranje te spreken "die gelegen
heyt des landts ende de humeuren van 
de ingesetenen het best". 
Het is daarom aan hen, te verwezenlij
ken die eenheid-in-verscheidenheid, het 
in ee11dracht behartigen van 's lands be
lang. 
Zo dadelijk zal ik mijn eed afleggen in 
honderd jaar oude bewoordingen. Daar
bij zal mij voor ogen staan het zinne
beeld, waarmede ik de regering mijner 
Moe"der kenmerkte en dat voor mij het 
wezen van het Nederlandse Koning-
schap weergeeft: 
Rustig temidden der woedende baren! 
Leden der Staten Generaal! 
Tezamen zullen wij werken voor het heil 
van Nederland en het Rijk. Moge God 
onze arbeid zegenen ! 
Nu rijzen alle aanwezigen op. Ook de 
Koningin is opgestaan. Plechtig en dui
delijk klinken Haar woorden door de 
doodstille kerk: 
IK ZWEER aan het Nederlandse Volk, 
dat Ik de Grondwet steeds zal onder
hÓuden en handhaven. 
Ik zweer, dat. Ik de onafhankelijkheid en 
het grondgebied van de Staat met al 
Mijn vermogen zal verdedigen en be
waren. Dat Ik de algemene en bijzon
dere vrijheid en de rechten van al ·mijn 
onderdanen zal beschermen, en tot in
standhouding en bevordering van de al
gemene en bijzondere welvaart alle mid
delen zal aanwenden, welke de wetten 
te Mijner beschikking stellen, zoals een 
goed Koning schuldig is te doen. 
Dan gaat de rechterhand der jonge Vor
stin omhoog en klinkt luide en zonder 
aarzeling haar stem door de kerk: 
Zo waarlijk helpe Mij ·God Almachtig 1 
Prof. Kranenburg, de president, staat in 
zijn zwarte toga tussen troon en credens
tafel. En thans richt hij het woord tot de 
Vorstin, die hem staande aanhoort: 
Majesteit! 
De Verenigde Vergadering der Staten 
Generaal is in dit plechtig uur bijeenge
komen krachtens het ·voorschrift onzer 
Grondwet, ter inhuldiging van onze Ko
ningin. Het Nederlandse Volk, dat wij 
vertegenwoordigen, beleeft dit uur met 
diepe ontroering. Een regeringsperiode 
van 50 jaren is thans beëindigd. 50 jaren 
een halve eeuw, en welke jaren! Jaren 
van voorspoed, van een ongekende ont
wikkeling op welhaast elk gebied. Jaren 
van diepe bezorgdheid voor een toe
komst vol donkere dreiging. Jaren van 
harde en wrede onderdrukking, vol van 
zwaar leed en diepe ellende. Jaren ein
delijk van moeitevolle arbeid en in
spanning ter verheffing uit diepten van 
nood en vernedering. 
Is er wel ooit na de wording en bevesti
ging van onze staat een tijdperk ge-. 
weest, van zo sterke wisselino van ·zo 
grote verandering, van zo sn�Ile ont
wikkeling? Wel zwaar is de last der Re
gering geweest in deze halve eeuw vol 
lotswisselingen en grote, vèrstrekkende 
·gebeurtenissen. Eerbiedig buigen wij,
Nederlanders, thans het hoofd, het ge
moed vervuld van een diepe dankbaar
heid voor de • draagster der Kroon, die
50 jaren geleden de zware last der rege
ring op Haar schouders nam, en deze 
heeft gedragen, al die jaren door, met
onbezweken moed, met hoog plichts
besef en waardigheid, met een onwrik
baar geloof, met vast vertrouwen, ook in

de donkerste uren, in de kracht van 
Haar Volk, en in de toekomst van onze 
Staat. Nooit was rust meer verdiend. 
Moge God Haar levensa�nd zegenen. 
Op dit ogenblik wendt de jonge Konin
gin vanaf Haar troon de blik naar Haar 
Moeder. De scheidende Vorstin en Haar 
Dochter zien elkander aan. Niemand in 
het kerkgebouw, die deze kleine episode 
opmerkt, ontgaat het, hoezeer Moeder 
en Dochter zich in deze ogenblikken
verbonden gevoelen. 

Een tijdperk is afgesloten,· zo gaat Prof. 
Kranenburg voort. Een nieuw tijdperk is 
aangevangen. Het Nederlandse Volk 
treedt Uwe Majesteit tegemoet vol ver
trouwen en met warme genegenheid. Wij
weten dat het leven van ons volk in al
zijn vertakkingen Uw volle belangs�el
ling heeft, dat zijn welzijn Uwe Maies
teit na aan het hart ligt. Wij zijn over
tuiod dat onze .Staatsinstellingen in 
U;e; Majesteits handen veilig zijn. Wij 

' weten, dat de vrijheid U dierbaar is, en 
wij weten ons daarin ee_�· De "gr<?te en
edele traditie van geesteliike vnihe1d van 
Oranje is ook het geestesmerk van het. 
Nederlandse Volk. 
Zo staat dit volk thans eensgezind om 
Uw troon, vervuld van liefde voor Uw 
persoon, voor Uw gezin en Uw geslacht, 
met in het hart de innige bede, dat Gods 
zegen op Uwer Majesteits regering m?_ge 
rusten en dat het U gegeven moge z1Jn, 
Uw v�lk weer in voorspoed te zien ge
dijen, het tot hogere ontwikkeling van 
zijn recht en zijn cultuur, tot waar?e
volle ontplooiing van zijn gaven te zien 
komen. 
Zo mogen dan de Staten Generaal thans 
overgaan tot de huldiging in naam van 
het Nederlandse Volk, in artikel 54 der 
Grondwet voorgeschreven. 
En dan spreekt Prof. Kranenburg na
mens alle leden der StatenGeneraal de 
plechtige verklaring uit: 
Wij ontvangen en huldigen in naam· van 
het Nederlandse Volk en krachtens de 
Grondwet U als Koningin. Wij zweren 
(beloven) dat wij Uw onschendbaarheid 
en de rechten Uwer Kroon zullen hand
haven. Wij zweren (beloven), alles te 
;,:ull<>n doen wat goede en getrouwe Sta
ten Generaal schuldig zijn te doen." 
Dan spreekt hij als eerste de woorden 
van de eed, en van hun plaatsen zeggen 
alle Kamerleden, hoofd voor hoofd op
geroepen, hem na "Zo waarlijk helpe 
mij God Almachtig" of "Dat beloof i_k". 
De laatste stem is verklanken. 
De oudste koning van. wapenen zwaait 
zijn scepter en roept luid door de kerk: 

Hare Majesteit Koningin Juliana is 
ingehuldigd! 

Leve de Koningin! 

Tot driemaal toe wordt deze kreet her
haald en door allen in de kerk over
genomen. Duizenden witte handen flad
deren boven de hoofden, als werd de 
zo juist afgelegde eed door allen be
krachtigd. _ De grote deuren zwaaien 
open, herauten en trompetters treden in 
het lichtvak. \'v'e zien daarbuiten de 
tromperters de bazuin steken, horen door 
het orgelgedreun heen flarden van ge
juich ginds op de Dam. 
Snel formeert zich thans opnieuw de 
vorstelijke stoet. De hoogwaardigheids
bekleders scharen zich achter elkaar. 
Adjudanten nemen de sleep van de ko
ningsmantel op. Achter de trotse va
nen, achter de pracht en praal van het 
Rijk, gaat de· jonge koningin. 
Langs de weg die zij gaat, staan dui
zenden harer onderdanen. 
Heel Nederland in zijn grootste verschei
denheid, aanschouwt zijn jonge Koningin 
bij Haar eer� gang als gekroond Vor
stin! 
Stormachtig wordt Zij even later toege
juicht, als Zij met Haar kinderen en ge
maal op het balcon verschijnt en de 
ovatie zwelt nog aan als Zij de jongste 
Oranjespruit, Prinses Marijke, op de arm 
neemt en vriendelijk dankt voor de hul
de, haar als Vorstin en Moeder gebracht. 

Op het balcon van het Paleis op de Dam neemt H.M. Koningin Juliana 
met Prins Bernhard en de drie oudste Prinsesjes de toejuichingen 

van het publiek in ontvangst. 



De Nederlandse Rijkskroon, de Schepter, de Rijksappel, 
het Rijkszwaard, het Rijksvaandel en de Troon. 

Koninginnef eest 
IN BOXTEL 

Het feest der inhuldiging van Koningin 
Juliana is aan Boxtel heel kalm voorbij
gegaan. 
In de voormiJdag stond her in 't teken 
der schooljeugd. 
Onder leiding v;:in het onderwijzend per
soneel \\Oonden de kinderen om half 10 
in de St. Petruskerk de H. Mis bij, 
waarna ze voor het gemeentehuis wer
den opgesteld om onder lei<ling van de 
heer Maas uit Lennisheuvel en begeleid 
door de Harmonie De la Salie enige lie
deren te zingen ter ere van onze nieuwe 
Koningin Juliana. 
Door de heer W. v. Vlerken was voor 
deze kinderhulde een jubellied ter ere 
van Koningin Juliana gedicht en op mu
ziek gezet. 
Vanaf het bare.les van het gemeentehui� 
sprak de burgemeester <le kinderen toe 
In de scholen werden zij getracteerd en 
's middags in de Bioscoop, waar een kin
derfilm werd vertoond. 
Om 11 utir werd er een Raadsverga<le
ring gehouden. 
's Avonds hebben de diverse Zangver
enigingen en Boxtels Harmonie de aan
gekondigde concerten gegeven en na af
loop daarvan was er voor danslustigen 
gelegenheid op de Markt nog een dansje 
te maken onder leiding van het piere
ment. 

IN ESCH 

Esch is met z'n feestviering bng niet de 
minste geweest, wat wel te verwachten 
was, want waar actieve krachten al 1-ang 
te voren bun tijd bep;:den, \\'Ordt iets te 
zien en te horen gegeven. 
Voor de kinderen werden op Koningin
nedag 0111 2 uur kinderspelen georgani
seerd en daarna volgde de tract;itie. 
Het regeringsjubileum is kerkelijk ge
vierd met een plechtige H. Mis en na 
de midd;ig kwam de Gemeenteraad bij
een ter behandeling der feestagenda. Een 
adres van hulde aan de jubilerende Ko
ningin werd opgesteld en verzonden. 
Om zeven uur werd door de heer C. 
den Ouden, voorzitter van het feest
comité, de nieuwe kiosk aan de burge
meester overgedragen als geschenk der 
burgerij aan de gemeente. 
Mer deze kiosk heeft Esch niet alleen 
een mooi bouwwerk, dat in al zijn een
\'Oud een monument is van burgerzin, 
schoon van vormgeving en beantwoor
dend aan de eisen van accoustiek, doch 
dat ook bijdraagt tot verfraaiing van het 
dorpsplein. 
\X!aartoe burgerzin in staat kan zijn 
wordt in Esch met deze kiosk bewezen. 
In de ware zin van het woord - heeft 
hieraan iedereen zijn steentje bijgedra
gen. De ambachtslieden hebben er gratis 
aan gewerkt, en wiens arbeid niet nodig 
was heeft er zijn geldelijke of andere 
bijdragen aan geleverd, zodat zonder 
kosten voor de gemeenschap dit mooie 
bouwwerk is tot stand gekomen. 

het gemeentebestuur of deszelfs kasmid
delen, zich graag een beter aan de ei�en 
beantwoordend terrein ter bespelmg 
zag toegewezen. 
Bij de prijsuitreiking door de Burgemees
ter met de heer Pastoor als secondant, 
ble�k wel, dat de aanschouwelijk voorge
stelde wens doel oetroffen had. 
Op zeer o;iginele0 en humoristische ma
nier was in de optocht het verlang_en 
naar een harmonie gedemonstreerd mid
dels de groep, die als Blaos en Pieplusti
gen zich aangetrokken voelen om als 
beoefenuaars der muzikale kunst de 
nieuwe kiosk ook te benutten ten ge-
noege van de Essche bevolking. . . Ook deze hadden met hun zeer ong1-
neel "toetennateriaal" een gevoelig_� 
snaar getroffen, blijkens cl_: to�spraak bIJ 
de prijsuitdeling en z1J uitten hun 
vreugde met een' enthousiast Wilhelmus. 
Na de optocht gaf de bijzonder act_1�v� heer Schoenmakers met zijn "Laet1t1a 
nog een concert en een geanimeerd bal 
besloot het feest. 

IN LIEMPDE 

"Laat Amsterdam roemen op 
schoonheid en pracht, 

.. Op straat en op pleinen, ,,op brug en op gracht 
Ja, vergeleken met onze Hoofd- ·en Kro
ningsstad is het met Liempde maar een 
kleine geschiedenis. In ons dorp leek het 
er op, of de mensen zouden moeten 
teren op hetgeen uit de hoorn des 0ver
vloeds in de omliggende plaatsen nog 
als rest zou overblijven. Niets is minder 
waar geweest. Het zijn feestdagen ge
worden voor de gehele dorpsgemeen-

• schap, die bijna het ide�al va_ n  feestvie
ring benaderden, die gevierd z11n �et ee_n 
blijdschap en innerlijke besc_havmg, d,e 
zijn oorsprong moet hebben 111 de onbe
vangenheid van kinderen en adeldom des 
geestes van kinderen Gods. In volmaahe 
eensgezindheid, in treffende spontam
teit in orote uitbundigheid, met alge
me�e de�lname hebben wij deze feest
dagen mogen vieren. 
Een maand geleden werd met de eerste
voorbereiding begonnen, in een vergade
ring van het geP1Pentebestuur tesamen 
met afgevaardigden van het _ _ Algemeen 
kinder-comité en het onderw11zend per
soneel. Sindsdien ging altes in snel tem
po. De werkzaamheden werden verdeeld, 
besprekingen gehouden. Tempo, �chter 
de coulissen althans. Wat gaat er 111 ons 
dorp geb,euren, met de feestdagen, vroeg 
men zich wel eens af. Want er werd 
nog ni@ts aan het licht gebracht. Eind:-
lijk, Zaterdag, men ging het dorpsple111 
en het gemeentehuis versie,�n. ! -lier e:1 
daar werden gevels en ramen vero1eru. 
Het prooramma werd bekend gemaakt. 
's Avond� voor het grote feest werd dit 
nog tot in de verre uithoeken va_n het 
dorp verspreid. Het feest kon begm)1en. 
Met grote gerustheid z;:ig het Com1te �e 
dagen tegemoet. Ieder was voor z11n 
taak berekend. Jarenlange ervaring zou 
<le eventuele ·onvoorziene omstandighe
<len wel op de juiste manier doen op
lossen. 
31 Augustus. - Dit zou de dag der kin
deren zijn. Om half 8 was de kerk ge
heel gevuld met schooljeugd, die ter ge
legenheid van het Gouden Jubileum van 
H. M. Koningin Wilhelmina deelnam
aan een Algemene H. Communie. 
Om half negen werd een Solemnele H.
Mis opgedragen, waarbij Burgemeester
en Wethouders, het Gemeentebestuur en 
leden van het Comité aanwezig waren. 

gesproken door Zijn Koninklijke Hoog
heid. 
Hierna werden in vlot tempo de ver

schillende attractie-nummers afgewerkt. 
o.a.: Bandkruipen, broodjes happen, pop
rijden. 
Winnaar werd M. v. Giesbergen met 40 
pnt., 2. Ant. Jennissen 37 pnt., 3. J. v. 
Mensvoort Fzn. 36 pnt., 4. H. v. Gestel 
33 pnt. 5. J. de Beer Hzn. 28½ pnt., 
6. A. v'. d. Loo Azn. 28½ pnt., 7. J. v. 
Mensvoort Azn. 28 pnt., 8. H. v. Abee
len Adr.zn. 25 pnt., 9. J. v. d. Laar Adr.z. 
25 pnt., 10. Th. Welvaarts Wzn. 22 pnt., 
11. J. v. Weert 18 pnt., 12. A. v. cl. Vleu-
ten Eerv. \ferm. 
In de pauze gaf de reidans-club van de 
R.K Boerinnenbond een demonstratie
van haar kunst, die nog niet genoeg be
kendheid en waardering ondervindt. 
In het nummer: springen behaalde M. v.
Giesbergen de meeste punten, 2de prijs 
J. v. Mensvoort Azn., 3de prijs A. Jen
nissen. 
Een aangespannen koe was een komisch
nummertje, dat zeer in de smaak viel. 
De acrobatiek en kundigheid van de le
den van de Rijvereniging kwam in de 
volgende nummers wel zeer tot haar 
recht. 
Hollandse post. Vijf tweespannen, staan
de op de paarden gereden, zelfs in volle 
galop. 1ste prijs J. v. Mensvoort Fzn. 
met 10 pnt., 2. A. Jennissen 9 pnt., 3. 
M. v. Giersbergen 8 pnt., 4. J. v. Weert
7 pnt., 5. J. de Beer 6 pnt. 
'n Sensationeel nummer was de doden
rit, Dit was een Wild-West-gebeuren. 
Schoten weerklonken tijdens een adem
benemende rit. 
'n Tweetal ruiters tuimelt dodelijk ge
troffen van de paarden. Hulp komt toe
snellen. Voorzichtig worden de slacht
offers op de leerliggende paarden ge
tild en weggeleid. 
De Vossenjacht getuigde ook van durf 
en taktiek. 
Een Proficiat voor onze Rijvereniging. 
Ga zo voort! 
Des avonds gaf onze onmisbare Fan
fare onder de kundige leiding van de 
Heer L. v. cl. Broek een concert op de 
kiosk Pittige marsen en kunstige ouver
tures hielden de aandacht van een groot 
publiek geboeid, dat verzameld was rond 
het sprookjes-achtig verlichte park en 
het geïllumineerde raadhuis. (om te 
stelen!) 
Tot laat duurde de vrolijke stemming, 
die toch zonder een enkele wanklank 
kon verlopen. 
6 September - De grote dag der 'In
huldiging. Al vroeg klonken de- vrolijke 
tonen der trompetters te paard, door 
de straten en de uithoeken. 

- Een feestelijk begin. Om negen uur in een
overvolle kerk de H. Mis om de ver
lichting van de H. Geest af te bidden 
over deze nieuwe regeringsperiode. 
Mijnheer Pastoor belichtte in een kort 
woord de betekenis van deze dag, sober
en treffend. Na de H. Mis zong het 
kerkkoor zeer verdienstelijk het "Do
mine, salvam fac Reginam nostram" van 
M. Giesen.
In de voormiddag h.:,d de "Ronde van
Liempde" plaats. Driemaal rond, van het 
Raadhuis af, door het Kerkeind. Er werd 
gereden in leeftijdsklassen. 

10 uur. De schooljeugd begint bijeen te
stromen op de beide speelplaatsen. Alles 
wat men ziet, is in Oranje getooid. Tien
tallen versierde fietse.n, autopeds en 
wagentjes, feestelijk uitgedost, moesten •.
het critisch ooa van de jury passeren. 
Een moeilijke �pgave om uit· deze fleu
rige wemeling de eerste-prijs-winnaar uit 
te zoeken. Voorafgegaan door de Fan
fare Concordia" wordt dan de feest
tocht 

"
naar het Raadhuis ondernomen. 

Een eindeloze stoet, fleurig als een
bloemperk. In het oog viel direct, de 
blanke stoet der "Prinses Irene-brigade" 
die door meisjes gevormd werd. En dan

14 tot en met 19 jaar: 
a. 1. Jo Smulders,
2. Hub. v. d. Loo;
b. 1. Henk van der Velden,
2. Adr. v. Overbeek.

20 tot en met 25 jaar: 
a. 1. H. Kelders, 2. P.
b. 1. M. v. Houtum,
2. H. Kronenburg.

26 tot en met 39 jaar: 
a. 1. Fr. v. d. Merendonk,
2. H. Smolders;
b. 1. W. Kranenburg,
2. W. Verhoeven.

40 tot en met 1()() jaar: 
1. L. Spierings, 2. J. de Laat.

Jammer, dat in de finale, waarvan Fr. 
v d Merendonk de overwinnaar werd, 
e�ig� valpartijen plaats hadden, die ge
lukkig nogal goed afliepen. 
Intussen was ook nog een wedstrijd in 
hardlopen gehouden over een afstand van 
ongeveer 1 km. Winnaar werd: 1. W. v. 
cl. Laar Gzn., 2. Fr. v. cl. Velden Hzn.,
3. H. v. Alphen, 4. H. de Laat, 5. Th. 
v. Diessen. ' • 
Een enonn publiek volgde de verrichtin
gen van deze amateurs tot het laatste 
ogenblik. 
In de middag zou het officieel hulde
betoon plaats hebben aan ons vorsten
huis in de vorm van een groot defilé van 
alle plaatselijke verenigingen en ambach
ten. Een sobere en waardige stoet. Bij 
het Raadhuis verzameld deed de Edel
achtbare Heer Burgemeester voorlezing 
van de Proclamatie van Hare ·Majesteit 
Koningin Juliana en het danktelegram, 
dat binnengekomen was, van het Ko
ninklijk Gezin, voor de gelukwensen door 
de Gemeente Haar aangeboden. 
Ondanks het buiïge weer verliep deze 
plechtigheid zeer indrukwekkend. 
Om 5 uur kon men een demonstratie in 
Reidansen bewonderen op de dansvloer 
voor het gemeentehuis, georganiseerd 
door de Jonge Boerinnenbond. Hierna 
begon het prijsdansen in drie groepen: 
Mooiste costume, kunstigste dans en

meest komische groep. 
In de avonduren werd er nog een con
cert gegeven door het Mannenkoor 
"Ons Genoegen", voor deze gelegenheid 
nog versterkt door een Dameskoor. Het 
geheel stond onder leiding van de heer 
Th. Prinsen. Er werd zeer verdienstelijk 
gezongen. 'n Pluimpje voor deze presta
tie om in korte tijd, met ongeoefende 
krac'hten zulk een concert te kunnen 
geven. 
Om 9 uur had op de dansvloer de verlo- , . 
ting plaats van de kolosale mik, ten bate 
van Kath. Thuisfront. De gelukkige win
naar was 1"1. van Weert. De afmetingen 
van de mik waren lengte 11() cm, 
breedte ± 35 cm., hoogte 20 cm. Wel
willend beschikbaar gesteld door een 
fi1111a ter plaatse. 
De clou van de avond was de grote 
schitterende fakkeloptocht, opgeluisterd 
door de Fanfare "Concordia". Vrijwel 
het gehele dorp nam aan deze stoet deel. 
Dit bracht de. stemming er voor goe� in. 
Men zal zich dit feest nog lang heugen. 
Het ging echt van harte. 
Daar kan geen kermis tegen op ! 

Toen te middernacht de Gildenbonds
harmonie van haar reis naar St. Oeden
rode op de Markt arriveerde, sloeg zij 
nog even de grote trom en nam de late 
feestvierders in een hossende rondgang 
op sleep. 
Met het Wilhelmus werd het enige en 
laatste brokje uitbundigheid van dit 
koninginnefeest geëindigd. 

De zangvereniging "Laetitia", \vier naan1 
in decoratieve letters met het muziekem
bleem als een ornament het front siert, 
heeft er een kostelijk bezit aan. 

die kleintjes van de bewaarschool, met 
hun poppenwagentjes en kruiwagens! 
Voor het Raadhuis een zanghulde van 
heldere merelstemmen, een toepasselijk 
woordje van· de Edelachtbare Heer Bur
gemeester en een gejubel zonder op
houden. 

Weer een Gouden Jubilé 

IN LENNISHEUVEL 
Zaterdag 4 September vierliif Lennisheu
vel zijn Oranjefeest. Van 9-12 uur had
den kinderspelen plaats in schoolver
band; daarna tractatie. 
's Middags om 2 uur opende de voorzit
ter van het feestcomité, de heer Maas, de 
feestelijkheden met 'n korte toespraak, 
die besloten werd met 'n driewerf "Lang 
leve 't Huis van Oranje". 
'n Tiental ruiters, onder leiding van Jan 
v. Kasteren verrasten de aanwezigen met
't prachtige nummer "carrousselrijden". 
Daarna vulde zich 't terrein met 22 spe
lers - mannen boven de 40 jaar. In 'n 
spannende match, waarbij handen, hoofd 
en benen duchtig werden gebruikt, won 
"Piepelsdorp" van Lennisheuvel met 
3-2. Scheidsrechter B Schelle leidde uit
stekend. 
De pauze werd gevul<l met touwtrekken. 
De Ronde van Lennisheuvel werd met
'n geweldige spurt gewonnen door Jan v. 
d. Loo in 8 min. en 35,2 sec. De hoofd
prijs voor hardlopen over 1500 m. viel in 
handen van Frans van Son. 
De dames toonden hun prestaties in
blindkruien. Daarna pauze. 
't Avondfeest werd ingezet met 'n vier
tal keurig uitgevoerde reidansen door de 
·meisjes van de jeugdvereniging onder
leiding van Tiny van Helvoort. Even 
later slipperden de eerste voeten over de 
vloer. Het Bal had 'n aanvang genomen. 
Gramofoonmuziek en mondorgelmuziek
van de jongens der jeugdvereniging wis
selden elkaar af. De prachtige geluidsin
stallatie van de Weleerw. Pater Pancra
tius, geheel belangeloos afgestaan -
waarvoor onze hartelijke dank - ver
sterkte de muziek en zang. 
Om elf uur werd door allen 't Wilhel

' mus uit volle borst gezongen en keerde 
eenieder voldaan huiswaarts. 

Direct na de overdracht concerteerde 
"Laetitia" onder directie van de heer 
Frans Schoenmakers, na de pauze ge
volgd door een gezamenlijk optreden met 
de zangverenigingen uit Vucht en 
Oisterwijk, waarvan de heer Schoenma
kers ook directeur is. 
Na het concert had de trekking plaats 
van de loterij, waaruit de kosten van de 
voor de kiosk gebruikte materi::den wor
den betaald. 
Het Koninginnefeest werd Zaterdag 4 
Sept. geopend met volksspelen en dans. 
Zondag begon het feest met de kinder
zanghulde. N;:i de middag voerden de 
jonge Boerinnekes onder leiding van mej. 
Schuurmans reidansen uit en om 5 uur 
kwamen de Senioren van Esch in het 
veld, om tot groot vermaak van het pu
bliek, een gecostumeerde voetbalmatch 
te spelen. 
Na een geanimeerd dansje kwam het 
einde van deze prettige dag. 
Maandag, 6 September, werd de viering 
van de Inhuldiging van Koningin Juliana 
ingezet met een plechtige H. Mis, en om 
half elf kwamen de \lendelers van het 
St. Willibrordus Gilde hun Vendeldemon
straties geven. 
Toen, om twee uur, de optocht, die met 
deelneming van _de Schutse, de Essche 
afd. der KA.B., Voetbalclub en enige 
buurtschappen, eei1 typische uitbeelding 
was van hetgeen onder het volk zoal 
leeft. 
Koningin Wilhelmina was middels een 
der praalwagens vanzelfsprekend de 
hoofdfiguur, omringd van "hofdames", 
ook de Nederlandse Maagd, een geliefd 
beeld in 'n optocht, was vertegenwoor
digd, evenals Z. Excellentie Minister 
Lieftinck, waarvan men in Esch "tabak "' 
schijnt te hebben". Begrijpelijk. 
De voetbalclub beeldde uit hoe onbe
speelbaar haar tegenwoordig voetbal
veld is, en hoe zij met medewerking van 

Na de middag kinderspelen op het voet
balterrein onder een stralende zon. 'n 
Leven en bewegen op alle hoeken, over
winningsgeroep, aanmoedigingen, ge
lach. Prijzen, tractatie. 'n Babylonische 
spraakverwarring bij de internationale
wedstrijd Liempde-Monthléry, n.l. tegen 
onze Franse logé's. 'n Vliegerwedstrijd. 
Voldoening op aller gezichten, als men
tegen zes uur zich weer naar het dorp 
begeeft, om de prijzen in ontvangst te 
nemen. 
Dan de fantastische sluiting van deze
feestdag door dè kinderlichtstoet, die 
als een lichtende slang achter het helle 
licht der fakkels bij de Fanfare, door her 
dorp kronkelde. Een uitbundigheid zon
der weerga. Een telkens opbruisen van 
het ;,Oranje Boven". 
Ja, dit w;:is de dag der kinderen. Neen,
toch van het hele dorp, want niemand 
had na afloop v;:in dit festijn nog behoef
te a;:in na-viering. 
Om negen uur daalde te samen met het
sprookje, dat in de sbpende kinderen 
nog eens werkelijkheid werd, een vre<lige 
rust over het dorp. 
Het was een schone dag geweest. 
5 September - De verwachtingen ge
wekt door de uitbundigheid van 31 
Augustus zouden ook deze dag niet te
leur gesteld worden. Al was de feeste
lijkheid van deze 5de September uiter
aard meer een intermezzo, toch slaagde 
deze dag tot aller voldoening. De plaat
selijke Rijvereniging "Prinses Irene" had 
een groot gedeelte van het programma 
voor haar rekening genomen. Het begon 
met een feeststoet door het dorp. 
Achter de herauten, reed de nieuwe ko
ningin hoog te paard gezeten, vergezeld 
van de Prins en de prinsesjes. Dan volg-
den de leden van de Rijvereniging. Op 
het feestterrein (weiland van de Kind. 
van Lieshout) werden de aanwezigen toe-

Nu van andere aard. Het betreft de 50-
jarig� echtvereniging van A. Kurvers en 
M. v. Nistelrooy. 19 September wordt 
het ge_vierd, en gewis onder grote be
langstelling van vrienden, kennissen en
buurtbewoners. 

Plaatselijk Nieuws 
DE OUDSTE INWOONSTER 
VAN BOXTEL IS JARIG. 

Zondag 12 September wordt Opoe 98 
jaar. 
Eigenlijk is het onze Opoe niet, maar 
wij noemen haar toch altijd zo, omdat 
onze veeljarige vriendschap familiaal 
geworden is. 
Haar naam is Pertina v;:in Roosmalen
Smits. 
Waarom wij er over schrijven in de 
kr;:int? 
Gewoonweg omdat ons Opoe nog niet 
oud is en als we er mee moeten wachten 
totdat ze op een 100-jarige lijkt, dan 
zitten \1e zelf al met grijze haren te 
kijken. Dus nu al vJst wat over haar 
verteld. 
Een beetje gereserveerd, want zij leest 
zelf nog de krant. Wel met een bril op 
maar zij houdt zelfs de "politiek" bij 
en een hoofdartikel wordt niet overge
slagen. 
Nu dan, zeg zelf 'ns, is dat iets voor 
een oud besje? 
Neen, neen, Opoe is nog niet oud. Dat 
kan men ook gewaar worden bij het 
kaartspel. Daar is zij nog meesterlijk in, 
en ...... pertinent. Toen wij laatst zaten 
toe te kijken achter de kaarten, waren 
we nog getuige van een "kaartkwestie". 
Nou, het spande er even over wat 
"troef" was, omdat zij zeker wist dat de 
gespeelde troef geen troef was! 
De laatste tijd houdt Opoe haar hand 

Het is nog een kras paar, al telt Toontje 
16 October 83 en z'n getrouwe 4 Dec. 
75 lentes, de portretten, ze zijn een 
beetje jonger dan de geportretteerden, 
wijzen het nog voldoende uit. 

wel 'ns achter het linkeroor als ze wordt 
aangesproken, maar ze is slechts zó'n 
klein beetje doof, dat Mieke, haar ka
menier, die nogal hard "getaald" is, 
omdat ze zelf "niet goed hoort", nog 
wel 'ns te horen krijgt dat zij niet zo 
hard behoeft te roepen. 
In de omgang is Opoe nog een vrolijke 
ziel. Vorige week Zondag toen haar 
,,jongste" dochter op bezoek was, heb
ben wij nog hartelijk zitten lachen om 
een smakelijk verteld "Liefdehuis"-ac
tualiteitje. 
En het mooiste van al _is, dat iedereen 
veel van "ons Opoe" houdt, en daarom 
wensen zusters en alle "oudjes" uit het 
Liefdehuis haar nog lang in haar mid
den te hebben. 

VERKEERSSTREMMING. 

\XI egens herstelwerkzaamheden aan de 
brug over de Dommel, op de Eindhoven
seweg, zal het verkeer over deze brug 
op Vrijdag 10 September van 5 uur voor
middag tot 10 uur namiddag of zoveel 
langer dan nodig of korter dan mogelijk 
is, volledig gestremd zijn. 
Het verkeer zal dan omgelegd worden 
over St. Michielsgestel, Schijndel eri St. 
Oedenrode. 

K.A.J.-LEIDERSRECOLLECTIE.
Zondagmorgen 12 September wordt er 
wederom een leidersrecollectie gegeven 
in De Kajuit. Vooraf zal men om 7 uur 
gezamenlijk de H. Mis in de H. Hart
kerk bijwonen. 

i 
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Het St. Willibrordusgilde te Esch Gesprek van Vanavond EERLIJK GEZEGD ... .. 
v. GILDEV AAN EN GILDEZILVER. De gildevaan draagt in elk gilde de leuze vooruit, waartoe de gildebroeders zich verbonden hebben; zij vertoont -aldus Jolles - een afbeelding van de Patroon, een of meer wapens van gemeente, beschermheer of schenker, een opschrift, een jaartal en soms enkele . woorden. Meestal bezitten de gildentwee oude vanen. De een - standaard genoemd - wordt door een ruiter gereden, het andere vaan wordt gedragen. Het rijden van de standaard is een recht dat bij de meeste gilden wordt verpacht aan de hoogst biedende; ook in Esch is dit het gebruik. In sommige gildekaarten is het merkwaardige voorschrift opgenomen, dat de standaardrijder ongehuwd moet zijn; een -nadere verklaring hieromtrent ontbreekt.Tot voor enige jaren hadden de meeste gilden geen aparte vanen om te "vendelen", althans in Brabant niet. De verklaring hiervoor ligt in het feit, dat het ven•delen met meer dan een vaan tegelijk, van oorsprong een Gelders gebruik is. Vandaar dan ook dat de meeste vendels die bij 't vendelen gebruikt worden, van jonge datum zijn. Aan de "acrobatiek" bij het vendelen wordt c,en gewichtige betekenis toegekend en de traditie wil dat de vendelgroet alleen gebracht mag worden aan geestelijke en wereldlijke autoriteiten. Bij de opleving die het gildewezen de laatste jaren allerwege te zien geeft, wordt er naar gestreefd dat deze oude traditie zich volledig zal herstellen. De Federatie van Schuttersgilden heeft hiermede al aardige successen geboekt. Gelijk bekend brachten Brabantse ven-. delzwaaiers na de bevrijding een groet aan de Koningin, brachten zij een eresaluut tijdens de openlucht-Mis in het Stadion bij de viering van • het zesde eeuwfeest van het Sacrament van Mirakel en zijn zij bij de jubileums- en kroningsfees_ten opnieuw aangetreden. De Federatie hoopt te bereiken dat in de toek?mst • ieder jubilerend gilde, vendelzwaai end de kerk binnentrekt voor de vendelgroet aan het Allerheiligste. Naast de stoere standaardrijder en de fiere zwaaiende vendelaars, ver·schaffen een of meer trommen en de zilver torsende" koning, luister aan de naar"buiten optredende gilden. Laten we vaandels, trom en zilver van het St. Willibrordusgilde eens nader beschouwen. Het gilde bezit een witzijden vaandel uit 1786 daterend, met de beeltenis van St. Willibrord. Daarnaast een rode damastzijden standaard - die vermoedelijk 

ONTHULLING GEDENKPLAAT OP STATION BOXTEL. Dinsdag 14 September om half 11 zal op het Station te Boxtel een gedenkplaat worden onthuld ter nagedachtenis van in de  oorlog om .het leven gekomen personeel der Nederlandse Spoorwegen. HET RASKONIJN. De op 20 en 21 November te houden •tentoonstelling belooft een succes te worden. Ruim honderd inschrijvingen kwamen reeds. binnen bij de onlangs gevormde tentoonstellingscommissie waarin de heren Kappen, V. d. Broek �n v. d. Plas zitting hebben. De heer Van Ham�nd is aangewezen als verzorger, terw11I aan de heer Hellings de algemene leiding is toevertrouwd. De tentoonstelling wordt gehouden in een van de zalen van de heer Jos.· v. Run. R. K. JONGE BOERENSTAND. Bij voldoende deelname zal deze winter een cursus bedrijfsleer worden gegeven. Aan deze cursus kunnen deelnemen personen in 't bezit van een diploma landbouwwintercursus of landbouwschool en andere personen boven de 21 jaa.r. Duur van deze cursus: één winter. Gegeven wordt naast bedrijfsleer ook nog boekhouden, rechts- en wetkennis en bedriifseconomie. Na deze cursus examen en ·bij slagen diploma. Opgave en inlichtingen tot 20 September bij J. de Koning. Bovendien wordt deze win.ter weer een voorbereidende landbouwcursus gegeven. Toegang tot deze cu�us hebben jongens boven de 14 jaar. Opgave tot 20 Sept. bij J. de Koning en J. v. Hees. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE BOXTEL van 31 Aug. t.e.m. 6 Sept. 1948. GEBOREN: Josina C. S. dochter van C. J. Nouwens en J. B. Stabel - Marie J.dochter van J. J. Schellekens en A. P. A.Driessen - Theodorus W. M. zoon vanA. C. Schuurmans en P. E. Barten -Henrica M. dochter van J. W. v. d. Bogaard en Th. Hölzken - Herman J.zoon van W.' G. M. Schellekens en H.v. d. Ven ..:.._ Wilhelmina M. dochter vanH. M. A. v. d. Schoot en P. Veldpaus -Johanna M. W. E. dochter van M. M. P.v. Wijck en W. M. E. de Kort - Wilhelmus J. M. zoon van Th. v. Kriekenen H. Schoonens ..:_ Carolina A. M.dochter van P. J. v. d. Loo en M. C.v. d. Aker - Catharina J. M. dochtervan G. de Bresser en J. Smulders - Johannes M. zoon van L. M. v. d. Wetering en A. Willemse. ONDERTROUWD: Reinier van de Langenberg en Antonius Wilhelmina Creij. GEHUWD': Petrus H. Pastoor en Gijsberta M. van den Brand. OVERLEDEN: Marinus H van Esch, ' -0ud 2 maanden. 

veel ouder is - waarop St. Willibrord Het Thuisfront is prachtig in z'n actie, eveneens voorkomt. Een viertal gilde- - maar het is wel iets te smal. broeders heeft zich in het vendelen be- Of liever gezegd, er zijn nog te veel kwaamd en zij beschikken daartoe over jongens en meisjes onder de tropenzon, enige nieuwe vendels van eenvoudige aan wie zelden of nooit gedacht wordt, uitvoèring. terwijl die toch juist in de voorste stel-De gildeschatten bestaan voorts uit een lingen dienst doen. hoge koperen trom uit het jaar 1828 en Ja, ook uit onze eigen parochies zijn er uit een collectie van 45 koningsschilden verschillenden. waarvàn 10 uit de 17e eeuw. Nu behoeven die geen versnaperingen te Het oudste schild is uit het jaar 1602 en ontvangen, geen kerstpakketten, neen; behoort tot de oudste schilden die in munitie komen ze tekort . Brabant gevonden worden; schilden uit En je zult altijd zien, juist als de strijd de 16e eeuw zijn nl. zeldzaam. Uitge-. zwaarder wordt, is de aanvoer zo niet zonderd de afbeeldingen van St. Willi- geheel afgesneden, dan toch heel mi-brord, komen op de schilden voorstel- niem. üogen voor ,van een ploeger, een voer- Weliswaar zijn het ech e stoottroepers man een klompenmaker een tuinman en kunnen dan ook een flinke stoot ver-een 'brouwer en afbeeldi�gen van vogel'. dragen, maar toch, dat mag voor ons schieten. Bij het gildezilver behoort een geen reden zijn die jongens en meisjes vogel de z.g. papegaai die het oudste a�n l��n lot �ver te laten. . . stuk van de zilver-collectie vonnt. Het.. 211 z11n overigens heel bescheiden, doch St. Willibrordusoilde bezit wel een vo- dat doet niets af aan onze verplichtingen gel doch deze is°niet zo oud als de oud- opzichtens hen, want zij werken en strij-ste schilden • den voor ons aller vaderland, al staanDe oudste �ogel is - evenals de gilde- zij -�an ook ?P versc�illende fro��en in kaart - spoorloos verdwenen. De enige l��-'-e, N. Gumea, Afrika, Australie, Bra-jaren geleden .overleden Keizer wist nog z1lie en nog veel meer zware posten. dat deze tweede en oudste vogel tot de U . b�grijp_t het toch _w�I, het zijn onzezilver-collectie behoorde. M1ss1onanssen en M1ss1ezusters. 
* * * Eerlijk, denkt U ook wel eens aan hen, en hebt U voor hen ook wel 'ns een geldelijk offertje over? 350-JARIG BESTAAN Laat het U gezegd zijn, de laatste tijd,nu er zo dikwijls en voor zo velerlei Tenslotte: op _7 November van dit jaar zal het dan 350 jaar geleden zijn dat de gildebroeders hun - vandaag als oudst bekende - reglement vaststelden. Want de gildekaart besluit aldus: "Op St. Willebrordt dach anno 1598 hebben de gemeijne gildebroeders van St. Willebrordt in den Dorpen van Essche desen, bekent te westen hemen carte, die sij gelooft hebben, in alle haren • poincte ende articelen te onderhouden". Of het St. Willibrordusgilde in genoemd jaar voor het eerst werd opgericht is niet bekend. Een naamlijst van de gildebroeders die een 70-tal jaren geleden werd vervaardigd, vermeldt wel in sierlijke letters: anno 1400, doch er is ons geen enkel historisch bewijs bekend, waaruit het bestaan van het gilde vóór 1598 zou blijken. Een grondig onderzoek van Rijks-, Gemeente- en Kerkarchief zou hieromtrent misschien nog nieuwe gezichtspunten kunnen brengen. Niettemin: het St. Willibrordusgilde bestaat op 7 November tenminste 350 jaar. Voor ons was het een aanleiding tot deze bijdragen, v0or het gilde en voor Esch moge het een aanleiding zijn tot een • feestelijke herdenking.Antoon v. d. Braak 

Actuêle Citaten HET AMERIKANSE NIEUWE LEERJAAR Bijna 32 millioen leerlingen hebben zich op Amerikaanse scholen en universiteiten laten inschrijven voor het nieuwe leerjaar, dat deze maand begint. Hiervan zullen 23 millioen leerlingen de lagere scholen en scholen voor uitgebreid lager onderwijs bezoeken1 ongeveer 6 millioen de H.B.S. en gymnasia, terwijl ongeveer 2½ millioen op hogescholen en universiteiten gaan studeren. De leerplannen van de middelbare scholen, welke er voorheen speciaal op berekend waren de studenten klaar te maken voor de hogeschool, hebben thans een .wijziging ondergaan teneinde de studenten, die iets meer willen bereiken dan een universitaire graad, in staat te stellen de problemen van het dagelijkse leven tegemoet te treden. Zo wordt er b.v. een grotere nadruk gelegd op practische ervaring in verband met het verkrijgen van vakbekwaamheid, terwijl tevens meer aandacht wordt besteed aan studie door persoonlijke waarneming van zaken van belang 
vqor de g.meenschap en 's lands regering. (U.S. Inform. Service). 

. 

BENE.... In ftelgië is men veront-

goede werken gevraagd is, zijn de Missionarissen en Missiezusters er bij velen overgeschoten. Maar denk eraan, hun werk is voor dé' allergrootste Koning, ons aller Koning, die kan geven en nemen, maar geven doet Hij altijd veel meer dan gij. En reken nu maar 1 
SPORT-NIEUWS BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. Een zwaar gehavende Boxtel-ploeg deed Zondag j.l. een wanhopige poging om de Rotterdamse gasten, die zich ontpopten als matige derde klassers, nog zo goed mogelijk partij te geven. En tot de rust wist men de zwakke plekken zowaar nog wat te camoufleren, doch na de thee zagen de talrijke maar teleurgestelde toeschouwers "Boxtel" als een kaartenhuis in elkaar schuiven. Het werd 4-0, enerzijds door ontstellende fouten in de gammele verdediging, anderzijds door een voorhoede, die zonder enig verband, maar ook zonder fortuin, de eer trachtte te redden. Gelukkig kan deze wedstrijd niet als maatstaf gelden voor de komende competitie, waarin "Boxtel" weer ongeveer volledig hoopt uit te komen en waannee a.s. Zondag het begin zal worden gemaakt met de uitwedstrijd tegen Bata, welke ploeg zonder twijfel op een feilloze start rekent. Het zal "Boxtel" niet gemakkelijk vallen de Bata-lui een of twee kostbare winstpunten afhandig te maken, doch in het v.erleden zijn deze ontmoetingen ook wel eens - tegen alle verwachting in - op een Boxtel-zege uitgedraaid. Wie weet .. . . . .  K.S.V. ,,O.D.C." Swift (Roermond) - O.D.C. 2 - 3 Deze faire, in stromende regen gespeelde wedstrijd eindigde in een verdiende overwinning voor O.D.C. Het was een gezellig uitstapje, en ondanks het slechte weer bleef de stemming opperbest. En nu a.s. Zondag de ouverture van de grote strijd 1948-'49. Wat zal de competitie brengen? Zal O.D,C. een kans maken? Vragen waar niemand antwoord op kan geven. Competitie is nu eenmaal heel iets anders dan vriendschappelijke wedstrijden, bekerwedstrijden of tournooien. Het zegt zo bitter weinig of men uit deze wedstrijden goede of slechte resultaten heeft behaald. Zeker zijn het althans geen maatstaven voor de competitie. Het enige wat we met zekerheid weten is, dat O.D.C. een goed getraind elftal bezit, dat voor geen enkel elftal uit de • afdeling onder behoeft te doen. Om kampioen te worden spreken echter nog verschillende andere factoren mee, die buiten bereik liggen van de spelers en nu is het maar afwachten, of deze tegen of voor je zijn. O.D.C. ope11t met de wedstrijd tegenVlijmense Boys, en scheidsrechter is C.Brekelmans uit Tilburg.Van deze plaats willen wij belanghebbenden er op wijzen, dat terreinkaartenvo:r 1948-'49 verkrijgbaar zijn aan dekassa en dat uitsluitend geldig is de

Sinds eeuwen heeft het Nederlandse volk onder de nationale emblemen en kentekenen: het rood-wit-blauw, de Nederlandse leeuw en het 'trotse devies "Je Maintiendraî' zijn saamhorigheid begrepen, onder hen is onze zelfstandigheid geformeerd en de vrijheid bevochten., Talloze Nederlanders lieten onder het rood-wit-blauw het leven. De Nederlandse driekleur, met haar banen in de lengte, behoort tot de landsheerlijke vlaggen. Zij is niet onze eerste vlag. Toen het merendeel der Nederlandse gewesten onàer één heer was gekomen aan het eind der l 5e eeuw, ontstond voor algemene expedities een centrale vlag. Het was de banier van de Bourgondische Heer, een wit doek met twee rode kruiselings over elkaar gelegde "vuurschietende" lauwertakken, het Bourgondische kruis. Ook onder het Oostenrijkse Huis bleef deze vlag in zwang. Doch de Nederlandse gewesten kwamen tegen hun Heer, Koning Filips Il, in opstand en . de Prins van Oranje stelde zich aan het hoofd van de rebellen. De watergeuzen, handelend in opdracht van die prins, deden overal de vijand afbreuk en zij deden dit onder een driekleurige vlag. ,,Oranje, wit en blauw" of "Oranje, blanche, bleu", kleuren· ontleend aan de livrei van hun aanvoerder, de Prins van Oranje, die deze kleuren in zijn wapen voerde. Het was dus een vlag, waaruit duidelijk het verband met de aanvoerder .bleek, wat eveneens in haar naam "Prinsenvlag" tot uiting kwam" Wanneer de prinsenvlag voor het eerst gehesen werd, is onbekend, doch wij ontmoeten haar reeds op afbeeldingen van de allereerste phasen van de opstand. Men voerde haar in drie, zes en soms in negen banen, ook wel als stralen uit een cirkel; men heeft de kleuren door elkaar gehaspeld en eerst tegen het einde der zestiende eeuw was er sprake van enige uniformiteit. Na 1630 begon, blijkens schilderijen uit die tijd, het rood de oranjebaan te vervangen. Daar er in 1630 geen aanleiding bestond een anti-Oranjegezind motief aan te nemen, is het onjuist aan de kleurwisseling een politieke betekenis te hechten. De reden wordt wel gezocht in het feit, dat de zwakke kleur oranje op zee moeilijker was te onderscheiden dan rood en ook het donkere blauw beter zichtbaar. was. Wat hiervan zij, het is opmerkelijk, dat sinds ongeveer 1630 onze nationale vlag rood, wit en blauw vertoont en in die kleuren evengoed de naam prinsenvlag bleef dragen. Het oranje, blanje, bleu bleef echter eveneens in zwang. Naast deze twee vlaggen verscheen een derde officiële vlag, de "Generaliteitsvlag". De Unie, die als staatsvlag echter nooit dezelfde plaats als de driekleur heeft ingenomen. Zij Jroeg ootspronkelijk de 
witte kleur. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor donateurskaarten. Het 2e elftal begint met de uitwedstrijd tegen Zwaluw, Vught. Wanneer de voortekenen niet bedriegen, zal ook dit elftal dit seizoen van zich doen sprèken. BOXTELSE BILJART BOND. De B.B.B. zal op Donderdag 16 Sept. om 8 uur precies, een algemene ledenvergadering houden, in het clublokaal van "Krijt op Tijd" gevestigd bij de heer C. v. Boxtel, Markt 5.Aangezien de agenda zeer belangrijk is,verzoeken wij van elke vereniging eenzoo groot aantal leden als enigszins mogelijk is aanwezig te doen zijn. Dehoofdschotel van de agenda is wel decompetitie, die zo spoedig mogelijk eenaanvang moet nemen, aangezien deB.B.B. thans 10 clubs met een ledentalvan bijna 300 mensen in haar gelederen,alle zeilen moet bijzetten (met uw allermedewerking) om de competitie-wedstrijden zo spoedig mogelijk op gang tekrijgen.Geeft allen blijk van uw belangstelling.DAMNIEUWS. Door de E. B. D. wordt op Dinsdag 14 September a.s. een simultaan-séance georganiseerd, waarvoor de bereids alhier bekend geworden oud-hoofdklassespeler, de Heer Brandon, uit Amsterdam, zijn medewerking wil verlenen. Ook voor niet-leden wordt de gelegenheid geboden om aan deze simultaanséance deel te nemen, waarvoor alle damliefhebbers uit Boxtel en omgeving om 8 uur 's avonds in het clublokaal, Hotel 

rodê Hollandse Leeuw uit het Statenwapen op een goud veld, later een gouden leeuw op een rood veld. Een tegenstelling met de prinsenvlag markeerde zij niet en op oude afbeeldingen van zeegevechten of scheepsacties ziet men ze zusterlijk naast elkaar wapperen, als zodanig een aardige illustratie vormend van onze gecompliceerde staatsvorm, met de twee gezagscentra, de stadhouder en de Staten-Generaal. De verscheidenheid in het beeld der nationale vlag tijdens de Republiek der Ver. Provinciën toont reeds duidelijk, dat een vlag geen onveranderlijk voorwerp is, en dat zij meegroeit met het land, door haar mutaties dikwijls een spiegelbeeld vormend van de geschiedenis dier natie. De omwenteling in Nederland in het laatste decennium der 18e eeuw en de Franse overheersing bracht het land een andere vlag. De naam prinsenvlag werd verboden; in het rood-wit-blauw (kleu;en, die· de Franse bevrijders, naar analogie van hun eigen driekleur, niet onwelgevallig waren) kwam geen verandering, doch de rode baan werd in 1796 verfraaid met de beeltenis van een Nederlandse maagd, aan haar voeten een leeuw, in de ene hand een schild met de Romeinse fasces, in de andere een lans bekroond met de vrijheidshoed. Het bestaan van deze vlag is van even korte duur geweest als dat van haar schepper ,,De Bataafse. Republiek". Koning Lodewijk Napoleon, die een Nederlands beleid wilde voeren, ontzag zoveel mogelijk nationale gevoeligheden. Hij schafte de vrijheidsmaagd af en herstelde de oude driekleur. Doch juist zijn Nederlands beleid verkorf het voor hem bij Napoleon. Nederland werd ingelijfd en de nationale vlag door de keizerlijke Franse vervangen. 1813 bracht het herstel der. onafhankelijkheid en de terugkeer van Oran-je. Van zolders en uit kelders kwam de driekleur, die daar drie jaar lang op betere tijden had liggen wachten, weer te voorschijn. En daar men toen vooral gaarne zijn verbondenheid met Oranje wilde tonen, was het niet alleen het roodwit-blauw, maar even vaak het oranjeblanje-bleu, dat van de daken wapperde. Welke van die twee vlaggen de Rijksvlag zou zijn, heeft men niet vastgesteld. Tot voor kort hadden beide dezelfde rechten, hoewel het rood-wit-blauw gewoonlijk de voorrang had, hetgeen blijkt uit het feit, dat niet alleen dit doek van staatsgebouwen uitgehangen werd, maar ook dat de koning voor zijn persoonlijke standaard het rood-wit-blauw koos, met het rijkswapen in de witte baan. Van die tijd stamt ook het spontaan gebruik om naast de nationale vlag een oranje-wimpel te hijsen ter uitdrukking van de verbondenheid met het vorstenhuis. Een wettelijk vastgelegde vorm heeft de nationale vlag in 1937 gekregen, toen bij koninklijk besluit als haar kleuren rood-'wit-blauw werd bepaald. 
Theuwkens, worden verwacht. Op Dinsdag 7 Sept. j.l. werd door de Heer Brandon voor een .6-tal borden gespeeld met als resultaat: 1 gewonnen, 4 remise en I verloren partij. Alleen de heer Schuurmans _van de E.B.D. wist zijn partij te winnen. De 1 e klasse afd. B is als volgt ingedeeld: A.D.A. te Ammerzoden, ex-hoofdklasse;D.V.S. te Schijndel (reeds 2 maal kampioen der afdeling); Excelsior (2), DenBosch, (No. 2 der ranglijst vorige competitie); E.D.G. St. Michiels-Gestel;D.C.O. te Oss; B.D.C. te Berlicum enE.B.D. te Boxtel.
Algemeen Nieuws ZANGFESTIVAL TE HILVERSUM. Tegen het einde van dit jaar zal te Hilversum een groot festival worden gehouden, waaraan gemengde- en mannenkoren, alsmede kwartetten en dubbelkwartetten kunnen deelnemen. Het ligt in de bedoeling, dat uitsluitend werken gezongen worden van tot het Nederlandse taalgebied behorende componisten (Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika). Om een harmonische programmasamenstelling te verzekeren zijn de verplichte werken met gro'te nauwgezetheid gekozen. Ook aan de keuze der vrije nummers zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Na afloop van het festival zal ieder deelnemend ensemble een gramafoonplaad van het verplichte- en vrije wèrk worden aangeboden. 

rust over de onevenwichtigheid, die er op het ogenblik in Nederland bestaat tussen het bedrag der in omloop zijnde bankbiljetten en het loon- en prijspeil. Men vreest dat het overtollige "zachte geld" uit Nederland naar België en Luxemburg zal afvloeien, wanneer de drie landen in een economische unie verenigd zullen worden. Een oplossing, die door de Belgische ambtenaren en deskun.digen aan de Nederlanders aan de hand gedaan werd, doch tot dusverre weinig enthousiast ontvangen werd is de opheffing van staatssubsidies op het levensmiddelenpakket, teneinde het loon- en prijspeil te verhogen en meer in overeenstemming te brengen met dat in België en Luxemburg 
"------�--Zondag 19 September a.s. f hopen onze geliefde ouders f hun Gouden Echtjubileum i te vieren. De plechtige H. Mis uit dankbaarheid zal geschieden om half elf. iDat God hen nog lang mag sparen is de wens hunner 

Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik familie, vrienden, buurtbewoners, bestuur en leden van Boxtels Harmonie voor de hartelijke ontvangst bij mijn terugkeer uit Indonesië. 

Begin October net Meisje gevraagd, voor dag of dag en nacht bij W. v. d. Laar, Prins Bernhardstraat 7. 
Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn �an de nalatenschap van wijlen de We!Eerw. Heer FR. J. M. BLESS, overleden te Eindhoven 14 Juli 1948, worden verzocht hiervan opgave, resp. betaling te doen ten kantore van Notaris Mr. H. Janssen te Eindhoven. .... LUX Tijdens de te Leuven ge-lwuden Vlaamse Sociale Week heeft de Belgische minister van Financiën Eyskens verklaard, dat de Belgische algemene uitvoertendenz de laatste maanden vertraagd is. Als oorzaak hiervan noemde hij de problemen, die verband houden met de deviezen, de leveringstermijnen en de hoge Belgische prijzen. De heer Eyskens verklaarde, dat vooral de situatie op de arbeidsmarkt de aandacht der regering heeft, vooral daar waar zich crisisverschijnselen voordoen. De economische strijd, aldus de minister, wordt dagelijks scherper en België zal zich, wil het buitenlandse markt�n veroveren, tevreden moeten stellen met kleinere winstmarges. Spr. stelde veel verwachtingen in de structuurhervorming in de Belgische economie en hoopte dat deze tot een billijke verdeling van de nationale rijkdommen en een vergroting der productie zal bijdragen. (De Tijd). 

kinderen. i: KINDEREN KURVERS 1 1 v. Hornstraat 41. ® Gelegenheid tot feliciteren ivan 2 tot 3 uur. f ----w• 
Mijn hartelijke dank aan allenvoor de sym.pathieke belangstelling ondervonden bij de _aan mij toegekende Koninklijke o_nderscheiding. M. VAN ESCHMolenstraat 81.
Te koop: jongensfiets voor leeftijd 8-14 jaar. v. Salmstraat 6. 
Huisnaaister gevraagd. Mevr. Vekemans, Stationstraat 39. 

Opper Wachtm. Instr. F. SCHüLLER.
In oprecht hartelijke dank gaan mijn gedachten uit naar mijn buurtvrienden, naar het feestcomité en naar allen, die door hun buitengewone belangstelling en hun spontaan en innig medeleven in de vreugde van mijne H. Priesterwijding en Eerste H. Mis, deze dagen voor mij onvergetelijk hebben gemaakt. Aan U allen nogmaals mijn hartelijke dank! Pater B. van Roosmalen Oblaat van Maria. 
R.K Jongedame, in het bezitvan diploma ULO, leeftijd 17jaar, biedt zich aan voor eenhaar passende betrekking. Brieven onder nr. 73.

Te koop: een toom beste biggen en een hoogkar, keuze uit twee, bij P. van Oorschot, Casteren B 23, Liempde. Een toom beste G. Y.-biggen waaronder gemerkt voor stamboek, te koop bij H. Voets, Hal 14. Gevraagd: Dagmeisje. W. v. Dongen-Meijs. v. Osch & v. Leeuwenstraat 11. 
Te huur gevraagd: 2 gemeubileerde of ongemeubileerde kamers met kookgelegenheid. Brieven nr. 33, Molenstraat 19 Te koop: Zeer goede meisjesfiets, merk Gazelle (leeftijd 7 tot 16 jaar). Wil ook ruilen tegen zeer goed damesrijwiel. Adres Molenstraat 19. 
Te koop: Vloerkleed, bruine tweedjas en winterjas, Bosscheweg 119. 

Kruidenierswaren 

Jac.v.Son 
Lennisheuvel 29. 

Grote voorr�d 

Grutterswaren o.a. HAVERMOUTHAVERMEELGORTMOUT HARDE GORT BOEKWEITMEEL PANNEKOEKENMEEL 
en alle soorte.n DRANKEN. 



NEDERLANDS FABRIKAAT 

Dames- en Herenrijwielen Firma Dodemont
in de merken: Willem II, Simplêx, Cycloïde, Jonker, Elegant, Serva en Magneet 

At deu djwiehn !lijn, ook in spodája,idat, uit 1JOO.uaad twe&aac

Vugh_terstraat 81 • Tel. 7381 • Den Bosch 

Best geoutilleerde 
rijwielreparatie-inrichting der stad 

R. K. Huishoudschool N. C. 8. 
Leerlingen welke zich opgegeven hebben 
voor de v o l g e n d e  a v o n d c u r s uss e n  
worden verwacht : 
a. le jaars kookcursus

Dinsdag 14 Sept. om half 7 
b. 2e jaars kookcursus• Donderdag 16 Sept. om half 7 
c. le jaars knip• en naaicursus

Woensdag 15 Sept. om half 7 
d. 2e jaars knip- en naaicursus

Dinsdag 14 Sept. om half 7 
• \ 

Stoomwasserij "De Sluisweide", Boxtel 
vraagt: 

eenige nette meisjes 
voor de mangelkamer en
een flinke jonge man 
als leerling wasmeester. 

Persoonlijk aanbieden Molenpad 1, B oxtel.

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

MEVROUW
Carpay::Kuypers 

LERAR ES M.O.

Electr. Honingzemerij 
,,Het Zuiden"• Boxtel-

GEVRAAGD:
mannelijke 

- • -
- - --

�-r-

t, 

.. 

Heeft haar lessen in
E N G E L S, ENGELSE- EN 
NEDERLANDSE HANDELS· 
CORRESPONDENTIE 

�!��!(!�!'!.�!,:�hl , \� l' 121" / ,_ 

r:-------, 
1 De school beg i_nt 1 _

1 HAAST U ! ! ! 1 
1 1 

�
--

- 1 

lr. - 1 
1 �J.f -�· H .tl ll l!ll � '19. 

1 

IBOVENDEERTI 

1 
heeft 1 ,voor onze schoolgaande jeugd 

1 een ENORM STERKE schoen, 1 
met s peciaal  VERSTERKTE 

1 NEUZEN en verzwaarde zolen. 1 

L !� :.
T 

��c:::.. _J 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Bij Vos Uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht 1 

vos 
Stationstraat 44 

Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit. 
weer aangevangen 

Sollicitaties schriftelijk te -------------------------------richten aan bovenvermeld ------------------adres,
Rechterstraat 44, BOXTEL ________ _ 

Notaris P. Mertens H. de Rooij-v, Laarhoven
te BOXTEL Boter, �aas 

zal aldaar publiek verkopen en Eieren op Dinsdag 14 September 1948 

Kru·iden·ierswaren voorm. 10 uur voor de Heer Josephus van der Meijden, Fijne Vleeswaren caféhouder wonende te Box-

'
n 

!Bei€ MOET van de VAKMAN komen

En dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED! 
DAT WEET IEDEREEN 

VAN MAAREN - Vughterstraat 25 - 's-Hertogenbosch tel, Spoorstraat 1 op het ter- Breukelsestraat 89 rein tegenover zijn café aan ---------'---------------------------de Spoorstraat, om contant 
geld: balken, palen, latten enbrandhout en een partij dakpannen en wat verder te koopzal worden aangeboden. 
Bezichtiging daags voor de verkoping. 
Alléén 

DEGELIJKE 
kwaliteit 

.Corsetten 
BUIKBANDEN 

CORSETTEN met binnenband 

STEP-IN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT25

DEN BOSCH

Elastieken 

Kousen 
in diverse prijzen

Onttrekking wegen 
aan het openbaar verkeer. 

Burgemeester en Wethouders der gemeente Boxtel:
gelet op het bepaalde in artikel 10 der Wegenwet;

brengen ter openbare kennis: 

dat het voornemen bestaat tot onttrekking aan het
openbaar verkeet :
a. van een gedeelte van de op de wegenlegger

der gemeente Boxtel onder nummer 20 aange
geven weg;

VAN MAAREN b. van de op de wegenlegger der gemeente Boxtel
onder nummer 10 aangegeven weg;VUGHTERSTRAAT 25

DEN BOSCH
---------

Wij verwachten binnen 
enkele dagen een 

prachtige sortering 
wollen babygoed 

c. van de op de wegenlegger der gemeente Boxtel
onder nummer 426 aangegeven weg.

Belanghebbenden kunnen tegen deze voorgeno
men onttrekking hun bezwaren !3chriftelijk inbren
gen bij de raad der gemeente Boxtel vóór 1 Octo
ber 1948.
Situatie-tekeningen, waarop de in deze bekend-JURKJES making bedoelde wegen zijn aangegeven, liggenPAKJES voor eenieder ter gemeente-sec�etarie ( afdelingOVERGOOIERTJES 1 3lçiemene �aken) ter inzage tot 1 October a.s,MANTELTJES m. capuchon! _ -

CaPE'S, etc. etc. Boxtel, 7 September 1948.

F. J. Witteveen's 
Manufacturen- & Confectiebedrijf 
Rechterstraat 18 • Boxtel 

Bu�gemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, 
Drs. M. A.M. VAN HELVOORT 
De secretaris, J. P.C. VAN DEN HOUT

Onze zaak is a.s. Woensdag 15 Sept. 
vanaf 12 uur n.m. 

wegens bijzondere omstandigheden gesloten. 
F. J. WITTEVEEN'S 

Manuf�cturen- en Confectiebedrijf 
Stationstraat 18 Boxtel 

Te koop DUBBEL WOONHUIS 
met grote inrijpoort, met tuin en berg
plaats, gelegen Eindhovenseweg 15.

Te bevragen en inlichtingen Stationstraat 38. 

Voor 
B R I L L E N naar 

F. P. v. Langen & Zn" Stationstraat 62 ' Rijks Gediplomeerd Opticiën
Leverancier van AL LE Ziekenfondsen. 

Wie zoekt prettige werkkring in Amsterdam ? 
Wij hebben drie meisjes van buiten intern en hebben
JlOg pla<1,h, voor een beschaafd R.K. meisje

als winkeljuffrouw in broodbakkerij� 
Huiselijk verkeer en goede behandeling, behoorlijk loon. 

Voor aanbieding, adres: 

S. Meijssen, Alb, Cuypstr, 78, Amsterdam-Zuid,

LIMONADE·SIRODP 
zonder inlevering 

Deze week voor onze klanten 
BIJ aankoop van minst'sns FI. 4. -

·aan levensmiddelen ontvangt U 

FLES HEERLIJKE 

Limonade· Siroop voor f 1.25 
Inhoud 0.8 Liter 

Neemt Aveha tot Kruidenier 
* U profiteert dan __ regelmatig van onze 

bijzondere reclame aanbiedingen 

* Met uw bonnen voor Rijst, Slaolie, 
Koffie, Thee, enz. naar AVEHA, 'de 
beste waren tegen de laagste prijzen. 

'n Vloerkleed naar maat! 
, Wij beschikken over meerdere 

kleuren wol moquette in 70 �n 
100 cm breedte. Wij kunnen 
voor U hiervan 'n afgepast 
karpet maken. 
Gaarne geven wij hierover nader 
advies. 

1. J. Wïttween
WONINGINRICHTING 

RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL 

DRUKKERIJ TIELEN is 'de drukkerij V�Ór l,��dels-,_ reclaffle- en familiedrukWerk 
> - - • ,� - • - -

. 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel

1 



Bijlage 

!Bca4am's Caurwn 
No. 198 - 10 SEPT. 1948. 

Distributie=Nieuws 

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 12 September 
tot en met 25 September 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonnen voor brood 
207-1, 207-2 Brood: 800 gram brood.
208 Brood : 400 gram brood.
Alle bonkaarten 
209 Algemeen: 120 gram spijsolie. 
21 O Algemeen: 250 gram boter of mar-

garine of 200 gram vet. 
211 Algemeen: 1 ei. 
212 Algemeen: 200 gram rijst. 
213 Algemeen: 400 gram brood 
Bonkaarten KA, KB, KC 810 
215 Algemeen: 250 gram boter of marj 

garine of 200 gram vet. 
216 Algemeen: 200 gram kaas of 250 

gram korstl. kaas. 
217 Algemeen: 50 gram thee. 
218 Algemeen: 125 gram koffie. 
219 Algemeen: 250 gram waspoeder. 
220 Algemeen: 750 gram suiker, boter-

hamstrooisel, enz., 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

B 229: 200 gram kaas of 250 gram 
korstl. kaas. 

Bonkaarten KD, KE 810 
221 Algemeen: 125 gram boter of mar

garine of 100 gram vet. 
222 Algemeen: 100 gram kaas -"of 125 

gram korstl. kaas. 
223 Algemeen: 500 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of 1000 gram jam, stroop, enz., 
of 500 gram versnaperingen. 

224 Algemeen: 500 gram waspoeder. 
E 235: 500 gram bloem of zelfrijzend 

bakmeel of kindermeel of kinder
biscuits. 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QB, QC, 808 
105. Versnaperingen: 200 gram versna

peringen,
of 200 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz.,
of 400 gram jam, stroop, enz.

108 Versnaperingen: 100 gram versna
peringen, 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam. stroop, enz. 

Bonkaarten ZA ZB, ZC, ZD, ZE, MD, 
MF, MH 810 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken) 
Geldig zijn de bonnen van de strook 
Q. 
Deze bonnen zijn 14 dagen· geldig. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 10 September a.s. worden ge
bruikt. 

Sociale Verzekeringen 
HET INV ALIDITEITSONDERZOEK. 

In verband met de wetsvoorstellen tot 
aanvulling van renten krachtens de In
validiteitswet en de daarbij gepaard 
gaande Kinderbijslag, behandelde ik in 
het vorig artikel WIE recht op rente 
hebben en het voorafgaande geneeskun
dig onderzoek. 
Waar het medisch niet steeds is vast te 
stellen of iemand meer dan 2/3 arbeids
ongeschikt is, zal een loonkundig rapport 
nodig zijn. Daarvoor is een onderzoek 
noodzakelijk naar het bedrag, dat be
trokkene met de overgebleven arbeids
geschiktheid verdient, of, indien hij nog 
niet werkt, zou kunnen verdienen. 
De Raad van Arbeid wijst voor derge
lijke gevallen een loonkundige aan. In
dien betrokkene zich met de uitslag van 
het onderzoek van de loonkundige niet 
kan verenigen, kan hij een nader onder
zoek aanvragen door een Commissie van 
drie loonkundigen. 
Als loonkundige wordt door de Raad 
van Arbeid een ambtenaar aangewezen 
van wie wordt aangenomen, dat hij de 
nodige kennis en bekwaamheid bezit dit 
werk naar behoren te verrichten. Als 
regel worden daarvoor genomen de bui
tendienst-ambtçnaren van deze instellin
gen, daar deze in aanraking komen met 
alle loonbepalingen en schattingen van 
arbeidsprestaties onder andere bij onge
valsbehandeling en de technische eisen, 
welke voor verschillende beroepen beno
digd zijn, waardoor zij als het ware van 
nature de aangewezen loonkundigen zijn. 
Het loonkundig onderzoek zal moeten 
gaan over de volgende punten : 
1. Het "beroep" van betrokkene;
2. Oorzaak der invaliditeit;
3. Loon van betrokkene als valide ar

beider;
4. Arbeid en loon als invalide arbeider;
6. Vergelijking van de lonen onder 3,

4 en 5 bedoeld voor het opstellen

van de conclusie. 
1. Het beroep. Voor betrokkene is het
van groot belang dat zijn juiste beroep
wordt vastgesteld, aanzien dit meer cor
respondeert met het loon van de soort
gelijke valide werkman, waarnaar zijn in
validiteit moet worden vastgesteld, als
mede het werk dat hem kan worden op
gedragen in verband met zijn vroeger
beroep en opleiding.
Verder moet worden nagegaan het ge
schoold of ongeschoold zijn, zulks voor
de vergelijking met een geschoolde of
ongeschoolde gelijksoortige werkman.
Over het algemeen kan het laatst uitge
oefende beroep als valide werkman wor
den aangenomen wanneer dit geruime
tijd is uitgeoefend.
2. Oorzaak der invaliditeit.
Hoewel geen geneeskundige, zal ook de
loonkundige de oorzaak der invaliditeit
moeten weten, aangezien hij daaruit de
overblijvende arbeidsgeschiktheid kan na
gaan, wat nodig is bij het beoordelen
welk werk betrokkene naar billijkheid
zou kunnen worden opgedragen. 1 let is
n.l. een heel groot verschil of men een
gewezen t.b.c.-patiënt aan het werk moet
stellen of een één-armige_
3. Het loon van betrokkene als valide
arbeider zal bekend moeten zijn, daar
dit loon vergeleken moet worden met het
loon va!J de soortgelijke valide arbeider.
Deze beide lonen mogen elkaar niet veel
ontlopen, daar er als er grote verschillen
zijn geen sprake kan zijn van gelijksoor
tigheid. Dit kan b.v. ontstaan wanneer
beiden .eenzelfde beroep uitoefenen en
de een een uitzonderlijk goede kracht
is en de ander een middelmatige of min
der "goede".
4. Arbeid en beloning als invalide.
Verricht iemand arbeid dan moet eerst
worden nagegaan of het door hem ont
vangen loon, loon is voor geleverde
prestatie dan wel een deel is wegens lief
dadigheid. Dit laatste komt vaak voor
als een invalide in dienst blijft van de
onderneming waar hij lang in dienst is

Gaat U verhuizen? 
Geef dan per briefje uw oud en nieuw adres op aan het post

kantoor. - Koop dan tegelijkertijd aan het loket enige for

mulieren van adreswijziging à 2 cent per stuk en stuur die 

aan familie, kennissen, Bureau van Bevolking en aan Bra
bants Centrum. Uw post wordt dan aan uw nieuwe adres 

bezorgd, U hebt voldaan aan uw verplichting aan het bevol- , 

kingsbureau van de gemeente EN U ONTVANGT DE 

COURANT ZONDER ONDERBREKING OP HET 

NIEUWE ADRES. - Het is een kleine moeite, kost weinig 
geld, U bespaart anderen onnodige last en het is voor U zelf 

een heel groot gemak. 

Denkt U er even aan ? 

En doe het aanstonds ! 

geweest en invalide is geworden. In deze 
gevallen mag alleen de "loonwaarde" 
worden berekend en niet de "toegift". 
-Meestal zal moeten worden nagegaan of
er soms valide personen zijn die het
werk van de invalide ook doen en wat
die er mede verdienen. Dikwijls verrich
ten invaliden "jongenswerk". De loon
waarde is dan het bedrag dat een jon
gen met soortgelijk werk verdient.
Werkt een betrokkene niet, dan moet
men nagaan welk werk hem kan wor
den opgedragen, rekening houdende met
zijn beroep en opleiding. Zo zal men
courantenbezorgen en wachtdiensten niet
aan een geschoolde mogen opdragen.
De vraag of hij een bepaald werk kan
krijgen, speelt geen rol, het is alleen de
vraag of hij het kan verrichten. Het be
trokken werk moet echter zijn ter plaat
se of in de naaste omgeving waar be
trokkene gewoonlijk werkte. Zo zal men
niet kunnen eisen dat een invalide atbei
der van het platteland, portierswerk
zaamheden gaat verrichten in een grote
stad, waar hij zich zou moeten gaan
vestioen.
5. Loon van soortgelijke valide arbei
ders. Een soortgelijk arbeider is een ar
beider van hetzelfde geslacht en beroep
als betrokkene, van ongeveer dezelfde
leeftijd, werkzaam op ongeveer dezelfde
loonvoorwaarden. Men zal steeds een
groep moeten nemen om een juist gemid
deld loon te verkrijgen, waarbij de lonen
worden genomen op het moment van het
onderzoek geldend.
6. Conclusie. Is nu eindelijk vastge
steld het beroep, de loonwaarde van het
werk dat betrokkene verricht of verrich
ten kan en het loon van een soortgelijke
valide werkman, dan rest na te gaan of
betrokkene minder verdient of verdienen
kan den één derde van het loon van de
soortgelijke werkman en dit in een con
clusie vast te leggen. Verdient betrok
kene minder dan één derde vorenbe
doeld, clan is hij loonkundig invalide in
de zin der Invaliditeitswet.
In het volgende artikel enige duidelijke
voorbeelden.

H. v. cl. K.

PARO_CHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Zondag 12 September 

Een goed Katholiek is IN de kerk,
als de H. Mis begjnt en verlaat
eerst DAN de kerk, als de priester
naar de sacristie terugkeert. 

De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis, 
die wordt opgedragen voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn van de parochie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 2e 
schaal voor de bizonclere noden van het 
Episcopaat, welke bizoncler in de mild
clacligheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. A.s. Zondag is het schaalcollec
te voor het seminarie. 
Om kwart voor 12 Mariagarcle in de 
kapel op Duinendaal. Hedenmiddag om 
haH 4 H. Familie en van avond om 7 

uur Lof met Rozenhoedje. 
In de loop van deze maand zullen de 
Prefecten van de H. Familie de gelden 
van de St. Pieterspenning ophalen. Deze 
bijdrage geldt voor iedere parochiaan 
boven de Plechtige I:-1. Communie en be
draagt 12 et. per persoon. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen. In de vastenwet is 
op deze dagen gedispenseerd, niet echter 
in de onthoudingswet, zodat het op deze 
dagen verboden is, vlees of jus uit vlees 
te gebruiken. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. Zaterdag is er gelegenheid 

• tot biechten 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 Deken Spierings; z.a. gel. H.
Mis voor Johanna Willems-den Otter te
Haaren overleden; H. Hartaltaar gel. H.
Mis voor Hendrica de Bresser-v. d. Loo
v.w. het H. Bloed; om half 8 gel. rondst.
voor Josephus Schalkx; z.a. gel. jrgt.
voor Petrus van Engeland; om half 9
gel. jrgt. voor Petrus Laus.
DINSDAG: om kwart v. 7 gez. mndst.
voor Adrianus v. d. Meyden; z.a. gel.
mndst. voor Maria v. d. Loo-v. cl. Lan
genberg; H. Hartaltaar gel. H. Mis v.

Petrus Laus v.w. de Broederschap van
het H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis v.

Cato Lammers; z.a. gel. H. Mis voor
Tonnie Blummel v.w. de buurt; om,half
9 gel. H. Mis voor de drie gesneuvelden
van de Eindhovenseweg; om half 10 Hu
welijksmis.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
jrgt. voor Servatius v. d. Br.ekel en Jo
hanna Huyskens; z.a. gel. mndst. voor
Johanna Theeuwkens-van Dijk; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Franciscus Ver
heijden v.w. de jongens in Indië; om
half 8 gel.· H. Mis voor onze jongens
in Indië v.w. Maria's Biddend Leger; z.a.
gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wetering
v.w. het personeel; qm half 9 gel. mndst.
voor Johanna Kusters-de Kort.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez..
mndst. voor Johanna Theuwkens-van
Dijk; z.a. gel. H. Mis voor Jacoba van
Diessen v.w. Broer en Zusjes; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Adriana v. Min
derhout-Simons v.w. de familie; om half
8 gel. H. Mis voor Rumoldus v. d. Ven
en Catharina Anna Montens; z.a. gel.
H. Mis voor Gérardus van Brunschot
v.w. het gez. personeel van Van Oerles
W t!'Verijen; om half 9 gel. H. Mis tot
bizonclere intentie; om half 10 Huwe
lijksmis_
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Rosalie de Haas-Selhorst; z.a. gel.
mndst. voor Anna Hensen-v. d.Langen
berg; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Hendrica Cijffers-Bruns; om half 8 gel.
H. Mis voor Emeritus Pastoor Francis
cus van Zeeland te Bakel overleden; z.a.
gel. mndst. v .Gerardus van Brunschot;
om half 9 gel. H. Mis voor Kapelaan
Bless.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Marinus van Griensven; z.a. 
gel. jrgt. voor Adrianus van Griensven; 

.. 



H. Hartaltaar gel. R. Mis v0or J01'ianna
Maria v. d . .Steen--Slijters; om hali 8
gel. jrgt. voor Christina Olieslager,-v.
Uden; z.a. gel. mndst. voor Johanna
van Woensel-Spierings; om half 9 gel.
H. Mis voor Sjaak van Vlerken; om half
10 Huwelijksmis. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Maria van 
Gerwen; Dinsdag gel. mndst. voor Jose
fina de Lang; Woensdag gel. mndst. v. 
Johannes van Boxtel; Donderdag, Vrij
dag en Zaterdag gel. H. Mis voor ene 
overledene. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Lambertus Janissen geb. 
in de par. St. Petrus en won. in de par. 
van het Eucharistisch Han van Jezus te 
Vught en Wilhelmina Huberdina van 
der Steen geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt; Wilhelmus Cornelius Hoffmans, 
weduwnaar van Paulina van Hal geb. in 
de par. van het H. Hart en won. in deze 
parochie en Johanna Maria Verhagen 
geb. te Veghel en won. in deze parochie; 
Martinus Willibrordus Meulendijk uit 
deze parochie en Maria Cornelia van 
Gorp uit de par. St. Willibrord te Ber
kel, waarvan heden de 3e afkondiging 
geschiedt. De gelovigen zijn verplicht 
de hun bekende huwelijksbeletselen, 
waarin niet is gedispenseerd, ten spoedig
ste aan de Pastoor bekend te maken. 
PAR. H. HART, BOXTEL. 

17e Zondag na Pinksteren 
12 September 1948. 

De 1 e schaal is voor "Onze arme Ker
ken"; de 2e voor de B. N. De Hoogmis 
is met volkszang. Onmiddellijk na de 
Hoogmis "Santa Teresa" voor de Meis
jes in de kapel der Zusters. Om kwart 
voor 12 H. Fam. voor de jongens. Nu 
de vacantie voorbij is roepen wij de 
jeugd op tot trouw bezoek der godsd. 
verenigingen. 
Om 7 uur Lof met volkszang én Rozen
hoedje voor onze "Jongens in Indië". 
Dinsdag feestdag van Kruisverheffing 
Woensdag feest van de 7 Smarten van 
Maria. 
Vrijdagavond half 8 Repetitie voor de 
zangeressen der H. Familie. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
Quatertemperdagen. Men mag dan geen 
vlees of jus uit vlees gebruiken. In deze 
week komen alle schoolkinderen 
biechten. 
Het jongenskoor heeft repetitie Dinsdag 
en Donderdag om 6 uur. 
A.s. Zondag collecte voor de Seminaria
van ons Bisdom.
Doopuur iedere dag van half 3-3 uur.
Biechthorèn: Zaterdag van 3-4 uur en
van 6-8 uur.
ZONDAG 12 Sept.: 6 uur lezende
dienst; 7 uur l.d. -voor de parochie; 8
uur 1.d. Francisca Pijnenburg-Dieden v.w.
Proc. Boxtel-Bokhoven; kwart voor 9
l.d. Marinus v. d. Horst v.w. Broeder
schap H. Roz.; half 11 de Hoogmis voor
Gerardus Elissen v.w. het Ap. des ge
beds.
MAANDAG 13 Sept.: 7 uur 1.d. Johan-

na v. Hees-Heerenbeek; I.m. Maria Lan
genhuizen; I.m. Johanna v. Heeswijk; 
kwart voor 8 I.m. Roos v. Susante; I.m. 
Martinus van Eindhoven; half 9 I.m. 
Martinus Joh. Vermeulen. 
DINSDAG 14 Sept.: 7 uur pl. 1. m. Wil
librord v. Zeeland; I.m. Rosalia Herm.es; 
I.m. Gerardus Elissen; kwart voor 8 'tél.
voor Nellie v. d. Steen; half 9 l.d. voor
Maria Vers tegen; half 10 gez. Huwe
lijksmis.
WOENSDAG 15 Sept.: 7 uur gef. z.j.
Hoogeerw. Heer Spierings; l.d. Anto
nius Wagenaars en echtgenote: 1.d. Theo
dorus Timmermans en Cornelia v.
Beek z.e.; kwart voor 8 l.d. Heer Arnold
v. d. Laar en echtg.; l.d. Maria Langen
huizen v.w. de buurt; half 9 l.d. Willem
v. d. Langenberg.
DONDERDAG 16 Sept.: 7 uur l.d. Ro
salia Hermus-Schüller; l.d. Antonius Wa
genaars en echtg.; l.d. Adrianus v. d. 
Meijden, par. St. Petrus over!.; kwart v.
8 l.d. Jan Quinten; l.d. Lamb. v. d.
Steen echtgenote en zoon; half 9 l.d.
Clazina v. d. Gouw v.w. de Boerenbond.
VRIJDAG 17 Sept.: 7 uur l.d. Jan v.
Berkel v.w. de H. Familie; l.d. Johanna
Timmermans-Schellen; l.d. Matthile v. 
Hooy-Jurriëns; kwart voor 8 l.d. \Villem
v. d. Langenberg; l.d. Theodorus Barten;
half 9 l.j. Theodorus v. Genuchten; half
10 l.d. voor Z. Exc. Min. Huysmans.
ZATERDAG 18 Sept.: 7 uur l.d. Harrie
v. d. Wetering v.w. zijn vrienden; 1.d.
Josina v. d. Akker; l.d. An toon Berg
man, Petronella de echtg. en Petrus de 
zoon; kwart voor 8 l.d. Jacoba v. Dies
sen v.w: personeel v. Oerle; I.m. Fran
cisca Pijnenburg; half 9 I.m. Willem 
Matthijssen. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 
t7de Zondag na Pinksteren 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor Welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Johannes 
v. d. Linden en Gerdina de hsvr.
MAANDAG: half 8 jrgt. vÓ!)r Cornelis
Fick.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Johanna
Fick.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Catha-
rina Fick. � 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor An
tonetta v. Kempen.
VRIJDAG, feestdag van de H. Lamber
tus: _om half 8 H. Mis voor Welzijn der
parochie.
ZATERDAG: half 8 mndst. voor Cor
nelis Schellekens.
Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis voor Johanna v. d. 
Doelen te Nuland overleden; Dinsdag 
H. Mis voor Johanna v. d. Doelen te
Nuland overleden.

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
17e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus v. 
Beers en Maria de dochter; half 9 H. 
Mis voor Petrus Laus; 10 uur Hoogmis 
tot intentie v. d. parochianen. De eerste 
schaal is voor de opleiding tot priesters 
op ons Bisschoppelijk Seminarie; de 2de 

voor B. N. Na de Hoogmis vergaderen 
de leden v. d. propagandaclub "voor 
God en Vaderland" in "Orion", om de 
belangen van onze R. K. Universiteit te 
bespreken. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's 
zegeningen te verkrijgen over "Orion" 
en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H .Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur plechtige jrgt. voor 
Mej. Ida v. d. Breekel-v. d. Heuvel; 
's avonds om 8 uur vergadering· van St. 
Elisabeth-Stichting in de pastorie. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Antonius 
v. d. Meyden en Catharina v. d. Heyden
hsvr.; 8 uur H. Mis v.w. Broederschap
ter ere v. d. H. Jozef uit Oirschot voor
Johanna v. Heerebeek-de Beer.
WOENSDAG: 7 uur 1-1. Mis, waarbij 
de kerk met 'n k1ars wordt vereerd voor 
Mej. Ida v. d. Breekel-v. cl. Heuvel. He
den Quatertemperdag - geboden Ont
houdingsdag - 8 uur H. Mis vanwege 
Spaarvereniging "Potters" voor Gerar,lus 
Leyten. 
DONDERDAG: 7 uur H .Mis voor Hen
drika Renders-v. Kempen en Leonarda 
de dochter als wekelijkse H. Mis; 8 uur 
H. Mis v.w. Godvruchtige vereniging ter
ere v. d. H. Theresia tot intentie v. d.
leden.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Mei. An
na Maria Peijnenburg-v. d. Sande als 
wekelijkse H. Mis; 8 uur mndst. voor 
Barbara v. Kasteren, Weduwe v. Hen
drikus Veroude. Heden Quatertemper
dag - geboden Onthoudingsdag. 
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis 
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; 8 
uur H. Mis voor Maria Weijers-Smul
ders. Heden Quatertemper, geboden ont
onthoudingsdag. Biechthoren van half 3 
-4 uur en van half 6 tot 7 uur, daarna
Lof met rozenhoedje om het communis
me af te weren en opbloei van het ver
enigi�gsleven op katholieke grondslag te 
verknigen. 
In deze week zal het kerkgeld door de 
leden van het kerkbestuur' worden op
gehaald, f0.50 per communicant. Ee·, 
ieder beantwoorde aan zijn plicht als 
christenmens in de katholieke kerk.
ZONDAG 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Wed. v. Lieshout-de Werdt; half 9 H.
Mis voor Waltherus Vingerhoets te 
's Hertogenbosch overleden. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Wed. Christina Schut-Meijnen te 
Haaren, Wim Jonkergouw te 's Herto
genbosch en Johannna v. Heerebeek-de
Beer alhier, en Everdina Quinten-van 
Vleuten te Liempde overleden. 
Aanbevolen een noveen ter ere v. d. H. 
Jozef en een noveen ter ere v. d. H. 
TI1eresia voor 'n zieke uit Gemonde. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes Henr. Smits uit 
deze parochie en Petronella Maria Ca
tharina v. Griensven, uit de parochie v. 
Maria Onbevlekt-Ontvangen Maagd te 
Oss, waarvan heden de tweede afkondi
ging geschiedt. 
Bij gelegenheid van de uitvaart van Jo
hanna v. Heerebeek-de Beer is opgehaald 

voor de ,I-1. Missie f 15,- door zusje 
MaAders. 
Wie volgt met zijn gulle gaven voor de 
missionarissen uit Boxtel. 

PAR. ST. JAN'S ONTHÇ)OFDING, 
LIEMPDE 

17de Zondag na Pinksteren 
12 September 1948 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
par.; 8 uur 1. mndst. voor Franciscus v. 
d. Meyden; 10 uur de Hoogmis voor
Adrianus v. Abeelen als overleden Ko
rist; 3 uur Lof, daarna jongensc.
Maandag tot Woensdag en Vrijdag en
Zaterdag te 7 uur, Donderdag te half 8
z. ïe voor Weduwe Everdina Cornelis
Quinten.
MAANDAG: half 8 z.m. voor Johan
nes v. cl. Sande v.w de harmonie
l'Llnion; 8 uur 1. mndst. • voor Gerardina
Tinnebroek.
DINSDAG: half 8 z. mndst. voor Adria
nus v. Abeelen; 8 uur l. mndst. voor
Martinus der Kinderen.
\VOENSDAG: half 8 z.j. voor Josephus
v. d. Velden; 8 uur I. mndst. voor Wed.
Gertruda Petrus Kreyveld.
DONDERDAG: 7 uur z.m. voor levende
leden der proc. van Bokhoven; de auto
bussen· vertrekken om 8 uur vanaf de
Kerk voor de bedevaartgangers van Bok
hoven; 8 uur 1. mndst. voor Hendrica
Frans v. Eyndhoven.
VRIJDAG: half 8 z.j. voor Catharina
Josephus v. d. Velden; 8 uur l.j. voor
Jacoba Marinus v. d. Staak.
ZATERDAG: half 8 z. mndst. voor Mi
chiel v. d. Velden; 8 uur l.j. voor Wou
terus v. d. Meerendonk.
ZONDAG, half 7 l.j. voor Cornelia de
Jong; 8 uur I.m. tot welzijn der par.;
10 uur z.m. voor Adrianus v. Abeel en
als over!. Korist.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Ma.andag tot Woensdag 7 uur I.m. voor 
Johanna Maria Theodorus v. d. Meyden; 
Donderdag 7 uur I.m. voor Maria Johan
nes de Leest overleden te Best; Vrijdag 
7 uur I.m. voor Adrianus v. Abeelen als 
over!. lid: I-1. Moeder Anna; Zaterdag 
7 uur I.m. voor Johannes v. d. Sande 
als over!. lid: 1-1. Cunera; Zondag 7 u. 
I.m. voor Cornelia Johannes Raaymakers
overleden te Best.
Woensdag, Vrijdag- en Zaterdag zijn het
quatertemperdagen, geboden vastt:n- en
onthoudingsdagen (in de vastenwet is
echter_ gedispenseerd).
De zelatricen van de St. Pieters-penning
worden verzocht de contributie van 6
cent bij de leden op te halen, en deze
aan ons af te dragen uiterlijk Donder
dag 23 September.
7e Weduwe Everdina Cornelis Quinten
overleden te Liempde.
Gedoopt: Gerardus Lambertus Jacobus
Johannes z. van Lambertus v. Dinther
v. d. Velden.
PAR. ST. WILLJBRORDUS, ESCH 

Zeventiende Zondag na Pinksteren 
HH. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
de Hoogmis voor de Parochie. 

Tweede schaalcollecte- voor "Onze arme 
Kerken"; derde voor Bijz. Noden Epis
copaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje, na het Lof een lied. 
De kinderen van het 4de, 5de, 6de en 
7de leerjaar moeten Dinsdag komen 
biechten. Woensdag onder de H.- Mis 
van 7 uur zullen ze gezamenlijk com
municeren. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
kwartertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen (in de vasten ge
dispenseerd). 
Zondag a.s. tweede schaalcollecte voor 
't Seminarie. 
De Zelatricen van de St. Pieters- en de 
Retraitepenning worden dringend ver
zocht vandaag de opgehaalde gelden af 
te dragen. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
de Bresser-v. d. Velden te Oisterwijk 
overleden; half 9 H. Mis voor onze mi
litairen in Indië en elders; 10 uur de 
Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur Gez. Mndst. voor 
Henricus van Rulo; 8 uur H. Mis voor 
Albertus van Rulo. 
DINSDAG: 7 uur mndst. voor Adriana 
van de Ven-v. d. Struyk; 8 uur mndst. 
voor Gerardina Cornelia van Schijndel
v. Dijk. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor Al
bertus van Rulo v.w. Br. H. Bern. On
zenoord; 8 uur I-1. Mis voor Hendricus 
van der Kammen v.w. Br. H. Willibror
dus Luyssel. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor Jo
hanna Maria van der Meyden-v. d. Ven 
van haar petekind; 8 uur H. Mis voor 
Bijz. Intentie (V). 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis 
van Kempe11; 8 uur jrgt. voor Cornelis 
van de Nosterum. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Petro
nella van de NosteruJl!-Kremers; 8 uur 
jrgt. voor Willibrordus Konings. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo; H. Mis voor Henricus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 

Zondag 12 September. Deze midd;ig om 
3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Woensdag: Feest der Zeven Smarten 
van Maria; om 8 uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag: om 8 uur Lof. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen. Er is gedispenseerd 
in de Vastenwet, maar niet in de Ont
houdingswet. Vlees en jus uit vl�es zijn 
die dagen niet geoorloofd. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur voor · Adriana 
van de Ven-van der Struyk; half 8 voor 
Johannes van den Biggelaar te Liempde 
overleden. 
DINSDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker; half 8 voor Johannes van den 
Biggelaar. 
WOENSDAG: 7 uur voor de intentie 
van de Voortplanting des Geloofs; half 
8 ter ere van Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEE.KBLAD v,ooR BOXTEL EN OMGEVI NG 

Pro Merito
1 Het was 1944. We herinneren ons nog 

de dagen, waarop het Duitse oorlogs
apparaat �denderogen ineen gin_g storten 
voor de geallieerde legers, die steeds 
verder op het vaste land van Europa 
wisten door te dringen. Maar de laatste . 
stuiptrekkingen van een stervende vijand 
zouden ons nog lange tijd in het geheu
gen blijven. En tussen het spervuur door 
trokken hele colonnes vluchtende bur
gers, die have en goed hadden moeten 
vaarwel zeggen en nog slechts dachten 
aan het behoud van hun leven. Ze kwa
men uit Best, St. Oedenrode en Olland 
en trokken allen in de richting Boxtel, 
zo maar op goed geluk, niet wete!'ld 
waar het veilig. zijn kon. Er waren zie
ken bij en ouden van dagen en gewon
den, die op hulp wachtten. Door het 
spervuur, dat geregeld op de Bosscheweg 
lag, was ook Boxtel geïsoleerd en was . het onmogelijk en onverantwoord, zie
ken en gewonden naar Den Bosch te ver
voeren. En zo werd Duinendaal als het 
ware een verzamelplaats van alle ellende 
en leed, dat men zich in die dagen kon 
indenken. 
Onder de leiding van Zuster Christinette, 
de Directrice van he( St. Lidwinazieken
huis trouw geassisteerd door Zuster 
Re�era van de Mannenafdeling, werd al. 
het mogelijke gedaan, om de patiënten 
en gebrekkigen de hulp te geven, die 
hen toekwam. Eri we. kunnen het rus
tig 'àls een tastbaar bewijs van de God
delijke Voorzienigheid aannemen, dat 
juist in die dagen, verborgen in de stilte 
van het Noviciaat, Zuster Anna Eliza
beth (in de wereld Dr. Norel), zich 
voorbheidde op haar missieleven, in het 
klooster van de Witte Zusters in Esch. 
Op haar deed men een beroep en spon
taan toog zij met kundige hand aan het 
werk om de spoedgevallen te behande
len. Bij elk ernstig slachtoffer, dat ge
meld werd, kwam zij naar het zieken
huis, om hulp te brengen, waar dat no
dig was. En als met het gevaar ook het 
aantal slachtoffers groter werd, 'kreeg 
zij . van haar overste verlof, om op Dui
nend\1al te blijven om zo voortdurend 
haar liefdevolle kunde in toepassing te 
kunnen brengc,n _ 
En zo vergroeide haar P.ersoon met de 
gehele Boxtelse gemeenschap, die nooit 
aan haar vergoeden kan, wat ze in die 
moeilijke en bange uren voor het alge
meen belang heeft gepresteerd. 
Ondertussen werd het spervuur 1ieviger 
en Duinendaal moest het ontgelden. De· 

Een na=oorlogse kwaal 
·De slechte naam, die Nederland vroeger
had op het gebied van drankmisbruik,
was voor de oorlog zo goed als verdwe
nen., De verbruikscijfers van alcoholi
sche dranken, ook van 'jenever, waren
opmerkelijk laag geworden, hetgeen al
leen ten goede kwam aan een gezond
volksleven, aan de volkszeden en aan
onze volkskracht. De drankbestrijdingen,
die in vroegere jaren als paddestoelen
uit de gro�d omhoog kwamen, geraakten
op de -achtergrond, omdat dronkenschap
eigenlijk nog maar voorkwam onder dat
soort mensen, dat voor geen verbetering
vatbaar was.
Jammer genoeg is h'et na de oorlog een
heel andere kant opgegaan. In de tijd
van de· bevrijding meende zelfs de vrou
welijke jeugd, tegenover de geallieerde
vrienden niet meer voor vlot te kunnen
doorgaan, wanneer ze op partijen en
fuifjes de borre_ls en de sigaret moesten
missen. En op de dag van vandaag, nu
toch alom geklaagd wordt over de hoge
levensstandaard, is de genotzucht op dit .gebied groter dan ze ooit geweest is. 
Geen kermis, geen, bevrijdings- of jubi
leumfeesten, of we hebben ze weer langs
de straten zien waggelen, dronken man,
nen en vrouwen, die ten koste van hun
gezinnen, hun weekgeld gaan verdrinken.
De meesten kijken hen na, de schouders
ophalend, even lachend misschien, maar
gaan weer verder; zonder erop door te
denken, wat een ellende Koning Alcohol
in verschillende gezinnen teweeg brengt.
Maar om de ernst van deze mistoe
standen te achterhalen, zouden we maar
eens moeten aanhoren de klachten van
die goede huismoeders, die een zeer
groot gedeelte van het wekelijks inko
,men nooit te zien krijgen, omdat het
eenvoudig verdronken wordt, Er is met
de keT!]lisdagen hier en daar een stem
opgegaan, dat 'het wel een beetje onge
hoord was, om met die dagen een tap
verbod uit te vaardigen. Er waren kaste
leins die het er helemaal niet mee eens

. ware'n, maar de mensen, die er het meest
over te keer gingen zorgden wel, dat ze 
zich . voor zwart geld toch nog konden 
bedrinken. 
Maar; een enkele uitzondering daarge-
• 1aten, waren de meesten met deze maat
regel verzoend en het heeft er niet zo
gespannen als in· Utrecht waar het tap-·
verbod heel wat meer stof heeft doen op
waaien. Daar werd bij die gelegenheid
n.l. een protest;vergadering belegd van
alle kleinbedrijfhouders, waarop de
tegenmaatregel werd aangenomen, om
na 7 uur maar gewoon te sluiten. Het
schijn� er nogal gespannen te hebben op
die vergadering en daarom lazen we met

\ 

ene inslag na de andere, totdat na het 
derde offensief, dat op het ziekenhuis 
,werd geopend, besloten werd, te evacu
eren. Stapelen werd als nieuw tehms 
gekozen en hier zou het inderdaad ru_�
tig blijven tot op de dag van de bevnJ
ding, die voor Boxtel aanbrak op 24 
October. 
Ons verslag zou onvolledig zijn, wanneer 
we hier geen vermèlding zouden maken 
van de vele goede burgers, leden van 
het Rode Kruis E.H.B.O. en Luchtbe
scherming die �ok alles hebben geris-

• keeFd, o� hun medeburgers, waar dit
nodig was, het leven te redden, en waar
van er ook enkele terecht zijn onder
scheiden. 
Toen Boxtel werd bevrijd, was Duinen
daal eèn ruïne. Alle ruiten waren ge
sprongen. Overal puin en stof en de 
nodige gaten, door de voltreffers in de 
gebouwen geslagen. Zo zagen zij het 
terug,, die hier jaren onder de zieken 
hadden gewerh en roch ...... haar eerste 
wensen waren: zo gauw mogelijk weer 
erin te trekken. En het was maar goed, 
dat de staf van Zusters, met Zr. Christi
nette aan het hoofd, er geen gras over 
lieten groeien, want achteraf hebben we 
gehoord, dat het 't .plan was van de 
Engelse legerleiding, om deze gebouwen 
in beslag te nemen. We zijn nu vier jaar 
verder. Zusters Elizabeth keerde terug 
naar haar Noviciaat, .werd onder grote 
belangstelling van de kant van de Box
telse bevolking geprofest en is nu belast 
met de oprichting van een klini�k, ver 
van ons verwijderd, in Frans Oost Afri
ka om ook daar haar• liefdevolle werk 
aa� de lijdende mensheid te kunnen 
wijden. 
Ook Duinendaal is weer hersteld. En de 
vele zieken, die daar door de goede zor
gen van de Zusters \yorden verpleegd, 
kunnen zich slechts met moeite meer in
denken, wat· zich in die dagen in dezelf
de gebouwen aan ellende, maar ook aan 
liefdevolle toewijding heeft afgespeeld. 
En toch is het . goed, om op sommige 
momenten eens even op te halen, het
geen daar in alle stilte is geschied. 
En noch Zr. Christinet, noch Zuster Reg
nera of Zuster Anna Alisabeth zullen er 
groot op gaan, voor dit werk een me
daille van het Rode !,(ruis als onderschei
ding re hebbt>n ot'ilvangen, maar we· 
wetèn zeker, dat zij dit alles deden, On) 
later eens de grote onderscheiding te 
mogen ontvangen, voor het vele goede 
dat zij ter ere Gods hebben verricht . . En 
een enkel gebedje van onze kant voor 
haar werk en haar missie zal haar zeker 
welkom zijn. D. 

des te meer bewondering de woorden, die 
de voorziter bij deze gelege'nheid tot zijn 
mensen sprak: ,,Ongetwijfeld heeft het 
drankweercomité niet helemaal ongelijk. 
We zien tegenwoordig 's avonds laat 
weer mensen langs de weg, die eigenlijk 
thuis hadden moeten zijn. Dat is ONZE 
schuld! We moeten er niet op uit zijn 
van iedere man, die ons café bezoekt, de 
laatste gulden uit de zak te kloppen. Wij 
moeten verstandig zijn; de beste bestrij
der '(van de dronkenschap) is de café
houder". 
En is het zo niet dikwijls het geval. 
Mensen, waarvan men weet, dat ze niet 
sterk zijn, worden aan het lijntje gehou
den en men vergeet, wat voor een ellen
de men op deze manier in verschillende 
huisgezinnen mede veroorzaakt. Het 
meest noodzakelijke aan kleding en aan 
voedsel moet men gaan missen, omdat 
de mannen de drank niet- missen kun
nen. En omdat deze genotzucht en deze 
drankzucht nog steeds aan het groeien 
is, kunnen we niet anders dan sympathi
seren met een gezonde vorm van drank
bestrijding, die slechts ten goede komen 
kan aan ons volksbestaan. 

D. 

Plaatselijk Nieuws 
Diamanten Kloo�terjubilé 

van Mère Anna 
(In de wereld Mejuffrouw Van O_erle) 

Bescheidenheid moge jubilea in kloosters 
voor de wereld -verborgen willen houden, 
zo echter naar buiten iets bekend wordt, 
valt de klopper op de kloosterpoort en
komt de wereld de jubilerende klooster
lingen tonen hoe erkentelijk zij is voor 
haar onbaatzuchtig werk. 
Zo bracht Boxtels Harmonie Zaterdag
avond haar serenade aan Mère Anna, die 
haar diamanten kloosterjubileum vierde 
bij de Ursulinen, zelfs werd na het spe
len der gebruikelijke serenadenu!Jlmers 
nog een poosje geconcerteerd op de bin
nenplaats van het klooster. Mede voor 
de twee andere jubilaressen die gelijk 
met Mère Anna haar 25-jarig feest 
vierden. 
En na de Harmonie kwamen nog de 
zangkoren "St. Petrus" en "St. Cecilia", 
en het eveneens onder directie van Jac. 
Driessen staand meisjeskoor "Lust tot 

. Ontwikkeling" hun huldezang brengen 
in de aula van het klooster. 
Mère Anna die onderwijzeres was in 
nuttige en f;aaie handwerken en muziek
les gaf, is in Boxtel geboren. De oud�re 
inwoners zullen zich haar nog wel henn
neren als een van de 12 kinderen uit_ het 

Hebt U er aan gedacht, bericht 
te geven van verhuizing? 
Nog niet? Getroost U dan de ge
ringe moeite, en doe het op de 
manier zoals wij die vorige week 
hebben aangegeven. U weet wel, 
middels formulieren van adres
wijziging, à 2 cent verkrijgbaar 
aan het postkantoor. 
U kunt het ook doen aan onze 
administratie, Molenstraat 19. 
Vergeet het niet! 

gezin van de heer en mevrouw J. van 
Oerle-v. Nuenen, waarvan 5 dochters in 
het klooster traden en 2 zon·en Priester 
werden gewijd: 
De enige nog in leven zijnde broer van 
Mère Anna de ZeerEerw. Heer C. van 
Oerle, Past;or der St. Antoniusparochie 
te Eindhoven, dröeg . 's·morgens e�n 
plechtige H. Mis op in de kloosterkapel. 
Het .feest werd door de familie Van 
Oerle medegevierd in de intieme kring 
van de communauteit. 
HET GEVALLEN· PERSONEEL DER • 

N.S. HERDACHT 

Het is een goede gedachte geweest van 
de directie der Nederlandse Spoorwegen 
om - in overleg met het personeel -
het tijdens de bezetting gevallen spoor
wegpersoneel eerbiedig te gedenk:n en 
met de onthulling van een eenvoudig ge
denkteken de . gedachte aan hun offer 
levendig te houden. 
Overal in den lande, waar spoorwegper
soneel tengevolge van oorlogsgeweld, 
het )�ven liet, zijn herdenkingsbijeen
komsten gehouden en gedenkplate1:1 ont
huld terwijl op het Centraal Station te 
Utr:cht straks een nationaal monument 
zal worden opgericht voor alle geval-
lenen. 
Zo ;werd op Dinsdagmorgen 14 Septem
ber de Boxtelse spoorwegarbeider M. M. 
v. d. Schoot die op 18 December -1944
met zijn gezin door een V I op zo'n bij- •
zonder tragische wijze om het leven
kwam, op piëtvolle wijze herdacht.
In de tweede-klas wachtkamer, waar de 
vertegenwoordiging van de Directie en 
de Personeelraad der N.S., Mr. Sucar
do, referendaris v. d. Inspectie Breda, 
Burgemeester Drs. M. A. M. van Hel
voort, Dr. Kluytmans, Dr. Wentholt, 
korpschef Van Almkerk, het gezamen
lijke· personeel der N.S.. te Boxtel en de 
familieleden van de gevallene bijeen wa
ren, herdacht hoofdingenieur J. Redeker, 
namens de Directie der N.S. het gevallen 
personeel en meer in het bijzonder M. 
M. v. d. Schoot, wiens offer hij in eer
biedige dankbaarheid memoreerde. 
"Moge het voor de familie een troost 
zijn te weten, dat de Nederlandse Spoor
wegen door deze herdenkingsplechtig
heid eer heeft willen brengen aan een 
goed, plichtsgetrouw vaderlander en wer
ker bij de N.S., die men als zodanig 
steeds zal blijven gedenken". Zo be
sloot Hoofdingenieur Redeker zijn pas
sende toespraak. 
Vervolgens nam de vertegenwoordiger 
van de Personeelraad der N. S, het 
woord en betuigde namens het gèhele 
personeel der N. 's. zijn hartelijke deel
neming in het verlies, dat de fam. v. d. 
Schoot te lijden had gekregen in dagen, 
waarin het Nederlandse volk zijn ware 
grootheid toonde in een groeiend verzet, 
dat offers vroeg, die alleen: een eensge
zind volk kon brengen. 
De Burgemeester van Boxtel verklaarde 
în zijn treffende herdenkingstoespraak, 
de uitnodiging om op de bijeenkomst 
aanwezig te zijn, gaarne aanvaard te 
hebben om in het openbaar nog eens 
zijn medeleven te kunnen tonen met het 
tragische vtrscheiden van v. d. Schoot. 
"De Nederlandse Spoorwegen hebben in 
hun verzet een bijzondere 'indruk op ons 
volk gemaakt en te weinig wordt er nog 
geda<;ht aan �en, die in_ moeilijke om
standigheden 111 hu·n pltchtsbetracht111g 
uit het leven werden weggerukt." 
Namens de. Boxtelse gemeenschap vh
zekerde hij deze plichtsgetrouwe geval
lene te zullen blijven herdenken in de. 
jaarlijkse stille tochten naar de graven 
van de door de V 1 om het leven ge
komen plaatsgenoten. ,,Want is er een 
plaats", aldus spreker ,,waar een mens 
zich nietiger voelt dan bij een graf, en 
is er een plaats, waar een mens zich in
niger verbonden voelt met die er rusten, 
dan bij een graf?" 
"Boxtel zal de gedachtenis, speci'.1al aan 
dit eenvoudige voorbeeld van plichtsbe
trachting, levendig houden", besloot Bur
gemeester Van Helvoort. 
Hierna vond de sobere plechtigheid 
plaats van de onthulling van de gedenk
plaat, waarop de tekst "1940-1945. _Ter 
nagedachtenis aan de gevallene Mar111us 
van der Schoot" was aangebracht. 
RODE KRUIS-ONDERSCHEIDINGEN. 

In tegenwoordigheid van de Commissa
ris in de provincie, prof. dr. J. de 
Quav en de heer De Vlam, lid van het 
hoofdbestuur van het Nederlandse Rode 
Kruis reikte Maandagmiddag, 13 Sep
temb�r, de heer Mr. F. van Thiel uit 
Helmond in de fraaie Statenzaal der 
provincie' te Den Bosch, onderscheidin-

____. ____________ _

gen uit aan Rode Kruis-helpsters en hel
pers, die zich gedurende de oorlogsda
gen verdienstelijk hebben gemaakt. 
Uit Boxtel werden Zuster Anna Eliza
beth Zuster Christinette, Zuster Reg
nera: wijkverpleegster mej. Van _Kempen, 
Merheimstraat, en J. van N1stelrooy, 
Rechterstraat, onderscheiden. -�ej. Van 
Kempen ontving de ondersche1d111g voor 
bewezen diensten in St. Oçdenrode. 

H. KINDSHEID-MIS
ST PETRUS PAROCHIE. 
Op

. 
Donderdag 23 September wordt in 

de St Petruskerk de jaarlijkse Kinds
heid-Mis opgedragen. We �eri_nnere� 
ons nog met genoegen hoe vorig Ja_�r b11 
deze gelegenheid de kerk ·werkel11k te 
klein was voor de massale opkomst van 
onze jeugd. Toch wel een bewijs dat de 
H. Kindsheid nog steeds de volle belang
stelling geniet van ouders �n kind_eren.
En inderdaad, als onze kiemen ooit de 
toewijding aan het Goddelijk Kind van 
Nazareth nodig hebben, dan toch zeker 
in onze tijd. En als we onz� .. k_inderen 
ooit de gedachte aan een vn)_w1ll1g of
fertje voor anderen moeten b11brenge'?,, 
dan toch zeker in onze dagen, w,aar111 
egoïsme de grote erfenis is der voorbije 
jaren. . k d. Wij zijn er van over_tmg�, dat oo 1t 
jaar de H. Kindshe1d-M1s weer even 
druk bezocht zal zijn, Daarvoor doen 
wij nog eens speciaal een beroep op alle 
moeders van onze parochie. Deze H. 
Mis wordt opgedragen in de St . . Petrus
kerk, Donderdag 23 September om_ half 
acht. Na de H. Mis opdracht der Jeugd 
aan het Kind Jesus, waarna een korte 
toespraak met Kinderzegen. 
Vriendelijk verzoek: reserveer de ban
ken voor de kinderen. 

-o-

Welk meisje beschikt nog over enkele 
uren PER JAAR om zich als zelatrice der 
H. Kindsheid op te geven. De tegen
woordige zelatricen, hoe vol· ijver· ook,
kunnen het werk niet meer af.
Men kan zich aanmelden bij Mej. M.
van den Brekel, Prins Hendrikstraat 44.
R. K. MJSSJENAAIKRING. 

De zelatricen nn de Boxtelëc Missie
naaikring worden a.s. Zondag na de 

.Hbogmis in het KJV.-huis verwacht 
"voor een korte bespreking. 
CONSULTATIEBUREAU 
VOOR ZUIGELINGEN. 
Aanstaande Maandag. 20 September en 
de daaropvoloende Maandag 27 Septem
ber zal het Consultatiebureau G E E N  
zitting houden. 

KAJOTTERS. 

De Kajotters houden op Dinsdag 21 Sep
tember hun maandelijkse vergadering in 
De Kajuit; op deze vergadering zal o.a. 
het bestuur worden aangevuld en het 
winterprogramma behandeld. 

KAJOTSTERS 
ST. PETRUSPAROCHIE. ' Volgende week starten we weer! De eer
ste groep (geïnstalleerden) beginnen 
Dinsdagavond om half 7 de Kookcursus 
op Duinendaal. De tweede groep (niet 
geïnstalleerden) worden Woensdagavond 
om precies 8 uur verwacht in het K.J.V. 
huis. 
LEERINGHE ENDE VERMAECK.

De toneelgroep van de K.A.B., afd Box
tel, heeft een nieuwe regisseur gevon
den in de persoon van de heer Jo van· 
Erp uit 's Hertogenbosch. Onder leiding 
van deze bekende toneelspeler en be-. 
roepsregisseur zal "Leeringhe ende Ver
maeck" er in het komende seizoen zeer 
zeker in slagen een uitstekend toneel
programma te verzorgen. 

UITSLAG BARAK-CONCOURS. 

Het barak-concours, dat door de bil
jartvereniging "Buiten Verwachting", ge
vestigd bij J. de Louw, Lennisheuvel, ge
organiseerd was, had de volgende prijs
winnaars: 
le prijs H. Heerkens 100 pnt. in 5 st. 
2e prijs H. Rood 97 pnt. in 5 st. (voor 
de laatste .serie 18 pnt. in 5 stoten) 
3e prijs E. v. Esch. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 7 tot en met 13 September 1948. 
GEBOREN: Lambertus J. M. zoon van 
H. v. Dijk en H. v. d. Laar - Johanna
W. H. M. dochter van J. P. Voets en
C. A. Bekkers - Petrus J. H. M. zoon
van H. M. van Vught en M. v. d. Donk
- Christianus J. A. zoon van G. v. d.
Westeláken en D. G. Kerkhofs - Fran
ciscus A. M. zoqn van .J. W. _v. l.,�e eri 
W. Kerkhof. ... , • -
ONDERTROUWD:. Antonius M. Huij
berts en Martina A Roovers - Leonar-

• dus M. v. d. Boqgaard en Gerdina Voets.
Lambertus Jariissen en Wilhelmina H.
van der Steen.
GEHUWD: Hendrikus P. van Vugt en
Petronella M. C. -Heijkants - Hendrikus
P. Vermeulen en Theodora E. van der
Straat�n.

Nu 
• 

vier jaar geleden • • • • 

Vier jaar geleden precies barstte het oorlogsgeweld in al zijn hevigheid los 
in Boxtel en omstreken. . . . . Bomaanvallen, beschietingen van munitietreinen, explosies 111 de �umtie
opslagplaatsen, dat was het geluid _van alle dag. - Een totaal ge1sole�rd 
Boxtel (het telefoon- en telegraafverkeer was . afgesne�en en het. trem
verkèer stopgelegd) wachtte in angstige spanmng de dmgen af, die nog 
komen zouden. • 

LUCHTLANDINGSTROEPEN. 

Zondag 17 September is een spannende . 
dag geworden, ook al was men dan ver
oordeeld tot binnen blijven (de Duitsers 
hadden nl. het verbod uitgevaardigd om 
op straat te komen). 
's Morgens was het al te zien, dat er iets 
ging gebeuren: Veel actie van jagers en
om half. tien al luchtalarm. 
Omstreeks half twee passeerden plotse
ling honderden en honderden vliegtui
gen Boxtel en - oh welke sensatie -
het bleken vliegtuigen met zweefvlieg
tuigen te zijn, die in Schijndel, Veghel, 
Son en Rooy landden. Hier werden ook 
de landingstroepen afgeworpen. Het op
windende nieuws "landingstroepen heb
ben Schijndel, Veghel, Son en Rooij be
-zet" ging reeds ongeveer een uur later 
van mond tot mond. Wat 'n spanning! 

. Jagers vlogen af en aan, luchtafweer 
knetterde en donderde en fel vuurden de 
jagertjes terug. Een vliegtuig werd aan
geschoten en stortte brandend omlaag, 
de bemanning had het toestel echter 
reeds verlaten en zeilde aan de parachu
tes langzaam omlaag. 

BEVRIJDING NABIJ? 
Nieuwe berichten leidden de aandacht 
af: De geallieerden trekken op naar 
Boxtel...... ze zijn al op "de Liempdse 
Dijk" gezien. 
Duitsers sjokten gepakt en gezakt weg 
met de moedeloosheid op hun gezichten, 
de luchtbescherming werd in allerijl naar 
huis gestuurd en de politie verscheen in 
burger. Wat zou er gebeuren? 
Deze spannende vraag zou Boxtel nog 
de gehele avond en nacht in haar be
klemmende ban gevangen houden. 
De Maandag brak aan met een ongewo
ne stilte in de lucht. 
Max Blokzijl braakte onophoudelijk· de· 
grove leugen uit, dat de afgew9rpen 
luchtlandingstroepen totaal vernietigd 
waren. . Maar tegen de middag kon m�n ze weer 
zien de honderden reuzek1sten met 
zwe�fvliegtuigen; westelijk _yan . Bo'.'tel 
vlogen ze in Noord-Oostehike nchtmg, 

terwijl de Duitsers hun afweervuur lie
ten werken. Emotioneel en mac_htig was 
het gezicht van die massa's vliegtuigen 
met zweeftoestellen. Op nog geen 50 
meter hoogte vloog een escader van die 
kolossale vliegende reuzeforten over 
onze plaats. Beschermend doken de ja
gers er tussen door. 
Drie-en-een-half uur lang bleef het trek
ken duren en drie-èn-ee�-half uur leefde 
Boxtel mee met de kerels, die deze 
lucht-invasie tot stand brachteA en die 
deze Maandag tot een van de meest 
sensationele dagen uit deze bange oor
logsweken maakten. 
De Dinsdag bracht nieuwe luchtlandings
troepen, munitie en proviand voor de 
geallieerden. Voor ons bracht de Dins- · 
dag nieuwe hoop, maar voor de Duit
sers bracht hij 'n volmaakte ontredde
ring, die men kon aflezen van de ge
zichten der ordeloos rondjakkerende 
Moffen. 

KRIEGSNOTWENDIGKEIT. 

In de bevrijde plaatsen vierde men feest ... 
te vroeg helaas..... .  Het feestvierende, 
uitgelaten Eindhoven werd door een
lukraak" Duits bombardement een 

j�mmerende stad. Gehele stadsdelen 
werden verwoest en vele doden vielen te 
betreuren. 
Dat wierp een sombere schaduw op de 
gebeurtenissen van de vorige dagen, te
meer nu de geallieerden hun opmars 
bleken te hebben' stopgezet en de vol
gende dagen ongewoon rustig voorbij 
gingen. Alleen de 22ste bracht weer wat 
opwinding, toen de spoorweginstallaties 
om ongeveer 2 uur werden opgeblazen. 
Ongeveer 170 explosies werden gehoord 
door de bevolking van Boxtel, die zich 
in schuilkelders verscholen hield en 
eerst laat in de avond de ergerlijke ver
nielingen durfde gaan zien. ,,Kriegsnot
wendigkeit" was ook de oorzaak van 

een serie explosies op de volgende dag, 
waarmee door te zware ladingen ernstige 
schade aan onwonenden werd berok
kend, doordat huizen onbewoo.nbaar of 
zwaar beschadigd werden. 
De eerste tal .aan Mars was betaald! 



De U.N.O. 
en de OORLOG 

Volgende week komt de Algemene Ver
gadering van de U.N.O. (United Nations 
Organisation) oftewel de "Verenigde 
Volkeren" te Parijs bijeen. Voor het 
eerst zal deze vergadering thans in 
Europa gehouden worden in plaats van 
in Amerika. De bedoeling daarvan is in 
de grond niets anders dan het maken 

van propaganda, een poging om de 
"goodwill" van de U.N.O. in het oude 
Europa wat te vergroten. Of dat lukken 
zal, staat overigens zeer te bezien, want 
ineer dan enige andere instelling is het 
.zeker de U.N.O. die naar haar daden 
beoordeeld wordt eri niet naar haar 
uiterlijke schijn. 
Met het levensoptimisme, het mensdom 
eigen, is na de in 1945 eindigende ver
schrikkelijke· wereldoorlog de stichting 
van de "Verenigde Naties" weer met 
enthousiasme begroet, zoals na de vorige 
wereldoorlog de "Volkerenbond". In on
ze naïviteit waren we maar al te graag 
geneigd om de overwinnaars van deze 
wereld de wijsheid toe te denken niet te 
zullen vervallen in dezelfde fouten als 
de Volkerenbond had tentoongespreid. 
Nu zou zeker een krachtiger instituut 
geschapen worden, dat inderdaad de 
wereldvrede zou weten te handhaven ... 
En ja, misschien zijn het instituut en zijn 

regelen wel wat anders geworden dan 
van de Volkerenbond, maar de uitwer-
king, de practijk ...... ? Wellicht nog meer 
dan de vergaderingen van de Volkeren
bond zijn die van de U.N.O. een aan
fluiting van ·de vredesgedachte gebleken. 
Daar werd geen vrede verzekerd ........ . 
integendeel, de zaadjes voor een vol
gende oorlog schijnen hier met zorg ge
kweekt en vertroeteld te worden. De 
naam "Verenigde ·Naties" is om te 
lachen geworden als het niet zo droevig 
zou zijn. 

SCHONE ILLUSIES .. . 
In Parijs werd een groot museum-gebou
wencomplex ontruimd om er de verga
deringen van de U.N.O. in te houden. 
Er wordt van alles bijgebouwd en mooi 
gemaakt, het wordt een geheel apart 
stukje U.N.0.-grond, met eigen politie, 
postkantoor, telefoonkantoor, postze
gels, enz. enz. Grote kosten zal deze 
vergadering weer vergen en het resul
taat? De gehele wereld staat er sceptisch 
tegenover, men verwacht geen doorslag
gevende resultaten. Een ieder weet nu 
reeds, dat de vrede er niet door oe-
waarborgd zal worden...... , " 
Eh dáárom gaat het toch. Misschien 
heeft die U.N.O. ook wel iets goeds be
reikt, het is best mogelijk. Wij, gewone 
stervelingen, weten dat niet zo. 
Doch dat zou dan wellicht ook zonder 
die U.N.O. wel bereikt zijn geworden. 
Voor ons, voor de gewone mens, gaat 
het er uitsluitend om: kan de U.N.O. 
!�aar voornaamste bedoeling bewerkstel
ligen, n.l. de oorlog uitbannen de vrede 
in de wereld waarborgen?! Tot nu toe 
heeft zij daar geen blijk van gegeven . 
De belangstelling voor de .vergaderingen 
van de U.N.O. is bij het grote publiek 
dan ook in sterke mate tanende. De met 
praal en prach� en veiligheidsmaatrege

, len omgeven diplomaten wekken bij de 
ge�one man alleen nog maar een mis-
pnJze�de glimlach op. Hun vergaderin
ge� zien we nauwelijks meer als waarlijk 
serieus bedoelde pogingen om tot samen
werking te komen. 
De grote landen zijn niet bereid offers 
te brengen, noodzakelijk voor zo'n sa
menwerking. Zij hebben nog steeds de 
j[(usi�, zelf de wereld beter te kunnen 
beheersen. In het orote internationale 
politieke spel gaat het niet om oorlog 
of vrede, doch om de macht. Oorloo of 
vi:ede is daarbij slechts een hulpmiddel, 
met �an belang voor de grote ideeën. 
En WIJ, gew?ne stervelingen, inboorlingen 
van een klem land bovendien, wij meen
den nog, d�� de U.N.O. een vredesappa
raat zou z11n. 
Helaas, we kunnen van Parijs niet de 
victorie verwachten, zolang de machts
wellust de ondergrond van het politieke 

. streven blijft. Misschien dat daar eerst 
nog een oorlog voor ·nodig is aleer de 
samenwerking het hoofddoel ,�ordt. 

Sqciale Verzekeringen 
Na behandeling van het invaliditeitson
derzoek, zulks in verband met de wets
voorstellen tot aanvulling van renten 
krachtens de Invaliditeitswet en Kinder
bijslag, rest mij met een paar voorbeel
den duidelijk te maken hoe in bepaalde 
geyallen e�n 3:rbeider die gedeeltelijk ar
�e1d�g�sch1kt !s en werkt toch nog inva
lide 1s 111 de zm der Invaliditeitswet. 
Nagegaan dient immers en daarvoor is 
dan het bespreken loonkundig onderzoek 
of betrokkene met de overoebleven ar
beidsgeschiktheid meer dan 1/3 kan ver
dienen van hetgeen lichamelijk en gees
telijk gezonde personen, van dezelfde 
soort en v�n soortgelijke opleiding ter 
plaatse of m de naste omoevino met ar-
beid gewoonlijk verdienen� b 
Voorbeeld: Een "kantoorbediende" was 
op 20-jarige leeftijd door zwakzinnioheid 
invalide geworden en kwam na 15

b 
jaar 

(n een inrichting te zijn verpleegd weer 
m de maatschappij terug. Hij werd te
werk gesteld als fabrieksarbeider en ver
diende na aanpassing f 15,- per week, 
welk bedrag de loonwaarde was van zijn 
prestaties, daarbij niet medegerekend 
hetgeen de philantropisch aangelegde 
V{erkgever meer gaf. 
Daar betrokkene nog niet volwassen was. 
toen hij invalide werd, moest eerst wor
den nagegaan, welk beroep hij zou heb
ben uitgeoefend op volwassen leeftijd als 
hij niet invalide zou zijn geworden. 
Bij het onderzoek kwam vast te staan, 
dat hij, hoewel niet achterlijk, toch moei
lijk kon leren en men als vrij vaststaand 
kon aannemen, dat hij nooit het diplo
ma boekhouden zou hebben gehaald .en 
dus kantoorbediende zou zijn gebleven 
voor het verrichten van eenvoudig admi-

nis�ratief werk. Voor beroep werd der
halve vastgesteld, kantoonbediende en 

niet boekhouder, ook niet fabrieksarbei
der, wat hij op het moment van het on
derzoek was. Dit is van het allergrootste 
belang en blijkt uit het volgende. 
Het loon van een volslagen kantoorbe
diende ter plaatse, waar betrokkene ge
woonlijk werkte, was ten tijde van het 
onderzoek f 50,.,.-- per week. Waar bè
trokkene slechts f 15,- per week ver
diende, hetwelk minder is dan 1/� van 
f 50,-, werd hij nog steeds als invalide 
in de zin der Wet beschouwd. 
Zou men hem hebben vergeleken met 
een fabrieksarbeider dan zou belang
hebbende niet meer invalide zijn ge
weest, daar de volslagen fabrieksarbei
der ter plaatse maar f 37,50 per week 
verdiende en f 15,- meer is dan 1/3 
van f 37.50 . 
De invalide arbeider, die werkt moet 
dus steeds vergeleken worden met de 
valide volwassen · arbeider, die het werk 
verricht hetwelk de invalide arbeider ver
richtte vóórdat hij invalide werd: 
Voorbeelda 
Een "verzekeringsinspecteur" werd inva
lide door ruggemergontsteking en kreeg 
verlamde benen. Aangezien hij van ori
gine kantoorbediende was, ging hij zich 
toeleggen op het bijhouden van boek
houdingen hetgeen hem vrij goed lukte. 
Mee dit werk verdiende hij f 1600 bruto 
per jaar. Hiervan ging f 300 bedrijfson
kosten af. De netto winst bedroeg dus 
f 1300. Aangezien hij niet kon lopen 
moest zijn vrouw bij de klanten de boe'. 
ken .en diverse bescheiden ophalen en 
na !'•Jgewerkt te zijn weer terugbrengen. 
Indien betrokkene hiervoor een bood
schapper had moeten nemen zou hij 
deze zeker f 5,- per week hebben moe
ten betalen, zodat op de netto winst een 
bedrag van f 260 in mindering moest 
�?rden gebracht ter bepaling van de 
JUISte loonwaarde van de ex-verzeke
ringsman, welke derhalve op f 1300-
f 260 of op f 1040 werd gesteld 
Betr�kkf.ne moest worden v�rgeleken 
met iemand uit zijn vroeger beroep, der
halve met een verzekeringsinspecteur. 
He.t gemiddelde loon van soortgelijke 
valide verz�keringsinspecteurs bedroeg 
f 4600 per Jaar. Daar f 1040 minder is 
?an .t/3 _van f 4600 was verzekerde nog 
mvalide 111 de zin der wet. 

HOE KOMT MEN AAN RENTE ? 
De r.ente ·moet w?rden aangevràagd bij 
de Raad van arbeid 1n het gebied, waar 
belanghebbende woont, dus niet waar hij 
het laatst heeft gewerkt. De Raad van 
Arbeid laat eerst een geneeskundig on
?erzoek door een eigen geneeskundige 
mstellen. Komt deze tot een invaliditeits
schatting van meer dan 2/3 gedeelte van 
normaal dan blijft een loonku11dig onder
zoek achterwege. Is de invaliditeit voor 
de geneeskundige twijfelachtio dan volgt 
het loonkundig onderzoek. D;�rna wordt 
de aanvraag. met het geneeskundig rap
port zo nodig ook loonkundig rapport 
naar de R11ksverzekeringsbank gezon
den, welk orgaan een beslissing neemt en 
111 geval deze gunstig is, de rente bere
kend welke wordt toegekend. 
De Raad van Arbeid laat de rentetrek-, 
kers regelmatig onderzoeken Zo nodio 
vraagt de geneeskundige een · loonkundig 
onderzoek aan, hetwelk ook dóor de 
Raad van Arbeid rechtstreeks kan wor
den gedaan, zonder diens tussenkomst 
Indien verzekerde niet meer invalide· is 
in de zin der Wet, dan kan de Rijks
verzekeringsbank de rente intrekken 
hetzij op het geneeskundig rapport al� 
verzekerde zelt verklaart dat hij niet 
meer invalide is, hetzij op een eenstem
mig oor�eel van de geneeskundige en 
loonkund1ge, indien verzekerde meent 
nog invalide te zijn. 
De verz:kerde wordt dan door de Rijks
verzekermgsbank een beslissing toege
zonden, waarbij de rente wordt ingetrok
ken. Kan verzekerde hiermede niet ac
coord gaan, �an kan hij binnen 30 dagen 
na dagtekenmg dezer beslissing in be
roep gaan bij de Raad van Beroep bin
nen welk rechtsgebied hij woonachtig is. 
\Yordt door deze de afwijzende beslis
smgs gehandhaafd, dan kan hij nog in 
hoger beroep gaan bij de Centrale Raad 
va.n B�roep te Utrecht. Beroepskosten 
z11n met verschuldigd . 

H. V. cl. K. 

Algemeen Nieuws 
VERHOGING TARIEVEN 

CONSENTEN EN VISAKTEN. 
Een wetsontwerp tot wijziging van de 

Visserijwet ingediend. 
Blijkens het wetsontwerp is het de be
doeling het tarief voor de consènten 
voor de kustvisserij te verhogen van 
f 0,.50 op f 1,-, ingaande 1 Januar; 
1949. Wat de visakten betreft worden 
de volgende tariefsverhogingen vooroe
steld: Grote visakte A van f 7,50 bop 
f 10,-; grote visakte B van f 2 50 op 
f 4,-; kleine visakte van f 1,.'.._ op 
f 2,-; hengelakte van f 0,25 op f 0,50. 
In de Memorie van Toelichtino deelt de 
Minister van Landbouw, V�serij en 
Voedselvoorziening 1uede dat in ver
band met het streven de' inko;11sten van 
de Staat te verhogen o.m. door de dien
sten, die worden bewezen, te doen belo
nen overeenkomstig een thans geldend 
indexcijfer, het nodig is gebleken ook 
de in de Visserijwet genoemde tarieven 

te herzien. Wel is rekening gehouden 
met reeds vroeger tot stand gekomen 

verhogingen. 

DistributieoNieuws 
NIEUW AANGEWEZEN BONNEN. 
Voor het tijdvak van 19 September tot 
en met 9 October zijn de volgende bon
nen voor vlees aangewezen: 
204, 206 Vlees 100 gram vlees. 
205 Vlees 300 gram vlees. 
Voor het tijdvak van 19 September tot 
en met 2 October zijn van de Tabaks
en Versnaperingenkaarten enz. QA, QC 
808 aangewezen de bonnen : 
103, 107 Tabak 2 rantsoenen sigaret-
ten of kerftabak. 
Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 

Vrijdag 17 September worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen van strook 
1 kunnen worden vernietigd. 

BEKENDMAKING 
In te leveren artikelen door handelaren 
in de week van 20 - 25 September 1948. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt l1et volgende 
bekend: 
De artikelen: vlees, brood, textiel, sui
ker/versnaperingen, gebakbloem, cacao, 
tabak (detaillisten), vleeswaren, marga
rine/vet (slagers). 

Gesprek van Vanavond 
PROTESTSTAKINGEN. 

"De stakingen zijn een protest 
tegen de hoge kosten van levens
onderhoud", zo klonk het in de 
radioberichten. 

Het is allemaal geen communistisch ge
stook als er onrust is onder het loon- en 

salaristrekkende deel van de bevolking. 
Vanzelfsprekend worden arbeider en 
ambtenaar ontevreden als zij thuis al 
maar door de vrouw horen zuchten dat 
zij er niet komen kan en zich in all�s en 
nog wat moet bekrimpen. • 
Daarom wil het er bij ons niet in, dat de 
communisten oorzaak zijn van die vele 
stakingen. 
Vanzelfsprekend nemen zij hun kans 
waar en buiten de ontevredenheid uit. 
Geloof dan ook gerust, dat het niet lang 
meer zal duren en zij krijgen ook in 
.ons land hun kans. 
Langzaam-maar-zeker wo�dt hier alles 
hoger in prijs. 
Nu zijn het nog zogenaamd de luxe 
artikelen of minder noodzakelijke voor 
wat betreft consumptieartikelen doch -
en dit is door het publiek niet ;!tijd con
troleerbaar - andere dingen worden 
ook nog steeds duurder. Maar daar 
komt men maar eens toevallig achter 
als er naar gevraagd wordt. 
En was er nu maar een tendenz waar
neembaar, waaruit kon worden afgeleid 
dat aan de stijgingen een einde zou 
komen. 
Integendeel, de regering doet zelfs nog 
me� aan steeds meer verhoging. Lees het 
bericht maar over de verhogino der vis
akten. De vicieuze cirkel? Ach daar 
moeten Wf toch een keer uit om �iet óp 
de bodem van de put te komen. 
En wie kan beter achterwege blijven met 
een verhoging dan de regering voor een' 
,,mets kostende dienst"? 
Er moet een einde komen aan de verho
gingen, overal, in Frankrijk België en 

ook in Nederland. 
Zo niet, dan staat de onrust ook hier 
voor de deur. 
Geloof maar dat de Paus het wel bij 
het rechte eind had, toen hij Frankrijk 
de waarschuwing gaf, dat de onderne
mers met een matige winst tevreden 
moesten zijn . 
En als bij ons het regeringsapparaat ook 
maar wat voordeliger wilde functioneren 
en bezuiniging op velerlei terrein werd 
doorgevoerd, was er een begin. 
Het kan, ev·enals de loonstop! 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

O.D.C. - Vlijmense Bo;ys 6 - 1
Zwaluw 2 - O.D.C. 2 2 - 4 

• Het eerste elftal boekte een grote over
winning, door Vlijmen met 6- 1 te klop
pen. Er werd direct in een hoog tempo 
gestart. Vlijmen begon met hard van sta
pel te lopen, iets wat de O.D.C.-ers juist 
moeten hebben. Direct valt het betere 
positiespel van O.D.C. op en Vlijmen 
moet dit tekort aanvullen, door indivi
dueel meer en sneller te starten. Dat dit 
niet vol te houden is, zal in de tweede 
drie-kwartier blijken. Voor de rust hou
den zij het tempo vol en van een over
wicht is geen sprake. De O.D.C.-aan
vallen zijn, door betere opzet, veel ge
vaarlijker dan die van de gasten, wat na 
een kwartier spelen v. d. Boogaard in 

• een goed doelpunt weet uit te drukken 
1-0 
Haz�nberg plaatst dan bij een volgende 
aanval de bal langs de verkeerde kant 
van de paal. 
Het spel verplaatst zich snel van doel 
tot doel en de wedstrijd blijft spannend. 
Enkele seconden voor de rust geeft 
Bergwerff een afgemeten voorzet, naar 

de vrijstaande Schalks. Laatstgenoemde 
vangt de bal met de borst op, waarna 
het leer bij Hazenberg terecht komf 
welke ineens inschiet, een pracht dbel
punt 2-0. 
Na de thee is het ODC wat de klok 
slaat, zelfs, de eerste aanval brengt, zon
der dat een van de Vlijmense spelers 
de bal heeft aangeraakt, Schalks in een 
vrij� positie, doch zijn hard en goed 
gericht schot weet de Vlijmse doelman 
meesterlijk te keren. Hetgeen hij even 
later herhaald bij een schot van v. d. 
Boogaard. De ODC aanvallen volgen 
elkaar snel op en spoedig weet Hazen
berg van dichtbij het derde doelpunt te 
scoren. Nauwelijks is het gejuich ver
stomd, of Schalks jaagt hard no 4 in 
het net. 
De ODC-ers die weten, dat zij Vlijmen 
op de knieën hebben, spelen dan rustig 
een spelletje show-voetbal hetwelk nu 
de spanning er uit is, a;ntrekkeli/k is 
om te zien. In ko._-te tiid maken Schalks 
en A Pennings het halve dozii·n vol 
6-o: 
Op het einde maakte Meister hands in 
het beruchte gebied, en de toegestane 
strafschop benut' de centervoor feilloos 
daannee de eer reddende. 
De hoge venvach�ingen die we van het 
2e elftal hadden zijn bewaarheid. Zwalm 
2 werd op eigen terrein met 4-2 oe
klopt. ODC opende de score doch z,�a
lu\v maakte nog voor de ru�t gelijk. 
Het was tenslotte Piet Scheepers die 
ODC een veilige voorsprong van 3-1 
bezorgde. 
Beide elftallen doelpunten nog eenmaal 
zodat het einde een verdiende 4-2 
overwinning bracht voor de ODC-ers. 
A.s. Zondag _wordt gespeeld: 

Haarsteeg-ODC, aanvang 2 uur. 
ODC 2-Schijndel 3, aanvang 2 uur. 

Voor beide elftalle� een zware opgaaf, 
zoals trouwens elke wedstrijd. 
Spelen de ODC-ers echter niet beneden 

.?kdedand ulwp uudiq, iaac 
Op Maandag 6 September landde op Schiphol de eerste van de 12 door 
de K.L.M. bestelde Convair-liners, waarmee de K.L.M. als eerste Lucht
vaartmaatsc�appij in Europa de beschikking heeft gekregen over deze, van· 
een drukcabine voorziene tweemotorige machine, die op een hoogte van 
6000 meter met een snelheid van bijna 450 km per uur de Europese be
volkingscentra zal gaan verbinden. 
De luchthavens van Londen en Parijs komen nu op •minder dan één uur 
afstands van Schiphol; Zürich op anderhalf uur. 
Met de Convair krijgt de K.L.M. nu vliegtuigen voor veertig passagiers 
waarmee zij het, ook in Europa, tegen elke andere luchtverkeersmaat'. 
schappij zal kunnen opnemen en waarmee Nederland •zich een vooraan
staand plaatsje irl het internat\onale luchtverkeer bezorgd ziet. 
Het is wel interessant_ om bij de razendsnelle ontwikkeing van het vlieg
wezen even terug te zien naar het luchtverkeer in zijn prilste stadium 
nu veertig jaar geleden, toen in het dorpje Leur de eerste Luchtvaartdag 
gehouden werd. 
En even interessant zal het zijn om de hypermoderne Convair met neus
wielonderstel, omkeerbare schroeven, geheel gesloten motorg'ondels met 
straalu!tlaat, tegen ijsafzetting verwarmde vleugelneus, drukcabine voor 
het vliegen op grote hoogte, snelheid 450 km per uur, totaal motorver
mogen meer dan 5000 p.k., klimaatregeling voor de passagiers, om dit 
technische wonder eèns te vergelijken met het geraamte van draden 
stangen en buizen van veertig jaar terug. . 

EEN "LUCHTV AARTDAG" kend gevaarte wel de lucht in zou kun-
ANNO 1908 ! nen, anderen riepen uit dat de bestuur-· 

Veertig jaar geleden beleefde hèt dorpje der wel "naar de maan" kon gaan. En 
Leur de primeur van Nederland: voor tenslotte vreesden de meesten dat zo'n 
de eerste' maal verhief zich "e�n toestel piloot misschien wel even on;hoog kon 
zwaarder dan de lucht" mèt een mens komen, maar dat het helemaal nog niet 
aan boord van de grond! zeker was hoe hij dan weer op de grond 
Die primeur dankte het dorpje aan de belandde. Algemeen sprak men van een 

heer Heerma van Voss Sr., die ter gele- ,,gevaarlijk avontuur", van "halsbreken-
genheid van zijn jubileum als directeur de toeren" en "dingen, die verboden 
van de suikerfabriek een ...... luchtvaart- moesten worden". 
dag organiseerde. Waarlijk een origineel 
idee voor 1908, een j?,,\f waarin van 
luchtvaart nauwelijks gesproken kon 
worden, tenzij men de balonnen bedoel
de,' waarmede van tijd tot tijd opstijgin-
gen plaats vonden. . 
Maar de heer Heerma van Voss was in 
't bezit gekomen van een gloednieuwe, 
hypermoderne Wright-vliegmachine en 
met dit wonderlijke toestel (bestaande 
uit veel draden, .stan�en en buizen) zou 
,.luchtschipper" graa t De Lambert het 
waagstuk tot een halsbrekende toer on
dernemen. Nederland zou iets beleven, 
wat hier nog niemand beleefd had! 

'T WAS FEEST ! 
Weken tevoren was in heel Breda al 
geen rijtuig meer te huur. Helaas moest 
de luchtvaartdag keer op keer uitgesteld 
worden omdat er met de voorbereidin
gen iets niet lukte, doch ten leste zette 
de stroom nieuwsgierigen zich in bewe
ging naar het Brabantse "vliegveld" en 

lange stromen voetgangers, vooroorlogse 
automobielen, velocipèdes en boeren
karren hobbelden en hotsten over de 
nog vrijwel onbegaanbare wegen. In de 
stoomtram verdrongen zich de ontel
bare passagiers staande in goederenwa
gens. Het beloofde een feest te worden 
als de Zuid-Westhoek van Brabant nog 
nimmer gekend had! 
Het was dan ook wel iets bijzonders. Tal 
van mensen betwijfelden in die dagen 
of je met zo'n weinig vertrouwenwek-

HET HOE. 
Merkwaardig zag het toestel er uit. Het 
bezat "twee luchtschroeven" ,net ket
tingwielen(!) aan de viercylindermotor 
verbonden. Het hout van al die stanoen 
was met aluminiumverf grijs geschild;rd, 
zodat het op metaal begon te lijken. 
De motor bezat een dubbele ontstekino 
nl. door magneto en door accumulatot 
Op het critieke moment evenwel toen 
de motor .. in de lucht afsloeg, wist 'de pi
loot 111 z1in verbouwereerdheid oeen van 

beide te benutten. 
" 

Het "vliegveld" bood wel een totaal an
dere indruk dan de luchthavens van 

tegenwoordig! Het was omzoomd door 
rode vlaggen, waar buiten zich het pu
bliek verdrong. Een valgewicht moest 
door middel van een strak gespi(nnen 
touw het vliegtuig op gang helpen en de 
complete machine was daartoe op een 
rail geplaatst, die in de startrichting lag. 
Zo erg vlot ging het met deze opstij
ging nog niet, want - zo schreef een 

,,luchtvaartdeskundige" uit die tijd -
"men moet zich niet voorstellen dat een 
vliegmachine een courant artikel is. Bo
vendien bedenke men, dat het aantal 
personen, in staat om met een Wright
toestel te vliegen, op dit ogenblik nog 
niet zo heel groot is".' Tussen 4 en 5 zou 

. de poging plaatsvinden. De wind bleek 
evenwel wat· sterk en daarom haalde de 
voorzichtige suikerdirecteur het tere ap
paraat pas tegen zessen uit de loods. 

kunnen, dan liggen overwinningen in di 
lijn der verwachtingen. 

JUNIOREN: 
Zaterdagmiddag om 4 uur speelt het 
nieuwe A-elftal op het ODC-terrein 
tegen Taxanc!ria A uit Oisterwijk. Tege
lijk speelt . ODC 7 tegen Taxandria 6, 
terwijl ODC 5 en 6 bij Taxandria op 
bezoek gaan. 

GEVONDEN: 
In het kleedlokaal, van de Junior�n is 
blijven liggen een colbertjasje en j.l. 
Zondag is op het ODC-terrein gevonden 
een vulpenhouder. 
eerst genoemde is terug te bekomen bij 
de Heer C. Zijlemans, van Hornstraat, 
en de vulpenhouder bij de Heer 

Laeijendecker, Prins Hendrikstraat. 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
S.C.B. - Boxtel t - O 
Boxtel 2-:- Helvoirt 4 - 0 

Onze gedurfde zinspeling op een Boxtel
zege is niet zonder grond gebleken, ook 
al was het dan tenslotte nóg Bata, die 
met een gelukkige 1-0' overwinning uit 
de strijd kwam. • 
Een gelukkige 1-0 overwinning, inder
.daad, want Boxtel was voor de Bata-lui 
weer het enfant terrible van jaren terug. 
Het waren de Rood-Witters die· voort
durend de toon aangaven. Speciaal in het 
eerste en laatste half ·uur werden de 
S.C.B.-ers herha<1-ldelijk in' het nauw ge
dreven. En met wat meer geluk zou zelfs 
een tam spelende voorhoede - als Box
tel er deze. middag een had - zeker 

winst geslagen hebben uit de telkens 
weer terugkomende aanvallen. Het geluk
kwam echter aan de andere kant, toen 
na een half uur speleri een verwaaide. 
bal via het hoofd van J. Voets over de 
uitlopende Leyten en de vertwijfeld toe
snellende v. d. Meyden in het net ca
ramboleerde. ,, Boxtel" liet zich hierdoor 
echter niet uit het veld slaan en met de 
zelfverzekerdheid van een• ploeg, die 
haar overmac�t kent, bleef men beuken 
op de Bata-veste, die - alleen ten koste 
van een serie corners onneembaar 
bleek. 
Na de rust liep Boxtel al direct geweldig 
van stapel, doch toen de Rood-Witters 
er niet in slaagden een wig te drijven in 
het verdedigingsbloc van hun blauw
witte tegenstanders, zakten zij even af. 
Prompt nam Bata de geboden kans waar 

om fraaie en o zó gevaarlijke aanvallen 
op te bouwen - de tactische Pierot aan 
het hoofd. Enkele schoten, die op een 
haar na hun doel misten, rukten Boxtel 
weer uit hun verdedigende houding. De 
voorhoede van Boxtel liep echter te 
hoop, wanneer het beslissende schot 
moest komen en alleen Timmermans en 

Dekkers (de besten uit deze linie) lever
den gevaar op met goede switches en 
evengóede schot� 
Eenmaal moest dit gevaar zelfs afge
wend worden met de hand: Penalty. Dit 
was de kans ...... , die niet uitgebuit werd: 
Een falende schutter en een verbouwe
reerde Bata-keeper, die zich de bal recht 
in de armen geschoten zag, dat was voor 
Boxtel het teleurstellende resultaat, dat 
alle goede hoop de bodem dreigde in te 

Natuurlijk moest er eerst proefgedraàid 
worden, Onder hevig geknetter sloeg de 
motor aan, de schroeven wentelden en 
een hevige luchtstroom deed de heide 
golven. Gejuich steeg op uit de wach-
tende menigte ..... . 
Om half zeven stond het toestel op de 
houten rail, om 7 uur nam de windsterk
te wat af en toen alles eindelijk gereed 
was, bleek de wind gedraaid van Zuid
Oost naar Zuid-West! 

ANDERS DAN NU ! 
Gelukkig hield de muziek van dei (Leur
se?) dorpsharmonie bij de ontelbare 
wachtenden de moed er in en even ge
lukkig beschikten de organisatoren van 
deze eerste luchtvaartdag over een 
reserve-rail, die haaks op de andere lag 
en nu prachtig benut kon worden. 
Luidsprekers om het publiek iets mee te 
delen had men toen nog niet en dus 
rekte menigeen de halzen om te zien; 
wat er toch allemaal te pas kwam bij 
zo'n opstijging. Het hele toestel werd 
overgebracht naar de andere höek van 't • 
veld, opnieuw een kabel gespannen, 
weer proefgedraaid ...... 
Om 8 uur 's avonds was men nog in de 
weer met de voorbereidingen! 
Eindelijk, precies 8 uur 23 gaf lucht
schipper De Lambert het sein voor zijn 
eigen vertrek. Met de kleppen van zijn 
pet diep . over het hoofd zat hij op 't 
rechter stoeltje in de open lucht. Unks 
werd de machine wat verzwaard om het 
evenwicht te hervinden ...... Een adem-
loze stilte. daalt over het veld Dan 
schiet h.et valgewicht omlaag, ·helpers 
rennen ter weerszijden mee om te voor
komen dat het gevaarte omver tuimelt. 
Hevig knettert de motor en vol ontzag 
staart de saamgepakte menigte naar het 
wondere gebeuren. 
Het hele toestef verheft zich zo maar 

in dt lucht! 
Dan davert het vliegveld van de toe
juichingen. Debatten ontspinnen zich 
hoever zo'n vliegmachine wel kan ko
men. Men meent van Breda, of zelfs wel 
België...... en boven de hoofden zweeft 
de wonderbaarlijke machine, samenge
steld uit stangen, met een man er bo
ven op en een hard brullende motor met 
twee rondrazende schroeven. 

HIJ BRACHT ER HET LEVEN AF. 
Och, arme optimis'ten, die een vliegma
chine van Leur naar Breda wilden laten 
vliegen of zelfs verder ...... Na 3½ mi-
nuut in de lucht te zijn geweest, na . nog 
nauwelijks het gehele terrein omcirkeld 
te hebben, sloeg de motor af en wist de 
vermetele luchtschipper niets anders 
meer te doen, dan te trachten heelhuids 
de begane grond weer te bereiken. 
Een landingsgestel bezat de Wright nog 
niet maar De Lambert zette het toestel 
gelukkig veilig op een weiland. Velen 
verbaasden zich er over, dat deze waag.• 
hals het leven er nog afgebracht had ... 
Opgetogen over het schouwspel keerde 
het publiek laat in de avond huiswaarts. 
De eerste luchtvaartdag in Nederland 
was uitstekend geslaaqd_ 
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slaan. Doch men bleef volhouden en 
een nieuw stormachtig ofensief dwong 
de blauw-witters om met de ruggen tegen 
de muur de kostbare voorsprong te ver
dedigen, tegen een onstuimige Boxtel
aanvalslinie, die door stopperspil M. 
Voets n9g even werd versterkt, doch 
zonder geluk en zonder succes. Met een 
cornerregen kwam het einde van een 
goede wedstrijd, die de beste belofte 
voor de toekomst inhoudt, want Boxtel 
heeft getoond zelfs met de besten te 
mogen .en te kunnen wedijveren. 
De Boxtel-reserves bleven heer en mees
ter op eigen terrein en zonden Helvoirt 
met een fikse 4-0 nederlaag naar huis. 

A.s. ZONDAG.

Boxtel bindt a.s. Zondag de strijd aan 
tegen Tivoli. Tot voorspellingen leent 
zich deze wedstrijd uitermate slecht, doch 
zeker is, dat Boxtel met het spel van 
verleden Zondag een goede kans maakt 
de eerste winstpunten in de wacht te
slepen. • 
Supporters, die met de bus mee naar de 
wedstrijd tegen Tongelre, op Zondag 26 
September, willen gaan, kunnen zich tot 
Woensdagavond opgeven bij J. Lor,ist, 
Nieuwstraat 174. 

DAMNIEUWS. 

.Voor de leden en genodigden der E.B.D. 
werd l.i. Dinsdag door de Heer Brandon, 
-oud hoofdklasse speler uit Amsterdam,
een Semultaan-seance gegeven.
Aan 12 borden werd gespeeld door 10
"leden en 2 Boxtelse liefhebbers,
Er werd goed partij gegeven en de hee.r
Hulscher, als liefhebber deelnemende,
wist zelfs een mooie remise te bereiken, •
die welverdiend was. Over het vertoon
de spel van de Heer Brandon kan niet
gezegd worden dat het een grootse in
.druk heeft achtergelaten. Zijn partijen
tegen de heren Schuurmans, Kool en
Verhuist, welke reeds lang voor hem ver
loren stonden, werden onnodig aange
houden, terwijl. de partij tegen v. d.
Wouw, die in het eindspel met twee
schijven voor stond, duidelijk ·als afmat
ting bedoeld, zijn voortzetting vond door
herhaling van zetten, wat niet getuigde
van kracht op sémultaangebied van de
speler.

, Omschreven naar bordplaats van het
te JO-tal werd het resultaat der deel-
nemers: 
1. H. Schuurmans-Brandon
3. A. Kool-Branden
4. J. v. d. Wouw-Brandon
5. C. Steinmann-Brandon
7. C. Oliemeulen-Brandon

2-0
2.:....0 
1-1
0-2

afgebr. wegens vertrek 
8. Chr. v. Rooij-Brandon

opgeh. wegens vertrek 
res. J. Verhulst-Brandon 2-0 
·9. N. Walraven-Br�ndon 0-2
res. Tijbosch Sr-Brandon t -1
res. J. v. Dijk-Brandon

opgeh. wegens vertrek 
Hulscher (liefh.) Branden 1-1 
de Laat (liefh.)-Brandon 0-2 

• Eindstand 9-9

BILJART-DEMONSTRATIE. 

Biljart-liefhebbers verwijzen wij naar de 
.advertentie "Biljart-demonstratie", in dit 
blad. 

.,Van nylon maakt men niet alleen kou
sen. En nog veel minder is het sprookje 
waar, dat nylonkousen van glas zou
den zijn". 
WELLICHT denkt U bij het woord 
"nylon" alleen maar aan kousen, omdat 
die nu eenmaal het belangrijkste voor 
U zijn, en U vindt dat de productie daar
vari zou moeten worden opgevoerd ten 
koste van die andere "onbetekenende" 
producten, zoals nylon-parachutes, -trek
"kabels en -meubelbekleding, allemaal 
dingen, waarom U nog niet zo hard ver
legen bent. 
Maar ...... weet U weJ wat nylon eigen
lijk is? Waarom geven wij zo de voor
.keur aan nylonkousen boven die, uit na
tuurlijke textie_lstoffen geweven? 

GEBOORTE VAN DE "PLASTICS" 

DE GESCHIEDENIS van nylon is al
weer een tiental jaren oud en zeer ze
·ker hadden de onderzoekers, die aan
-deze kunststoffen begonnen te werken,
niet de bedoeling een bijzonder soort
·kousen te gaan fabriceren.
Iedereen kent het celluloid, het bake
lieth. De vrc1uw denkt aan haar poppen,
waarmee ze speelde in de dagen, dat ze
nog niet van nylonkousen droomde; de
man denkt aan zijn bakeliethen asbakje,
of aan de gezellige ouderwetse luidspre
ker bij de radio.
-Snel hebben dergelijke kunststoffen de 

markt veroverd, en wel in zo grote
hoeveelheden, dat men begon uit te zien
naar nieuwe procédé's om in de steéds
stijgende behoefte tè kunnen voorzien.
Men slaagde . er nu in plastische stoffen
te maken, die onze "kunstharsen" zou
den moeten vervangen. Deze "plastics"
kon men uitwalsen. tot dunne platen.
Welnu, dan moest het ook mogelijk zijn
·deze platen tot draden te verwerken.
Dit is de geboorte van nylon. 
Haar grondstoffen hebben niets gemeen 
met glas, met de natuurlijke vezels zo
als zijde, katoen, linnen, of met kunst
vezels, zoals kunstzijde. 

. ·was men voor de kunstzijde nog aan
gewezen op_ de celstof, het cellulose van 
het hout, voor de nieuw.e synthetische 
vezel heeft men genoeg aan het stikstof 
en de zuurstof uit de lucht, de water
stof van het water en de koolstof van 
de steenkool. 
Natuurlijk is de werkelijkheid niet zo 
-eenvoudig. Tussen deze elementaire
-grondstoffen en de nylonkous ligt een
lange, moeilijke weg, waarvan de hin
,demissen pas door jarenlang onderzoek·,uit de weg geruimd konden worden.

NIWIN-NIEUWS Het Probleem van· de Boer 
Uit de radiorede van Prins Bern
hard, gehouden op 14 September 
bij het twee-jarig bestaan van de 
NIWIN. 

HOE KOM IN AAN EIG�N BEDRIJF? 

Vandaag is het twee jaar geleden, dat 
de NIWIN haar werk begon. 
De NIWIN, geboren uit een door par
ticulieren en overheid gevoelde behoefte, 
en tot stand gekomen op initiatief van 
Minister-President Beef, wil de militai
ren- en burger-pioniers overzee een 
daadwerkelijk bewijs van medeleven ge
ven van het gehele Nederlandse volk. 
De NIWIN wil de mannen in Indië bo
ven hetgeen waarop zij als militair aan
spraak hebben, een aanvullende welzijns
verzorgin� geven, die naast de materieele 
waarde wil getuigen van hartelijkheid 
en dankbaarheid, doch vooi;al ook een 
bewijs wil zijn, dat het Nederlandse volk 
zijn zonen niet vergeet. 
Voor Uw offervaardigheid, Uw daad
werkelijke belangstelling en medeleven, 
wil ik U vanavond dankzeggen en ik 

. weet, dat ik dit mag doen namens onze 
strijdkrachten overzee, die - ook al stu
ren ze niet voor alles wat ze via de 
NIWIN ontvangen, een bedankje - toch 
zeer erkentelijk zijn voor de gezamen
lijke inspanning van het nationale thuis
front, gemanifesteerd in de NIWIN. 
Een bedrag van 9½ millioen gulden werd 
door de NIWIN in twee jaar tijd omge
zet in böeken, uitzending artisten, film
apparatuur en films, muziek, sportmate
riaal, toneel, kerstpakketten, jubileum
pakketten, verjaardagspakketten, steun 
aan de geestelijke verzorgers, radiotoe
stellen en nog veel meer. 
De actie waarmee de NIWIN haar werk
zaamheden begon, was de Kerstpakket
ten-actie, het eerste materieele en morele 
blijk van medeleven van het gehele Ne
derlandse volk met de strijdkrachten in 
Indië. Thans, twee jaar I.iter, is de derde 
Kerstpakketten-actie in volle gang. Voor 
de derde maal zal de NIWIN zorgen 
dat ieder van de 200.000 mannen e� 
vrouwen overzee in die dagen een pak
ket ontvangt. En zij zullen dit pakket 
ontvangen van U, van het gehele Neder
!andse volk, als een bewijs, dat men hen 
m Nederland niet vergeet. Juist op de 
dagen, waarop de afstand het sterkst 
wordt gevoeld. 
Gaarne wil ik een beroep doen op Uw 
offervaardigheid om ook deze actie door 
Uw spontane medewerking tot een suc
ces te maken. Onze mannen daarginds 
rekenen op dit traditioneel geworden 
Kerstpakket en de NIWIN rekent daar-
om op U. 

- In dit verband wil ik de in de NIWIN
samenwerkende organisaties, zoals o.a.
de Confessionele Thuisfronten, het Ne
derlandse Roode Kruis, de Band Neder
land Indië en de Vrouwen-organisaties
dank zeggen voor de steun, welke zij
verlenen aan de NIWIN welke tot een
werkelijk Nationaal Thuisfront is uit
gegroeid_
Nadrukkelijk wil ik wijzen op het natio
nale belang van deze gezamenlijke in
spanning.
Ook voor het NIWIN-werk zijn de woor
den van onze geëerbiedigde Prinses
Wilhelmina, ,,Eendracht en nog eens
Eendracht", de enig juiste richtlijn. Dit
werd door Koningin Juliana bij Haar in
huldiging nog eens met grote nadruk
herhaald ..... .
Laat het NIWIN-wèrk een manifestatie
zijn van het gehele Nederlandse volk
voor allen overzee!

EEN IDEALE DRAAD

MAAR...... nylon is niet het enige re
sultaat van· deze onderzoekingen. We 
kennen naast nylon nog het perlon, het 
velen, het permalon, enz. Het principe 
van al deze kunststoffen is hetzelfde: 
ze zijn alle hoogpolymere stoffen, d.w.z. 
stoffen, waarvan de kleinste deeltjes, de 
moleculen, op bijzonder hechte wijze aan 
elkaar gekoppeld zitten. 
De draad verkrijgt men, door de ge
smolten stof door filters van kleine gaat
jes te persen en daarbij 300% uit te 
rekken. De eigenschappen van die aldus 
verkregen draad en haar weefsels zijn 
zeer merkwaardig. Zij is moeilijk brand
baar, erg taai en ook weer hard als 
�taal. De weefsels plooien en kreuken 
niet, en zijn zo elastisch, dat ze 6 tot 
8°/o vergroot kunnen worden zonder dat 
blijvende vervorming optreedt. 
Bij verwarming wordt het nylonweefsel 
plastisch, en. men maakt hiervan ge
bruik bij de vervaardiging van nylon
kousen. Het weefsel van nylondraden 
wordt in warme vormen gebracht, die er 
het model van het been aan geven. 
Een genot is, dat de kousen zo gemak
kelijk te wassen zijn. Zo zijn vlug be
vochtigd, maar houden het vocht niet 
vast. Stof en vuil hechten er niet op 
vast en ...... in een paar minuten zijn ze 
weer droog. 

Een eigen bedrijf hebben...... Dát is 't 
ideaal waannee duizenden jonge Neder
landers rondlopen. Maar nu de Neder
landse grond is "opgedeeld" en zij geen 
mogelijkheid zien hun hartewens in 
eigen land in vervulling te doen gaan, 
moeten zij elders heen blikken. En het 
is vooral Canada, waar de hoop der boe
renzoons op is gevestigd. Hoe staan dáár 
de kansen? 
Canada is een land, waar de bodem nog 
slechts voor een klein gedeelte in cultuur 
is gebracht. Grond is er dus genoeg. 
Maar om een eigen bedrijf tè beginnen 
moet men behalve over grond (die men 
ook kopen moet) nog over kapitaal be
schikken. Het zaai- en pootgoed, de 
landbouwwerktuigen, de woning, de eer
ste maanden van levensonderhoud zon
der inkomsten, dat alles vraagt een 
flinke som ~elds. 
Nu is de Nederlandse hndhouwemigrant 
over 't algemeen niet in staat, om der
gelijke bedragen ineens o·, te brengen. 
Hij moet dut uitzien naar andere midde
len. Eén daarvan is het oversparep van 

�het bij een Canadese boer te verdienen 
loon. Een flinke knecht kan ongeveer 70 
tot 100 dollar plus vrije kost en inwo
ning verdienen. Voor behuwden variëert 
dit meestal tussen de 100 en 150 dollar. 
Men kan van dit bedrag aardig wat op
zij zetten, maar een eenvoudig reken
sommetje leert·,· dat men er dan vele 
jaren over moet doen eer er voldoende 
bijeen is voor aanschaf van een com
pleet bedrijf. Dit is echter_ niet nodig; 
m Canada geeft men vlot crediet in de 
vorm van hypotheek. En waar de be
trouwbaarheid van de landbouwer hqog 
aan_geslagen wordt, willen de banken 
zelfs wel ee�s 90 % van de totale koop-. 
som voorschieten. Daartoe is echter no
dig dat men het volle vertrouwen heeft 
wat eerst mogelijk is als de band de al 
spirant-koper goed kent en zich de Ca
nadese werkmethoden' goed eigen heeft 
gemaakt, hetgeen een kwestie van 
jaren k 

OOK "DEELPACHT". 

Een tweede methode om een eigen be
drijf te verwerven is die op de zg. ter
mijnbetaling. Van de koopsom moet men 
b.v. 10 % in contanten bezitten, de rest
wordt dan jaarlijks afbetaáld uit de be
drijfsinkomsten.

Contact met INDIË 
DEUREN GAAN OPEN. 

"Een ovaal smal gezicht, een nogal dikke 
onderlip, lengte 1.55 meter, tenger, maar 
stevig gebouwd, kwaal aan het rechter
oog." Zo luidt de beschrijving _van hem, 
die dezer dagen in de val liep. Hij is een 
van de velen van het "Extremist Fron 
Utara". Hij is ook een der velen, die 
vandaag of morgen in de val zullen lo
pen, omdat het spel dat zij spelen on
dermijnend spel is. ,,Onbetrouwbaar, 
zeer geraffineerd in het liegen" staat als 
karaktereigenschap omtrent hem ge
schreven. Dat is Djini, 26 jaar oud, lid 
van de Partai Kommunis Indonesia, ram
pokker, vexeur en moordenaar. Een man 
die geen beroep heeft, doch op de vraag 
,,Bent U extremist van beroep?", onmid
dellijk antwoordt: ,,Ja, mijnheer". 
Extremist van beroep! Als zovelen van 
hen, die groen'ten en fruit verkopen, zich 
voorgeven als kleinhandelaar, doch wier 
wèrkelijk beroep is: extremist. Eerst be
hoorde hij tot de Siafoellah, doch toen 
zijn garnizoen tijdens de politionele actie 
aangevallen werd, liep die compagnie 
weg_ Hij sloot zich aan bij de E.F.U. 
en daar, och daar werkt hij als extremist! 
"Waaruit bestaat je werk?", wordt hem 
gevraagd en dan opent hij deuren, waar
tegen de buitenwereld en ook Neder
land nog _steeds staart, omdat zulke deu
ren voor hen gesloten blijven. 
Extremist zijn betekent voor die niet
ingewijden: soldaat spelen, eerlijke mili
taire arbeid in uniform gekleed, het wa
pen in de hand tegen een vijand, hulp 
verlenend aan eigen volk en ras, opbou
wend voor het eigen land. 
Doch hoe anders is het als die deuren 
opengaan, zoals Djini dit deed ...... 
"Bespionneren van Indonesiërs, die in 
contact komen met de Nederlanders of 
met handlangers van de vijand, opbren
gen van verdachte personen en ook het 
meedoen aan de strijd, indien er gevech
ten zullen ontbranden. Dat is het werk 

. van de extremist, laag vies werk, want 
het is verraad jegens eigen ras. Hij ver
klaart dit grif, maar als geraffineerd leu
genaar voegt hij er onmiddellk aan toe: 
,maar ik durf met een gerust hart ·te v�r
tellen, dat ik nog nooit een Nica hand
langer heb opgebracht ...... " Goedko_pe 
uitvlucht. 'n Leugen, die hij als geraffi
neerde leugenaar wellicht zèlf gelooft. 
Zijn slachtoffers kunnen immers niet 
meer spreken ...... Evenzo grif als hij 
de Nica handlangers verraadt aan de 

ONTELBA • ,Kommunistische" opdrachtgevers, zo
RE MOGELIJKHEDEN grif verraadt hij nu zijn eigen mensen. 

DE VELE goede eigenschappen maken Zo vertelt hij van dat kantoor, waar zijn 
van nylon een zeer begeerd product. baas woont en "waar beslist wordt of 
Haar hardheid stelt ons in staat tanden- iemand doodgemaakt moet worden, zon-
borstels veel langer te gebruiken. der voorkennis van de Justitie". 
Penselen, bezems, vissnoer, visnetten en Het klinkt zo simplistisch, hij zegt het zo 
kabeltouwen van nylon gemaakt zijn eenvoudig, maar hij opent de deuren tot 
sterker dan de tot nog toe uit natuur- een wereld van willekeur en moord, een 
lijke vezels verkregen producten. wereld waarin de Indonesiër nu reeds 
Als eenmaal de nylon ingeburgerd is, twee jaar woont, gekluisterd door onver-
zullen we veel minder met slijtage te antwoordelijke elementen, onder de dek-
kampen hebben: met succes maakt men mantel van de republiek. Zonder voor-
er hakken en neuzen van schoenen, meu- . kennis der Justitie ...... doodgemaakt.. .... 
belbekleding, kinderkleding en naaigaren Het werk, de daiztaak, van de extremisten. • 
van. In Engeland heeft men er zelfs Ook de dagtaak van Djini, die in de val 
pruiken van gemaakt, maar dit is voor liep en vertelt van een aanval, welke on-
ons een artikel, dat we nu niet bepaald dernomen zou worden op een Neder-
dagelijks nodig hebben! lands bivak. En ook plaats vónd, doch 
Om eei:i wollen trui of een pullover te mislukte, omdat de Nederlandse soldaat 
vervangen bleek nylon echter niet ge- waakzaam is. Het doet er niet toe hoe 
schikt. De vezel is glad en stijf en sluit de aanval zou worden uitgevoerd, ook 
zodoende het lichaam onvoldoende af. niet met welke wapens, van veel groter 
Maar de talrijke· andere mogelijkheden belang i$ 't doel... De deuren gaan dan 
van deze en andere kunststoffen zijn al open en dan ziet men meer, .dan begrijpt 
genoeg om in de toekomst een revolutie men meer en dan beseft men eerst goed, 
te veroorzaken, in de fabricage van vele wat "extremist zijn" in de republiek zeg-
onzer gebruiksvoorwerpen. .. gen wil. ,,Alle huizen en automobielen 

Dan zijn er nog twee vormen, die - al
hoewel ze geen eigendom over de grond 
geven - toch aantrekkelijk zijn voor de 
emigrant, daar ze hem de mogelijkheid 
bieden min of meer zelfstandig te zijn. 
Eerstens is er de "Sharefarming", te 
vergelijken met onze "deelpacht". Hier
bij wordt de gehele bedrijfsvoering aan 
de emigrant opgedragen tegen vergoe
ding van een gedeelte der opbrengst, Dit 
gebeurt vaak bij welgestelde Canadese 
boeren, die - wat ouder geworden -
hun gehele bedrijf tegen vaak geringe 
vergoeding aan een vertrouwde knecht 
overlaten. Al is men dan geen eigenaar, 
toch blijft er de voldoening van een be
drijf waarover men zelf me96ter is. 
De tweede vorm, het "Share-werk", ver
schilt niet veel van de eerste. Het betreft 
hier alleen een geheel bedrijf waarvoor 
men de bebouwing zelfstandig opgedra
gen krijgt, maar slechts een zeker ge
deelte. Ook dit geschiedt tegen vergoe
ding van een deel der opbrengst. Deze 

vorm komt vooral voor bij de verbouw 
van suikerbieten en tabak en kan ook 
bestaan uit de verzorging van al het 
pluimvee (dikwiJ1s duizenden stuks) of alle 
tuinbouwvelden. 

VAKBEKWAAMHEID EN 
VERTROUWEN. 

Het spreekt vanzelf, dat de emigrant om 
voor Share-farming of Share-werk in 
aanmerking· te komen, volkomen vakbe
kwaam moet zijn en bij zijn patroon het 
volste vertrouwen dient te genieten. Aan 
vakbekwaamheid worden in Canada ge
heel andere eisen gesteld dan bij ons. De 
Canadezen hebben de landbouw nl. zeer 
sterk gemechaniseerd en zo zal dus de 
emigrant genoodzaakt blijken zich door 
zelfstudie en ervaring de nodige techni
sche kennis bij te brengen. Het ver
trouwen moet langzamerhand tussen pa
troon en knecht groeien. -
De weinige klachten, die tot dusverre 
gehoord zijn, gevoegd bij de ondeme
mingsdurf en energie waar onze boeren 
voor pekend staan, doen ons de toe
komst hoopvol tegemoet zien. Zo zal 
elke Nederlandse boer met de nodige 
durf en taaiheid in Canada zeker slagen. 
De hartewens - een eigen bedrijf -
kan dus voor een ieder, die van aanpak
ken weet, in vervulling gaan! 

zullen in brand gestoken worden" ...... 
zegt Djini. Het klinkt zo mooi en hij 
meent het. Hij gelooft het zelfs, want 
dit is immers ook zijn "beroep". Roven, 
brandstichten...... En hij gaat verder, 
,,De Nederlandse vuurwapens zullen ver
deeld worden onder de mannen, die aan 
de qverval hebben deelgenomen ...... " 
Wapenen, want deze hebben ze nodig, 
om te kunnen roven en brandstichten ... 
Dan wordt Djini gevraagd of de bevol
king de Nederlanders haat. ,,Nee1�", 
zegt Djini volmondig, ,,doch ze leven in 
de bergen uit angst voor repressailles van 
onze zijde." En weer gaan deuren open. 
Deuren, die een ander beeld brengen. 
Leed der bevolking; armoede, angst ...... 
Djini vertelt: ,,Dan worden de mensen in 
K in een donkere kamer opgesloten. Ze 
blijven lang weg. Ze krijgen bijna geen 
eten en mogen zich niet baden. Boven
dien worden ze nog mishandeld en als ze 
weer naar hun kampong terug mogen 
keren, vinden zij hun huizen leeggesto
len ...... " Djini heeft de deuren open
geworpen_ 
Deuren, die meestal angstvallig gesloten 
worden gehouden. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Zondag 19 September 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de t e 

schaal voor het seminarie van ons bis
dom, terwijl de 2e schaal gehouden wordt 
voor de bizondere noden van het Episco
paat, welke beide collectes ten zeerste in 
de milddadigheid van de gelovigen wor
den aanbevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandagavond om half 8 Maria-con
gregatie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
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 Catharina van Oerle-Beymohr • 
z.a. gel. jrgt voor Johannes v. d. Heuvel
en Barbara de hsvr.; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Alfonsus van Vlerken van
wege de Broederschap van de H. Anto
nius te Waalwijk; om half 8 gel. jrgt.
voor Josina van Dam-Verhoeven en Ca- ,
tharina, Adriana en Henrica de dochters
z.a. gel. H. Mis voor Franciscus Verhey'.
den vanwege de jongens in Indië; om
half 9 gel. jrgt voor Adrianus van Gooi 
en Johanna Christina Neggers de hsvr. 
!)INSDAG: om kwart V1Jor 7 gef. gez. 
Jrgt voor. Theresia Jurgens-van Heeswijk, 
z.a. gel. Jrgt. voor Antonia Hensen- van 
Rooij en Henrica de dochter; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Wim van Erven . 
om half 8 gel. jrgt. voor Adriana va1� 
Minderhout-Simons; z.a. gel. jrgt. voor 
Cornelius Marinus van Oosterhout . om 
half 9 gel. H. Mis voor Jacoba van Dies
sen vanwege de Korfbalclub van O.D.C. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Wilhelmus de Visser; z.a. gel. 
H. Mis voor Johanna Theuwkens-van
Dijk; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Johanna Kusters-de Kort vanwege de 
Broederschap van de H. Antonius te 
Waalwijk; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië· vanwege Maria's 
Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor 
Huberdina Queens-Kusters; om half 9 
gel. H. Mis voor Tonnie Blummel van
wege de buurt. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Jan van Liempt; z.a. gel. 
jrgt. voor Martinus van der Stmyk en 

Anna Emmerentia de dochter; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Gerardus van 
Brunschot vanwege het gez. personeel 
van Van Oerle's weverijen; om half 8 
gel. H. Mis voor de levende en overle
den leden van het Genootschap van de 
H. Kindsheid; z.a. gel. H. Mis voor
Franciscus Verheyden vanwege de jon
gens in Indië; om half 9 gel. H. Mis voor·
Adriana Snellaars-van Hal.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Hendrica Cijffers-Bruns; z.a. gel.
jrgt voor Anna Maria v. d. Struyk; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Hendrica de
Bresser-v. d. Loo; om half 8 gel H. Mis
voor Wybe Ypma; z.a. gel. mndst. voor
Hendricus van Engelen te Vught over
leden; om half 9 gel. mhdst. voor Johan
nes en Louis van Rooij.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johanna Pastoor-v. d. Broek,
z.a. gel. mndst. voor Cornelis v. d. Heu
vc;I; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Ma
ria van Ham-v. Erp; om half 8 gel. jrgt.
voor Jan Vugts; z.a. gel. jrgt. voor Hen
dricus Emons; om half 9 gel. H. Mis
voor Kapelaan Bless.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Maria van
Gerwen. Dinsdag, Woensdag, Donder
dag Vrijdag er Zaterdag gel. H. Mis
voor een overledene.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Leonardus Martinus
van den Boogaard geb. en won. te Schijn
del (St. Servatius) en Gerdina- Voets,
geb. te Westerhoven en won. in deze
parochie; Johanne·s Martinus LPonardus
Verwasch, geboren en wonende te 'Hel
mond (St. Lambertus en Maria van den
Brand, geboren en wonende in deze
parochie, waarvan heden de Ie afkon
diging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijksbeletse
len, ,�aarin niet is gedispenseerd, ten
spoedigste aan de Pastoor bekend te
maken.
PAROCHIE H. HART, BOXTEL 

l Se Zondag na Pinkstern
19 September t-94S 

De 1 e schaal is voor de Seminaria van
ons Bisdom; de 2e voor de B.N. 
Vandaag de 3e Zondag van de maand.
De H. Fam. voor Moeders en Gehuw
de Vrouwen houdt haar Alg_ H. Com
munie onder de Missen van 7 en 8 uur.
's Avonds om 7 uur Lof met Rozenhoedje
en Volkszang voor onze "Jongens" in
Indië
Dinsdag feestdag van de H. Matthaeus
Apostel en Evangelist. De leden der H.
Familie voor Mannen worden in een der
HH. Missen verwacht.
Dinsdag kwart over 2 en 8 uur filmvoor
stelling, georganiseerd door de H. Fa
milie van Moeders. Gegeven wordt de
film van Pater Damiaan, de Apostel der
Melaatsen. De film is toegankelijk voor
alle Moeders en Gehuwde Vrouwen.
Kaarten á_ 25 et. kan me11 op die zelfde
Dinsd'àg afhalen.
Vrijdagavond half 8 H, Fam. voor Meis
jes; om half 9 voor de Mannen.
A.s. Zondag preekt Pater Meulendijk in
alle HH. Missen voor zijn vertrek naar
de Missie.
ZONDAG 19 Sept.: 6 uur lezende
dienst; 7 uur l.d. voor de parochie; 8 

uur l.d. Francisca Pijnenburg-Dieden v.w.
-Proc. Boxtel-Kevelaer; kwart over 91.d.
Rosalia Hermus-Schüller v.w. het Ap.
des Gebeds; half 11 plechtige z.d_ uit
dankbaarheid.
MAANDAG 20 Sept: 7 uur pl. z. j.
Alphens Paymans en Godefrida v. Kes
sel z.e.; I.m. Herman Akkermans; Ld.
Maria Langenhuizen v.w. de buurt; kw.
voor 8 Ld. Mària Beaard-Janssen; l.d. Ja
coba v. Diessen v.w. pers. v. Oerle;
halg 9 z.d. uit dankbaarheid.
DINSDAG, 21 Sept. 7 uur 1.d. over!.
fam. de Goei-v. Beljouw; Ld. Maria
Langenhuizen v.w. de Buurt; 1.d. Nellie
v. d. Steen; kwart voor 8 I.m. Johannes
v. d. Horst; half 9 Ld. overleden ouders;
half 10 gez. Huwelijksmis. .
WOENSDAG 22 Sept.: 7 uur I.m. Jan 
Raaijmakers; l.j. Marinus v. d. Ven; l.d.
Harrie v. d. Wetering v.w. zijn vrienden;
kwart voor 8 I.m. Jan y. Berkel; l.d. Cato
v. d. Wouw; half 9 z.j. Cornelis v. ,Krie-
ken en Hendrina Dieden z.e.
DONDERDAG 23 Sept.: 7 uur Ld. Wil
lem Matthijssen; I.m. Maria v. Roosma
len; I.m. Willem Versantvoort; kwart
voor 8 Ld. Rosalia Hermes v.w. de klein
kinderen; l.j_ Maria v. d. Sande-v. Krie
ken; half 9 z.d. Everdina Quinten-v. d.
Vleuten te Liempde over!.
VRIJDAG 24 Sept.: 7 uur 1.d. Bizondere
Intentie; l.d. Jacoba v. d. We�ering
Jansen; l.d. Adrianus Be aard te Berkel
over!.; kwart voor 8 l.j. Adrianus v. d.
Sande; l.j. Anna Maria v. Beljouw; half
9 Ld. Arnoldus v. d. Heuvel en Helena
de Groot z.e.
ZATERDAG 25 Sept.: 7 uur 1.d. Caspar
v. d. Aker; Ld. Jan v. d. Aa en Wilhel
mus de zoon; Ld. Johanna v. d. Kamp
Barten te Asperden -over!.; kwart voor 8 
Ld. lev_ en over!. leden Handboogschut
terij "Oefening baart Kunst"; l.j. Anto
nius Boons; half 9 l.d. Anna Doevendans
v. Grinsven_ 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

tSde Zondag na Pinksteren 
Feestdag van de H. Lambertus 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel-
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Pe
trus v. Balcom en Cornelia de hsvr. 
MAANDAG: lyalf 8 jrgt. voor Petronella 
Verhagen. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Barbara v. 
Rijsingen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Willem 
v. d. Linden; half 10 Gez. Huwelijks
mis. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor 
Adrianus v. Oorschot. 
VRIJI;>AG: H. Mis voor ZeerEerwaarde 
Heer Pastoor Franciscus v. Zeeland. 
ZATERDAG: H. Mis voor ZeerEerw. 
Heer Pastoor Franciscus v. Zeeland. 
PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 

!Se Zondag na Pinksteren 1948
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr. 
Wed. v. Lieshout-de Werdt; half 9 H. 
Mis voor Waltherus Vingerhoets te 
's Hertogenbosch overleden. 10 uur 
Hoogmis tot intentie v. d. parochianen. 
De eerste schaal is voor onze eigen 

I 



kerk, de 2de voor B. N. Heden vergadering van St. Vincentiusvereniging. Half 3 Lof met Rozenhoedje, om God's zegeningen te verkrijgen over "Orion" en de kapel van Stapelen. 

hoedje om het communisme af te weren en opbloei van het verenigingswezen op katholieke grondslag te verk.rijgen. In deze week zal de collecte v. d. R.K. Universiteit worden gehouden. ZONDAG 26 September: 7 uur H. Mis, waarbij de kerk met 'n kaars wordt ver-eerd ter ere v. 0. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand voor behouden thuiskomst; half 9 H. Mis voor Petrus Voets te 's-Hertogenbosch · overleden. 

8 uur I.m. tot welz. der parochie; 10 uur z.m. Adr. v. Abeelen, als overl. korist;3 uur Lof, daarna Meisjes-congregatie.In alle H.H. Missen de 1 e schaal voorhet Seminarie.

Wed. Johanna Maria· Theod. v. d. Meij<len. Zaterdag 7 uur I.m. Joh. v. d. Sande als overl. lid der proc. Bergen-opZoom na·ar Sittard. Zondag 7 uur I.m. ter ere H. Gemma Galgani. 

overl. . ouders; 8 uur gef.1 -jrgt. Weled. Heer Leonardus Jos. Verheyen. VRIJDAG: 7 uur H. Mis Adrianus van de Nósterum; 8 uur gef. jrgt. voor de Weledgest. Heer Mr. Victor Tilman. ZATERDAG: 7. uur jrgt. Henricus van Vessem; 8 uur gef. jrgt. Mevr. Josephina Rpuppe-v. d. Voort. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon- . dere intentie; 8 uur gez. mndst. voor· Gerardus Leyten. 

MAANDAG: 7 uur 7e Wed. Everdina Corn. Quinten; half 8 z.j. Joh. Braken en Wilhelmina de hsvr.; 8 uur l.j. Adr. v. d. Laar en Adriana de hsvr. 
30e: Wed. Everdina Corn. Quinten, te Liempde overleden. 

DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Barbara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Veroude;8 uur gez. mndst. voor Leonarda Cornelia Renders·.
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. Braak; H. Mis Albertus van Rulo; 'H. Mis Henricus van Rulo. 30 dagen worden de gebeden verzocht voor Everdina Quinten-v. d. Vleuten te Liempde; Petrus Voets te 's-Hertogenbosch en Mejuffromv Cato v. d. Wouw te Tilburg overleden. 

DINSDAG: 7 uur z. mndst. Arnoldus v. d. Wiel; half 8 z.j. Nicolaas v. d. Velden; 8 uur 1. Mis Wed Everdina Corn.Quinten, als overl. lid proc. van Kevelaer.

1 Be Zondag na Pinksteren 19 September 1948.

WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor"onze Jongens in Indië". Deze H. Misis overeenkomstig de wensen van de St.Thèresia-bus van onze kerk; �8 uur gez.mndst. voor. Johanna v. Heerebeek-deBeer, voor wie ook 30 dagen de gebedenworden verzocht.
Ten slotte aanbevolen een Noveen ter ere v. d. H. Theresia voor een zieke uit Gemonde. 

WOENSDAG: 7 uur z. mndst. Marinus Traa; half 8 z.j. Maria Nicolaas v. d. Velden; 8 uur I.m. Wed. Everdina Corn. Quinten, als overl. lid v. d. Retraitepenning. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor 't Seminarie; derde voÓr Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL �ondag 19_ September. Deze middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje. Dinsdag Feestdag van de H. Matthaeus ' Apostel, om 8 uur Lof. Donderdag en Zaterdag: om 8 uur Lof. ZONDAG: om half 9 H. Mis voor overleden leden der familie Henket; om 10 • uur tot bijzondere intentie. DONDERDAG: 7 uur jrgt. voor HelenaMesfrom-Brouns; 8 uur H. Mis tot intentie v. d. Leden der Godsvruchtige vereniging ter ere v. d. H. Theresia v. h.Kindje Jezus.VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voormej. Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 8 uur H. Mis voor Adrianus v. d.Loo, Hendricus de zoon en Johanna dedochter.

Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes "Henricus Smits uit deze parochie en Petronella Maria Catharina v. Griensven uit de parochie v. Maria Onbevlekt-Ontvangen Maagdte Oss, waarvan heden de derde afkondiging geschiedt.

DONDERDAG 7 uur z. mndst. Joh. v. d. Sande; half 8 z.j. Petrus v. d. Velden;8 uur l.j. Johanna Maria Adr. Kuppens.VRIJDAG: 7 uur mndst. Ant. v. à. Pas; half 8 z.j. Huberta Petrus v. d. Velden; 8 uur l.j. Johanna Cornelia Kuppens. 

Dinsdag moeten de kinderen _van het 2de, 3de en 4de leerjaar komen biechten. Woensdag onder de H. Mis van 7 uur zullen ze gezamenlijk communiceren. ZONDAG, 7 uur H. Mis Gertruda van der Staak-Konings; half 9 mndst. Henricus van der Kammen; 10 uur Hoogmis voor de parochie·. 

MAANDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker. DINSDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker; half 8 voor Lambertus van Berkel en Antonia van Boxtel. 

ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Mevr.Maria Maas-de Werd; 8 uur H. Mis,waarbij de kerk met 'n kaars wordt vereerd voor de -familie v. d. Breekel-v. d.
Heuvel. 

Josephus Cornelis Renders uit deze .parochie en Henrica Adriana Vogels uit deparochie St. Petrus te Oirschot, waarvanheden de tweede afkondiging geschiedt.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

ZATERDAG: 7 uur z. mndst. Joh. v. d. Biggelaar; half 8 z.j. Zeereerw. Heer Henr. v. d. Velden; 8 uur l.j. Arn. Kuppens. ZONDAG: half 7 Emerentia Arn. Kuppens; 8 uur Lm. tot bijz. intentie. 

MAANDAG: 7 uur Gez. Mndst. voor Albertus van Rulo; 8 uur jrgt. voor Maria van de Nosterum-v. d. Loo. DINSDAG: 7 uur H. Mis Adrianus van <ler Looy te Best overl.; 8 tur jrgt. An-äries Dolphen. WOENSDAG: 7 uur jrgt. enrica Dolphen; 8 uur gef. jrgt. voor Mej. Lucia Isabella Maria Verheyen. DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 

WOENSDAG: 7 uur voor Caspar van den Aker• om half 8 voor Johannes van • . çlen Biggelaar. DONDERDAG: 7 uur voor Caspar Van den Aker; om half 8 voor Johannes van den Biggelaar. • -
VRIJDAG: om half 8 voor Mevrouw Henket-Windstosser. In de Kapel der Eerw. Zusters: Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van half 6 tot 7 uur, daarna Lof met rozen-

18e Zondag na Pinksteren, 
19 Se_ptember 1948. ZONDAG: half 7 l.j. Cornelia de Jong;_ Maand. 7 uur I.m. Corn. Joh. Raaymakers. Dinsdag tot Vrijdag 7 uur I.m. 

Getro1,1wd: J. J. R. Duchateau en 
A. M. Tb. v. OerleDe Heer en Mevr: Duchateauvan Oerle zeggen, namens wederzijdse familie, hartelijk da'nk voor de vele belangstelling bij hun huwelijk onder-vonden. Boxtel, 11 Sept. 1948. 

••••••••••••••••••••••••••• . • 
, . : Op 20 September hopen : : onze geliefde ouders hun : : 25-jarig Huwelijksfeest te : 

. . .• vieren. • • • : Hunne dankbare kinderen : : THEO en RIA : : PERSOONS. : • • 
••••••••••••••••••••••••••• 

t Tot onze diepe droefheid overleed, tengevolge van een noodlottig ongeval, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten, onze inniggeliefde Zoon en Broeder 
PIET VOETS 

Te koop: dames- en herenrijwiel, als nieuw. Adres: Bosscheweg 24. 
Te koop: 2000 kilo eetaardappelen bij Wed. A. van de Sande, Onrooij 9. 

Grote 
Biljartdemonstratie 
A.S. ZONDAG om. 7.30 uur speelt Nederland's sterkste Prof. de Biljart, de Heer van Eijmeren uit Rotterdam, 500 Te koop: een kinderwagen caramboles ca.dre, voorgiftBevragen: Osch & Van Leeu- 400 caramboles wenstraat 35. 
in Café J. de Louw Voor direct gevraagd: een R.K. vergevorderd Bakkersleerling, genegen een kleine toer te rijden. Jac. Melis-van Rooij. Eindhovenseweg 11. 

Te koop: een toom zware biggen V.D.L. · M. Tîmmermans, Munsel 28. 
. Te koop: nieuwe lage zwarte herenschoenen, maat 41. f 10 . Ridder van Cuykstraat 20. 
Te koop: bij A. Strik, Eindhovenseweg 69d, een toom biggen. 
Te koop: een in goede staat zijnde fornuiskachel. Te bevragen, Tongeren 73, Boxtel. 
. '--

LENNISHEUVEL 34 Na afloop schitterende kunststoten door Prof. Valkhof. 
Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

3wJat q,eëlat.euá,

0 Id Finished Huiskamer 
Dressoir 
Uitschuiftafel 
2 Fauteuils 4 Stoelen 
Compleet 

895-
, 

Old Finished Slaapkamer 
T oogledikant 
2 Nachtkastjes
Linnenkast 
Commode 
Tafeltje 
2 Stoelen
Compleet 595-, 

F. J. Witteveen Woninginrichting
RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL

De zwaar getroffen Ouders, Broers en Zusters. 
Te koop: ::eer prachtige, wit geëmailleerde fornuiskachel, zwaar vernikkeld gemonteerd, groot formaat, met opstand 

BREUK 
LIJDERS! 

Wegens de enorme stijging der patent
bloemprijzen is met ingang van G. Voets

A. Voets-v. d. SlootAntoon Voets voor serviesverwarming. Ten Vraagt Breukban·den METBrinkstraat 6. en ZONDER VEER bij 

13 September voor Boxtel en Liempde 
de prijs van 't wittebrood gesteld op C. Voets-v. d. Velden• Gerard Voets Biedt zich aan: net Werkmeis- 40 cent per 800 gram, L. Voets-SomersJo Voets Gerda Voets Bertha Voets. 

� je voor enige dagen per week. '- Adres: Van Osch & Van Leeu-wenstraat 14. 
VAN MAAREN 

VUGHTERSTRAAT 25 
DEN BOSCH. 

Kleine Broodjes 5 cent p. stuk 
Het Bestuur C. op den Buiîs, Verloofde Lerares aan Huishoudschool, alhier, zoekt kamer met pension. Brieven te richten aan de Huishoudschool, aihier. 
R.K. Bakkerspatroons Vereniging 

------------- YOGHURT ,,ST NICOLAAS"
Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan firma Van Susante en Personeel, Familie, Vrienden, Kennissen en Buurtbewoners voor de deelneming betoond bij het overlijden van onze lieve Man e11 Vader. 

Weckflessen te koop aangebo- Wekelijks Donderdags den, flinke partij, in vers\hdil_- en Vriidags voloplende maren. Prins Bernhar :.i straat 32' Boxtel. - Melk Yoghurt voorradig

N.V. P.N.E.M. 1
Het Kantoor BURGAKKER 8 

ARJES VAN DE VRIES 
Wed. Van de Vries ' en kinderen. 

Te koop bij J. Jennissen, Liempde, zware driften. _ ZUIVELHANDEL
Te koop een toom bigge

11

� 

't ANKERV.D.L., J. v. d. Heuvel, Ki derbosch 88. _ C. de J ong-v. Kempen Te koop een toom zware big- v. Hornstraat 12 • Boxtel gen en overjarig schaap bij M 
v�� :�1�n u:�o�!"!������a!� .. 1 

TONNY IJPELAAR v. Hal, Tongeren 69. Schilders gevraagd en GUUS IJPELAAR-KAPPé danken voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden. 
Te koop bij Th. Sleutjes-Kasteren B 37 Liempde, prima
aardbeiplanten, Madame Mathot. 

STEUN

ZOLEN 

voor nieuw en onderhoudswerken ter plaatse en/of elders, met reiskostenvergoeding. 
JOZEF LINSSEN, Boschdijk B 73, Best. 

Ondergetekende betuigt van uit Bandoeng, zijn hartelijke dank aan 't Kath. Thuisfront St. Petrus te Boxtel, voor de vele en goede gaven welke hij hiervan. mocht ontvangen, en wel in het bijzonder voor de gramophoónplaten. 

Te koop: Herenpolshorloge, Prijs 25 Gld. Te bevr. Molenstraat 19. naar afdruk 

Tot 20 uur kan men zich voor inlichtingen wenden Ten Brinkstraat 4, Boxtel. 

Martien v. -d. Struyk Wachtmeester 
Te koop: kinderfietsje, leeftijd 
5 jaar. v. Salmstraat 10, boven. 

Te koop: een paar rijlaarzen met rijbroek, bij A. Vogels, Kleinderliempdseweg 20. 
Mevrouw van den Boomen 

Stationstraat 43, Boxtel vraagt wegens vertrek der tegenwoordige, tegen 15 Oct. 
'n nette zelfstan dige 
di enstbode Te koop: een electrische wasmachine. Bevragen Bureau van dit blad. Grote wa1 buitenshuis 

Aanbesteding Verfwerken 
Het Bestuur der R.K. Woningbouwvereniging "St. Joseph" te Boxtel zal op DINSDAG 21 SEPTEMBER e.k. om 8 uur 's avonds in Hotel VAN VLERKEN, Bosscheweg 10 te Boxtel in het openbaar onder R.K. Georganiseerde Schûderspatroons aanbesteden: DE BUITENVERFWERKEN VAN 16 WONINGEN GELEGEN AAN DE NIEUWE KERKSTRAAT, BRUGSTRAAT EN TONGEREN. Bestek en Voorwaarden zijn verkrijgbaar vanaf Vrijdag 17 September e.k. tussen 6 en 7 uur, bij d� Secretaris der Vereniging, de Heer A. v. Kessel, Bosscheweg 107, tegen betaling van f 1, - . Inschrijvingsbiljetten moeten ingeleverd worden op de dag der aanbesteding, uiterlijk 8 uur 's avonds. Namens het Bestuur, R. de Laat, voorz.; A. v. Kessel, Secr.

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH. 

Als het gaat ·over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

fJlerf st=8xpositie 

Dames J Vanaf ZATERDAG 18 SEPTEMBER 7 uur 
tot en met DINSDAG· 28 SEPTEMBER a.s. 

Exposeren wij een schitterende Collectie 
DAMESHOEDEN , -.,1

---· J 

aan zeer voordelige prijzen. 
Wij nodigen U beleefd uit tot een geheel 
vrijblijvend bezoek. 

Joh. Thijs=van den Brandt 
Stationstraat 38 

Zondags alleen voor bezichtiging geopend van 12 - 6 uur. - Geen verkoop. 

'n �� MPET van de VAKMAN komen
BijVosUwKaasenVis·gekocht 

V, M Het beste adres is uitgezocht! En dat is an aaren 
VOS 

DAN IS HIJ GOED! 
DAT WEET IEDEREEN 

Stationstraat 44 VAN MAAREN - Vughterstraat 25 � 's-Hertoge n bosch 
Onze:FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit._.:...-------------------------Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

) 

ZATERDAG: om half 8 mndst. voor Caspar van den Aker. 
Voor 

B R I L LE N naar

F. P. v. Langen & Zn., Stationstraat 62 
Rifks Gediplomeerd Opticiën Leverancier van • A L L E Ziekenfondsen. 

LEERLING VERKOOPSTER ! 
Gevraagd zo spoedig mogelijk 

NET MEISJE ter opleiding winkel 
Goed kunnen rekenen en behoorll)k achrllven 
Eigenhandig geachreven brieven aan 

Mag. ,,DE BIJENKORF" A. van Kol. 
Stationatraat 55 

Septembermaand 

DEKENMAAND i,
Nu is 't tijd om dekens te kopen 

-.J 

Alle goede fabrikaten zijn thans m 
voorraad Aabe dekens P. van Z. dekensZaalberg �ke1_1sEras dekens

en diverse andere soorten. 

In effen en fantasie, 
een en twee persoons 

1 

ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE � 

1 pePfioons bedstellen • vanaf fl. 59.00 2 ,, '' ,, 

1 persoons spiraalmatrassen " 
2 '' '' , .. 

75.00 
34.80 
42.40 > 2 persoons ledikanten met matras 

• vanaf 53.00
NA TUURLIJK BIJ 1 

2Je0oieoaac' Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK 1 • 
Stationstraat 43 Boxtel ) 

Rookt kwaliteit vol geur en amaak 

en Koopt bij QBert van den .Braak ! 
Nieuwe Kerkatraat 73, Telef. 450 

1 

-- - � 
l Een mooie zelfbinder .... lj is de trots van ��n h�e� _ l �
Momenteçl hebben wij hierin een � 'pracht collectie zowel m effen als streepdessins � 

� 
Prijzen vanaf f 1.75 • �

l J ongenszelfbinders 
1 • vanaf 1.25 �

Knoopdassen vanaf 1.85 � 
� Zie etalage Zie etalage -� 

.til!I! .. ��!!.""· 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Als de mens eens God was ... 
Op verschillende plaatsen in de geschie
denis vinden we nog de droeve sporen 
van het mislukt_e menselijke pogen om 
God te zijn. Door de gehele geschiede
nis kan men dit spoor volgen totdat men 
komt aan de eerste dagen, waarop de 
schepping in al haar schoonheid door 
God voltooid was. Daar leefden twee 
gelukkige mensen, die in alles genoten 
van de overvloed en dagelijks de geurige 
pracht van de Schepping konden inade
men. En een listig verleider slaagde erin,· 
dat mensenpaar ervan te overtuigen, hoe 
heerlijk het toch wel zou moeten zijn 
om 'God te zijn. En aangetrokken door 
het geheimzinnige, dat voor hen mis
schien verbórgen kon zijn, waagden zij 
een poging, waarvan het gevolg was: de 
ruïnes van het paradijs. 
Och, de mensen, die het na Adam en 
Eva ooit hebben getracht, om God te 
spelen, hebben zo weinig aantrekkelijks 
in die rol gelegd. Het waren de Pharao's 
en de keizers, die stieren en wierook als 
offers wensten, die hun onderhorigen 
deden neerbuigen in kunstmatige aanbid
ding, en die zelfs alleen nog te verzoe
nen waren, als ze het bloed der onder
danen voor zich zagen vloeien. Ten 
eeuwigen dage zullen de geschiedkundi
ge annalen van Egypte en Babylon met 
bloedige letters hun wanbestuur blijven 
verhalen. 
Hoe hebben we zelf niet met stijgende 
onrust de verering van een Hitler en een 
Stalin zien u1tgroeien tot een cultus. In 
hun regeringsapparaat hebben we een 
complete afgodendienst met al zijn tak
ken kunnen bemerken. En in de onbe
perkte macht over leven en dood, die zij 
zich hadden toegeëigend, eisten ook zij, 
wanneer ze het zelf gunstig oordeelden, 
de dood of de foltering van hun slacht
offers, naar hun dwaze willekeur. 
Als de mens eens God was ...... dan zou
den we ernstig· worden, wanneer we 
lazen, zoals gedrukt stond op de Duitse 
pamfletten, die over Parijs werden rond
gestrooid: ,,Parijs zal gespaard worden 
tot meerdere glorie van Hitler". We 
zouden ernstig worden, ons overgele
ver.d wetend ··aan de willekeur van een 
111ens. En vm<lac dt: spon,11 v,:m Jit 1111:11· 

selijk pogen diep en droef zijn achterge
bleven, heeft de mensheid één les goed 
onthouden: ,,Geen enkel mens ,mag te 
grote macht bezitten op de aarde". En 
zo zal er voortdurend strijd blijven op 
de wereld, strijd, om te voorkomen, �lat 
mensen een te grote macht in handen 
krijgen. En zo zal de mensheid blijven 
strijden en zich verzetten tegen iedere 
soort van menselijke tyrannie. Zo zullen 
de volkeren blijven opkomen om een ab
solute alleenheerser van de troon te 
werpen. Zo zullen de arbeiders dicht 
aaneengesloten protesteren tegen de 
dwingelandij van een patroon, die meent, 
door de overmacht van het geld, een on
beperkte macht te bezitten over de men-

. sen, die voor hem zwoegen. Want we 
weten maar al te goed, dat overdreven 
macht de deur opent voor meedogen
loze wreedheid, voor dwaasheid en on
beheerste wellust, voor ongegronde oor
logen en eindeloze verdrukking met 
alles, wat eraan vastzit. 
En waar we voortdurend dit dwaze men
selijke streven naar een te grote macht 
kunnen vaststellen, kunnen we niet an
ders dan met grote erkentelijkheid God 
ervoor bedanken, dat niet de mens, 
maar Hij onze goede God is. D. 

Plaatselijk Nieuws 
GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Op Vrijdag 1 October komt de Raad der 
gemeente Boxtel bijeen ter behandeling 
van een 17 punten tellende agenda, die 
o.a. vermeldt: 
Enkele voorstellen tot het verlenen van 
geldelijke steun aan L.O.-scholen en tot 
aankoop van gronden, nodig voor de 
herbouw van de brug over de Dommel 
in de Mgr. Wilmerstraat en voor het tot 
stand brengen ener verbinding Konijn
hoolsedreef en Burgakker. Tenslotte 
nog een voorstef tot verhoging van de 
gastarieven met 1 cent per M3, ingaand 
1 October 1948. 

VERTREK NAAR DE MISSIE. 
Pate� Meulendijks (S.V.D.) zal, alvorens 
naar zijn missie te vertrekken, een af-

. scheidspredikatie houden ten bate van 
zijn missie, en wel: in de parochie van 
het H. Hart Zondag 26 September, in 
de St. Petruskerk op Zondag 3 October, 
Feestdag van de H. Theresia van het 
Kindje Jezus, patrones van de Katho
lieke Missiën. 

EIERVERENIGING. 

Wegens het aflopen van deze laatste
leveringsperiodé is het op Zaterdag 25
September eieren leveren en niet op 
Maandag 27 September. Ook op Zater
dag 2 October is het eieren leveren in
plaats van Maandag 4 October. 
Men gelieve hiermede rekening te
houden. 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 

Onder grote belangstelling van Boxtel's 
ingezetenen, vierde het krasse paar A.
Kurvers-v. Nistelrooy Zondag j.I. zijn 
gouden huwelijksfeest. 
's Morgens om half elf werd in de pa
rochiekerk van het 1-f Hart een H. Mis 
van dankbaarheid opgedragen, waarna 
de file auto's, omstuwd door bruidjes, 
naar de fraai versierde v. Homstraat 
trok, waar de buurtcommissie - die al 
veel goed werk gedaan had - als eerste 
het gouden paar geluk wenste met 50 
jaren van gelukkig huwelijksleven. Velen 
zouden dit voorbeeld in de loop van de 
feestelijke dag nog volgen. 
En toen 's avonds de ietwat feeërieke 
verlichting als een feest voor 't oog 
brandde, werd het ook nog een feest 
voor 't oor, toen de hele ris harmonieën 
en zangverenigingen hun muzikale hulde 
kwamen brengen. 

KEURINGEN 
GEITENFOKVERENIGING. 

Op Zaterdag 2 October zal de Boxtelse 
R.K. Geitenfokvereniging haar jaarlijkse 
locale keuringen houden bij H. v. cl. 
Steen, Burgakker 19. 
Om 3 uur n.m. zal met de keuringen 
van stamboek- en registergeiten worden 
aangevangen. 

K. A. J. 
Met een drukbezochte bijeenkomst in 
De Kajuit openden de Kajotters hun 
winterprogramma "Reddend Christen
dom docir Godsvertrouwen", in welk ka
der Aalmoezenier Pater Theodoor Beyer 
een passende inleiding gaf. • 

Het bestuur werd aangevuld met de 
leden Fr. Bevers, L. Schoenmakers en 
J. Siemerink. 
). v. Nuenen zal de aftredende voor
zitter P. Hendriks in zijn functie ver
vangen. 

Met een nieuw program, een nieuw be
stuur en met een vast geloof in de resul
taten, die de KA.). kan bereiken, gaan 

,de Kajotters het winterseizoen in. 
Pionieren! 

R.K. JONGE BOERENSTAND. 

De leden gelieven aandacht te schenken 
aan de in dit bbd voorkomende adver
tentie. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
GEBOREN: Joanna M. dochter van G. 
Th. Hamelink en A, W. Jongstra - Eli
sabeth C, M. dochter van N. J. Th. 
Siemerink en B. van Gaaien - Elisa
beth P. A. M. dochter van M. v. Oers 
en A. L. v. Beek - Johannes A. C, zoon 
van A. G. van Grinsven en G. C. v. d. 
Schoot - Josepha A. W. dochter van H. 
Boleij en M. C, v. d. Pas - Hendrika 
\'(/ . A. dochter van C, ). Schellekens en 
A. M. v. Hal - Hubertus Th. W. P. 
zoon van A, H. Hagemeijer en G. J.
Driessen - Woutera M. dochter van N.
B. v. cl. Heijden en G. v. cl. Ven.
ONDERTROUWD: Franciscus de Pun
der en Johanna M. C. Renders - Leo
nardus A. Kerssens en Johanna M. van 
der Schoot - Petrus H. Overmars en 
Petronella ). A, van Roosmalen - Johan 
Nieuwenhuis en Cornelia Bom. 
GEHUWD: Wilhelmus C. Hoffmans 

. en Johanna M. Verhagen - Marinus 
van der Steen en Anna 1. Smit - Lam
bertus Janissen en Wilhelmina H. van 
der Steen - Reinier van de Langen
berg en Antonia W. Creij ....,.. Josephus 
A. de Goeij en Josephina M. van Bel
jouw. 

ZAKEN JUBILEUM. 

Zeer bescheiden begonnen in 1908, toen 
men in Boxtel voor een aanschaffing in 
kleding en woninginrichting uitsluitend 
op de stad was aangewezen, viert op 
1 October a.s. - in het grote jubileum
jaar 1948 - de Fa. A. P. v. d. Boomen
Resink, misschien nog beter bekend on
der de naam "De Ooievaar" haar 40-
jarig bestaan. 
Van een aanvankelijk klein zaakje in 
baby-artikelen en katoenen stoffen 
groeide het geleidelijk uit, dank zij de · 
buitengewone service, die de oprichtster 
haar weldra zeer talrijke klanten wist te 
bieden. Het pandje in de Breukelse 
straat werd meerdere malen vergroot, 
doch bleek op de duur toch te klein om 
de vele artikelen behoorlijk naar voren 
te brengen. Een tijdelijke oplossing voor 
deze moeilijkheid werd verkregen door 
het overbrengen van een gedeelte van de 
verkoop in het hoekpand Stationstraat
Breukelse straat, totdat in 1925 kon wor
den gekocht het tegenwoordige perceel 
Stationstraat 43, dat op 1 October 1926 
geheel verbouwd feestelijk kon worden 
geopend. Dit pand bood vele mogelijk
heden, waarvan dankbaar werd geprofi
teerd. In 1933 moest wederom tot ver
groting worden overgegaan, doordat de 
woning-inrichting, die inmiddels een be
langrijk deel van de omzet was gaan 
vormen, meer ruimte vroeg. Toen kwam 
de tragische periode 1940-1945, waar
van wij allen thans nog de naweeën 
iedere dag opnieuw voelen: Ook de 
Ooievaar betaalde zijn tol en wel zeer 
zwaar. 
Op 6 Febr. 1941 ging het kapitale pand 
met een grote voorraad goederen door 

Hoe ze ere vallen ze af. 

Hoe zeere vallen ze af, 
de zieke zomerblaren; 

hoe zinken ze, altemaal, 
die eer zoo groene waren, 

te grondewaard 
Hoe deerlijk zijt gij ook 

nu, bomen al, bedegen *; 
hoe schamel, die weleer 

des aardrijks, allerwegen, 
de schoonste waart ! 

Guido Gezelle. 
(* bedegen: geworden).

brand geheel verloren. Groot was het 
medeleven van de Boxtelse bevolking 
met deze ramp. Ook de vaderlandse in
dustrie en handel voelde zich door 
jarenjange prettige samenwerking ver
plicht tot de herrijzenis van wat verlo
ren ging bij te dragen . Groot en veel 
waren de moeilijkheden in oorlogstijd 
om tot dit doel te geraken, doch door 
veler inspanning kwam een zaak tot 
stand, die tot sieraad mag strekken van 
de Boxtelse Middenstand. 
Thans is het dan feest, zowel voor de 
fim1a als voor haar cliëntèle. Vooral voor 
haar klanten uit Boxtel en verre omtrek. 
Extra grote partijen zeer gewilde goe
deren hebben de Nederlandse fabrieken 
voor dit speciale feest beschikbaar ge
steld, zodat de huisvrouw op haast vóór
oorlogse wijze in "de Ooievaar" haar in
kopen zal kunnen doen. 

VOLKSDANSEN! 
De derde cursus begint aanstaande 
Woensdag. 
Die nog geen cursus �evolgd hebben 
en zin hebben om het te leren, kunnen 
zich aanmelden. De zaal van de Buiten
school der Eerw. Zusters Ursulinen is 
weer voor ons gereserveerd. Het is 
geen modem dansen wat we gaan doen 
maar volksdansen. 
Weet je niet hoe dat gaat? Dan moet 
je zeker eens komen kijken en mee
doen. Op Woensdag 29 September 
lioui.!èn '"1.2 een gratis dansavonc! tïi daar 
verwachten we uitsluitend mensen, die 
het nog nooit gedaan hebben. 
We zullen ook zingen. En er zijn nog 
Nederlandse liedjes die ons en iedereen 
zullen bevallen. 
En dan: Bij het dansen hoort muziek en 
bij het zingen klinkt een muzikale om
lijsting ook erg aardig. Daarom: mensen 
die een instrument hebben en daarop 
enigermate bedreven zijn, komt op de 
proppen. Blokfluiten, violen, guitaren, 
een enkele pianist: meld je aan. 
Het is helemaal niet moeilijk. Uitvoerin
gen behoeven we niet te geven. We spe
len voor ons eigen genoegen, voor onze 
huisgenoten en mededansers. Hoe, waar 
en wanneer spreken we a.s. Woensdag 
wel af. 
Er zullen twee lessen in de maand zijn: 
waarschijnlijk de eerste en de derde 
Woensdag van de maand, terwijl er op 
de vijfde Woensdag van de maand (die 
verschijnt in de drie maanden één keer) 
er een bonte avond moet komen. 
Leeftijd der deelnemers? Als regel mini
mum 18 jaar, maximum 25. De kosten 
zijn gering. 
Nadere inlichtingen op Woensdag 29 
September in de zaal van de Ursulinen. 
We beginnen om half acht. 

Jos. v. d. Laar. 

UITSLAG DER EXAMENS VOOR
TUINBOUWV AKONDERWIJZERS 

Van 7 tot en met 16 September j.l. 
werden alhier in de R.K. Landbouw
school de examens afgenomen voor 
Tuinbouwvakonderwijzer. 
35 Candidaten namen hieraan deel. 
De examen-commissie bestond uit de 
heren: Ir. F. Honig, Inspecteur van het 
Tuinbouwonderwijs, Ir. H. Slits, Ir. W. 
v. d. Kroft, Rijks-tuinbouwconsulenten; 
Ir. P. Stadhouders, Ir. J. Brill en Ir. J. 
Astrego, Ingenieurs bij de Rijkstuin
bouwvoorlichtingsdienst; ). Kerstens en 
W. Vullings, leraren bij de Rijkstuin
bouwvoorlichtingsdienst, Ir. C. v. Gils 
en F. Broos. 
Op de laatste dag der examens vond de 
officiële uitreiking der diploma's plaats. 
De heer Honig hete alle candidaten bij
zonder welkom, temeer daar allen met 
voldoende punten waren geslaagd. Hij
sprak de wens uit, nu Brabant met een
zo groot aantal vakkundige onderwijs
krachten op tuinbouwkundig gebied is
verrijkt, zij nog lang hun beste krachten 
kunnen wijden. 
Vermeldenswaardig is nog dat twee
Boxtelse inwoners ook voornoemde 
acte behaalden. Het zijn beide assisten
ten van de Rijkstuinbouwconsulent, t.w. 
de heren G. op 't Hoog en M. Welten. 
Na afloop dankte de heer L. de Jonge, 
als oudste der Tuinbouwvakonderwijzer!i,, 
in het biizonder de leraren voor het ge
noten onderwijs. Als blijvende herinne
ring werd de leraren een cadeau aan
geboden. 
De Rijkstuinbouwconsulent Ir. H. Slits, 
wenste namens de examen-commissie 
alle nieuwe vakonderwijzers een· harte
lijk proficiat toe en hoopte in prettige 
samenwerking nog veel te kunnen doen 

in het belang van de Brabantse tuin
bouw. 
De geslaagden zijn: 
J. Bruystens, Someren; A. v. Esch, Ge
monde; P. Franken, Bergen op Zoom; 
J. Gelclens, Den Dungen; J. v. Haperen, 
Breda; H. v. Herpt, Drunen; G. op 't
Hoog, Boxtel; A, v. d. Berg, Zeeland; 
H. Jacobs, Den Dungen; L. de Jonge, 
Roosendaal; A. v. d. Jagt, Lage Mierde; 
A. Janssen, Tilburg; G. Krijnen, Roosen
daal; Th. Koekkoek, Vught; A. v. Leu
ken, Beek en Donk; J. Liebregts, Cana
da; C: Leijs, Breda; N. Leijs, Breda; A.
Mathijssen, Roosendaal; W. Meuwsen, 
Boven-Leeuwen; W. Nuyten, Halsteren; 
H. v. Mulukom, Uden; W. Noyen, Oir
schot; J. v. Osch, Raamsdonksveer; H. 
v. Roosmalen, Gemonde; H. Timmer
mans, Helvoïrt; J. v. d. Ven, Zeeland; 
W. Verhoeven, Helvoirt; J. Vinkenvleu
gel, Drunen; J. v. Weele, Fijnaart; M. 
Welten, Boxtel; D. v. Willingen, Wouw; 
A. v. Zon, Vlijmen; B. v. Eggermond, 
Oirschot; A. v. Rijn, Uden. 

Post naar INDIË 

Het is voor buitenstaanders haast onge
lofelijk, hoe stevig en sterk het contact 
met onze jongens overzee de laatste jaren 
geworden is. Hier spreekt de bezorgd
heid van onze Brabantse vaders en 
moeders, die voor niets ter wereld het 
schrijven naar hun jongens zullen sta
ken. Een buitenstaander zou er moeite 
mee hebben, om geregeld nieuws aan de 
jongens te kunnen vertellen, maar onder 
de mensen, die zelf een zoon of een 
jongen in Indië hebben, zijn er verschil
lende, die dagelijks in de pen klimmen, 
om hun jongens in de rimboe . van alles 
te vertellen, van wat er rond en om hen 
gebeurt. En we kunnen begrijpen, dat 
onze jongens, ergens in de eenzaamheid 
van de rimboe, de brieven van het be
gin tot het einde uitspellen, omdat zo 
ver van huis eenvoudig alles hun interes
seert. Ze hebben een houvast en vinden 
dagetijks een grote steun in het zich ver
bonden weten met het vaderland. We 
kunnen gerust geloven, dat alle feeste
lijkheden, die de laatste dagen het Huis 
van Oranje tot middelpunt hadde:1, tot Ïn 
c'c kleinste bijzonderheden a;1n cnze 
jongens werden overgebriefd. En ze zul
len groot gaan op hun vaderland, wan
neer ze aan de hand van de foto's het 
medeleven en het enthousiasme van het 
Nederlands.e volk kunnen bewonderen. 
Hele series foto's van verlichtingen, op
tochten en vreugdefeesten worden er 
aangelegd, waarin naast de hoofdstad 
ook de kleinste plaatsjes en dorpen in 
feesttooi kunnen worden bewonderd. 
Onze jongens overzee leven in alles met 
ons mee, dank zij de vele schrijvers en 
schrijfsters. En daarom moet het voor 
beide partijen wel heel teleurstellend 
geklonken hebben, dat de posttarieven 
naar Indië per 10 October aanmerkelijk 
zullen worden verhoogd. En nu kan het 
wel waar zijn dat het gewicht aan brief
post door de op Indië vliegende toestel-' 
len moeilijk nog te verwerken is en dat 
'de nieuwe rege'Iing voor de ministers 
van Oorlog en Overzee een bezuiniging 
van 2 millioen betekent, maar het is 
even zeker, dat het moreel van onze 
jongens hierdoor een knak zal krijgen .. 
Er zullen er verschillenden zijn, die eerst 
eens even na gaan denken, voordat ze 
iedere dag het laatste nieuws gaan over• 
brieven, want iedere brief met het nor
male gewicht van 20 gram zal voortaan 
60 cent gaan kosten aan port, d.w.z. 2 
kwartjes meer dan vroege·r, en als men 
iedere dag gewoon was, om te schrijven, 
dan komt 01en tot een extra verhoging 
van f 3,50 per week. We kunnen nu 
gaan proberen natuurlijk, om onze brie
ven op extra dun papier te schrijven zo
dat ze niet boven de 10 gram komen, 
maar wat moeten we dan doen met de 
films, die door onze jongens worden 
overgestuurd, om hier afgedrukt te 
worden? Het kost ons kapitalen, als we 
daarmee moeten voortgaan. En toch, 
onze jongens mogen niet aan hun nood
lot worden overgelaten. En waar hier de 
zorg van de Overheid achterwege gaat 
blijven, zal er weer een beroep moeten 
worden gedaan op de saamhorigheid en 
de liefdadigheid van particulieren, want 
alles moet op alles worden gezet, om de 
verbondenheid met onze jongens, waar
voor ze zich zo dankbaar tonen, in stand 
te houden. 
Ook Katholiek Thuisfront is hiervan de 
dupe. Het is dan ook te begrijpen, dat 
de gezamenlijke Thuisfronten van Lim
burg tegen deze nieuwe maatregel hef
tig en publiek hebben geprotesteerd. De 
meeste afdelingen hebben immers de 
finantiële kant als hun grootste zorg, en 
het zal, vooral op de kleinere plaatsen 
heel wat moeite kosten, om de Indië
zorg te kunnen blijven financieren. 
En wanneer deze maatregel gehandhaafd 
blijft, wat zo te vrezen is, dan zal het 
zaak zijn, om nieuwe mogelijkheden te 
bekijken en nieuwe plannen te beramen, 
waardoor het mogelijk zal zijn, het con
tact met onze jongens te bewaren zoals 
voorheen. D. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
Opgehaald ten bate van Katholiek Thuis
front op het jaarfeest van de Spaarver
eniging "De Ketting", gevestigd bij C. 
v. d. Aker: f 16,28. 

OMGEVI NG· 

De nieuwe Katechismus 

De beroemde Duitse Bisschop, van Ket• 
teler, heeft eens gezegd: ,,De opvoe
ding van de mens wordt op de schoot 
van de moeder voltrokken. �1at zich in 
latere jaren in het kind ontwikkelt, heeft 
de moeder meestal in de eerste jaren in 
het hart van het kind ingeplant". En nu 
is het zeker waar, dat deze beroemde 
Duitse Bisschop reeds lang ter ziele is, 
en dat hij deze woorden gesproken heeft. 
op het einde van de vorige eeuw, maar 
even waar is het, dat de latere ontwik
keling ook van het kind van deze eeuw 
voor het grootste gedeelte afhankelijk 
is van de godsdienstige vorming, die het 
in de ouderlijke kring heeft meegekre
gen. En dit is dan ook de reden, dat in 
deze tijd, waarin het gebrek aan de no
dige geloofskennis een verslapping van 
het godsdienstig leven teweeg brengt op 
alle gebied, de Bisschoppen van Neder
land, bij het verschijnen van de nieuwe 
katechismus nog eens heel speciaal de 
ouders wijzen op dit belangrijke onder
d�el van de taak, dat zij bij het ontvan
gen van het H. Sacrament van het Hu
welijk op zich hebben genomen. 
Er zijn moderne moeders, die menen dat 
zij met allerlei wereldse aangelegenheden 
zozeer in beslag genomen zijn, dat ze 
daar geen tijd meer voor kunnen vinden. 
Zij menen al· heel wat te presteren, als 
ze de lichamelijke opvoeding van hun 
kinderen behoorlijk verzorgen, wat 
heus geen sinecure is, en wat de gods- ' 
dienstige opvoeding betreft, dat laten ze 
met een gerust hart over aan onderwij
zers en priesters, waarbij ze vergeten, 
dat al de moeite en de inspanning, die 
deze hieraan besteden, zonder vrucht 
zijn, wanneer de huiselijke sfeer zonder 
meer ongodsdienstig is. 
Dan zijn er slordige moeders, die het 
godsdienstige element in de opvoeding 
van de kinderen gewoonweg niet interes
seert, omdat ze de opvoeding over de 
gehele lijn wel geloven. Wat het succes 
van hun werk betreft, kunnen we deze 
twee categoriën zeker gelijkschakelen. 
Maar er zijn gelukkig ook nog verstan
dige en godsdienstige moeders, die, zich
zelf gelukkig wetend in de beleving van 
haar geloof, dit geluk ook willen mee
deîen aan hun kinderen tot steun voor 
heel hun later leven. Het zijn de moe
ders die zelf, wanneer de school weer 
uit is, haar werk eens even laten rusten 
om bezig te zijn met datgene wat hun 
kinderen op de school hebben geleerd. 
En door de manier waarop en het ge
duld waarmee zij zich van deze taak 
weten te kwijten, winnen zij de volledige 
belangstelling van de kinderen. Ze zitten 
erop te wachten: het ogenblik dat moe
der op haar manier de godsdienstlessen 
geven gaat, en terwijl andere kinderen 
hun vrije tijd verknoeien op de straat, 
zitten zij stil te luisteren, naar alles wat 
ze leerden, maar wat niemand zoals moe
der vertellen kan. En het kan wel eens 
lastig zijn en het kan wel eens moeilijk 
uitkomen, om de nodige ogenblikken 
hier aan te besteden, maar het is heel 
zeker, dat het deze ogenblikken zijn, 
die het kind aan moeder binden. En de 
zoetste en heerlijkste vruchten, die een 
ouder van de opvoeding plukken zal, 
vinden haar grond in deze momenten, 
die moeder en kind samen hebben be
leefd. 

. Waar we op de dag van vandaag vele 
moeders horen klagen, dat hun eigen 
kinde,en hun ontgroeien, moeten we de 
oorzaak zoeken in eigen leegheid, waar
door ze aan hun kinderen niet kunnen 
geven, wat hun toekomt, omdat ze het 
zelf niet bezitten. En daarom wijzen de 
bisschoppen erop, dat ook de ouders de 
Nieuwe Katechismus moeten maken tot 
een handboek, waarin ze zelf thuis zijn, 
om het zo aan de jongeren te kunnen 
meedelen. D. 

Algemeen Nieuws 
DIALECT- EN 

VOLKSKUNDE- ONDERZOEK. 

Voor een aantal plaatsen en parochies, 
waar nog steeds geen of nog niet vo)• 
doende medewerking is, zoekt het Dia
lect- en Volkskunde-bureau, Kloveniers
burgwal 29 te Amsterdam, medewerkers, 
die bereid zijn de beide vragenlijsten 
(voor het onderzoek van de volkstaal en 
de folklore), die eens per jaar worden 
uitgezonden, in te vullen. 
Deze plaatsen en parochies zijn: 
Best, Gemoi1de, Haaren, Heeswijk, 
Liempde, Eerde, Mariaheide, Oirschot, 
St. Michielsgestel, St. Oedenrode, Nijn
sel, Olland, Wijbosch en Son. 
Lezers die zich in staat achten de lijsten 
van het bureau in te vullen, om op deze 
wijze dit bij uitstek nationale en voor de 
wetenschap zo belangrijke werk te steu
nen, gelieven zich aan bovengenoem<l 
bureau op te geven. 

DOET U OOK ZO ! 

Met een formulier van adres· 

wijziging, à 2 cent verkrijg
baar, uw verhuizing opgeven 
aan Brabants Centrum. 



.
BRIEVEN 

NAAR MILITAIREN
. VERLAAGD TARIEF UITSLUITEND 

VOOR LUCHTPOSTBLADEN. 
Tengevolge van 't steeds toenemend 
postverkeer tussen familiebetrekkingen 
in Nederland en militairen in Indië hee.ft 
de minister van Oorlog en Marine a.i. 
na overleg met zijn ambtgenoot van 
Overzeese Gebiedsdelen besloten, dat 
met ingang van 1 • October' a.s. in het 
luchtpostverkeer van Nederlandse bur
gers met militairen in Indië tegen VER
LAAGD tarief uitsluitend gebruik mag 
wordel\ gemaakt van luchtpostbladen. 
Zodra de oude postbladen zijn verbruikt 
zullen nieuwe verkrijgbaar worden ge
steld met groter oppervlak om te be-
schrijven. • 
De mogelijkheid voor burgers blijft ge
opend om gewone brieven (dus geen 
luchtpostbladen) te verzenden, maar 
voor deze brieven geldt het gewone lucht
posttarief naar Indië, _en wel 30 cent per 
10 gram of gedeelte daarvan. Bovendien 
moet er dan de aanduiding "per .lucht
post" op vermeld worden. Brieven tot 
en met • een • gewicht van 20 gram ge
frankeerd tegen het verlaagde tarief van 
tO cent, worden automatisch per zee
post verzonden. 
Zodra in Nederland over een voldoende 
hoeveelheid luchtpostpapier en -omsla
gen zal kunnen worden beschikt, zal ook 
voor correspondentie, afkomstig van bur
gers en bestemd voor militairen in Oost
en Weit-Indië, de verzending van brie
.ven tot en met-5 gram tegen het binnen
lands tarief worden toegelaten. 

Hoe deze onderste alinea te rijmen 
valt met _de bovenste kunnen wij on
mogelijk begrijpen, daar in de eerste 
alinea toch 't steeds toenemen'de 
postverkeer tussen familiebetrekkin
gen in Nederland en militairen in In
dië, als reden van de tariefverho
ging wordt opgegeven. De laatste 
alinea evenwel verwekt de schijn, dat 
de tariefswijziging afhing van het 
gewicht en niet van de veelheid der 
brieven. Als dit het geval was, zou er 
toch alle reden toe zijn om luchtpost
brieven van minder dan 5 gram weer 
voor 10 cent te verzenden. Temeer 
nog omdat de schaarste aan lucht- · 
postpapier en -omslagen slechts zeer 
betrekkelijk is. 

Actuéle Citaten 

AANWINSTEN ? 
Waar ligt onze kracht? 
In de vlotte ontwikkeling van ons 
lichaam, van onze leden? 
In onze overwinning van de armoe
de? In rijkdom dus? 
in onze ontbolstering, io dat wij kun
nen en durven meepraten in de 
regeringszaken? 
In het bij-winnen van intellectuelen, 
van geleerden zelfs onder ons? 
Het is zeker, dat wij, Katholieken, 
ook de Brabantse boeren, in al deze 
opzichten gedurende de laatste vijf
tig jaren in niet geringe mate zijn 
vooruit gegaan en nog gestádig voor-
uitgaan. 
Het. is ook wel zeker, dat in al Jie 
dingen iets goeds steekt. En wij, men
sen, die altijd strevende zijn en altijd 
strevende moéten zijn, zullen nooit 
ni[llaten. ons toe te leggen op voor
uitgang. Als wij de kans krijgen, als 
ons voldoende ruimte en lucht wor
den overgelaten, dan spreiden· wij 
onze vleugels uit en beginnen te klap
wieken. En.. . . . .  we gaan varen om
hoog. 
Dat zou allemaal goed en aardig we
zen en onberispelijk, zo er maar 
geen gevaar bestond, dat we door 
het gevoel van onze heerlijkheid de 
kluts kwijt raken en onze glorie zoe
ken dáár waar ze eigenlijk nimmer te 
vinden is. 
Al die aanwinsten, die aanwinst van 
lichaams-uitgroei, van bezit, van 
voornaamheid, van geleerdheid, ze 
betekenen alle vooruitgang en ze 
-zijn verblijdend, mits ze wezenlijk
áán-winsten, dat is bijwinsten zijn. 
Ze zijn van waarde als er aan het 
oorspronkelijke bezit iets wordt toe
gevoegd. 
Maar wanneer daarbij van het oor
spronkelijke bezit een stuk verloren 
gaat, dan is de winst aan de éne 
kant meestal niet, ja nooit opwegend 
tegen het verlies aan de andere kant. 

. Dan leidt de uitbreiding van de zaak 
tot het failliet van het geheel.

(Ör. P. C. de Brouwer). 
DEFENSIEPLANNEN. • 

Te Londen is bekend gemaakt, dat 
veldmaarschalk Montgomery, . chef 
van de Engelse generale st;i.f, Londen 
niet kan verlaten, daar de nieuwe 
voorzorgsmaatregelen voor de de
fensie dringend uitwerking behoeven. 
Naar verluidt heeft de regering haar 
goedkeuring gehecht aan verschillen
de onderdelen ,der plannen, onder 
andere aan een voorstel tot een nieu
we organisatie van burgervrijwilli
gers. Een commissie bestudeert de 
mogelijkheid van de bouw van schuil
kelders tegen bombardementen met 
atoombommen. 
De Engelse minister van Luchtvaart, 
Arthur Henderson, heeft verklaard, 
dat de R.A.F. tijdens de recruterings
campagne, die ·op t October in 
Groot-Brittannlë zal . worden geo
pend, 64.000 • nieuwe reserves wil 
trachten. aan te werven. 

WEDERZIJDSE AANPASSING. 
Bij het opstellen van een algemene 
richtlijn bij de reductie der subsidies 
is 4111Jgegaan van de gedachte, dat 
ve�illende producten, welker con
sumptie. als een zekere luxe moet 
worden beschouwd en welker voort
brenging in hoge mate de beschik
baarheid van de buitenlandse koop
kracht behoeft, de werkelijke kost-. 
prijs aan de consumenten zal moeten 
worden doorberekend, echter met 

dien verstande, dat de consumenten 
te allen tijde binnen de rantsoenen 
de goedkope levensmiddelen kunnen 
betrekken. 

INDIVIDUëLE AANPASSING. 
Evenals het vorig jaar roept de mi
nister het Nederlandse vol� op tot 
besparing en uiterste zuinigheid in 
de consumptieve sfeer en voor wat de 
productiebedrijven betreft tot matig
heid in de winstuitkeringen en voor
zichtigheid in het aanhouden van 
voorraden, gezien het daaraan ver
bonden p'rijsrisico. 

De financiële toestand laat zijns in
ziens toe deze oproep thans te doen 
vergezeld gaan van de aankondiging 
vah enkele· fiscale maatregelen, die 
hierop zullen aansluiten. 

TOEKOMSTMUZIEK. 
Bovendien moet worden erkend, dat 
het herstel van de gewenste wel
vaartsverhoudingen binnen enkele • 
jaren zal nopen tot verlaging van be
lastingdruk, waarmede de •minister 
zich dan ook voorstelt reeds dit jaar 
een begin te maken. 

(Uit de Slotbeschouwing op 
de begroting 1949 van Min. 
Lieftinck). 

Gesprek van Vanavond 
De ene profeet is geloofwaardiger dan 
de ander, maar die jobstijdingen brengt 
lijkt mij het betrouwbaarst. 
In begin 1947 het kan ook eind 1946 
geweest zijn, kwam minister Beel voor
spellen, dat het leven goedkoper zou 
worden, hij goochelde toen een beetje 
met margarine en natuurboter, doch zijn 
rekensommetje kwam verkeerd uit. 
Maar alla, we hebben het genomen om
dat we die man welgenegen waren, en 
in de overtuiging dat het ·in ons landje 
nog zo beroerd niet was. 
Nu is "onze' 'Ueftinck aan het woord 
geweest en ik heb zo de indruk, dat 
deze profeet eigenlijk zelf meer gelooft 
dan hij ons heeft willen wijsmaken. 
Hij is namelijk voor ons "kleine mens
kes" wel 'n bietje problematisch in zijn 
uitdrukking, maar dit begrijp ik er toch 
wel van, dat het huishouden waarvan hij 
de "knip" -beurs houdt er een weinig 
minder beroerd bij komt �taan, dan dat 
wat mijn vrouw moet "menteneren". 
Mijn vrouw stelt altijd nogal belang in 
hetgeen ministers zeggen, maar werke; 
lijk; nu ben ik toch blij dat zij er nog 
niets van begrijpt, en als zij mij straks 
uitleg vraagt zal ik haar in troonrede 
stijl maar goedlachs zeggen "dat haar 
de luxe niet in de benen zal slaan". 
Als ze dat dan goedschiks slikt krijg ik 
tenminste voorlopig . nog een sneetje 
wittebrood bij mijn Zondagsontbijt. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ;,O.D.C." 

Haarsteeg - O.D.C. 1 - 6 
O.D.C. 2 - Schijndel 2 6-:_ 7 -

Haarsteeg bleek tegen het technisch su
perieure O.D.C. niet opgewassen en ver
loor met 6-1. Met de rust was de stand 
3-0 voor O.D.C. door 3 maal scoren
van v. d. Boogaard en Pennings. 
Toen in de periode in de tweede helft
O.D.C. er 6-0 ·van had gemaakt, von
den ·zij het welletjes, waarna Haarsteeg 
uit de omklemming losraakte. Met een 
dubieus doelpunt, dat onder tegen de 
deklat vloog en door Bertens werd weg
gewerkt, doch door de scheidsrechter 
werd toegekend, redde Haarsteeg de 
eer. 
Het klinkt ongelooflijk, doch de wed-

1
strijd O.D.C. 2-Schijndel 2 was er 
een van gemiste kansen. De respectieve
lijke verdedigingen waren dermate zwak, 
dat zelfs dertien doelpunten, voor de 
aanvallers te weinig waren. 

A.s. Zondag is het programma:
O.D.C. - Zalt�Bommel half 3
Emplinia - O.D.C. 2 2 uur 

Bekijkt men de resultaten in de 3e 
klasse C na twee Zondagen, dan valt in 
't oog, dat er nog vier verenigingen zijn 
die geen verliespunten hebben. Zalt
Bommel start in tegenstelling met vorige 
seizoenen wel heel goed. Twee overwin
ningen uit twee wedstrijden is voor 
Zalt Bommel een ongekende luxe. De 
O.D.C.'ers zullen er goed aan doen met
deze feiten rekening te houden. 
Het 2e elftal moet naar Empel, een on- .
bekende tegenstander: De reserve's be
hoeven niet te wanhopen, en een rede-. 
lijk succes ligt zeker in hun bereik. 
O.D.C. - JUNIO�EN.
Zaterdag a.s. spelen de-O.D.C.-jeugdelf
tallen de returnwedstrijden tegen Taxan
dria. O.D.C. 5 en 8 spelen beide thuis 
om 4 uur. 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS 

Boxtel - Tivoli 2 - 2 
Zwaluw 2 - Boxtel 2 2 - 4 

De voetbalgoden hebben goed beschikt 
met het 2-2 ·gelijke spel in de ontmoe
ting tussen het fanatieke Boxtel en het 
technische Tivoli, want mochten de gas
heren misschien op een veldoverwicht 
roemen, de Eindh.ovenaren bleken met 
enkele voetbalvernuften in de voorhoe
de aart elke aanval gevaar te kunnen 
verbinden. Tweemaal school er zo'n ad
dertje onder het gras en evenveel maal 
waren het lat en paal, die Leyten moes
ten assisteren in zijn puik verdedigings
werk. Maar ook aan de andere zijde 
was men zeker niet in onmin met de 
deze middag erg wispelturige Vrouwe 
Fortuna toen linksbuiten v. d. Broek een 
hard en kniehoog schot inzond, dat Ti
voli's doelman met wat kunst en vlieg
werk echter nog achter de lijn uit wist 
te goochelen. Een actieve scheidsrechter 
zou hier "doelpunt" hebben laten no
teren. 
Doch al déze voetbal-akkefietjes sche
nen genegerd te moeten worden om aan 

de juiste verhouding 2-2 te komen. 
De eerste helft. 
Toen beide, ploegen elkaars verdedigingen nog aftastten naar zwakke plekken dook Boxtels linkshalf P. Pastoor plotseling reeds voor·. de Tivoli-barrière op en lanceerde een vinnig schot, dat wel geen roos trof, doch waarmede toch een overwicht van bijna drie kwartier werd aan-gekondigd. · ' • 
Dit overwicht, zou echter de onproductiviteit zelf blijken: De aanvallen werden. zonder fantasie geleid door. eenmatige v. d. Heyden en met even weinig fantasie afgewerkt door een wat erg traag meekomende voorhoede waarin -Timmermans in deze ·periode 1de enige levendigheid vormde. . • De ach�erhoede kwam beter op toeren. De sw1tchende • Tivoli-verbindingspel.ers werden gee_n moment los gelaten, ,zodat het gevaar m wezen al de kop ingedrukt was, wanneer de aanval nog wachtte op de opbouw. De middenlinie wist bovendien nog genoeg energie op te brengen om de aanval te voeden. Speciaal Pastoor, deze middag uitstekend in vorm was een goede gangmaker vo�r de voor�· h?ede

i. die eerst na• een half uur spelen emdeh1k weer op schot scheen te zijn gekomen. Schoten van Dekkers, v. • d.Heyden en v. d. Broek wisselden een serie goed genomen corners af doch Tivoli bleek in haar keeper ov�r een goed sluitstuk in de verdediging te beschikken, want met veel bravour redde hij zie?. uit ie moeilijkste situaties ,en toen htJ op 1net ·meest critieke ogenblik het schot v�n B_oxtels linksbuiten nog achter de !tJn uit wist te vissen was ook deze kannonade overleefd en' konden de Eindhovenaren zich zonder achterstand uit hun isolement gaán bevrijden. Met een· vliegend schot tegen delat was alle benauwenis van de baan Gelijko11gaand voetbalde men naar d� rust toe. 
Na de rust. 
Met . de wind in de rug bouwde Tivoli 
a\ direct enk�le goede combinaties op, 
die hoewel met gevaarlijk, toch waar
schuwend waren. De Rood-Witters ble
ven de dekking echter verwaarlozen 
welke foutieve tactiek echter prompt 
w�rd afgestraft met een doelpunt 0-1. 
Hiermede • scheen de Boxtel-aanvalslinie 
haar slagorde teruggevonden te hebb�n 
en met goede open aanvallen werd het 
zwaartepunt van de strijd naar de Ti
voli-zijde verlegd. En toen Dekkers weer 
e�ns handig een of twee verdedjgers van 
zich afschudde en listig doortikte naar 
v. d. Heyden wist deze de geboden kans
wel op de juiste waarde te schatten 1-1. 
Met de steun van dit succes bleven de 
Rood-Witters domineren en nog geen 
minuut later prikte v. d. B.roek voor èle 
�ee�e m_aal de bal langs de keeper van 
T1voh. Ditmaal echter in buitenspel po
sitie. Doch even later maakte v. Geffen 
·zijn debuut als rechtsbuiten verdienste
lijk door een korte spurt met een doel
treffend schot te besluiten: 2-1. 
In de poging om de voorsprong te ver-

• groten en de "overwinning in zicht" vei
lig te stellen faalde men echter doch ook 
Tivoli wist de <1chterstand n�g niet in 
te lopen. Het eerste schot werd slechts 
b�!oond met een daverende pech, ter
w11l het sweede. sublieme schot Leyten's 
goede vangtechniek in zijn baan vond. 
15 Minuten voor het einde echter werd 
een onvoldoende weggewerkte bal door 
de handige Tivoli-binnenspeler uitge
kookt" langs de kansloze Leyt�� ge
plaatst. 
In deze bevredigende stand kwam geen 
wijziging meer, want het laatste kwartier 
was voor de verdedigingen. 
Boxtel 2 haalde haar tweede overwin
ning binnen. Zwaluw-V.F.C. moest de 
eer van een 2-4 overwinning aan de 
Boxtel-reserves laten, die weer aardig 
wat in hun mars schijnen te hebben. 

A. s. Zondag.
Boxtel gaat Zondag een derde gooi naar 
de eerste overwinning doen in de ont
moeting met Tongelre. Onmogelijk lijkt 
ons een Boxtel-zege geenszins. 
Boxtel 2 krijgt Avesteyn op bezoek. 

LIEMPDE 
OSS '20- D.V.G. 7 - 3 
In een vooral voor de rust goed ge
speelde wedstrijd, moest DVG Zondag 
j.l. in Oss het loodje leggen tegen de
club van die haam. 
Vanaf de aftrap reeds zette Oss een 
geweldig offensief in en moest de DVG
achterhoede, die voor de eerste maal 
het stopperspilsysteem speelde alle zei
len bijzetten om erger. te voorkomen. 
In deze periode was Vrouwe Fortuna 
dan ook aan de zijde van DVG. Na 
een kwartier kwam Liempde er steeds 
beter in en met goed samenspel trokken 
zij ten aanval en al spoedig opende de 
midvoor .de score 0-1. 
Enige ogenblikken later vergrootte de 
rechtsbuiten zelfs de voorsprong 0-2. 
Direct hierop schoot de midvoor oer
hard op doel, de keeper stopte niet vol
doende en de rechtsbuiten doelpunte op-
nieuw 0--'3. 
Wat door geen enkele Liempdenaar ver
wacht werd, kwam toen echter. De 
links-back maakte free-kick in het be
ruchte gebied, docli de toegestane pe
nalty werd uitstekend door de reserve
DVG-keeper gestopt. • Direct hierop 
scoorde echter de Oss-midvoor tegen 
1-3.
Nog voor ·de rust kreeg Oss een tweede'
renalty te nemen, die wel roos trof
2-3.
Na de rust direct een geweldig Oss
overwicht, waartegen DVG het onmoge
lijk kon· bolwerken. In een ommezientje 
was de stand omgezet in een 4-3 voor
sprong voor Oss. Wat DVG ook pro
beerde, het mocht niet baten, het geluk 
was aan de Oss-zijde en geleidelijk aan 
wisten zij de stand op te voeren tot 
7-3,. zodat de Ossenaren met een 
enigszins �eflatteerde zege uit de sttijd
kwamen. 
Ofschoon DVG met drie invallers speel
de, hetgeen voorlopig wel zo zal blijven, 
had men niet onverdienstelijk gewerkt 
en kan men zeer zeker op een goede
wedst,rijd terugzien. 

Vrijdag 1 Oètober 1948 
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Deze zeldzame gebeurtenis zal, ook voor U van het 
allergrootste belang zijn. 

Door al onze leveranciers zijn voor dit Jubileum 
grote partijen van de allerbeste en schaarste 'artikelen 
afgestaan, welke. de gehele maand Odober zullen· 

\ worden verkocht. 
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De Ooiev·aar 
Fa. A.P. VAN DEN BOOMEN:::RESINK 

STATIONSTRAAT 43 BOXTEL 

Vanwege de voorbereiding dezer verkoop, zal de zaak 
• Woensdag 29 en Donderdag JO September gesloten, zjjn

A.s. Zondag speelt DVG haar eerste
thuiswedstrijd tegen "Nooit Gedacht" 
uit Geffen, aanvang 2 uur:

DVG-ers succes! 
HOCKEY-CLUB M.E.P. 
Zondag J.I. speelde het eerste heren
elftal' ziin eerste competitie-wedstrijd in 
de tweede klas van de Kon. Ned. 
Hóçkeybond. 
Deze eerste wedstrijd werd een buiten
gewoon mooi succes. Met niet minder 
dan 5.-0 möest Hoco uit Oisterwijk in 
Mep zijn meerdere erkennen. 
Reeds in de eerste helft van de wed
strijd was het duidelijk, dat Hoco niet 
in ·staat zou zijn 'M.E.P. te verslaan en 
de 2-0 voorsprong, waarmede de rust- • 
stand werd bereikt, rechtvaardigde. alles
zins het vertrouwen in een M.E.P.-over
winning. 
Na de rust kon zelfs de stand geleidelijk 
nog worden opgevoerd tot 5-0, of
schoon Hoco enkele gevaarlijke uitval
len wist te doen, welke echter uiteinde
lijk strandden op de M.E.P.-keeper. 
Zo is dus de eerste overwi1;10ing in de 
nieuwe competitie reeds behaald. 
A.s. Zondag wacht ons echter nog een
zwa.e opgave en wel tegen Eindhoven II.

• Het zal niet gemakkelijk zijn; maar
M.E.P. zal zijn kunnen zo goed mogelijk
verdedigen. Ook onze dames' beginnen 
hun competitie met een thuiswedstrijd en 
wel tegen E.M.H.C. IC • 
Goed succes! 
TAFEL TENNISNIEUWS. 
Nu het gesloten seizoen weer achter de 
rug is, staat het competitieseizoen weer 
voor de deur. Door het deelnemen aan 
enkele tournooien en enige vriendschap
pelijke wedstrijden, en niet -te vergeten 
door ·de nodige training is Advance .zich 

. hierop weer aan het voorbereiden. 
De selectiewedstrijden voor het vormen 
der verschillende teams zijn bijna geëin
digd, en verrassingen kwamen haast niet , 
voor. 4 Herenteams en 1 Damesteam 
zullen dit seizoen aan de competitie 
deelnemen. 
Uitgezonderd het eerste Herenteam 
spelen allen in de afdeling Brabant, in 
welke kring hiervan is nog niet bekend. 
Het eerst� team dat vorig jaar het Bra
bants kampioenschap behaalde, speelt 

thans in de landelijke competitie en wel 
• in District Zuid. . • 
In Nederland bestaat t hoofdklasse of 
z.g. Ereklasse, hierin spelen 8 teams, 
allen uit 's Gravenhage of uit Amsters 
dam. 
Hieronder komen 5 • klasse res. Hoofd
klasse of • z.g. Overgangsklasse. In Dis
trict Zuid van de Overgangsklasse spe
len: Advance uit Boxtel met P.T.T. uit
Nijmegen, Visa Versa ·u·it 's Bosch, Pieus 
uit Eindhoven, Ke·rkrade uit Kerkrade en 
S.I.A., Berco en M.T.T.C. tiit Maastricht.
Deze competitie vangt aan op 10 Octo• 
ber a.s. 
A.s.• Zondag spelen een 6-tal heren op
het tournooi van Never Despair te 
's Bosch, voor de meesten het eerste
tournooi. ' 
Zondag 3 October spelen de Dames en 
de oudere spelers op hetzelfde tournooi 
in de Dames en Overgangsklasse. 
Wij wensen allen veel succes. 
BOXTELSE B(JART BOND. 
Op Donderdag 16 Sept. hield de 
B.B.B. ,een drukbezochte vergadering in 
het, clublokaal van "Krijt op Tijd" ge
vestigd bij de Heer H. v. Boxtel. 
Op voorstel van het bestuur en met al
gemene instemming der vergadering 
werd besloten zo spoedig mogelijk met 
de competitie te beginnen, en wel op 
a.s. Donderdag 23 Sept. Op genoemde
datum spelen de eerste vijftallen, dus 
Klasse A; op Vrijdag Klasse B en op 
Zaterdag Klasse C. 
Verder werd met algemene stemmen
besloten de Biljartver. ,,Poedelvr.ees''. ge
vestigd bij de Heer M. v. d. Meijden, 
Eindhovenseweg als lid van de B.B.B. 
op te nemen. Het wedstrijd-programma
ziet er als volgt uit. 
Donderdag 23 Sept. 
Aanvang 7 uur, Eerste klasse·

't Hoekje .!-De Sport I 
Eureka 1-De Amateur 1 

Vrijdag 24 September: 
Aanvang 7 uur, Tweede klasse 

Buiten Verwachting II-Eureka II 
Poedelvrees II-Amateur Il 

Zaterdag 25 September: 
Aanvang 7 uur, 'Derde klasse ·,

Oe Witte Muis III-De Witte Muis III 
't Hoekje III-Krijt op Tijd III 
De Sport III-Buiten Verwachti�g III 

.. 



Distributie=Nieuws 

OFFIClëLE BONNENL(JST. 
voor het tijdvak van 26 September 

tot en met 9 October 1948. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonnen voor Brood 
247-1 247-2 Brood 800 gram brood
248 Br�od 400 gram brood 
Alle bonkaarten 
249 Algemeen 400 gram brood 
250 Algemeen 250 gram boter of mar: 

garine of 200 gram vet 
251 Algemeen 200 gram bloem of 

zelfrijzend bakmeel of kindermeel 
252 Algemeen 500 gram suiker, b�ter

hamstrooisel enz. of 1000 gram 1am, 
stroop enz., of 500 gram versna
peringen. 

Bonkaarten KA, KB, KC 810 
255 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet 
256 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
257 Algemeen 375 gram zachte zeep 

+ 250 gram soda.
B 269, C 271 500 gram boter of mar

garine of 400 gram vet. 
Bonkaarten KD, KE 810 
261 Algemeen 125 gram boter of mar

garine of 100 gram vet. 
262 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas. 
263 Algemeen 750 gram zachte zeep 

+ 500 gram soda.
E 275 500 gram bloem of zelfrijzend 

bakmeel of kindermeel of kinder-
biscuits. • 

• Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808 
111 Versnaperingen • 200 gram versna

peringen, 
of 200 'gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

114 Versnaperingen 100 gram versna
peringen, 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop, enz. 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE; MD, 
MF, MH 811 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken) 
Geldig zijn de bonnen van de strook R. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 24 September worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen van .strook 
2 kunnen worden vernietigd. 

/ DISTRIBUTIENIEUWS. 
Inleveren van aanvragen om toeslag 
wegens bijzondere arbeid voor de 12e 

en 13e periode 1948. 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
de weèk van 27 September-2 October • 
de aanvragen om toeslag wegens bij
zond'ere arbeid, bestemd voor de 12e 
en 13e periodo 1948, dienen te worden 
ingeleverd. 
De aanvragen kunnen worden ingediend 
.aan het kantoor In den Boerenmouw 15, 
loket 17 en voo� de overige aangesloten 
•oemeenten ter plaatse aan de kantoren
�n uitreiklokalen bij de afdeling Voor
lichting. 

Sociale /Verzekeringen 
De wetsontwerpen inzake aanvulling van 
renten • krachtens de Invaliditeitswet en 
<le Kinderbijslagwet voor Invaliditeits-, 
·Ouderdoms- en \Vezenrentetrekkers 
werden 21 Februari van dit jaar bij de
Tweede Kamer ingediend. 
Het Voorlopig Verslag van de Tweede
Kamer op deze ontwerpen verscheen op 
23 April 1948. De Memorie van Ant
woord der Regering volgde op 25 Mei 
1948. Op 22 Juni 1948 vond de open
bare behandeling der wetsontwerpen in 
de Tweede Kamer plaats en ze werden 
·zonder hoofdelijke stemming aangeno
men. Hetzelfde geschiedde door de 
Eerste Kamer op 13 Juli 1948, en enige 
weken geleden is verschenen Staatsblad
No. 1 308, Wet van 15 Juli 1948 hou
dende regeling tot aanvulling van renten 
krachtens de Invaliditeitswet en Staats
blad No. ·I 309 eveneens Wet van 15 
Juli 1948, regelende de toekenning van 
'kinderbijslag a.an invaliditeits-, ouder
doms- en wezenrentetrekkers. Ik heb ge
meend deze diverse data even in het ge-

, heugen terug te roepen in verband met 
het feit dat ik dikwijls te horen krijg 
,,dat het allemaal zo lang duurt". 
Inderdaad is niet elke Wet even snel 
ingevoerd, doch als men de data van in
diening, !,�handeling en invoering der 
-onderhavige wetsontwerpen bekijkt, zal
men toch moeilijk kunnen zeggen dat er 
op het Depàrtement van Sociale Zaken 
geen schot in zit. 
In enige artikels heb ik beide wetsont
werpen behandeld. Dat de aanvulling 
noodzakelijk is zal toch zeker niemand 
durven ontkennen. Wel bestonden er 
reeds toeslagen sedert einde 1941. Zo 
kreeg een invalide arbeider die 5 kinde
ren heeft en éen invaliditeitsrente trekt 
van f 4,- per week plus een toeslag op 
deze rente van 75 %, dus wekelijks 
/ 7,-. Hij kreeg bovendien voor zijn 5 
kinderen 20 % per kind of 100 % toe
slag op de oorspronkelijke rente van f 4. 
In totaal werd de rente per week dus
f4 + f3 +•t4 = f11. 
Volgens de nieuwe wetten zal deze man
ontvangen: f 4 per week + 100 % ver
hoging (inplaats van 75 %). De eigen 
rente wordt dus f 8 per. week of bijna· 
f 35, per maand. Daarbij krijgt hij een 
gezinstoeslag van f 35 per maand. Ver
der de kindertoeslag welke voor de eer
ste 3 kinderen f 10 per maand bedraagt 
en voor de volgende f 12,50 per maand. 
Totaal aan kindertoeslag voor de 5 kin
deren 3 X f 10 + 2 X f 12,50 = f 55. 
Maandelijks zal deze man dus. ontvan
gen: Eigen rente f 35, gezinstoeslag f 35 
kindertoeslag f 55 of in totaal f 125 per 
maand. Voorheen f 11 per week, een 
vermeerdering van ongeveer 150 %. Dat 
is dus een grote, overigens een alleszins 
nodige_ vooruitgang. 
Laten wij aannemen dat deze persoon 
nog enige arbeidsgeschiktheid bezit, dan 

mag hij, zoals ik in mijn vorige artikelen 
heb uiteengezet, nog ongeveer 1/3 van 
het loon van een valide arbeider bij ver
dienen om toch nog als invalide aange
merkt te worden. In de meeste gevallen 
zal dit op ongeveer f 15 per week kun
nen worden geschat, zodat deze man 
dan ruim f 43 per week inkomsten heeft. 
Alhoewel dit bedrag per week voor een 
gezin met 5 kinderen wel niet voldoen
de zal zijn om in alle behoeften te voor
zien, zal het toch wel voldoende zijn 
om in de kosten van no'odzakelijk levens
onderhoud te voorzien, waardoor deze 
man niet meer van de liefdadigheid af
hankelijk is en zullen deze gevallen de 
Commissie Maatschappelijk Hulpbetoon 
ter plaatse weinig zorgen meer baren. 
Aan de eis van sociale· rechtvaardigheid 
is hiermede zeer zeker voldaan. Tevens 
is hiermede vervuld de eis, dat de ar
beider het recht heeft door zijn arbeid 
op een menswaardig, dat is zelfstandig 
bestaan, ook in tijden dat hij door inva
liditeit niet in staat is in het levenson
derhoud van zich zelf en zijn gezin te 
voorzien. 
Bovenstaand voorbeeld geldt ook voor 
een gehuwd geweest zijnde man of 

vrouw (weduwnaar, weduwe) die invali
de zijn, indien zij een gezin hebben, 
waar één of meer kinderen beneden de 
leeftijd van 16 jaar zijn of één of meer 
kinderen van zestien, zeventien, acht
tien, negentien of twintig jaar zijn die 
het dagonderwijs volgen aan een inrich
ting voor algemeen vormend- of dag
onderwijs. 
Aan de gehuwde vrouw, die in het genot 
is van een invaliditeitsrente kan in de 
gevallen door de Minister van Sociale 
Zaken te bepalen op die rente een ge
zinstoeslag worden verleend van f 35,
per maand. Bedoeld wordt hier b.v. het 
geval dat de vrouw, ondanks haar man 
nog leeft en in het gezin vertoeft, toch 
als medekostwinster dient te worden be
schouwd. 
Aan de weduwe, die in het genot is van 
een weduwenrente dat is wanneer haar 
overleden man ve;zekerd was en zij 60 
jaar is, of bij eerder intredende invalidi
teit, wordt eveneens een gezinstoeslag 
van f 35 toegekend indien er kinderen 
beneden 16 jaar of studerende kinderen 
tot 20 jaar in het gezin zijn. 
Wordt vervolgd H. v. d. K. 

Overwegbeveiliging 
Het voortdurend streven van de Nederlandse Spoorwegen is er op ge
richt, de beveiliging van de overwegen zo goed mogelijk te doen bea.�t
woorden aan de eisen, die het huidige snelverkeer stelt. Iedere mogeltik
heid om de veiligheid van deze spoorwegovergangen te bevorderen, wordt 
ernstig onder het oog gezien en zo wordt thans geëxperimenteerd met de 
nieuwste middelen, om overwegafsluitingen zo nauwgezet mogelijk te doen 
functionneren, zowel bij dag als bij nacht. 

PROEVEN MET SCOTCHLITE 
Scotchlite is een stof, welke op metaal 
geplakt moet woren en waarvan de op
pervlakte bestaat uit microscopisch klei
ne glaskogeltjes (ongeveer 77 per _ mm2), 
die de eigenschap hebben het licht te 
reflecteren in dezelfde richting als waar
van het gekomen is, met die verstande 
dat de hoeveelheid van het teruggeka�t
ste licht varieert met de hoek van m
val van het uitgezonden licht. De hoog
ste graad van terugkaatsing w_ordt dus 
verkregen, indien de overweg m _ _rechte 
lijn wordt genaderd, hetgeen b11 vele 
van onze hoofdverkeerswegen het gev_al 
is Gehouden proefnemingen wezen mt, 
d;t bij groot licht reeds op 1000 meter 
afstand de spoorwegafsluiting zichtbaar 
wordt en bij dimlicht op ongeveer 300 
meter afstand. Het opplakken van 
scotchlite geschiedt met celluloseverf en 
het nieuwe materiaal is zeer goed tegen 
weersinvloeden bestaand. Beh�lve .. op 
overwegbomen is scotchlite . b11 w11ze 
van proefneming ook aang_ebracht op de 
Andreaskruisen bij verschillende onbe
waakte overwegen. 
Alle moeite en kosten, die de Sp_o_orw�
gen zich getroosten om de . ve1l1ghe1d 
van het eigen verkeer en die van het 
wegverkeer te bev?rd_eren worden. ech
ter teniet gedaan, md1en weggebrmkers, 
wanneer zij bij avond voor geslot�n 
spoorwegovergangen tot stilstand z11n 
gekomen, hun grot� lichten niet doven 
en niet op stadslicht overgaan. Een 
tegenligger wordt óók d<;>?r �imlicht zo
danig gehinderd, dat h11 b11 de best_e 
overwegverlichting de spoorwegafslm
ting niet kan waarnemen. 
PROEF MET AMERIKAANSE 
AFSLUITBOMEN EN WAAR
SCHUWINGSLICHTEN BIJ DE N.S. 
In 1947 werden de bomen van overwe
gen 248 keer aangereden. Dit is een cij
fer dat te denken geeft. Zodi:a de bo
men dalen, is het wegverkeer wettelijk 
verplicht te stoppen. De 248 keer, dat 
de overwegbomen het moesten ontgel
den, lag de schuld juridisch dus bij de 
weggebruikers. Dit neemt niet weg, dat 
de spoorwegen alles in het werk zullen 
stellen om het aantal aanrijdingen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Algemeen kan 
worden geconstateerd, dat het verkeer 
op de .weg in verhouding tot voor de 
oorlog aan veiligheid heeft ingeboet. Er 
waren in 1947 zelfs automobilisten, die 
geopende overwegbomen aanrederi, het
geen toch wel wijst in de richten van, op 
zijn zacht gezegd, onachtzaamheid. 
De spoorwegen kennen vobr de oplos
sing van het overwegprobleem, want het 
is inderdaad tot een probleem uitge
groeid, een radicaal middel, namelijk 
het geheel laten vervallen van gelijk
vloerse kruisingen van belangrijke we
gen met de spoorweg. De spoorweg moet 
dan zoveel omhoog worden gebracht, 
dat de verkeersweg er onderdoor kan 
worden geleid of omgekeerd. Dat ,dit 
een kostbare geschiedenis wordt, spreekt 
vanzelf. De Spoorwegen hebben de kos
ten om slechts voor de allerbelangrijkste 
wegen deze oplossing toe tè passen be
schadigde installaties van het model zo
als bij Steenwijk het eerst werd gebruikt, 
zijn er 40 hersteld en weer in gebruik 
raamd op f 75.000.000,-. Wel is waar 
komt slechts een deel van deze kosten 
ten laste van de Spoorwegen. Ook het 
Rijk, de Provincies en de Gemeenten 
dragen hiervan een deel. Over het alge
meen zijn de financiële posities van 
deze organen echter niet rooskleurig. 
Begrijpelijkerwijs kan op het ogenblik . 
aan een dergelijke uitgave dan ook niet 
worden gedacht. 
FLIKKERLICHT. 
De onbewaakte overwegen zulle·n voor 
zover dit mogelijk is en voor zover dit 
verantwoord is tegenover de kosten van 
de technische inrichting worden bevei
ligd door automatische flikkerlicht instal
laties. Van de 42 tijdens de oorlog be
genomen. Twee nieuwe installaties wer
den in werking gesteld, één bij Rijswijk 
en één bij Zalné. 
Opvallend is het betrekkelijke grote 
aantal gevallen, waarin op bewaakte 
overwegen een auto tussen de bomen 
wordt gevangen. De meeste van deze 
gevallen kwamen daar voor, waar de 
overweg op grote afstand van de b�die
ningspost ligt, waar ook het aanniden 
der bomen in ·dalende toestand veel 
voorkomt. 

De op afstand bediende overwegen zijn 
uitgerust met een zgn. overwegstoplan
taarn, een stoplicht, dat ongeveer tien 
seconden voordat de wachter de bomen 
laat dalen een rond bord: stop voor de 
overweg ('s nachts verlicht) toont in de 
rijrichting van het wegverkeer. 2:odra 
dit sein wordt getoond, behoort eenieder 
te stoppen, opdat de wachter �elegen
heid krijgt de overweg af te slmten. De 
praktijk heeft echter uitgewezen, dat 
deze lantarens onvoldoende waren. 
Het gebeurt maar al te vaak, dat een 
automobilist of fietser er in slaagt nog 
onder de eerste boom door te glippen. 
'Vlak voor hem valt de tweede boom in 
de houder en direct daarna hoort hij 
achter zich het geluid van de in de hou
der vallende eerste boom. Hij staat dan 
op de overweg en moet op een of an
dere wijze van de spoorweg af zien te 
komen. Of hij heeft de eerste boom op 
zich gekregen of die aangereden. 
Doordat de bedieningspost ver van de 
overweg is verwijderd, kan het vooral 
in de· avond vrij gemakkelijk voorkomen, 
dat de wachter niet tijdig bemerkt, dat 
er op zijn overweg een weggebruiker in 
gevaar is. 
AMEµ.IKAANSE SLUITBOMEN 
EN STOPLICHTEN. 
Om deze gevaren in de toekomst nu te 
doen verdwijnen, hebben de Spoorwegen 
er aan gedacht om in nauw overleg met 
het Rijkstoezicht tot de proef over ,. te 
gaan om deze op afstand bediende over
wegen met Amerikaanse sluitbo1'1en en 
stoplichten te beveiligen. Het grote ver
schil tussen de oude afsluiting van de 
overweg en die welke op proef in dienst 
zal worden gesteld, zit in de lengte der 
bomen. Deze Amerikaanse sluitbomen 
zijn nl. slechts half zo lang als die welke 
thans dienst doen. Zij reiken dus slechts 
over de halve breedte van de weg. Ui
teraard zulle ndeze halve bomen de 
rechterhelft van- de weg afsluiten, ge
rekend. in de rijrichting van het wegver
keer. Dit betekent, dat de automobilist, 
die er niet in slaagt zijn wagen tijdig 
tot stilstand te brengen en dus onder de 
eerste bomen doorschiet, geen tweede 
boom zal aantreffen. De tweede boom 
laat immers het weggedeelte, waar hij 
op rijdt - het linkergedeelte voor het 
verkeer uit tegenovergestelde richting 
- vrij. Het opgesloten worden tussen
twee bomen, behoort bij deze overweg
beveiliging dus tot het verleden. 
Het Amerikaanse stoplicht bestaat uit
twee rode lampen naast elkaar, die beur
telings aan- en weer uitgaan. Deze twee 
lampen, die dus een dubbel flikkerlicht 
vormen, zijn aan het bewegingsmecha
nisme van de afsluitbomen bevestigd. 
Bovendien geven deze nieuwe flikker
lichten zowel aan de voor- als aan de 
achterzijde licht, zodat het wegverkeer 
dat aan komt rijden rechts en links van 
de weg de rode lichten ziet flikkeren. 
Tien seconden voordat de wachter de 
bomen gaat sluiten, beginnen de rode 
lampen om beurten te branden. 
Op de afsluitbomen zelf zijn nog weer
drie rode reflectoren bevestigd. Het 
hangwerk ontbreekt echter.
De op de installatie voorkomende let
ters zijn in reflectoren uitgevoerd, zodat 
bij avond het geheel flonkert in het licht 
der koplampen. 
Voor de ter plaatse bediende overwe
gen is een afsluiting met halve boom 
niet nodig, daar de overwegwachter daar 
altijd de bomen tijdig zal kunnen ope
nen om een auto, die tussen de bomen 
terecht zou komen, te laten ontsnappen. 
Bovendien kan de wachter, die vlak bij
de overweg zijn post heeft, de bomen 
meestal nog wel even stil houden om 
een auto of fietser te laten passeren. 

Kleine Weetjes 
MEUBELEN VAN PLASTIC 
De Genera! American Transport Cor
poration heeft haar plastic-productie uit
gebreid tot de vervaardiging van_ arti
kelen op het gebied van woning-inrich
ting. Men kan hierdoor uit één stuk ge
vormde tafels, kasten, onderstelle� voor 
divans etc. verwachten, en wel m alle 
gewenste kleuren. 
H. QUEUILLE, DE NIEUWE
PRESIDENT DER FRANSE RAAD 
Henri Queuille is 64 jaar oud, is arts 
van beroep en heeft heel zijn politieke 
loopbaan volbracht in de radicaal-socia-

listische partij. 
Hij is zonder twijfel de politieke per
soonlijkheid van de 3e republiek, die 
zitting heeft gehad in de meeste rege
ringen in een minimum van tijd. . ..In 20 jaren, van 1920 tot 1940, 1s h11 
nl. negentien maal lid geweest van een 
kabinet, waarvan dertien maal aan het 
departement van landbouw. 
In totaal heeft hij twee en twintig maal 
gezeteld in Frankrijks regering. 
DE EXPEDITIE VAN PROFESSOR 
PICCARD WORDT VERFILMD 
Een Frans adviesjacht is van de grote 
Middellandse Zeehaven Toulon vertrok
ken met bestemming de Golfvan Guinea, 
teneinde Prof. Piccard te helpen bij zijn 
toekomstige onderzoekingspogingen naar 
de grote oceaandiepten. 
Een groot specialist in o�derzeese_ <;>n· 
derzoekingen, Couteau, die d� le1dn�g 
van het schip heeft, zal ervaringen m 
filmopnamen onder zee ,op moeten 
doen. 
'N BASILIEK IN EEN BERG 
Een comité van Franse intellectuëlen 
van iedere richting heeft zich samen
oesteld om op 60 km afstand - ten 
�osten van Marseille - in de 1000 me
ter hoge bergkam Sainte Baume (Heilige 
Grot) een basiliek te bouwen. 
De berg zal zijn uiterlijk aanzien gehe:l 
behouden. In het midden van de basi
liek zal zich een kristallen altaar be
vinden, waarop door een sa�_enstel van 
spiegels de zon zelf zal sch11nen. 
De bouw van deze basïliek is naar aan
leiding van een godvruc�tige overleve
ring, die vertelt, dat op die plaats, wa�r 
ontelbare pelgrims heen trekken,_ Mana 
Magdalena is gestorven nadat ZIJ Judea 
had verlaten. 

Schaarste aan benzine 
Drenthe levert 20 % van onze 

behoeften 

Hoewel dezer dagen werd besloten om 
niet weer over te gaan tot distributie 
van benzine en andere a.ardolieproduc
ten vormt de schaarste aan deze onmis
bar� brandstof een blijvende dreiging 
voor een goede gang van zaken in ons 
bedrijfsleven en de wederopbouw. 
Het moge eiligszins wonderlijk klinken, 
doch deze schaarste . is niet alleen af
hankelijk van de hoeveelheid deviezen, 
welke ons land beschikbaar heeft voor 
de aankoop van ruwe of geraffineerde 
olie Door de samenwerking van de zes
tien· Marshall-landen wordt de beschik
bare wereldvoorraad naar evenredigheid 
onder de liefhebbers verdeeld. Natuur
lijk betreft het hier die olievoorraden, 
welke ter beschikking staan van de Wes
telijke mogenheden, omdat Rusland en • 
zijn nabuurstaten niet deelnemen in dit 
gemeenschappelijk overleg. 
Achter het petroleumvraagstuk staat de 
wereldpolitiek. Was vroeger Amerika 
een der voornaamste leveranciers van 
West-Europa, thans blijft de daar ge
wonnen olie binnen de grenzen der Ver
enigde Staten. De weinig stabiele toe
stand op internationaal terrein noopt de 
Amerikanen om zeer voorzichtig met 
hun voorraden om te springen om voor
al niet het risico te lopen voor moge
lijke militaire operaties over onvoldoen
de benzine te beschikken. De Indische 
archipel, die na de oorlog enige tijd was 
uitgeschakeld door de controverse Ne
derland-Republiek lndonesia, neemt 
thans weer een flink aandeel in de we
reldproductie voor zijn rekening. Omdat 
de exploratie van de velden daar echter 
voornamelijk in buitenlandse handen 
ligt, gaat ook van deze olie zeer weinig 
naar Europa. De hoge onkosten in ver
band met de lange verbindingslijnen spe
len hier ook een rol. 

t 

PALESTINA. 
Voornaamste producent voor het Avond
land was de laatste jaren het Midden
Oosten, waar Engelse, Amerikaanse en 
ook Nederlandse maatschappijen conces
sies hadden verkregen voor exploratie 
van belangrijke olievelden. Enorme pijp
leidingen brachten dit vloeibaar goud 
naar de kusten der Middellandse Zee en 
Perzische Golf. Een grote raffinaderij 
werd gebouwd te Haïfa. 
Na de oorlog begonnen zich in dit ge
bied tal van moeilijkheden voor tè doen. 
Naast de formele oorlog tussen Israël en 
de Arabische landen noemen wij de 
steeds toenemende eisen van heersende 
vorsten als Ibn Saoed, die het de maat
schappijen uitermate moeilijk maken. De 
Joden bezetten Haïfa en stelden de raf
finaderij in werking .ten behoeve van 
hun eigen nieuw land. Wel werd de 
Anglo-Dutch - eigenaresse van dit 
bedrijf - schadeloos gesteld, doch het 
was sindsdien niet meer mogelijk om de 
olie vlakbij te bronnen te raffineren. 

PERNIS WORDT UITGEBREID 
Vooi: ons' land speelt daarom het bedrijf 
Pernis een zeer belangrijke rol. Neder
land kan zelf een deel van de benodio-
de ruwe olie raffineren. Om West-Eur�
pa met betrekking tot de olie onafhan
kelijk van het politieke spel rond de 
Middellandse Zee te maken, stimuleert 
h�t E.R.P. (de Amerikaanse hulpverle
ning) de bouw van raffinaderijen in 
Europa. Voor Nederland betekent dit, 
dat Pernis een uitbreiding ondergaat, 
welke in 1952 zal zijn voltooid. 
Uitermate belangrijk voor ons land is de 
winning van olie in Drente. Uit 44 bron
nen spuit hier dagelijks tezamen 1.2 mil
lioen liter per dag omhoog. Dit bete
kent, dat de velden bij Schoonebeek 
20 % van de Nederlandse behoefte aan 
aardolie dekken. 
Natuurlijk wordt alles in het werk ge
steld om deze productie op te voeren.a 
Op tientallen plaatsen in ons land wordt 
geboord, zelfs onder water op het IJssel-

- meer. Verschillende malen stuitte men
hierbij op aardgas, dat eveneens een uit
stekende krachtbron vormt voor tal van 
industriële doeleinden. 
Zo is het Zondags pleiziertochtje per
auto afhankelijk -van het grillig gebeuren 
in de wereldpolitiek. ..... 

PAROCHIE-AGENDA 

PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 
Zondag 27 September 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van half 7 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. De H. Mis van 
kwart voor 8 wordt opgedragen voor 
Harrie v. d. Wetering. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. 
Na de Hoogmis vergadering van de ze
latricen van de Bond van het H. Hart. 
om kwart voor 12 Mariagarde in de 
kapel op Duinendaal. Vanavond om 7 
uur Kruiswegoefening voor degenen, 
wier namen in de maanden Juli, Augus
tus en September op het zielboek wer
den geplaatst, daarna kort Lof. 
Vanmiddag om half 4 H. Familie. On
middellijk na de H. Familie is het ver
gadering van geheel het Bestuur van de 
H. Familie, prefecten en onderprefecten
inbegrepen. Deze vergadering begint 
dus om ongeveer half 5 en wordt ge
houden in het Vincentiuszaaltje op Dui
nendaal. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met 
rozenhoedje, waarna gelegenheid tot 
biechten tot 8 uur vanwege de Eerste 
Vrijdag. . Vrijdag eerste Vrijdag van de maand, 
des morgens om half 8 gel. H. Mis ter 
ere van het H. Hart, waaronder alge
mene H. Communie van de leden van 
de Bond van het H. Hart. Des avonds 
om 7 uur Lof met rozenhoedje en ge
bed tot St. Jozef, vanwege de October
maand. 
Zaterdag, eerste Zaterdag van de 
maand, tevens Priesterzaterdag. 
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
De Broedermeesters van het H. Bloed 
worden verzocht, op de eerste Zondag 
van October, na de Hoogmis de contri
butie van de Bröederschap af te dragen 
op de pastorie. 
Gedurende de Octobermaand is het 
iedere avond Lof met rozenhoedje en 
gebed tot St. Jozef. Wij sporen de gelo
vioen nog eens heel bizonder aan, om in 
de0 maand October dagelijks het Rozen
hoedje te bidden in de huiselijke kring, 
ter ere van Maria. 
Op aandrang van onze hoogwaardige 
bisschoppen bevelen wij de komende in
zameling (of collecte) voor het behoud 
en de uitbouw van onze hoger onder
wijsinstituten, de Universiteit van Nij
megen en de Economische Hogeschool 
van Tilburg bijzonder in Uwe mildda
digheid aan. 
MAANDAG om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Arnoldus van Liempt, z.a. gel. 
rondst. voor Caspar v. d. Aker; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Marinus van 
Diessen; om half 8 gel. jrgt. voor Jan 
Vugts, z.a. gel. H. Mis voor Franciscus 
Verheyden vanwege de jongens in Indië 
om half 9 gel. jrgt. voor Gerard Veke
mans. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Johanna van Liempt-van 
Hoorn, z.a. gel. mndst. voor Wilhelmus 
Schalkx, H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Maria van Ham-van Erp vanwege de 
processie Boxtel-Kevelaer; om half 8 
gel. H. Mis voor Adriana van Rumund 
Ketelaars; z.a. gel. H. Mis voor Gerar
dus van Brunschot vanwege het gez. 
personeel van Van Oerles weverijen; 
om half 9 gel. H. Mis voor Kapelaan 
Bless. 
WOENSDAG om . kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Johannes Dankers, z.a. gel. 
rondst. voor 01ristianus Schellekens, H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Henrica 
Cijffers-Bruns vanwege de Broederschap 
van 0. L. Vrouw v. d. Bosch; om half 8 
gel. H. Mis voor onze jongens in Indië 
vanweoe Maria's Biddend Leger, z.a. 
gel. H� Mis voor Jacoba van Diessen 
vanwege het gez. personeel van Van 
Oerles weverijen; om half 9 gez. rondst. 
voor Alfonsus van Vlerken. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
g,ez. jrgt. voor Henrica van Liempt, z.a. 
gel. jrgt. voor Franciscus den Otter; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Johannes 
van Schijndel; om half 8 gel. mndst. voor 
Jacoba van Diessen, z.a. gel. H. Mis 
voor Henrica Cijffers-Bruns; om half 9 
gel. rondst. voor Johannes en Louis van 
Rooy; om half 10 gez. H. Mis tot bij-

. zondere intentie. 
VRIJDAG: om kwart voor 7· gez. rondst 
voor Harrie v. d. Wetering, z.a. gel. 
mndst. voor Jacoba v. d. Biggelaar-v. d. 
Linden; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
de 3 _ gesneuvelden van de Einc,lhovense 
weg; om half 8 gel. H. Mis ter ere van 
het H. Hart; z.a. gel. H. Mis voor Wil
helmina Smits-Rijken; om half 9 gel. 
jrgt. voor Johannes van Liempt. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Elizabeth van Kleef; z.a. 
gel. H. Mis voor Michael v. d. Meijden 
en Anna v. d. Ven de hsvr.; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Adriana van Ru
mund-Ketelaars; om half 8 gel. H. Mis 
ter ere van het Onbevlekt Hart van 
Maria tot bekering van <le zondaars; z.a. 
gel. H. Mis voor Tonnie Blummel va�
wege de buurt; om half 9 gel. H. • Mis 
voor Theodorus van Son en Johanna 
Horsten. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Maria van 
Gerwen. Dinsdag gel. H. Mis voor Mar• 
tinus Voets-Kersemakers. Woensdag gel. 
H. Mis voor Johannes Voets-Schalks.
Donderdag gel. H. Mis ter ere van het 
H. Bloed. Vrijdag en Zaterdag gel. H.
Mis voor een overledene. 
Het H. Sacrament ·des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Leonardus Martinus v. d 
Bogaard, geb. en won. te Schijndel (St. 
Servatius) en Gerdina Voets, geb. te 
Wester hoven en won in deze parochie; 
Johannes Martinus Leonardus Verwasch 
geb. en won. te Helmond (St. Lamber
tus) en Maria Johanna v. d. Brand, geb. 
en won. in deze parochie; Leonardus 
Antonius Kerssens, geb. in de par. van 
het H. Hart en won in deze parochte en 
Johanna Maria v. d. Schoot, geb. en 



won. irt dezè parochie, waarvan heden 
de 2e afkondiging geschiedt. De gelovi
gen zijn verplicht de hun bekende hu
welijksbeletselen waarin niet i s  gedis
penseerd, ten spoedigste aan de pastoor 
bekend te maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL . 

1 9e Zondag na Pinksteren 
26 September 1 948 

Vandaag preekt Pater Meulendijks in 
alle HH. Missen bij zijn vertrek naar de 
Missie. Wat in de 1 e schaal geofferd 
wordt zal dienen als bijdrage voor het 
Apostolaat in zijn Missie. De 2e schaal 
is voor de B.N. 
De Hoogmis is met volkszang. Direct 
na de Hoogmis Santa Teresa voor de 
meisjes in de kapel der Zusters. Om kw. 
voor 1 2  H. Familie voor de jongens. 
Vanavond om 7 uur Lof met volkszang 
en Rozenhoedje voor onze Jongens in 
Indië. 
Maandag 27 Sept. begint de eerste serie 
Inleidingen voor Verloofden om half 9 
voor degenen, die een rode toegangs
kaart ontvangen hebben. De bijeenkom
sten worden gehouden in de Foyer van 
de Ark. 
Dinsdag half 10 eerste Conferentie van 
de Open Retraite voor Moeders in de 
Kapel der Zusters. De niet-schoolgaande 
kinderen zullen desgewenst tijdens de 
oefeningen worden verzorgd in de Ark 
door de Eerw. Zusters Ursulinen. 
Woensdag feestdag van St. Michaël ; om 
half 7 Groepsmis voor de Gidsen. 
Donderdag, daags voor Eerste Vrijdag 
wordt biechtgehoord tijdens de morgen
diensten en van 6-7 uur. De H. Famil ie 
voor Moeders vervalt vanwege de Open 
Retraite voor Moeders. Het H. Uur 
gaat door, van half 8 tot half 9. 
Vrijdag : Eerste Vrijdag der maand toe
gewijd aan het H. Hart. Des avonds om 
half 8 Lof, gezongen door het Jongens
koor. Dit is tevens openings-Lof der 
Maand October. Gedurende de Octo
bermaand iedere avond om half 8 Lof 
ter ere van Maria. Op Maandag, Woens
dag en Vrijdag brenge men de parochie
bundel mee, om mede te kunnen zingen. 
Zaterdag, feestdag der HH. Engelen
Bewaarders, tevens Priester-Zaterdag. 
Na de H. Diensten zal het gebed voor 
de priesters gebeden worden. 
ZONDAG, 26 Sept. : 6 uur lezende 
dienst ; . 7 uur 1.d. voor de parochie ; 8 
uur lezende dienst ; kwart over 9 l .d. 
voor Francisca Pijnenburg v.w. de Re
traitep. ; half 1 1  de  Hoogmis voor Jan 
Raaymakers v.w. Broed. H. Hart. 
MAANDAG, 27 Sept. : 7 uur l.d. voor 
Wilhelmina v. Rooy-v. d .  Steen ; l .j .  v. 
Johannes Verhoeven ; l .d .  voor Willibrord 
van Zeeland v.w. de Buurt ; kwart voor 
8 '1.d. voor Maria Beaard-Janssen ; l .j .  v. 
Johanna Verbunt-v. Mechelen ; half 9 
l .d. voor lev . en over!. leden Handboog
schutterij L'Union.
DINSDAG, 28 Sept. : 7 uur z.j. voor de
Heer Petrus v. Oerle en Mei. Gertruda
v. Esch z.e. en de Eerw. Zustér Eduarda ;
l .d .  voor Willibrord v. Zeeland v.w. de

buurt ; l .d. voor Martii\u� v. Eindhoven 
v.w. E.R.K. Levensverzek. ;  kwart voor
8 lezende dienst ; l .d . voor Gerardus
Elissen v.w.' de buurt ; half 9 l .d. voor
Piet v. d. Kruys.
WOENSDAG, 29 Sept. : half 7 Groeps
mis (lezende dienst) voor de Gidsen ;
7 uur . 1 .d. voor Cato v. d. Wouw; l .d .
voor Martinus v. Eindhoven v.w. de E.
R.K. Levensverzek. ;  l .d .  voor Gerardus
Elissen v.w. de Buurt ; kwart voor 8 l .d.
voor Piet Voets v.w. zijn Verloofde ;
half 9 l .d .  voor Marinus Dekkers te Vlij
men overleden .
DONDERDAG, 30 Sept. : 7 uur l .d. v.
Francisca Pijnenburg v.w. de Boerinnen
bond ; 1 .d .  voor Antonius Wagenaars,
echtg. en zonen ; l.d. voor Gertruda v.
Kollen burg te Liempde over! . ; k•.vart
voor 8 l .d. voor Piet Voets v.w. de
Buurt ; half 9 l .d. voor overl fam. Kur
vers-v. Nistelrooy ; half 1 0  Gez. Huwe
lijksmis.
VRIJDAG, 1 Oct . : kwart voor 7 Pl.
z.d. voor over!. Broed. H .  Hart ; 1 . j .  v.
Maria v. Opstal-v. Breugel ; I .m. voor
Theodora v .  Schaayk ; kwart voor 8
(Mis met zang) I .m. voor Johanna de
Kort-v. d. Broek ; lezende diens t ;  half 9
1 .d. voor \Villem Matthijssen v.w. de
buurt ; half 8 Lof.
ZATERDAG, 2 Oct. : 7 uur Gef. l .d.
voor Mej. Wilhelmina v. Oerle en af
gest. fam. ; I .m .  voor Tonnie Nooren ;
I .m .  voor Johanna Spijkers ; kwart voor
8 I .m.  voor Clazina v. d .  Gouw ; I.m.
voor Allegonda v. Dijk ; half 9 Pl. z. j .
voor Wilhe;lmina Steenbakkers-Thien ;
half 8 Lof t .e.v. Maria.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE 

19de Zondag na Pinksteren 

ZONDAG : half 8 H. Mis voor welzijn 
der paroch ie ;  10 uur jrgt. voor Henricus 
v. d. Langenberg.
MAANDAG : half 8 jrgt. voor Marinus
v. d .  Langenberg.
DINSDAG : half 8 jrgt. voor Joanna v. 
d. Meyden-v. d .  Langenberg.
WOENSDAG : half 8 jrgt. voor Maria
Henrica Schellekens.
DONDERDAG : half 8 jrgt. voor Cor
nelis Schellekens en Gertruda de hsvr.
VRIJDAG, eerste Vrijdag : half 8 H.
Mis voor de Leden Broederschap H.
Hart.
ZATERDAG : half 8 H. Mis voor Zeer
eerw. Heer Pastoor Franciscus v. Zee
land.

PAR. H. THERESIA, BOXTEL 
1 9de Zondag na Pinksteren 1 948 

ZONDAG : 7 uur H. Mis voor behou
den thuiskomst ter ere van 0. L. Vr. v. 
Altijddurende Bijstand. Hierbij wordt de 
kerk met 'n kaars vereerd ; half 9 H. 
Mis voor Petrus Voets te 's Bosch over
leden ; 10 -uur de Hoogmis voor het wel
zijn der parochianen. De eerste schaal 
is  voor onze eigen kerk, de 2de voor 
B.N. Heden collecte voor Katholiek 
Thuisfront. Om half 3 Lof met Rozen-

hoedje, om Gods' zegen te verkrijgen 
over Orion en de kapel van Stapelen. 
MAANDAG : 7 uur H. Mis voor bijzon
dere intentie ; 8 uur jrgt., waarbij de 
kerk met 'n kaars wordt vereerd voor 
Maria Allegonda Schalkx-v. Kampen. 
DINSDAG : 7 uur H. Mis voor de fa
mil ie v .  cl. Boom-Berends ; 8 uur H. Mis 
tot bijzondere intentie ; h ierbij wordt de 
kerk met 'n kaars vereerd. 
WOENSDAG : 7 uur H,  Mis v.w. Broe
derschap v. 0. L. Vr. v. d. H. Eyk voor 
Johanna v. Heerebeek-de Beer ;  8 uur 
H. Mis tot intentie v. Z.H. de Paus.
DONDERDAG : 7 uur wekelijkse H.
Mis voor Hendrika Renders-v.Kempen ;
en Leonarda de dochtp; ; 8 uur H. Mis
tot intentie voor de leden der God
vruchtige Vereniging ter ere van de H.
Theresia van het Kind Jezus .
VRIJDAG, eerste Vrijdag der maand :
toegewijd aan de verering v. d. Godde
lijk Hart v. Jezus, 7 uur mndst. voor
Barbara v. Kasteren, Weduwe van H.
Veroude ; 8 uur gez. mndst. voor Anna
Maria Peynenburg-v. d. Sande.
ZATERDAG, Priester-Zaterdag : 7 uur
H. Mis voor Gerardus Leyten ; 8 uur
gez. jrgt. voor Martinus Cornelis v. d.
Moosdijk.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot half 7, daarna Lof met Rozen
hoedje om het communisme af  te weren,
en Gods' zegeningen te verkrijgen over
het verenigingsleven op katholieke
grondslag.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Everdina Quinten-v. cl. Vleuten te
Liempde, Petrus Voets te 's-Hertogen
bosch, Mej. Catharina v. d. Wouw te
Tilburg en Petrus Kruyssen te Tilburg
overleden.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen : Josephus Cornelis Ren
ders uit deze parochie en Henrica Adria
na Vogels uit de parochie St. Petrus te
Oirschot, waarvarl heden de derde af
kondiging geschiedt.
Franciscus de Punder en Johanna Maria
Cornelia Renders uit deze parochie ,
waarvan heden de 2cle afkondiging ge
schiedt.
ZONDAG 3 October : 7 uur H.  Mis
tot intentie v .  cl. parochianen ; half 9
H. Mis voor Petrus Laus ; 1 0  uur gez. H .
Mi s  voor Everclina Quinten-v, d. Vleµ
ten te Liempde overleden.
Bereiden we ons voor tot het feest der
H. Theresia met processie door een No
veen van gebeden en goede werken.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 

19e Zondag na Pinkstern 
26 September 1948 

ZONDAG : half 7 l.j. voor Emerentia 
Arnoldus Kuppens ; 8 uur I .m. tot bijz . 
intentie ; 10 uur de Hoogmis tot welz. 
der par. ; 3 uur Lof, daarna jongens
congreg. 
MAANDAG:  7 uur z.m. voor Weduwe 
Everdina Cornelis Quinten als overleden 
weldoenster van het Wit-Gele Krui s ;  

Mede namens wederzijdse 
ouders danken wij familie, 
vrienden, kennissen en R .K. 
S.V. ,,Boxtel" voor de belang
stelling, die wij bij gelegen
heid  van ons huwelijk moch
ten ondervinden.

Te koop : witte bruidsjapon Nette Werkster gevraagd. 
met sleepje en tasje. Adres be- Nieuwe Kerkstraat 34, Boxtel. Elastieken 

P. Pastoor
G. Pastoor-v. d. Brand

Martien Timmermans 
en 

Jo Timmermans-Roovers 
danken voor de vele bewijzen 
van belangstel ling bij hun Hu
welijk ondervonden. 

Gevraagd : zelfstandig werkend 
R .K Meisje, voor dag en 
nacht in gezin met 3 kinderen. 
Loon f 1 0,- per week. Brie
ven onder No. 80, Brabant's 
Centrum. 

vragen, Molenstraat 19 .  

Te koop : nieuw matras met 
tweedehands ledikant. Breu
kelsestraat 1 1 0. 

R.K.J .B afd. Boxtel 
Algemene Vergadering 
op D o n d e r d a g  3 0  Sept. 

om 7.30 uur in de 
Landbouwschool 

Zeer belangrijke agenda 
S.v.p. trouwe opkomst

Het Bestuur 

Hebt U last van 

Koude Voeten 

De Tuchtrechter voor de Prij
zen in  het Arrondissement 
's Hertogenbosch, brengt ter 
algemene kennis, dat de Bij
zondere Politierechter in de 
Arrondissementsrechtbank te 
's-Hertogenbosch, recht doen
de in hoger beroep, op 1 3  
Augustus 1 948 heeft be\·es
tÏgd het vonnis d.d. 29 April 
1 948 van de Tuchtrechter voor 
de Prijzen voornoemd, waarbi j  
JOHANNES RUDOLPHUS 

Kousen 
in diverse prijzen 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH 

Ûnze etalage toont U
EEN SPECIALE 

Voor de

half 8 z.j. vo'or Theodora v. d. Velden ; 
8 uur 1. mndst. voor Weduwe Johanna 
Maria Theodorus v. cl. Meyden. 
DINSDAG : 7 uur I .m.  voor Wilhelmus 
Bakermans overleden te Eindhoven ; half 
8 l . j .  voor Leonardus Voets ; 8 uur l.i. 
voor Petrus Kuppens ; 9 uur z. huwe
l ijksmis. 
WOENSDAG : 7 uur l.j . voor Johanna 
Leonardus Voets ; half 8 l.j. voor Johan
na Petrus Ku�.,ens ; 8 uur l.j. voor Jo
sephus v. cl. Velden, Hen<lricus Rovers 
en Hendrica hsvr. ; 9 uur z.m voor leven
de en overleden leden van de Boterfa
briek. 
DONDERDAG : 7 uur l . i .  voor Petrus 
Voets ; half 8 l . j .  voor Wilhelmina Cor
nelis Kuppens ; 8 uur l.j. voor Jan Smul
ders-Swinkels ;  9 uur z.m. voor levende 
en overleden leden van de B�terfabriek. 
VRIJDAG, 1 e Vrijdag der maand : daar
om ook Donderdag biechthoren als op 
Zaterdagen d.i. van 2-3 en 6-7 uur ; 
half 7 I .m.  voor de bijz. noden der paro
chianen ; 7 uur l . j .  voor Adriana Voets ; 
half 8 z. mn<lst. voor overleden famil ie 
van Boeckel-v. Rumpt ; deze H. Mis 
met uitstelling van het Allerh. enz. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. voor Mathi j s  
v. cl .  Oetelaar ; half 8 l . j .  voor Johannes
v. d. Koeverin? 8 uur l .j .  voor Adria
nus Oerlemans.
ZONDAG : half 7 1 .  m. tot welzijn
der par. ; 8 uur l.j. voor Henrica Adria
nus Oerlemans ; 10 uur z.m. voor Adria
nus v. Abeelen als over! . Korist.

In de Kapel der Eerw. Zusters : 
Maandag 7 uur I .m. voor Maria Adria
nus Coppens ; Dinsdag 7 uur I.m. voor 
over!. familie v. Haken-v. d. Velden ; 
Woensdag en Donderdag 7 uur I.m. v. 
Johannes v. d. Biggelaar ;  Vrijdag en Za
terdag 7 uur I .m.  voor Weduwe Johanna 
Maria Theodorus v. cl. Meyden ; Zon
dag 7 uur I .m. voor Zeereerw. Heer 
Franciscus v. Zeeland over!. te Bakel. 
Vrijdag begint de maand October, toe
gewijd aan de verering van 0. L. Vr. 
van de Rozenkrans. Gedurende die 
maand iedere dag Lof met Rozenhoedje, 
in de week om half 7, en op a.s. Zondag, 
feestdag van 0. L. Vrouw van de Ro
zenkrans, plechtige Hoogmis ,  en na de 
m iddag plechtig Lof met processie. 
Deze week zal het comité voor de R.K. 
Universiteit en de R.K. Handels-Hoge
School de jaarlijkse collecte houden. 
30e Weduwe Everdina Cornelis Quin
ten overleden te  Liempde ; Wilhelmus 
Bakermans overleden te Eindhoven. 
Gedoopt : Cornelis Engelbertus Maria 
z. van Petrus v. cl. Wiel-de Vries ; Wil
helmina Adriana Henrica d. van Gerar
dus v. d. Anker-Welten. 
Deze week zal een Broeder der Paters 
Carmelieten uit Oss de jaarlijkse omgang 
houden. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

19e Zondag na Pinksteren. 

H. H. Missen om 7 uur, half 9 en 1 0  
uur Hoogmis voor de Parochie.  Twee
de schaalcollecte voor Bijz. Noden Epis-

copaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje ;  na het Lof een lied. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 'tot half 8. Om 
half 7 oefening van het H.  Uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag der maand, - toe
gewijd aan het H. Hart van Jezus. om 
half 7 uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om 7 uur Pl. 
Gez. H. Mis met uitstelling, waarna 
Litanie van het H. Hart en oefening 
van Eerherstel. 
Vrijdag begint tevens de Octobermaand, 
toegewijd aan 0. L. Vr. van de Rozen
krans. Gedurende deze maand iedere 
avond om half 7 Lof met Rozenhoedje 
en gebed tot de H, Joseph, 
Zaterdag, Priester-Zaterdag. Tevens 
feestdag van de HH. Engelbewaarders. 
ZONDAG : 7 uur H. Mis voor Alber
tus van Rulo ; half 9 H. Mis ; 10 'uur 
Hoogmis voor de Parochie .. 
MAANDAG : 7 uur jrgt. voor Adrianus 
van den Broek en Cornelia van Korvel 
hsvr. ; 8 uur H. Mis voor over!. Familie 
van Rooy-v. d .  Horst. 
DINSDAG : 7 uur jrgt. voor Cornelis 
van den Broek ; 8 uur jrgt. voor Anto
nius van den Braak. 
WOENSDAG:  7 uur jrgt. voor Henrica 
van den Braak-v. Abeel en ; 8 uur Gef. 
jrgt. voor Frans Pijnenburg. 
DONDERDAG : 7 uur jrgt. voor Eerw. 
Zuster Philippa van den Braak ; 8 uur 
Gef. jrgt. voor Albertus van Dijk. 
VRIJDAG : 7 uur Gez. Gef. jrgt. voor 
Cornelis van den Braak ; 8 uur Gef. 
jrgt. voor Willibrordus van Exsel. 
ZATERDAG : 7 uur jrgt. voor Wilhel
mina Maria van den Braak ; 8 uur Gef. 
jrgt. voor Maria van Exsel. 
Elders : H .  Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak ; H. Mis voor Albertus van 
Rulo ; H.  Mis voor Henricus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 

Zondag 26 September. Deze middag. 
om 3 uur Lof met Rozenhoedje. 
Woensdag : Feest van de H. Michaël, 
om 8 uur Lof. 
Donderdag : om 8 uur Lof, 
Vrijdag : Begin van de Octobermaand. 
Iedere avond om kwart voor 8 Lof met 
Rozenhoedje. 
Eerste Vrijdag van de maand. Geduren
de de gehele dag uitstelling van het H. 
Sacrament. 
Zaterdag : Priester-Zaterdag. 
MAANDAG : 7 uur H. Mis voor Caspar 
van den Aker ; half 8 ter ere van de H.  
Antonius. 
DINSDAG : 7 uur jrgt. voor Piet de 
Greef te Hilversum overleden ; half 8 
voor Cornelia van Hal-van Riel .  
WOENSDAG : ha l f  8 voor Cornelia v .  
Hal-van Riel .  
VRIJDAG : half 8 voor Mevrouw Hen
ket-Win<lstosser. 
ZATERDAG : half 9 voor de leden der 
boogschutterij "Eendracht-Rozenjacht". 

' n !Bcil 
MOET van de VAKMAN

dat is Van Maaren 

komen 

En 

DAN IS HIJ GOED l . 
DAT WEET IEDEREEN 

VAN  MAAR EN  - V ug h t e r s t r a a t  2 5 - 's-H e rt o g e n b o s c h  

' 

deze week De Nieuwe Bioscoop 
COLLECTIE PRESENTEERT 

Vrijdag 24 September 8 uur 
Zaterdag 25 September 8 uur 
Zondag 26 September 6 - 8 uurGevraagd : in goede staat zijn

de wasmachine-motoren, 220 
volt gelijkstroom. Aanbiedin
gen onder no. 24, bureau van 
dit blad. 

Wij hebben nu in voorraad 
álle soorten 

MARIA BUDDEMEYER, 
van beroep slager, geboren te 
Boxtel op 26 October 1 91 0 , 
wonende te Boxtel, :'vfarkt 23 ,  
terzake dat h i j  op  24  October 
1 947 te Boxtel vlees- en vlees
waren heeft verkocht aan de 
consument tegen een hogere 
dan de hoogst toelaatbare 
prijs, werd veroordeeld tot be
tal ing ener geldboete van 
f 250,-, alsmede openbaar
making van dit vonnis in de 
courant op kostPn van veroor
deelde. 

Eerste H. Communie GEHEEL IN KLEUREN 

Een 4 maanden dragende 
schot te koop, 7 liter melk, bij 
P. van der Made, Langen
berg 23 .
In naaste omgeving te koop 
aangeboden een woonhuis met 
grote tuin en bergplaats, groot 
70 m2 , van steen gebouwd. 
Soliede geldbelegging. Desge
wenst ook direct te aanvaar
den. Brieven onder nr. 19 aan 
Brabants Centrum. 
Te koop : Nieuw bankstel en 
vloerkleed. Bevragen Tonge
ren 54 a. 

3000 1112 bouwgrond te koop, 
gunstig gelegen in uitbreidings
complex. Ook in gedeelte te 
koop. Reflectanten gelieven te 
schrijven onder nr. 3 5  aan 
Brabant's Centrum. 

Notarens P. Mertens 
TE BOXTEL 

zal alda::ir in café T. M. Noo
ten, van Salmstraat, op 
DINSDAG 5 OCTOBER 1 948 
en zo nodig op DINSDAG 1 2  
OCTOBER 1 948, telkens nam. 
5 uur. 

Kame elharen 

Pantoffels 
Ook geheel lederen

Damespantoffels 
met flanelvoeriaç f 6 25 en bontkappen a • 

Ziet deze week onze 

Alléén 

DEGELIJKE 
kwaliteit 

Corsetten 
BUIKBANDEN 

speciale pantoffelétalage CORSETTEN met binnenband 

H E IJMAN S  VAN s;;;;AREN 
SCHOENHANDEL 

Breu kelsestraat 
VUG HTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH 

R.K. Vereniging "Het Wit::Gele Kruis"
BOXTEL 

Opleiding Kraamverzorgster 
Binnenkort begint er weer een nieuwe cursus. 

Nog enkele nette meisjes liefst uit Boxtel of omgeving 
kunnen hierbij geplaatst worden. 

Opgaven tot 1 5  Oct. elke dag tussen 1 - 2  uur of 
's avonds na 7 uur bij : 

Zr. M. P. v. VESSEM, Ons Doelstraat 3 Boxtel 

Aardige nieuwe modellen tegen zeer
voordelige prijzen .

Ja jl. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

..

GEETALEERD 
Old Finished Huiskamer 

Dressoir 
Uitschuiftafel
2 Fauteuils 

545. -4 Stoelen 

COMPLEET 

De Zwarte Zwaan 
MAUREEN O'HARA - TYRONE POWER

Nooit ontmoette een Kaperachip zoveel avontuur 
op zijn weg. 

18 jaar !8 jaar 

I Donderdag ·cyclus Fantasia ' 

1 
VOLGENDE WEEK 

Het sprookje van de gouden koets 
GEHEEL IN KLEUREN 

ALS EXTRA 

UIT DE OUDE DOOS 

Een film van de inhuldiging van 
H.M. Koningin Wilhelmina in 1 898. 

·, 

Dit filmpje ia een unieke gebeurtenis op filmgebied. 

PUBLIEK VERKOPEN : Bij Vos Uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht 1 

Old Finished Slaapkamer - - -- - _.... 

Enige koop. 
DRIE HUIZEN 

MET ERF EN TUIN 
te Boxtel, Mijlstraat 1 en van 
Salmstraat 16 en 18, groot 
2.84 aren, verhuurd voor res
pectievelijk f 2 ,-, f 2,50 en 
f 2,25 per week, 
Huren voor kopers vanaf de 
eerste dag der week volgend 
op de betaling der koopsom, 
welke betaling moet geschie
den uiterlijk 1 2  Januari 1 949. 
Lasten voor kopers vanaf 1 
Januari 1 949. 

v o s
Stationstraat 44 

Onze FRIGIDAIRE garandeert kwal iteit. 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Ledikant 
Linnenkast 
Commodes 
Nachtkast 
Tafeltje 

495. -2 Stoelen 

COMPLEET 

F. J. Witteveen Woninginrichti ng
RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL 

Druk :  J. P.  Tielen, Boxtel 

' 

�9lerf st::8xpositie 
Wegens groot succes exposeren wij tot

) ZONDAG 3 OCTOBER 1 

D E  N I E U W S T E  M O D E L L E N
> 

AAN VO O R D E L I G E  P R IJ Z E N  
< 

) Joh. Thijs::v. d. Brandt 
STATIONSTRAAT 38 

- - - --

1 1 

-----
\ 
) 
t 

~ ~-..____ 
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Feest der H .H. Engelbel\1aarders 
2 October 

W'e schrijven de tweede October en 
daam1ede vieren we het feest van de 
H.H. Engelbewaarders, zoals onze jaar
kalender het aangeeft. 
Is er wel een fee�st denkbaar, dat zo al
gemeen is, als het feest van de H.H. 
Engelbewaarders ? 
God's Voorzienigheid immers , die over 
ieder onderdeeltje van ons leven waakt, 
heeft ons van de wieg tot aan· het graf 

• een hemels metgezel gegeven, die ons
beschermend vergezelt in alle gevaren, 
die ons naar ziel en lichaam bedreigen. 
En daarom is het feest van de H.H. �En
gelbewaarders op de eerste plaats een 
dankfeest. 
We horen de moeders van onze grote 
gezinnen zo vaak klagen, dat het, bij 
alle zorg voor de kinderen, onmogelijk 
is, hen voor alle mogeli_jke gevaren te 
vrijwaren. Ze doen er wel haar best 
voor en ze zijn niet nonchalant, want bij 
al haar dagelijks terugkerende zorgen 
vergeten die moeders niet, om alles wat 
gevaarlijk voor de kinderen zijn kan, uit 
de weg te ruimen : messen, scharen, luci
fers en alles, wat maar wonden of pi_jn 
kan veroorzaken wordt buiten het be
reik van de kinderen opgeborgen. Ze 
maken een hekje voor de trap of een 
poortje aan de straatkant, maar door al 
die goede zorgen kunnen ze toch niet 
voorkomen, dat 'hete kachels en klem
mende deuren voortdurend de gezond
heid van het kind bedreigen. 
En vanzelf komt de tijd ,  dat het kind 
noodzakelijkerwijze kennis zal moeten 
maken met de gevaren van de straat en 
van de wereld. Het zal, op weg naar 
school, moeten kennis maken met de ge
varen van de grote weg, waarvan nog 
altijd vele onbetrouwbare chauffeurs ge
bruik maken. En bovendien zal ook hun 
kind te maken krijgen met de z.g. on
bewaakte ogenblikken, waarvan één vol
doende is, om ziekenhuis of kerkhof te 
bezorgen. Kijk de kranten maar na en 
lees de statistieken over de verkeers
ongelukken en ge zult tot de conclusie 
komen , dat met de vooruitgang van de 
verkeersmogelijkheden ook her aantal 
ongelukken schrikbarend is toegenomen. 
En daarom is het een niet" te onderschat-

• ten weldaad van God, dat iedere mens
een bizondere Bewaarengel van Hem ge
kregen heeft, ter bescherming. En wan
neer het gevaar voor de kleintjes voor
namelijk het lichaam betreft, hoef ik u 
niet te vertellen , welke veelvuldige ge
varen het zieleleven van onze groten van 
alle kamen in deze tijd bedreigen. En 
daarom kunnen we ger.usr zeggen, dat we 

Grote werkloosheid onder 
. Kantoorbediendep 
De organisatie van Kanroor- en \X/inkel
bedienden waarschuwde reeds jaren 
vóór de oorlog voor al te hoge ver
wachtingen van het kantoorbedienden
beroep, doch er schijnt zoveel aantrek
kelijkheid te zitten in werk, waarbij 
men geen vuile handen krijgt en altijd 
een mooi costuµm kan dragen, dat, alle 
waarschuwing ten spijt, vele ouders hun 
kinqeren liever laten opleiden voor kan
toorarbeid dan voor een vak waarvoor 
handenarbeid, naast verstand, nodig is. 
Te weinig wordt ingezien, dat een vak 
of ambacht meer bestaanszekerheid 
biedt, wat vooral nu, in de na-oorlogse 
tijd blijkt. 
Immers, terwijl nu voor velerlei vakken 
arbeiders te kort komen, is de arbeids
markt reeds over.voerd van kantoorbe-

• dienden, zogenaamde hoofdarbeid,frs.
Hun aantal loopt al in de duizenden.
Onder het volk is nog steeds te weinig
waardering voor het vak- of ambachts
werk. Het heeft er alle schijn van dat
na het Mulo-onderwijs het leren van
een vak als iets minderwaardigs wordt
geacht, en kindeten, ,,die goed kunnen
leren", voorbestemd zijn voor 'n werk
kring waarin zij "mijriheer" of "juf
frouw" zullen kunnen worden.
Ook in deze zal de ervaring een harde
leerschool worden.
In de toekomst zal onder andere arbei
ders zeker ook wel weer werkloosheid
voorkomen, want zolang gezocht wordt
naar technische vervolmaking va)l het
productie-apparaat . zal van tijd tot tijd
overcompleet personeel werkloos wor
den, doch voor vak- en ambachtslieden
is er alti)d meer kans om ander werk te
krijgen dan voor hoofdarbeiders.
Het lijkt ons in ieder geval gewenst, dat
de ouders van "verderlerende" kinderen
zich minder eenzijdig richten bij de keu
ze van een . beroep voor die kinderen,
en, zo zij een ongemotiveerde afkeer
hebben van "vuile" arbeid, deze trach
ten te overwinnen.

Sociale Zondag 1948
• 

De Kapelaan heeft mooi 
gepreekt. 

Ja, hij .prikte goed. 

Ut waar skön ! 

H'm. 

er zonder Engelbewaarder zeker niet 
kunnen ko111e1\ . .  \,1aar daarom kunnen 
'"e eveneens ,·oor onszelf de conclusie 
trekken, dat '"e op 2 October nog heel 
\\·at hebben goed te maken, tegenover 
deze beschermende hemelse geest, die 
voortdurend als· onze beschermer op
treedt in alle moeilijkheden en gevaren 
en waaraan wij meestal veel te weinig · 
denken. 
Nils Beskm,·, de bekeerde Dominé, 
schreeî :  , ,\X/elk een troost voor ,·ader 
en moeder re "·eren , dat heerlijke, he
melse krachten in beweging zijn, om hun 
kinderen te beschurten in een wereld, 
\\·aar van alle kanten gevaren dreigen ; 
krach1en, die zich verder uitsrrekken · dan 
"·aar het vacleroog en de moederhand 
kl)nnen reiken en die niet zwichten, 
waar onze arm neclerzinkt en onze voet 
moede wordt'' .  
En de grote Heilige St. Bernardus had 
een heel bizondere verering voor zi jn 
Engelbewaarder : , ,\Xïaar gij ook verblijft, 
in iedere hoek, koester eerbied voor uw 
Engelbewaarder. Waag het niet iers te 
doen in zijn tegenwoordigheid, dat ge 
voor mijn ogen niet zoudt durven 
doen''. 
, ,\Xlat zouden wij onder zulke bescher
mers vrezen ? Zij kunnen niet o,·erwon
nen en nier bedrogen worden ; nog · min
der kunnen zij ons op dwaalwegen bren- . 
gen. Roep daarom uw Beschermengel 
aan in iedere aangelegenheid, in iedere 
nood." 
Het is -oecl, zo rond de feesrdag van de 
H.H. Engelbewaarders dit eens te over
wegen. Wam bij ons mensen blijft àe 
devotie tot de Engelbewaarder maar al 
te dikwi_jls beperkt tot de jeugdjaren. 
Een engel op het ·doopprentje ,  een stoet 
van engelen boven het wiegje en een 
engel in het kindergebed : ,,Nacht Lieve 
Heertje, Nacht Lieve Vrouwtje, nacht 
Engeltje zoet, die kleine Jantje vannacht 
bewaren moet". 
En als de Katechismus de les over de 
Engelbewaarders heeft afgewerkt, .clan is 
daarmee ook de grenspaal gezet aan ons 
bewustzijn aan de tegenwoordigheid van 
de Engebewaarder, die we in het verder 
leven heel gemakkelijk vergeten. 
En daarom, maakt dit nu eens goed op 
de 4eesrdag van de H.H. Engelbewaar
ders en bidt dagelijks met de H. Kerk : 
, ,Engel van God: die mijn bewaarder zijt, 
aan wie de goddelijke Voorzienigheid 
mij heeft ràevertrÓuwd, verlicht,' be
waar, geleid en bestuur mij , Amen. Een 
zéèr voornaam gebed. dat maar al te 
,·aak mèt her morgen- en avondgebed 
vergeten wordt. D. 

Plaatselijk Nieuws 
VLIEGONGELUK. 

,, 

Woensdagmorgen omstreeks half r\\·aalf 
stortte te Lcnnisheuvel (Koeverr) een 
lesvliegtuig van de militaire vliegbasis 
Gilze-Rijen neer. 
Beide inzittenden , de instructeur-dieger 
C. M. Velders uit Den Haag en de ma
troos P. Nicolai ,  geboortig uit Soerabaja,
werden gedood.
Het vliegtuig, daJ .zich kort tevoren in
een vrille bevond en schijnbaar nier tij

. dig genoeg uit deze spiraal weg kon
kom�n, boorde met zijn neus in het wei
land en werd totaal vernield.
Als eerste waren op het terrein van de
ramp aanwezig de Burgemeester van
Boxtel met twee doktoren, terwijl we
later ook de districts-commandant van
de Koninklijke Marechaussee en de
cbmmandant van de vliegbasis , Gilze
Rijen opmerkten.

ÀCTIE JUBILEUMSPELDJES. 
De in deze gemeente gehouden actie 
ten bate van het Kankerfonds is een 
groot succes geworden, dank zij de me
dewerking van practisch de meeste Box
telse, verenigingen. Huis aan huis heeft 
men de speldjes te koop aangeboden en 
er zijn niet veel gezinnen, waarvan niet 
tenminste één lid getooid was met een 
jubileumspeldje. In totaal zijn 3 1 20 
speldjes verkocht, waarvan de opbrengst 
f 1 .566,29 heeft bedragen. Met inbegrip 
van de gift ad f 100,- van de R.K. 
MiddenstandsvereniPing kon door de 
burgemeester dan ook f 1 .666,29 aan het 
centraal comité te Amsterdam worden 
overgemaakt. 
Wanneer men het resultaat der actie 
achteraf beziet, blijkt dat door alle lagen 
der bevolking op bijzondere wijze tot het 
welslagen daarvan .!s medegewerkt. Zon
der aan andere w1iken ook maar enigs
zins tekort te doen kan echter worden 
gezegd, dat vooral ook de verkoop in de 
Nieuwstraat, op Onrooi en in de Ten 
Brinkstraat en omgeving, gezien het aan
tal daar verkochte speldjes, zeer bevre
digend is geweest. Ook de verkoop in 
de winkels is volkomen geslaagd. 
Boxtel heeft zich weer eens van zijn 
beste zijde laten zien ! 

VOOR DE TWEEDE MAAL 
NAAR HET FRONT !· 
Het valt waarachtig toch niet altijd mee 
aan het front in  de tropen. 
Daar- kregen we nog eens een betere 
indruk van, Maandagmorgen, toen zo'n 
echte rropenvrijwilliger ons een en an
der ,·enelcle over zijn belevenissen ge
durende zijn 1 2-jarige dienst, die hi j  er 
al !tic! opzitten. 
.l'vlaar toch !!Jat hij weer voor onbepaal
de tijd terug ! 
Na enige over en weer praten vernamen 
wij , dat hij tot de Mill-Hili-divisie be
hoort, die uitsluitend uit vrijwilligers be
sraai. 
Maar jammer genoeg komen er- hoege
naamd geen nieuwelingen zich aanmel
den, en zo staan de oude pionniers voor 
het zware werk, dubbel zwaar, zoals dat 
op een breed front te verwachten is. 
Enfin, dat begrepen wij wel ! 
Of wij misschien iets voor hem, Box
telse Jongen, doen konden ? Want, eh . . . .  
ik .  . . . .  Hij speculeerde wel op de Godde
lijke . Voorzienigheid, die altijd goed 
had geholpen, maar. . . . . .  ziet U, mijn
heer, ik. weet niet, het zou toch wel kun
nen zijn, dat die Voorzienigheid Zich 
nog wel van een of andere menselijke 
schakel zou willen bedienen . . . . .  . 
\Xlat wij volkomen met hem eens waren ! 
En daarom doen wij met deze dan ook 
mededeling, dat deze vr�williger vóór 
zijn vertrek hier en daar nog wel eens 
zal aanbellen. 
Wie van hem bezoek ontvangt kan hem 
geen groter plezier doen dan . . . . .  . 
Alla, U begrijpt het wel, een Missie
broeder kan ook niet met lege beurs 
van wal steken ! 
Dus, als Broeder Van Rooij, Boxtelse 
jongen , als afgezant van de Missionaris
sen van Mill-Hili aanklopt : 

de beurs open voor de Missie ! 

KATHOLIEK THUISFRONT 
PAROCHIE ST. PETRUS 
Alhoewel onze . jongens in Indië regel
marig in contact staan met de Parochie 
door middel van hun correspondenten, 
heeft her Bestuur van Kath. Thuisfront 
St. Petrus toer. bes!otcn 01n ü.J.n iedcïc 
mil i tair maandelijks een klein • comacr-
blaadje te• zenden. 
Hee heeft een eigenaardige, maar in alle 
geval zuiver Boxtelse naam. Daarin 
�chrijven Kath. Thuisfront maar ook 
onze jongens zelf. Het is ook eerst en 
vooral bestemd voor onze mannen, 
maar ook weer niet uitsluitend. l eder, 
die er belang in stelt en op die manier . 
ons warr over de onkosten heen wil hel
pen, kan zich abonneren. De prijs zal 
heel bescheiden zijn en . . . . . . . . .  her blad 
aanvankelijk ook. \X/e komen hierop nog 
"·el eens terug, maar de Ouders van 
onze jongens kunnen . binnenkort het 
eerste nummertje verwachten. Wensen 

, ze het dan regelmatig te ontvangen, 
clan maar even opgeven aan de beken
de dames van her Karholiek Thuisfront 
Sr. Perrus. 
En dit i s  nog niet alles ! We gaan een 
rentoonscelling houden. 
Op Zondag 3 1  October en Maandag l 
November. Waar, dat hoort U nog wel. 
Waarvan? Onze jongens sturen bijna 
allemaal voorwerpen naar huis van Ja
vaanse of Indische kunst of huisvlijt, 
h.v. houtsnijwerk, zilverwerk, gebruiks
artikelen in koper, leer enz. Er zijn wer
kelijk zeer mooie en kostbare exempla
ren bij. Als de Ouders en familieleden
die nu eens enkele dagen willen afstaan,
dan laten we er de hele parochie van
genieten.
Zij krifgen· dus dezer dagen een circu
laire thuis met de nodige gegevens.
Mogen we nog eens op hen rekenen ?
Binnenkort gaan er weer pakjes naar
Indië voor Sinterklaas en Kerstmis. Er

. is veel nodig en we komen altijd te kort.
Denkt U daar eens speciaal aan bij de
eerstvolgende collecte op 10 October
a . s .?
En tot  slot : Vergèten we zeker n iet  de
H . Mis  van Maria's Biddend Leger,
iedere Woensdag om half acht. Onze
jongens vragen alles, maar vanzelfspre
kend rekenen ze op ons gebed. Dát kan
niemand hun weigeren. En dat kunnen
we allemaal geven.
Nog één heel dringend verzoek : Moch
ten er de laatste weken soms adressen
veranderd zijn in Indië laat het dan zo
spoedig mogelijk weten.
Geef deze veranderingen op bij de 1Ieer
Ed. Bevers, afd. Bevolking op het .Raad
huis. Dit is van zeer groot belang voor
het verzenden van onze pakjes, die vol
gende week weggaan.
Wij · ontvingen de volgende giften : 
Van Mej. v. d. Aker f 5,-
Bij gelegenheid van de bruiloft van 
W. Hofmans-Verhagen f 1 2,-
Bij het zilveren feest van de spaar
vereniging "Het Vergulde Hert" f 1 7,75 

TENTOONSTELLING 
SCHILDERIJEN. 
Kunstliefhebbers verwijzen wij naar een 
advertentie in dit blad, waarin een ex
positie van schilderijen wordt aangekon
digd op Donderdag 7 en Vrijdag 8 Oc
tober in een der zalen van Hotel Bek
kers, Stationsplein. 
Er zullen werken van de meest vooraan
staande · kunstenaars te bezichtigen zijn. 

,-----·--------------------, 
BRABANT'S CENTRUM TOCH VOOR 10 CENT 

NAAR I NDIË. 

Aan de verschillende Thuisfronten en verenigingen, die con
tactbladen verzenden, alsmede aan de administraties van de 
sport-, nieuws- en kerkelijke bladen is tot 1 November a.s. 
toegestaan hun bladen tegen binnenlandse port per luchtpost 
als brief te verzenden tot en met een gewicht van 20 gram, 
mits in de linkerbenedenhoek van de omslagen de kwaliteit 
van de afzender wordt vermeld. 

MAAR . . . . .  
Uit deze bepaling volgt, dat "Brabant's Centrum" gedurende 
deze maand door onze administratie moet worden verzonden. 
Belanghebbende familie kan zich bij ons vervoegen met het 
adres van de militair. - De kosten voor de gehele maand 
October bedragen 60 cent 

KAJOTSTERS 
ST. PETRUS PAROCHIE. 
A.s. Maandag om half 7 "·ordt de kook
cursus op Duinendaal voortgezet voor
de oeïnstalleerden. \X/oensdag om 8 uur
gro;psbijeenkomst van de niet-geïnsral
leerden in het K].V.-huis.
TUINBOUWCURSUS BOXTEL. 
Maancla� 4 October om 7 uur zal in• de 
St. Paulusschool, Nieuwstraat, het twee
de leerjaar van de Tuinbouwcursus aan
vangen. 
HANDBOOGSCHUTTERIJ 
L'UNION" 

K1aandag vie�de de Kon. Erkende Hand
boogschutterij "L'Union" haar jaarlijks 
teerfeest, waarbij ook haar drie gouden 
jubilarissen officiëel gehuldigd werden. 
Prachtig herfstweer begunstigde dit 
feest. Om de prijzen werd hevig, doch 
geanimeerd gekampt. 
Een collecte, na de maaltijd gehouden, 
voor Katholiek Thuisfront, bracht 
f 8,24 op. 
BENOEMD. 
De Heer A. Noteboom, thans leraar aan 
de R. K Ambachtsschool te Veghel , is 
benoemd tot direcreur van de R. K. 
Schildersschool "Sr. Lucas" ,  alhier, \\·el
ke vermoedelijk rond 1 November ge
opend zal kunnen worden. 
ETALAGE PROMENADE 
\X/anneer we bij een wandeling door 
onze srraten de etalages eens bekijken, 
clan valt her op, dar onze middensrancl 
al een aardige artikel-sortering aan 
te bieden heeft. Weliswaar zal aan een 
ieders verlangen nog wel nier voldaan 
kunnen worden, want wat kan een Yer
langlijstje op de dag van het arme ,·an-
claag zoal niet inhouden, maar toch . . . . .  . 
op bijna elk gebied _i s er, zo geen o,·er
vloed, dan toch weer een ruime sorte
ring. 
En wat kwaliteit betreft, vergeleken met 
de directe na-oorlogse rijd, is men ook 
al  "·eer aardig op dreef. 
Onze middenstanders bleven up to date 
en weten van de schaarse proclucrie 
steeds het hunne en het beste voor de 
cliëntèle af te romen. 
Geen gelegenheid laten zij voorbij gaan 
om de fabrikanteti tot levering te prik
kelen, winkelweek, restauratie, etc . etc. 
Nu is  de firma Boomen-Resink ofwel 
, ,De Ooievaar" weer aan de beurt. 
Het veertigjarig bestaan van de firma 
is de titel geweest, waaronder een extra 
quantum goederen werd losgemaakt. 
Trouwens , hoe deze firma haar zaken
jubileum denkt te vieren laat zich wel 
gissen door de drukke werkzaamheden, 

• die - zowel buiten als binnen - in de
afgelopen dagen verricht zijn.
Het publiek zal versteld staan kijken,
als het straks bij geheel vrijblijvend be
zoek ziet, wat in die grote verkoopruim
te zal zijn geëtaleerd.
En bij een promenade in onze winkel
straten zal het . oog zeer zeker aller
eerst te gast gaan in die droom van
manufacturen en meubelen.
BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL

van 21 tot en met 27 Sept. 1948.
GEBOREN : Angelo A. M. zoon van L.
A. M. Bordat en R. A. lndri - Huber,
tus M. zoon van H. P. M. v. Griensven
en P. J .  Kerkhofs - Joannes J .  N. zoon
van J. P. v. d. Kerkhof en P. Th. v .
Hal  - Paulus G. A. zoon van H. G.
W . . v. d. Laar en E. Th. E.  Leenen -
Gerardus A. M. zoon van M. v. d. Boo
gaard en A. Danklof - Maria C. W.
dochter van H.  Dankers en A. v. Baast
- Hendrika J. W. dochter van H. M.
T raa en van A. B. v. d. Heuvel - Mari
nus A. H. M. zoon van G. C. J.  v.
Eijndhoven en J. W. de Bresser - Fran
cisca H. dochter van K. v.  d. Laak en
J. M. Vorstenbosch - Wilhelmina J.
dochter van W. J. M. Voets en J. C. v.
d. Wijdeven.
ONDERTROUWD : Hubertus C. van
Helvoirt en Dina Th. Cillessen - Hen
drikus Diepenbroek en Arnolda J. Kos
terman.
OVERLEDEN : Hendrikus Hobbelen,
oud 86 jaren.

KIND DOOR HOND 
AANGEVALLEN. 

LIEMPDE. 

Maandag 27 September werd het éénja
rig dochtertje van J. Thoma55en door 
een hond, waarmee het speelde, plotse-

ling aangevallen en zeer ernstig aan het 
gezichtje verwond. 
Eerst op het geroep van familieleden, 
die her afgrijselijke zagen gebeuren, 
sloeg het dier op de vlucht. 
Het kind moesr in zorgwekkende toe
srand onder geneeskundige behandeling 
worden gesteld. 
De hond werd later doodgeschoten. 

In dit ongeluk schuilt wel een zeer em
srige waarschuwing voor houders van 
honden die uiteraard veel vertrouwen 
hebben in de goedaardigheid van hun 
dieren, doch er vaak al te weinig reke
ning mee houden, dat deze goedaardig
heid dikwijls slechts tegenover hen zelf 
en niet tegenover kinderen of vreemden 
getoond wordt. 

BIJ HET 50-JARIG BESTAAN 
VAN DE BOTERFABRIEK. 
Er zijn in een dorpsgeschiedenis gebeur
tenissen, die wellicht van groot belang 
waren, maar die bijna onopgemerkt 
voorbij gingen. Zo was het echter niet 
op 27 Sepr. 1 898. Heel het dorp was 
toen uitgelopen, om die dag een glimp 
op te vangen van die wonderlijke instal
latie, die de melk ontroomde, in hun 
eigen fabriek, Je · Coöperar ieve Zuivel
fabriek "Hee Haantje" . , En misschien 
\\·aren er wel kijklustigen uit de omlig
s:-ende dorpen, want war hier vertoond · 
werd . . . . . .  Her is nog wel de moeite 
"·aard, om het even te verhalen. 
.\- leesrer C. Goossens zat er weer achter. 
\-l i j  was Hoofd der School, doch meteen 
een groot vriend der boeren. Er moest 
en �r zou oebroken worden met d e  
oude sleur, dat men zelf zijn melk 
karnde of leverde aan de particuliere 
borerfabriekjes. Hij wist er enkele boe
ren \'Oor warm te maken, die voorlopig 
hun geld zouden willen steken in de 
niem/e zaak e.n d ie  a l  hun invloed op de 
andere boeren zouden aanwenden. 
.\,1en vormde maar \'asr een bestuur : J. 
.'Joyen, voorz., W. Avendonks, onder
\'0Orz. ,  .\1eester Goossens, secretaris. P. 
v. cl .  Velden en J. v. cl. Vleuten, leden.
Èr "·erden verschillende bedrijfjes be
zocht mee handkracht, men ging kijken
naar Beek en Donk waar reeds een
Stoomzuivelfabriek was. En men wikte,
wikte en koos voor stoomkracht. De
toekomstige directeur, werd in de leer
gedaan in Diepenveen en Didam. Er
werden tekeningen gemaakt. Men kocht
materiaal. Ja, wac moet er al  niet ge
beuren? Machines kocht men 2de hands
te Leunen bi_j Venraay.
Zo groeide "het Haantje". Een wondere
naam , want er komt geen "Sint" bij te
pas. Toch is  hij geheiligd. Want de
nieuwe gebouwen werden opgetrokken
met stenen van de oude toren in het
Kerkeind en het Haantje van de toren
kreeg een ereplaats boven op het dak
van het nieuwe gebouw.
Op 27 September was alles klaar om 
onder Gods Zegen te beginnen. De di
recteur C. v. d. Vleuten kon een solied
opgezet bedrijf beginnen. 29 Jaar lang 
heeft hij • al zijn organisatie-talent en 
invloed aan dit bedrijf besteed. Hij vocht 
voor zijn bedrijf, hij berekende, hij werk
te, hij sloofde zich uit. Tot hij, heldere 
kop, doch niet geschoold in . de ambte
narij het niet meer kon uithouden bij 
die berg ván administratie ,  die zoetjes
aan van hem geeist werd. Hij stond zijn 
plaats af, maar hij bleef de ziel van de 
coöperatiè. Dat was zijn werk ! In  1 928 
kwam dus de nieuwe directeur op de 
planken, de Heer H. Domensino. 
Het bedrijf onderging een modernise
ring van inventaris. Mensen en machi
nes verslijten. Zo was het al eerder ge
gaan met het eerste bestuur. Meester 
Goossens was in 192 1  gestorven. D e  
andere bestuursleden waren hem a l  
voorgegaan. Bekende namen als Everard 
van de Sande, Com. v. d. Vleuten en 
Corn. van de Laar waren intussen ver
noemd geworden als bestuursleden. Het 
zou de indruk kunnen vestigen, dat ge
schiedenis is een kroniek van namen als 
dode dingen. Niets is minder waar, want 
ze leven allen nog voort. Het waren 
levende mensen uit ons midden en het 
waren de groten onder ons. De huidige 
directeur J. Domensino werd benoemd 
1 November 1 935.  Samenwerking tussen 
bestuur en directeur heeft van "het 
Haantje" een modem ingericht zuivel
fabriek gemaakt. Maar over die eigen 
tijdse geschiedenis een volgende maal. 



Psychologi�ch Schoolonderzoek 
Ouders, wier kinderen het Lager On
derwijs gaan verlaten, staan dikwijls voor 
grote moeilijkheden. Welke weg zal het 
kind, dat nu de Lagere School afge
maakt heeft, moeten volgen? Zal het 
in staat zijn de Mulo af te maken, zul
len we het naar een Gymnasium of 
H.B.S. kunnen zenden of is Ambachts
opleiding meer gewenst? Dat zijn alle
maal vragen, die de ouders d,ezer kin
deren stellen. En met recht. Want van 
een goede richting kan veel afhangen. 
Nu is er de laatste jaren een weten
schap tot grote groei gekomen, die voor 
deze vragen een afdoend antwoord weet 
te geven. De psychologie heeft er zich 
op toegelegd de capaciteiten, de aanleg 
de intelligentie der mensen te meten en 
daaruit de nodige conclusies te trekken. 
Zo kwam men tot psychologische on
derzoeken. 
Tot nu toe stond het psychologisch on
derzoek ten behoeve van school- en beroepskeuze slechts zeer weinigen ten 
dienste, vooral om . financiële redenen. 
De R.K. Universiteit van Nijmegen en 
de Katholieke Economische Hogeschool 
te Tilburg hebben een Gemeenschappe
lijk Instituut voor Toegepaste Psycho
logie opgericht 9m aan dit vraagstuk 
een oplossing te geven. Dit Instituut 
heeft nu een methode ortworpen,_ die 
toegankelijk is voor grotere bevolkmgs- . 
groepen, terwijl ze toch aan wetenschap
pelijke eisen voldoet. 
Daarbij onderscheidt men schoolonder
zoek en beroepskeuze-onderzoek. 
Dit laatste is vooral voor oudere perso
nen bedoeld. Het school-onderzoek is er • 
op gericht iedere leerling, die de Lagere 
School verlaat, een advies te geven voor 
de te volgen ambachtsopleiding of even
tuele verdere studies .. 

Actuële Citaten 

BESTRIJDING VAN HET. 
COMMUNISME IN INDONESië. 

Het is in de eerste plaats zaak, dat 
wij ons thans door Hatta niet voor 
de gek laten houden en dat wij met 
name de buitenwereld waarschuwen 
om niet in dit malle spel van Djokja 
te geloven. Geheel Djokja is commu
nistisch: de bewapende jeugd, het 
grootste deel van het leger, het vak
verbond en de intellectuele organi
saties. Dat de orthodoxe Mohamme
danen het communisme willen bestrij
den nemen wij aan. Dat Hatta het 
wil, betwijfelen wij_ Dat hij het niet 
�an weten wij zeker. Het spreekt 
daarom vanzelf, dat hij daarvoor is aangewezen op de hulp van de legers 
van de federalisten en de daar aanwezige Nederlandse troepen. 

ONTBINDENDE KRACHTEN, 
DIE BESTREDEN DIENEN 
TE WORDEN. 
• Wil Nederland zijn belofte, onder

zijn auspiciën een Indonesische fede
ratie te stichten, gestand doen, dan
is het nodig, dat het nest van politici
en terroristen van Djokja, dat slechts
een zéér klein deel van de bevolking
vertegenwoordigt, niet langer dit pro
ces kan verhinderen. Er zijn lieden,
met wie men niet meer onderhan
delt, wanneer men hun kwaadwillig
heid ervaren heeft. Soekarno zelf zal 
nooit een compromis met de Neder
landers aanvaarden. Toen ik Sjahrir
vroeg of hij geloofde, dat Soekarno
aan het bewind zou blijven, ant
woordde hij: ,,dat geloof ik wel,
maar niet in het geval van een ac-

·, coord met de Nederlanders". Het is nodig, dat men zich te weer 
stelt tegen de krachten van ontbin
ding. Bij de oplossing van het Indo
nesische probleem dient,' men zich 
door eigen factoren te laten leiden - te weten die der Westerse be
sch.tving en die van Nederland. Wan
neer men werkelijk een Europese 
gemeenschap wil maken, moet ieder 
land gesteund worden,. tegen de ont
bindende krachten - die zich in In
donesië doen o-elden. Het zijn dezelfde krachten, waartegen onze 
Amerikaanse vrienden strijden. Zou 
Amerika deze problemen verkeerd blijven begrijpen? 
Zou het onvoorzichtig zijn te ver
trouwen, dat het, als het er op aan
komt, ook dit belang zal zien entegen deze taak opgewassen zal
blijven? 

EEN LES. De moord op Bemadotte is niet alleen zo verschrikkelijk omdat met 
hem het symbool van de goede wil 
werd weggevaagd, maar ook, omdat 
moorden op idealisten in de geschiedenis meestal rampspoedige tijden aankondigden. Indien men er overigens een les uit mag trekken, dan is het wel deze, dat men zeer moet oppassen om niet te menen, dat men met goede wil alleen problemen kan oplossen, waarin sterke hartstochten en grote belangen een alles-overheersende rol spelen. Er zijn situaties - zo ook het Indische conflict, waar de V.N. zich in 
mengen - waar geen basis voor overeenstemming meer vindbaar is, en het geen zin heeft naar een toverformule te zoeken. 

AMiRIKAANSE CULTURELE 
V.ORMING EN .... 
ARME KINDERTJES. 

Ten einde ouders-met-kleine-kinde
ren, die concerten willen bezoeken 
daartoe in staat te stellen, heeft het 
bestuur van het symphonie-orkest 
van Buffalo z.g. ,,baby-sitters" beschikbaar gesteld, die, op aanvraag, 
op de baby's passen. Het succes van 
dit initiatief was groot. 

(Elsevier's Weekblad). 

Aan de hoofden der scholen, de Burge
meester, de Z.E.H. Pastoor en andef'e 
autoriteiten in Boxtel werd, in verband 
met dergelijke schoolonderzoeken, een 
schrijven gericht ook hier een psycholo
gisch schoolonderzoek te doen plaats
vinden, om de kinderen, die van de 
Lagere School af"aan, een goed verant
woord advies te kunnen geven voor de 
te volgen richting. 
Wil dit schoolonderzoek echter door
gang vinden, dan zal dit aan de ouders dier kinderen een klein financieel ·offer
tje kosten. Voor ieder kind zal daarom een bedrag ad '-f 3,- betaald moeten 
worden, zolang hiervoor nog geen 
staatssubsidie gegeven wordt. Gezien 
het tienvoudige en twintigvoudige van 
dit bedrag, dat men nodig heeft voor een volledig individueel psychologisch 
onderzoek kan men over dit kleine be
drag niet klagen, vooral als men be
denkt, welke grote voordelen een psy
chologisch schoolonderzoek geven kan. 
Juist om alle kinderen, zonder uitzon
dering van het psychologisch advies te 
kunnen laten profiteren, heeft men deze 
groepsonderzoeken ontworpeR. Deze 
kans moeten de ouders da_n ook dank
baar begrijpen. De scholen in de H. 
Hart-parochie . hebben . reeds de voor
delen van dit psychologisch schoolon- • 
derzoek ervaren. 
Wanneer straks in geheel Boxtel met 
medewerking van burgemeester, geeste
lijkheid en hoofden der scholen, de�e 
psychologische schoolonderzoeken ver
richt kunnen worden, dan is ook de me
dewerking der ouders noodzakelijk om 
het geheel te doen slagen. 

H. v. d. M.

' '  

Distributie=Nieuws 

NIEUW AANGEWEZEN BONNEN 
Voor het tijdvak van 3 tot en met 16 
October 1948 zijn van de Tab�ks- en 
versnaperingenkaarten enz. QA, QC 
808 aangewezen de bonnen: 
109, 110, 113 Tabak: 2 rantsoenen siga

retten of kerftabak. 
Voorts is tot nader order geldig: 
Reserve H Tabak: 50 gram scheerzeep 

of 100 gram scheercrême, 
of 400 gram snelscheercrême. 

Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 1 October worden gebruikt. 
Voor het tijdvak van 27 September tot 
'en met 9 October is reeds de volgend� 
bon voor vlees aangewezen: 
244 Vlees: 100 gram vlees. 
In te leveren consumentbonnen door 
handelaren in de week van 27 Septem
ber - 2 October 1948 en in de week van 

4 October - 9 October 1948. 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt het volgende 
bekend: 
Inlevering door handelaren in de week 

van 27 September - 2 October 1948. 
Consumentenbonnen voor de artikelen 
brood, tabak (alleen grossiers), boter/ 
margarine, kaas huishoudzeep, vleeswa
ren, eieren (grossiers), textiel en brand
stotfen. 
Inlevering door handelaren in de week 

van 4 October - 9 October 1948. 
Consumentenbonnen voor de artikelen 
brood, tabak (alleen detaillisten), suiker/ 
versnaperingen, koffie, thee, textiel en 
brandstoffen. 

f 

Uitreiking extra rantsoenen brandstoffen 
aan grote gezinnen. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
het tijdvak van 4 Octeber 1948 tot en 
met 23 October 1948 een toeslag van 2 rantsoenbonnen "brandstoffen één een
heid" op de reeds verstrekte brandstof
fenkaart T A 806 zal worden uitgereikt 
aan gezinnen, welke op 1 October 1948 
bestaan uit 8 of meer personen. 

' Onder gezinsleden worden verstaan alle 
tot het gezin behorende personen met 
inbegrip van het inwonend dienstperso
neel. Eveneens tellen mede de gezinsle
den, die op het tijdstip van uitreiking in 
ge111eenschappelijke verzorging ver
blijven. Betrokkenen dienen met de Tweede 
Distributiestaamkaarten van alle gezins
leden, waaronder begrepen alle inwonen
met inbegrip van het inwonend dienst
personeel de extra bonnen af te halen 
ter plaatse aan de kantoren en uitreik
lokalen op onderstaande data en I vol
aens daarachter vermelde letterindeling. 
BOXTEL: 4 October aan personen wier 
familienaam begint met de letters A 

D . 6 October de letters E t.e.1;1.t.e.m. , d I J t e m N • H . 7 October e etters , • • • , 
8 'bctober de letters O tot en met S;
14 OctÓber de letters T tot en met z.

LIEMPDE: 5 October de letters A tot
en met G; 12 October de letters H tot
en met p; 19 October de letters Q tot
en met Z. 
ESCH: 5 October de letters A tot en
met G· 12 October de letters H. tot en
met p; 19 October de letters Q tot en
met Z. 
HAAREN: 11 October de letters A tot 
en met N; 18 October de letters O tot 
en met Z. 

Sociale Verzekeringen 
In het vorig artikel werd behandeld wie 
door de gewijzigde Invaliditeits"'.et in 
aanmerking komen voor een gezmstoe
slag van f 35,- per maand en bove�: 
dien enkele gevallen vermeld, waarb11 
men tevens ingevolge de nieuwe Kind�r
bijslagwet in het genot komt van Km-
dertoeslag. 
Nog komen voor deze toeslag \':1 · aan
merking zij, die in het genot z11n van 

èen Ouderdomsrente en kinderen heb
ben die jonger dan 16 jaar zijn of oude-

, ren tot 21 jaar die dagonderwijs volgen 
aan een inrichting voor vakonderwijs. 
Nu zullen deze • gevallen zich weinig 
voordoen omdat de rentetrekkers 65 
jaar of .ouder zijn. Wat echter meer· 
voorkomt is, dat in een gezin van een 
ouderdomsrentetrekker een of meer 
pleegkinderen zijn, die door hem als 
eigen kinderen worden onderhouden en 
opgevoed. Ook voor deze kinderen 
wordt de kinderbijslag betaald. 
Overeenkomstig de bepalingen der 
nieuwe Kinderbijslagwet bestaat recht op 
kinderbijslag voor kinderen, die wezen
rente trekken. 
Een weduwe met 4 kinderen ,beneden 16 
jaar of beneden 21 jaar die nog onder
wijs volgen" die thans bijvoorbeeld f 5 
per week wezenrente ontvangt, ± f 22 

, per maand, zal nu gaan trekken f 22 
+ voor 3 kinderen ieder f 10 per maand
en voor het 4e kind f 12,50 per maand
in totaal derhalve f 22 + f 39 + f 12,50
of 64,50 per maand.
Is deze weduwe meer dan 2/3 arbeids
ongeschikt, dan ontvangt zij bovendien
nog f 35 gezinstoeslag.
Voor eenzelfde kind kan maar éénmaal
kinderbijslag ,worden genoten. Het zou
kunnen voorkomen, dat op grond van
meer dan één bepaling van de nieuwe
Kinderbijslagwet recht op kinderbijslag
zou bestaan. In dit geval wordt slechts
op grond van één dier bepalingen kin
gerbijslag toegekend. Voorts bevat de
nieuwe Kinderbijslagwet een bepa�ng,
welke samenloop van kinderbijslag vól
gens deze wet met kinderbijslag inge
volge de bestaande Kinderbijslagwet
tegengaat. Zo kan de weduwe, wier kin
deren wezenrente genieten en voor wie
daardoor recht op kinderbijslag volgens
de nieuwe Kinderbijslagwet bestaat, zelf
in loondienst arbeid verrichten, waar
door zij ook volgens de reeds bestaande
Kinderbijslagwet recht op kinderbijslag
heeft. Deze laatste toeslag wordt dan niet uit
gekeerd. Zo kan ook een invalide arbei
der enige arbeid verrichten in loondienst 
en zou dan dubbele kinderbijslag ont
vangen. Hij ontvangt dan echter en zeer terecht de bijslag alleen op grond van 
zijn invaliditeit. 
Er doen zich gevallen voor dat een ar
beider invalide is tengevolge van een 
hem overkomen ongeval. Hij heeft dan 
recht op rente ingevolge de Ongevallen
wet en op rente ingevolge de Invalidi
teitswet. Deze man krijgt echter niet de 
f 35,- gezinstoeslag, indien het ongeval pl\lats had ná _31 December 1946. Heeft 
het ongeval plaats gehad vóór 1 Januari 
1947 en zijn ongevalsrente bedraagt min
der dan f 35 per maand dan wordt deze 
rente tot f 35 verhoogd. Alleen bij de 
Ongevalsrenten toegekend vóór 1 Janu
ari 1947 zou het kunnen voorkomen, dat 
deze lager ziin dan f 35 ner maand en 
dat ko�1t ook inderdaad voor wanneer 
wij jaren teruggaan naar de lage lonen. Ná 1 Januari 1947 toegekende Ongevalsrenten ziin zeker alle hoger dan f 35
per maand en deze personen komen nietvoor gezinstoeslag in aanmerking. 
Zo kan ook een weduwe wezènrente trek
ken op grond van haar overleden man, 
tengevol!7e van een ongeval en tegelijk 
ingevolge de Invaliditeitswet. De vraag 
is nu, krijgt zij ingevolge de laatste wet 
bij de nu daarin ontstane wijziging ook 
de kinderbijslag. "Dat zal afhankelijk zijn 
van het bedrag der wezenrente welke zii ingevolge de Ongevallenwet ont-1vangt. Is deze wezenrente in totaal ho
ger dan de kinderbijslag, dan zal zij 
geen kinderbiislag ontvangen. Is die we
renrente echter lager dan zal zij het verschil bij ontvangen. 
Voorbeeld, Aan 5 kinderen van een overleden arbeider is inoevolge de Invalidi
teitswet f 10 per maand wezenrente toegekend. Nu zou als gevolg van de laatste wijziging dezer wet ook recht op kinderbijslag bestaan. Deze kinderen hebben echter ook een wezenrente ingevolge de Ongevallenwet. Bedraagt deze wezenrente f 40,- per maand, dan wordt het bedrag hetwelk de kinderbijslag ingevolge de Invaliditeitswet meer bedraagt bijbetaald. Aangezien de kinderbijslag in dit' geval voor de 5 kinderen f 55 per maand zou bedragen, wordt dus de On
gevalswezenrente met f 55 - 5 = J 15 
verhoogd. 
Is de wezenrente ingevolge de Ongev.wet hoger dan de kinderbijslag voor de wezen ingevolge de Invaliditeitswet zou bedragen, wordt geen kinderbijslag genoten . 

H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Tongelre - Boxtel o - 4 
Boxtel 2-Avesteyn 5- 2 E

8 was 
l in _de forse ontmoeting- Tonoelre- oxte met van zoveel veldovern1cht sprake als de uitslag wel doet vermoeden. Maar met knapper veldwerk een betere opvatting van het spel e� wat geluk bepaald�. ,,Boxtel" het verloop van de wedstn1d (4-0), terwijl het bij Tongelre nog te veel kick-and-rush was om de Rood-Witte achterhoede voor onoplosbare problemen te stellen en enige aansp_raak te mogen maken op een honorermg van het tijdelijk overwicht. Niettemin is de kracht van Boxtel" in de 4-0 uitslag wel wat gefl�tteerd uitgedrukt. Weliswaar werd een verdienstelijk (bij vlagen zelfs een hoogstaand) partijtje voetbal ten beste gegeven maar het fortuin lichtte met het tweed� doelpunt toch wel even de hand. Als men dan nagaat, dat dit tweede doelpunt aan het moreel van Tongelre - heef begrijpelijk - een zodanige opdoffer verkocht, dat ook het derde en vierde doelpunt in het laatste kwartier van de wedstrijd gescoord konden worden, dan is er reden om te zeggen: Boxtel won verdiend, maar wat geflatteerd. ,,Boxtel won verdiend'� maar ,Boxtel"won de wedstrijd niet in de periode waarin haar verdiensten het hoogste waren aan te slaan. Want dan zou de 

wedstrijd reeds in het eerste kwartier 
beslist zijn geweest. Het voortreffelijke combinatiespel,
waarmee Boxtel toen ten aanval trok tegen het zich krampachtig verde
digende Tongelre, was met een of twee 
doelpunten zeker niet te rijk beloond 
geweest. Achterhoede, middenlinie en 
voorwaartsen, het draaide allemaal op 
volle toeren en... . . .  met verrassende 
wendingen, waarop Tongelre weinig vat 
kreeg. Het wonderlijke feit deed zich 
echter voor, dat juist toen "Boxtel" wat 
afgezakt was en Tongelre al lang weer 
op adem was gekomen, het eerste doelpunt uit een misverstand tussen de Tón
gelre-backs geboren werd. 
Het tweede zou lang op zich laten wach
ten, doch geen moment is de voorsprong 
in gevaar geweest, daarvoor was de v,r
dediging van de roodbaadjes te solide. 
In de voorhoede boterde het niet zo 
best; van de vleugels ging daarvoor te 
weinig initiatief uit. Eerst toen de bin
nenspelers buiten gingen spelen kwam 
het gevaarlijke element weer in de aanval. 
v. d. Heyden, die ook het eerste doel
punt voor zijn rekening nam, sco�rde

e'e'nmaal terwijl Dekkers hier-toen nog , 
aan nog twee magnifieke doelpunten �oe-
voegde, zodat "Boxtel" met een _ ruime 
overwinning weer bij de goede midden
moot is gáan behoren. 
De reserves blijven ernstige plannen 
maken De de.ede overwinning in suc
cessie (5-2) werd behaald op het zwak
ke Avesteyn, aan wie men Zondag 
reeds een tegenbezoek gaat brengen. 
Als men zich behoedt voor een zelf
overschatting dan kan volgende week 
Zondag tegen Schijndel over het voor
lopige leiderschap beslist worden. 

' 
'-, 

Boxtel 1 doet Zondag een poging om 
enkele plaatsjes op de ranglijst te stijgen: 
Tegen E.S.V. is men in deze poging 
zeker niet kansloos, hoewel deze Eind
hovenaren lang geen slechte aanvals
linie hebben, doch met nog wat meer 
productiviteit kan het zelfde van Boxtel 
gezegd worden. 
Op het terrein worden geen fietsen toe
gelaten; fietsenstalling bij het terrein is 
aanwezig. 
De supporters gelieven er rekening mee 
te houden, dat voor de wedstrijd St. M.
Gestel-Boxtel geen bus wordt ingelegd. 

K.S.V. ,,O.D.C.". 
O.D.C. - Zalt-Bommel 5 - 0 

Deze wedstrijd was er een zoals de 
twee vorige ontmoetingen. Een tegen
partij die zich voor de rust krampachtig verweert, om het onafwendbare gevaar 
te ontkomen, die na een half uur spelen 
aan kracht moet inboeten, om in de 
tweede 45 minuten geheel te capitule
ren. Zo was het tegen Vlijmen, tegen 
Haarsteeg en ook j.l. Zondag tegen 
Zaltbommel. De eerste helft was rijk aan momenten van spannend en goed voetbal. O.D.C. wist zich in deze perio
de een 3-0 voorsprong te verschaffen, 
door toedoen van Pennings -en Haz,.p
berg. De tweede helft was van teg'l!"n
stand geen sprake meer en kwam ODC 
zodoende gemakkelijk aan een 5-0 
overwinning. O.D.C. in ongenaak
bare vorm - rekende- met de oude be
kende uit de vorige afdeling ongenadig 
af. - A.s. Zondat\' krijgen ze met nieu
welingen te doen, en wel met een ploeg, 
die eveneens van plan is hoge ogen te Q'ooien. Zou deze ontmoeting in een 
overwinning eindigen, dan komt men 
voorlopig wel heel vast in het zadel te 
zitten. Dat de grote schare supporters 
het werk van de jongens a,iorecieert be
wijst wel, dat Zondag a.s. met een extra
trein naar Tilburg wordt gegaan. Aan 
aanmoedigingen zal het dus niet ont
breken. 
Het 2e elftal leed in Empel een onver
wachte en niet verdiende nederlaag, wat 
geheel op rekening komt van een klein 
stukje grond, waarop twee doelen zijn 
geplaatst. Empel kan herhalve in Boxtel 
op een flinke nederlaag rekenen. 
A.s. Zondag wordt gespeeld tegen Con
cordia 3 uit Den BosclJ, deze wedstriid
begint om half drie.
SARTO - O.D.C. 
Per extra trein naar Tilburg 
Zoals j.l. Zondag op het terrein reeds 
werd bekend gemaakt, gaan we Zondag 
met een extra trein naar Tilburg. Voor. 
deze reis worden speciale s,poorkaarten uitgegeven welke uitsluitend verkrijg
baar zijn bij Bert v. d. Braak, Nieuwe 
Kerkstraat. 
De kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar tot Zondagmiddag 12 uur. Men 
wordt vriendelijk verzocht de kaarten zoveel mogelijk op Zaterdag af te halen. • dan kan voor voldoende plaatsruimte 
worden gezorgd. De stadsautobusdienst 
te Tilburg is ver::ocht om voor het ver
voer naar het. terrein te zorgen. 
De trein ·vertrekt te Boxtel om kwartover een en gaat terug te Tilburg omkwart over vijf. 
ODC-Junioren 
Na de ontmoetingen tegen Taxandria zijn die tegen Best-Vooruit aan de beurt. ODC 4 speelt Zaterdag in Best om 5 uur, daarvóór O.D.C. 7 en 8. Gezien de resultaten van vorige week zal ook inBest wel enig succes te behalen zijn. ODC 6 speelt Zondag thuis tegen Irene A. 
Voor de a.s. jeugdcompetitie heeft ODCmet 5 elftallen ingeschreven. Daflk zij de medewerking van ouders en milde 
gevers verschijnen alle elftallen dit jaar 
in nieuwe shirts. 
D.V.G. - NOOIT GEDACHT 4 - 3.
In de eerste thuiswedstrijd van D.V.G.
hebben beide ploegen zich danig geweerd De D.V.G.-midvoor trapte af; via 
de linksbuiten komt de bal bij de rechts
buiten en door het falen van de N. G.-

achterhoede leidt D.V.G" 1-0. Tien minuten lat�r verhoogt D.V.G. de score en na een kwartier spelen is de stand zowaar reeds 3-0 in het voordeel van D.V.G. Even later een snelle uitval van N.G. en het is 3-1. Nog voor de rust weten zij, mede door een fout in deD.V.G.-achterhoede, de stand op gelijke
voet te brengen. 
Na de hervatting wordt Nooit Gedacht 
volkomen ingesloten en hebben zij niets 
• meer in te brengen. Met zeer veel kunst
en vliegwerk, en zeer zeker door de 
hulp van Vrouwe ,Fortuna" weet de 
N. G.-doelman zijn heiligdom schoon te 
houden. Aan spanning ontbreekt het
niet. De D.V.G.-voorhoede werkt echter 
de aanvallen te slordig af en zodoende 
komt het niet tot doelpunten. 
Vier minuten voor het einde, als de mid
voor van D.V.G. naar links zwenkt en 
de bal prachtig voor doel brèngt schiet 
Oerlemans in. 4-3. Even later fluit de 
scheidsrechter voor de laatste maal en 
heeft D.V.G. haar eerste thuiswedstrijd
verdiend gewonnen. 
A.s. Zondag R.K.S.V.A.-D.V.G. en
Den Dungen 2-.D.V.G. 2. 

HOCKEY-NIEUWS. 
De grote verrassing yan de wedstrijden van l.i. Zondaa was zeker.wel de '9-1 
overwinning van het 1 e herenelftal op 
Eindhoven II. De mannen van M.E.P. speelden tegeri een behoorlijke tegenstander, wiens 
stormaanvallen te pletter liepen op een 
onwrikbare verdediging. Dit hebben wij 
vaker gezien. Maar deze keer kwam er 
iets anders bij. Zoals zelden tevoren, 
kwam de M.E.P.-v9orhoede op peil en 
draaide, vooral vóór de rust, op volle 
toeren, zo dat het een lust was om te 
zien. En zoals steeds als M.E.P. denkt te doen te hebben met een gevaarlijke 
tegenstander, komt men op dreef. 
Het waren onze jongens, die in een razend tempo begonnen en keer op 
keer door de middenlinie heenbraken. 
Ca. 20 minuten duurde de stormloop, 
niet lang genoeg om een overdonderd 
Eindhoven het besef te geven, dat heteen hopeloze strijd was. Ook de 2e helft vertoonde een wèliswaar iets minder fanatiek doch nog 
overtuigend sterker M.E.P., dat in deze 
vorm een geduchte candidaat is voor de 1 e plaats in de 2e klasse. 
De dames verloren hun 1 e competitiewedst1 ijd met 2-0 tegen een zeer goed 
spelend E.M.H.C. uit. Eindhoven. 
De Junioren-demes en -heren tenslotte toonden zich de meerdere van hun Schijndelse collega's door resp. een overwinning :net 3-1 en 2-1. 

R.KS.V. ,,BOXTEL",
Afd. Korfbal.
Verleden Zondag startten Boxtel 1 enBoxtel 2 voor de nieuwe compet1t1e. Boxtel 1 maakte een goede entree in de te klasse N.B.KB. door met 2-1 van Nevelo te win_nen. 

Nevelo 1 - Boxtel 1 1 - 2 
In deze wedstrijd, welke van het begi� tot het einde in een hoog tempo werd gespeeld, hebben de beide verdedigingen hun kunnen getoond. Vooral voor de rust werd de Boxtel-verdediging zwaar op de _ proef gesteld, doch met kunst en vliegwerk wist zij de vele Nevelo-aanvallen te weerstaan. Een kwartier voor de rust zag de Boxtel-aanval kans door de Nevelo-verdediging te glippen en met een goed schot de leiding te nemen. 0-1. Met deze stand ging de rust in. Was voor de rust Nevelo in de meerderheid, na de. rust e�hter gaf Boxtel de toon aan. Uit een der vele aanvallen wist Boxtel haar voorsprong te vergroten. 0-2. Als antwoord hierop vuurde Nevelo een aantal schoten op de Boxtel-korf af, waarvan er een doel trof zodat Nevelo een zeer verdiend tegen� punt kon noteren 1-2. Door beide ploegen werd nog gezwoegd om een puntje te scoren, doch zonder succes, zodat bij het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter, de stand 2-1 in het voordeel van Boxtel was gebleven. He� 2e twaalftal van Boxtel moest inD.O.T.B. 3 haar meerdere erkennen.Niet minder dan 10 keer werd de Boxtel-korf doorboord, doch ondanks de steeds groter wordende achterstand werd tot het einde op een sportieve manier gestreden om een tegenpuntje te scoren wat helaas niet gelukte. Goed zo, dames en heren, strijdt sportief tot het einde, ook al is de achterstand nog zo groot. Van een sterkere tegenstander te verliezen is in het geheel geen schande. 

UITSLAGEN VAN DE 
BOXTELSE BILJART-BOND.

Klasse A. 23 September 
't Hoekje De Sport 780 165 4.72 741 165 4,49 h.s. P. Geeris "De Sport" 31 carb. 
Eureka Amateur 734 158 4.64 671 158 4.24 h.s. B. Schalkx "Amateur" 39 carb.

Klasse B. 24 September: 
Buiten Verwachting 449 221 2.03 Eureka 

422 221 1,95 
C. Elissen "Eureka"h.s. J. Knoops en12 carb. 

Poedel vrees 425 156 2.72 
h.s. M. v. d. Meyden25 carb. 

Klasse C: 

Amateur 
410 156 2,62 ,,Poedel vrees" 

,Witt� Muis I Witte Muis 2 
360 215 1'.67 , 341 215 t,58 
h.s. J. Puim "Witte �uis" I 10 c;irb.

't Hoekje Krijt op Tijd 
375 188 1.99 262 188 1,38 
h.s. P. v. d. Wiel ,,'t Hoekje" 13 carb.

Sport Buiten Verw.
338 175 1,93 248 175 1.41 
h.s. Th. S111its "De Sport" 13 carb.



Gèsprek van Vanavond 
't Is uitstel van executie geweest. Je weet wel, van vorige week, toen ik met dat grapje mijn vrouw zand in de ogen strooide om het sneetje wittebrood bij mijn Zondagsontbijt te behouden. ; Maar het gaat eraf, hoor! En als De Bruijn zich nou maar een beetje duidelijker had uitgedrukt op de najaarsvergadering van de K.A.B., maar neen, hoor! "Spreker - dat i_s De Bruijn - vroeg zich af, wat de voornemens der regering zijn ten aanzien van de lonen en prijzen". Nou, moe ........ . ,,Dit is volgens hem De Bruijn -nog niet te zeggen". Moet je lezen wat er naast staat in dezelfde krant: levensmiddelen worden duurder, subsidie op de suiker, die notabene 15 et. per kilo bedroeg, is ingetrokken, prijsstijgingen zullen zich óók voordoen bij varkensvlees, boter, baken braadvet, spijsoliën en zeep. ? ? ? ? ? ? ? ? N_ou, nou, voor mij is het tenminste al heel duidelijk war er met DE PRI]ZE 1 gaat gebeuren. Maar ja, met de lonen Dat zal wel zo ongeveer uitkomen met hetgeen De Bruijn zich verder afvroeg, lees maar: "Er moet van worden uitgegaan, dat de regering een zogenaamde derde .loonronde vooralsnog afwijst". Mij dunkt, dat De Bruijn zichzelf wel een beetje naar "de bekende weg" vroeg. Lees maar verder, Doruske: ,,Spreker billijkte dit standpunt, allereerst, omdat, naar hij zeide, een nieuwe algemene loonsverhoging opzichzelf geen oplossing brengt voor het tekort aan verbruiksgoederen; een loonsverhoging, gevolgd door een evenredige prijsstijging brengt evenmin een oplossing." Ik weet niet wie er naast is, De Bruijn, de verslaggever van de krant of ik, maar inmiddels sabbel ik maar wat op het laatste korstje ......... want als mijn 

· V� ..... u.u,.eq,ll en HU
De tijden veranderen, en wij veranderen met de tijden. In de luchtvaart veranderen de tijden heel snel. Er is bijvoorbeeld. een tijd geweest ·- en die ligt nog niet eens zo heel ver achter ons - dat de KLM. maar een heel kleine maatschappij was met slechts enkele, gehuurde, omgebouwde oorlogsvliegtuigen, en als enige luchtverbinding een dagelijkse dienst op Londen, die bij minder gunstig weer niet eens gevlogen werd. Dat was in 1920, en dat was het eerste begin van wat nu een wereldonderneming is geworden. Degenen, die in die dagen het risico durfden nemen om luchtdiensten te onderhouden, moesten wel grote optimisten zijn, met een welhaast onbegrensd vertrouwen in de toekomst van de luchtvaart. De vliegtuigen, die voor het vervoeren van passagiers en goederen beschikbaar· waren, boden niet het minste comfort; het waren omgebouwde verkenners of bommem,;erpers, waarin de zitplaatsen geheel open waren. Voor deze toestellen was echter gebruiksmogelijkheid gevonden en de vele oudoorlogsvliegers grepen graag de gelegenheid aan om hun in de oorlog geleerde nieuwe beroep in vredestijd te blijven uitoefenen. Ook enthousiasten, die het financiële risico wilden dragen, waren er wel te vindeo. Zo verschenen d:in in de, twintiger jaren de verkeersvogels in de lucht en voerden hun 2 of 3 passagiers en een handjevol goederen van de ene stad naar de andere. En de voormalige bommenwerper-piloot of jachtvlieger had weer een bestaan, gelukkig een rustiger bestaan dan tevoren. Instrumenten bezaten deze vliegtuigen practisch niet. Het kompas vertoonde 
schattebout nog te weten komt hoeveel tegenwoordig de mantel kost, die ze vorig jaar niet kocht omdat zij 'm te duur vond ......... Ik durf er niet aan te denken! 

doorlopend afwijkingen tengevolge van de vele in het vliegtuig aanwezige me-, taaldelen en vooral omdat het vlak bij de motor was aangebracht, zodat de vlieger er vaak beter aan deed het niet te vertrouwen dan wel. Ook radio aan boord van vliegtuigen was iets waarvan men nog nooit gehoord had, ofschoon zij waarschijnlijk wel op de lijst der vrome wensen stond. De enige berichten die gedurende de vlucht binnenkwamen, waren meldingen van plaatsen langs de route, waar men de machine had zien of horen overvliegen. Het navigeren geschiedde toen ook heel simpel: de vlieger keek eenvoudig naar het landschap onder zich en om het volgen van de juiste route re vergemakkelijken, vloog men niet recht op het doel aan, maar werd eenvoudig langs de meest markante lijnen van het landschap gevlogen, zoals wegen, spoorlijnen of rivieren. Als men naar Londen vloog, volgde men eenvoudig de kustlijn tot Calais, stak dan het Kanaal over, om vervolgens langs de spoorlijn DoverLonden het binnenland in re vliegen en zo Croydon te bereiken. De eerste tijd vlogen de KLM.-vliegers naast de spoorlijn, maar het toeval wilde dat terzelfder tijd als het K.LM.-vliegtuig boven deze spoorlijn "hing", de trein Dover-Londen passeerde ...... en de trein ging toen nog sneller dan het vliegtuig. Herhaaldelijk klaagden passagiers er over, dat het reizen per trein vele voordelen had boven een luchtreis. Toen kregen de piloten opdracht om in het vervolg niet meer náást de spoorlijn te vliegen maar precies er boven ...... • De cockpit, het heiligdom van de vlieger, had tqen nog niets heiligs; hij was geheel open, zodat de bestuurder tijdens de vlucht aan weer en wind was blootgesteld. Daarom werd de vlieger voor de vlucht uitgedost als een pool vorser: met dikke, met bont-gevoerde laarzen, een leren vliegjekker met vest, dikke, wollen handschoenen, enige meters wol-
Voor de belangstelling, die wij bij de viering van ons Zilveren Huwelijksfeest zo algemeen hebben ondervonden, betuigen wij bij deze onze hartelijke dank. 

Te koop: een toom zware biggen bij Th. v. Krieken, BRILLEN 
'S MORGENS BESTELD 

• 'S AVONDS KLAAR. K. leinderliempde 5a. Net Dagmeisje gevraagd. v. _Erp, Stationstraat 19. Glasbrillen Amerikaans model 
(zonder rand) uit voorraad leverbaar 

F. ·p, v. Langen & Zn., Stationstraat ·s2

Jen sjaal en een vliegkap met bril. Aldus ingepakt, werd de vlieger in her toestel gehesen, de motor werd aangeslagen en daar ging de machine. Zo vloog men toen. Tegenwoordig is het anders. De vlieger, die straks naar New York zal vertrekken, begeeft zich aan boord van zijn Lockheed Con5tellation (inmiddels heeft de KLM. de beschikking gekregen over het neusje van de zalm op luchtvaartgebied, de Convair), die 40 passagiers in comfortobele fauteuils overde Oceaan kan brengen; 4 Wright Cyclone motoren van 2500 P.K elk zullen het toestel met een snelheid van 450 km per uur over de grote plas trekken. Vóór de vlieger vertrekt, moet hij een hele serie bureaux afwandelen: hij is bij het Indelingsbureau geweest, heeft bij de Meteorologische Dienst een heel boekdeel met weerberichten meegekregen, het Navigatie Bureau heeft voor een koffer vol kaarten gezorgd, de Vervoersafdeling heeft zéér nauwkeurig het gewicht en de zwaartepuntsligging van zijn machine bepaald. Nu gaat hij aan boord, gekleed in zijn keurig, donkerblauw KLM.-uniform. Maar hij is niet alleen, de bemanning van deze machines bestaat uit 10 man. Behalve de gezagvoerder zijn er nog twee vliegers, twee telegrafisten, twee werktuiokundigen, twee stewards en een stewardes aan boord van de geweldige Constellation, en sinds kort yliegt er als elfde man ook een kok mee. De cockpit is nu eerst recht een heiligdom gewo'rden, waarin de leek absoluut geen weg meer weet: een groot aantal klokjes, knoppen en handles beslaat er alle wanden, van boven tot beneden. Al deze instrumenten en stuurorganen hebben een speciale taak om de grote vogel over de Oceaan te brengen. Na de start wordt het landingsgestel hydraulisch ingetrokken; de bladen van de schroeven kunnen tijdens de vlucht versteld worden; bij het uitvallen van een motor kan de vlieger de schroef in vaanstand brengen, waardoor de weerstand ecvan verminderd wordt; bij de 
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landing kan de vlieger de schroeven op "negatieve spoed" zetten, zodat zij een kracht uitoetenen in tegengestelde richting met het voordeel, dat de uitloop aanzienlijk wordt bekort. Tot dit doel heeft hij trouwens ook rem-klappen en wielremmen tot zijn beschikking. Een ingewikkelde klokkenwinkel stelt de werktuigkundige in staat om de gedragingen van de motoren tot in de finesses op de voet te volgen. Een der voornaamste instrumenten bevindt zich in het midden, van het instrumentenbord, in de wandeling de "automatische piloot" genoemd. Op een bepaalde hoogte aangekomen, schakelt de vlieger het instrument in en de machine blijft vanzelf op de goede koers, afwijkingen als gevolg, van zijwind worden automatisçh gecorrigeerd. Een hele batterij ra_dio-zend- en ontvangapparaten is in de machine aangebracht. Hiermee kunnen de telegrafisten van allerlei radio-stations gegevens ontvangen, die voor het verloop van de vlucht van belang zijn, en op hun beurt weer berichten aan de grondstations doorgeven. Met al deze instrumenten en apparaten en een hele stapel kaarten en tabellen wordt de Constellation zonder moeite en onberispelijk over de Oceaan genavigeerd. Het vliegtuig staat op het punt te vertrekken: met draaiende motoren staat het bij het begin van de startbaan. De gezagvoerder heeft een lijstje voor zich, aan de hand waarvan hij de instrumenten controleert: ,,de generatoren aan?" vraagt hij. ,,Generator aan", herhaalt de werktuigkundige. ,,Motor 1 O.K. ?" "Motor 1 O.K." En zo krijgt de hele lijst een beurt. Alles is nu gecontroleerd' (,,gechecked" zeggen de vliegers), en nu richt de gezagvoerder zich radio-telefonisch tot de verkeerstoren: ,,Able Uncle is ready to take off". ,,Able Uncle, you are cleared to go", klinkt het in zijn kop-telefoon. Nu rolt het vliegtuig de startbaan op, de gashandles gaan naar voren en het machtige toestel stuift voorbij, verheft zich in de lucht, de reis is begonnen ......... 

Frans Schoenmakers en Echtgenote Molenstraat 51. 
Voor de zeer vele blijken van belangstelling ondervonden bij ons gouden huwelijksfeest betuigen wij hierbij onze hartelijke DANK In het bijzonder aan het feestcomité en de buurtbewoners v. !'fornstraat, alsook aan de R.K Gildebondsharmonie, de Boxtelse harmonie en de Zangvereniging "St. Cecilia", welke ertoe hebben bijgedragen om deze dag voor ons tor een onvergetelijke te maken. 

Te koop: petroleumkachel en grote cafékachel, in uitstekend .  e staat, Nieuwstraat 1806. Gevraagd: nette Dienstbode, voor dag of dag en nacht. Slagerij Raaijmakers, Rozema
Gediplomeerd Opticien. Leverancier van alle Ziekenfondsen. S C H I L D E R IJ E N 

Fam. KURVERS-V AN NlSTELROOY 
Te koop: een grote fomuiskaçhel, met koper beslag, een bordenwarmer en een ingebouwde waterketel van 10 liter, zeer geschikt voor klooster, pastorie of groot gezin, bij A. v. Uden, Luisel 19. 
Hengelaars! Vanaf 3 Oct. elke Zondag Heusden-Andel per autobus. Opgeven vóór Zaterdag, v. Salmstraat 3. 
Te koop: prima pootaardappelen van A gekeurd Bintje, Noordeling en Eiselster, à 
f 10,- per 100 kg. W. v. d. Linden, Kinderbos 85. 
Woningruil: Gezin van 3 J?er·sonen is genegen zijn ruimewoning te ruilen tegen kleinere op nette burgerstand teBoxtel. Brieven onder no. 12,bureau van dit blad.
Aangeboden in klein gezin te Boxtel: kosthuis, geen beroeps. Brieven onder No. 50of adres bevr. Molenstraat 19. 

' Te koop aangeboden: een wandelwagentje, prijs f 17,50. Bevragen Molenstraat 19. 
Verloren: lappen van zwart pak. Verloren tussen Boxtel en Kinderbosch. Terugbezorgen Kinderboscb 79. 
Te koop: bij J. Wagenaars, Gemonde 108, een dorskast, half-reiniger, met motor 7 pk en rijkar met tuig en .damesrijwiel. 
Te koop: een toom beste big: .gen, waarvan de zeugjes gemerkt voor het stamboek, bij 
]. Megens, Tongeren 102. 
Te koop: zware biggen G. Y. C. v. Rulo, Gemondseweg 5. 

Te koop: een kalfvaars bij A. v. Hal, Roond 13, Boxtel.
Biedt zich aan: een chauffeur voor· luxe of vrachtwagen, liefst omgeving Boxtel. Te bevragen, Langenberg 12, Boxtel_ 
Te koop a;mgeboden: circa 2000 flessen. Te bevragen bij A. C. Smulders, KoestraatD 3, Liempde.
Te koop bij Joh. v. Hal, Luisel 3, een toom beste biggen .. 
Te koop: een toom beste biggen G. Y. bij J. Valks, On. rooij 12. Te koop: zo goed als nieuwe damesmantel, maat 42. Te bevragen onder no. 31, van dit blad. 
Te koop: kinderfiets, leeftijd 
5 jaar. v. Salmstraat 10 (bo
ven) na 6 uur. 

_rijnstraat 2. Meisje gevr·aagd voor dag of dag en nacht. A. v. Roosmalen, Markt 20. 
Openbaarmaking. 

(
DRUKKERIJ TIELEN - Stationstraat 

Voor de 
'EERSTE H. COMMUNIE 

In Hotel Bekkers �- Stationsplein 7 

Boxtel 

op D onderdag 7 Oct. van 2 tot 10 u. 

op Vrijdag 8 October van 10 tot 4 u. 
hebben wij een grote keuze zeer mooie De Tuchtr·echter voor de Prijzen in het Arrondissement 's-Hertogenbosch brengt ter algemene kennis, dat hij bij onherroepelijk geworden vonnis van 14 September 1948 

HERINNERING SPLAAT JES 
welke niet toepasselijk versje bedrukt kunnen worden. 

ADRIANUS FRANCISCUS 
CORNELIS VAN BOXTEL, van beroep hotelhouder, geboren te Boxtel, 28 Augustus 1910, wonende te Boxtel, Stationsplein 1, terzake onder meer dat hij op 24 Juni 1948 te Boxtel, als ondernemer van een inrichting, waar voor het publiek gereedgemaakte spijzen en dranken verkrijgbaar worden gesteld, de verplichting tot prijsaanduiding, zoals deze is voorgeschreven in artikel 1 van het Uitvoeringsvoorschrift 1941 Prijsaanduiding voor Spijzen en Dranken verstrekkende inrichtingen, niet is, nagekomen, terwijl hij wist, dat hij hiertoe verplicht was,_ heeft veroordeeld tot een geldboete van f 75,- (vijf en zeventig oulden), alsmede openbaannaking van dit vonnis in het Boxtels weekblad op kosten van veroordeelde. 

BREUK 
LIJDERS! 

Vraagt Breukbanden MET 
en ZONDER VEER bij 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH. 

Extra�aanbieding: 

GeheèflêrênReîstäs 
vÖÖr--slechts'.13. 70 

HEIJMANS 
Breukelsestraat. 

Notaris P. Mertens 
TE BOXTEL 

zal aldaar in café 'T. M. Nooten, van Salmstraat, op DINSDAG 5 OCTOBER 1948 en zo nodig op DINSDAG 12 OCTOBER 1948, telkens nam. 5 uur. PUBLIEK VERKOPEN: 
Enige koop. 

DRIE HUIZEN MET ERF EN TUIN 
Te Boxtel, Mijlstraat 1 en van Salmstraat 16 en 18, groot 2.84 aren, verhuurd voor· respectievelijk f 2,-, f 2,50 • en 
f 2,25 per week. Huren voor kopers vanaf de eerste dag der week volgend op de betaling der koopsom, 
1welke betaling moet geschieden uiterlijk 12 Januari 1949. Lasten voor kopers vanaf 1 Januari 1949. 

Keuringen van Huisslachtingen 
in Boxtel 1948-1949 

Voor een vlot verloop van slachtingen en keuring van huisslachtingen is de gemeente Boxtel verdeeld in vijf wijken, ierlere wijk is gebonden aan een bepaalde slachtdag in de week, als volgt: MAANDAG: Onrooisestraat, Onrooi, Nieuwstraat, Langenberg, Gemonde. DINSDAG: Roond, Kom der Gemeente, Eindhovenseweg, Kleinerliempde, Kleine Liempdseweg. WONSDAG: Tongersestraat, Tongeren, Luissel. DONDERDAG: Mijlstraat, van Salmstraat, De Vorst, Lennisheuvel. VRIJDAG: Bosscheweg, Munsel, Selissen, Molepwijk, Heult en Hal. De eigenaar die voornemens is te slachten, pleegt allereerst overleg met zijn slachter omtrent datum en uur ·van slachten, daarna geeft hij hiervan kennis op het kantoor van de gemeente gasbedrijven en eerst dan vraagt hij een machtiging aan bij de plaatselijke Bureauhouder. De aangifte kan plaats hebben iedere Dinsdag en Vrijdag van 9 tot 12 uur voormiddag op het kantoor van de gemeente gasbedrijven, van Hornstraat 25, Boxtel. Het keurloon zijnde f 3, - , zegge drie gulden, voor een varken en f 0,75, zegge vijf en zeventig cent, voor een schaap of geit, moet bij de aangifte voldaan worden, tevens de vergunning voor het aanhouden van een huisslachtingsvarken worden getoond. - Aangifte tot slachten moet tenminste acht dagen voor de slachtdatum geschieden. De Directeur van het Gemeente Slachthuis. 

Bestel 

De prachtige collectie 

Handgebreide Babykleding 
is nu gearriveerd. Wij étaleerden 

STELLETJES 

CAPE'S enz. 
JURKJES 

PAKJES 

Komt U eens kijken! 

Het is een lust UW kind 
ook gekleed te zien in deze 
mooie warme kle ertjes. 

* 

Voor warme babykleding 
naar: 

m WITTEVEEN
..., - :t-fü•XtJ-il!H:11■j1■ï(•md•Uii=U11fülM

RECHTERSTRAAT 1� BOXTEL. TELEFOON 463

Karaktervolle Meub'elen 
schoon van ontwerp, vervaardigd door vaklieden met 

liefde voor hun w�rk, vindt U heden geëtaleerd. 

Gothieke Huiskamer 
Compleet 1475.-

Gothieke Slaapkamer 1375.-compleet 

F. J. WITTEVEEN, Woninginrichting:: Boxtel.



DE NIEUWE BIOSCOOP 

presenteert : Vrijdag 1 Oct. 8 uur
Zaterdag 2 Oct. 8 uur 
Zondag 3 Oct 6 en 8 uur 

Puccini's Meesterwerk 

1 Sensatie om Tosca 1 
Adembenemende spanning ..... . 
14 jaar. 

Vol muziek. 
14 jaar. 

. . • Maandag 4 Oct. 8 uur
Dinsdag 5 Oct. 8 uur 
Woensdag 6 Oct. 8 uut

Robert Livingston 

1 HET RECHT NEEMT Z'N LOOP 1 
Een gangsterfilm van niveau ... , die U 
doorlopend in spanning houdt. 
Als extra de zingende cowboy 

ROY ROGERS 
De Ponny Express. 
George Gabhy's Ha yes en the Sons of the Pioneers. 
18 jaar. 18 jaar. 

DE NIEUWE BIOSCOOP 

Geheel in kleuren 

HET SPROOKJE VAN 

DE GOUDEN KOETS 

�aterdag 2 Oct. 2, 3, 4, 5, 6, 7 uur 
Zondag 3 Oct. 2, 3, 4, 5 uur 

De kleurenreportage van de inhul
diging van H. M. Koningin Juliana. 
Als extra uniek op filmgebied 

UIT DE OUDE DOOS 
Inhuldiging van H. M. Koningin Wilhelmina in 
1898. Ook in deze film de rijtoer door Amsterdam. 

Prijzen 50 en 75 cent Plaatsbespreken vanaf Zaterdag 1 uur doorlopend. 
ALLEEN in onze n or  m a  I e Zaterdag en 
Zondagvoorstellingen de kleurenreportage 

. ■ Donderdag 7 October GYCLUS FANTASIA■

� Zuivel- en 
't A k } Levensmiddelenbedrijf ll er � 

biedt U kwaliteit in oude volvette Kaas 
Dagelijks Yoghurt verkrijg baal' .. 

Prima VLEESWAREN o.a. Rookvlees Snijworst Gelderse Rookworst (grof en fijn) Gebraden Gehakt Hamworst Boterhamworst Blaasham 

Hamspek , T ongeworst Bloedworst Haagse Leverworst t Saksische en Berliner ) Gehakt in blikjes à '.lOO gr. 
Prima Boter en Margarine 

en kwaliteit in Kruidenierswaren 
Koek'; Beschuit, Biscuits, enz. 

v. HORNSTRAAT 12, BOXTEL
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Octobermaand7 * I J�bileummaand 1 
Gedurende deze 
al onze klanten 

maand, brengen wij voor 
in en buiten Boxtel  de 

grootste en meest ui_tgebreide collectie in 
uitzonderlijke goede en -schaarse artikelen. 

• In alle af delingen, iedere week 
extra Jubileum-aanbiedingen. 

OOK U WORDT VERWACHT 

Een bezoek aan onze magazijnen zal U versteld doen staan, over 
deze Jubileumaanbiedingen. 

Volg onze speciale advertenties Zie onze etalages 

DE OOJEV AAR Fa. A.P. v.d. Boomen-Resink

---------------, Adverteert in 
r \ nJ __ A_ ---i' C" r ___ i _____ _ 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Bij Vos Uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht1 ZO JUIST VERSCHENEN .J.J«WUnl. o � een nieuwe uitgave van de beke�de 

Canisiusbijbel 

,,De Heilige Schrift" 

C bevattende Oude• en Nieuwe Teatament . ' ) �--- - - --------'---

STEUN

ZOLEN 
in prijzen van f 15t-, f 16,50, f 23, - en hoger. naar afdruk 

\... 

Voorhanden in: 
BOEKHANDEL TIELEN 

STATIONSTRAAT • 
Het leesseizoen breekt weer aan.Wij hebben hiervoor een zeer groot assortiment boeken op elk gebied en voor elke l.eeftijd. Zie onze boekenétalage. 

) 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAA T 25 

DEN BOSCH . 

Accountantskantoor 
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 

Rookt kwalitei\ vol geur en smaak

en Koopt bij Bert van den Braak !

Prins Bernhardstraat 3'.l Telefoon 51'.l Inrichten, controleren en. bijhouden v. administraties Behandeling van Belastingzaken Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

'n
:J!,cil, MOET van

_
de VAKMAN

En ,dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED! 
DAT WEET IEDEREEN 

komen 

VAN MAAR EN - Vughterstraat 2 5 - 's-Hertogenbosch 

,� � met zo'n· pracht
• . • . kînderwagenzegt Mevró_ir,1t Hendriks 

. � • l#ai tkJ/l!MfÏ1" is?
_,.;#. • ':/ de baby ligt zo. 

heerlijk rustig door 
de prettige .verin!j, De wagen rijdt haast
vanzelf, doordat· de wielen op kogellagers 
lopen. 
'1/_ funl,t� ,och\ Mevrouw / �"7· He_ndrlks haar. waoen l;ij

fJalt!J�K.U _: 
RADIODIEMST EM HANDELMY. Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

vos 
Statioostraat 44 

Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit. 

•wwwwwwwwwwwwwww•

WINTER! 
Is voor Uw kinderen een ge• 
zellige tijd, doch warme kleding 
is hierbij nodig. 

Momenteel hebben wij een aardige 
sortering in truitjes en vestjes. 
Onze voorraden zijn echter nog 
beperkt, en stelt dus niet uit 
met kopen. 

Voor WARME kinderkleding naar 

WITTEVEEN'S 
1 Manufacturen en Confectiebedrijf 1

Rechterstraat 18 • Boxtel. 
Zie étalage. Zie étalage. 

................... .-. ::eee, J9t:, .................. . 
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Bijlage 
P,ra&ml s Centccun

No. 201 - 1 OCT. 1948 

Herfstklanken 
Het was al lang geleden, dat ik hem ont
moet had. Maar op een van de zomerse 
dagen, die erg schaars zijn in de Octo
bermaand, trof ik hem op een wande
ling: De oude heer met de wandelstok, 
die in de herfst van zijn leven volop ge
noot van de late zonnestralen, die in 
October dubbel welkom zijn. En hij ge
noot volop van de pracht, die de natuur 
in de herfst ons nog schenken kan. En 
met zekere droefheid in zijn stem ver
telde hij mij, hoe de mensen van tegen
woordig in de grote gehaastheid, waarin 
zij leven, zo weinig oog hebben voor de 
schoonheid en de aparte bekoorlijkheid, 
die ieder jaargetijde eigen is. En hij ver
telde mij van de vleermuis en de egel, 
de hamster en de hazelmuis, de kikvors 
en de pad, die nu hun winterslaap be
gonnen zijn. In de zomer hebben zij 
zich goed gedaan aan alles, wat hun 
maag maar strelen kon, en als nu 
"Schraalhans Keukenmeester" wordt in 
October, rollen zij zich op, slapen in en 
ontwaken eerst in het voorjaar, als de 
warmte en het voedsel weer in aantocht 
zijn. Samen wandelden we verder en 
terwijl ik zijn grijze haren van nabij 
bezag, luisterde ik met grote aandacht 
naar alles, waarvan hij zichtbaar nog ge
noot, Deze dieren, zo ging hij verder, 
weten niets van koude en honger. Bij 
de zoogdieren, die een winterslaap hou
den, daalt de lichaamstemperatuur van 
37 tot 4 à 5 graden, het hart klopt bijna 
niet meer en het zuurstofgebruik is zeer 
gering. De voorraad vet, die in de zomer 
werd opgeslagen, levert nu als het ware 
de brandstof voor de uiterst langzaam 
lopende motor. We zijn geneigd te ge
loven dat het begin van de winterslaap 
zeer nauw zal samenhangen met het in
treden van de koude en het voedselge
brek. Maar niets is minder waar, want 
het is door verschillende proeven bewe
zen, dat dit geen invloed heeft. En toen 
we weer verder waren gewandeld, wees 
hij mij op een vlieg, die vlak bij ons zich 
zeer onbeholpen voortbewoog. En hij 
vroeg me, of het mij nooit was opgeval
len, hoe in October de vliegen plotse
ling gaan verdwijnen. In 1855 ontdekte 
men hiervan de oorzaak: een schimmel 
(Empusa muscae) doet de vliegen ster
ven. De vliegen besmetten elkaar. De 
schimmel leeft in de vlieg en komt in 
October tot ontwikkeling. De schimmel
draden komen vooral in de tong van de 
vlieg voor, waarbij de schimmel met een 
soort slijm de tong van de vlieg kleverig 
maakt, zodat we in October dikwijls de 
vliegen met de tong aan de ruiten ge
kleefd vinden. 

Al pratende waren we weer de bewoon
de wereld genaderd en plotseling wer
den we opgeschrikt door een paar jon
gens, die, gewapend met sleutel en spij
ker tegen de muur aan het schieten 
waren. En ik voelde me een heel beetje 
beschaamd, toen de oude heer me de 
vraag stelde of ik dit kinderspel in ver
band kon brengen met het jaargetijde, 
waarin we leefden. En door dit toeval 
kwam ons gesprek weer op een heel 
ander chapiter: Het kinderspel, dat zich 
automatisch aanpast aan het jaargetijde, 
waarin ze leven. Als het donker worden 
gaat, en de lucht haar grilligste neigin
gen vertoont, voelt ook de jeugd zich 
blijkbaar aangetrokken, om allerlei som
bere en angstaanjagende geluiden voort 
te brengen. In de kinderfantasie begint 
in dit seizoen de drang naar romantiek 
te leven. Het verstoppertje spelen 
brengt de sensatie van het don
kere, de eenzaamheid en de geheimzin
nigheid. Er is niemand, die dit aan de 
kinderen behoeft voor te schrijven, maar 
nauwgezet gehoorzaamt het kind aan de 
wetten van de natuur, zodat tussen de 
verschillende speelseizoenen van ver
schillende jaren geen week verschil ligt. 
Ondertussen begon de avond te vallen. 
De mist, een bizonder verschijnsel ook 
van het najaar, begon op te zetten en 
we waren ondertussen het woonhuis van 
mijn goede oude vriend genaderd. Daar 
wachtte ons een heerlijk bakske Bra
bantse koffie en terwijl we nog even na
buurtten over het heerlijke genot van 
de wandeling, spraken we af, om dit 
zeker, na verloop van tijd eens over te 
doen. En toen ik op mijn eentje naar 
huis wandelde, kwam in mij op een ge
voel van zeker medelijden met onze 
moderne wereld, die voor al dit schone 
zo weinig aandacht heeft en ik nam me 
voor, in de toekomst nog dikwijls rustig 
te genieten van al het schone, dat God 
in de schepping aan de mens geboden 
heeft. Tegelijkertijd beklemde mij een 
gevoel van zelfverwijt, dat ook ik dik
wijls te weinig aandacht had voor al het 
schone, dat God mij zo veelvuldig te 
genieten geeft. En dankbaar voor de 
ontmoeting van deze middag bad ik 
mijn avondgebed: ,,Mijn God ik dank U 
voor alle weldaden, die ik van U ont
vangen heb. . . ...... D. 

Algemeen Nieuws 
HUISSLACHTINGSSEIZOEN 
1948/1949. 

Op 1 October a.s. wordt het huisslach
tingsseizoen 1948/ 1949 geopend, dat op 
31 Maart a.s. weer wordt gesloten. 
Voor elke slachting is een schriftelijke 
machtiging vereist, die door de plaatse
lijke bureauhouder wordt verstrekt aan 
hen die in het bezit zijn van een aan
houd vergunning. 
Machtigingen tot het slachten van var-

kens moeten worden aangevraagd door 
middel van het aanvraag-formulier, dat 
op de achterzijde van de aanhoudver
gunning voor het varken is afgedrukt. 
De zelfverzorgers zijn verplicht de op 
de achterzijde van de slachtmachtiging 
vermelde voorwaarden na te komen. 

NIEUWE D.A.F.
AUTOMOBIELFABRIEK. 

Van Doorne's Aanhangwagenfabriek te 
Eindhoven zal begin 1950 aanvangen met 
een serie-productie van vrachtwagens 
voor 5 en 3 ton nuttige last. 
Het betreft hier voor het eerst serie
fabricage in Nederland van vrachtauto's, 
die geheel volgens de Nederlandse con
structie-ideeën zijn ontworpen en die uit
gaan van de specifieke behoeften van 
ons land en de eisen, die speciaal in 
Nederland gesteld worden. 
De plannen voor deze automobielfabri
cage verdienen waardering, omdat hier 
al direct een werkgelegenheid geschapen 
wordt voor honderden arbeiders en nog 
meer omdat de D.A.F.-bedrijven zo'n 
typerend voorbeeld geven van gestage 
groei door uitstekende vakkennis, ge
paard aan ondernemingsdurf. 

,,DE WANDELAAR".
Bij de uitgever A. G. Schoonderbeek te 
Laren is een uitstekend maandschrift 
voor natuur- en volksleven verschenen: 
"De Wandelaar". Bladert men zo eens 
in een paar nummers van dit prachtig 
geïllustreerde tijdschrift, dan valt het 
eens temeer op, welk een schatten er in 
de natuur voor het grijpen liggen en 
welk een rust er in een bewogen tijd 
als de onze van kan uitgaan als men 
zich wil verdiepen in de schoonheden, 
die van alle tijden zijn. 
Het is verheugend - al lezende - op 
te kunnen merken, dat velen nog een 
intens genot weten te vinden in de na
tuurbeschouwing en de bekoorlijkheid 
van het streekeigen nog weten te ont
dekken. 
"De Wandelaar'' onthult zoveel schoons 
van natuur en streekeigen, dat iedere 
natuurvriend, folklorist en toerist er 
door getroffen zal worden. 
Een uitgave, die de natuur alle eer 
aan doet. 

NOG STEEDS .... 

blijven abonné's nalatigïn de 
opgave van hun adresveran
deringen. Met een formulier 
voor adreswijziging, à 2 cent

op het postkantoor verkrijg
baar, wordt elke ongeregeld
heid in de bestelling voor
komen. 

Parochie-Agenda 
PAR. H. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag 3 October. 

Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

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 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van de parochie, de H. Mis van 
9 uur voor Harrie v. d. Wetering, van
wege de R.K. Hockeyclub M.E.P. Van
daag gaat in alle H.H. Missen de 2e
schaal voor de bizondere noden van het
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Vandaag, feestdag van de H. 
Theresia, patrones van de Katholieke
missiën, zal Pater W. Meulendijk in
alle H.H. Missen zijn afscheidspredika
tie houden vanwege zijn vertrek naar de 
missie. Vandaag gaat in alle H.H. Mis
sen de 1 e schaal voor de missie van Pa
ter Meulendijk. Vandaag na de Hoog
mis worden de broedermeesters van het
H. Bloed verzocht, de jaarlijkse contri
butie af te dragen op de pastorie. He
denavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef. Vandaag
na de Hoogmis zal de H. Bloeddoek ter
verering worden uitgesteld. Deze week
zal het iedere avond om 7 uur Lof zijn
waaronder rozenhoedje en gebed tot St.
Jozef, vanwege de Octobermaand.
Maandagavond om half 8 Mariacon
gregatie.
MAANDAG om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt voor Cornelia van Liempt; z.a. gel.
mndst. voor Cornelia van Hal-van Riel;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Elizabeth
Traa-Verhoeveni om half 8 gel. jrgt.
vóor Catharina van Liempt-Schoenma
kers; z.a. gel. H. Mis voor Gerardus
van Brunschot vanwege het gez. pers.
van Van Oerle's Weverijen; om half 9
gez. jrgt. voor Gertruda Prick-Lijnen;
z.a. gel. H. Mis voor de levende en
overleden leden van de Handboogschut-
terij Diana.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria van Liempt; z.a. gel.
H. Mis tot bizondere intentie; H. Hart
altaar gel. H. Mis voor Hendrica Cijf
fers-Bruns; om half 8 gel. H. Mis voor 
Petrus Laus i z.a. gel. H. Mis voor Fran
ciscus Verheyden vanwege de jongens 
in Indië; om half 9 gezongen H. Mis 
voor Johannes van Rooy vanwege de 
Nederlandse Maatschappij tot bevorde
ring van Geneeskunst. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Petrus v. d. Meyden en Jo
hanna Bevers i z.a. gel. jrgt. voor Johan
nes Cijffers i H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Martinus v. d. Wijd even; om half 8 
gel. H. Mis voor onze jongens in Indië 

vanwege Maria's Biddend Leger; z.a. 
gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wetering; 
om half 9 gel. H. Mis voor Johannes van 
Liempdt vanwege een vriend. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Martinus Verleg; z.a. gel. 
mndst. voor Lamberdina v. cl. Langen
berg; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Petronella Donders-Bogers; om half 8 
gel. H. Mis voor Louis van Rooij van
wege de 5e klas i z.a. gel. H. Mis voor 
Martinus Giesbers i om half 9 ger H. 
Mis voor Adriana Leermakers Aven
donks. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Jacoba v. d. Wetering-Janssen, z.a. 
gel. mndst. voor Marinus v. d. Broek i 

H. Hartaltaar gel. mndst. voor Hendri
cus v. d. Boer i om half 8 gel. mndst.
voor Jan van Liempdti z.a. gel. H. Mis
voor TonnieBlummel vanwege de buurti
om half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Johannes en Louis van
Rooij i z.a. gel. H. Mis voor overleden
ouders en Petrus de zoon; H. Hartaltaar
gel. H. Mis voor de overleden familie
Kerssens-v. d. Schoot; om half 8 gel. H. 
Mis voor Jacoba van Diessen vanwege
het gez. personeel van Van Oerle's we
verijen; z.a. gel. mndst. voor Johanna
Boeren-v. d. Staak; om half 9 gel. H.
Mis voor Jacobus Horsten en Gertruda
Clevers; om half 10 Huwelijksmis.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel, H. Mis voor Maria van 
Gerwen. Dinsdag gel. mndst. voor Wil
helmina van Empel-Jacobs. Woensdag 
gel. mndst. voor Josefina de Lang. Don
derdag gel. mndst. voor Johannes van 
Boxtel. Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis 
voor een overledene. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Johannes Christianus 
Theodorus Font Freide, geb. in. de St. 
Petrusparochie en wonende in de pa
rochie van St. Jan te Oisterwijk en Ma
ria Johanna Josepha van Nistelrooy, 
geb. en won. in deze parochie i Antonius 
de Groot, weduwnaar van Maria Anna 
Cornelia Hamers, won. te Uden en An
na Maria Cornelia van Kleef, weduwe 
van Martinus Maria Verleg, won. te 
Eindhoven (St. Georgius, waarvan heden 
de 1 e afkondiging geschiedt. Leonardus 
Martinus v. d. Bogaard geb. en won. te 
Schijndel (St. Servatius) en Gerdina 
Voets, geb. te Westerhoven en won. in 
deze parochie; Johannes Martinus Leo
nardus Verwasch, geb. en won te Hel
mond (St. Lambertus) en Maria Johan
na v. d. Brand, geb. en won. in deze 
parochie; Leonardus Antonius Kerssens 
geb. in de par. van het H. Hart en won. 
in deze parochie en Johanna Maria v. d. 
Schoot, geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 3e afkondiging ge
schiedt. De gelovigen zijn verplicht de 
hun bekende huwelijksbeletselen waarin 
niet is gedispenseerd ten spoedigste aan 
de pastoor bekend te maken. 



PAR. H. HART, BOXTEL. 
20e Zondag na Pinksteren. 
3 October 1948. 

ROZENKRANS-ZONDAG: kan in 
onze kerk een totiesquoties-aflaat ver
diend worden, door ieder die na waar
dige biecht en communie, de kerk be
zoekt en bidt 6 Onze Vaders, 6 Wees
gegroeten, en 6 keer Eer aan de Vader, 
tot intentie van de Paus. 
Heden ook de feestdag van de H. The
resia van het Kind Jezus (overleden 30 
September 1897, 24 jaar oud). 
De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 de Hoog
mis. 
1 e Schaal (open schaal) voor de luid
spreker-installatie van onze kerk.; 2e 
schaal voor de bijzondere noden. 
De opbrengst van de open schaal van de 
vorige Zondag was f 657,06. Namens de 
Eerw. Pater Meulendijk betuigen wij bij 
deze onze hartelijke dank voor de bui
tengewone milddadigheid ! 
Vanavond om 7 uur Lof met volkszang 
en rozenhoedje: voor onze jongens in 
Indië. 
De Zelatricen van de Broederschap van 
de H. Rozenkrans worden verzocht de 

- contributie op te halen.
Maandag feestdag van St. Franciscus
van Assisië (in 1226 overleden, 4 5 jaar 
oud). 
Maandag begint de tweede serie Inlei
dingen voor Verloofden om half negen 
in de foyer van de Ark voor degenen, 
die een blauwe toegangskaart ontvangen 
hebben. Mocht de een of andere geen 
uitnodiging hebben ontvangen, dan kan 
men zich, mits 20 jaar, nog melden. 
Dindagmorgen om half tien in de kapel
der Zusters Ursulinen le Conferentie 
van de Open Retraite voor Moeders en 
Gehuwde Vrouwen. Deze tweede paro
chie-wijk omvat de Van Horn-, Dufour-, 
Van Merheim-, en Van Ranststraat (ook 
de nieuwe huizen van deze buurt), de 
Molenwijk en Selissenwal, Van Salm
straat en Zandvliet. De niet-school
gaande kinderen zullen desgewenst tij
dens de oefeningen verzorgd worden in 
de Ark door de Eerw. Zusters. 
Donderdag feestdag van 0. L. Vrouw
van de Rozenkrans. 
Deze week iedere avond om half 8 Lof
met Rozenhoedje ter ere van Maria. 
Maandag, Woensdag en Vrijdag met 
volkszang. 
Broeder van Rooy, van de Orde van
Scheut-Sparrendaal, gaat na zijn vacan
tie weer vertrekken naar de Missie van 
Belgisch-Congo. Hij heeft van ons ver
lof ontvangen, in de parochie op bezoek 
te gaan, teneinde zo mogelijk de kosten 
van zijn terugreis zelf te kunnen beta
len. Wij hopen van harte, dat hij, die 
onze parochiaan is, zal ondervinden 
dat zijn zo verdienstelijk werk al� 
Broeder-Missionaris door ons gewaar
deerd wordt. 
ZONDAG 3 Oct. 6 uur: l.d. ter ere van
de H. Gemma. 7 uur: l.d. voor het gees-

telijk en tijdelijk welzijn van de pa
rochie. 8 uur: l.d. voor Hendrica van 
den Broek vanwege de Broederschap v. 
d. H. Antonius te Waalwijk. Kwart over
9: l.d. voor Gerardus Elissen vanwege 
de K.A.B. Half 11 de Hoogmis: voor
Francisca Pijnenburg-Dieden vanwege de 
St. Elisabethvereniging. 
MAANDAG 4 Oct. 7 uur: Ld. voor
Willem v. d. Langenberg, I.m. voor Her
man Akkermans, 1.d. voor de levende 
leden v. d. Broederschap van St. Willi
bro1·d. Kwart voor 8: !.cl. voor Piet 
voets vanwege een vriend; I.m. Johan
nes v. cl. Horst. Half 9: I.m. voor Jan 
Raaymakers.
DINSDAG 5 Oct. 7 uur: pl. 1. m. voor
Christiaan Merx; I.m. voor TI1eodorus 
Barten; I.m. voor Maria Langenhuizen
Stupp. Kwart voor 8: I.m. voor Fran
cisca Pijnenburg-Dieden. Half 9. gez. j. 
voor de Heer Antoon van Rooy. 9 uur: 
gez. cl. ter ere van de H. Geest van
wege de Landbouwschool. 
WOENSDAG 6 Oct. 7 uur: l.j. voor
An toon van Hees; l.j. voor Johanna 
Bergmans-v. d. Sande; I.m. voor Johan
na Bergmans-v. cl. Sande; I.m. voor Jo
hanna van Heeswijk-Covers. kwart voor 
8: l.d. voor Johanna van der Sande
Merks; 1.d. voor Cato v. d. Wouw. 
Half 9: l.j. voor Wilhelmus van Esch.
DONDERDAG 7 Oct. 7 uur: gef. pl.
gez. j. voor Thomas van Alphen en Jo
hanna Schellen z.e.; I.m. voor Martinus 
van Eyndhoven; I.m. voor Rosalia Her
men-Schüller. Kwart voor 8: 1.d. voor 
Piet Voets v. d. buurt; I.m. voor Willem 
Matthijssen. Half 9: l.d. voor Antonius 
Wagenaars, echtgenote en zonen. 
VRIJDAG 8 Oct. 7 uur: l.d. voor Ma
thilde Scheepens-Hoenselaars; I.m. voor 
Gerardus Elissen; l.d. voor Martinus van 
Eyndhoven vanwege de E.R.K. Levens
verzekering. Kwart voor 8: l.d. tot een 
bijzondere intentie; l.d. voor Christiaan 
Merks. Half 9: I.m. voor Roos van 
Susante-Litjens. 
ZATERDAG 9 Oct. 7 uur: l.d. voor
Bert Goossens en Dien de dochter; I.m. 
voor Johanna v. d. Sande-Merks;. I.m. 
voor Henrica v. d. Broek. Kwart voor 8: 
l.d. voor Joannes Bekkers en Gijsber
dina de dochter; I.m. voor Martinus Ver
meulen. Half 9: l.d. voor Gerardus Elis
sen vanweae de buurt. 
KAJOTSTERS: 

Er bestaan plannen tot oprichting van 
een nieuwe groep Kajotsters in de pa
rochie van het H. Hart. 
Meisjes uit de arbeidende stand van 
16-18 jaar kunnen zich melden op de
pastorie. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
20e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 'uur jaarg. voor 
Wilhelmus Habraken en Adriana de 
huisvrouw. 

MAANDAG: half 8 mndst. Antonetta 
v. Kempen.
DINSDAG: half 8 mndst. voor Cornelis
Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 mndst. voor Wil
lem v. d. Linden; half 9 H. Mis voor de 
leden van de Boerinnenbond. 
DONDERDAG: half 8 mndst. voor
Adrianus v. Oirschot. . 
VRIJDAG: half 8 mndst. voor Henrica
Manders. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor de
Eerw. Zuster Josephina Wintermans te 
Sittard overleden. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 

20e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v. 
cl. parochianen; half 9 H. Mis voor Pe
trus Laus; 10 uur gez. H. Mis voor 
Everdina Quinten-v. cl. Vleuten te 
Liempde overleden. 
De eerste open schaal is voor afbetaling
van rente aan Orion. De 2de voor B. N. 
Op deze dag vergadering van St. Vin
centi us-vereniging. 
Half 3 Lof met processie ter ere v. d.
H. Theresia. Het doel is: afwering van
communisme, door de voorspraak van de 
H. Theresia, patrones v. Rusland en op
bloei v. h. verenigingsleven op katholie
ke grondslag. 
Collecte voor K. A.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor bijzon
dere intentie; 8 uur H. Mis ter ere v. d. 
Zoete Moeder v. d. Bosch uit dank
baarheid. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Anna Ma
ria v. Grinsven-v. cl. Loo; 8 uur gefun
deerd gel. jrgt. voor Hubertus Kruyssen. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis v.w. St. 
Petrus' Liefdewerk voor Johanna v. 
Heerebeek-de Beer; 8 uur jrgt. voor 
Henricus v. Mol. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de
leden der Godvruchtige Vereniging ter 
ere v. d. H. Theresia v. h. Kindje Jezus; 
8 uur gez. mndst. voor Gerardus Leyten. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Mej. 
Anna Maria Peijnenburg-v. d. San de;
8 uur gez. mndst. voor Leonarda Ren
ders. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus
Kruyssen te Tilburg overleden; 8 uur 
H. Mis voor Wim Jonkergouw te 's Her
togenbosch overleden. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot half 7, daarna Lof met rozen
hoedje, om God's zegeningen af te sme
ken over Orion en de kapel v. Stapelen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Franciscus de Punder 
en Johanna: Maria Cornelia Renders, 
beiden uit deze parochie, waarvan heden 
de derde afkondiging geschiedt. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Everdina Quinten-v. d. Vleuten te 
Liempde, Petrus Voets te 's-Hertogen
bosch, Mejuffr. Catharina v. d. Wouw 
en Petrus Kruyssen te Tilburg over
leden. 

ZONDAG to October: 7 uur H. Mis 
tot intentie v. d. parochianen, half 9 H. 
Mis voor Johanna Maria v. Nunen-v. cl. 
Schoot; 10 uur gez. H. Mjs voor Petrus 
v. Beers en Maria de dochter.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING,
LIEMPDE. 

20e Zondag na Pinksteren.

3 October 1948.

ZONDAG: feestdag van 0. L. Vrouw 
van de Rozenkrans. half 7 I.m. tot wel
zijn der parochie; 8 uur l.j. Henrica 
Adr. Oerlemans; de plechtige Hoogmis 
te 10 uur z.m. Adr. v. Abeelen als over!. 
korist; 3 uur plechtig Lof met pro
cessie. 
MAANDAG: 7 uur z.j. Mart. Appel
doorn en Barbara hsvr.; half 8 l.j. En
gelberta Willem v. cl. Aker; 8 uur l.j. 
Henri v. Aarle en Corn. de zoon. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Theodora v. d. 
Meerakker; half 8 l.j. Petronella Joh. 
v. d. Koevering; 8 uur l.j. Ger. v. Erp.
WOENSDAG: 7 uur z.j. Petrus v. d. 
Meerakker; half 8 l.j. Arnolda Tinne
broek; 8 uur l.j. Wilhelmina Ger. v. Erp. 
DONDERDAG: 7 uur l.j. voor Jan 
Schoenmakers; half 8 l.j. voor Adrianus 
Thomassen; 8 uur l.j. voor Henricus 
v. d. Sande; 9 uur z. huwelijksmis.
VRIJDAG: 7 uur z.j. voor Cornelia v.
d. Laar; half 8 l.j. voor Antonetta Jan
Schoenmakers; 8 uur l.j. voor Adriana 
Adrianus Thomassen. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. v. Jan Schoen
makers-v. d. Boer; half 8 l.j. voor Petrus 
v. Kuringen; 8 uur l.j. voor Adriana
Henricus v. d. Sande. 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Maria Petrus
v. Kuringen; 8 uur I.m. tot welz. der
par.; 10 uur z.m. voor Adrianus van 
Abeelen als overleden Korist.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag tot Woensdag 7 uur I.m. voor 
Adrianus v. Abeelen, nl. Maandag als 
overleden lid: St. Willibrord, Dinsdag 
als overleden lid: H. Cunera, Woensdag 
als overleden lid v. d. Boerenbond; Don
derdag 7 uur I.m. voor Johannes v. d. 
Sande als overleden lid: Proc. van Ha
kendover; Vrijdag 7 uur I.m. voor We
duwe Everdina Cornelis Quinten; Za
terdag en Zondag 7 uur I.m. voor Dr. 
v. Rooy en Zoon v.w. patiënten.
Iedere avond om half 7 Lof met Rozen
hoedje. 
30e Wilhelmus Bakermans overleden te 
Eindhoven. 
Deze week zal de Eerw. Heer Kapelaan 
de jaarlijkse omgang houden. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

20e Zondag na Pinksteren. 3-10-'84. 

Vandaag is 't Rozenkrans-Zondag. 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. 
Deze week iedere avond om half 7 Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot de H. 
Joseph v.w. de Octobermaand. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johanna 
den Otter-Willems te Haaren over!.; 
half 9 H. Mis voor Albertus van Rulo 
v.w. Br. H. Cornelis Bokhoven; 10 uur
plechtige Hoogmis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Henri
cus v. d. Kammen v.w. Br. H. Cornelis 
Bokhoven; 8 uur H. Mis voor Henricus 
van Rulo v.w. Br. H. Willibrordus 
Luyssel. 
DINSDAG: 7 uur jrgt voor Antonius 
Rutten; 8 uur H. Mis Bijz. Intentie (K). 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Maria 
Rutten-Schoones; 8 uur H. Mis voor 
over!. ouders Fiévez-Kepser. 
DONDERDAG: 7 uur Gef. Jrgt. voor 
Wilhelmina van Exsel; 8 uur Gef. Jrgt. 
voor Johannes van Kempen. 
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie (E); 8 uur gef. jrgt. voor Adriana 
van Kempen-Sterks. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor An
tonia van Kempen; 8 uur gef. jrgt. voor 
Jan van Kempen. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. cl. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Rulo. H. Mis voor Henricus van Rulo. 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL

Zondag 3 October. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje, 
Deze gehele week iedere avond om 
kwart voor 8 Lof met Rozenhoedje. 
Donderdag feest van de H. Rozenkrans. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor een 
behouden terugkeer, om half 9 voor 
overleden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker als lid van de Broederschap 
van de H. Willibrordus; half 8 uit dank
baarheid ter ere van de H. Maagd en 
de H. Antonius. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Scha pen donk; half 8 voor Caspar van 
den Aker. 
WOENSDAG: 7 uur jaargetijde voor 
Josephus Renders en Johanna Persoons; 
half 8 voor Pastoor Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor een behouden 
terugkeer. 
VRIJDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker; half 8 voor een behouden terug
keer. 

ZATERDAG: half 8 voor een behouden 
terugkeer. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN O.MGEVI NG 

Het Ambacht 
Het ambacht en vak geven aan de maat
schappij aanzien. Het zijn, naast de we
tenschap, de waardevolle elementen in 
het leven der mensen. 
De uitoefening toch van het ambacht 
vraagt activiteit van geest en lichaam. 
Het .ambacht veredelt de mens en de 
maatschappij. 
Het moet met liefde worden uitgeoe
fend, die een concentratie-element is, 
omdat de ontwikkeling van een werk
stuk initiatief vraagt en, tot het moment 
van gereedkomen, voortdurend gespan
nen aandacht. 
Zo is het te begrijpen, dat een am
bachtsman blij kan zijn, zij het dan geen 
uitgelaten blijheid, met een gelukkig ge
slaagd werkstuk. 
Dat hij graag over zijn werk praat, ook 
belangstelling heeft voor de werkstuk
ken van andere ambachten dan het 
eigen. Juist omdat hij de geleverde in
spanning naar efgen kunnen, als-het
ware onbewust, afmeet en de moeilijk
heden kent, die, als in strijd tussen de 

wil van de maker en de weerstand van 
het te verwerken materiaal, ziin over
wonnen. 
Heeft het ambacht een veredelende in
vloed op de man, die het beoefent, 
ambachtelijke adel karakteriseert ook de 
omgeving waarin hij leeft. 
Eenieder kan constateren hoe beschaafd 
een ambachtsman zich weet te gedragen, 
wat een fijnheid van levenshouding on
opvallend uitstraalt van zijn gezin. 
Hoe jammer toch, dat velen uit het 
werkende volk tegenwoordig onvoldoen
de waardering hebben voor de schoon-

• heid en maatschappelijke verhevenheid 
van het ambacht. 
Het moet o.i. geweten worden aan een 
gebrek aan eenvoud enerzijds, daaruit 
voorkomende onderwaardering van am
bachtswerk, en ander,zijds aan een zeke
re verwaandheid, ongezonde standsver
beelding. 
Vooral het protserig idee over het mid
denstander.-zijn speelt veel mensen par
ten in levenswijze en bij het kiezen van 
beroepen voor hun kinderen. 
Al te veel wordt vergeten, dat iuist het 
ambacht de mens tot een hogere maat
schappelijke positie kan brengen. Het is 
gemakkelijk te controleren in eigen om
geving en eenvoudig te verklaren. 
De kennis, die de ambachtsman moet 
hebben is zeer uitgebreid. Het is een 
andere dan de geheugenkennis, die de 
school meegeeft op de weg door het 
leven. Ambachtskennis wordt verworven 
middels verstand en dagelijkse ervaring 
van moeilijkheden, die het verstandelijk 
inzicht verscherpen bij het maken der 
werkstukken. 
Het ambacht biedt vele mogelijkheden 
om maatschappelijk op te klimmen. Al
leen is het jammer, dat tegenwoordig de 
hogere bekwaamheid in de uitoefening 
van het ambacht niet voldoende wordt 
aangeslagen om te geraken tot een zelf
standig bedrijf, en dat er nog zoveel 
theoretische wetenschap wordt vereist, 
als wetskennis, boekhouden en aller
hande andere vakken, wel nuttig, doch 
niet persé noodzakelijk voor de uitoefe
ning van het eigenlijke bedrijf. 
De hoofdgroep Ambacht, die zich ten 
doel stelt voor het ambachtsproduct spe
ciale aandacht te vragen en, samenhan
gend daarmee, de bestaansvoorwaarden 
voor de ambachtsman zal trachten te 
verbeteren, zal ongetwijfeld in de toe
komst wel opkomen voor hen, die, prac
t1sch begaafd, minder ontvankelijk zijn 
voor de verwerving van theoretische 
wetenschap. 
En als zij straks de beoefenaars van het
Edele Ambacht mede onder haar gilde
schild zal hebben verzameld zal van het 
Ambacht een sterke invloed uitgaan voor 
hen, die hunne belangen aan het gilde 
zullen toevertrouwen. 
Het bestuur van het Brabants Edel Am
bacht is zeer actief en reeds zijn ver
schillende afdelingen opgericht van 
Schilders, Beeldhouwers, Meubelmakers 
en Glazeniers. 
De tijd is niet ver meer af, dat van de 
stichting een grote aantrekkingskracht 
zal uitgaan op het volk, en de waarde
ring voor het ambacht door het volk zal 
er door stijgen. 

Plaatselijk Nieuws
PREMIE WONINGVERBETERING 
EN WONINGSPLITSING. 

Het blijkt nog niet voldoende bekend, 
dat er een zeer aantrekkelijke mogelijk
heid bestaat om met premie van de 
overheid woningen te splitsen of te ver-
beteren. 
In het kort komt de desbetreffende rege
ling hierop neer, dat bij woningsplitsing 
een overheidspremie wordt toegekend 
ten bedrage van 60 % van de splitsings
kosten, met dien verstande, dat in de 
kosten, voorzover deze meer bedragen 
dan f 4200,- per door splitsing nieuw 
te verkrijgen woning, geen premie wordt 
toegekend. 
Belangrijk in dit verband is ook, dat 
onder, deze regeling mede valt het ver
bouwen en inrichten van pakhuizen en 
schuren tot woningen. 
Ook in de kosten van woningverbetering 

kan een premie van 60 % der kosten 
worden toegekend; het maximum der 
kosten, waarin bij woningverbetering een 
premie kan worden genoten, bedraagt 
f 2400,- per te verbeteren woning, 
Met behulp van de premieregeling voor 
woningverbetering kunnen woningen, die 
onbewoonbaar zijn of binnen afzien
bare tijd onbewoonbaar dreigen te wor
den, volledig bewoonbaar worden ge
maakt. 
Inlichtingen omtrent de premieregeling 
worden ten gemeentehuize verstrekt. 
De regeling is zeer gunstig en kan zeer 
worden aanbevolen, daar op deze wijze· 
met een ruime financiële •bijdrage van 
de overheid de woongelegenheid in het 
algemeen kan worden verbeterd. 
Het is van groot belang, dat ook voor 
Boxtel een redelijk aantal serieuse aan
vragen wordt ingediend. 
Vooral ook huiseigenaren, wier wonin
gen voor verbetering in aanmerking 
komen, kunnen van de regeling profi-
teren. 

Aanvragen om premie voor woningver
betering moeten vóór 1 Januari 1949 
bij de gemeente worden ingediend; voor 
wonmgsplitsing is deze termijn niet ge
steld, doch het is van belang de premie 
hiervoor ook spoedig aan te vraoen 
daar niet met zekerheid valt te v�or'. 
spellen, of de regeling op dezelfde 
ruime schaal zal blijven worden toege
past. 
Die het aarn,aat grijpe zijn kans! 

R.K. BOERINNENBOND. 

As. Maandag 11 October zal de R.K. 
B?erinnenbond zijn jaarlijkse Moederdag 
vieren. De dag wordt ingezet met een 
H. Mis, waaronder Alg. H. Communie, 
m de kapel \'an Stapelen waarna een 
koffietafel wordt aangeb;den, aan de 
moeders en gehuwde leden 
's Middags om·, 2 uur is er ·op Stapelen 
een belangrijke vergadering voor alle 
leden, 
Op deze algemene_ ledenvergadering zal 
de meuwe geestelijke adviseur 't onder
werp "De moeder in het gezin" behan
delen. 
Onder de pauze zal de bestij11rsverl.iP 
zmg gehouden worden. (Het is de uit
drukkelijke wens van 't oude bestuur 
dat ook Lennisheuvel in het bestuu; 
verte.genwoordigcl wordt, vandaar ook 
cand1daten uit deze parochie). 
!'Jadat er koffie met ko,ek geserveerd 
1s, zullen er mededelingen gedaan wor
den omtre.nt contributie, kledinginzame
lmg, ontw1kkelmgs- en godsdienstcur
sussen (welke in Januari of Februari zul
len aanvangen en gegeven zullen worden 
door M. v. Schulpen en de adviseur). 
Vervolgens zal .lvl, H v. Schulpen spre
ken over de volksgebruiken in de Kem
pen, waarna zang, voordracht en volks
dans aan deze ver0adering een oezelli" 
slot zullen geveq. "' 

" "' 

Na de vergadering zal er gelegenheid 
zijn zich op te ge�en voor de reidans
club of toneelvereniging. 

R.K.J.B. 

Er kunnen zich weer nieuwe leden op
geven, boven de 17 jaar voor de gym
nastiek. Oude en nieuwe leden worden 
a.s. Zaterdag 16 October verwacht in 
het Zusterklooster "St. Ursula". 

RIDDER IN DE ORDE VAN 
ORANJE-NASSAU. 

Bij Koninklijk besluit van 27 September 
Ll. werd benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau de Heer W. A. van 
der Meer, oud-directeur van de Electri
sche Centrale te Boxtel en thans in 
tijdelijke dienst van ,de N.V. P.N.E.M. 
Het komende afscheid van de ruim 41-
jarige ,,dienst" te Boxtel zal hem onge
twijfeld kunnen vervullen van voldoe
ning over het gedane werk, nu dit ge
honoreerd wordt met een belangrijke 
onderscheiding. 
Wij wensen hem daarmede van harte ge
luk en hopen, dat hij de onderscheiding 
lange jaren met ere en in gezondheid 
moge dragen. 

KATH. THUISFRONT H, HART. 

,De volgende bedragen werden ont-
vangen: 
Bruiloft Steenbakkers-v. Gils 
Uitvaart Piet Voets 
Feest van Den Doel 
Spaarvereniging 

J v. d. Meyden-Theulings 
25-jarig huwelijksfeest 
Spaarvereniging "De Kom" 
Aan de milde gevers hartelijk 

KATHOLIEK THUISFRONT. 

f 9,75 
Il 

18,65 
" 8,24 

" 4,74 

,,15,
,, 6,-

dank. 

f 11,88 ontvangén van Spaarvereniging 
,,Spaarzaamheid", gevestigd bij café v. 
d. Meyden, Nieuwstraat 33. 
f 13, - opgehaald op de. teerdag van de 
Handboogschutterij "Eendracht-Rozen
jacht". 
Op het jaarfeest van de Buurtvereniging 
De Wiemelhoek, gevestigd bij Café M. 
v. d. Meijden, Eindhovenseweg f 9,75 
De Buurtvereniging Stationstraat werd 
opgeheven. Batig saldo voor K.T. fl 3,54 

f to, - VOOR DE KLOKKENBERG.
Op de teeravond van Spaarkas "Onder 
de Linden", gevestigd bij J Waals, werd 
f 10,- opgehaald ten bate van Sanato
rium De Klokkenberg. 

BROEDER VAN ROOIJ 
van de Missionarissen van Scheut (niet 
van Mill-Hili zoals wij vorige week 
schreven) vertrekt 28 October naar de 
Missie van Belgisch Congo, vicariaat van 
Kasai, waar hij nog verscheidene jaren 
werkzaam hoopt te zijn. 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 

In de op Vrijdag 1 Ootober gehouden 
raadsvergadering werd het verzoek van 
het Bestuur der St. Angela-school om 
gelden voor aanschaffing van banken 
enz. ingewilligd, terwijl de St. Paulus
school en de Jongensschool in Gemonde 
geldelijke steun kreeg toegewezen voor 
de aanschaffing van leermiddelen voor 
het vak lichamelijke oefe,!Jing. 
De oprichting en instandhouding van de 
Eerste Katholieke Schildersschool in Ne
derland "St. Lucas", werd door de Raad 
urgent verklaard, zodat Rijkssubsidie 
kan worden aangevraagd. 
De toekenning van een voorschot op de 
ambtstoelage van de burgemeester werd 
goedgekeurd en in dit verband werd de 
gemeentebegroting voor 1948 gewijzigd. 
De rente van de geldlening 1937, reste
rende ten bedrage van .f 60.000,-, zal 
met ingang van 1· Januari 1949 verlaagd 
worden van 3½ % op 3 %.
De con1 111!s�i1? '.'=!.n (!dv!e�, !nzJ.k� �oewij
zing van woonruimte, werd gekozen uit 
de candiclaten v. cl. Bogaard, P. van 
Heesch, Hekkens, v. cl. Laar, de Laat en 
Van Susante. De oude leden v. d. Bo
gaard, Hekkens, v. d. Laar, de Laat en 
Van Susante werden met meerderheid 
van stemmen herkozen, nadat de Raad 
een uitvoerig debat gevoerd had over de 
samenstelling van deze commissie. 
De Dommel in de Mgr. Wilmerstraat zal 
een weinig omgelegd worden, nu beslo
ten is om de brug niet te herbouwen op 
de oude plaats, doch meer naar het 
Westen aan de zijde van Breukelen. 
Voor de ujtwerking van deze bouwplan
nen, die goedkoper zijn gebleken en een 
situatieverbetering met zich mee bren
gen, zullen de gronden van A v. cl. Eer
den en \X/ed. A. van Stekelenburg-Cloos
termans aangekocht worden. 
Voor het tot-stand brengen van een ver
binding tussen het Konijnshol en de 

Burgakker en om volledig de beschikking 
te krijgen over het eigendom van de 
Konijnshoolsedreef, zullen de gronden 
van J R C. Clercx, H. Verbeme en 
E.E. Paters Assumptionisten aangekocht 
worden. 
Met de gemeente Oisterwijk zal in- ver
band met het waterverlies van het wa
terleidingbedrijf een regeling getroffen 
worden om dit verlies gezamenlijk te 
dragen. 
De gastarieven zullen met ingang van 1

October 1948 verhoogd worden met 1 
cent per M3, om tegemo<!t te komen aan 
de hoge kosten, die de uitbreiding en de 
vernieuwing van het gasbedrijf in Boxtel 
(waar het tarief nog laag te noemen is) 
met zich mee brengen. 
De voorzitter noemde deze verhoging 
thans noodzakelijk om het gasbedrijf op 
een gezonde basis te brengen. 
Het lid Pietermans stelde voor om voor 
grote gezinnen een ontlastende regeling 
te treffen. 
B. en W. zal dit nader bezien.' 
Het lid Oliemeulen wees er op dat deze 
tegemoetkoming onmogelijk door de in
dustrie gedragen kan worden, daar hier
mee te veel kleine bedrijven gedupeerd 
zouden worden. 
In de rondvraag kwamen - gebruike
lijk - de wegentoestanden ter sprake. 
Zo werd gewezen op de slechte Roond
sepad en de weg van Bosscheweg naar 
Protestants kerkhof, die door omwonen
den weer wat opgehoogd is, doch door 
de gemeente dringend eens vernieuwd 
moet worden. 
Op de Markt zal, op verzoek van het 
lid De Visser, weer een in- en uitrij
verbod komen. 
Het lid Van Susante vroeg om nauwlet
tender controle van de politie op de bal
dadige jeugd. Er zal een beroep op de 
onderwijzers worden gedaan om in deze 

opvoedend w'erk te verrichten. • 
Het lid Van de Weyst wees op de on
practische plaatsing van telefoonpalen 
op de Koevertseweg. Deze klacht zal 
doorgegeven worden aan de PTT., die 
hier wat erg souverein is opgetreden, • 
doch volgens verklaring van wethouder 
Valks genegen is nodige wijzigingen aan 
te brengen. 
De heer H. v. d. Krabben adviseerde 

Voor het lage tarief van 10 cent kunt U zelf de krant niet 
meer naar Indië verzenden. - Geef daarom aanstonds het 
adres van Uw militair op aan onze administratie, Molen� 
straat 19. - Voor abonné's zijn de kosten over de maand 
October 60 cent. 

EEN NIEUWE REGELING VANAF 1 NOVEMBER. 

Vanaf l November zal EEN BEPERKT aantal kranten aan in Indië ver
blijvende militairen kunnen verzonden worden tegen een nader te bepalen 
tarief. - De verzending zal echter door onze administratie moeten geschie
den. - Alleen die militairen, wier adres aan ons is opgegeven zullen dus 
vanaf 1 November Brabants Centrum per luchtpost ontvangen. - Om 
zeker te zijn, dat Uw zoon het blad op de nieuwe condities zal kunnen 
toegezonden worden, gelieve U omgaand zijn adres op te geven. MOLEN
STRAAT 19. - Zij, die dezer dagen het adres reeds bezorgd hebben, 
behoeven geen opgave meer te doen, en wij verwachten" dat zij accoord 
zullen gaan met de voorwaarden zoals die vanaf 1 November zullen gelden. 

meer aandacht te besteden aan de ge
meentewoningen in de Stationstraat, 
waar de regen vrij spel heeft gekregen. 
Met herstelwerkzaamheden is begonnen. 
Het rapport van de Technische Commis
sie, inzake het OD.C.-terrein zou in de 
geheime vergaderirig behandeld worden. 
Het lid v. d. Meyden informeerde naar 
de uitvoering van enkele oude besluiten, 
betreffende overhoeken en boerderij
verbouwingen, terwijl het lid De Laat 
eveneens enkele oude kwesties oprakel
de met klachten over Bbsscheweg en 
Zandvliet."' 
Het lid Pietermans trok de klaagmuur 
over de baldadige jeugd nog wat 'hoger 
op door de klacht over rekels, die de 
passerende treinen maar al te graag met 
st�nen bekogelen. 

BOXTELSE ORKESTVERENIGING. 
Met ingang van 1 Oct. IJ houdt de 
Orkestvereniging haar repetities in het 
zaaltje van de Heer Joh. v. Run. 
Zoals men wellicht weet, werden deze 
tot c!us·.'erc:,, gch::i:1c!2.1 bij c!e Hee.- .\ L 
v. Breugel, Bosscheweg. 
Reden van deze verandering is de betere 
ligging van het repetitielokaal voor de 
leden van buiten, waardoor de repetities 
met ca. 45 minuten kunnen worden ver
lengd. 
Vanaf deze plaats een dankzegging aan 
de Heer H. v'. Breugel voor de prettige 
wijze, waarop de Orkestvereniging in de 
gelegenheid werd gesteld, haar repetitie 
te organiseren. 
Moge de B. 0. V. in het nieuwe repeti
tielokaal nog vele vruchtbare repetities 
organiseren, waardoor de vereniging tot 
nog groter bloei kan komen. 

H. FAMILIE ST. PETRUS.

Onlangs werd een vergadering gehouden 
van het bestuur. De opkon1st was zeer 
goed en de agendapunten werden vlot 
en dikwijls met grote hilariteit afge
werkt. 
Allen waren er voor, dat in het vervolg 
de vergaderingen door de week zouden 
plaats hebben, liefst Dinsdags of Vrij
dags om half 9 ('s Winters om 8 uur).
Het houden van een triduum vonden de
meesten niet opportuun. Maar wel zal 
een pater Redemptorist komen spreken 
over het nut en het doel van deze gods
dienstige vereniging. Er zullen opnieuw
jongere leden worden opgenomen, ook in
het bestuur. En meer variatie zal er
worden gebracht in de vergaderingen,
vooral ook door verschillende sprekers.
Velen waren erg geporteerd voor het
opnieuw invoeren van enkele oude ge
bruikeri zoals het kiezen van patroon
heiligen, de vertegenwoordiging bij de
processies. 
Met algemene insteinming werd beslo
ten, dat in het vervolg (d.w.z. zodra er 
officieel opnieuw en door de week be
gonnen wordt met vergaderen) de leden
actief moeten zijn en moeten deelnemen 
aan de vergaderingen, op straffe van
verlies van alle voorrechten: doch eerst
zal er vrede gesloten worden met allen
die "van goeden wille" zijn en zal een 
pater van de H. Familie er het zijne 
over komen zeggen. 

VERGADERING VOOR SUIKER. 

ZIEKEN EN HUN VERZORGERS. 

Onder auspiciën van het "Voorlichtings
bureau van de Voedingsraad" en de 
"Nederlandse vereniging tot behartiging 
van de belangen van suikerzieken" zal 
op Woensdag 13 October in de Kleine 
Zaal Schouwburg, Parade, te 's-Herto
genbosch een belangrijke bijeenkomst ge
houden worden. 
Dr. K. L. E. Lamers, zal een inleiding 
houden over: Wat is suikerziekte en 
welke behancleliqg verlangt ze in de 
practijk? 
Mej. D. J. ten Graaf zal spreken over: 
Wat kunnen en mogen suikerzieken 
eten? 
De Heer H. S. Roosje behandelt: 
Waarom bent U lid van de N.V.S.? 
De vergadering vangt aan om 8 uur 
's avonds. 

AFSCHEID SA VOND. 
Het was reeds lang bekend dat Mej. M. 
v. Uden haar taak als presidente van de 
Boxtelse Missienaaikring zou gaan neer
leggen. Ieder, die op de hoogte is van de 
Missienaaikring en haar prestaties (en 
niet het minst de missionarissen, die zelf 
zo vaak van het werk hebben geprofi
teerd) weet ook, dat de prestaties van 
deze vereniging voor de missie vooral 
aan hare bekwame en bezorgde leiding 
te danken zijn. 
En daarom was het ook vanzelfsprekend, 
dat dit afscheid niet ongemerkt kon en 
mocht voorbijgaan. En zo kwam op Vrij
dag 1 October in de toneelzaal van het 
St. Theresia-Missiehuis op Stapelen de 
gehele naaikring bij elkaar om dit af
scheid te vieren op intieme wijze. Naast 
het Bestum; waren ook alle naaisters, 
borduursters en thuiswerksters present, 
om op deze avond te getuigen van de 
grote dank voor alles, wat Juffrouw van 
Uden voor de Missienaaikring heeft 
gedaan. 
Hz;ar grovtste \·er.:lienste is wel' gcwtest': 
de geweldige stuwkracht, die steeds van 
haar als Presidente uitging en waarmee 
ze ook eenieder voor dit werk enthou
siast kon maken. En dat haar werk ook 
waardering heeft gevonden, is deze 
avond nog heel bizonder duidelijk ge
\,·orden . Er was geen zorg en geen moei
re aan gespaard. Welvoorziene tafels, 
goed verzorgde liederen en declamaties, 
alles eigen werk van de leden, gaven ons 
de overtuiging, dat wat hier deze avond 
geboden werd, spontaan en van harte 
gemeend was. 
Hele stammen van negers en Indianen 
werden ten tonele gebracht, en aan 
het slot van deze ko;te zelf vervaardig
de revue kwamen drie kleine Javaantjes 
namens de gehele Missiçwereld hun ca
deaux aan de scheidende presidente 
aanbieden. En toen we, na dit aardige 

• spel met onze fantasie reeds in de mis
sie verdwaald waren, kwam Pater Dr. 
Zuure van de Witte Paters in levende 
lijve op het toneel, om als oudste aan
wezige Missionaris te vertellen (sappig, 
zoals hij dat alleen maar kan) welk een 
grote steun de missionaris van de Mis
sienaaikring hebben kan. En hij verze
kerde haar, dat de papieren van de Mis
sienaaikring later bij St. Petrus zeker de 
doorslag zouden geven. 
Hierna werd aan de scheidende Presi
dente namens het gehele Bestuur en alle. 
leden een cadeau aangeboden als blij
vende herinnering aan de Missienaai
kring, wa·araan ze zovele jaren haar 
krachten had gewijd, in de vorm van een 
prachtige vulpen, terwijl nog volgen zal 
een Wandbord, Delfts Blauw, met de 
inscriptie van haar afscheid. 
En het laatste gedeelte van de avond 
werd voor allen nog eens een aanspo
ring om het werk weer met ijver te be
ginnen. Juffrouw van Uden, die geen 
woorden kon vinden om haar .dank uit 
te spreken voor hetgeen geboden was 
voor en rond haar, noemde deze avond 
een mijlpaal in de geschiedenis van de 
Naaikring. Ze sprak het vertrouwen uit 
dat het Bestuur, dat met verschillende 
nieuwe krachten was aangevuld, de Ver
eniging tot gróte bloei zal brengen en 
ze verzekerde, dat ze in de toekomst nog 
graag met raad en daad zal klaar staan, 
waar dit nodig zijn mocht. En het was 
haar een grote voldoening, dat ze de. 
leiding van de Naaikring bij haar af
scheid veilig wist bij de nieuwe Presi
dente, Mevrouw van Helvoort. Ze 
dankte ten slotte allen, die eraan had
den meegewerkt om deze avond tot·een 
waardig afscheidsfeest te maken. 
Hierna werd nog het woord gevoerd 
door Mevrouw van Helvoort, die Be
stuur en Leden dankte voor het ver
trouwen in haar gesteld en verzekerde, 
glarne haar tijd en kracht te willen wij
den aan het werk van de Missienaai
kring, voorzover de zorgen voor haar 
gezin dit toelaten. En met een "Lang 
zullen ze leven op de beide Presidenten 
werd deze avond besloten, een avond, 
die dank zij de gastvrijheid, die Stapelen 
weer bood, geslaagd is in ieder opzicht. 

D.



Wat doen we tegen de Kanker? 
Uit de hoogst bevredigende opbrengst, 
die de verkoop van jubileumspeldjes in 
Boxtel had, menen wij te mogen conclu
deren, dat de belangstelling voor de kan·
kerbestrijding bij onze lezers groot ge
nog is om eens uiteen . te zetten hoe 
deze volksvijand no. 1 bestreden zal 
worden door de wetenschap, die door 
het waardige geschenk van het Neder
landse volk aan zijn scheidende konin
gin, thans over een uitstekend fonds is 
komen te beschikken. • 

Hoe hoog tijd het werd, dat deze bestrij
ding mogelijk gemaakt werd, kan men 
wel lezen uit de medische statistieken, 
die uitwezen, dat 1 op de 6 Nederlan
ders aan kanker sterft . . . . .  
Wat zal er nu met het ingezamelde geld 
gedaan worden om hierin enige verbete
ring te brengen? 
Kanker is voor de wetenschap geen pro
bleem meer. Het zijn er vele! En steeds 
komen er vraagstukken op dit gebied 
bij. Men•kan geen onderzoekingen doen 
in één bepaalde richting .. Men moet al
lerlei ver uiteenlopende wegen inslaan 
en daarbij zijn er zoveel verschillende 
soorten van kanker, dat voor elk van 
deze woekeringen een andere methode 
vereist is. 
De kankergezwellen kunnen vrijwel 
overal optreden. In de huid en in bind
weefsels, in been en in slijmvliezen. 
Brokjes van zo'n ábces kunnen losraken, 
meegesleept worden door bloed of 
Jymphe, en in andere delen van het 
lichaam een nieuwe woekering veroorza
ken. De samenhang van de cellen wordt 
verstoord, kanker ·vreet zich in op elke 
toevallige plaats van aanhechting en 
stopt voor geen enkele grens. 
Lange tijd geleden hebben de geleerden 
voor grote raadsels en een. schier hope
loze taak gestaan. Men vermoedde van 
alles, maar. ..... wist niets. De medici 
konden alleen nauwkeurig registr,eren 
hoe hun patiënten er aan toe waren en 
hoe zij reageerden op bepaalde middel
tjes. Qat was alles. 

DE EERSTE RESULTATEN. 
Sinds Japanse onde1-zoekers evenwel 
ontdekten, dat kwaadaardige gezwellen 
kunstmatig te voorschijn konden worden 
geroepen door proefdieren herhaaldelijk 
te bestrijken met teer, beschikte men· 
over meer studiemateriaal. Vele labora
toria gingen zich bezig houden met een 
nauwgezette studie over dit onderwerp. 
Opvallend was daarbij, dat in sommige 
gevallen een kunstmatig verwekte kan
ker weer spontaan tot genezing kwam, 
_zodat ook de aard van het proefdier veel 
invloed op het ziekteverloop schijnt te 
hebben. Ook moet men beschikken over 
erfelijk zuivere dieren, waartoe in Ame
rika grote farms zijn opgericht, die op 
aanvrage honderdduizenden muizen van 
zuivere afkomst leveren. 
Tegelijkertijd heeft die ontdekking, dat 
p�ikkelende stoffen kanker kunnen ver
oorzaken, tot gevolg gehad, dat een aan
tal ziektegevallen tegenwoordig kan wor
den voorkomen. Wij denken daarbij aan 
de blaaskanker, waaraan bv. arbeiders in 
anilinefabrieken leden, aan de huidaan
doening van röntgenologen, aan de been
merggezwellen van mensen uit de 
radiumindustrie enzovoorts. Misschien 
vindt men op de zelfde proefondervin
-delijke wijze straks middelen tegen de 

"oorschelpkanker, die ontstaat bij hen die 
veel aan felle zon of snijdende wind 
blootgesteld staan. Kanker van keel en 
mond is reeds enigszins te vermijden 
door minder gebruik van alcohol en 
tabak. 

K.A.J-RECOLLECTIE. 
Zondagmorgen, 10 October, wordt in 
De Kajuit weer de maandelijkse recol
lectie-vergadering gehouden voor leiders 
-en pioniers.
Om half 7 zal in de St. Petruskerk de 
H. Mis bijgewooad worden.
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 

van 28 Sept. tot en met 4 Oct. 
GEBOREN: Francisca C. J. dochter van 
Th. A. v. Oirschot en A. A. M. v. Rulo 
- Wilhelmus A. J. zoon van W. J. Peij
nenburg en C. M. Soeterings -,- Wilhel
mus H. zoon van C. Th. v. Loon en W. 
Theloesen - Cornelia E. J. dochter van 
G. v. d. Bruggen en E. M. Megens -
Grietje J. dochter van H. Langejans en 
Tr. Knegt - Gerardus J. M. zoon van 
J. J. Timmermans en H. M. Spikmans -
Johannes H. L. zoon van J. H. v. d. Leo 
en Th. W. Brugman - Hendrikus J. M.
zoon van A. J. Toelen en Dr. G. Boe
ren - Anna Th. dochter van Th. W. 
J. M. v. d. Kerkhof en M. v. d. Staak.
ONDERTROUWD: Wilhelmus H. M.
Kerkhoff en Theodora M. v. d. Braak -
Sebastianus A. v. d. Bruggen en Hendri
ka P. v. d. Ven - Johannes van Weert 
en Johanna J. Basstein.
GEHUWD: Antonius M. Huijberts en
Martina A. Roovers. 
OVERLEDEN: Cornelia E. J. v. d. Brug
gen, oud 2 dagen - Cornelis M. Vel
der, oud 33 jaren, officier-vlieger, 
's-Gravenhage - Pieter Nicolai, oud 22 
jaren, militair, Hilversum. 

GEMONDE 
FANFARE "ST. LAMBERTUS". 
A.s._ Zaterdag zal onze fanfare voor de
laatste maal in dit seizoen een concert 
geven op de kiosk. 
Daar op 10 October de Gemondse ker
mis wordt gevierd, zal Fanfare "St. Laiv
bertus" dit gezellige dorpsfeest, ge
woonte getrouw, met feestklanken aan
kondigen. 
Wij verwachten dan ook dat Zaterdag
avond om 7 uur het publiek even talrijk 
zal zijn als op Zondag a.s. 
Mogen wij het vriendelijk verzoek doen
aan de Gemondse jeugd, om tijdens de 
muziek rustig te blijven en geen lawaai 
te maken. Onze muzikanten en het pu
bliek allen daarvoor dankbaar zijn. 

WAT KUNNEN WIJ DOEN? 
Het is niet waar, dat elk geval van kan
ker eindigt met dodelijke afloop. Als het 
een plaatselijk gezwel betreft en men et 
dadelijk bij is, kunnen zestifT op de hon
derd gevallen genezen worden. Daarom 
doet men overal op de wereld moeite de 
ziekte tijdig op te sporen. Dan kan er 
met X-stralen· of radium, evt. door 
scheikundige therapie met mosterdgas 
of yperiet nog iets bereikt worden. 
Dr Hans Schinz te Zürich heeft wel 
va;tgesteld, dat de naaste familieleden 
van een kankerlijder groter gevaar lopen 
voor "overerving" der ziekte dan ver
verwijderde bloedverwanten. Dr. Mohs 
te Wisconsin is er in geslaagd bepaalde 
gezwellen langs scheikundige weg en met 
behulp van een microscoop weg te ne
men zonder de gezonde we_efsels te scha
den. Doch dit kan alleen bij gemakkelijk 
bereikbare delen. Professor Maisin van 
de Leuvense Universiteit stelde vast, dat 
borstkanker verwekt wordt door erfelijk
heid, slechte werking van de endocrine 
klieren en de melkkwestie. 95 % van de 
proefdieren, die van kankerlijdende 
ouders afstamden, werden op hun beurt 
aangetast. De nakomelingen van gezon
de ouders geven slechts een percentage 
zieken van 5 tot 13 %. 
In Utrecht heeft de hoogleraar Kögl 
baanbrekend werk verricht. Hij ont
dekte, dat kankergezwellen afbraakpro
ducten van eiwit vormen, waartegen het 
lichaam zich verweert door toename der 
gistmiddelen (fermenten). Zo zou men 
langs serologische weg de ziekte kunnen 
bestrijden. Maar het juiste serum is nog 
niet gevonden. En zo bestaan er tegen
woordig ontelbare meningen en even 
ontelbare methoden van onderzoek. 
Maar• omdat er zoveel soorten kanker 
bestaan is één algemeen geneesmiddel 
niet te vinden. 

ER ZIJN KANKERS 
EN KANKERS . . ... 

In Nederland is het voornamelijk de
maagkanker, waaraan patiënten lijden. 
Bij minder beschaafde volken komt deze 
zo goed als niet voor, wat aanleiding gaf 
de oorzaken te zoeken in onze verfijnde 
spijzen. Daar tegenover staat, dat ook in 
Engeland maagkanker minder voorkomt. 
Daar is echter de borstkanker weer meer 
verbreid. 
Huidkanker kent men overal, waar prik
kelende invloeden optreden. Irf Indonesië 
is de beruchte framboesia, een chronisch 
ontstekingsproces, er de oorzaak van. 
Als het gezwel optreedt door invloed van 
fel licht, blijken blonde typen vatbaar
der dan de donkere. Een kwestie van 
huidpigment? 
Ge ziet, dat een fonds voor de kanker
bestrijding voor onnoemelijk zware op
ga ven gesteld wordt. Ook in België heeft 
men bijvoorbeeld de droeve ervaring, 
dat bij het nazien van nieuw aangemelde 
gezwellen de uitgezonden • verpleegster 
tot de ontdekking komt, dat het weer 
een geheel afzonderlijk en Qnbekend ge
val van kanker betreft. Andere ziektege
vallen, waarin men na eindeloze experi
menten thuisraakte, treden plotseling 
niet meer op ...... 
Nog zoekt men naar middelen om elke 
kanker tijdig te onderkennen, opdat bij
tijds maatregelen mogelijk zijn. Gezwel
len in inwendige organen veroorzaken te 
laat ziekteverschijnselen om de patiën
ten te waarschuwen wat er aan de hand 
is. Is er straks een middel mogelijk, om 
elk begin van een gezwel onmiddellijk 
aan het licht te brengen, dan is alleen 
een geregeld medisch onde'rzoeJ< nodig 
om voortwoekering te voorkomen. 
Moge het Wilhelmina-fonds tot heil der 
mensheid daartoe een steentje bijdragen! 

LIEMPDE: 
• BIJ 'T 50-JARIG BESTAAN

VAN "HET HAANTJE"
In de loop van het jaar hebben zich der
mate grote veranderingen voltrokken in 
de coöperatie, dat de aangeslotenen niet 
meer verwachtten, dat aandacht besteed 
zou kunnen worden aan het feit dat op 
27 September 1898 de coöperatieve Zui
velfabriek "het Haantje" in bedrijf. ge
nomen werd. 
Het was dus een grote verrassing, toen 
de leden een paar weken geleden de uit
nodiging thuis kregen, om deel te nemen 
aan het feest. Want dat is het toch ge
worden! Zelfs twee dagen. 
Woensdag 29 September was er om 9 
uur een gezongen H. Mis voor de le
vende en overleden leden van de fabriek 
Daarna was er in het Parochiehuis eer� 
gezamenlijk ontbijt en dat betekent heel 
wat, 219 leden. 
Het bestuur van de oude coöperatie 
mocht nog eens de bloemetjes buiten 
z�tten. De voorzitter H. v. d. Laar en 
nu lid van de Beheerscommissie leidde 
de gelukwensen in, die door .de Z.E.H. 
Pastoor werden uitgesproken. 
Ook de Edelachtbare Heer Burgemeester 
sprak zijn "Proficiat". 
Als leden van 't Bestuur waren nog aan
wezig H. v. Mensvoort, F. v. Mensvoort, 
A. de Rooy en H. v. d. Meerendonk
die ook nu lid van de Beheerscommissi� 
zijn. Ook de onder-voorzitter van de 
Kempen" de Heer van Doom uit É�st 
was aanwezig. Het was jammer dat twee 
gouden Jubilarissen M. Quinten en J.
v. d. Laar niet aanwezig konden zijn.
Half vier na de middag was de Feest
vergadering. Als spreker trad op de 
Hoogedelgestrenge Heer F. Smits-van 
Oijen uit Eindhoven, die het onderwerp 
behandelde: .,Reorganisatie van de Zui
vel na de bevrijding". 
Het tweede gedeelte van de vergade
ring werd gevuld met vertoning van 
films: ,,Het belang van de boer" Goed 
melken", .,De bonte moet er uil: over 
"de vrijwillige T.B.C.-bestrijding onder 
het rundvee" en "Tennessee Valley". 
Er werd deze avond veel leerzaams ge
boden. En het verliep in de beste stem
ming, want er waren bier en sigaren. 
30 September was het feest voor de Da
mes. Met een zelfde programma. Nu 

was er een go.uden jubilaresse present, 
n.l. de Wed. Cath. v. d. Langenberg,
die ondanks haar 95 jaren nog opge
wekt van de partij was. Na de middag 
trad als spreker op de Hoogedelge
strenge Heer H. v. d. Zanden uit Eer
-se), die op de hem eigen, pittige wijze 
voor de dames behandelde het onder
werp: ,,Melkwinning en -behandeling op 
de boerderij". 
Met genoegen mogen Bestuur en Leden 
terugzien op deze werkelijk geslaagde 
viering van haar gouden feest. 
Laten we hopen dat we onze oude ge
trouwe Boterfabriek nog lang in ons 
dorp in bedrijf mogen zien. 

Distributie0Nieuws 

OFFIClëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 10 October 
tot en met 23 October 1948 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonn"ën voor brood en vlees 
245 Vlees: 100 gram vlees (reeds aan-

gewezen, geldig t.m. 9 October. 
284 286 Vlees: 100 gi;am vlees. 
2851 Vlees: 300 gram vlees. 
287-1, 287-2 Brood: 800 gram brood.
288 Brood: 400 gram brood. 
Alle bonkaarten 
289 Algemeen: 400 gram brood. 
290 Algemeen: 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
291 Algemeen: 750 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of 1500 gram jam, stroop, enz., 
of 750 gram versnaperingen. 

Bonkaarten KA, KB, KC 810 
295 Algemeen : 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
2% Algemeen: 200 gram kaas of 250 

gram kostloze kaas. 
297 Algemeen: 1 ei. 

SPORT-NIEUWS 

Sarto - O.D.C. 2- 1
Wat we eerlijk gezegd niet verwacht . 
hadden gebeurde. O.D.C. verloor niet 
alleen deze zeer belangrijke wedstrijd, 
maar verspeelde tevens de prachtige 
kans, om de leiding stevig in handen te 
nemen. O.D.C. speelde zo bar slecht, 
dat we jaren terug moeten grijpen, om 
een dergelijke wedstrijd te kunnen her
inneren. Het enigste lichtpunt is mis
schien, dat de tegenpartij weinig of niets 
beter speelde. 
Aan het betere spel hebben zij de over
winning dan ook zeker niet te danken, 
want elke tegenpartij zou O.D.C. in 
deze vorm spelend hebben geklopt. Dat 
de twee doelpunten evenzovele blunders 
waren van de O.D.C.-verdediging zegt 
dan ook genoeg. De enigste uitzonde
ring hierop was Henk Wagenaars, die 
een ,prachtige partij voetbal heeft ge
speeld en de beste man was van het ter
rein. En al mogen er oorzaken zijn, o.a. 
het kleine en effectvolle terrein, het zou 
toch dwaasheid zijn, om het gehele falen 
van· O.D.C. hieraan te wijten. 
Een geluk is het te weten, dat de ODC
ers veel en veel beter ku1'tnen. Sarto be
gon met een verdedigingsmuur van zes 
personen voor het doel op te bouwen. 
In plaats dat de O.D.C.-kanthalfs door 
deze tactiek het middenterrein gingen 
beheersen trokken zij mee ten aanval. 

• Het gevolg was, dat men een opeenho
ping kreeg van spelers. Sarto zocht met 
de ballen het luchtruim op en O.D.C. .. . 
speelde (in tegenstelling met anders)
nog hoger. Zelfs de hoogspanningsdra
den van de P.N.E.M. dienden nog als 
ballenvanger. O.D.C. kreeg een vrije
trap te nemen, juist op de lijn van het 
doel. Deze trap werd maar half ge
raakt, kwam juist voor de voeten van 
een Sarto-speler, een duel ontstond, en 
uit een stofwolk verdween de bal in het 
O.D.C.-doel. Men bleef in hetzelfde spel

K.S.V. ,,O.D.C." 

• verharden en van voetbal was geen298 Algemeen: 125 gram koffie. 
299 Algemeen: 50 gram thee. 
300 Algemeen: 225 gram huishoudzeep 

of 180 gram toiletzeep. 

- sprake. Een hard schot van Hendriks
stuitte onder tegen de deklat waardoor 
Sarto door de bekende oog kroop. 

B 309: 200 gram kaas of 250 gram korst-
loze kaas. 

B 310, C 311: 1 ei. 
Bonkaarten KD, KE 810. 
301 Algemeen:. 125 gram boter of mar
garine of 100 gram vet. 
302 Algemeen: 100 gram kaas of 125 

gram •korstloze kaas. 
303 Algemeen: 2 eieren 
304 Algemeen: 450 gram huishoudzeep 

of 360 gram toiletzeep. 
E 315: 500 gram bloem of zelfrijzend 

bakmeel of kindermeel of kinder
biscuits. 

Tabak. en verSnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808. 
117 Versnaperingen: 200 gram versna

peringen of 200 gram suiker, boter
hamstrooisel enz., of 400 gram jam, 
stroop, enz. 

120 Versnaperingen: 100 gram versnape
ringen of 100 gram suiker, boter
hamstrooisel, enz. of. 200 gram jam, 
stroop enz. 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MF, MG, MH 811 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken.
Geldig zijn de bonnen van de strook S. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig.
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 8 October worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen van strook 
3 kunnen worden vernietigd. • 

DISTRIBUTIENIEUWS. 
Mededeling aan Handelaren. 

Invoering twe_ekelijkse inlevering van 
consumentenbonnen. 

De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
verband met de invoering van de twee
wekelijkse inlevering van consumenten
bonnen de inleveringsdagen voor de 
handelaren in de distributiekring 's0Her
togenbosch met ingang van 11 October
1948 als volgt zijn vastgesteld. 
BOXTEL. 1 ste inleveringsweek: 
Maandag 11 October: slagers (vlees, 

vleeswaren, vet). 
Dins<;lag 12 October: bakkers. 
Vrijdag 15 October: detaillisten- in-

dustriële artikelen en producenten. 
2de inleveringsweek: 
Dinsdag 19 October: bakkers. 
Woensdag 20 October: detaillisten (co-

denummers ongewijzigd). 
Donderdag 21 October: detaillisten (co

denummers ongewijzigd). 
Vrijdag 22 October: detaillisten textiel 

en producenten. 
HAAREN: lste inleveringsweek: 
Maandag 11 October: bakkers, slagers 

(vlees, vleeswaren, vet) en detaillis
ten textiel. 

2de inleveringsweek: 
Maandag 18 October: bakkers en detail

listen voedings- en genotsmiddelen 
en industriële artikelen. 

LIEMPDE: lste inleveringsweek: 
Maandag 11 October: slagers. Bonnen 

in te leveren te Boxtel. 
Dinsdag 12 October: bakkers, detaillisten 

voedingsmiddelen en industriële arti
kelen en producenten. Inleveren uit
sluitend van 9-12.30 uur. 

2de inleveringsweek: 
Dinsdag 19 October: bakkers, detaillis

ten textiel en tabak en producenten. 
Inleveren van 9-12.30 uur. 

ESCH: lste inleveringsweek: 
Maandag 11 October: slagers. Bonnen 

in te leveren te Boxtel. 
Dinsdag 12 October: bakkers en detail

listen voedingsmiddelen en industrië
le artikelen. Inleveren uitsluitend van 
13.30-15.30 uur. 

2de inleveringsweek: 
Dinsdag 19 October: bakkers en detail

listen textiel en tabak. Inleveren van 
13.30-15.30 uur. 

Het was tenslotte A. Pennings die de
grote schare supporters deed juichen, en 
wederom uit een grote stofwolk, zodat 
een beschrijving niet mogelijk is. 
De genadeslag kwam echter nog in de
zelfde minuut. Een ver naar voren ge
speelde bal, die geen enkel gevaar in
hield en waarbij zelfs geen enkele 
tegenstander op dat moment ook maar 
bij was, werd door de O.D.C. doelman 
en linksback verkeerd beoordeeld en de 
toestormende rechtsbinnen van Sarto 
had geen moeite, het leren ding in het 
O.D.C.-doel te knikken.
O.D.C. zette hierna alles op alles, doch
mocht er niet in slagen om nog een ge
lijk spel uit het vuur te slepen. 
Het 2e elftal deed goed werk door Con
cordia met 5-3 te kloppen. 
Zondag a •. O.D.C. - Gudok.
Laat het gebeurde van Zondag een les
zijn, want vast staat, wil men aanspraak 
maken op een kampioenschap, het spel
van j.l. Zondag tot de grote zeldzaam
heden moet behoren. 
Het 2e elftal gaat op bezoek bij Wilhel
mina 3 Den Bosch. 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS 

Boxtel - E.S.V. 3 - O 
A vesteyn - Boxtel 2 2 - 2
Bo?-tel - St. M. Gestel 3 3 - 0

De overt�igende 3-0 zege op het Eind
hovense E.S.V. bracht Boxtel op de viec
de plaats, gevaarlijk dicht dus bij de 
drie koplopers, die hun eerste struike
lingen ook reeds achter de rug hebben 
en welke bij" elkaars ontmoeten vanzelf
sprekend nog wel enkele veren zullen 
laten. Het ïs voor de Rood-Witters daar
om slechts zaak op hun tellen te passen 
en uit de komende wedstrijden zoveel 
mogelijke winst te puren om direct elke 
val van de leiders uit te kunnen buiten. 
Boxtel - E.S.V.
Achteraf bezien heeft Boxtel zowaar nog 
zijde gesponnen bij het beangstigende 
Eindhovense overwicht in het eerste half 
uur, want hoewel de Zwart-Witters 
soms fraai combinerend door de Boxtel
achterhoede sneden, was het voor deze 
laatste niet moeilijk deze vloeiende ope
raties met wat licht afbrekend spel in 
wanordelijke stormlopen te veranderen. 
Boxtel weet daarvoor te goed, dat op 
het verschrikkelijk oneffen nood-terrein 
de korste weg de beste is. 
En zij wist deze terreinkennis uitstekend 
in practijk te brengen, want toen E.S.V. 
haar veste zelfs zo hevig bestookte, dat 
de twee hoekstenen \Y/. v. d. Meyden 
en J. Voets even "genomen" werden, 
belandde een lange center op de linke . .r
vleugel, vanwaar de bal - nog voor de 
kruitdamp voor het Boxtel-doel was op
getrokken - linea recta naar het Eind
hovense doel-gebied van E.S.V. werd 
gedirigeerd, waar v. d. Heyden een hard 
en laag schot inzond, dat de doelman 
even verkeerd beoordeelde 1-0. 
Even later een getrouwe copie van deze 
verrassende uitval. Nu ving Dekkers de 
bal op en manoeuvreerde er handig mee 
langs zijn belagers om dan de doelman 
met een kei van een schot het nakijken 
te geven. 
Dit leidde tot een algemene inzinking bij 
de Eindhovenaren, die deze inzinking 
niet meer te boven kwamen, murw ge
speeld als ze waren in de poging een 
doorbraak te forceren en toen - als 
klap op de vuurpijl - hun illusies door 
enkele snelle uitvallen van hun tegen
standers ontzenuwd zagen. 
In de afmattingsstrijd, die Boxtel na de 
rust met rustig, beheerst spel voerde, 
werd E.S.V. alle wind uit de zeilen ge
nomen. 
Strijk en zet moesten de Eindhovense 
verdedigers zwichten, maar steeds was er 
dan hun doelman nog om de honneurs 
waar te nemen. 
Hij deed dat zo voortreffelijk, dat hij 
z'n foutje bij het eerste doelpunt al lang 
ongedaan had gemaakt, toen het eigen
lijke Boxtel-offensief nog ingezet moest 
worden. ' 

Gesprek van Vanavond 
WAT DENKT DE REGERING 

TE DOEN? 
Voor mij is dat duidelijk. Haar
eigen grote bonen doppen en ons 
de kleine laten doppen. 

Had ik nog geen grijze haren gehad, ik 
zou ze een paar jaar geleden beslist ge
kregen hebben, alleen al van de "leus • 
der onervarenheid": geld speelt geen rol. 
Moet je nu eens rondkijken, nu het be
sef omtrent de betekenis van "vaste las
ten" aan het doordringen is . 
Het is precies als in een vastgelopen 
huishouden, waarin vader en moeder 
aanvankelijk bedoelde ieder kind te ge
ven wat het nodig had, doch zo royaal 
waren, dat elk kind steeds weer meer 
durfde vragen dan strikt nodig was. 
En nu ...... nu komt een goede vriend de 
verstarring wegwerken en het initiatief 
aanwakkeren. U kent hem, 't is minister 
Van den Brink, opvolger van minister 
Huysmans, die ook al eerder die weg. opwilde, doch de stroom toen nog niet 
mee had. We· zijn inmiddels al. wat die
per in de moeilijkheden geraakt, nu deze 
strenge heelmeester is gekomen om ons 
door pijnen naar betere tijden te helpen. 

,,Meer vrijheid in het economisch ver
keer. De distributie- en prijsregelin
gen hebben verstarrend gewerkt en de 
concurrentiemogelijk_heden en het inii 
tiatief beperkt, terwijl deze voor een 
spoedig herstel juist zo broodnodi'g 
waren." 

Ja zo was het en met al die verstarring 
der geleide economie kwam er veel geld 
in de grote la, minder veel in de kleine 
en een massa in Lieftinck's bodemloze . 
put. 
De in uitzicht gestelde krachtige loon
en prijspolitiek kijken we nog eens af, 
en we zijn benieuwd hoe het prijspoli
tiek beleid ten voordele van de consu
ment afgestemd zal zijn, want de consu
mentengulden is niet zo heel veel waard. • 
Wat de regering denkt te doen .is dui
delijk! 
Maar wat zullen wij, die de kleine 
boontjes krijgen te doppen, nu doen? 
Als er geconcurreerd moet worden om 
economisch en maatschappelijk even
wicht te krijgen, doen dan ook de over
heidsdiensten mee? 
En anderen, "die een monopolie hebben 
en overheidsbescherming genieten? 
Of zal het alleen moeten komen van 
particuliere ondernemingen? 
Het is maar een vraag van de consu
ment, die graag van beide kanten in 
evenwicht gebracht zou willen worden. 

Slechts éénmaal moest hij capituleren, 
toen Boxtels rechtsbuiten weer een[ een 
vrijbrief van zijn bewaker kreeg en de 
doelpuntrijpe kans prompt aangreep om 
de zege veilig te stellen 3-0. 
Behoudens enkele vinnige schoten, di•e 
puik behandeld werden door de keeper 
der bezoekers, zat er weinig· kruim meer 
in het verdere verloop van deze spor
tieve ontmoeting, die maar matig geleid 
werd door een scheidsrechter, die er toch 
een "makkie" aan had. 
Boxtel 2 stelde teleur door in Dinther 
slechts 2-2 te spelen tegen Avesteyn. 
Boxtel 3 startte goed door St. Michiels
gestel met 3-0 klop te geven, terwijl 
de A en B-junioren verdienstelijk 2-1 
en 5-1 overwinningen boekten op de 
Schijndel-junioren. 
A.s. Zondag
Zondag gaat Boxtel naar de titelhouder 
van het vorige jaar, . St. Michielsgestel, 
dat weliswaar nog weinig daverende suc
cessen heeft geboekt, doch altijd nog 
100% voetbal eist alvorens -beide punten 
af te staan. 
De wedstrijd vangt aan om half drie. 
Het tweede en het derde elftal spelen 
thuis, resp. tegen Schijndel 3 en Avanti 
2. 
Gevonden: 
Op het nood-terrein is een vulpenhouder 
gevonden, die . door de eigenaar bij C. 
v. d. Aker, Nieuwstraat 110 kan worden
teruggehaald. 

AVANTI-D.V.G. 2-1. 
Zondag j.l. • toog D.V.G. naar Schijndel 
om daar Avanti te gaan bekampen. 
Aanvankelijk is Avanti i·ets in de meer
derheid, maar al.. spoedig neemt DVG 
het heft in handen. Er ontstaan enige 
hachelijke momenten voor het Avanti
doel, maar steeds is het de rechtsback 
die het gevaar weet te keren. Dan gaat 
het spel snel op en neer. D.V.G. is over
wegend in de aanval, slechts een enkele 
uitval van Avanti, die niet van gevaar 
is ontbloot. Na de rust komt er steeds 
meer spanning in. De D.V.G.-rechtshalf 
maakt hands in het beruchte gebied, de 
toegestane penalty wordt echter· op 
rn;esterlijke wijze weggewerkt. Hier
door aangemoedigd en mede door het 
gejuich van de D.V.G.-supporters trekt 
D.V.G. ten aanval. Steeds echter, als er
een schitterende aanval op touw is gezet, 
wordt er door de scheidsrechter gefloten 
en steeds is het voor Avanti. Eenmaal 
echter vergeet hij dit. De • Avanti-kee
per tracht de bal te pakken te krijgen,
maar de D.VG.-rechtsbuiten is hem 
echter te vlug af en geeft de bal over 
aan zijn micfvoor, die D.V.G. met een 
boogballetje de leiding geeft 1-0. Nu 
wordt het spel forser en om de haver
klap onderbreekt de scheidsrechter, of
schoon er dikwijls niets gaande is. 
Avanti krijgt een vrije trap te nemen,
die hard wordt ingeschoten 1-1. Nog 
10 minuten zijn er dan te spelen en er 
wordt flink gevochten voor de overwin
ning. Door een grove fout van de 
D.V.G.keeper, die de gehele wedstrijd
in uitstekende vorm is geweest, weet 
Avanti nu de leiding te nemen om deze 
niet meer af te staan. 
Hierdoor heeft Avanti op gelukkige
wijze weten te winnen; een gelijk spel 
zou de verhouding veel juis.ter hebben 
weergegeven. 

• 
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Actuë1e Citaten 

AFGEWEZEN SOCIALISATIE. 
En tenslotte menen wij te weten, dat 
men in Zuid Limburg zelf vrij sterk 
geporteerd is voor het behoud van 
de particuliere mijnondernemingen

i aangezien deze zich in hun sociaa 
beleid meer hebben aangepast aan de 
mentaliteit van de bevolking, terwijl 
men de Hollandse, of misschien beter 
gezegd, de Haagse invloed te sterk 
vindt in ,de Staatsmijnen. Het is goed 
met deze gevoeligheden rekening re 
houden. Sommigen zullen wellicht 
van mening zijn, dat men daardoor 
het streekbelang laat praevaleren bo
ven het algemeen welzijn, maar het 
is nog niet zo zeker of het streekbe
lang en het algemeen welzijn elkaar 
op dit punt niet kunpen dekken. En 
zonder ook maar in het minst onaan
genaam te willen zijn voor de Staats
mijnen, dient men toch wel te beden
ken, dat er geen absolute waarborg 
bestaat, dat de inzichten van Den 
Haag in alle gevallen algemeen Ne
derlands zijn. Zij kunnen n.l. ook wel 
eens alleen maar Haags zijn. 

GEVAREN VOOR HET 
MODERNE JONGE MEISJE. 

(De Tijd). 

Onwetendheid, zwakheid, onervaren
heid, lichtzinnigheid en overdreven 
gevoeligheid zijn dikwijls oorzaak 
van de val van het jonge meisje. On
danks de jeugdige frisheid en de jon
gensachtige mentaliteit kan het meis
je van vandaag zich niet losmaken 
van de eigenschappen van haar ge
slacht, die haar doen neigen tot een 
gevaarlijke ijdelheid. 
Het moderne jonge meisje heeft de 
illusie verre uit te staan boven de 
meisjes van vroegere generaties. 
Maar het tegendeel is veeleer waar. 
Onder de dekmantel van een grotere 
kennis zijn zij dikwijls veel minder 
gevormd. Haar ervaring is vaak zeer 
oppervlakkig en niet opgewassen 
tegen de spitsvondigheden, de hui
chelarij en het listige gepraat van de 
verleiders in deze tijd. De meisjes 
menen ongestraft alles te kunnen le
zen, alles te kunnen zien en alles te 
kunnen onderzoeken en het ervaren 
moderne jonge meisje wijst zelfs 
iedere schijn van bescherming af. 
Een dergelijke beschouwing vindt zij 
vernederend_ en zij meent daardoor 
in slavernij gebracht te worden. Zij 
geeft er zich geen rekenschap van 
wat voor het behoud der vrouwelijke 
waardigheid, een edel zelfbewustzijn 
en voor een onaantastbaarheid voor 
alle verleidingen noodzakelijk is. 

(Paus Pius XII). 

Het tweede elftal trapte naar Den Dun
gen om de dub van die naam te gaan 
bestrijden. Met een 6-2 nederlaag 
keerden zij huiswaarts. 
A.s. Zondag· speelt D.V.G. haar tweede
thuiswedstrijd en wel tegen Maliskamp I;
het tweede elftal speelt om 12 uur tegen
Maliskamp 2.

R.K.S.V. ,,BOXTEL", Afd. Korfbal. 
In een spannende en gelijk opgaande 
strijd wist Boxtel in eigen huis baas te 
blijven over Volt 2, dat met. 1-0 ver
slagen werd. Vanaf het begin tot het 
einde werden door beide partijen ge
vaarlijke aarvallen opgezet, doch eerst 
na een half uur spelen, wist de Boxtel
.aanval het enigste doelpunt te scoren. 
1-0. Vóór de rust probeerde Volt nog
gelijk te maken, doch had in deze perio
de veel met pech te kampen, zodat Box
tel haar kleine voorsprong kon behou
den. Na de rust ging de strijd op gelijke
voet verder, met Boxtel iets in de meer
derheid, doch ondanks dit overwicht wist
Boxtel de voorsprong niet te vergroten,
zodat bij het eindsignaal een kleine,
maar toch zeker verdiende 1-0 over
winning was behaald.

TAFEL TENNISNIEUWS. 
Van de jongeren, die aan het Never
Despair tournooi te 's Bosch deelnamen, 
wist G. Biemans het tot de kwart finale 
te brengen. Voor een zo jeugdige speler 
een goede prestatie. 
De Advance-dames kunnen zich nog niet 
met de sterkste sportzusjes meten, maar 
volgend jaar zullen zij zeer zeker van 
zich doen spreken, als zij doorgaan met 
dezelfde vorderingen te maken. 
Bij de Heren wist J. Moerdijk in dit 
selecte milieu de vie�de plaats te beha
len, in de halve finale werd hij door de 
Bràbantse kampioen H. C. Thien uit 
Zalt-Bommel uitgeschakeld. 
Het enigste succes dat tevens een prijs 
opleverde, kwam van het dubbel F. 
Leermakers-R. Steinmann. Beiden wa
ren goed op dreef, maar vooral het op 
elkaar ingespeeld zijn, en de gevoerde 
tactiek was goed. 
In de halve finale werden de Brabantse 
kampioenen dubbelspel B. ten Brink-H. 
Kole overtuigend geslagen. En de finale 
tegen de Nationale Kampioenen H. C. 
Thien-A. Boumans werd op het nip
pertje verloren met 21-19 in de derde 
gaQ1e, na een voorsprong van 18-17. 
J. v. Berkel-J. Moerdijk waren minder
fortuinlijk en moesten tegen het Eind
hovense dubbel T. Seltenrych-H. Pou
lissen het loodje leggen.
Donderdag 7 Oct. speelt Advance I tegen
Pieus I uit Eindhoven de eerste compe
titiewedstrijd in het clubhuis achter Joh.
v. Run. Hoe de uitslag zal zijn durven
wij in deze eerste wedstrijd niet te
voorspellen; wel weten wij dat het hard 
tegen hard zal gaan. Veel succes. 
Vrijdag speelt Advance 2 vriendschap
pelijk tegen Gor du Buy I en Advance
dames tegen Cor du Buy-dames om half 
8 achter Joh. v. Run. 
Voor Advance I zullen uitkomen J. 
Moerdijk, R. Steinmann en J. v. Berkel. 
BOXTELSE BILJARTBOND. 
Op -Donderdag 30 Sept. speelden in het 
clubgebouw van "De Sport" gevestigd 
bij de Heer W. v. d. Langenberg, een 

5-tal van bovengenoemde vereniging en
een 5-tal van "Eureka", gevestigd bij
de Heer Joh. v. Run. Na een geanimeer
de en spannende strijd zag de stand er
als volgt uit:

De Sport 
Eureka 
Hoogste serie 
34 car. 

Klasse A: 
Car. 
826 
702 

P. C. Geeris

Klasse B:
Eureka 409 
Buiten Verwachting 412 
Hoogste serie C. Elissen 
25 car. 

Klasse C: 

Brt. Gem. 
162 5.09 
162 4,32 
,,Ds Sport" 

192 2.13 
192 2.14 

,,Eureka" 

Witte Muis 2 
Witte Muis 1 
Hoogste serie 
Muis" 1, 13 car. 

283 198 1.42 
1.83 365 198 

Fr. Hofmans "Witte 

Buiten Verwachting 339 223 1.52 
't Hoekje 341 223 1.53 
Hoogste serie H. v. d. Langenberg ,,'t 
Hoekje" 18 car. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 
Zondag 10 October. 

Een goed Katholiek is IN de· kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
naar de sacristie terugkeert. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H.

0 

Mis van 9 uur wordt opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mild
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. Om kwart voor twaalf Maria
garde in de kapel op Duinendaal. 
Vanavond om 7 uur Lof met rozenhoed
je en gebed tot St. Jozef vanwege de 
Octobermaand. 
Op Zondag 24 October zullen de kinde
ren van onze parochie de Eerste H. 
Communie dÓen. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor adrianus van Griensven-de 
Nijs; z.a. gel. jrgt. voor Cornelis v. d. 
Langenberg; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor, Caspar v. d. Aker vanwege de 
N.C.B.; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor
Hendrica Cijffers-Bruns vanwege de 
Broederschap van 0. L. Vrouw van Den 
Bosch; om half 8 gel. mndst. voor Wil
helmina van Hal-de Wit; z.a. gel. H. 
Mis voor Johannes van Liempd; om half 
9 gel. jrgt. voor Hendricus van Hal, 
Anna van Hou'tum de hsvr. en Petronel
fa de dochter. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. jrgt. 
voor Lamberta van Liempt; z.a. gel. jrgt. 

. voor Henricus' van Over beek; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Maria v. d. Lan
genberg-Verheyden; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Maria van Ham-van Erp
vanwege de Boxtelse processie naar Bok
hoven; om half 8 gel. H. Mis voor Cato
Lammers, z.a. gel. jrgt. voor Franciscus
Verheyden; om half 9 gel. H. Mis voor
Henrica Smits; om half to en om half 11
Huwelijksmis.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Hubertus v. Leeuwen; z.a.
gel. mndst. voor Josephus Schalkx; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Martinus Ster
ken Antonia van Rooy de hsvr. en Ge
rardus de zoon; H. Bloedkapel gel.' H.
Mis voor kapelaan Bless v.w. de Broe
derschap van 0. L. Vrouw van Goede
Raad; om half 8 gel. H. Mis voor onze
jongens in Indië ,vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. H. Mis voor Louis
van Rooy vanwege de 5e klas; om half 9
gel. Mndst. voor Johannes en Louis van
Rooy.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Mechelina Pennings v.' d. 
Aker; z.a. gel. mndst. voor Maria v. d. 
Loo-v. d. Langen berg; H. Hartaltaar gel.
I-f. Mis voor Gerardus Schellekens van
wege de N.C.B.; H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor de 3 gesneuvelden van de
Eindhovense weg; om half 8 gel. mndst.
voor Maria va_n Ham-van Erp; z.a. gel.
H. Mis voor Harrie v. d. Wetering; om
half 9 gel. H. Mis voor Tonnie Blummel
vanwege de buurt.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Adrianus v. d. Meyden; z.a. gel.
mndst. voor Johanna Theuwkens-van
Dijk; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Ja
coba van Diessen vanwege het gez. per
soneel van Van Oerle's weverijen; H. 
Bloedkapel gel. H, Mis voor Caspar v. d. 
Aker vanwege de H. Familie; om half 8 
gel. H. Mis tot Bizondere intentie; z.a. 
gel. mndst. voor Johanna Kusters-de 
Kort; om half 9 gel. H. Mis voor Alfon
sus van Vlerken. 
ZATERDAG: om kwart voor 7' gez. 
mndst. 'voor Rosalie de• Haas-Selhorst; 
z.a. gel. jrgt. voor Johannes v. d. Lan
genberg-v. d. Schoot; H. Hartaltaar gel.
jrgt. voor Johannes van Krieken; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Jan van
Liempd van�ge de H. Familie; om half
8 gel. H. Mis voor Erasmus Kolen; z.a.
gel. H. Mis voor Franciscus Verheyden
vanwege de jongens in Indië; om half 9
gel. jrgt. voor Maria Johanna Pastoor.
In het Liefdehuis zal nog geschieden:
Maandag gel. H. Mis voor Maria• van
Gerwen.
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvangen: Cornelis Johannes Pe
trus Maria v. Etten uit deze parochie
en Johanna Henrica Margareta Möller
uit de parochie St. Willibrord te Oegst
geest; Johannes Christianus Theo·dorus
Font Freide geb. in de St. Petrusparochie
en won. in de parochie van St. Jan te
Oisterwijk en Maria Johanna Josepha
van Nistelrooy geb. en won. in deze
parochie; Antonius de Groot, weduwnaar
van Maria Anna Cornelia Hamers, won.
te Uden en Anna Maria Cornelia van
Kleef, wed_uwe van Martinus Verleg,
won. te Eindhoven (St. Georgius); Wil
helmus Hubertus Mauritius Kerkhoff,
geb. te De Kwakel, gem. Uithoorn en
won. te Hedel en Theodora Maria v. d.
Braak, geb. te Haaren en won. in deze
parochie, waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt. De gelovigen zijn ver-

plicht de hun bekende huwelijksbeletse
lei'1 waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de pastoor bekend te 
maken. 
Pater Meulendijk bedankt allen voor de 
milde bijdrage voor zijn missie in Timor. 
De opbrengst van de collecte bedroeg 
f 717,07½. 
PAR. H. HART, BOXTEL 

'.21e Zondag na Pinksteren 
10 October 1948.

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9 en om half 11 de Hoogmis 
met volkszang. 
Ie schaal voor de kerk, 2e schaal voor 
de bijzondere noden. 
Direct na de Hoogmis Santa Teresa voor 
de meisjes in de kapel van de Zusters 
Ursulinen; en om kwart voor 12 H. Fa
milie voor de jongens in de kerk. 
Om 7 uur Lof met volkszang en rozen
hoedje: voor onze jongens in Indië. 
Maandag - feestdag van Maria's Moe: 
derschap - des avonds om 8 uur be
gint in de kerk het triduum voor de 
Rijpere Jeugd: deze week voor de 
meisjes boven de 18 jaar. 
Dinsdag begint des morgens om half 10 
in de kapel bij de Zusters Ursulinen de 
1 e conferentie van de Open Retraite 
voor Moeders en Gehuwde Vrouwen 
voor de derde parochie-wijk. Deze wijk 
omvat de Prins Bernhard- en Stations
straat, Stationsplein, Parallelweg en 
Spoorstraat, de Van Osch & van Leeu
wenstraat, de Juliana- en Wilhelmina
straat. Voor niet-schoolgaande kinderen 
zal desgewenst in de Ark gezorgd 
worden. 
Vrijdag - feestdag van de H. Teresa 
( 4 October 1582 overleden, 67 jaar oud). 
Zaterdag: feestdag van kerkwijding; op 
16 October wordt namelijk in ons bis
dom jaarlijks gezamenlijk gevierd de 
herdenking van de wijding van de pa
rochiekerken. Ook onze parochie doet 
daaraan mee, wier kerk to Juni 1901 
door Mgr. van de Ven plechtig werd 
geconsacreerd. Danken wij die dag God 
extra voor de weldaden en genaden ons 
geschonken in dit kerkgebouw! 
Deze week iedere avond om half acht 
Lof met rozenhoedje en het gebed van 
St. Jozef. Maandag, Woensdag en Vrij
dag met volkszang. 
De repetities van het jongenskoor zijn 
Dinsdags en Donderdags om 6 uur. 
De Eerste H. Communie der kinderen 
wordt gehouden op Zondag 24 October, 
onder de H. Mis van 8 uur. 
Tenslotte bestaan er plannen in onze 
parochie tot oprichting van een nieuwe 
groep Kajotsters. Meisjes Uit de arbei
dende stand van 16 tot 18 jaar kunnen 
zich hiervoor melden op de pastorie. 
ZONDAG: 10 Oct. 6 uur: l.d. voor Cato 
van de Wouw; 7 uur: l.d. voor het �ees
telijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 
8 uur: l.d. voor Jan van Berkel vanwege 
de Retraitepenning; kwart over 9 1.d. 
voor Gerardus Elissen vanwege .de Re
traitepenning; half 11 Hoogmis: j. voor 
de \Xleleerw. Heer Rector Petrus 
Baayens. 
MAANDAG 11 Oct. 7 uur l.j. voor Leny 
Bergman; Ld. voor Willibrord van Zee
land vanwege de buurt; l.d. voor Gerar
dus Elissen vanwege de buurt; kwart 
voor 8: l.d. voor overleden ouders; I.m. 
voor Herman Akkermans; Half 9: gez. 
j. voor Martinus Welvaarts, Johanna
v. d. Besselaar z.e. en Johanna de
dochter.
DINSDAG 12 Oct. 7 uur: Ld. tot een
bijzondere intentie; l.d. voor Antonius
Wagenaars, echtgenote en zonen; 1.d.
voor Willem Matthijssen vanwege de
buurt; kwart voor 8: l.d. voor Piet
Voets vanwege de buurt; lezende dienst;
Half 9: l.d. voor Piet v. d. Kruis.
WOENSDAG 13 Oct. 7 uur: I.d. voor
Cato v. d. Wouw; I.m. voor Maria van
Roosmalen-van Geffen; I.m. voor Wil
lem Versantvoort. kwart voor 8: I.m.
Jan van Berkel; I.m. voor Piet Voets;
half 9: 1.d. voor Albertha van Breugel
Cornelissen.
DONDERDAG 14 Oct. 7 uur: Ld. voor
Willem v. d. Langen berg; l.j. voor Maria
v. d. Bogaard-Jansen; Ld. voor Theodo
rus Barten; kwart voor 8: l.d. voor Piet
Voets vanwege de buurt; l.d. tot een
bijzondere intentie; half 9: gez. j. voor
Jacobus van Grinsven.
VRIJDAG 15 Oct. 7 uur pl. I.m. voor

Willibrord van Zeeland; I.m. voor An
tonius Smulders; l.j. voor Lambertus 
van T rigt; kwart voor 8: I.m. voor An
tonius van Rooy; l.j. voor Antonius v. d. 
San de en Anton ia Bekk�rs z.e.; half 9: 
l.j. voor Wilhelmus van Erp. . 
ZATERDAG 16 Oct. 7 uur: l.d. voor 
Rosalia Hermus-Schüller; l.d. voor Ge
rardus Elissen vanwege de buurt; l.j. voor 
Johanna van Erp-Baayens; kwart voor 8: 
l.j. voor Petronella van Eindhoven-Kruis
sen; l.i. voor Francisca Donkers-van
Krieken; half 9: l.j. voor Wilhelmina
van. der Sande-op 't Hoog en Cornelis
de zoon. 

* * *
Uit het financieel jaarverslag der Pause
lijke Missie-Genootschappen in ons bis
dom over 1947 blijkt, dat de opbrengst 
in onze parochie voor de Voortplanting 
des Geloofs bedraagt f 857,55 en voor 
de Kindsheid f 536,-. Deze beide be
dragen waren de hoogste van alle pa
rochies in ons dekenaat: 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
2te Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG:. half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
Petrus Voets te Boxtel overleden. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Hen-. 
rica Manders. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Henri
cus Kemps. 
WOENSDAG: half 8 jaarget. voor Cor
nelis Klomp. 
DONDERDAG: half 8 jaarget. voor 
Cornelis Schellekens. 
VRIJDAG: half 8 jaarget. voor Maria 
Henrica hsvr. van Cornelis Schellekens. 
ZATERDAG: half 8 jaarget. voor Joan
nes Schellekens. 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
'.21e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie 
van de parochianen; half 9 H. Mis voor 
Johanna v. Nunen-v. d. Schoot; to uur 
gez. H. Mis voor Petrus v. Beers en 
Maria de dochter. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk; de 2de voor B.N. 
half 3 Lof met rozenhoedje, om God's 
zegeningen te verkrijgen over Orion en 
de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur gez. mndst. voor 
Johanna v. Heerebeek-de Beer. 8 uur 

• vergadering in de pastorie v. d. St. Elisa
beth-stichting.
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor de heren
Jacques v. Elk en Lambert de zoon; 10
uur gez. mndst. voor Mevrouw Maria
Maas-de Werd. Op deze dag is het de
Bisdommelijke Aanbiddingsdag voor
onze parochie. Laten wij deze opdragen
voor de opbloei van het Retraitewerk.
In deze week zullen de zelatricen v. h.
Liefdewerk "Retraitepenning" de half
jaarlijkse contributie ophalen, 26 cent
per lid. Om 6 uur Lof met rozenhoedje
en Te Deum wegens dankzegging aan de
goede God voor de weldaden ontvan
gen vooral tot opbloei van het Retrai
tewerk.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor de 
familie de Punder en Renders; 8 uur
geen H. Mis; half 10 gez. Huwelijksmis.
De 2de schaal is voor de verzorging van
de luiklok.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor de 
gevallen piloten in onze wijk Lennisheu
vel; 8 uur H. Mis tot intentie v. d.
leden der Godsvruchtige vereniging H.
Theresia. •
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor mejuffr.
Anna Maria Peijnenburg-v. d. Sande; 8
uur H. Mis voor de familie Brinkmans
Wijnands.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor onze
jongens in Indië; 8 uur H. Mii; voor
de weduwe A. J. v. d. Wal-Staats.
.Biechthoren van half 3 tot 4 uur en· van
5 tot half 7; daarna Lof met rozen
hoedje, om het communisme af te weren
en opbloei van het verenigingsleven op 
katholieke grondslag te verkrijgen.
30 dagen worden qe gebeden verzocht
voor Petrus Voets te 's-Hertogenbosch,
mejuffrouw Cato v. d. Wouw, hsvr Pe
trus Kruyssen te Tilburg overleden.
ZONDAG 17 October: H. Mis tot in
tentie v. d. parochianen; half 9 H. Mis
voor Waltherus Vingerhoets; 10 uur gez.
H. Mis voor het Bestuur en de Zelatri
cen v. d. Godvruchtige vereniging t,er
ere v. d. H. Theresia.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
ZONDAG: half 7 l.j. Maria Petrus v. 
Kuringen; 8 uur I.m. tot welz. der par.; 
10 uur z.m. Adr. v. Abeelen als overle
den korist; nam. om 1 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Corn. v. d. Vleuten; half 8 I.m. vanwege 
de Boerinnenbond; 8 uur l.j. voor Anna 
Maria v. Kuringen. 
DINSDAG: 7 uur z.j. Johanna Jan 
Schoenmakers-v. d. Boer; half 8 l.j. An
na Jan v. d. Velden; 8 uur l.j. Joh. v. 
Eyndhoven. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor de 
Wed. Martina Hendr. Verdonk; half 8 
l.j. voor Francina Joh. v. Eyndhoven; 8
uur l.mndst. voor Engelbertus v. d. 
Wiel. 
DONDERDAG: 7 uur l.mndst. voor 
Franc. v. d. Meyden; half 8 l.j. Petrus 
Heykants; 8 uur l.j. Ger. Putmans en 
Anna de hsvr.; 9 uur z. huwelijksmis. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn. 
v. Abeel en; half 8 l. mndst. voor Gerar
dina Tinnebroek; 8 uur l.j. Gerardina
Petrus ·Heykants. _ . 
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Mi
chiel v. d. Velden; half 8 l. mndst. Mart.
der Kinderen; 8 uur l.j. Joh. v. Houtum.
ZONDAG: half 7 l.j. Theodora Joh. v.
Houtum; 8 uur l.mndst. voor de Wed.
Gertruda Petrus Kreyveld.

In de kapel der Eerw. Zusters. 
Maandag 7 uur I.m. Wed. Johanna Ma
ria Theod. v. d. Meyden. Dinsdag 7 uur 
I.m. Joh. v. d. Sande als overleden lid H.
Willibrord. Woensdag 7 uur I.m. Joh. v.
d. Sande als over!. weldoener der armen.
Donderdag 7 uur I.m. Wed. Everdina C. 
Quinten als over!. lid Moeder _van Goe
den Raad. Vrijdag 7 uur I.m. Wed. Ever
dina C. Quinten als overl. lid Proc. Ber
gen op Zoom naar Sittard. Zaterdag 7 
uur I.m. ter ·ere H. Gerardus. ZoQdag 7 
uur I.m. Wed. Johanna Maria Theod. v. 
d. Meyden als overl. lid proc. van Bok
hoven.
Gedoopt: Henr. Ger. Maria zoon van
Corn. Oppers-v. d. Langenberg.
PAR. ST. WILLIBRORDUS, 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 iedere avond om half 7 Lof
met Rozenhoedje en gebed tot de H.
Joseph v.w. de Octobermaand.
ZONDAG: 7 uur jrgt. Michiel van den
Braak; half 9 H. Mis Albertus van Rulo
v.w. Br. 0. L. Vr. v. Den Bosch; 10 uur
Hoogmis voor de parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor onze
Moeders v.w. de Boerinnenbond; 8 uur
mndst. voor Henricus van der Kammen.
DINSDAG: 7 uur gez. mndst. voor
Henricus van Rulo; 8 uur mndst. voor
Gerardina Cornelia van Schijndel-v.
Dijk.
WONSDAG: 7 uur mndst. voor Adria
na van de Ven-v. cl. Struyk; 8 uur gef. 
jrgt. voor Petrus van Nuenen en hsvr. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor 
Henricus van Rulo v.w. Br. H. Bloed; 8 
uur gef. jrgt. voor Adrianus en Maria 
.Sterks. 
VRIJDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Corne
lia Konings; 8 uur gef. jrgt. voor Maria 
Konings-v. d. Braak. 
ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt voor Jan 
Konings; 8 uur Gef. jrgt. voor Wilhel
mina Konings-van Gemert. 
Elders: 1-;i. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak; H. Mis voor Albertus van 
Rulo; H. Mis voor Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Deze middag om 3 uur Lof met rozen
hoedje. 
Maandag feestdag van het Moederschap 
der H. Maagd. 
Deze week iedere dag om kwart voor 8 
Lof met rozenhoedje. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor Hans 
Janssens. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; om hailf 8 voor Meester 
�mffi. 
DINSDAG: 7 uur voor bijzondere in
tentie; half 8 voor Caspar van dén Aker. 
WOENSDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor Victor Swanen. 
DONDERDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor Meester Swanen. 
VRIJDAG: 7 uur gezongen Requiemmis 
voor Piet Voets. 
ZATERDAG: half 8 tot zekere intentie. 

Heropening! 
Onteigening gemeente Boxtel 
De burgemeester van Boxtel brengt ter openbare kennis, dat 
ingevolge een door hem op 1 October 1948 ontvangen aan
zegging van het College van Algemene Commissarissen voor 
de Wederopbouw door dit college overeenkomstig het Ko
ninklijk besluit van 7 Mei 1945 (Staatsblad no. F 67) ten 
name van de gemeente Boxtel zijn onteigend de navolgende 
perceelsgedeelten, gelegen nabij de Zwaanse brug, zulks 
ten behoeve van het wederopbouwplan: 

In een geheel gemoderniseerd interieur bieden wij U de beste 
merkartikelen in: PARFUMS, EAU DE COLOGNE, POU
DRES ROUGES, LIPPENSTIFTEN, TANDPASTA'S, KAM
MEN, ZIJKAMMEN, HAARNETTEN, ETC. ETC. 

Komt U Zaterdag ook eens kijken� 
Wij openen om 3 uur. 

DAMESKAPSALON EN PARFUMERIE 

M. J. v. d. BROEK
BREUKELSESTRAAT 34 BOXTEL 

ONDERTROUWD: 
RIET v. NISTELROOIJ 

en 
JAN FONT FREIDE 

Plechtige Huwelijksinzegening 
op Dinsdag 26 Octobt!r a.s. 
te 10 uur in de parochie vai;i 
St. Petrus te Boxtel. 
October 1948. 
Boxtel, Rechterstraat 20. 
Oisterwijk, Lind B 314. 

Receptie: 
van 1.30-2.30 uur

Rechterstraat 20 
Toel.omstig adres: 

Bosscheweg 63, Boxtel 
Te koop bij Van de Sande, 
Tongeren 47, een kalfvaars, 
aan telling 19 October. 
Te koop bij A. van de Sande, 
Tongeren 49, Boxtel een toom 
beste biggen. 

Aangeboden: In prima staat 
verkerende huiskamer-ameu
blement waaronder eiken uit
trektafel, 4 stoelen, 2 cra
peauds, buffet, dressoir e11 
spiegel. 
Bevragen Molenstraat 19. 

Te koop of te ruil: een flinke 
kachel tegen fornuis of haard
kachel, genegen bij te betalen, 
adres Molenstraat 31. 

M. van der Steen, Boxtel,
Tongeren 103., beveelt zich
aan voor loonzaaien van ko
ren met de machine.

Jongedame met verschillende 
diplo�1a's en 5_ jaar kantoor
ervaring zag zich gaarne ge
plaatst. Eventueel ook gecom
bineerd met winkel. Brieven 
on<ler nr. 49, Molenstraat 19. 

a. een gedeelte van het perceel, kadástraal bekend gemeente
Boxtel, sectie K nummer 1671, ter grootte van ongeveer
147 centiaren, eigfnaar de heer P. Mertens te Boxtel,

b. e!;!n gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente
Boxtel, sectie K nummer 1464 ten grootte van ongeveer
14 centiarçn, eigenaar het waterschap "Het Stroomge
bied van de DommeF' te Boxtel;

c. een gedeelte van het pera!el, kadastraal bekend gemeente
Boxtel, sectie F nummer 4043, ter i>rootte van ongeveer
48 centiaren, eigenaren de heer H. Pastoor c.s. te Boxtel;

cl. een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente
Boxtel, sectie F nummer 4235, ter grootte van ongeveer
164 centiaren, eigenaar de heer M. H. H. M. Hoyng te
Boxtel.

De op deze onteigening betrekking hebbende stukken liggen 
vanaf Maandag 11 October 1948 gedurende twee weken 
kosteloos ter gemeente-secretarie ter inzage. 

• De burgemeester voornoemd,
Drs. M. A. M. VAN HEL VOORT. 

BOXTEL, 7 October 1948. 

De R.K. Jonge Boerenstand 
afd. • BoxteE, heeft te koop 
prima poot- en ee�ardappelen 
van klasse A gekeurde klei
poters. Ras Bintje. 
Zich te vervoegen bij F. v. d. 
Pasch, Onrooi. 

Te koop: Een toom G.Y. 
biggen bij A. H. van Hal, 
Luissel 6. 

Gevraagd: Nette Werkster 
voor 2 à 3 dagen per week. 
W. v. d. Laar, Prins Bern
hardstraat 7.
De jongens, die dezer dagen 
abusievelijk de (heren)fiets 
(met nieuwe achterband) van 
H. Voets, Bosscheweg 3, heb
ben medegenomen, worden· 
verzocht het rijwiel op dat 
adres terug te bezorgen. 

\ 

.. 



Te koop: 2 kinderfietsjes voor leeftijd 6 tot 10. jaar. v. Salmstraat 10 (boven) na zes uur. 1 t 
Bij Vos Uw Kaas en Vis gekocht 
Het beste adres is uitgezocht 1 

GEËTALEERD: Te koop een haardkachel�ie. Dufourstraat 1, Bo;(rei. 
Gevraagd een nette jongen van ongeveêr i 6 j:ia r, voor hulp bij klantenbediening met de melkwagen. 

Heden overleed na een langdurig en geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacr::imenten der Stervenden, in de ouderdom van 75 jaar, onze goede Vader, Behuwd- en Grootvader 
vos 

Stationstraat 44 
Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit. 

Blank Berken Slaapkamer Lits-jumeaux 2 Nachtkastjes Linnenkast 160 cm de Heer M. Slijters, Tongeren 28. G. B. J. DE BARBANSON Tafel, 2 stoelen Te koop gevraagd: een flinke kar mustert. Gaarne aanbiedingen. A. ]. M. van Elk, Burgakker 16b, Boxtel. 
Oud-Apotheker te Zwolle Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Voor de Eerste H. Communie 

Toilet met 3-delige spiegel 
COMPLEET 925.-

Te koop: Petroleumkacheltje en rolschuier. Brugstraat 2. 
Echtgenoot van Mevrouw Martina van Diggele eerder van Mevrouw Rosalie van Haasbergen A. STINESEN-DE BARBANSONW. STINESEN en Kinderen,

Een grote keuze in bijzonder 
aardige cadeaux 

Salon 4 Clubs met wol moquette Tafel Te koop: Keukenfornuis, Kamerkachel, Keukenkast, Herenframe, Gramofoon met 50 platen en gevende geit. 
C. v. cl. Schoot, Vorst 101.
Verstelnaaister biedt zich aan. 

Zwolle, 5 October 1948. 
Enige en algemene kennisgeving. 

Ja fi. v. Vlerken, Boxtel 
JUWELIER - HORLOGER 

Boekenkast Theemeubel 
COMPLEET 1075.-

ONTVANGEN: Kleinderliempdseweg 7 Wederom voorradig Won.
■ 

n g ru 1· 1 Aan het zelfde adres te koop 4 witte mutsen z.g.a.n. Klompsokken Gothieke Slaapkamer . Wegens ziekte van mijn vrouw Te koop: 2 dames- en 1 heren- Zwart boxleer, in alle maten moet ik van woonplaats ver- Toogledikant 
�����- prima staat. Bossche- HE IJ MANS �i�;;;S;;n;�;�;�g ruilen Wij hebben momenteel een.' 

leuk vlot 

2 Nachtkastjes Linnenkast Tafel, 2 stoelen Commode met 3-delige spiegel 575 Te koop: een goed onderhouden haard en een nieuwe wintermantel, zeer grote maat, niet gedragen. Bevragen, Molenstraat 19. 
Te koop: Dames sportfiets, kleine maat, in prima staat. Te bevragen: Molenstraat 19. 
Gevraagd voor spoedige indiensttreding, een nette R. K. Dienstbode, voor dag of dag en nacht. F. J. M. Witteveen's Manufacturen en Confectiebedrijf, Rechterstr. 18, Boxtel. 
't Anker 

biedt U voor de 
a.s. CommuniefeestenHEERLIJKE DRANKENEN LIKEUREN 

B R E U K E L S E ST RA AT 

van geheel volledige inhoud 
zijn een s p e c ia l iteit van 

{)RO<i!STER!I :,-.. ,,.i; } l/[(IITERJTV7 
.Pf NOIE/1" . , • ': BOXTEi Tf{. 361 

�{, 

voor dito woning, ongeacht in welke gemeente. Ruiling kan in driehoeksruil tot stand komen. Brieven te richten onder nr. '.20 of te bevragen Molenstraat 19. 
Alléén 

DEGELIJKE 
kwaliteit 

Corsetten 
BUIKBANDEN 

CORSETTEN met binnenband STEP-IN 
VAN MAAREN 

VUGHTERSTRAAT25 
DEN BOSCH 

Wollen Jurkje 
met lange mouwen m mooie 
pastel tin ten 

Prijs f 26.50 
15 punten

dus naar: 

WITTEVEEN 
de zaak 

voor de vrouw 

met smaak. 

COMPLEET . 1-

Qld Finished Huiskamer Dressoir met noten deuren Balpoot uitschuiftafel 2 Fauteuils 4 Stoelen 
COMPLEET 537.50

F. J. Witteveen Woninginrichting
RECHTERSTRAAT 22, BOXTEL 

Volop voorradig o.a.: Mistella 
Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen RECHTERSTRAAT 18 BOXTEL 

: t • 

TELEFOON 463 
Onze af deling optiek 

slaat weer voor l} klaar! 
Griekse Aperitief Vruchtenwijnen Appelwijn Rhum Punch Import-wijnen voor zieken Cherry-dranken Schilletjes Oranjelikeur Vermouth Bieren en Limonades Prima Kaas Fijnste Vleeswaren Boter - Margarine Eieren, enz. 

C. de Jong
v. Hornstr.12, Boxtel

Elastieken 

Kousen 
in diverse prijzen 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH 

1 

L 
GEMONDE 

QEZOEKT de locale 

Fokveedag en 
Me I kwedstrijd 
op M aand.11 Oct. a.s. 

om 10 u. te Gemonde 

op het terrein van de heer 
JOH. RIJKEN, Dorpstraat 

GROTE INZENDIN G 

GRATIS BISCUITS 
BIJ KOFFIE OF THEE 

Gratis 50 gram overheerll jke Biscuits 
BIJ AANKOOP VAN: 
leder pakje AVEHA KOFFIE inh. 250 gr. 
of: ieder pakje AVEHA THEE inh 100 gr.

AVEHA KOFFIE 
■teed■ vers gebrand, uit eigen branderij 

AVEHA THEE 
de ge■rigste, de krachtig■te 

BONVRIJ 

Biscuit&, Beschuit en Koek 

STEEDS VOLOP V.OORRAAD 

Ingelegde Haring per stuk 1 0 et.Haring in Tomatensauli per blik 80 et. Belegen volvette Meikaas per 100 gram 23 et. Heerlijke Puddingsaus per fles 54 et. Gehakt p. bi. v. 200 gr.52 et.
Deze reclame is geldig in alle filialen 

tot 14 October. 

TROUWRINGEN 
ZONDER INLEVERING - H.D.Z.14 kr. 

F. P. VAN LANGEN -STATIONSTRAAT 62 
HORLOQERIE - OPTIEK - QOUD EN ZILVER 

B R I L LE N 
'S MORGENS BESTELD 
'S AVONDS KLAAR 

F. P. VAN LANGE N &Zn. 
GEDIPLOMEERD OPTICIEN 

Leverancier voor alle Ziekenfondsen. 

. met zo'n- pracht 
kinderwagen 

zegt Mevroµw Hendtiks 
. • lllai�piB?

_,.,i/t,,_ �Je. d b .b 1·· :t' e ay 1gt.zo 
heerlijk rustig door 

de prettige. vering. De wagen rijdt haast 
vanzelf, doordat' de wielen op kogellagers 
lopen. 
11-�,nk/ii/e., ,ochl Mevrouw 

/ �V?' Hendriks haar waoen bij 

Bosscheweg 17 Boxtel 

Rookt kwaliteit vol geur en. smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Druk: J, P. Tielen, Boxtel

Wij tonen U de nieuwste modellen 

in montuurs en moderne glasbrillen. 

Uitsluitend e
1

erste klas vakwerk. 

Snelle levertijd. 

Levering aan alle Ziekenfondsen met 20 0/o korting, 

Fa A. v. Vlerken, Boxtel 
1 JUWELIER - HORLOGER 

'
n

:J!,t:i,l, MOET van de VAKMAN.komen

En dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED! 
DAT WEET IEDEREEN 

VAN MAAREN - Vughterstraat 25 - 's-Hertogenbosch 

,� 
1 Octobermaand 1 * Jubileummaand

DEZE WEEK 
de eerste 10 Jubileum-aanbiedingen . 

SATIJN ZIJDE 90 cm breed diverse kleuren, per meter ONDERJURKEN lang model. Alle maten OVERHEMDEN met 2 losse boorden 

f 5,54 

" 2,98 

"8,90 

TAFELKLEED 140 x 170, bloem dessins, pracht kwal, f OVERGORDIJNSTOF 120 cm br. in 5 kleuren, per meter 2-PERS. WOLLEN DEKENSbloem dessinsGEBLOEMDE ZIJDE, 90 cm. hr. COCOS TAPIJT pracht dessins, per meter "3,75 100 cm. breed, per meter LINKS GEWEVEN 2-PERS. MATRASSTELDAMESKOUSEN "2,98 3-delig met kussens. ,, 75, -

De gehele maand iedere week 10 JUBILEUM
aanbiedingen en iedere dag nieuwe partijen van 
de beste en aantrekkelijkste gebruiksgoederen. 

'n Belangrijke tip. 
Nu het koude jaargetijde komt, kunt U uit 
onze collectie van 500 wollen dekens van 
de allerbeste fabrieken, 

de beste keus maken. 

,,De Ooievaar" 
Fa. A. P. VAN DEN BOOMEN-RESINK 

STATIONSTRAAT 43, BOXTEL. 

-------------------------------------- ---- ===================================-
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT l 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

Prestatie-straf 

of Belasting? 
Men begint zich zo zoetjesaan af te vra
gen of wij nog wel met een gezond be
lastingstelsel te doen hebben. De geld
sanering met de blokkade van de vlot
tende koopkracht was een voorlopige 
maatregel, die overvloedige vermogens
aanspraken vernietigde en die tevens be
slag legde op de vlottende middelen, van 
degenen, die toevallig ruim bij kas 
waren.· 
De rechtvaardigheid eiste een soort her
verdeling van lasten. Dit was dus 'n 
goedé maatregel. Niemand zal dit ont
kennen. De enkele gevallen, die hier
door niet rechtvaardig behandeld wer
den, kunnen aan de rechtvaardigheid 
van de geldzuivering geen afbreuk doen. 
Wel mag men zeggen, dat enkele sluit
stukken op de geldsaneringswet niet he
lemaal deugen. Zo is b.v. de overdracht 
van geblokkeerde middelen ter betalino 
van belasting nog onvoldoende geregelcl 
Het feit, dat, tot en met Mei 1948 
naast 252 millioen gulden aan geblok
keerd geld en 81 millioen gulden aan 
staatsobligaties niet minder dan 148 mil
lioen gulden vrij geld ter betalinoen van 
heffingen ineens is gestort, bewijst dat 
deze regeling niet in orde is en dat vele 
houders van geblokkeerde tegoeden 
daarmee blijven zitten. 
Maar deze kleine onrechtvaardioheden 
of onvolkomenheden kumien wij nog 
door de vingers zien. Er is een grotere 
fout in ons belastingsysteem op te 
merken. 
Er zullen niet vele arbeiders zijn, die 
wat extra's willen bij-verdienen door 
overwerk of hogere prestaties om de 
eenvoudige reden, dat de fiscu� hiervan 
een groot deel opslokt. Een vrijgezel 
k.omt door een hoger uurloon of in ta
nef soms in een hogere belastingklasse 
zodat het "sthone" of "zuivere" Ioo� 
weinig toeneemt. Hierdoor verdwijnt de 
belangstelling voor hogere prestaties. 
Hoe groter de omzet wordt van een be
drijf, hoe hoger de bedraoen van om
zet-bela.sting, ondernemingslielasting enz.
enz. Niemand zal er zodoende op uit 
zijn zijn zaken op te voeren om de 
schatkist te verrijken, al is dat nog zo 
goed voor 't landswelzijn. 
Het wegbelasten van de extra-verdien
sten .in welke vorm ook, is een grote 

fout 111 ons belastingstelsel. . 
Het lijkt wel of we voor harder werken 
gestraft worden. Het is alsof onze be
lasting een soort straf op prestatie is. 
We betalen een soort boete ·voor 't 
betere werk dat we leverden en voor de 
grotere inspanning, die wij ons ge-
troost hebben 
Dit is niet jui�t. En het is te hopen, dat 
de verzachtende zalfjes, die in de troon
rede beloofd, werden a,an de belasting
betalers

! 
betrekking zullen hebben op 

deze mm of meer onredelijke vorm van 
belasting. 
�e zullen daar maar niet te vroeg over 
JU�c.hen en zoals altijd al mopperend en 
cnt1serend ons geld naar 't loketje van 
de ontvanger brengen. 
Het zou echter getuigen van wijs beleid, 
wanneer men de ext.ra prestaties, zoals 
,,?verwerk" en nuttige zaak-initiatieven 
met meer zou beboeten, maar stimu
leren. H. v. d. M.

Een schip voor Keulen! 
"Het is mijn grootste zorg, dat er over de gehele wereld nog millioenen kinderen zijn, die aan alles gebrek lijden. Zij hebben honger en kou en worden door velerlei ziekten geteisterd. Maar vooral voelen zij het gemis aan echte warme liefde. Alles moet worden aangewend om hen moreel en materieel te helpen"' Met deze woorden roept onze H. Vade; de Paus de �ehele Katholieke wereld op tot een krmstocht van liefde om de . geestelijke en tijdelijke noden t� lenigen waar wij kunnen. Vele landen hebbe� aan deze oproep reeds gehoor gegeven. , En ook Nederland dat in de rij van de Katholieke landen' nog steeds een zeer voorna�� plaats inneemt, mag hier nietachterbl11ven. 
Vier org,anisaties, De Katholieke Jeugdraad. �e s ,Bosch, Het R.K. HuisvestingsCOI?_tte te s Bosch; Het"Bureau BisschoppehJke Hulpactie te Den Haag en de Nederlandse Caritasmissie te Sittard hebben de organisatie van deze acti� over geheel Nederland ter hand genomen, onder hoge goedkeuring van het 
Hoogwaardig Episcopaat. En terwijl de nood en de ellende over de gehele wereld is verspreid in de Britse bezettingszone van Duitsl�nd is ze geco?�entreerd en naast de deur aanwezig. M1ll1oenen vluchtelingen zijn er opeengehoopt in g�bieden, waar vroeger slechts een kleme Katholieke minder-, heid woonde. 
Vele tienduizenden kinderen zwerven 
rond zonder ouders en zonder onderdak. 
�e worden �o goed mogelijk opgevangen 
m zgn. He1mstätten, maar het werk 
moet mislukken, als er geen hulp komt 
van buiten. En zo he�rst er bittere nood 
in de Kinde.r- en Jugendheimen, in de 
Stu�ente1�he1men en Schulingsstätten, in 
al die hutzen, waar de christelijke caritas 
is "'.erkzaam gebleven. 

De bedoeling nu van deze nationale 
actie is: voor deze vele duizenden in 
Duitsland en Oostenrijk een kerstpakket 
te verzorgen, waarin de glans zal liggen 
van een liefde, die heenreikt over de 
oceaan van verbittering en haat. 
De ingezamelde goederen zt11len per 
schip over de Rijn vervoerd worden 
naar Keulen of naar elders en van daar
uit verder worden verdeeld. 
Wat zal die vloot van naastenliefde aan 
boord hebben? We hebben een ruime 
keuze en daarom laten we hieronder 
even volgen, welke artikelen voorname- · 
lijk in .aanmerking komen. 
Levensmiddelen: brood en snoepbonnen 
(alleen de bonnen, die op Vrijdag 22 
October geldig zijn geworden), suik�r, 
magoi en andere soepproducten; pa kies 
puddingpoeder; blikjes melkpoeder; 
peulvruchten; visproducten in blik; geen
boter, vet en vlees 
Verder huishoudelijke artikelen, als zeep, 
zeeppoeder, tandpasta, tandenborstels, 
borstelwerk, schoensmeer, potloden, 
schriften, blocnotes, naai- en stopgarens, 
rozenkr;111sen, textiel en schoeisel. 
En wanneer ik al deze artikelen op som, 
hoor ik velen al zuchten, dat ook bij ons 
de nood nog groot is, dat wij onze eigen 
armen te verzorgen hebben en dat we 
onze Katholieke Thuisfront-afdelingen 
steeds moeten niogelijk maken, de pak
ketten voor onze jongens te blijven ver
zorgen. 
Maar al is dat alles wa;:ir, Nederland 
heeft hier een oude tr;:iditie. \Vie herin
nert zich niet alles, wat Nederland ge
daan heeft in de vorige oorlog voor de 
kinderen in het buitenland. En daarom, 
wanneer ze straks bij U komen aan
kloppen voor een bijdrage voor deze 
kerstactie voor Duitsland en Oostenrijk, 
vergeet dan alles, wat u het geven zo 
moeilijk maakt en draagt, als Katholiek 
en christen, uw gave bij, opdat ook door 
uwe medewerking Nederland hier zijn 
beste Christelijke traditie getrouw blijve. 

• Plaatselijk Nieuws
HERLEVEND BOXTEL

SEIZOEN 1948-1949
De kunstcommissie• van "Herlevend
Boxtel" heeft het culturele programma
1948-1949 samengesteld en biedt het
kunstlievende publiek van Boxtel hierin

• een viertal, kunstzinnig verantwoorde,
avonden.
Op Vrijdag 29 October wordt een klein
kunstavond gegeven door Wim Sonne
veld's Kleinkunstgezelschap (op het
ogenblik veruit het beste cabaret in ons
land).
Onder de titel: ,,'t Is historisch" brengt
Sonneveld met zijn ras-cabaretartisten 'n
stijlvol programma, waarmee reeds grote
successen geoogst werden en dat in de
Nederlandse per� onverdeeld gunstig
werd beoordeeld.
Op Donderdag 25 November brengt het
Amsterdams Toneelgezelschap (dat vo
rig seizoen "School der Dapperen" speel
de) het boeiende, moderne toneelspel
,,Van ander ras", geschreven door Ar
naud d'Usseau en James Gow.
De regie van dit stuk berust bij Louis
Saalborn.

VOLKSDANS. 

Voor jongens tussen, 17 en 21 jaar be
staat nog de gelegenheid de thans lopen
de cursus "Volksdans voor nieuwelin
gen" te volgen. Men gelieve met de op
gave (aan Jos. v. d. Laar, Pr. Bernhard
straat 7) echter niet te lang te wachten, 
om teleurstelling te voorkomen. 
K. A. B., afd. Boxtel. 
Het bestmir vraagt nu reeds de aandacht 
van de leden voor de eerste ontwik
kelingsavond op Woensdag 27 Oct. a.s. 
als opening van het komende winterpro
gram, met als inleider de Weleerw. Heer 
Kapelaan van Lieshout uit Helmond. 
Zie advertentie volgende week in Bra
bants Centrum. 
K.A.J. 

De pioniersgroepen zullen voortaan de 
1 e en 3e Woensdag van de maand gege
ven worden, terwijl de jongerengroep op 
Donderdag:ivond is komen te vervallen 
en verschoven is naar Vrijdagavond. 
Beide groepen vangen aan om 8 uur. 

NED. KATH. SCHILDERSSCHOOL 
,,ST. LUCAS" 

Bij de directeur van de R.K. Schilders
school "St. Lucas", Parallelweg Zuid 3 D 
te Veghel, kunnen nog steeds nieuwe 
leerlingen worden opgegeven. 
De directeur A. J. M. Notenboom, 
wiens benoeming in schilderskringen ten 

, zeerste werd toegejuicht, heeft de vol
gende bevoegdheden: L. 0. Handteke
nen, N.e. Schilderen, N IXa Handteke
nen en Decoratief tekenen, M. A. Hand
en Rechtlijnig tekenen. 
KAîHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUSPAROCHIE. 

Opgehaald op de bruiloft bij de familie 
Kerstens v. cl. Schoot, Nieuwstraat 166: 
f 5,62. 

SERVICE VOOR DE DAMES. 

Men kan zich nauwelijks voorstellen 
welke middelen de moderne vrouw te 
harer beschikking kan hebben om haar 
schoonheid te laten uitkomen al zou 
haar natuuriiikheid reeds geno�g zijn. 
Een blik in de speciaalzaak van schoon
heidsartikelen, de Parfumerie van' de 
heer M. J. van den Broek, Breukelse
straat 34, geeft er tenminste enig 
idee van. 
Met de vernieuwing van die weliswaar 
kleine, doch luxueuse zaak, is alles wat 
voor de moderne vrouw dienstig kan zijn 
om haar bekoorlijkheid te stimuleren, in 
grote verscheidenheid geëtaleerd. 
Naast de sortering Eau-de-Cologne, treft 
men er de fijnste parfum, crème, poe
der, de meest luxe toiletzeep en beno
digdheden voor de opmaak van toilet, te 
veel om op te noemen. 
Het is typisch hoe een interieur van be
trekkelijke afmetingen zo keurig en effi
ciënt kan worden ingericht als dit met 

deze Parfumerie is geschied. 
Het is, in één woord gezegd, een 
luxueuse winkelzaak, waaraan, zoals be
kend, een moderne Dameskapsalon is 
verbonden. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 5 tot en met t 1 Oct. 1948. 
GEBOREN: Andries W. M. zoon van A. 
Th. Verhoeven en H. C. de Jong -

Medespelenden zijn: Carla de Raet, Lou
di Nijhoff, Mies Hagens, Marie Hamel,
Paul Huf, Frits van Dijk, Wim Vesseur,
Johan Schmitz, Egbert van Paridon, Tabe 

Bas en Paul v. d. Lek.
Op Donderdag 9 December zal Anton
vaR Duinkerken (Prof. W. Asselbergs)
een voordracht houden over het onder
werp: ,,Rondom Sinterklaas". Anton van
Duinkerken zal in zijn causerie de ver
schillende merkwaardige aspecten van
het St. Nicolaasfeest belichten.

' Leonardus A. zoon van W. J. v. Wijk en 
A. Heesakkers - Elisabeth A. M. doch
ter van L. Fr. v. d. Oetelaar en J. M. v.
d. Hout - Geertruda A. P. dochter van

Na Nieuwjaar zal de vierde culturele
avond, waarover de onderhandelingen
nog gaande zijn, volgen.
Tezijnertijd zal men hierover nadere 

mededelingen doen. 
Er bestaat nog gelegenheid om zich als 
abonné van deze reeks culturele avon
den te laten inschrijven, terwijl de avon
den ook afzonderlijk bezocht kunnen 
worden, voor zover er plaatsruimte aan-

. wezig is. 

R.K. BOERENBOND. 
De R.K. Boerenbond, afdeling Boxtel, 
zal dit jaar haar winterprogramma aan
vangen met een Algemene Vergadering 
in het Parochiehuis van Lennisheuvel 
"Orion" op Maandag 18 October, des 
avonds om 7 uur. Het bestuur rekent 
op een flinke opkomst. Voor nadere bij
zonderheden zie advertentie in dit blad. 

SPORTCLUB R.K.J.B. 

De gymnastiek-oefeningen voor de J9n
ge Boerenstand beginnen aanstaande Za
terdag om 8 uur in de gymnastiekzaal 
van het UrsLdincnklooster. 
Personen, die ambitie hebben aan de 
oefeningen deel te nemen kunnen zich 
opgeven bij C. Vogels of a.s. Zaterdag 
vóór de aanvang der oefeningen .. 

Th. J. v. Kempen en M. P. Derks -
Ammanuel zoon van C. Bertens en C.
Kluijtmans - Adrianus A. zoon van J.

M. Nouwens en K. Henze.
ONDERTROUWD: Godefridus Rokven 
en Adriana van Schijndel. 
GEHUWD: Franciscus de Punder en 
Johanna M. C. Renders - Leonardus A. 
Kerssens en Johanna M. van der Schoot 

- Petrus H. Overmars en Petronella J.

A. van Roosmalen - Leonardus M. van
den Boogaard en Gerdina Voets.
OVERLEDEN: Martinus van Asvelt, 
oud 83 jaren - Carolina A. M. van de 
Loo, oud 5 weken - Hendrika van Hees 
weduwe van H. Hobbelen, oud 85 jaren 
- Adriana M. van den Akker, weduwe
van J. P. van der Miezen, oud 88 j -
·Johanna M. van der Meijden, weduwe 
van L. v. d. Langenberg, oud 82 jaren. 

Algemeen Nieuws 

DE NIWIN-KERSTPAKKETTEN. 

Met het oog op zeer vele verzoeken om 
inlichtingen vestigt de NIWIN er met 
nadruk de aandacht op, dat etiketten 
voor de Kerstpakketten niet alleen ver
krijgbaar zijn tegen de prijs van vijf gul
den, maar ook voor tweemaal f 2,50, 
in welk laatste geval op het etiket twee 
namen en adressen als afzenders kun
nen worden ingevuld. 

Een Jubeljaar 

"De dagen van 12 en 15 Juni 1924 zijn 
onuitwisbaar geschreven in de harten 
van allen, die ze hebben meegemaákt en 
meegeleefd"......... aldus lees ik in het 
verslag van de feestelijkheden, die plaats 
hadden bij de plechtige ontvangst van 
een der H. Bloeddoeken, die in dat jaar 
vanuit Hoogstraten in Boxtel terugkeer
den. En inderdaad, wanneer we de feest
nummers en extra· nummers, die aan 
deze plechtigheid gewijd zijn, naslaan, 
dan zien we, hoe geheel Boxtel in d.:rt 
jaar gestaan heeft in het teken ,.,an het 
H. Bloed.
En alleen degenen, die meer intiem zijn
ingewijd in de geschiedenis van het H.
Bloedwonder, weten, hoevele moeilijkhe
den hieraan zijn voorafgegaan. Maar
eindelijk werd dan in 1924 een aloude

' traditie in ere hersteld. En na een nood
zakelijke eeuwenlange onderbreking,
stroomden opnieuw de pelgrims naar
Boxtel, als een van de weinige bedevaart
plaatsen van het H. Bloed.
En zo trekt weer jaarlijks op Drievuldig
heidszoncbg de H. Bloedprocessie door
de straten van Boxtel, stil en devoot en
toch met luister en pracht.
In 1949 zal het 25 jaar geleden zijn, dat
deze kostbare panelen in Boxtel terug
keerden. Door de oorlogsjaren, die ach
ter ons liggen, is het aantal pelgrims
teruggelopen, onze eigen Boxtelse pro
cessie moet dringend met nieuwe groe
pen worden aangevuld en om dit moge
lijk te maken en tevens om dit jubilé zo
plechtig en waardig mogelijk te vieren,
is het op .de eerste plaats nodig, de in
teresse voor het H. Bloedwonder weer
levendig te maken. Het contact met
Hoogstraten en het bijwonen van de
Hoogstratense H. Bloedprocessie opende
nieuwe perspectieven ook voor Boxtel.
En daarom zal als eerste stap tot voor
bereiding van de feestelijkheden, op
Dinsdag 19 October a.s. in de Ark een
lezing worden gegeven over de geschie
denis van het H. Bloed door de Hoog
eerwaarde Heer Deken Lauwerys van
Hoogstraten. Talrijke ges'chiedkundige

Distributie= Nieuws 

NIEUWE BONNEN VOOR TABAK. 

Wijziging in de bonaanwijzing 
Van 24 October af zullen de bonnen 
voor tabak tegelijk met de bonnen voor 
voedingsmiddelen worden bekend ge
maakt. 
In de bonnenlijst van 21 October zullen 
derhalve bonnen worden aangewezen 
voor 6 rantsoenen tabak (tabakskaart) 
en 2 rantsoenen tabak (gecombineerde 
kaart), bestemd voor het tijdvak van 24 
October tot en met 6 November. 
In verband hiermede worden voor de 
week van 17 tot en met 23 October van 
de tabakskaart de bon Tabak 116 voor 
twee rantsoenen sigaretten of kerftabak 
en van de gecombineerde kaart de bon 
Tabak 119 voor één rantsoen sigaretten 
of kerftabak aangewezen. 

De Directeur van de Distributiedienst 
's-Hertogenbosch maakt het navolgende 

bekend. 
Scheerzeep voor kappers. 

Herenkappers komen voor de 12e en 
13e periode-· 1948, alsmede Ie en- 2e 

periode 1949 wederom in aanmerking 
voor scheerzeep. De aanvraagformulie
ren MD. 233-41 kunnen afgehaald 
en wederom ingediend worden in de 
week van 18-23 October 1948 aan het 
kantoor In den Boerenmouw 15, loket 
17. Bij indiening van het formulier moet
het bewijs van inschrijving 1948 van de
Vakgroep worden overgelegd.
Herenkappers, die niet in het bezit zijn 
van bedoeld bewijs van inschrijving, ko
men in geen geval voor scheerzeep in 
aanmerking. 
Voor de buitengemeenten wende men 
zich op de zitdagen tot de plaatselijke 
kantoren en uitreiklokalen. 

Uitreiking van rantsoenbonnen 
scheerzeep, 

In verband met de aanwijzing van bon 
Reserve H van de tab:ikskaart QA 808 
voor het kopen van één rantsoen scheer
zeep, zal aan alle mannelijke personen, 
geboren in 1930 of eerder, die niet in 
het bezit zijn van een tabakskaart QA. 
808 een rantsoenbon voor scheerzeep 
worden uitgereikt. Voor deze uitreiking 
dient de Tweede Distributiestamkaart van 
de betrokkene te worden overgelegd. De 
uitreiking vindt plaats vanaf 18 October 
a.s. aan loket 1 van het Distributiekring
kantoor, In den Boerenbouw 15 en voor
de kringgemeenten op de zitiagen ter 
plaatse. 

Verstrekking toewijzingen aan Hotel-, 
Café- en Restaurantbedrijven 

en Cantines. 
De Directeur van de Distributiekring 
's-I-Iertogenbosch maakt bekend, dat in 
de week van 18 tot en met 23 October 
1948 aan consumptieverstrekkende be-

OMGEVING 

gegevens, door hem zelf verzameld, zijn 
door de oorlogsrampen, die Hoogstra
ten heeft geteisterd, verloren gegaan. 
Maar alle gegevens, die deze historicus 
verzameld heeft over het H. Bloed, ble
ven gelukkigerwijze bewaard. 
Als professor aan het Klein . Seminarie 

van het Aartsbisdom Mechelen, dat in 
Hoogstraten is gevestigd, heeft Deken 
Lauwerijs zich steeds geïnteresseerd 
voor de geschiedenis van het H. Bloed 
en niemand beter zal ons dan ook hier
over een interessante avond kunnen 
bezighouden. 
Om dat de verzorging van versthillende 

nieuwe groepen in de Boxtelse processie 

nog heel wat werk z:il meebrengen, is 
het H. Bloedcomité in contact getreden 
met de Kunstenaar Lucas van Hoek, die 
voor de oorlog (in 1938) een praalstoet 
heeft ontworpen voor de jubelfeesten 
van 0. L. Vrouw van Hanswijk te 
Mechelen. Bovendien was hij de ontwer
per voor een geheel nieuwe processie in 
Scherpenheuvel na de oorlog. 
En thans is het zover, ebt het ontwerp 
voor een geheel nieuwe H. Bloedproces
sie, die jaarlijks in verschillende gedeel
ten zal worden opgebouwd, aan hem is 
opgedragen. 
Met de rijke ervaring, die de Heer van 
Hoek op dit gebied heeft opgedaan, en 
met een concept van de nieüwe Boxtelse 
processie, zal hij op deze avond, in aan
sluiting op de lezing van Deken Lau
werijs, spreken over processie in het al-
gemeen ........ . 
En omdat de geschiedenis van het H. 
Bloed zo nauw verbonden is met ieder 
Boxtelaar, verwachten we ook zeker; dat 
deze .avond slagen zal. 
Verschillende personen zijn voor deze 
avond uitgenodigd en ...... wat niet an-
ders kan...... verschillende personen 
werden ve'rgeten. Maar allen, die be
langstellen in het herstel van de aloude 
traditie en allen, die Boxtel willen doen 
herleven tot de bedevaartplaats, die het 
vroeger geweest is, zijn hier welkom. 
Voor nadere bijzonderheden verwijzen 
wij naar de advertentie elders in dit blad! 

drijven en cantines coupurekaarten voor 
kQffie enz. worden uitgereikt voor de 
12de en 13de periode 1948, eventueel 
voor de 12de en 13de periode 1948 en 
1 ste en 2de periode 1949. 
De uitreiking geschiedt op vertoon van 
de codekaart van het Centraal Distribu
tiekantoor en het Bewijs van Lidmaat
schap van de Bedrijfshoreca en tegen 
inontvangstneming van de kaart MD. 
249-02 of MD. 249-05 (voor 29000
nrs.). De uitreiking aan belanghebben
den in 's-Hertogenbosch geschiedt in het
Kringkantoor, loket 27 op de volgende
dagen:
Donderdag 21 October: 

codenummers 9000 t.e.m. 9157. 
Vrijdag 22 October: 

codenummers 29000 t.e.m. 29253. 
Zaterdag 23 October: 

codenummers 9500 t.e.m. %30. 
De belanghebbende1; in de overige aan
gesloten gemeenten kunnen zich op de 
zitdagen tot de plaatselijke kantoren 
wenden. 
Deze publicatie treedt in de plaats van 
de gebruikelijke oproepberichten. 

Mededeling aan Handelaren. 
Invoering tweekelijkse inlevering van 

consumentenbonnen. 
De Directeur van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
verband met de invoering van de twee
wekelijkse inlevering van consumenten
bonnen de inleveringsdagen voor de 
handelaren in de distributiekring 's-Her
togenbosch met ingang van 11 October 
1948 als volgt zijn vastgesteld. 
BOXTEL: :?de inleveringsweek: 
Dinsdag 19 October: bakkers. • 
Woensdag 20 October: detaillisten (co-

denummers ongewijzigd). 
Donderdag 21 October: detaillisten (co

denummers ongewijzigd). 
Vrijdag 22 October: detaillisten textiel 

en producenten. 
HAAREN: :?de inleveringsweek: 
Maandag 18 October: bakkers en detail

listen voedings- en genotsmiddelen 
en industriële artikelen. 

LIEMPDE: :?de inleveringsweek: 
Dinsdag 19 October: bakkers, detaillis

ten textiel en tabak en producenten. 
Inleveren van 9-12.30 uur. 

ESCH: :?de inleveringsweek: 
Dinsdag 19 October: bakkers en detail

listen textiel en tabak. Inleveren van 
13.30-15.30 uur. 



October 1948 -
Wij kunnen niets als 't onze be
schouwen, behalve 't tegenwoordige 
ogenblik. Het verleden is weg, het
toekomstige is er nog niet. Het 
enige, waar het op aan komt is het
tegenwoordige ogenblik goed te be
steden. (Socrates). 

De wereld leeft in de ban van de ner
veuze spanning, die door de dans van de 
grote mogendheden op het (gevaarlijk) 
slappe koord boven Berlijn, wordt ge
wekt. 
Berlijn . . .  , , .  He·t Berlijnse conflict heeft 
de vijandige verhoudingen tussen Oost 
en West reeds zodanig toegespitst, dat 
de wereld weer in twee vijandige kam
pen is verdeeld. 
Men zoekt naar een oplossing : 
In Parijs werd de assemblee der 58 ver
enigde naties geopend, dcch hier sabo
teert Visjinsky, de Russische delegatie
leider, de vredesplannen en blijft zelf 
met de stok achter de deur. 
Overal wordt de mobilisatie-machine na
gezien : De Beneluxlanden en Frankrijk 
en Engeland vergaderden voor gemeen
�chappelijke defensieplannen, En Chur
chill, wiens uitspraken weer opgeld doen, 
verklaarde dat de vernietiging der 
atoombom door Amerika, zelfmoord zou 
betekenen. 

- Anthonie Eden beweerde, dat alleen de
conferentie met de wapenen Rusland tot 
andere inzichten zou kunnen brengen, 
terwijl Paul Spaak de Russische handel
wijze verlammend noemde voor de 
UNO, omdat de Verenigde Naties ver
plicht werden hun heil in regionale ver
dragen te zoeken, nu Rusland in elk 
land blijft voortgaan met het kweken 
van vijfde colonnes, waarbij die van Hit
ler vergeleken, maar Padvindersbewegin
gen waren. 
Zo confereren, bewapenen, beschuldigen 
en wanhopen we maar door, zonder nog 
in het goede te geloven, integendeel met 
de wetenschap, dat dit alles toch op 'n 
zeker moment tot de verschrikkelijke 
uitbarsting zal leiden. 
Maar ergens op deze verkeerde wereld 
bidden eenvoudige mensen het rozen
hoedje. En zij voeren hiermee de beste 
conferentie, en hanteren het beste wa
pen : de liefde. Want de hemel is geen 
Kremlin, 0. L. Heer · kent geen veto en 
een betere sub-commissie dan Maria is 
in de October-maand niet te vinden. 
Deze biddende mensen tonen het leer
geld, dat reeds eerder aan een ver
schrikkelijke wereldoorlog betaald is, 
goed besteed te hebben. 
Terug naar de rozenkrans ! 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

O.D.C. - Gudok 5 - t
Wiihelmina 3 - O.D.C. 2 1 - 2
Blauw Geel 3 - O.D.C. 3 5 ;: 3

Toontje Meurs neemt afscheid als 
actief voetballer. ' 

Op ve.rzoek van trainer Jackson, is A. v. 
Meurs (beter bekend als "Toontje 
Meurs") benoem·d als technisch leider 
van het te elftal van O.D.C. Het gevolg 
hiervan is, dat een van onze grote sport
figuren van het voetbalterrein als actief 
voetballer verdwijnt. Toon, een der bes
te spelers van O.D.C., bracht iedereen 
in bewondering door zijn technisch maar 
vooral tactisch spel. Maar vóór alles was 
het zijn sportiviteit, die hem tot op de 
hoogste sportladder bracht, 
Het voorbeeld dat hij in ongeveer 500
wedstrijden, die hij voor O.D.C. heeft 
gespeeld, heeft gegeven èn als aanvoer
der èn als speler, heeft zeer zeker zijn 
vruchten afgeworpen. 
Voor deze buitengewone verdiensten, 
had Toontje Zondagmiddag een kleine 
huldiging in ontvangst te nemen, 
In _een korte maar kernachtige speech, 
schilderde de Heer Laeijendecker voor
zitter van de Afdeling Voetbal, Toontje 
als sportman., waarbij hij zijn spijt be
tuigde, dat er geen luidsprekers aanwe
zig waren, want het liefst zou hij het 
over heel Boxtel willen laten weergal
men, de 0rote waarde die er van zulk 
een sportfiguur uitgaat, en hoe dit niet 
genoeg kan worden gewaardeerd. 
Mevrouw van Meurs werd eveneens of 
beter gezegd, allereerst in de huldigino 
betrokken, en ontving bloemen, waarn� 
Toontje een cadeautje kreeg van de eer
ste elftal-spelers, en een van O.D.C. 
Toon dankte geroerd voor de onver
wachte huldiging, en sprak de hoop uit 
nog vele jaren zijn beste krachten te 
kunnen geven aan O.D.C., zij het dan 
ook in andere vorm 

'Direct hierna begon ·de wedstrijd O.D.C. 
�Gudok, die een levendige strijd te 
zien · gaf, en reeds in de eerste minuut 
volgde een prachtige aanval van , Gudok 
over links, waaruit de linksbinnen kei
hard naast kogelde. 
O

_.
D.C. kwam gauw en goedkoop aan de 

le1dmg, want een ongevaarlijk schot van 
v. d. Boogaard liet de Gudokkeeper door
z'n handen glippen en het was 1 -0. In 
de O.D.C.-achterhoede liet men nogal 
eens steken vallen. Dekkers kon niet 
goed op toeren komen en Peynenburg 
verwaarloosde het dekkingssysteem. Ge
lukkig stond Wagenaars als de bekende 
rots, zodat het gevaar kon worden oe
k�erd_ En weer ·had O.D.C. geluk. Een 
m1strap van een der Gudok-backs
bracht Pennings in vrije positie en zijn 
schot was raak 2-0. 
Ofschoon van overwicht van geen der
partijen kon worden gesproken, waren 
ae a�_nvallen van O.D.C. toch veel ge
vaarl�Jker dan van de g.isten, en het was 
nog m de eerste helft dat Hazenbero 
met een goed doelpunt 'de stand op 3-0 
bracht. 
Met deze veilige voorsprong kon O.D.C.
de tweede helft met vertrouwen tege
moet zien. Reeds de twee eerste a;:inval
len waren veelbelovend, Allereerst moest

de Gudok-doelman met een zweefsprong 
zijn doel voor een schot van Penning 
voor _doorboring behoeden, en direct 
hierop kopte een der Gudok-verdecligers 
het harde schot van v. d. Boogaard uit 
het doel. 
O.D.C. had het gehele spel in handen,
en Gudok begon ten einde raad met de 
buitenspelval. Nadat verschillende opge
legde kansen, geboden door Schalks en
Bergwe_rff, waren verknoeid, was het 
tenslotte A. Pennings die zich door de 
Gudokverdediging wrong, om de uitgelo
pen doelman kansloos te passeren. 4-0.
O.D.C. blijkbaar indachtig "voor wat
hoort wat", gaf Gudok een tegengoal 
cadeau. Hoe het ook zij, of Bertens door
de zon verblind was, wij weten het niet, 
maar het schot dat hij liet gaan, was 
toch .zeker houdbaar. 
Het antwoord van de O.D.C.-voorhoede
liet niet lang op zich wachten. Nauwe
lijks afgetrapt of no. 5 lag in het Gudok
cloel. Hierbij bleef het, en de bestspe
lende ploeg had gewonnen,
Het 2e elftal klopte in Den Bosch Wil
helmina 3, en het 3e  elftal zag zoo waar
kans om na met 3-0 te hebben voor
gestaan met 5-3 van Blauw Geel uit
Veghel te verliezen, 
Voor Zondag is het programma : 

Ons Vios - O.D.C.
O.D.C. 2 - Zwaluw 2
O.D.C: 3 - Blauw-Geel 3

Voor alle elftallen geldt, de volle 1 00 %.
Voor belanghebbende wordt er op gewe
zen, dat Zondagmiddag om 10 minuten 
over half 2 de trein vertrekt naar Til
burg en dat de Stadsautobusclienst 
bussen klaar heeft staan om de suppor
ters van het Station naar het Vios-ter
rein te vervoeren. 
O.D.C.-JUNIOREN.
Deze week begint voor de Junioren de 
competitie. Voor 5 elftallen is een wed
strijd vastgesteld. Voor de liefhebbers 
vermelden we, dat . er thuiswedstrijden 
zijn. Zaterdag 3 uur : ODC 7-Rhode 7 
en Zondag 1 2  uur O.D.C. 4 (A)-Blauw
Geel 4, waarna- ODC 6 speelt tegen 
Concordia SVD. 
Gezjen de zorg w'elke de laatste maan
den a;:in de jeugdelftallen besteed is, 
wordt met vertrouwen de a.s competitie 

_ tegemoet gezien . 
Laten de jongelui door trouwe opkomst 
en sportieve wedstrijden tonen de be
langstelling der ouderen waard te zijn. 
Veel succes, maar sportiviteit bovena_l ! 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

St. Michielsgestel - Boxtel 5 - O 
Boxtel 2 - Schijndel 3 0 - 2 
Boxtel 3 - Avanti 2 2 - 1 

Er waren voor St. Michielsgestel ver
schillende factoren aanwezig om een 
, ,geladen" ploeg in het veld te zenden : 
Een smadelijke 8-1  nederlaag, die nog 
vers in het geheugen lag, een wel zeer 
matige competitiestart na de successen 
van vorig jaar en. , , , , ,  een mentaliteit in 
de ploeg, die veel te wensen overliet. 
Zo kon het dus gebeuren, dat Boxtel 
reeds voor de aanvang van de wedstrijd 
wist, dat St, Michielsgestel deze wed
strijd persé wilde winnen. Men nam dit 
alles nog al erg bezadigd op en onwille
keurig groeide er in elk Boxtel-brein 
deze tactiek : 
Laat St. Michielsgestel haar ' overwicht, 
haar indrukwekkende geestdrift en haar 
vaste wil om te winnen, wij slaan al deze 
illusies met een nuchtere "aanval-met
doelpunt" wel aan diggelen. Maar Boxtel 
sloeg niets aan diggelen, hetzij haar 
eigen overwinningskansen, want vanaf 
het moment, dat de Gestelse aanvalslei
der Van Ekert de bal aan het rollen 
bracht, nam men een verdedigende hou
ding aan, trok de kanthalves angstvallig 
in het doelgebied, verzuimde het magi
sche vierkant te bewaren (de binnenspe
lers vormden geen verbinding deze mid
dag) en . . . .  , ,  - hoe is het mogelijk in 
het S.S,-systeem? - de buitenspelers 
werden te stiefmoederlijk bedeeld bij de 
aanvallen om ook maar iets wat op aan
val leek op te kunnen bouwen, 
In het hoge spel, dat de gehele wedstrijd 
aangehouden werd, zouden zij trouwens 
al evenmin als de andere voorwaartsen 
een kans gekregen hebben tegen de 
stugge geel-zwarte verdedigers (St. M. 
Gestel had de oude beest_jes nog eens 
vai:i st;:il gehaald), die hen met een goede 
kop-techniek gemakkel ijk de baas ble
ven. Doch hun voorhoedespelers konden 
aan de forse trappen, waarmee ze hun 
terrein zuiverden, ook niet de gewenste 
afwerking geven. In de fanatieke duels 
met de Boxtelse verdedigers schoten zij 
daarvoor in vaardigheid en fantasie te-
kort. Tot de rust althans . . . . .  . 
Na de rust, toen iedereen verwachtte dat 
de Rood-W!itters nu wel eens eindelijk 
zouden · aanhalen voor de genadeslag, 
gaf het ongelukje, dat doelman Leyten 
trof toen hij de b;:il al struikelende los 
moest laten, aan Gestel de kans om te 
doelpunten en, , . . . .  d;:iardoor de wed
strijd te winnen, want deze troef was 
voor St. Michiels-Gestel-van-Zondag van 
veel meer waarde dan alle speelkaarten 
die Boxtel in handen had en niet uit 
durfde spelen tegen de robuuste - maar 
altijd sportirve - geel-zwarten. 
En toen scheidsrechter v. Eck enkele mi
nuten later van;:if het middenterrein zijn 
pet naar een in de doelmond stuitende 
bal wierp, was het 2-0. Met zulk mid
delmatig spel en met zulke pech durfde 
Boxtel de poging om het 9pel te verleg
gen, niet meer aan. Het werd door ont
stellende fouten 3-0, 4-0 en zelfs 
5-0 voor St. Michielsgestel, ctat zich 
volkomen verdiend en prachtig revan
cheerde en dat het in de vorm van j .l .  
Zondag wel zal rooien in de competitie. 
Maar de rood-witters moeten beslist uit 
een anifer vaatje gaan t;:ippen, dan uit 
dat wat Zondag aangeslagen werd. We 
weten echter, dat het heel w;:it anders 
kan en dat is een geraststelling na zo'n 
formid;:ibele off-day. 

-0-

Boxtel 2 moest met 2-0 de vlag strijken 
voor het sterkere Schijndel en g;:iat nu 
voorlopig een wat bescheidener rol 
spelen. 

Het derde elftal, een ploeg met goede 
jeugdige krachten, won haar tweede 
wedstrijd tegen Avanti met 2-1 . 

-o-

A.s. Zondag krijgt Boxtel I Udi op de
thee. Er - is voor Boxtel in deze ontmoe
ting nog altijd zoiets als een te vereffe
.nen rekening. • Maar er zal wat meer 
geestdrift dan Zondag bij te pas moeten 
komen, wil men winst boeken. 
De reserve-elftallen gaan naar Den Dun
gen om er allerwaarschijnlijkst eén zwa
re strijd te voeren. 
D.V.G. - Maliskamp O - 3.
D.V,G, speelde Zondag j .l .  thuis tegen 
het voor het eerste jaar · in de vierde
klasse spelende Maliskamp. 
Voor de rust speelden beide partijen een
goede partij voetbal, waarbij de Malis
kamp-keeper niet over geluk te klagen 
had. Voortdurend was D.V.G. in de aan
val, maar voor doel wilde het niet vlot
ten, althans de kogels, die nu en clan 
werden ;:ifgevuurd, troffen geen doel.
Maliskamp zette zo nu en dan slechts 
een aanval op touw, die dan niet van 
gevaar was . ontbloot. De rust ging in
met een 0-2 voorsprong voor M;:ilis-
kamp. . 
Na de rus� zette D.V.G. direct een ge
weldig offensief in en in de eerste mi
nuut scoorde men reeds. Dit doelpunt 
werd echter door de scheidsrechter ge
annuleerd. Even later weer een zuiver 
doelpunt, dat weer door de scheidsrech
ter werd geannuleerd, ofschoon er geen 
vuiltje aan de lucht was, Door deze 
tegenslag scheen het gehele D.V.G.-elf
tal van woede te barsten en er werd een 
grote fout begaan. Met geweld wilden 
ze door' de Maliskamp-verdediging, die 
steeds op haar post was. Bij een snelle 
uitval van Maliskamp, veroorzaakte de
D.V.G.-spil een penalty, die werd inge.
schoten, 0-3. Even later kreeg Malis
kamp weer een penalty. Toen gedroeg 
men zich echter zeer sportief. De DVG
keeper nam de bal van de D.V.G.-spil
zijn borst, doch de scheidsrechter floot... 
penalty. De Maliskamp-miclvoor plaatste 
zich achter de bal en schoot moedwillig 
hoog over. Hierdoor aangemoedigd trok 
DVG weer ten aanval, maar met te on
besuisd spel, ' zodat doelpunten uitble
ven. Toen begon de scheidsrechter in te 
zien, dat hij verkeerd had gehandeld, en 
het regende vrije trappen tegen Malis
kamp, ook al was het de schuld van een
DVG-er, Eenmaal was het zelfs zo 
sterk, da(, toen de DVG-linksback ge
heel vrijstaande, _de bal met de hand op
ving, de scheidsrechter D.V.G. een vrije 
trap toekende. Dit alles mocht echter 
niet baten. En het einde kwam met een 
0-3 overwinning voor Maliskamp,
Ofschoon DVG na de rust te hard be-

• gon te spelen, bleef Maliskamp zeer
kalm en toonde hun sportiviteit. 
Laat deze nederlaag van D.V,G. een
waarschuwing zijn, dat het niet met 
hard spel is te halen. D.V.G.-ers voet-

balt met verstand, dan alleen �an er iets 
bereikt worden. 
HOCKEY-NIEUWS. 

M.E.P. III - Zwart Wit IV (Breda).
Ook va.or het derde elftal draaide de
competitie weer op volle toeren. Het be
gon al direct met een moeilijke wedstrijd 
tegen Zwart-Wit IV. Voor de rust 
bouwden onze jongens enkele goede 
aanvallen op en zagen zelfs kans een
maal te scoren ( 1 -0). Na de pauze
moest M.E.P. toezien, dat de Zwart-Wit 
voorhoede uit een der vele strafcorners 
de gelijkmaker in de touwen joeg ( 1 - 1).
Beide partijen kropen nog eens door het 
oog van de naald, en M.E.P. moest zich 
tevreden stellen met een gelijk spel. Laat 
de moed niet zakken jongens. Volgende
keer beter. 
De dames van M.E.P, II, die in Schijn
del tegen Hopbel II uitkwamen, brachten 
een. 2-1  overwinning mee naar huis, 
terwijl de junioren van M.E.P. eveneens 
vanuit Schijndel een 3 - 1  overwinning 
uit het vuur konden slepen, 
R.K.S.V. ,,BOXTEL", Afd. Korfbal. 
Ook de afd. Korfbal kreeg Zondag een 
flinke nederlaag te incasseren. Met 7-1 
moest Boxtel het  onderspit delven tegen 
Oranje Wit 2. Reeds voor de rust had 
Oranje Wit een 4-0 voorsprong. In het 
begin der 2e helft wist Boxtel het enigste 
puntje te scoren en de eer te redden. 
Oranje Wit wist nog 3 maal te scoren, 
zodat de eindstand 7- 1 in het nadeel 
van Boxtel werd. 
TAFEL TENNISNIEUWS. 
Àdvance 1 heeft de eerste wedstrijd in 
de Res. Hoofdklasse tegen Pieus met 
6-4 vertoren. Ondanks deze nederlaag
kan het eerste team met een gerust hart 
de volgende wedstrijden tegemoet zien. 
Het • was geen pech dat onze jongens 
deed verliezen, wel de gevoerde tactiek
die in deze hogere klasse, waar men elke 
nieuwe wedstrijd volgens een nieuw 
systeem speelt en waarbij van te voren 
plan de campagne is op?emaakt, in ver
band met d� volgorde der spelers, aan
val, verdediging of afbrekend spel, men 
gaat soms zover, dat n1en zijn eigen spel 
laat gaan om een ander op zijn zwak
kere plek aan te pakken. Hierin is nog 
veel te leren. 
J Moerdijk was in grootse vorm en wist 
o.a. van de Eindhovense kampioen te
winnen. 
Advance 2 speelde gelijk tegen Cor du
Buy 1 en de Advance Dames verloren 
vriendschappelijk tegen Cor du Buy
Dames. 
Advance I gaat a.s . Zaterdag bij P.T.T. 
in Nijmegen op bezoek voor de compe
titie. De Nijmegenaren gelden hier voor 
de kampioenscancliclaten, dus zal het op
passen zijn. 
Zondag zijn in Breda de Brabantse Tafel
tenniskampioenschappen 1 948, spelers uit 
verschillende klassen nemen hieraan uit 
Boxtel deel. 

MONTGOMERY, West-Europa's generalissimus 
Zijn leven lang vocht hij tegen verouderde systemen 

Er i s  in de laatste wereldoorlog geen ge
neraal geweest, die groter successen 
heeft behaald dan Bèrnard Law Mont
gomery. Hij speelde van de eerste dag 
af, dat hij het bevel kreeg over een 
leger, het hoogste spel dat een man in 
zijn positie zich ooit had durven veroor
loven. Hij wierp ee_n reeks van heilige 
huisjes op militair en politiek terrein om
ver en verwierf zich een onvergelijkelijke 
populariteit naast een schare van mach
tige tegenstanders. 
Niet alleen in het vijandelijke kamp, 
maar ook in geallieerde kringen kweek
te hij verbittering. Ondanks alles ging hij 
zijn eigen weg. Een eenzame in een 
woestijn van middelma�gheid. Een har
de vechter evenwel, die juist in een 
woestijn zijn eerste glorie bevocht. 

INVASIE VOOR 900 JAAR. 
Montgomery stamt uit een ges-Jacht van 
grote voorvaderen. Hij is de nazaat van 
een Montgomery, die meer dan negen 
honderd jaar geleden onder \Villem de 
Veroveraar de eerste invasie van Angel
Saksen in Frankrijk tot een succesvol 
einde wist te brengen en hij heeft zijn 
voorv;:ider in kwaliteiten verre over
troffen ! 
"Monty", zoals geheel de wereld hem 
bij zijn populaire naam pleegt te noe
men, is  geen be1vinnelijk mens, Hij heeft 
een harde opvoeding gehad en zijn 
levenslange strijd tegen de bierkaai van 
conventie en conservatisme heeft een 
stempel op zijn persoonlijkheid gedrukt. 
Tot zijn overwinningen in Afrika was hij 
een onbekend stafofficier alleen in 
legerkringen gevreesd om ;ijn felle cri
tiek en bij enkele ze<';r hoge offîcieren 
als een man met meer dan normale ca
paciteiten. 
Bernard Law werd in 1 887 oeboren in 
Kennington in Engeland als derde zoon 
van een Anglicaans hulpprediker, die 
twee jaar later als bisschop naar Tasma
nië werd uitgezonden. Zijn prille jeugd 
bracht hij door in een land, dat clestiï°ds 
werd beschouwd als liggende aan het 
einde van de wereld, waar de bescha
ving practisch nog niet was doorge
drongen, M;:i;:ir toen de familie Montao
mery in 1 901 naar patria terugkeerde 
was Bernard een u i t  de ,kluiten gewas'. 
sen knaapje, dat op de "public-school" 
waarop h_ij werd geplaatst, het · hoogst�
woord wist te voeren . .  , , , .  

NAAR SANDHURST • 
O_mdat hij eigenlijk niet wist wat hij
wilde worden, vroeg hij om gepb;:itst te 
worden in de klas voor toekomstiae 
militairen. Zijn vader was niet al te z;er 
in zijn schik met deze keuze van Ber
nard, doch legde zich er bij neer om
dat het naar zijn opvattingen wel de 
wil des Heren zou zijn. 
Als een der beste leerlingen van zijn 
klas werd de jonge Montgomery op de 
bekende officiersacademie te Sanclhurst 

geplaatst en ook daar maakte hij uitste
kende vorderingen. 
De eerste wereldoorlog leerde hem wat 
het zeggen wil om een goed officier te • 
zijn : aan het ho'ofd van zijn peleton een 
bajonetaanval ondernemend aan het 
front in België, werd hij op één dag 
tweemaal gewond. Meer dood dan le
vend bracht men hem 's avonds naar een 
frontverbanclplaats. Daar achtte men het 
eigenlijk niet lonend een zo zwaar ge
wonde nog, naar het hospitaal te bren
gen, maar ,omdat hij 's nachts niet stierf, 
werd hij de volgende dag toch naar En
geland g�transporteercl. Toen Montgo
mery hersteld was kwam hij - bevor
derd tot majoor - weer naar het vaste
land terug en kreeg later de tijdelijke 
rang van luitenant-kolonel. 

, 
OOK HET HART SPRAK 

Zoals zovele principiële vrijgezellen zag 
Monty zich op middelbare leeftijd plot
seling gewikkeld in een liefdesidyl le. 
Hij huwde de dochter van een Brits 
functionaris in India, welke vrouw hem 
reeds 10 ja;:ir later ontviel. De dood van 
zijn ,vrouw is voór Montgomery de 
grootste slag in zijn leven geweest en 
er ging lange tijd overheen voordat hij 
weer de oude was. 
Montgomery heeft, als vele Britse offi
cieren, in zijn loopbaan verschillende 
standplaatsen gehad, die over het oe
hele Britse imperium verspreid l igg;n. 
Egypte, Palestim, India en het moeder
land hebben alle hun steden, waar hij 
het bevel heeft gevoerd over kleine of 
grote legeronderdelen, Vooral in het 
Midden-Oosten heeft hij vele jaren door
gebracht, voordat de roemruchte maan
den ;:ianbraken waarin hij met zijn ;:icht
ste leger voortjoeg door de woestijnen 
van Libye en Tunesië om Duitsland zijn 
eerste grote nederlaag toe te brengen. 

HIJ KREEG GELIJK OOK . . . .  
Waarom werd hij einde 1 942 eigenlijk 
met het commando daar belast? 
Wel, Monty had zich tijdens zijn loop
ba;:in onclerscheiclen als een officier, die 
er volkomen andere ideeën op na hield 
dan de mannen in Londen, die op de 
departementale bure;:iux de richtlijnen 
voor opleiding, en inwendige dienst 
s;:imenstelden. 
Hij wist het altijd beter en meestal kreeg 
hij nog geliik op de koop toe. Hij ont
bc:iod als kolonel zijn generaals bij zich, 

· inplaats bij hen om een onderhoud te
verzoeken. Hij strafte zijn ondergeschik
ten desnoods tegen de voorschriften in.
In 1 942 was het strijdtoneel in Afrika 
een slagveld, waar vele Britse generaals 
hun onkunde kwamen bewijzen. Zij zet
ten een a;:inval op touw, voerden hem 
uit, verloren de slag en gingen terug 
naar Engeland. Ook Montgomery werd 
daar sceptisch a;:invaard. Ook hij toog 
met noeste vlijt aan de slag. 1 Hij maakte plannen en - iets wat 
anderen over 't hoofd hadden gezien -

Kleine Weetjes 
MODERNER DAN NYLON : 
DE BREMDRAAD.
De geschiedenis leert ons, dat de ont
beringen geleden gedurende de oorlo
gen de verbeeldingskracht der uitvinders 
prikkelen en gelegenheid zijn tot ont
�ekkingen, die de omstandigheden over, 
leven. 
Zo is er weer een nieuw textiel-mate
riaal uitgewerkt : de brem vezel. Dit
boompje, dat met gele bloemen de heu
vels van • Zuidelijk Frankrijk bedekt, is 
reeds in drie vezelfabrieken in exploita
tie. Men bestudeert' op het ogenblik de
systematische uitbreiding van deze cul
tuur, Het programma voorziet, dat 
Frankrijk binnenkort jaarlijks ongeveer 
20.000 ton bruto-vezels zal voortbren
gen, hetgeen haast overeenkomt met 
haar - vlasindustrie. Van de andere kant 
zullen belangrijk,: onderproducten van 
de bremstuik worden vervaardigd : bord
papier, spartéine, basis. 
PIJPLEIDING IN ZEE. 
Er worden momenteel petroleumschepen 
gebouwd, die 25.000 ton bereiken, ter
wijl er plannen bestaan voor schepen, 
die 40.000 ton zullen verplaatsen, d.w.z.
·net zoveel als de zeer grote passagiers·-
boten.
De diepgang van d�ze schepen is in de
havens, waar zij gewoonlijk aanleggen, 
niet meer voldoende.
In Frankrijk is men op het idee geko
men om een onderzeese pijpleiding te  
leggen, die vanaf de haven van Sète zich 
tot 3 km ver in de Middellandse Zee 
uitstrekt. 
De schepen liggende aan het uiteinde
van deze reusachtige sta,len buizen, met 
een inwendige middellijn van 30 cm, 
zullen er de petroleum uitstorten, die 
door pompen geleid zal worden naar de 
tanks van de raffinad_erii, die op het 
vasteland langs de spoorweg gelegen is.
EEN ROMEINSE STAD ONDER ZEE.
Sinds enige tijd werden nasporingen ver
richt, in de kleine Golf van Fos-sur-Mer, 
niet ver van de monding van de Rhöne, 
teneinde er de herkomst na te gaan van 
bepaalde leemproducten, die onderzee
jagers uit de zee hadden opgediept, 
Men is opnieuw gaan duiken, ditmaal
met de hulp van een vliegtuig van de -
marine, en deze pogingen hebben tot
resultaat gehad, dat men, op ongeveer 
35 m diepte, de aanwezigheid ontdekt 
heeft van een oude Romeinse stad, nog 
in volkomen goede staat, die zich over 
meerdere honderden meters uitstrekt, en 
die in de zee is weggezonken in,een tijd
perk dat men nog _niet heeft • kunnen 
vaststellen.
Duikers hebben Romeinse vazen en pot
ten naar de oppervlakte gebracht. Twee 
massief-gouden beeldjes heeft men nog 
niet van de rotsen kunnen loskrijgen,
waarin ze zich hadden vastgezet. 

wilde niet in de aanval gaan zonder te
beschikken over voldoende reserves. 
Hij na�1

1 
a!thans voor zijn eigen gevoel, ,

geen ns1co s .
Toen Montgomery tenslotte tot de aan
,;al overging, dreef hij de vijancf in één 
ruk meer dan tweeduizend kilometers 
voor zich uit. Dank zij zijn bezielende 
leiding, zelf dag en nacht in touw, wer
den de critieke phasen het hoofd gebo
den en een tweede stoot deed Rommel
zijn biezen pakken. 

KLl!INERENDE CRITIEK
De· overwinning in Afrika hebben Monty
zijn populariteit gegeven. l:fij werd hoog 
geroemd, toen hij een paar dagen met 
verlof in het vaderland kwam. Hij werd 
er ook gesterkt in het besef . dat zijn 
methodes de jui�te waren.
En zij, die het niet met h.em eens waren?
Zij trachtten zijn overwinningen te klei
neren door uiteen te zetten, dat niet 
Montgomery, doch zijn chef Alexander 
de grote man was geweest. 
Deze kleinerende critiek heeft echter
geen invloed gehad op zijn benoeming 
als opperbevelhebber van het invasie
leger voor de landingen in Normandië. 
Vooral Winston Churchill zag de grote 
capaciteiten van deze generaal Immers, 
na El Alamein had hij nog een reeks van 
successen bevochten op Sicilië en in 
Italië ! 
Het eerste veldtochtsplan voor de in
vasie, opgesteld buiten medewerking van 
de veldmaarschalk, werd door deze ab
soluut afgewezen. Hij had de zelfde cri
tiek als eertijds in Afrika : de sterkte 
aan manschappen en materiaal was veel 
te gering.
Monty is geen man, om zijn tegenstan
ders te onderschatten. Als hij zijn veld
tochtsplan heeft ontworpen is hij echter 
zeker van de overwinning. 
Dat bleek vooral na de landingen in 
Frankrijk, toen het invasieleger in Nor
mandië een paar weken vast kwam te 
zitten. Tegen een lawine van critiek 
moest hij optornen, en hij kreeg zijn 
zin en vernietigde inderdaad de Duitse 
hoofdmacht, 
De communistische pers vertelde dezer 
dagen, dat Montgomery's enige verdien
ste was, dat hij in de slag om Arnhem 
tevergeefs duizenden jongemensen had 
opgeofferd. Op deze laaghartige insi
nuatie zijn twee antwoorden mogelijk. 
Het ene luidt : belachelijk. Het andere . . .  
Montgomery had Duitsland reeds n a  d e  
val van Parijs i n  het hart willen stoten. 
Was zijn plan volvoerd, dan waren de 
tankdivisies van Bradley en Patton di
rect naar het Ruhrgebied afgezwenkt. 
Er valt niet meer' over te twisten of dit 
plan uitvoerbaar was. Het is destijds 
niet geaccepteerd, maar vast staat, dat 
Bernard Montgomery één van de groot
ste strategen van deze tijd is. Hij zal • 
zeker capabel zijn om zijn nieuwe taak 
_te vervullen. Hij zal weer vele conven
ties terzijde schuiven en in legerkringen 
nieuwe tegenstanders kweken, maar 
even zeer overtuigd zijn van de juist
heid van eigen inzicht. 
Hij is de sterke man, waarop West
Europa kan , bouwen !
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Actuë1eCitaten 

DE CREATIEVE MENS. 

Niemand twijfelt eraan, dat het som
bere wereldbeeld van onze dagen 
veranderen moet, willen we onze cul
tuur en beschaving beveiligen tegen 
een volslagen afbraak. Maar het 
staat evenzeèr vast, dat deze veran-
dering niet denkbaar is, tenzij wij m 
staat zijn een volkomen nieuw n}en
sentype te vormen. 
Men tracht te leven zonder God, met 
het gevolg, dat de levenshouding van 
de massa geheel is afgestemd op koe
le berekening, onverschilligheid voor 
al wat uitgaat boven het directe 
voordeel, onderlinge minachting en 
wantrouwen, afkeer en haat. 
Geloofsafval op grote schaal is het 
onvermijdelijke resultaat en het 
mensdom valt terug in de slavernij 
van het ... oude heidendom. De feite
lijke atm'osfeer van ons tegenwoordi
ge leven bewijst de juistheid van deze 
pauselijke diagnose. Niet minder 
duidelijk is eveneens het remedie 
.aangewezen: terug naar Christus en 
Zijn reddende leer. li>e wereld wacht 
op het levende christendom. Maar 
het christendom kan pas werkelijk 
gaan' leven en in staat . zijn metter
daad de verwachte. redding te bren
gen, als wij, christenen, er toe kun
nen besluiten eerst een grondige her
nieuwing te verwezenlijken in eigen 
kring. Onze activiteit beperkt zich 
\iitsluitend tot de. dingen buiten ons
zelf; 'aan de opvoeding van ons diep
ste 1,ik" wordt geen aandacht be
steed. Toch is dit Gods eerste op
dracht. Hier behoren. wij zelf schep
p-ers te zijn. Biddend en zelfstandig 
werkend aan zijn · lichamelijke en 
geestelijke vervolmaking verwerft de 
aldus creatieve mens de vereiste ge
schiktheid tot een vruchtbaar lid van 

� de gemeenschap, die eerst dan haar 
juiste houding vindt, wan9.eer ze 
evenals de afzonderlijke individuen 
zich - als geheel - volkomen on
derwerpt aan de wii van God. Geen 
enkel terrein van het leven, hetzij 
stoffelijk of geestelijk kan daarvan 
uitgezonderd worden. De begrippen 
volledig men's en volledig christen 
horen on;ifscheidelijk bij elkaar. 

(De Tiid1. 

Sociale Verzekeringen 
De aanvullingen van renten krachtens 
de Invaliditeitswet worden door het be-

• stuur der Rijksverzekeringsbank ambts
halve toegekend. 
Het is derhalve overbodig om deze aan
vullingen aan te vragen. 
In sommige gevallen echter moet de Kin
derbijslag worden aangevraagd en wel: 
a. door rentetrekkers van 65 jaar en

ouder; 
b. voor kinderen van 16 tot 20 jaar die

het dagonderwijs ontvangen; 
c. voor kinderen voor wie de wezen-

rente is afgekocht. 
Het kan voorkomen, indien voor een 
overleden verzekerde over vele weken 
niet is geplakt, dat de wezenrente �1in
de.r zou bedragen dan f 24,- per par, 
in welk "eva! indien de Raad van Ar
beid verklaart dit in het belang van de 
gerechtigden te achten, die rente niet 
wordt toegeken,d, maar als afkoopsom 
daarvoor wordt uitgekeerd de contante 
waarde der rente. Zijn er dus gevallen, 
dat de wezenrente in vroeger jaren is af
gekocht en men heeft thans nog kinde
ren beneden 16 jaar of studerenden of 
pleegkinderen beneden 21 jaar, dan moet 
men zich schrifte!i;k tot de Rijksverzeke
ringsbank te Amsterdam wenden. 
cl. door de invaliditeits- en ouderdoms

rentetrekkers krachtens de invalidi
teitswet, die in hun gezin kinderen
of pleegkinderen hebben in de leef
tijd van 16 tot en met 20 jaar, die 
nog dagonderwijs volgen en alleen 
op grond van hun leeftijd geen we
zenrente krachtens de Invaliditeits
wet of een der Ongevallenwetten 
hebben. Immers deze kinderen zijn
nog niet bekend doch hebben thans
wel recht op kinderbijslag.

Îndien de rentetrekker in een gesticht, 
of door een instelling van weldadigheid, 
door het openbaar gezag erkend wordt 
verzorgd of verpleegd en de kosten ge
heel of gedeeltelijk ten laste komen van 
het Rijk, een burgelijke gemeente of een 
zodanige instelling; kan het Bestuur der 
Rijksverzekeringsbank op verzoek van 
het bela1whebbende orgaan de rente ge
heel of gedeeltelijk doen uitbetalen aan 
dat orgaan. 
Indien nu deze ·verpleegde of verzorgde 
rentetrekker recht op kinderbijslag heeft, 
ondanks het feit, dat hij zijn rente niet 
ontvangt, dan kan de Rijksverzekerings
bank de kinderbijslag betaalbaar stellen 
aan de echtgenote van de rentetrekker 
of aan degene, die met de verzorging 
der kinderen voor welke recht op kin
derbijsbg bestaat, is belast. 
De rentetrekkers ontvangen de verhoog
de rente benevens de kinderbijslag maan
delijks. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag 17 October. 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoog
mis. De H. Mis van kwart voor 8 wordt 
opgedragen voor een bizonclere intentie 
uit dankbaarheid, terwijl de Hoogmis 
wordt opgedragen voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege 
de Octobermaancl. 
Maandagavond om half 8 Mariacongre
gatie. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizoncler in de milcl
dadigheid van de gelovigen wordt aan
bevolen. 
A.s. Zondag zullen de kinderen van
onze parochie de eerste H. Communie 
doen. In verband hiermede worden de 
gelovigen verzocht, onder de I-1. Mis van 
kwart voor 8 en des middags onder het 
Lof de stoelen in het Priesterkoor vrij 
te laten. 
Als voorbereiding op het feest van
Christus Koning zal in onze parochie 
een triduum gehouden worden voor de 
jeugd door een Pater Redemptorist. 
Nadere bizonderheden hierover zullen 
nog bekend gemaakt worden.
Deze week is het iedere avond Lof met
Rozenhoedje en gebed tot St. Jozef, 
vanwege de Octobeni1ë1anci. 
Zaterdag is er gelegenheid tot bif'chren
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot h::.lf: 8.· 
Dopen iedere dag van !1aif 3 , '-t 3 uur.
MAANDAG: om kwar: voor ï gef. gez. 
jrgt. voor Frans Veroude en Cornelia 
Verhoeven; z.a. gel. jrgt. voor Anna van 
Kessel-van Weert; H. I-lartaltaar gel. H. 
Mis voor Adrianus v. d. Meyclen; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Johannes
van Rooy vanwege de Broederschap v:111 
het H. Bloed; Om half 8 gel. H. Mis
voor Gerardus van Brunschut vanwege 
van Oerle's weverijen; z.a. gel. jrgt. voor 
Anna Hensen-v. d. Langenberg; om half 
9 gel. H. Mis voor Henrica Smits. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Cornelius van Kleef en Anna 
van Nieuwkuik de hsvr.; z.a. gel. I-1. Mis
voor Henrica Cijffers-Bruns; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Wilhelmina van 
Esch-van Gemert; H. Bloeclkapel gel. H. 
Mis voor Jacoba v. cl. Biggelaar-v. cl'.
Linden vanwege de Broederschap van 
het H. Bloed; om half 8 gel. jrgt. voor 
Antonia v. cl. Linden-van Riel; z.a. gel. 
mnclst. voor Gerardus van Brunschot; 
0111 half 9 gel. H. Mis voor. de overleden 
familie Kantelberg-Maas. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Henricus van Roessel en 
Lucia van Kleef de hsvr.; z.a. gel. mndst. 
voor Hendricus van Engelen te Vught 
overleden; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Catharina van Weert-Voets; H. 
Bloedkapel gel. H. Mis voor Henclricus 
v. d. Boer vanwege de Broederschap van
hl:'t 1-1. Bloed; om half 8 gel. H. Mis 
voor onze jongens in Indië vanwege 
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis 
voor Henriëtte \'v'itteveen-Schöne; om 
half 9 gel. jrgt. voor Peter van Driel 
en Jacoba Paymans. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna Theuwkens-van 
Dijk; z.a. gel. jrgt. voor Antonetta Grilis 
van Schijndel; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Cornelis Voermans; H. Bloed kapel 
gel. H. Mis voor Lamberclina v. cl. Lan
genberg vanwege de Broederschap van 
het H. Bloed; om half 8 gel. H. Mi� 
v.oor Franciscus Verheyclen vanwege de 
jongens in Indië; z.a. gel. H. Mis voor 
Martinus Giesbers; om half 9 gel. H. 
Mis -voor Adrianus v. d. Sande; om half 
10 Huwelijksmis. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Marinus van Griensven; z.a. gel. 
jrgt. voor Henricus den Otter en Hen
rica v. cl. Boogaard de hsvr.; H. Hart
altaar gel. jrgt. voor Cornelia van Krie
ken-Verhagen; H. Bloeclkapel gel. H. 
Mis voor Rosalie de I-laas-Selhorst van
wege de Broederschap van het H. Bloed; 
om half 8 gel. H. Mis voor Louis van 
Rooij vanwege de buurtkinderen; z.a. 
gel. H. Mis voor Tonnie Blummel; om 
half 9 gel. H. Mis voor Sjaak van 
Vlerken. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. H. 
Mis voor Everclina Quinten-v.cl. Vleuten; 
z.a. gel. mndst. voor I-lenclrica de Bres
ser-v. d. Loo; 1-1. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor de 3 gesneuvelden van de Eindho
venseweg; I-1. Bloed kapel gel. 1-1. Mis 
voor Christianus Schellekens vanwege
de Broederschap van het 1-1. Bloed; om
half 8 gel. 1-1. mis voor Harrie v. cl. We
tering; z.a. gel. 1-1. Mis voor Jacoba van 
Diessen vanwege de Korfbalclub van
O.D.C.; om half 9 gel. H. Mis voor
Alfonsus van Vlerken
In het Liefdehuis zull�n nog geschieden: 
Maandag en Dinsdag gel. I-1. Mis voor 
Maria van Gerwen, de overige dagen gel. 
H. Mis voor een overledene.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Henricus Diepen broek uit 
deze parochie en Arnolda Josepha Kos
terman uit de parochie van St. Jan te
Arnhem; Godefridus Rokven geb. en 
won. te Oisterwijk (St. Petrus) en Adria
na van Schijndel geb. en won.• in deze
parochie; Cornelis Johannes Petr-us van .
Etten uit deze parochie en Johanna Hen
rica Margareta Möller uit de parochie 
St. Willibrord te Oegstgeest; Johannes
Christianus Theodorus Font Freicle geb. 
in de St. Petrus-p;irochie en won. in de 
parochie van St. Jan te Oisterwijk en
Maria Johanna Josepha van Nistelrooy 
uit deze parochie; Anto.pius de Groot,
weduwnaar van Maria Anna Cornelia 
Hamers won. te Uden en Anna Maria
Cornelia van Kleef, weduwe van Marti
nus Verleg won. te. Eindhoven( St. Geor
gius); Wilhelmus Hubertus Mauritius 

• Kerkhoff geb. te Kwakel, gem. Uithoorn
en won. te Hedel en Theodora Maria v.
cl. Braak geb. te I-la;iren en won. in deze
parochie, 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 
maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL 

22e Zondag na Pinksteren 
17 October 1948 

De HH. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kw;irt over 9, en om half 11 de Hoog
mis. 
Algemene H. Communie voor de H. Fa
milie van Moeders en Gehuwde Vrou
wen. 
1e Schaal ·voor de kerk; 2e schaal voor 
de bijzondere noden. 
Om 7 uur Lof met volkszang en rozen
hoedje: voor onze jongens in Indië. 
Maandag - feestdag van de H. Evange
list St. Lucas - Des avonds om 8 uur 
begint in de kerk het Tricluum voor de 
Rijpere Jeugd: deze week voor de jon
gens boven de 18 jaar. 
Dinsdag: des morgens om half 10 in de 
kapel van de Zusters Ursulinen begint 
de Open Retraite voor Moeders en Ge
huwde Vrouwen van de vierde-parochie
wijk. Deze wijk omvat Luissel en Roond, 
Tongeren, Tongersestraat en Mijlstraat. 
Niet-schoolgaande kinderen worden des
gewenst in de Ark beziggehouden. 
Vrijdag: des avonds om half 8 H. Fa
milie voor de meisjes; en om half 9 voor 
de mannen. 
Zaterdag: Octaafclag van het feest van 
Kerkwijding. 
Deze ·week iedere dag Lof om half 8 
- alleen Vrijdag om 7 uur. - Maandag,
Woensdag en Vrijdag met volkszang. 
A.s. Zondag onder de 1-1. Mis van 8 uur
Eerste H. Communie der kinderen. 
ZONDAG, 17 Oct.: 6 uur lezende
dienst; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
!.cl. voor Johanna van Roosmalen-van 
Geffen v.w. 0. L. Vrouw in het Zand; 
kwart over 9 !.cl. voor Jan van Berkel
v.w. de Stille Omgang; half 11 voor Cato
v. cl. Wouw v.w. de Broederschap van
het H. Hart.
MAANDAG, 18 Oct.: 7 uur Gez. cl. 
voor Mevr. Steenbakkers-Thien; !.cl. v. 
Willibrord van Zeeland v.w.. -de buurt; 
!.cl. voor Gerardus Elissen v.w. de buurt; 
kwart voor 8 !.cl. voor Adrianus van Erp;
l.j. voor Martin Goossen; half 9 Gez.
j. voor Martinus Welvaarts, Johanna v.
d. Besselaar z.e. en Johanna de dochter.
DINSDAG 19 Oct.: 7 uur I.d. voor 
Willem v. �l. Langenberg; l.d. voor Wil
lem Matthijssen v.w. de buurt; Ld. voor 
Martinus Vermeulen v.w. de buurt; kw. 
voor 8 !.cl. voor de Heer Arnold v. d. 
Laar en echtgenote; !.cl. voor overleden 
ouders ;half 9 Gez. j. voor Martinus Ha
braken en Henclrina v. cl. Laar z.e. 
WOENSDAG, 20 Oct.: 7 uur l.d. voor 
de overleden familie Habraken-van Eind
hoven; l.j. voor Hendricus van Erp; l.j. 
voor Maria van Erp; kwart voor 8 I.m. 
voor Piet Voets; 1.d. voor Marinus v. d. 
Horst en Petronella van Handel z.e.; 
half 9 !.cl. voor de Heer Harrie Bekkers. 
DONDERDAG, 21 Oct.: 7 uur Ld. voor 
Caspar v. d. Aker; Ld. voor Cornelis v. 
Uclen-Vlaminckx, te Breda overleden; 
Ld. voor Wilhelmina v. Uden-v. cl. Brug
gen en Anna de dochter; kwart voor 8 
Ld. voor Piet Voets v.w. de buurt; l.d. 
voor Elisabeth Pauwels; half 9 Ld. voor 
de Heer Lambertus Goossens. 
VRIJDAG, 22 Oct.: kwart voor 7 l.d. 
tot intentie van de Textielarbeidersboncl 
St. Lambertus; 7 uur I.d. voor 
Cato v. cl. Wouw; 1.d. voor Cornelis Vis
sers en Maria v. cl. Meyden z.e. K\xart 
voor 8: Ld. voor Willem Pijnenburg V. 
d. Luiden te Haaren overleden; Ld. voor
Johanna v. d. Berg-Jonkers. Half 9: pl. 
gez. j. voor Jan Verhoeven. 
ZATERDAG 23 Oct. 7 uur: l.j. voor
Adriana v. d. Sande en de Eerwaarde 
Zusters Prisca en Leonarclina; Ld. voor 
Gerardus Elissen vanwege de buurt; Ld. 
voor Hendrika Barten-Jansen. Kwart 
voor 8: Ld. voor Francijna v. d. Loo
Kluitmans vanwege de kleinkinderen;
lezende dienst. Half 9: Ld. voor Gerar
dus de Barbanson. 

PAR. H. LAMBERTUS, ·GEMONDE. 
22e Zondag na Pinksteren 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor Hen
rica v. Logten. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Lamber
tus v. Oorschot. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Gertrucla, 
hsvr. van Lamb. v. Oorschot; ·10 uur 
gez. huwelijksmis. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Johan
na Maria v. Oorschot. 

f Donderdag: half 8 jrgt. Albert v. cl. Koe
vering; 9 uur gez. huwelijksmis. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. Henricus v. d. 
Boogaard. 
Zaterdag: half 8 jaarg. voor Theodora 
v. d. Boogaard .
PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 

22e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v. 
cl. parochianen; half 9 H. Mis voor Wal
terus Vingerhoets; 10 uur gez. H. Mis 
voor bestuur en zelatricen v. cl. God
vruchtige Vereniging ter ere v. cl. H. 
Theresia.
De eerste schaal is voor onze eigen kerk,
de tweede voor B. N.
Heden vergadering van St. Vincentius
vereniging. Half 3 Lof met rozenhoedje, 
om God's zegeningen te verkrijgen over 
Orion en de bpel van Stapelen. 
MAANDAG, 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur H. Mis voor juf fr. 
Cato v. cl. \Vouw. 
DINSDAG: 7 uur jrgt. voor Adriana v.
Mol-Teunissen; 8 uur 1-1. Mis v.w. vrien
din voor Jacoba v. Diessen.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis uit vriend
schap voor Johanna v. I-leerebeek-de 
Beer; 8 uur H. Mis voor mevr. Maria
Maas-de \XI ercl. 
DONDERDAG: 7 uur 1-1. Mis v. cl. he
ren Jacques v. Elk en Lambert de zoon; 
8 uur H. Mis tot intentie v. cl. leden der 
Godvruchtige Vereniging ter ere v. cl. 
H. Thffesia.
VRIJDAG: 7 uur 1-1. Mis voor mej.
Anna M;iria Peijnenburg-v. cl. Sande; •
8 uur H. Mis v. w. Apostolaat des ge
beds voor Leonarda Renders. 
ZATERDAG: 7 uur I -1. Mis voor Wed.

A. ]. v. d. Wal-Staats; 8 uur H. Mis
voor onze jongens in Indië. Deze H. 
Mis is volgens St. Theresia-bus. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en 
van 5 u'ur tot half 7; daarna Lof met 
rozenhoedje, om het communisme af te 
weren en opbloei van het verenigings
leven op katholieke grondslag te ver
krijgen. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Adrianus Johannes Brands 
en Jacoba Adriana v. Dinther uit de pa
rochie v. d. H. Lambertus te Gem·1;mde, 
waarvan heden de 2de afkondiging ge
schiedt. 
ZONDAG 24 October: 7 uur H. Mis 
tot intentie van de parochianen; half 9 
jrgt. voor Jan Cornelis Versantvoort, 
Mechelina de hsvr. en Marinus de zoon; 
10 uur gez. I-1. Mis voor Petronella v. 
d. Sloot-v. Roosmalen.
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE 

22e Zondag na Pinksteren ((7 Oct.) 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Theodora 
Johannes v. Houtum; 8 uur mndst. v. 
Weduwe Gertruda Petrus Kreyveld; 10 
uur de Hoogmis tot welz. der par.; 3 
uur Lof, daarna meisjes-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Wed. 
Everclina Cornelis Quinten; half 8 I. 
mn<lst. voor Hendrica Frans v. Eynd
hoven; 8 uur l.j. voor- Wilhelmina v. 
Alphen. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Arnol
dus v. d. Wiel; half 8 l.j. voor Hubertus 
Tinnebroek en Gertrucla hsvr.; 8 uur l.j. 
voor Martinus v. Houtum. 
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Marinus T raa; half 8 l.j. voor Johanna 
Tinnebroek; 8 uur l.j. voor Michiel Ro
vers en Johanna hsvr. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Lamber
tus v. Abeelen; half 8,, l.j. voor Henri 
Tinnebroek; 8 uur I. mndst. voor Wed. 
Johanna Maria Theodorus v. cl. Mey
clen. 
VRIJDAG: 7 uur z. mnclst. voor Anto
nius v. cl. Pas; half 8 l.j. voor Petrus 
v. Driel; 8 uur l.j. voor Johannes van
Kas teren.
ZATERDAG: 7 uur z. mndst. voor Jo
hannes v. cl. Biggelaar; half 8 l.j. voor 
Leonardus Welvaarts; 8 uur- l.j. voor 
Cornelia Henri v. Dijk. ,, 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der
par.; 8 uur l.j. voor Cornelis v. Dijk en
Maria hsvr.; 10 uur z.j. voor Maria 
Frans v. d. Sancle. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Johannes· v. d. 
Sancle als overleden weid. van het Wit
Gele Kruis; Dinsdag 7 uur I.m. voor Jo
hannes v. d. Sancle v.w. de Billart-,club; 
Woensdag tot Zondag 7 uur I.m. voor 
Weduwe Everdina: Cornelis Quinten nl.: 
Woensdag als overleden lid der proc. 
van Bokhoven, Donderdag als overleden 
lid: 0. L. Vrouw van Mariahout, Vrij
dag als overleden lid: H. Pastoor van 
Ars, Zaterdag als overleden lid: H. Wil
librord, Zondag als overleden lid: proc. 
van Hakendover. 
Donderdag onder de H. Mis van 8 uur 
Algemene H. Communie der kinderen 
- voor sommige kinderen ook hun Ie
H. Communie - de jongens komen
biechten \XI oensclagmorgen om 8 uur, 
de meisjes 's namiddags om 1 uur. 
Gedoopt: Theodorus Leonardus Corne
lis zoon van Leonardus Scheutjens-Hu
bers. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

17 October 1948.
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. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
5de, 6cle en 7de leerjaar komen biechten. 
\Voensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Deze week iedere avond om half 7 Lof 
met Rozenhoedje en gebed tot de H. 
Joseph vw. de Octobermaancl. 
Zondag a.s. is het Missie-Zondag; als
dan tweede schaalcollecte voor de 
Missies. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianus 
Verhagen; half 9 H. Mis voor onze mili
tairen in Indië en elders; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: 7 uur· H. Mis voor Alber
tus van Rulo v.w. Br. 0. L. Vr. van Den 
Bosch; 8 uur 1-1. Mis voor Gertrucla van 
der Staak-Konings. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Henricus 
van Rt.lo v.w. de Retraitepenning; 8 uur 
H. Mis voor over!. Familie Kempenaars
v. Rijsewijk. 
\X/OENSDAG: 7 uur jrgt. voor Adrianus
van de Laar; 8 uu1 13ef. Jrgt. Martinus
Liket. 
DONDERDAG: 7 uur gez. mnclst. voor 
Albertus van Rulo; 8 uur jrgt. voor 
Mechtilcla van de Laar-Pijnenburg. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Cornelis van 
den Broek; 8 uur jrgt. voor Willibror
dus van den Braak. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Martinus 
van de Laar; 8 uur get. ·jrgt. voor Elisa
beth Maria Liket-Dekkers 
Elders: H. Mis Cornelia �an Oers-v d. 
Braak. H. Mis Albertus van Rulo. I -1. Mis 
voor Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

· Zondag 17 October.
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Maandag: Feestdag van de H. Lucas, 
Evangelist. 
Gedurende de gehele week: oiil kwart 
voor 8 Lof met Rozenhoedje. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Henket. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 uit dankbaarheid. 
DINSDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker. 
WOENSDAG: 7 uur voor de intentie 
van de Voorplanting der Geloofs; half 8 
voor Caspar van den Aker." 
DONDERDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker. 
VRIJDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker. 
ZATERDAG: half 8 voor Caspar van 
den Aker. 

• 

. ' 



Bij deze betuigen wij onze oprechte DANK aan allen die hulp verleenden aan onze zoon 
PIET bij zijn dodelijk ongeval, en voor de belangstelling bij de Uitvaart ondervonden. G. VOÈTS-v. cl. SLOOTKinderen Verloofde Molenwijk 1. 

Het H. Bloedcomité organiseert op Dinsdag 19 Oct. a.s. in de Ark 

een lezing over de Geschiedenis van het H. Bloed 
en 

een spriëibeurt over Processies in het algemeen 
door Deken Lauwerijs, van Hoogstraten. 

door Lucas van Hoek. 

Toegang vrij voor iedereen. Aanvang· precies om 8 uur. 

DE NIEUWE BIOSCOOP 
Vrijdag, Zaterdag 8 uur, 
Zondag 6 en 8 uur. 

Jan Kiepurà en Martha E g g e rth 

in: 18 jaar 

Betovering om la Bohème 
e.n de bekende komieken Theo Lingen 
en Paul Kemp. Muziek Puccini Gevraagd: nette kostheer in Te koop: twee beste kalf.vaarburgergezin van 3 personen. zen, aan telling November.Bevragen: Molenstraat 19. Bevr. Jan Clerx, Slagerij. 

'
n 

!/!,til, MOET van de VAKMAN komen
Maandag t.e.m. Woensdag, 8 uur. 

1 Misleide Jeugd 1 Te koop: wit geëm. fornuiskachel (grote maat), keukenkacheltje, goed lopende hangklok en standaard schemerlamp. Adres Molenstraat 82. • Te koop: wandelwagentje, tweed jas, nieuwe kinderwagen, huiskamer-ameublement. Bosscheweg 119. Gouden Kruisje verloren vanaf Tongeren 73, tot Boterfabriek. Tegen beloning terugbezorgen, Molenstraat 19. Gevraagd: net Dagmeisje of Werkster voor één of twee dagen pe1- week. Station-straat 50. ______ _Typiste vraagt thuiswerk. In bezit van schrijfmachine. Brieven no. 80, Molenstraat 19. Woningruil. Heb z.g.a.n. vrijstaand huis, op goede stand, wil ruilen tegen groter in Boxtel. Brieven onder No. 7, Bureau dezC'r. Woningruil. Heb nette burgerwoning te Oisterwijk, wil ruilen tegen woning te Boxtel. Zaterdag en Zondag afwezig. Te bevragen Bureau van <lit blad. Te koop: donkergrijze, in zeer goede staat verkerende winterjas, flinke ma;it. Minderhout, Prins Hendrikstr. 80. Te koop: prima keukenfornuis f 65 ,-, en nieuw 2-persoons matras· f 40,-. Th. Barten, Breukelsest1·aat 110. Te koop: jonge ki1jpen, aan de leg en een-jarige slachtkippen. Frans v. Houtum. Nieuwstraat 69. Te koop: een toom zware biggen, V. D. L. _ Ook gemerkt voor 't Stamboek en slachtkippen en een partij voederbieten, Verbeterde Groenkraag, bij J. Kroot, Tongeren 110. Te koop: een in goede staat zijnde plattebuiskachel, wii ook ruilen tegen een kamerkachel. Te bevragen: Nieuwe Kerkstraat 105. Gevraagd: huishoudster of dienstbode. Hoog loon, was buitenshuis. Brieven H. VugsBullens, Stationstr., Oisterwijk. 
G E V R A A G D  voor directe 
indiensttreding een 

Schoenmakersknecht 
en een LEERJONGEN bij 
A. H. ten Bras, Molenstraat 
88, Boxtel. 

Voor een 
goed figuur 
heeft iedere vrouw 
een corset nodig. 
Wij o n t v i n g e n 
prachtige zeDdin• 
gen in: 

Engelse, Franse en 
Zweedse Corsetten 

in de beste kwali• 
teiten. 
Ook in bustehou• 
ders hebben wij 
een u i t g e b reide  
sortering. 

Stelt gij prijs op een goed 
figuur, dan naar ..... 

Te koop: een eiken hangklok, harmonica (3-rijer), sportframe met wielen 28X1¾X1¾, een vracht bout, waaronder 60 spoorbiels. Osch & v. Leeuwenstraat 37. 
En dat is Van Maaren 

DAN IS HIJ GOED 1 
DAT WEET IEDEREEN 

Algemene Vergadering VAN MAAREN Vughterstraat 2 5 - 's-Hertogenbosch van de 
R.K. BOERENBOND Te koop, een toom G. Y.op MAANDAG 18 OCTOBER biggen bij C. Schoenmakers,'s avonds om 7 uur in het Roond 2. Parochiehuis van Lennisheuvel A g e n d a : Uit voorraad leverbaar 

Winter tarwe 

Marien rogge 

Petkuser rogge 

1. Opening en Notulen; 2.Zang en declamatie; 3. Verloting; 4. Bespreking compensatietoeslag en subsidieregeling;
5. Begroting N.C.B. en vaststelling contributie; 6. Voorstellen Algemene VergaderingN.C.B.; ?. Toespraak Eerw.

f'1rma Gebr van Oers Geestel. Adviseur; 8. Medede- , lingen; 9. Rondvraag en Slui-
ZAADHANDEL BOXTEL ting. 

DEZE WEEK wederom 

ALLE SOORTEN 

o.a. TONGTARBOT SCHOL SCHELVIS 
W□� 

1 KABELJAUW BAKBOKKING GEWEEKTE STOKVIS enz. enz. 
vos 

Stationstraat 44 
Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit. 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Onze af deling optiek 
sf aal weer voor U klaar! 
Wij tonen U de nieuwste modellen 

in montuurs en moderne glasbrillen. 

Uitsluitend eerste kla s  vakwerk. 

Snelle levertijd. 

, 1 Levering aan alle Ziekenfondsen met 20°/o korting 1 
Fa A. v. Vlerken, Boxtel 

JUWELIER - HORLOGER 

Heeft U ook 'n Communicant? 

Bestelt dan 
1 GEBAKJES

bij ons SLAGROOM GEBAK 

KOEKJES 

Bekroond met de "Hollywood" Writers' 
Award. 14 Jaar 

Qeldbezit brengt 
zorgen rnee. 

GIJ kunt bij ons geld 
in bewaring geven 

dat te allen tijde tot 
Uw beschikking blijft. 
Wij vergoeden een be
hoorlijke rente. 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
BANKIERS 'S-HERTOBENBOSCH 

Sinds 1737 

==
= 

Schoenfabriek Roosen de Bakker te Oisterwijk 

v.caaqt: 
u ontvangt dan tevens 25 gebakjes - BRILLEN 

'S MORGENS BESTELD -
'S AVONDS KLAAR. 

Schoensnijders en Stiksters 
Leerjongens en Meisjes. 

of 1 pond fijne koekjes

ZONDER INLEVERING

( Voor al onze klanten elke dag iets zonder bon J 

Banketbakkerij A.v. Duren-Schollen 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 
Aanmelden aan de fabriek te Oisterwijk of 
bij de hr. M. Boley, Ons Doelstr. 2, Boxtel. Breukel1e1traat 62 • Telefoon 274 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

STEUN
ZOLEN 

naar afdruk 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH. 

MEVROUW v. d. VAART Havensingel 1, Den Bosch vraagt voor haar gezin met twee kleine kinderen, 
een nette R. K. hulp voor dag-en n!}cht. Grote was buitenshuis. Zich persoonlijk of per brief te melden aan het bureau van dit blad, of bij v. d. Vaart, Havensingel 1,'s-Hertogenbosch.

RIJVERENIGING 

S! MARTINUS 
Donderdag 21 October 

om half 8 

Vergadering 
in Café H. van Rooy. 
Algemene opkomst verwacht. 

Het Bestuur. 

BREUK 
LIJDERS! 

Vraagt Breukbanden MET 
en ZONDER VEER bij

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH. 

Accountantskantoor 
H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 3'.2 Telefoon 512 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties Behandeling van Belastingzaken 

Deze Nederlandse militair, 
die met de Kerstdagen nog 
eens zo sterk voelt hoe vèr 
hij van huis is. H;j vraagt zich 
nu al af of U het de NIWIN 
mogelijk zult maken alle 200.000 militairen en 
burgerpioniers overzee straks een Kerstpakket 
te geven. Sigaretten, kaas, stroopwafels, rogge
brood en diverse andere lekkernijen en geschen-
ken van blijvende waarde zitten er in. Zorgt dat 
op één of meer van deze pakketten Uw naam 
als afzender komt. 
Gecet f 5.- voor zo'n pakket aan Uw plaatselijk 
Nl'H!�-comité. Weet U het comité adres niet, 
maak dan f 5.- over per postwissel of giro 511 000 
van NIWIN. DEN HAAG. - Uw afzendersetiket 
kan niet op het pakket voor een bepaalde militair 
worden geplakt. Vijl gulden betekent: Kerstvreugde 
voor een militair overzee! 

In samenwerking met ; Rode Kruis, 

Koninginnegracht 26 

-Oen Haag 

Band Ned.-lndlë, t!::ath. Thuisfront, Prot. lnterk. Thuisfront. U.V.V. 

HORLOGES voor reparatie

in het begin van de week gebracht ZATERDAGS klaar 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Horlogerie Optiek Goud en Zilver. 

Boekhandel TIELEN 
1

Stationstraat, Boxtel. 

Wij hebben practische geschenken voor elke gelegenheid, zowel voor kinderen als voor volwassenen, o.a .. kinderkerkboekjes, rozenkransen, lees-, prentenen kleurboekjes, school-étuis in diverse uitvoeringen, verf - en tekendozen, griffeldozen en griffels, leien, kleurkrijt, poëzie-albums, dictionnairs (grote en kleine), kinder-missaals, dagmis-saals, enz. Zeer mooie boekensteunen, vulpenstandaards, presse-papiers, bureau-garnituren, foto-, postzegel- en kaartenalbums, vulpenhom;lers, vulpotloden, vierkleuren-pododen, schrijfmachine-onderleggers, papierkorven, brievenbakken, postzegel-bevochtigers, dozen luxe- postpapier en cartes, vloeidrukkers, hechtmachines en nog tientallen andere artikelen. ZIET GEREGELD ONZE ETALAGE. 
.�, ' "( •• . •• ' " )/' ., t : ' ' ... 

Bosscheweg 17 

}Ul n
BRATOR ' i,sck
ÎDEALE 

mei ingebo1,1wd 
qduw/icht VOO" 

onkerc hoel<.en 
verend wielc.nsfe! 
orfa.0177! slfjtaqe. 

versle!óaar zuig
en k/opmecha111JUk' 
kraclJtige mokrm. 

s/rdánve, rui .

Boxtel. 

IN ONZE MOD E R N  I NGER ICHTE 
SPECIAALZAAK IN PARFUMERIËN 

Koopt U 

Eau de Cologne 
Parfum 

-va_n_d_e_m_e_e-st� Poeder
bekende Lippenstift 
merken. Nagellak, enz. 

• DAMESKAPSALON EN PARFUMERIE

M. J. VAN DEN BROEK

BREUKELSESTRAAT 34, BOXTEL

Mooie, sportieve 
Kin_derkleding ... 

Het is opval lend, 
hoe vlot en keurig 
WI T TEVE E N'S 
Kinderkleding staat. 

Maar het is nog op• 
vallender, hoelang 
zelfs d e  wi l d s t e  
robbedoezen ermee 
doen. Omdat onze 
meisjeskleding zo 
degelijk en sterk is. 

' Ziet onu speciale 
.J<indu=étafaqe. 

1 -, 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

De Ambachtsman 
Z. H. Paus Pius XI heeft enige tijd ge
leden een afvaardiging van Italiaanse 
ambachtslieden ontvangen en in zijn toe
spraak tot hen o.a. verklaard: 

. ,,Als maatschappelijke categorie vormen
de ambachtslieden een soort militie, be
stemd om de waardigheid en de persoon
lijkheid van de arbeider te verdedigen. 
Zelfs in de grote nijverheidscentra heb
ben zij terrein gewonnen -en zij kunnen
de toekomst met vertrouwen . tegemoet 

• zien."
Met deze gezagvolle uitspraak heeft de 
Paus aan de stand der ambachtslieden in 
het algemeen een prachtig diploma uit
gereikt, waarop met trots gewezen mag 
worden.
Het is als het ware ook een vinoerwij
zing op de toekomst, want met all� stre
ving naar industrie-vestiging om den 
brode· voor het volk in zijn geheel, zal 
het nog noodzakelijker blijken te zijn
onder het arbeidende volk een kern te 
behouden, die uit de voldoening van 
eigen productie levensvreugde geniet, 
en. geen bevrediging behoeft te zoeken 
in vervlakkende, massale ontspanning.
De ambachtslieden een soort militie. 
Een vaardige groep met moreel over
wicht, bovendien meer gerespecteerd om 
de arbeidsprestatie. 
·Mede daarom is het van oelang het am'.
bacht in ere te houden en het aanleren 
ervan te propageren. 
Evenwel zal de bescherming nodig zijn,
opdat de ambachtslieden zich kunnen 
handhaven tegenover de industrie. 
Dit is een algemeen belang, vooral in
ons land met z'n dichte bevolking. 
Al levert mechanisatie hoger financieel
rendement, het blijft een maatschappe
lijke factor van betekenis, dat middels 
het ambacht een grotere arbeidsoelegen-
heid blijft bestaan.

"' 
De stichting "Brabant's Edel Ambacht"
heeft zich de bescherming ten doel 
gesteld. 
In invloedrijke kringen worden vrienden
van het ambacht geworven. 
Het maandblad, door de stichting uitge
geven, is een der middelen, waarmede ge
tracht wordt meer belangstelling te wek
ken voor dl:' supE'rio1�it-?it v;,,, l1i:-t am-
bachtswerk. - •
Als de stichting er in mag slagen de be
langstelling voor de degelijkheid en 
doelmatigheid van het ambachtsproduct 
te bestendigen, zal er veel bereikt zijn 
met betrekking tot de bestaansmogelijk
heid van het ambacht naast de industrie. 

Plaatselijk Nieuws 
KATHOLIEKE 
ARBEIDERSBEWEGING 
Afd. BOXTEL 

Vorige week vroeg het bestuur reeds 
de aandacht van de leden, voor de ont
wikkelings-avond op Woensdag 27 Oct. 
a.s. in de Ark, met als spreker Aalmoe
zenier W. v. Lieshout uit Helmond, (zie 
advertentie in dit blad, daar geen na
dere convocatie volgt). Nu kunnen wij 
nog nadere bijzonderheden geven over 
het winterprogramma 1948-1949: 
Op 27 October, opening met een ont
wikkelings-avond door Aalmoezenier 
W. v. Lieshout, in November de her
denking van het 40-jarig bestaan, in de 
eerste helft van December kinderfeest, 
m de tweede helft van deze maand een 
avond over de publiekrechtelijkebedrijfs
organisatie, in Januari komt Pater Kemps 
met voordracht en op deze zelfde avond 
zal een· spreker een causerie houden 
over de K.A.J, in Februari staat de be
handeling van de ondernemingsraden op 
het program, terwijl in Maart op de 
jaarvergadering een spreekbeurt over het
gezin te beluisteren valt. 
Voor het eerst zijn in ons winterpro
gram ook praatavonden opgenomen, met,
als inzet een uiteenzetting van het doel 
en streven van de K.A.B., waarbij spe
ciaal de jongeren in grote getalen wor
den verwacht. 
Bovenstaand programma zal nog wel na
der en uitgewerkter onder de aandacht 
van de leden worden gebracht, maar de 
belangstelling en de ijver voor de K.A.B. 
moet nu reeds aanwezig zijn, wil dit 
winterprogramma slagen. 

CONSUMENTEN-CREDIET 
Belanghebbenden verwijzen wij naar on
ze advertentiekolommen, waar men na
dere bijzonderheden kan vinden omtrent 
de inlevering van de oude boekjes ten 
kantore van de Districtsraad voor het 
consumenten-crediet te Boxtel. 

DE DEMOBILISATIE-RAAD 
De Demobilisatie-raad van Boxtel is 
voornemens aan militairen die in Indië 
dienst hebben gedaan een gedenkplaat 
uit te reiken als blijvende herinnering 
aan hetgeen zij voor het Vaderlandj, 
voor ons, deden. 
Alvorens hiertoe te kunnen overgaan 
verzoekt de Demobilisatie-raad belang
hebbenden, hun naam en adres op te 
geven vóór Woensdag 27 October a.s. 
bij de Heer Ed. Bevers, p.a. Gemeente
huis, Afd. Mil. Zaken. 

STICHTING "VRIENDEN VAN DE 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING". 

De actie, welke de Stichting "Vrienden 
v. cl. B. 0. V." enige maanden geleden
begon, met het doel, de financiële steun 
van de Boxtelse Orkestvereniging, blijkt,
nu alle cijfers binnen zijn, prachtig ge
slaagd te zijn. 
Bijna 350 "Vriende,i" heeft de Boxtelse 
Orkestvereniging om zich heen ge
schaa,·d, ze hebben hun sympathie be
tuigd aan een gestadig groeiende vereni
ging, die in weerwil van ontelbare moei
lijkheden, st.ip voor stap, voorwaarts 
gaat, met hc-t doel de muziek-cultuur 
van Boxtel te bevorderen. 
Deze Vrienden hebben getoond, dat het 
hun uitdrukkelijke wens is, dat de B.O.V. 
haar vleugels ui(slaat, d;:it zij zich ont
wikkelt tot een instituut, dat in het mu
ziekleven een vooraanstaande plaats gaat 
innemen. 
Zij hebben begrepen, dat het ·een ere
plicht is, een orkest-apparaat, als Boxtel 
bezit, zij het in verhouding tot de grote 
steden van bescheiden omvang, - hoe 
kan het anders -, in stand te houden, 
en tot verdere bloei te brengen. 
Onze gemeente heeft echter nog meer 
muziekminnenclen, dan het hierbovenge
noemde aantal, en het is aan diegenen, 
die tot dusverrê bij de Stichting nog niet 
intekenden, aan wie wij de vraag zou
den willen stellen: \î/ist U, welk een 
enorme krachtsinspanning nodig is ge
weest, om het resultaat, hetwelk de 
B.O. V. onder haar talentvolle Directeor 
tot nu toe bereikte, te verwerven? 
Ook van de zijde der muziekbeoefe
naars, welke buiten het Orkest staan 
blijkt grote sympathie, getuige de regel'. 
matige aanvragen tot toetreding als lid 
van de B.O.V, Zo heeft de strijkers
groep alleen het tot op heden al ge
bracht tot 21 man (w.o. 2 adspirànt
leden). .:, .; 
Nu zal het voor een ieder begrijpelijk 
zijn, dat naarmate de B.O.V. voor Boxtel 
en omgeving meer gaat betekenen, eri 
meerdere adspirant-leden zich melden, 
meer selectie kan worden toegepast bij 
de aan te nemen leden, waardoor lang
zamerhand een ,·aste kern gevormd 
worcit van ui,sluitend goec.ie musici. Om 
een voorbeeld te noemen: momenteel 
w_orden bij de strijkersgroep uitsluitend 
diegenen toegelaten, die beschikken over 
voldoende routine, om volledig in het 

. Orkest mede te werken. Dit wil natuur-
lijk weer niet zeggen, dat op dit ogen
blik reeds alle leden uit deze groep ge-
routineerde musici zijn. 
1:ot s_Jot een toelichting, voor diegenen, 
die zich nog als "Vriend" bij de Stich
ting willen aanmelden. 
!Je kosten bedragen slechts f 2,50 per 
Jaar, waartegenover staat 50 % reductie 
op het z.g. ,,Vrienden-Concert", bene
vens recht van voorbespreking. 
Het Secretariaat der Stichting is geves
tigd: Molenstraat 86. 
In het volgende nummer zullen nadere 
bijzonderheden volgen aangaande het 
eerste "Vrienden-Concert". 

TERUG UIT INDië. 
Hersteld van zijn verwondingen is sol
daat H. Strijbosch Maandag 18 October 
met de "Grote Beer" uit Indië in Neder
land teruggekeerd. 

K.A.J. 
Maandvergadering. 
A.s. Maandag 25 October houdt de Ka
tholieke Arbeiders Jeugd, afd. Boxtel, 
een maandvergadering voor de leden bo
ven de zeventien jaar. Aanvang 8 uur 
in De Kajuit. 

DRIE KWARTIER LATER. 
De Reidansclub van de Boerinnenbond 
komt a.s. Zondag bijeen om kwart over 
twee, dus niet om half twee, zoals eerst 
was bepaald. 
Bij goed weer samenkomst in de Land
bouwschool, bij slecht weer in de St. 
Angelaschool. 

NED. KATH. 
MET AALBEWERKERSBOND 
,,ST. ELOY" 

Op Donderdag 14 October werd in de 
,,�r�" een ledenvergadering gehouden, 
die 111 het teken stond van "innerlijke 
uitbouw en versterking der organisatie". 
Op de vergadering werd door de voor
zitter bekend gemaakt, dat de Ned. 
Kath. Metaalbewerkersbond de 35000 
leden reeds was gepasseerd. Ook Box
tel_ had daar zijn aandeel in, getuige de 
rmm • 100 leden die deze afdeling telt. 
Dit kunnen en moeten er meer worden, 
daarom werd een propaganda-club sa
mengesteld bestaande uit de leden: F 
Manders, J. Jansens en W. Doevendans. 

. Op de vergadering bleek hoe welkom 
de extra gezinstoeslag, uitgekeerd door 
de Kath. Werkgeversorganisatie, wel was 
in de Groot-Metaal-Industrie. 
Na interessante debatten over publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie en onder
nemingsraden werd deze leerzame ver
gadering door de voorzitter gesloten. 
Metaalbewerkers in Boxtel: ,,Wordt lid 
van St. Eloy I" 

PSYCHOLOGISCH 
SCHOOLONDERZOEK. 
Op 18 October l.i. had er in 't Raadhuis 
een vergadering plaats, waar het Ge
meenschappelijk Instituut voor Toege
paste Psychologie met Burgemeester, 
Z. E. H.H. Pastoors, Schoolbesturen, en 
andere instanties te Boxtel, een bespre
king hielden om te komen tot een psy
chologisch schoolonderzoek in Boxtel en 
tot oprichting van een v;:iste plaatselijke 
commissie die dit werk in h:mden zou 
nemen. 
Aanwezig waren: Drs. M. A. M. van 
1-Ielvoort, Burgemeester van Boxtel, 
H.E.1-1. Deken, de Z.E.1-1. Pastoors, Dr. 
Deelen, de .Hoofden der scholen en 
enkele vertegenwoordigers der stands
en vakorganisaties. Namens het Instituut 
was Dr. J. Snijders aanwezig voor een 
uiteenzetting m.b.t. het psychologisch 
schoolonderzoek en beroeoskeuze 
Na een korte inleiding �n welkomst
woord van de Burge1\1eester gaf Dr. Snij
ders een heldere uiteenzetting over de 
belangrijkheid en noodzaak van het psy
chologisch advies, in verband met de 
grote structuur-wijzigingen in onze volks
gemeenschap (vooral de industrialisatie). 
De meest practische vraag, die men stel
len kan is: Wat moet er gebeuren om 
de toekomst van ons volk in dit opzicht 
in juiste banen te leiden? 
Het antwoord daarop is: de juiste man 
op de juiste plaats te brengen, door een 
goede beroepskeuze. 
De noodzaak van beroepskeuze heeft de 
juiste vorm van beroepskeuze-onderzoek 
en beroepskeuzeadvies in de hand ge
werkt. 
Als eerste phase van een goede beroeps
keuze mag men beschouwen het psycho
logisch onderzoek van alle kinderen die 
het Lager Onderwijs gaan verlaten,' zo
wel van de kinderen, die het onderwijs 
op een of andere mai1ier voortzetten als 
voor hen, die een vak of vakopleiding 
kiezen. 
Dr. Snijders zag dit psychologisch on
derzoek als een taak van de school die 
met assistentie van een deskundioe 'ver
richt werd, waarbij men moet bede�ken: 
1. ebt er drie gegevens afzonderlijk

met elkaar vergeleken worden, alvo
rens het advies aan de ouders te 
geven, n.l. 
a. de _sch,oolgegevens (de rapporten,

md,eu s-beschrijving, oordelen 
etc. der schoolhoofden en onder
wijzers); 

b. een eventueel toelatingsexamen
der ontvangende school; 

c. het psychologisch onderzoek zelf,
met reeds geijkte testreeksen. 

2. dat de hoofden der scholen zelf het
advies aan de ouders doorgeven; 

3. , dat een goed verricht schoolonder
zoek de beroepskeuze voor een groot 
deel zal ondervangen en ook finan
ciëel ten goede komt. 

4. dat de kosten van het onderzoek zo 
gering mogelijk zullen gehouden 
worden 

De organisatorischte vorm van deze psy
chologische schoolonderzoeken en de . 
daarbij aansluitende beroepskeuze on
�erzoeken: is wellicht het best te leggen 
m een soort plaatselijke Commissie 
w_aarin de schoolbesturen, de standsorga'. 
msat1es . en burgerlijke en geestelijke 
autoriteiten hun afgevaardigden hebben. 
Een Plaatselijke Commissie uit verschil
lende bevolkingsgroepen zou de meest 
wenselijke_ vorm zijn om het beroeps
keuze-advies-werk te verrichten en zo 
goed mogelijk te verrichten, omdat dit 
1. de mogelijkheid geeft de plaatselij)<e 

omstandigheden, milieu- en school
gegevens op de meest efficiënte en 
gemakkelijke manier te verzamelen 
en 

2. omdat dit een grote besparing van
kosten geeft. 

In de discussie, die daarop volgde, vroeg 
Dr. Deelen, die als schoolarts voor deze 
bijeenkomst was uitgenodigd, allereerst 
hoe Dr. Snijders zich het te nemen con'. 
tact met de ouders der kinderen voor
stelde. 
Dr. Snijders meende, dat dit geen grote 
moeilijkheden zou opleveren, wanneer 
de organisatie zo geregeld was, dat het 

. psych<;>logisch advies in het onderwijs 
werd :ngebouwd als een afsluiting, zoals 
een emdrapport dat b.v. is. 
De H.E.H. Beken en de Z.E.H. Pastoor 
van de Parochie St. Petrus gaven hun 
volle steun en sympathie aan dit werk. 
Pastoor Manders van Lennisheuvel zag 
�aarne :en ou1er!vond gehouden in zijn 
Je':gdhms "Onon , waar de belangrijk
heid van het psychologisch onderzoek 
eens helder werd uiteengezet. Dit werd 
welwillend in overweging genomen. 
De Hoofden der scholen konden zich 
over het algemeen met de princiepen, 
bedoelingen en methode van dergelijke 
onderzoeken verenigen. Bij monde van 
de heer J. C. van Etten, hoofd der St. 
Petrusschool, werd het financiëel gedeel
te als het voornaamste bezwaar be
schouwd. Hoewel men van mening was, 
en terecht, dat de onkosten van deze 
psychologische schoolonderzoeken niet 
uit artikel 101 mochten bestreden wor
den, en het wellicht de beste weq was 
de ouders zelf dit betrekkelijk kleine 

bedrag van f 3,- te laten betalen, zou 
men toch liever een andere oplossing 
vinden. 
De burgemeester dacht deze oplossing 
wel te zullen vinden in een soort ge
meentelijke partiële subsidie of althans 
een verhoging van de financiële draag
kracht van artikel 101, speciaal dan be
stemd voor dit psychologisch onder-
zoek. 
Na<lat door de hoofden der scholen nog 
enkele inlichtingen waren gevraagd in 
verband met de practische organisatie 
van dergelijke onderzoeken, sprak de 
heer de Laat nog zijn volle sympathie 
uit voor dit schone werk, terwijl de heer 
Valks, voorzitter van de K.A.B. zijn gro
te waardering liet blijken voor dit ge
meenschapswerk. 
Onder toezegging van alle medewerki�g 
aan de voorgenomen plannen, werd deze 
vruchtbare bijeenkomst besloten. 
VOORBEREIDING 
H. BLOEDFEESTEN IN 1949.
"Een eerste stap tot voorbereiding van 
de feestelijkheden in 1949" zo heette de 
bijeenkomst, die het H. Bloedcomité 
Dinsdagavond in de Ark organiseerde 
voor allen, die belang stelden in het her
stel van een aloude traditie, die Boxtel 
weer tot de bedevaartplaats van voor
heen zal maken. 
Het is door de interessante lezing van 
de Hoogeerw. Heer Deken· Lauwerijs van 
Hoogstraten en de stijlvolle voordracht 
van de kunstenaar Lucas Van Hoek een 
gelukkige stap geworden, want onoe
twijfeld heeft Deken Lauwerijs v°an 
Hoogstraten met zijn boeiende ge
schiedkundige lezing een geheel nieuwe 
belangstelling weten te wekken voor de 
H. Bloedfeesten, die men in het jubi
leumjaar onder artistieke leiding van 

Lucas van Hoek hoopt te vieren als een 
imposant hoogtepunt in de omgangsda
gen der 25 voorafgaande jaren, waarin 
de devotie tot de H. Eucharistie tot in
drukwekkende uiting zal komen. 
Deken Lauwerijs heeft het talrijke ge
hoor - boeiend verteller als hij is -
meegevoerd door de geschiedenis van de 
H. Bloeddoeken, voor zover hij deze met 
succes na heeft kunnen vorsen want
veel historische gegevens hebben de 
eeuwen, nadat Eligius van den Acker 
tij<lens de H. Mis de geconsacreerde 
wijn omver stiet en wonderbare vlekken 
�ag trekken door corporaal en altaar
dwaal, niet meer nagelaten.
Luc. van Hoek kleedde zijn visie op het 
wezen van de processie in 'n prachtig 
gestileerde voordracht, waarin hij aller
eerst de twijfel of het ontwerpen van 
een processie wel aan een kunstenaar 
kon worden opgedragen, wegnam met 
enkele voorbeelden van grote kunste
naars, die in het verleden schitterende 
processies ontworpen hadden. 
Bij de schildering van de inwerking, die 
het processiebeeld op de toeschouwers 
had, gaf Luc van Hoek te kennen, dat 
de Liturgie der Kerk ten grondslag zou 
liggen aan zijn opvatting van zijn op
dracht, waarvan hij, reeds enige frag
menten 111 schets had, doch waarvan de 
meeste groepen nog in zijn fantasie zou
den moeten worden uitgewerkt. 
Na deze artistieke, maar tevens in
devote beschouwing van de "processie" 
vroeg de Weleerw. Heer kap. A. Damen, 
Directeur van 't H. Bloedcomité, in zijn 
sluitingswoord, om de steun van alle aan
wezïgen in het streven naar verfraaiing 
van de H. Bloedprocessie, die straks 
weer stil en devoot, maar met nieuwe 
luister en pracht door Boxtel's straten 
zal trekken. 

Nu vier jaar geleden ..... . 
NACHTELIJKE OORLOGSACTIE, 
LUCHTACTIVITEIT EN ONRUST 

In de nacht van Zaterdag 21 op Zondag 
22 October kwam BoxtPI ePrst goed on
der het granaatvuur van de geallieerden 
te liggen. Omstreeks middernacht werd 
er al geducht geschoten, maar tegen 
half drie werd Boxtel als het ware door 
een regen vah ontploffende projectielen 
uit de slaap gewekt. Het werd een ver
schrikkelijke nacht, waarin vernielingen 
werden aangericht in de Nieuwstraat, 
Bosscheweg, Kloosterstraat (thans Prins 
Bernhardstraat) en andere straten Twee 
volle uren duurde de helse beschieting 
en twee uur lang leefde Boxtel in angst 
v_oor het spervuur, dat vermoedelijk ge
richt was op vijandelijke troepenbewe
gingen in onze straten en op de hoofd
wegen. 
In de loop van Zondag 22 October dre
yen de geallieerden de Duitsers lelijk 
111 het nauw. De Tommy's hadden in 
hun aanvallen vanuit de lucht het grote 
voordeel, dat de Duitsers weinig profijt 
meer konden trekken uit de beboste 
omgeving, nu de bomen hun gebladerte 
verloren hadden. Onophoudelijk werden 
de Moffen in hun schuilplaatsen opoe
zocht door de geallieerden vliegers. De 
kat in het nauw deed echter rare spron
gen: De Duitsers gingen zich nu neste
len in de onmiddellijke nabijheid van 
hwzen en schuilkelders. En zo kon het 
gebeuren, dat de burgerbevolking deze 
operaties met enkele doden en gewon
den moest bekopen. 
In de nacht van Maandag 23 October 
werd hetzelfde artillerie-duel geleverd 
als de nacht tevoren, doch nu lag het 
doelwit in het vrije veld, zodat de bur
gerbevolking er niet onder te lijden had. 
In de loop van de dag werden weer 
�nkele 

"
Per,one,! gewond, terwijl een 

"treffer op Dumendaal veel schrik en 
ontsteltenis teweeg bracht bij de daar 
gehwsveste geëvacueerden. 

DE LAATSTE LOODJES 
Tot aller ontzetting begonnen de Duit
sers 's M_aandags de bruggen te laden. 
De ervanngen, die Boxtel opgedaan had 
met het opblazen va'n het spoorwegem
placement, gaven reden tot ernstige on
gerustheid_. En in allerijl begonnen de 
mensen, die 111 de omgeving van de brug
�:n woonden, hun huizen �oveel moge
li3k te beveiligen. 
Wanneer de vernietiging 2ou plaats heb
ben werd niet bekend gemaakt en zo 
sliep bijna iedereen in kelder of schuil
kelder. Tegen de avond ging het gerucht 
dat de geallieerden reeds gezien waren 
bij het afwateringskanaal, waarvan de 
brug in de Nieuwstraat reeds was opge
blazen. Om 10 uur 's avonds 'vloog de 
brug op de Eindhovenseweg in de lucht. • 
In de stille herfstmorgen_ van Dinsdag 
24 October overheerste de angst bij ve
len de hoopvolle gedachte aan de be
vrijding, die men dichtbij wist. 
Maar met de vrees voor d� gevolgen 
van het opblazen der bruggen in onze 
gemeente groeide wat de hoop op een 
spoedige verdrijving van de onderdruk
kers, die door deze vernielingen een 
spoedige aftocht verrieden. 

Precies om 8 uur 's morgens kwam de 
gevreesde explosie van de dynamiet-la
ding onder de Zwaanse Brug. Met ge
weldige kracht werd de betonbouw met 
LesiJ·ating de luc.iit in geslingerd om in 
de naaste omgeving neer te komen en .... 
een geweldige ravage aan te richten. 
Pas om één uur volgde de bruo in de 
Mgr. Wilmerstraat, omstreeks h;lf twee 
die over het Smalle Water in Breukelen . 
Gedurende al die tijd werd er bij Boxtel 
hevig gevuurq, boerderijen op Munsel 
en de Langenberg werden in brand ge
schoten of zwaar getroffen. 
�e laatste verschrikking was echter nog 
met doorgemaakt op deze bevrijdings
dag, want plotseling begon een hevige 
beschieting, die drie kwartier duurde. 
Met beklemmende angst doorstond de 
bevolking in de schuilkelders dit ver
schrikkelijke vernielingsvuur, vrezend elk
ogenblik getroffen te zullen worden. 
Verschillende huizen langs Nieuwstraat, 
Bosscheweg en andere straten werden 
geraakt, evenals het Ziekenhuis de ka
J!)el en scholen op Duinendaal ' die le-
lijke treffers kregen. 
De Kapel van Duinendaal was met puin 
gevuld, evenals de gangen van het Lief
dehuis. Onder de patiënten, ouden van 
dagen en evacué's op Duinendaal heerste 
grote verwarring. 
De Zusters en verpleegsters in samen
werking met de hulpdiensten brachten 
de zieken naar Stapelen, evacué's en 
ouden van dagen naar St. Ursula. 
Op Stapelen was het een en al bedrij
vigheid, terwijl men op St. Ursula onder 
hoogspanning werkte om alle binnenko
mende vluchtelingen nog dezelfde nacht 
te kunnen herbergen. 
Zo werd het langzaamaan a_vond. 

· BEVRIJD!

1:erwijl iedereen op de grote wegen 
Uitzag naar eventuele geallieerde tanks, 
kwam een groep Amerikanen die zich 
vier weken lang in de Kampi�a hadden 
schuil gehouden 's avonds Boxtel binnen 
om er met de grootste hartelijkheid te 
worden ontvangen. 
Woensdagmorgen 25 October kwam de 
eerste proclamatie van het nieuwe 
voorlopige bestuur. Mr. Francissen wa� 
aangewezen tot waarnemend burgemees
ter, de heer Van Hout tot dito secre
taris en de heer Van den Broek tot 
hoofd van de ordedienst. De proclama
tie werd spoedig gevolgd door andere 
bekendmakingen. 
De geallieerden troepen hadden onder
tussen hun maatregelen genomen om 
Boxtel te kunnen bezetten en het rol
lend materiaal aan te voeren 
!oen de J:>ruggen geslagen �aren, liep 
1eder_een mt naar de Rijksweg, waar de
geal!teerden te zien waren in hun tanks 
en gevechtswagens. 
Spoedig heerste er een vriendschappe
lijke geest tussen volk en soldaten. 
Het schoolengels werd druk in praktijk 
gebracht in de toenade�ingspogingen 
tussen de jongelui en de bevrijders, die 
Boxtel spoedig in een oorlogsbivak her
schiepen. 
Maar in dat oorlogsbivak heerste een
stemmige blijdschap over de herwonnen 
vrijheid. Stemming in de dankbare ge
dachte aan hen, die de zwaarste offers
brachten voor deze bevrijding. 



R.K. BOERENBOND. DISTRIBUTIENIEUWS. 
In de "Orion" te Lennisheuvel opende De Directeur van de Distributiekring 
de R.K. Boerenbond Maandag 18 Octo- 's-Hertogenbosch maakt het volgende 
ber zijn winterprogramma met een druk- bekend. . • 
bezochte ledenvergadering. Uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 
In zijn openingswoord memoreerde de 901; Tabaks/Versnaperingenkaarten QA. 
voorzitter o.a. het vertrek van de gees- • 901, QB 901, QC 901, en toeslagkaarten
telijke adviseur Dr. Smulders, die be- MD 901 - 902 voor a.s. en jonge moeders 
noemd werd tot Vicaris van "Voorburg" In het tijdvak van 25 October tot 18 De-
te Vught en zijn plaats zag ingenomen cembe� 1948 worden de bonkaarten voe-
door de Weleerw. Heer Kapelaan Ver- dingsmiddelen 901 uitqereiki:, geldig voor 
bruggen, die zich in verband met zijn de periode van 20 December 1948 tot 12 
benoeming tot de aanwezigen richtte met Februari 1949, alsmede Tabaks/versna-
een propagandistisch woord•voor de boe- ringenkaarten en t9eslagkaarten voor 
renorganisatie en de leden ervan opriep aanstaande en jonge moeders aan de be-
om trouw te blijven aan het geloof, dat kende kantoren en uitreiklokalen. 
met de Brabander synoniem is geworden. - Voor de gemeente 's-Hertogenbosch in 
De vergadering besprak' voorts de com- het Kringkantoor aan de loketten 9 en 11 
pensatie-toeslag over 1947-1948, in Uitgereikt worden de kaarten: 
welk verband de voorzitter enige cijfers KA, KB1 KC, KO en KE 901 voor niet-
gaf, die voor de verschillende bedrijven zeltverzorgers; 
gelden. Algemeen werd de klacht geuit, LA, LB en LC 901 voor zelfverzorgers 
dat de uitbetaling zo lang op zich liet vlees; 
wachten. ' QA 901 tabak; 
Een ander punt van bespreking vormden QB 901 versnaperingen; 
de subsidieregelingen" welke gelden QC 901 diversen; 
voor 1948 en die voor 1949 in uitzicht MD 901-902 toeslagkaarten voor a.s. 
zijn gesteld. en jonge moeders. 
De aanvragen hiervoor moeten worden De bonkaarten worden verstrekt over-
ingediend bij de Rijkslandbouwconsulent eenkomstig de ingeleverde inwisselings-
te St. Oedenrode. bonnen, doch er wordt bij deze uitrei-
Met betrekking op de contributieheffing king rekening gehouden met eventuele 
1949 werd de begroting van de N.C.B. opschuiving van leeftijdsgroepen. 
voor 1949 behandeld. Medegebracht dienen te worden de 
De voorzitter deed hierbij een beroep Tweede Distributiestamkaarten en de 
op alle leden om deze noodzakelijke losse inwisselingsbonnen 812, met daar-

• verhoging in te willigen, zonder dit de aan bevestigd het strookje, waarop de
organisatie euvel te duiden. dag van afhalen is afgestempeld. 
Vervolgens werden enkele mededelingen 
gedaan over de a.s. Kringvergadering 
(28 October) en de grote algemene ver
gadering van de N.C.B. 
Besloten werd een voorstel in te dienen, 
aangaande de compensatieregeling. 
Na nog enkele adviezen gegeven te heb
ben voor het stomen van aardappelen en 
her opleggen van mestvarkens, waar
voor door de Coöp. Brab. Vee- en Vlees
centrale gratis voorschot wordt 

cÎ
uegeven, 

werd deze bijeenkomst, die oor de 
zangvereniging van de Boerinnenbond 
o.l.v. de heer Schulpen werd opgeluis
terd, gesloten. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Een collecte, gehouden bij het potverte
ren van Spaarkas "De Voorzorg", ge
vestigd in Café Van den Aker, Nieuw
straat, bracht f 12,40 op voor Katholiek 
Thuisfront. 
Van de Kaartclub O.O.V. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOX-TEL 

!7.-

van 12 Oct. tot en met 18 Oct. 1948. 
. GEBOREN: Elisabeth M. Fr. dochter 
van A. Snellaars en W. v. Schijndel -
Gerardus A. G. zoon van B. W. Spijkers 
en G. B. Schalkx - Bertus C. zoon van 
M. M. Willems en H. J. de Bresser -
Sonja L. dochter van J. W. v. d. Steen 
en W. Fr. v. Heeswijk. 
ONDERTROUWD: Hendrikus G. I.
van Beek en Maria A. H. Mertens. 
GEHUWD: Johannes van Weert en Jo
hanna Basstein - Wilhelmus H. M. 
Kerkhoff en Theodora M. van de Braak 
- Sebastianus A. van der Bruggen en
Hendrika P van de Ven - Hubertus C. 
van Helvoirt en Dina Th Cillessen 
OVERLEDEN: Jacobus �an den B�oek
oud 81 jaren. 

Distributie=Nieuws 
OFFIClëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van 24 October 
tot en met 6 November 1948 

Bonnen voor brood en vlees 
324-1, 324-2 Brood: 800 gram brood.
325, 326 Brood: 400 gram brood. 
321, 323 Vlees: 100 gram vlees. 
322 Vlees: 300 gram vlees. 
Alle bonkaarten • 
328 Alg�meen: 250 gram boter of,qiar-

garine of 200 gram vet. 
327 Algemeen: 200 gram bloem of zelf

rijzend bakmeel of kindermeel. 
Bonkaarten KA, KB, KC 812 
331 Algemeen: 500 grain boter of mar

garine of 400 gram vet. 
332 Algemeen: 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
333 Algemeen: 50 gram cacao. 
334 Algemeen: 750 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of 1500 gram jam, stroop, enz.,· 
of 750 gram versnaperingen. 

335 Algemeen: 250 gram waspoeder. 
B 345, C 347: 500 gram boter of mar

garine of 400 gram vet. 
Bonkaarten KD, KE 812 
337 Algemeen: 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
338 Algemeen: 100 gram kaas of 125 
• gram korstloze kaas.

339 Algemeen: 100 gram cacao.
340 Algemeen: 500 gram suiker, boter

hamstrooisel, enz., 
of 1000 gram jam, stroop, enz., 
of 500 gram versnaperingen. 

341 Algemeen: 500 gram waspoeder. 
E 351: 400 gram brood. 
E 352: 500 gram bloem of zelfrijzend 

bakmeel of kindermeel of kinder
biscuits. 

Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QB, QC 808 
121, 122, 125 Tabak: 2 rantsoenen siga

retten of kerftabak. 
123 Versnaperingen: 200 gram versna-

peringen, 
of 200 gram suiker, boterhamstrooi-. 
se!, enz., 
of 400 gram jam, stroop, enz. 

126 Versnaperingen: 100 gram versna
peringen, 
of 100 gram suiker, boterhamstrooi
sel, enz., 
of 200 gram jam, stroop, enz. 

Bonkaarten ZA ZB, ZC, ZD, ZE, MD, 
MF, MH 812 (bijz. arbeid, a.s. moeders 
en zieken) 
Geldig zijn de bonnen van strook T. 
De niet-aangewezen bonnen van strook 
4 van de bonkaarten 810 kunnen wor
den vernietigd. 

Attentie. 
Het publiek wordt geen keuze gelaten 
met betrekking tot het ontvangen van de 
Tabaks/versnaperingenkaarten. De inde
ling in groepen is als volgt vastgesteld: 
Groep I: mannelijke personen, geboren 
in 1931 en eerder: QA 901 tabak; 
Groep Il: alle personen, geboren in 1932 
of later: QB 901 versnaperingen; 
Groep III: vrouwelijke personen, gebo
ren in 1931 en eerder: QC 901 diversen. 

Zeep voor artsen enz. 
Praktiserende artsen en veeartsen, me
disch verplegend en administratief perso
neel van de consultatiebureaux voor 
t.b.c.-bestrijding, douane ambtenaren,
personen werkzaam in de genees- en 
verbandmiddelen-industrie, incl. tand
technisch laboratorium, inseminatoren, 
leden van de vereniging voor logopaedie 
en phoniatrie, masseurs, medische stu
denten werkzaam in de anatomie; mel
kers, slagers, ·sociale gezinsverzorgsters, 
studenten in de tandheelkunde voor zo
ver zij patiënten behandelen, practise-, 
rende tandartsen en tandheelkundigen, 
verplegers ·en ve.rplegers in zieken-in
richtingen (ziekenhuizen, psychiatrische 
inrichtingen, verpleeghuizen e.d.), vroed
vrouwen en verloskundigen, wijkverple
gers en verpleegsters, particuliere ver
pleegsters, gediplomeerde kraamverzorg
sters en veeverloskundigen komen voor 
de 12de en 13de periode 1948 (24 Octo
ber-18 December 1948) in aanmerking 
voor rantsoenbonnen huishoudzeep en 
waspoeder. 
De aanvraagformulieren ter verkrijging
van rantsoenbonnen zeep en waspoeder 
kunnen in de week van 25 October-
30 October a.s. worden afgehaald en in
gediend aan het kantoor, loket 15, In <le 
Boerenmouw 15 te 's-Hertogenbosch. 
In de overige aangesloten gemeenten 
dient dit te geschieden op de zitdagen 
bij de plaatselijke kantoren. 

Mededeling aan Textielhandelaren, 
In verband plet de invoering van de 
tweewekelijkse inleveringen van coi:i_su
mentenbonnen door detaillisten in voe
dingsmiddelen 'wordt deze regeling thans 
ook doorgevoerd voor de inlevering van 
bonnen {punten) voor het artikel textiel. 
De inleveringsdagen, waarop bonnen 
(punten) door de textielhandelaren in de 
Distributiekring 's-Hertogenbosch dienen 
te worden ingeleverd zijn met ingang
van 25 October 1948 als volgt vastge
steld: 
Gemeente 's-Hertogenbosch, 
lste inleveringsweek 25 - 30 October:
Zaterdag 30 October; en vervolgens Za
terdag om de 14 dagen, uitsluitend die 
handelaren, welke een persoonlijke ken
nisgeving voor het inleveren van bonnen 
(punten) van de Dustributiedienst heb
ben ontvangen, 
2de inleveringsweek 1 - 6 Nov. 1948: 
De inlevering kan naar keuze plaats 
vinden op Vrijdag of Zaterdag, resp. 5 
en 6 November en vervolgens Vrijdag 
en Zaterdag om de 14 dagen. 
De inlevering van handels- en confectie
coupures door weverijen en confection
neurs te 's-Hertogenbosch kan op Maan
dag blijven geschieden, met dien ver
stande, dat deze ·inlevering bepaald 
wordt in de lste inleveringsweek,
In de overige aangesloten gemeenten van 
de Distributiekring 's-Hertogenbosch 
dient de inlevering door de textielhande
laren op èlezelfde dagen als voorheen te 
geschieden t.w.: 
tste inleveringsweek 25 - 30 October:
Vught, Schijndel, Vlijmen, Dinther, Hees
wijk, Helvoirt, Liempde en Esch, 
2de inleveringsweek 1 - 6 Nov. 1948: 
Boxtel, Rosmalen, St, Michielsgestel, 
Berlicum, Den Dungen, Haaren, Engelen 
en Empel en· Meerwijk. 
De volgende �leveringen door belang
hebbenden geschieden op dezelfde dagen 
om de 14 dagen. 

Algemeen Nieuws 
K.L.M.-RAMP.
De KLM, is gisteren weer door een 
ontzettende vliegramp getroffen. Een 
Constellation (,,Nijmegen") is met veertig 
inzittenden brandend omlaag gestort. 
Slechts vijf ervan konden worden gered, 
waaronder vier leden van de bemanning. 
Bij de namen der slachtoffers bevindt 
zich ook die van de K.LM,-gezagvoer
der Parmentie·r: 
Parmentier (geboren te Amsterdam in 

1904) is zo niet de grootste, dan toch 
een van de grootste luchtvaartpioniers 
van de KLM. geweest, die het devies 
van deze luchtvaartmaatschappij "Safety 
first" mede wereldberoemd heeft ge
maakt. Parmentier was ook de man, die 
in 1934 de aandacht van de _gehele we
reld op zich en op de KLM. vestigde_ 
toen hij het _presteerde om in de grote' 
Melbourn-race, na een onfortuinlijke 
noodlanding; toch nog tweede te worden, 
Na op alle lijnen van de KLM. gevlo
gen te hebben, is hij het slachtoffer van 
zijn beroep· geworden, Zijn dood bete• 
kent voor de KLM. een onherstelbaar 
en smartelijk verlies. 

RADIO-ACTIE, 
Op 15 October j.l. zijn de leden van de 
Ned. Ver. van Radio-Detailhandelaren 

,in samenwerking met de NIWIN een 
landelijk opgezette actie begonnen, die 
ten doel heeft radiotoestellen naar de 
militairen in Indonesië te kunnen zen
den, De gelden hiervoor willen de radio
handelaren bijeen brengen door middel 
van de verkoop (à f 2,50) van bakelieten 
imitatie-radiotoestelletjes, die bij alle 
4300, bij de NVRD aangesloten hande
laren verkrijgbaar zijn. • 
Op deze wijze hoopt de NVRD 500 tro
penradio's naar Indonesië te kunnen ver
zenden. 

Sociale Verzekeringen 
SANATORIUM VERPLEGING. 

Volgens artikel 99 der Invaliditeitswet is 
de Raad van Arbeid, indien ,deze van 
oordeel is, dat er gevaar bestaat, dat 
een verplicht verz�kerde, aan wie geen 
invaliditeitsrente is toegekend, blijvend 
invalide zal worden en dat dit gevaar 
afgewend kan worden door doelmatige 
behandeling of verpleging, • bevoegd om 
aan de Bank voor te stellen, of haar
kosten de verzekerde genees- o heel
kundige behandeling te doen verlenen of 
hem in een inrichting te doen opnemen. 
Wordt door het Bestuur der Rijksverze
keringsbank op het voorstel gunstig 
beslist, dan wordt dit besluit door de 
Raad van Arbeid uitgevoerd, echter al
leen voor zover de volle medewerking 
van de verzekerde is te verkrijgen. 
Tot nu toe werden dan de totale ver
pleegkosten voor rekening van het lnva
liditeit�fonds gebracht, -.;onder dat er op 
werd gelet of verzekerde recht had op 
een tegemoetkoming in de kosten der 
verpleging van andere zijde. Echter heeft 
ieder ingevolge de Invaliditeitswet ver
zekerde, die bij een Ziekenfonds is aan
gesloten als verplicht verzekerde, recht 
op een tegemoetkoming van f 3,- per 
dag gedl,lrende ten hoogste één jaar, 
waarop hij op advies van een consulta
tiebureau is opgenomen in een sanato
rium of in een goedgekeurde Sanatorium
afdeling van een ziekenhuis. 
Wanneer in deze gevallen de gehele ver
pleging voor rekening van het Invalidi
teitsfonds wordt gebracht, komt dit fei
telijk neer op een subsidie aan de zieken
fondsen, hetgeen gezien de financiële 
positie van het Invaliditeitsfonds niet 
meer verantwoord is. 
In verband met herhaaldelijk voorko
mende vragen zij er op gewezen, dat 
met ingang van 1 Augustus 1948 werd 
overeengekomen, dat, indien een verze
kerde op kosten van het Invaliditeits
fonds wordt verpleegd, door dit fonds 
slechts dat gedeelte der verplegingskos
ten in 't Sanatorium wordt betaald, het
welk niet gedekt is door een verplichte 
verzekering bij een Ziekenfonds. Vrij
willige en aanvullende verzekeringen 
worden hierbij buiten beschouwing gela
ten. Dit wil dus zeggen, dat ingeval 
iemand zijn rentekaart zelf heeft aange·
houden en thans niet meer in loondienst' 
is, dus ook geen verplichte verzekering 
bij een Ziekenfonds meer heeft, wel de 
verplegingskosten in het Sanatorium vol
ledig uit het Invaliditeitsfonds krijgt be
taald, zelfs al zou hij wel een vrijwillige
verzekering bij een Ziekenfonds hebben, 
Vanaf 1 Augustus 1948 is de gang van 
zaker derhalve als volgt: 
Het consultatiebureau brengt in de ge
vallen, waarin het meent dat daartoe 
aanleiding bestaat, een gemotiveerd rap
port aan de Raad van Arbeid uit, dat 
een bepaalde patiënt naar haar mening 
voor rekening van het Invaliditeitsfonds 
dient te worden opgenomen; voortaan 
wordt in het rapport echter tevens ver
meld, dat de patiënt verzekerd is bij een 
,Ziekenfonds, hetweik dan me.t name 
wordt genoemd. 
Ntt is er nog een Stichting Neder!. Sana
toria Vereniging die de betaling in de 
kosten van sanatorium verpleging al
thans de tegemoetkoming hierin van 
f 3,- per dag, verzorgt. Ook deze ver
eniging krijgt van het Consultatiebureau 
bericht dat de patiënt bij het bovenbe
doelde Ziekenfonds is verzekerd en voor 
opname ten laste van het Invaliditeits
fonds aan de Raad van Arbeid is voor
gedragen. 
Wordt door het Bestuur der Rijksverze-· 
keringsbank het geval inderdaad ten 
laste van het Invaliditeitsfonds gebracht, 
dan betaalt de Raad van Arbeid de vol
ledige kosten van de verpleging aan het 
Sanatorium. 
Zij vordert echter .van de 
N.S,V. genoemd', zoveel maar 
rug als er verplegingsdagen 
weest, 

Stichting 
f 3,- te
zijn ge-

Duurt de verpleging lange, dan een 
jaar gedurende welke door het Zieken
fonds de dagelijkse vergoeding van f 3 
wordt verstrekt, dan komen de kosten 
weer geheel voor het Invaliditeitsfonds, 

H. V. d. K.

Denkt aleer gij doende zijt 
en doende denkt dan nog. 

(Guido Gezelle) 

Gesprek van Vanavond 
Snap jij nou, dat de regering middels 
haar voorlichtingsinstanties zich . zo be
zorgd maakt in verband met de prijzen, 
In het ene bericht zal 

"de stijging van de prijzen nogal 
meevallen", 

in het andere 
"zal een nieuwe loonronde eersf 
over een half jaar a_an °de orde ko
men, tenzij een daling van de prij
zen op de wereldmarkt haar over
bodig maakt, hetgeen - gezien de 
jongste cijfers - (muziek! muziek_!) 
- geenszins tot de onmogelijkhe
den behoort ! ! ? ?" 

Wat dunkt je, Piet, het is de moeite niet 
waard dat onze vrouwen en wij zo'n 
drukte maken over de duurte. En zeker 
niet 

"aangezien de productie een ruim 
aanbod verzekert en er geen gevaar 
bestaat voor prijsstijging op grond 
van schaarste . .  ,, . .  " 

En dan komt het• mooie• uit de bloem
lezing pas: 

,,want de verhoging - van de wol
prijzen- is re!!ds vrijwel geheel in 
de huidige prijzen verwerkt!" 

Dat heb ik tenminste al ondervonden! 
Maar wat dunkt U ervan? 
Hoe meer ze er over schrijven, hoe be
roerder het voor ons wordt, de duurte 
is er al vóór wij het weten. En zoals ik 
erovér denk, doén de anderen het ook. 
De "voorlichting" geloven wij toch niet 
en statistische vergelijkingen nog minder! 
Wij weten met de portemorinaie in de 
hand wel beter! 
Eerlijk voor. de dag komen, zeggen waar 
het op sta?t ! 

. SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel - Udi 1 - 1 ', 
Den Dungen -. Boxtel 2 0 - 3
Den Dungen 2 - Boxtel 3 1 - 6

Boxtel-Udi is geen bijster. mooie, maar 
wel een bijzonder spannende ontmoeting 
geworden, waarin elke vierkante meter 
betwist werd met 'n echte derde-klas-. 
hardnekkigheid. 
Beide ploegen bleken echter . min of 

' meer met hun aanvalslinie te sukkelen. 
Udi heeft aan Jetten zeer zeker een in
telligente aanvalsleider, die • zelf echter 
teveel aandacht moet besteden aan de 
opbouw van de aanval om al zijn ge
vaarlijke allures op het doel van de 
tegenstander te kunnen botvieren. 
Bóxtel heeft een t& week aanválscen.
trum: Daarvoor is n'aar middenvoor niet 
zelfstandig-bekwaam genoeg en daar
voor ook houden de verbindingsspelers 
zich te zeer op de achtergrond. Van de 
buitenspelers mag wat meer initiatief 
verwacht worden. Naast deze kleine 
technische en tactische feilen valt de 
energieverspilling in deze linie (in de 
andere trouwens weinig minder) op. Te
veel kansen gaan nog teloor door onbe
heerst spel. Speciaal Zondag was het .op
merkelijk, hoeveel ballen in de laatste 
minuten ondoordacht werden behandeld 
of door een onvoldoende techniek de
prooi werden van de tegenstanders. 
Ondanks deze foutjes, die in zo'n span
nende wedstrijd wat te pijnlijk worden 
gevoeld, kon het spelpeil echter nog 
altijd stukken hoger aangeslagen worden 
dan in de ontmoeting met St. Michiels
gestel. 
En er is dan ook geen enkele reden om 
zich zwak te voelen in het milieu van 
struikelende leiders. De standenlijst 
toont dat wel heel duidelijk aan: 

3e klasse B
Tivoli 6 3 • 2 1 8 11-8 
Udi 19 6 3 2 1 8 14-12 
SCB 6 4 0 2 .8 12-9 
B. Vooruit 6 3 2 1 8 11-11 
Boxtel 6 2 2 2 6 10-9 
St. Michg. 6 1 3 2 5 13-12
Tongelre 5 2 0 3 4 11-12 
OJC 4 1 2 1 4 5-7 
ESV 5 1 1 3 3 11-14 
Taxandria 6 1 0 5 2 8-11 

A.s. Zondag.
A.s. Zondag zal er wel weer een (vorig
jaar gebroken) traditie in ere hersteld 
worden, als Boxtel Best Vooruit gaat be
kampen. Het is in Best altijd een vurige 
strijd om de punten geworden en de 
komende Zondag zal hierop" wel geen 
uitzondering maken, ook al is Best Voor
uit in uitstekende vorm en al stak zij 
verleden Zondag Tivoli nog naar de 
kroon. 

De leden in Indië 
In de afgelopen weken ontving het be
stuur de dankbetuigingen van onze 
leden in Indië voor de 1500 sigaretten, 
die onder hen waren verdeeld en die 
destijds bij de viering van kampioen
schap en promotie door, de leden van 
Boxtel bijeengebracht waren. 
Uit de brieven sprak nog de oude club
liefde en de grote belangstelling voor de 
prestaties van "hun" �oxtel in de nieuwe 
competitie. 

K.S.V. O.D.C. 
Ons Vios - O.D.C. o - t, 
O.D.C. 2 - Zwaluw 2 2 - 4
O.D.C. 3 - Blauw Geel 3 - 1
O.0.C, behaalde een benauwde over
winning, op een technisch zeer goed spe
lend Ons \'.ios, dat gewaarschuwd door 
de hoge score van de O.O,C.-voorhoede, 
van meet af aan het zwaartepunt ging 
leggen op de verdediging. 
De O.0.C.ers beging'en deze keer ech
ter niet de fout om alles op de aanval 
te zetten, het middenterrein werd niet 
prijsgegeven en zo er al eens momenten 
waren, dat men de verleiding niet kon 
weerstaan, om mee ten· aanval te trek
ken, dan was het tacticus van Meurs 
langs de lijn, die zorgde dat deze fou
ten spoedig werden hersteld. Door deze 
tactiek kon Ons Vios geruime tijd de 

Kabinet van Kleine �aken 

ALS HET KALF VERDRONKEN IS . .. 
De gevaarlijk gelegen brug over het af
wateringskanaal in de Nieuwstrilat ligt
's avonds nog steeds in een Egyptische 
duisternis te wachten . .  , ... óf op licht óf 
op ongelukken. 

BALDADIGE JEUGD. 
De Boxtelse jeugd blijft de vrije teugel 
geven aan haar baldadigheid. 
De nieuwe straatverlichting en passeren
de treinen zijn nog steeds het geliefde
doelwit voor bekogelingen. 
Hier valt wat te doen door ouders, on
derwijzers, jeugdleiders én allen, die wat 
met de opvoeding van deze rekels te 
maken hebben, 

C.C.D.-CONSTERNATIE.
Een slagerij mocht zich dezer dagen 
verheugen in het bezoek van een 
C.C.D.-controleur, die zo bruut en bars
optrad, dat dé vrouw des huizes, die · 
hem te woord stond, een flaqwte kreeg, 
wat voor de "plichtsgetrouwe" man 
slechts aanleiding gaf een ijverige speur
tocht door de winkel te maken, zich • 
ondertussen wat hooghartig uit te laten 

1 tegen de toegesnelde huisgenoten en 
even later, zonder zich verder ergens om 
tti! bekommeren, te vertrekken .. Gaan we 
weer de richting in van "Befehl ist 
Befehl"? 

_ ZUINIGHEID: DE BESTE METER. 
De huisvrouw meent steen en been te 
moeten klagen over de hoge gasrekenin
gen. - Er is echter maar.ëén middel om 
deze stijging tegen te gaan, n.l. een zui
nig gebruik van het gas, dat - met alle 
comfort, dat het biedt - vaak wel wat 
_verkwistend-veel gebruikt wordt, 

score blank houden daarmee prijsgevend 
om zelf de leiding te nemen, En moch
ten de snelle uitvallen van Ons Vios 
al eens gevaar opleveren,· dan waren 
de O.0.C.-backs die prachtig ingrepen, 
en vooral in de tweede helft hun tegen
speler prachtig dekten. 
Toen Hazen berg na de rust het enigste 
doelpunt sèoorde was er geen koude 
meer aan de lucht. 

Het tweede elftal speelde een prima 
wedstrijd tegen Zwaluw uit Vught, wel-
ke wedstrijd verdiend doch enigszins ge
flatteerd door Zwaluw werd gewonnen. 
Na enkele wederzijdse aanvallen nam 
Zwaluw de leiding met een schot van de 
rechtsbuiten, dat door de O.O.C.-doel
man verkeerd werd behandeld. Spoedig 
hierop maakte Kerkhoven gelijk met een 
prachtig schot in de bovenhoek. Jam
mer was het voor de O.D.C.-ers dat'·' 
direct hierop Zwaluw de leiding kon 
nemen door een kopbal die zeker houd
baar was. Dit ontmoedigde O.0.C., 
waarvan Zwaluw profiteerde door gauw 
nog twee doelpunten te maken. Het 
laatste werd door Pennings in eigen 
do"el gekopt. In de tweede helft waren 
de O.D.C.-ers in de meerderheid alhoe
wel de snelle uitvallen van I de' gasten 
niet van gevaar waren ontbloot. Het
was diep in de tweede helft toen Meis
ter met een hard schot de achterstand 
verkleinde. En nog zouden de kansen 
zijn gekeerd, ware het niet dat een hard 
schot van Meister de doelpaal in de 'reg 
had gevonden. Nu bleef het bij deze 
stand. 

A.s. Zondag O.D.C. - Korvel
Korvel behoort tot de koplopers en
O.0.C. kan gerust op haar tellen passen,
Eend_erde \;an het program zit er nu: op 
en tien punten is een prachtig resul
taat, doch de volgende zes mogen ze
ker niet minder zijn. 
Dus jongens opgepast. 

'R.K.S.V . . ,.BOXTEL", Afd. KORFBAL
Boxtel 1 - Nevelo 1 t - 2
Zondag moest Boxtel 1 weer 2 puntjes 
afstaan aan Nevelo 1. Werd in Oister
wijk met 2-1 gewonnen, • thans werd
van dezelfde ploeg met 2-1 verloren 
zodat Nevelo revanche genomen heeft' 
op haar nederlaag, • 
Onmiddellijk na het beginsignaai" werden 
door Nevelo enkele gevaarlijke aanval
len o_ndemomen, en bleek al spoedig,
dat ztj dçze wedstrijd persé wilde win
nen. Boxtel wist hierop echter het juiste 
antwoord te vinden en 'bezorgde de Ne• 
velo-verdedi0i11g eveneens veel werl,. 
Na een half uur gelijke strijd wist Ne
velo de -leiding te nemen 0-1. Dit was 
voor Boxtel het sein: ,,Alle remmen los" 
én reeds vrij spoedig was de gelijkma
ker gescoord, 1-1. Nog voor de rust
verdween no. 2 door de Nevelo-korf, 
doch dit puntje werd door de scheids
rechter, die zeer goed leidde, afgekeurd, 
daar hij voor loopbal gefloten had, 
Deze tegenvaller is misschien funest ge
weest voor Boxtel, want hoe men ook 
zwoegde, het -gelukte niet op nieuw te 
scor�n. Nevelo echter zag kans 10 mi
nuten voor het einde de. winnende goal 
te scoren 1-2, waarmede het lot van 
Boxtel beslist werd, 

KEGELSPORT. 
Op het groot Nationaal Kegelconcours 
te Tilburg, behaalden een drietal heren 
van de Boxtelse Kegelclub TONEVIDO: 
F. Verhoeven, A. v. Nistelrooij en A .de
Haas, de 13e korpsprijs met 170 punten.
Aan deze wedstrijd namen 160 drietallen 
deel. - 'n Prachtig resultaat dus! 
Hoogste korpswerper was de heer Adr. ·
v. Nistelrooij.

-o-

Over enkele weken zullen de Boxtelse 
Kegelclubs, gevestigd '1 Hotel Theuw
kens, de bekercompetitie • hervatten. 

-o-

6, 7, 13 en 14 November a.s. zal de 
's-Hertogenbossche Kegelbond een 
bondsconcours houden voor de bij die 
bond aangesloten clubs, op de banen in 
Hotel Theuwkens, 
Voor de kegelaars weer prettige dagen 
en ... , ,. prachtige prijzen. 

.. 



Vogeltrek nog steeds een groot mysterie 
Het mag vreemd klinken, maar hoe�el 

, de trek reeds meer dan twintig eeuwen 
wordt bestudeerd, staat de wetenschap 
hier toch nog altijd voor vele onopge
loste raadselen. 
Aller:eerst rijst de vraag: waarom trekt 
een bepaalde vogelsoort weg? Is voed
selgebrek de oorzaak? Neen, voedselge
brek is zeker de oorzaak niet, want 
waarom-verdwijnen dan reeds in Augus
tus de gierzwaluwen, terwijl we in Sep
tember en October nog overal grote 
zwermen muggen aantreffen? 
Gaan zij dan op de vlucht voor de kou
de? ·Ook deze vraag moet ontkennend 
worden beantwoord. Een dier, dat in de 
natuur leeft, heeft veel minder last van 
temperatuurverschillen dan een gecivili
seerd mens. 
De oorzaak van de trekdrang moet niet 
buiten de vogel gezocht worden, maar 
is hoogstwaarschijnlijk afhankelijk van 
inwendige omstandigheden, en wel van 
bepaalde klierafscheid,ingen, die de trek- . 
drift opwekken. 
Er bestaat echter ook een theorie (want 
t�eorieën zijn het voorlopig nog!), die 
-zegt dat de vogeltrek een overblijfsel is 

• uit de. ijstijd. De vogels zouden tegen
het koude seizoen door het naderende
ijs naar het Zuiden worden gedrongen.
Bij het smelten van de ijsmassa's kon
<ian het vogelfront weer optrekken naar
Noorderlijker streken. Maar waarschijn
lijk zullen die koude-perioden een lagere .
frequentie hebben gehad dan de tegen
woordige trekbewegingen.

WAARHEEN GAAT HET? 
Hoe het ook zij, op een bepaald ogen
blik wordt de vogel onrustig en zoekt in 
vele gevallen het gezelsc�ap van soort
genoten, zodat troepen gevormd worden 
die eerst nog wat in de omgeving rond
zwerven om dan op zekere dag (of op 
-zekere nacht, want sommige soorten 

Twee maal per jaar vraagt een be
langrijke gebeurtenis in de vogel
wereld onze aandacht: de trek. 
Hoewel er feitelijk geen maand 
voorbijgaat dat er geen vogeltrek is, 
vallen de hoogtepunten toch in Mei 
en October. 
Vooral op het ogenblik vragen de 
trekkers onze volle aandacht, want 
overdag zowel als 's nachts zien of 
horen we grote vogeltroepen over
komen, die. vaak in een keurige for
matie vliegen. 

in Leiden aluminium ringen, in verschil
lende maten, die bij nestjongen of vol
wassen vogels om een poot worden be
vestigd. Op iedere ring staat, naast een 
bepaald nummer, ,,Nat. Hist. Museum 
Leiden, Holland". Krijgt iemand - waar 
ook ter wereld - ·zo'n geringde vogel 
het zij dood of levend in handen, dan 
rust op hem de taak om het museum 
daarvan in kennis te stellen. Door die 
vele terugmeldingen is men er in ge
slaagd een goed beeld te verkrijgen van 
de verschillende trekwegen. 
Het is namelijfc gebleken, dat de vogels 
zich aan bepaalde natuurlijke routes 
houden en dat zij een afkeer hebben om 
grote afstanden over zee af· te leggen. 
Dit laatste brengt met zich mee, dat 
grote vogeltroepen zich concentreren op 
de schiereilanden rondom de Middel
landse Zee. Gibraltar, Zuid-Italië en 
Griekenland doen dus dienst als "spring
planken" en van daaruit vliegen de trek
kers slechts over betrekkelijk smalle zee
straten naar de Noordkust van Afrika. 
Zijn ze daar eenmaal, dan verspreiden 
ze zich weer en klapwieken dwars over 
de Sahara. 

GEEN MAGNETISME.
trekken uitsluitend 's nachts) te starten Bij dit alles doet zich echter de vraag voor de eerste étappe van de lange voor, hoe de trekvogel zijn weg vindt. 
trekroute. - Door proeven is komen vast te staan, Doch de romanticus, die denkt dat de dat standvogels - dus dieren, die niet -zwaluw, die vandaag nog om zijn huisje trekken en zich nooit ver van de nest-vloog, morgen reeds aan de oever van plaats verwijderen - nagenoeg geen <ie Nijl zijn vliegjes vangt, moet ik teleur richtingsgevoel bezitten. Trekvogels 
·stellen, want een trekvogel vliegt ge- daarentegen beschikken over een instinc-
middeld niet meer dan 40-60 km per tief richtingsgevoel, terwijl de juiste uur en. niet langer dan 5 uur per dag, plaats (bijvoorbeeld de omgeving van dus 300 km' per etmaal is al een be- het nest) uiteindelijk bepaald wordt door hoorlijke prestatie. zichtbare, bekende landschapskenmer-Toch moeten wij over de trek niet te ken. gering denken, want sommige vogelsoor- Ook om het instinctieve richtingsgevoel ten leggen gedurende deze periode enor- te verklaren zijn theorieën ontworpen, me afstanden af. Zo vliegen de ooie- bv. die van het aardmagnetisme, volgens vaars en onze zwaluwen tot de Zuid- _welke de vogels in staat zouden zijn zich punt van Zuid-Afrika, waar ze in 't mil- te oriënteren naar demagnetische kracht-
-de klimaat. de winter doorbrengen. lijnen van de aarde. Deze theorie is on-Broedsels worden hier door de trekvo-, juist gebleken en het blijft één van de gels echter niet grootgebracht. vele mysteries uit het natuurleven. 

RINGEN VERRADEN DE ROUTE. 
De gegevens over de vogeltrek danken 
wij hoofdzakelijk aan het ringonderzoek. 
Vele vogelliefhebbers krijgen van het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

BILJARTEN. 
Klasse A: 

14 October: 
't Hoekje Amateur 

850 175 4.85 553 175 3.16 
h.s. M. Bakx ,,'t Hoekje" 40 carb.

Klasse B: 
15 October: 

Buiten Verwachting Gr. Pommerans 
432 224 1.92 489 224 2. 18 
h'.s. J. v. Trigt ,,Gr. Pom." 27 carb. 
• Poedelvrees Witte Muis 

475 206 2.30 406 206 1.97 
h.s. M. v. d. Meyden "Poedelvrees"
24 carb:

Klasse C. 
16 October:• 

't J-Ioekje • Sport 
354 187 1.89 286 187 1.52 
h.s. H. v. d. Langenberg ,,'t Hoekje"
12 carb.

Buiten Verwachting Witte Muis 2 
326 238 1.36 339 238 1.44 
b.s. C. v. Breugel "Witte Muis" 2
1 t carb.

. Amateur Krijt op Tijd 
375 180 2.08 270 180 1.50 
h.s. A. Huybers "Krijt op Tijd" 17 carb. 
TAFEL TENNISNIEUWS. 
A.s. Zondag speelt Advance 1 tegen
Berco uit Maastricht in het St. Paulus
jeugdhuis. Aanvang 2 uur n.m.
Dit belooft voor de Boxtelse sportlief
hebbers een interessante tafeltennismid
dag te worden.

PAROCHIE-AGENDA 

PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 
Zondag 24 October 

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart· 
voor 8, 9 uur en om half 1 t de Hoogmis 
die wordt opgedragen voor de levend� 
leden van de Va :rtplanting des Geloofs. 
Vandaag doen de kinderen onder de H. 
Mis van kwart voor 8 hun eerste H'. 
Communie. De gelovigen worden ver
zocht onder de H. Mis van kwart voor 
8 en des middags onder het Lof de stoe
Jen in het priesterkoor vrij te laten. 
Vanmiddag is het·om 3 uur Plechtig Lof 
met Kinderzegen. 
Vóó'r de H. Mis van kwart voor 8 wordt• 
de H. Communie niet uitgereikt:. 
Vandaag Missiezondag gaat de te schaal 
voor de Missie, terwijl de 2e schaal ge
houden wordt voor de bizondere noden 
van het Episcopaat, welke beide bizon
_der in de milddadigheid van de gelovi
gen worden aanbevolen. 
Maandag, Dinsdag en Woensdag is het 
des avonds om 7 uur Lof met Rozen
hoedje en gebed tot St. Jozef vanwege 
de Octobermaand. Als voorbereiding op 
het feest van Christus Koning, dat a.s. 
Zondag, 31 October gevierd wordt, zal 
er een triduum worden gegeven voor de 
jeugd van onze parochie boven de 17 
jaar. Daarom zal het Donderdàg en Vrij
dag, 28 en 29 October, des avonds om 
6 uur Lof zijn; om 7 uur Predikatie voor 
de l}leisjes boven de 17 ja<1r en om 8 uur 

Welke ook de juiste oorzaak moge zijn, 
de vogeltrek gaat door en bevindt zich 
in deze tijd van het jaar op zijn hoogte
punt. Millioenen vogels vinden iedere 
dag feilloos hun weg, zonder kompas 
of radarpeilingen . . .. .  . 

voor de jongens boven de 17 jaar. 
Za_terdag is er gelegenheid tot biechten 
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8 
en om 7 uur Lof met rozenhoedje en 

, gebed tot St. Jozef. • . 
Op het feest van Christus Koning des 
avonds om 7 uur plechtig Lof met Te 
Deum en sluiting van het Triduum. 
Dopen iedere dag 'van half 3 tot 3 uur. 
Donderdag om 8 uur Katholieke Actie 
in het K.JV. huis. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. jrgt. 
voor Wilhelmina van Rulo; z.a. gel. H. 
Mis voor Johanna Martens-Aarts; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Johanna 
Theuwkens-van Dijk; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor de 3 gesneuvelden van de
Eindhovense weg; om half 8 gel. H. Mis 
voor de levende en overleden leden van 
de R.K. Schoenmakers bond St. Chrispijn; 
z.a. gel. jrgt. voor Johannes T roeyen; 
om half 9 gel. jrgt. voor Johanna Maria 
Pastoor-v. d.Broek. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Johannes v. d. Akker; z.a. gel. jrgt. 
voor.Jacoba v. d. Meijden-v. d. Pas; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Wilhelmus 
Schalkx; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor 
Maria van Ham-van Erp, vanwege de 
godvruchtige vereniging van de H. The
resia; om half 8 gel. H. Mis voor Gijs
bertus Looijmans; z.a. gel. jrgt. voor 
Jan Johannes van Erp; om half 9 gel. H. 
Mis voor Johanna v. d. Langenberg-v. d. 
Meyden in de parochie van het H. Hart 
overleden; om 10 uur Huwelijksmis. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. VOO!\ Caspar v. d. Aker; z.a. gel. 
H. Mis voor Anna van Grinsven-v. d.
Loo in de parochie van de H. Theresia 
overleden; H. Hartaltaar gel. . mndst. 
voor Johannes van Schijndel; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Gerardus Schel
lekens vanwege de retraitepenning; om 
half 8 gel. H. Mis voor onze jongens in 
Indië vanwege Maria's Biddend Leger; 
z.a. gel. H. Mis voor Jacoba van Dies
sen vaJ1wege de Korfbalafdeling van
O.D.C.; om half 9 gel. H. Mis voor Jo
hannes van Rooy vanwege de Ned. Mij.
tot bevordering van de geneeskunst.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Hendrica Cijffers Bruns;
z.a. gel. H. Mis voor Jozef v. d. Brandt
van Wijk; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Hendricus Hobbelen; H. Bloedkapel gel.
H. Mis voor Wilhelmus Schalkx van
wege de Bond van het H. Hart; om half
8 gel. H. Mis voor Antonius Brusselers;
z.a. gel. H. Mis voor Tonnie Blummel
vanwege haar klasgenoten; om half 9
gel. H. Mis vo9r de overleden familie
Nijkamp.

. VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Andries Verhoeven; z.a. gel. H. 
Mis voor Cornelis v. d. Heuvel vanwege 
de kinderen; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Jacoba v. d. Biggelaar-v. d. Linden; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Marinus
van Diessen; om half 8 gel. jrgt. voor
Lambertus van Gerwen; z.a. gel. H. Mis
voor Cato Lammers; om half 9 gel. H.
Mis voor Alfonsus van Vlerken.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.

mndst. voor Alfonsus van Vlerken; z.a. 
gel. H. "Mis voor Johanna v. d. Brandt
van Son; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Jacoba van Diessen; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Caspar v. d. Aker vanwege
de Broederschap van 0. L. Vrouw in 
het Zand; om half 8 gel. jrgt. voor Ca
tharina van Gerwen-van Heerenbeek; 
z.a., gel. H. Mis voor Louis van Rooy
vanwege de 5e klas; om half 9 gel. H.
Mis voor Adriana Leermakers-Aven
donks. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dagelijks een H. Mis voor de overleden 
familie van Cornelia Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes van Hal, Wed. 
van Cornelia van Riel geb. en won. in 
deze parochie en Johanna Francisca v. 
d. Wijdeven geb. en won. te St. Oeden
rode waarvan heden de Ie afkondiging 
oeschiedt; Laurentius Petrus Guliel
�us Kolen geb. en won. in deze parochie 
en Wilhelmina Gerarda Toemen uit de 
paroch;e van St. Martinus te Heeze; 
Hendricus Gerardus lgnatius van Beek 
geb. en won. in deze parochie en Maria 
Antonia Henrica Mertens geb. te Don
gen (St. Laurentius) en won. in deze 
parochie; waarvan heden de 1 e afkon
diging geschiedt; Godefridus Rokven 
geb. en won. te Oisterwijk (St. Petrus) 
en Adriana v. Schijndel geb. en won. in 
deze parochie; Henricus • Diepen broek 
uit deze parochie en Arnolda Josepha 
Kosterman uit de par. van St. Jan te 
Arnhem waarvan heden de 3e afkondi
ging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijksbeletse
len waarin niet is gedispenseerd ten spoe
digste aan de Pastoor bekend te maken. 
PAR. H. HART, BOXTEL. 

23e Zondag na Pinksteren. 
Missie-Zondag·: na een waardige Biecht 
en H: Communie kan men heden een 
volle aflaat verdienen, wanneer men bidt 
voor de bekering der ongelovigen. 
De H.H. Missen zijn om 6, 7,. 8 uur, 
kwart over 9 en om half 11 de Hoogmis 
(met volkszang). 
De te schaal is voor de Missies, en de 
2e schaal voor de bijzondere noden. 
Heden onder de H.H. Missen algemene 
H. Communie voor de Moeders en Ge
huwde Vrouwen, die in de afgelopen
weken deelnamen aan de Open Retrai
ten. Onder de H. Mis van 8 uur tevens
Eerste H. Communie der kinderen.
De Hoogmis wordt opgedr'agen voor de
Voortplanting des Geloofs en voor de
levende leden van het Genootschap.
Onmiddellijk na de Hoogmis Santa
Teresa voor de meisjes in de kapel van
de Zusters Ursulinen, en om kwart voor
12 H. Familie voor de jongens in de
kerk.
Om kwart voor 3 Rozenhoedje vanwege
de Octobermaand:. voor onze jongens in
Indië. En om 3 uur Plechtig Lof met kin
derzegen voor de kinderen, die hun Eer
ste H. Communie gedaan hebben, -
tevens sluitingslof met korte toespraak
door de Hoogeerwaarde Pater Provin
ciaal Dr. G. Spiekman s.s.s. van de
Open-Retraiten voor Moeders. Bij deze
plechtigheid wordt de belangstelling van
alle parochianen verwacht.
Maandag om 8 uur vergadering van de
zelatricen van de Voortplanting des Ge
loofs in de Ark.
Woensdag begint het Christus-Koning
Triduum voor de jongens en meisjes van
14 tot 18 uur: in de kerk des avonds
om kwart vóór 8 voor de meisjes, en om
kwart vóór 9 voor de jongens.
Donderdag - feestdag van de H.H.
Apostelen Simon Zelotes en Judas Thad-
daeus.
Zaterdag - Vigilie van het Hoogfeest
van Allerheiligen: deze dag is het geen
verplichte onthoudingsdag.
Deze week is het iedere avond Lof van
wege de Octobermaand om zeven uur.
Maandag, Woensdag en Vrijdag met
volkszang.
Zondag 31 October - Feest van Onze
Heer Jezus Christus Koning.
Maandag 1 November - Feest van
·Allerheiligen: verplicht te vieren als
Zondag.
Met het oog op deze feestdagen zijn ae 
biechturen als volgt: Zaterdag 3-4 en 
6-8 (N.B. In de biechtstoel van de 
Deken zal biechthoren de Pater die het 
Triduum gepreekt heeft); Zondag van 5

tot 7; én Maandag van na het Lof tot 
half 5.

ZONDAG 24 Oct.: 6 uur lezende 
dienst; 7 uur l.d. voor Jan Raaymakers 
vanwege het Apostolaat des Gebeds; 8 
uur Ld. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie; kwart over 9 
Ld. tot een bijzondere intentie; half 11 
Hoogmis vanwege de Voortplanting des 
·Geloofs, en voor de levende leden van
het Genootschap.
MAANDAG 25 Oct.: 7 uur l.d. voor
Cato v. d. Wouw; Ld. voor Willem Mat
thijsen vanwege de buurt; l.d. voor Jo
hannes Lambertus Paymans; kwart voor
8 Ld. voor Caspar v. d. Aker; lezende
dienst. Half 9 gez. d. voor Mevrouw
Wilhelmina Steenbakkers-Thien. ,
DINSDAG 26 Oct.: 7 uur: Ld. voor
Adriana Meys-Timmermans; l.d. voor
Willibrordus van Zeeland; l.d. voor Wil
helmina van Oorschot-v. d. Sloot; kwart
voor 8 l.j. voor Philomena v. Berkel
Verkuilen; Ld. voor Elisabeth Pauwels;

Half 9 l.d. voor Jan Raaymakers. 
WOENSDAG 27 Oct.: 7 uur Ld. voor 
behouden reis van vertrekkend missiona
ris; l.j. voor Johanna van Erp; l.j. voor 
Wilhelmina van Erp; kwart voor 8: l.d. 
voor Gerardus Raaymakers; lezende 
dienst; half 9: Ld. voor Gerardus de 
Barbanson. 
DONDERDAG 28 Oct.: 7 uur gez. d. 
voor Henricus v. d. Sande en Petronella 
v. d. 1:.oo z.e.; l.j. voor Johannes en Hen
ricus van Beljouw; l.j. �oor Martinus van 
Beljouw en Johanna Timmermans z.e.; 
Kwart voor 8 l.d. voor Piet Voets van
wege de buurt; Ld. voor Willem Peynen
burg-v. d. Linden te Haaren overleden. 
Haif 9 l.j. voor Nicolaas v. d. Braak.· 
VRIJOAG 29 Oct.: 7 uur l.d. voor Cato 
v. d. Wouw; l.d. voor Willem Matthijsen
vanwege de buurt; l.d. voor Johannes
v. d. Aa en Wilhelmina z.e.; kwart voor
8 l.d. voor Adrianus van Roosmalen; le
zende dienst; half 9 1.d. voor Elisabeth
Pauwels.
ZATERDAG 30 Oct. 7 uur l.d. voor 
Willem v. d. Langenberg; l.d. voor Mar
tinus Vermeulen vanwege de buurt; l.d.
voor Martinus Vermeulen vanwege het
personeel van de Lederfabriek; kwart
voor 8: • I.d. voor Cornelis de Zeeuw;
lezende dienst; half 9 1.d. Jos. van
Susante.
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE.

23e Zondag na Pinksteren 
Missie-Zondag. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur H. Mis 
voor de leden van Voortplanting des Ge-
loofs. • 
MAANDAG: half 8 jrg. Joannes Toelen. 

. DINSDAG: half 8 jrgt. Henricus v. d. 
Oetelaar. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. Anna Maria 
v. d. Oetelaar.
DONDERDAG: half 8 jrgt. Wilhelmina
v. d. Oetelaar.
VRIJDAG: half 8 jrgt. Anna Maria v.
Kessel.
ZATERDAG: half 8 jrgt. Antoon Beek
mans en Joanna de hsvr.
PAR. H. THERESIA, BOXTEL.

23e Zondag na Pinksteren 1948. 
- ZONDAG: 7 uur H. Mis tot intentie v.

d. parochianen; half 9 jrgt. voor Jan
Cornelis Versantvoort, Mechelina de
hsvr. en Marinus de zoon; 10 uur gez.
H. Mis voor Petronella v. d. Sloot-v.
Roosmalen. De eerste schaal is voor de
H. Missie, en wordt afgedrwen aan de
Missionarissen. De 2de voor B. N.
Half 3 Lof met rozenhoedje om God's
zegeningen te verkrijgen over het Ge
nootschap v. d. H. Kindsheid. Het lied
van dit Genootschap, genaamd "Missie
lied" wordt gezongen onder het Lof;
ook wordt de zegen aan de kinderen
van dit Genootschap gegeven.
MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur H. Mis voor de
overleden leden van het Genootschap
tot voorplanting v. h. Geloof en tot be
kering v. d. heidenen.
DINSDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; 8 uur
H. Mis voor Johanna Bosch-v. Engeland.
WOENSDAG: 7 .uur H. Mis voor ,Vla
ria v. �- Langenberg-v. d. Meijden; 8 
uur H. Mis voor Johannes Vermulst. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis uit dank
baarheid; 8 uur H. Mis tot intentie v. d. 
leden der Godvruchtige Vereniging ter 
ere v. cl. H. Theresia. 
VRIJDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis voor 
mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d. San
da. 8 uur H. Mis voor Barbara v. Kas
teren, wed. v. Hendrikus Veroude. 
ZATERDAG: 7 uur H. Mis uit vriend
schap voor Johanna v. Heerebeek-de 
Beer; 8 uur H. Mis voor Hendrik v. d. 
Loo. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 uur tot half 7. Daarna Lof met rozen 
hoedje, om het cornmunisme af te weren 
en op'?loei van het verenigingswezen op 
katholieke grondslag te verkrijgen. 
Het H. Sacrament van het Huwelijk 
wensen te ontvangen: Adrianus Johannes 
Brands uit deze parochie en Jacoba 
Adriana v. Dinther uit de parochie van 
de H. Lambertus te Gemonde waarvan 
heden de derde afkondiging g�schiedt. 
ZONDAG 31 October: 7 uur H. Mis 
t�'. ere v. 0. L. Vrouw v. Altijddurende 
B1Jstand voor behouden thuiskomst . 
hierbij wordt de kerk met een kaars ver'. 
eerd; half 9 H. Mis tot intentie van de 
parochianen. 
MAANDAG 1 November zullen tien 
kinderen onder de H. Mis van half 9 de 
eerste H. Communie doen. 

-0-

Bij gelegenheid van de, Bruiloft van 
Frans de Punder-Renders is voor de 
Missie opgehaald door Marietje de 
Punder f 10,50. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

23e Zondag na Pinksteren (24 Oct.) 
ZONDAG, Missie-Zondag: half 7 I.m. 
tot welzijn der par.; 8 uur l.j. voor Cor
nelis v. Dijk en Maria de hsvr.; 10 uur 
z. mndst. voor de levende leden der
Voortpl.. 3 uur Lof, daarna jongens
congregatie. In alle H. Missen de Ie
schaal voor het Genootschap tot Voort
planting des Geloofs.
MAANDAG: 7 uur z. mndst. Cornelis
v. d. Vleuten; half 8 l. j. Theod Prin-

• sen en Maria de hsvr.; 8 uur l.j. voor 

Joh. v. Zeeland. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Adr. 
v. Abeelen; half 8 l.j. Johanna • Maria
Joh. v. Zeeland; 8 uur l.j. Jan v. d.
Meerakker en Adriana de hsvr.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. Joh. v. d.
Sande; half 8 l.j: Joh. v. Zeeland; 8 uur
l.j. Arnoldus v. d. Staak en Hendrica
de hsvr.
DONDERDAG: 7 uur z.j. Ant. v. Abee-

• len; half 8 l.j. Adr. v. Zeeland; 8 uur l.j.
Godefr. v. Asten.
VRIJDAG: 7 uur z.j. Maria Ant. v.
Abeelen; half 8 I.m. voor Theod. Ver
meltfoort, over!. te St. Oedenrode; 8
uur l.j. Jacoba Godefr. v. Asten.
ZATERDAG: 7 uur z. j. Joh. W elvaarts
v. Mensvoort; half 8 l.j. Jan Stoof; 8 uur 
l.j. Joh. 'v. Amstel.
ZONDAG, feest van Christus Koning
schap en daarom Zaterdag-avond om
7 uur plechtig Lof. Half 7 l.j. Theodora
Joh. v. Amstel; 8 uur I.m. tot welzijn
der par.; 10 uur plechtige Hoogmis, z. j.
Maria Frans v. d. Sande.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag tot Donderdag 7 uur I.m. voor 
Anna Adr. v. Heerebeek. Vrijdag 7 uur 
tot bijz. intentie. Zaterdag 7 uur I.m. 
voor de Wed. Everdina Corn. Quinten 
als over!. lid H. Gerardus. Zondag 7 uur 
I.m. Wed. Everdina Corn. Quinten als
over!. lid van de Boerinnenbond.
Zaterdag namiddag biechthoren van 2-
4 uur en van half 5 -7 uur. 
30e Theod. Vermeltfoort over!. te St. 
Oedenrode. 
Gedoopt: Johannes Adr. Mart. zoon van 
Joh. Kuppens-Schelle. 

PAR. ST. WILLIBRORDUS1 ESCH. 
23e Zondag na Pinksteren. 
Missie-Zondag. 

H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis. De H. Mis van half 9 zal 
worden opgedragen als dank voor de be
vrijding van onze parochie; de Hoogmis 
voor de levende leden van de Voor/
planting des Geloofs. Onder de H.H. 
Missen zullen de Dames Zelatricen een 
open-schaal-collecte houden voor de 
Missies, welke collecte we zeer in de 
milddadigheid van de gelovigen aanbe
velen. Derde schaalcollecte voor Bijz. 
Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Lof met Rozen
hoedje; na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 
2de, 3de en 4e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van 7 uur 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Deze week iedere avond om half 7 Lof 
met. Rozenhoedje en gebed tot de H. 
Joseph v. w. de Octobermaand. 
Donderdag, Vrijdag en Zaterdag zal er 
een triduum gegeven worden voor al de 
jonge parochianen als voorbereiding op 
het feest van Christus Koning. 
Leider is Pater Venantius. De oefeningen 
vangen aan om 7 uur. We vertrouwen, 
dat onze Parochianen allen deze oefe
ningen zullen meemaken. 
Zondag a.s. toewijding van geheel onze 
Parochie aan Christus-Koning. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis uit dankbaar
heid_ voor d� bevrijding van onze pa
rochie; halt 9 H. J\,1is voor - Adrianus 
Verhagen; 10 uur Hoogmis voor de lev. 
leden van de Voortplanting des Geloofs. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Cor
nelia Fouchier-Philipse te Tilburg over!.; 
8 uur H. Mis voor Albertus van Rulo. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis Cornelia Her
mus-de Wit; 8 uur jrgt. voor Wilhelmus 
Konings. 
WOENSDAG: 7 uur jrgt. voor Lauren
tia Konings van Vessem; 8 uur H. Mis 
voor Cornelia Hermus-de Wit 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis· voor Jo
a1111es Mennen; 8 uur gef. jrgt. voor 
Hendrina Lik et; 10 uur gez. Huwelijks-
mis. 
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Catharina 
Konings; 8 uur gef. jrgt. Weleer'w Heer 
Martinus Liket. 

_ ZATERDAG: 7 uur gef. jrgt. voor Jo
hannes Liket; 8 uur gef. jrgt. voor An-
tonia Liket. . 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Albertus van Rulo • H. 
Mis Henricus van Rulo. • ' 

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 24 October. Heden Missiezon
dag. De eerste schaalcollecte is bestemd 
voor het Missiewerk, de tweede voor de 
bijzondefe noden. 
Deze middag om 3 uur Lof met Rozen-
hoedje. 
Deze week iedere avond om kwart voor 
8 Lof met Rozenhoedje. 
Donderdag feest der Apostelen Simon 
en Judas. 
ZONDAG: om half 9 H. Mis voor Cor
nelis van den Broek; 10 uur voor de 
inte_ntie van het Apostolaat des Gebeds. 
MAANDAG: 7 uur uit dankbaa�heid 
voor de bevrijding; half 8 maandstond 
voor Caspar van den Aker. 
DINSDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker. 1 

WOENSDAG: haÎf 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek 
DONDERDAG: 7 uur voor Adriana van 
der Ven-van der Struyk; half 1 8 jaarge
tijde voor Lambertus van Berkel en An
tonia van Boxtel. 
VRIJDAG: half 8 voor Mevrouw Hen
ket-Windstosser. 

Te koop een in goede staat 
djnde plattebuiskachel. Wil ook 
ruilen tegen een kamerkachel. 
Te bevragen Nieuwe Kerk
straat 103, Boxtel. 

Te koop: Drie kinderfietsjes 
voor leeftijd 5 tot 10 jaar. 
v. Salmstraat 10 (boven) na
6 uur.

Verloren: Hoofddoek rode 
rand met groen en blauw in 
midden en vulpotlood "Ever
sharp". Terugbezorgen: Wil
helminastraat 25. 

Te koop een stel tuindeuren 
met glas, in goede staat, een 
herenfiets met goede banden. 
Merheimstraat 39. 
Te koop !-persoons pitch-pine 
ledikant met matras, twee 
schilderijen met eiken lijsten, 
eiken wandkastje. Rechter
straat 28. 

ATTENTIE! 
alle soorten 
te bevragen 

Te koop: Prima Belse Herders 
Breister vraagt per stuk f 15,-. Prins Bern

breiwerk. Adres hardstraat 27, Boxtel. 
Molenstraat t 9. 

Roeiboot te koop. Korte Osch 
v. Leeuwenstraat 10, Boxtel. 
Gevraagd: R.K. Meisje, zelf
standig werkzaam, 20 jaar of 
ouder voor dag en nacht, 
tegen goed loon. Mevr. Lem
mens, v. Merheimstraat 36, 
Boxtel. 
Te koop: Handnaaimachine 

Tè koop: grote spiegel, Bra
bantse kachel, petroleum- of 
gaskachel, !-persoons schud
bed, 2-persoons 4-delig bed 
met kus.sens, Canapé met 2 
fauteuils . en 4 stoelen, malle
jan met ke'ttings, alles zo goed 
als nieuw, bij Th. Timmer
mans, Kolenhandel, Parallel
weg 7 (Noord), Boxtel. 

"Singer" bij H. Sterken, KI. Te koop: zo goed als nieuwe 
Liempdseweg 4a. kachel. Stationstraat 61. 

Te koop een in goede staat 
zijnde Mangel, N. Kerkstraat 
52. 

Consumenten-crediet 
De Voorzitter van de Districtsraad voor het Con■u• 
mentencrediet te Boxtel, maakt bekend, dat zij, die tot 
op heden hun oude boekje nog niet hebben ingeleverd, 
dit vóór WOENSDAG 27 · OCTOBER ten kantore 
der Districtsraad (gemeentehuiii, afd. Sociale Zaken) 
moeten hebben afgegeven. 
Na deze datum kunnen geen boekjes meer worden 
aangenomen. 

De Voorzitter, A. VALKS. 



Zo! .... 
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Uw jongste te zien, 1s 
de trots van iedere 
moeder. On:ze collectie 
is hierin uniek en een 
kijkje :zeker waard. 

Wollen Jurkjes f 4,50 
Wollen pakjes • 4,25
Wollen broékj�s • 2,40 
Wollen truitjes • 4,90
Wollen jasjes , 2,45 
Wolle1,1 cápe's • 5,75.

Gevraagd zo spoedig mogelijk een nette Bakkersleerling leefpl.m. 15 jaar. Bakkerij W. v. d. Laar, Rechterstraat 15, Boxtel.
R.K. Meisje, 20 jaar ou<l, z.z.g.g. als verkoopster inschoenenbranche. Reeds 2½. jaar als zodanig werkzaam. Liefst in Boxtel of Omgeving. Brieven nr. 39 van dit blad. 
Te koop: 10000 kg groenkraag voederbieten f 7,50 per 1000 kg. A. van de Sancle, Onrooi 9. 
Te koop bij D. van Helvoort, Lennisheuvel 56, vier zware biggen G.Y. 
Alléén 

DEGELIJKE 
kwaliteit 

Corsetten 
BUIKBANDEN 

CORSETTEN met binnenband STEP-IN 
VAN MAAREN 

VUGHTERSTRAAT25 
DEN BOSCH 

Boekentassen 
van soepel leer voor slechts 

Geëtaleerd: 

Old finished Huiskamer 
--Dressoir 180 cm 

Uitschuiftafel 
: �::��

e
u� ls 595 -

Compleet , 

Stalen Slaapkamer 
2 eenpersoons ledikanten 
2 Nachtkastjes 
Linnenkast 
Commode met spiegelopzet 
Bankje 

�
a

����en 745 -
Compleet 

, 
Zelfde k amer met 697 50 
2 persoons ledikant 

Compleet ,-

:J. J. Witteoeen
Ook voor Uw baby, 
kleding naar: 

Woninginrichting - Boxtel. f 11,60 en f 12,60 \. � 
HE IJ MANS �;;;;;.- -;;;;;. -�;;;;;;. _-;;;_;;;;;.-�;;;;;;.-;;;;;;._;;;;;;._;;;;._��-E�;.;-
Breuke1schestraat. 

In prima Oude Kaas 
is V.OS de baas
Stationstraat 44. 

� Katholieke Arbeidersbeweging Afd. Boxtel 

Grote Ontwikkelingsavond 
te houden op Woensdag 27 October 

a.s. in het gebouw De Ark.
Aanvang 8 uur precies.

Spreker: Aalmoezenier 
W. v. Lieshout uit Helmond
Onderwerp: 

Er op of er onder 
Hier gaan we a llem a a l naar toe. 

U KOMT TOCH O OK??? 
Het Bestuur. 

Enige en algemene kennisgeving. 

ALLERZIELEN. 
Sier het graf van uw Di erbaren met 

Bloemen in pot of Snijbloemen 
Gratis bezorgd op het kerkhof. 

Gebr. VAN DE SANDE 
TONGEREN 56. 

e OOK VOOR HEREN 

z.ljn wij goed gesorteerd in Scheermesjes, 

Scheerzeep, Brillantine, Aethylon, enz.. 

Parfumerie M. J. van den Broek 
• 

BREUKELSESTRAAT 34 
• 

HALLO! A.s. Zaterdag HALLO! 
en Zondag 23 en 24 October 

JAZZBAND:: MUZIEK 
bij J. MEULENDIJK 
Van Osch• & van Leeuwenstraat 61 

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

B R I L LE N 'S MORGENS BESTELD 
'S AVONDS KLAAR 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

UW RADIO DEFECT? 
Onze Radio-Technische•Dienst maakt Uw 
Radio weer als nieuw. 

N.V. ,,VAN BOXTEL"
RADIO,DIENST EN HANDELMIJ 

Bosscheweg 17, Boxtel. Tel. 479. 

EDAH 
GEEFT DEZE WEEK 

� 
EEN ROL FIJNE ZUURTJES 

BIJ ELKE POT JAM ! 
VERMICELLI 
Goudgeel en van een 
verfijnde smaak. 
Per 100 gram 8 cent. 

EDAH-PUfüHNG 
Een voedzaam dessert, 
ook als vla verrukkelijk. 
Per pakje van 100 gram 

1 4 en 1 6 cent. 

LIMONADESIROOP 
Als speciale reclame, 
zonder in!evering van 
suiker. Warm opge
diend, een attractie. 

KASTEEL-MARGARINE 
Voor een smakelijke 
boterham. Smeed voor-- --'=---• • delig uit. Ideaal voor 
bakken en braden. Per 

·- pak van 250 gr. 34 cent. 

� 

PUDDINGSAUS 

ij
Voor een extra feeste-

. • lijke pudding, Streelt de 
tong en siert de tafel. 

� �- Per flacon 53 cent. 

KAAS 
Nu op ál Uw bonnen 
volvette, belegen kaas. 
Per 1 00 gram 23 cent. 

- U weet:

" De beste kaas van 't land 

is voor de Ed a h-k la nt". 

De Kruidenier ZORGT voo.- U 1 

Heden Gewe'ekte Stokvis weer 
en verder ALLE andere VISsoorten. 

vos 
Stationstraat 44 

Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit. 

HORLOGES voor reparatie
in het begin van de week gebracht ZATERDAGS klaar 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 
Horlogerie • Optiek • Goud en Zilver.

Ook voor Optiek 
eerste klas vakwerk en onze bekende service !

Wij tonen U de nieuwe modellen 
in montuurs en glasbrillen 

Levering aan alle Ziekenfondsen met 20 0/o korting 

Fa. A v. Vlerken - � Boxtel
Juwelier, Horloger. Bosscheweg 10. 

Druk: J. P. Tielen, Boxtel 

Het Provisorium van het 
Mannengasthuis te Esch Nieuwe Artikelen ! 
roept gegadigden op 
voor een in genoemd Pleet taartscheppen vanaf f 7,75 

10.15 
- 7,-

Mannengasthuis 
' vacante plaats. 

Pleet maggihouders 
Pleet portretlijstjes 

Gegadigden afkomstig uit Esch of Liempde genieten de voorkeur, De nieuwe Ki e n  z Ie wekker, in 
zware vooroorlogs e uitvoering. 
Eerste klas wekker met garantie Aanmelding en nadere inlichtingen ten gemeentehuize te Esch vóór l December 1948. f 14,2� en 1 16,25 

Na�1ens het Provisorium voornoemd, Fa A.v. Vlerken, Boxtel JUWELIER - HORLOGER Mr. P. V. G. \\7. Kamerbeek, 
11 

Voorzitter 

Elastieken��������������
A.s. Zondag zijn wij geopend van 

Kousen 9 tot 5 uur uitsluitend. voor 

in diverse prijzen COl\'lMUNIC1-\NTJESl 

VAN MAAREN � ,, 
1oto= Àteti.u ,,J,ansen 

1 

VUGHTERSTRAAT 25 
DEN BOSCH 

'
n 

:J3cil MOET van de VAKMAN komen

En dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED l 
DAT WEET IEDEREEN 

VAN MAAREN - Vughterst raat 25 - 's-Hertogenbosch 

Nog slechts 1 o 
dagen

OCTOBERMAAND • JUBILEUMMAAND 

� . 
All ,� 

es � 

•• �� ] 

J'�"iîl ��flJ�III ;�J

_:_-... -. f)r-��5�L...��oil!l.._�'"T:�l • • •••• 

* Wij brengen voor al onze klanten tot besluit nog

. * 10 JUBILEOM�AANBIEDINGEN

1 e 
2e 
3e 
4e 
Se 
6e 
7e 
Se 
,9e 
10e 

Gestikte dekens vanaf 22.50 T afelkledcn vanaf 8.55 Wafeldoeken 70X70 gezoomd vanaf 1.26 Jongens costuums. met plusfours vanàf 25.35 Kinderjasjes vanaf 19.75 Overgordijnstof per meter 120 cm breed . vanaf 3.45 Interlock dames directoires vanaf 2.95 2 Persoons wollen Aabee dekens, 16.76 T weka jongens blouses, alle maten vanaf 3.83 Prima overhemden met 2 boorden vanaf 9.10 

'n Tip van "de Ooievaar" 7
Neem even tijd voor 't bezichtigen Î 1

van onze etalages 
i 
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VOOR H E EN BOXTELSCHE COU RANT 

K A T H O L I E K W E E K B L A D V O O R B O X T E L E N O M G E V I N G

CHRISTUS KONING 
O p  d e  1 1  e December van het jaar 1 925 
heeft Paus Pius XI het feest van Chris
tus Koning ingesteld. 
De wereldoorlog lag achter ons. En 
langzamerhand was de wereld zich v;in 
oorlogswonclen aan het herstellen. Maar 
de kronen en \'Orstenhuizen, cl ie ónder 
h et geweld van oorlog en revolutie wa
ren ten val gebracht, keerden niet meer 

• terug. En daarmee was opnieuw de ver
gankelijkheid van alle aardse macht en 
grootheid bewezen. \Xlas het misschien 
om aan te tonen, dat, welke vorst ook 
onttroond wordt en welk rijk ook v:t l t ,  
het Ri jk van Christus, de Heerser der 
Heersers altijd zal blijven bestaan? Er 
waren andere redenen. 
De Evangelisten Mattheus, Marcus en
Lucas laten Christus vooral zien als de 
Mensenzoon, die met al  zijn goddelijke 
wondermacht door het Jodenland t rok 
om goed te doen, waar Hij kon. 
Het evangelie van St. Jan stelt Christus
meer in de stral'ende luister van het 
goddelijke lich t : , ,God van God, Licht 
van Licht". En in het geweldige boek, 
de Apocalyps, dat St. Jan schreef, is 
Christus de verheerlijkte -Koning, de 
Heerser over de Koningen der aarde". 
Dat beeld van de triomferende Koning 
hebben de eerste christenen vooral be
waard. In de oude basilieken straalde in 
de wondere kleuren van de mozaïeken 
dat beeld van Christus Triomfator. Daar 
stond en leefde Hij in de prachtige ge
welven, in de rijke kerken van het oude 
Oosten : Christus de Koning der Konin
gen, en de Heerser der Heersers. Zo 
bleef het tot de vroege Middeleeuwen.
Zelfs Christus aan het kruis werd voor
gesteld als de grote Overwinnaar in 
prachtig koningsgewaad, met de konings
kroon op het hoofd. Toen, met de 
Kruistochten kwam de grote verandering. 
De strijders die met het "God wil het" 
op de lippen naar het Heilige Land
waren getrokken om daar te strijden 
voor de Plaats, die dierbaar was aan 
heei de christenheid, kwamen terug met 
een diepe herinnering aan het droeve 
Lijden van Christus. Ze hadden Chris
tus weer gezien als mens. En zo . wilden 
ze Hem. Zo hielden ze van Hem. Zo 

ALLERZIELEN
ONDER HET ZWARE GEDREUN EN

GEGALM VAN DE KLOKKEN.
Zwaar dreunen en galmen onze klok
ken hun requiem. En ver over steden 
en dorpen deint hun machtig gedreun. 
Hun droevig lied vindt weerklank in de 
harten van hen die geloven in de Rech
ter van levenden en doden. Die gelo
ven · in de schuld, vergelding en boete. 
En over de wemelende en warrelende 
mensenmassa hangt de sfeer van dood 
en afscheid. 
Allerzielendag. De deuren van de ker
ken staan wijd open en in lange rijen 
komen ze aan, mannen, vrouwen en kin
deren. Ze gaan in en uit om te bidden 
voor hen, wier nagedachtenis deze dag 
is gewijd. Aan het omfloerste Altaar staan 
onze priesters en offeren, offeren meer 
dan anders voor hen die heen gingen 
en wier nagedachtenis deze dag om
kranst met de indrukwekkende majes
teit van de dood. Op deze dag l eeft 
weer in ons op al het leed, dat de dood 
over het 'mensenhart gebracht heefr. 
Allerzielendag, een dag van droefheid, 
maar ook een dag van troost en be
moediging. Het is de belofte van de toe
komstige onsterfel ijkheid, die ons moed 
en kracht geeft. Vooral onze sm:irt o�r 
h et heengaan van onze dierbaren is er 
een garantie : Het weerzien. De hereni
ging na de scheiding. Wat de machtige 
hand van de dood in ons 9tuksloeg, dat 
kan maar een hand herstellen, de hand, 
die de doodsbaar aanraakte van de jon
gen, die werd teruggege�en aan zijn 
moeder. Er is  maar een macht, die het 
voor ons kan opnemen tegen de macht 
van de dood. Dat is de almacht, die een 
graf l iet openen en een broer teruggaf 
aan zijn wanhopige zuster. En Hij .alleen 
geeft ons de zekerheid van het weer
zien, van de hereniging en van de op
lossing van onze smart, in eindeloze 
vreugde. 
Vouwen we daarom onze handen tot
een stil gebed, een gebed tot verlossing 
van onze dierbaren uit de pijnen van 
het vagevuur en tevens om te verkrij
gen, dat na het leed van de scheiding,
ook voor ons de dag moge aanbreken 
van het weerzien in de hemel, waar ons 
van Zijn lippen zal tegenklinken : ,,tri
stitia vestra convertetur in gaudium" 
Uw droefheid zal in vreugde veranderen. 

Plaatselijk Nièuws
HERLEVEND BOXTEL.
Hedenavond, Vrijdag 29 October, wordt
het culturele programma 1 9 48-'49 van 
Herlevend Boxtel geopend door het 
cabaretgezelschap van Wim Sonneveld, 
dat onder de titel ,,'t Is Historisch" het 
Boxtelse kunstlievende publ iek een uit
stekend kleinkunstprogramma belooft te 
brengen. 

hadden ze Hem het l iefst. Franciscus 
van Assisië geeft in die t ijd aan West
Europa de zoete herinnering aan het 
Kind van Bethlehem en de smartel i jke 
herinnering aan de Gekruisigde. Het idee 
van de zegenvierende Koning Christus 
geraakt op de achtergrond. Zo z;igen 
onze Voor\'aderen de Christus. 
:\.faar sinds de Franse revolutie het ge
bonden zijn aan Chris tus en Zijn he i lige 
wetten weggooide en fa i l l iet verklaarde, 
begon het proces v;in ontchristelijking 
van de ma:itschappij ,  dat heel de wereld 
voor een w:inhopige verwarring heeft 
gebracht. De P:rnsen, Pius IX , Gregorius 
XVI hebben ervoor gevochten, om de 
rechten van Christus en Zijn Rijk te 
verdedigen tegen de aanvallen van het 
Liberalismi. Leo X I II de P:ius-van de 
grote encyclieken over de verhouding 
van Kerk en Staat heeft bij het einde 
van Zijn Pontificaat nog eens uitdruk
kelijk verklaard, dat Christus de Koning 
is van heel de Maatschappij. In de gru

welijke oorlog, die h ierna volgde heeft 
Benedictus XV getracht de volkeren te
rug te roepen tot Christus Koning. En 
toen de wereld na de oorlog Christus 
ging onttronen, toen weer opnieuw de 
kreet van de Joden begon te klinken . 
over de wereld : ,,Wij willen niet dat -
deze over ons heerst", toen heeft op
nieuw Paus Pius XI dit Feest van Chris
tus Koning ingesteld. Dat is in het kort 
de geschiedenis, die aan het feest van 
Christus Koning is voorafgegaan. 
En thans, nu we weer dit feest gaan 
vieren, zijn we nog bezig ons te her
stellen van een tweede wereldoorlog, 
nog wreder en algemener als de eerste. 
En wij allen, die gehoopt hadden, dat 
door de vreselijke oorlog de mensen 
beter zouden worden, we zijn bedrogen 
uitgekomen. Want een ding heeft de oor
log ons blijkbaar niet geleerd : Dat we, 
wil de wereld goed en gelukkig zijn, 
terug moeten naar Christus. En wanneer 
we dezer dagen Zijn feest gaan vieren, 
laten we dan bidden met aandrang en 
vurigheid de bede van het Onze Vader : 
"Uw Rijk kome". Want alleen onder 
de mantel van Zijn Koningschap, alleen 
onder Zijn wereldbestuur is de wereld- · 
vrede ons verzekerd. 

DANKBETUIGING. 
Broeder Van Rooij is klaar voor vertrek 
naar de Missie. Dankbaar gestelnd over 
de ondervonden edelmoedigheid ver
zoekt h ij ons zijn dank over te brengen 
aan allen die hun missiel iefde op een of 
andere wijze hebben getoond. 
De weldoeners zal hij steeds in zijn ge
beden gedenken, en verzoekt hen weder
kerig ook hem in het gebed indachtio te 
blijven. 

t> 

Moge Broeder Van Rooij nog vele jaren 
werkzaam kunnen zijn voor zijn dier
bare Missie. 

* 

Nog te vermelden : 
Voor de Missie van Broeder Van Rooij 
f 25,- van A. v. E. 

ST. NICOLAAS.
Het is nog vroeg om over St. Nicolaas 
te spreken, maar daar is meer te doen. 
Wij hebben n. l .  deze week bericht van 
St. Nicolaas ontvangen, dat Hij Boxtel 
wil komen bezoeken en wel op 28 Nov. 
of 5 Dec. Maar heeft Hij er bij geschre
ven , er moet zoals elk jaar gecollecteerd 
worden voor het Boxtelse Zwakke Kind . 
En nu is de vraag : \X/elke personen wi l 
l en col lecteren ? Is dit n iet  iets voor de 
een of andere vereniging, die wat voor 
het goede doel over heeft ? 
Personen of verenigingen, die bereid zijn 
de collecte op zich te nemen, kunnen 
zich opgeven bij P.  Quinten, Breukelse
straat, of W. Prick, Rechterstraat. 

ZILVEREN DIENSTJ UBILEUM. 
Maandag 1 November (Allerhei l igen) 
zal het 25  jaar geleden zijn, dat de heer 
C. van Kessel als tuinier in dienst trad
bij de Witte Zusters van Kardinaal 
Lavigerie. 

KATH THUISFRONT ST. PEJ;RUS. 
Indië-Expositie 
Katholiek Thuisfront St. Petrus exposeert 
op Zondag 3 1  Octobe� en Maandag 1 
November (Allerheiligen) in het K.JV.
huis een prachtige collectie Indische ge
br-uiksvoorwerpen en unieke, documen
taire foto's uit het leven van onze jon
gens in Indië. 
Een uitstekende gelegenheid om Katho
liek Thuisfront te steunen in de ver
zorging van onze militairen overzee. 
Een advertentie, elders in dit blad, geeft 
U nadere bijzonderheden omtrent deze 
exposit ie.  

Wij ontvingen f 1 2 ,40 van het Kruis
booggezelschap "Moed en Strijd", ge
vestigd bij café Van den Aker, Nieuw
straat, en niet van Spaarkas "De Voor
zorg", zoals wij vorige week ver
meldden. 
Opgehaald met de Bruiloft van Van 
Kerkhof -v. cl . · Braak f 3 ,02. 

Arme mens, wat zij t gij trots ? 
Ziet gij 't zwaard niet opgeheven 
Van den strengen engel Gods 
Dreigende u den slag te geven ? 

Schat noch rijkdom kan u niet 
Van een snelle Dood bevrijden, 
Die gij voor uw oogeri.,ziet, 
In dees droeve en vege tijden, 
Nu u God nog leven gunt, 
Beter u, terwijl gij kunt. 

J. v. d. Vondel.

R.K .  BOERENBOND. 
Naar aanleiding van het artikel "De 
Nieuwe Rassenlijst" in het Weekblad 
, ,Boer en Tuinder" van 23 October, wor
den de leden er nogmaals op gewezen, 
dat zij thans voor de nieuwe uitgave 
hun bestelling kunnen doen tot 8 No
vember bij de Secr. van de Boerenbond. 
Men l eze vermeld artikel nog eens aan
dachtig over. 
EIERVERENIGING. 
Maandag 1 en 8 November worden geen 
eieren ingenomen, doch inplaats daarvan 
Zaterdag 30 October en Zaterdag 6 
November, telkens voor de middag. 
V A RKENSFOKVERENIGING. 
Op Donderdag 4 November houdt de 
Varkensfokvereneging een algemene ver
gadering. 
De agenda is opgenomen in de m dit 
blad voorkomende advertentie. 
ER OP OF ER ONDER 
Onder deze titel hield de bouw-pastoor 
uit Helmond (oud-aalmoezenier van de 
Arbeid), de ZeerEerw. Heer W. v. L ies
hout, op de openingsvergadering van 
het winterprogramma der Boxtelse K.A.B. 
een markante voordracht, met als hoofd
gedachte : het godsvertrouwen i"n het 
leven. 
De sublieme, voor ieder bevattelijke be
ha11deling van dit onderwerp, had onge
tw11feld meer bebngstelling verdiend dan 
van h et veertigtal aanwezige K.A.B.-ers, 
want er lag een wijze levensles in ver
weven voor de Katholiek van deze tijd. 
, ,Er op of er onder? God of het  com
munisme? We hebben voldoende leer
geld betaald aan het nationaal socialisme 
om te weten, dat al leen het geloof, een 
diep, offervaardig geloof, uns redden kan 
in deze tijd, waarin men staat voor de 
Gordiaanse knoop van wereldverwarring 
en gezinsontreddering. Deze knoop moet 
doorgehakt worden met het zwaard des 
geloofs, want al leen het geloof verheft 
en veredelt  de mens, die zich in zijn 
geloof vernedert voor God. 
Het geloof vraagt een onvoorwaardelijke 
beleving, zonder concessies aan aards 
gemak of eigen belang, want dat voert 
sl echts naar het verderfelijke material is
me. En de oorzaak van de huidioe we
reldcrisis l igt . dan ook voor een" groot 
deel 611 de le iders van de volkeren die 
het eigenbebng voorop stelden. 
.Men moet vertrouwen op God, maar 
men moet Gods water niet over Gods 
land laten lopen. Iedereen moet mede
werken aan de uitbouw van het  oeloof 
op de plaats waar hi j  sta:it". 

" 

In deze geest sprak de Zeereerw. Heer 
van Lieshout tot d e  K.A.B.  afd. Boxtel 
van wie hij n.:i zijn gcdeg�n ontwikke'. 
l 1 11gscauscrie een g i ft onder couvert voor 
zijn te stichten parochie,  in ont;angst 
te nemen had. ' , 
In de ronc�vraag werd het deze avond 
bij_zonc��r actuële onderwerp "lonen en
prIJzen aangesneden, waaruit zich een 
uitgebreide discussie ontspon. Het was 
R_ector Janssen tenslotte, die deze moei
l i jke kwestie tot ieders bevredioino uit 
de doeken deed. 

" " 

K. A. V., afd. Boxtel. 
Op de ,Maandag l . i .  gehouden vergade
ring van de Kath .  Arbeidersvrouwen Or
ganisatie is besloten voor de kinderen 
der l eden een St. Nicolaasfeest te orga
niseren. Voor de hieraan deelnemende 
kinderen v;in 3 tot 10 jaar zullen de 
kosten h iervan zijn voor het eerste kind 
25  cent, het tweede 1 5  cent en voor 
ieder volgend 10 cent. 
Op vrouwen, welke geen kinderen in de 
bepaalde leeftijd !rebben, werd een be
roep gedaan om een bijdrage ter dekking 
van de kosten. 
Voor deelname aan een cursus gezond
heidsleer gaven zich een 20-tal leden op. 
BALDADIGHEID. 
Naar bewoners uit  de omgeving ons 
mededeelden, is de duisternis bij het af
wateringskanaal het gevolg van vernie
ling der daar geplaatste lamp door de 
Langenbergse jeugd. 
Het is meer dan erg, dat door baldadig
heid zo'n gevaarlijke situatie bij avond 
is veroorza:ikt. 
Medewerking van de burgerij om vernie
l ingen te voorkomen l ijkt ons alleszins 
gewenst. 
Ook in het dorp worden herhaaldelijk 
de lampen stuk gegooid door de niets 
ontziende stra:i t jeugd. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 1 9  tot en m�t 25 October 1 948. 
GEBORE N :  Andreas Fr. H. zoon van A.
Th . v. Hal en 1 - 1 .  M. v. Abeelen - Lam
bertus I -1 . Fr. zoon van M. v. Griensven 
en A. Fr. M. Schalkx - Adrianus Fr. 
C. zoon van M. v. cl. Nosterum en E. B.
v K;isteren - :vlartinus W. A. zoon van 
.( G. v .  d. Sande en A. Hooijmans -
Catharina L. dochter van J. L. Schelle
en J. C. v. Dtlll - Maria E . A. dochter 
van C. D:mklof en 1-1. H. A. Janssen -
Antonetta M. G. dochter van A. Verba
gen en A. J .  B. Brusselcrs. 
ONDERTROUWD : Wouterus 1-1. Kop
pens en Adriana M. van 1 -Iooff - Jo
hannes 1 - I .  van Breugel en Johanna C. 
van der Staak - Antonius M. J. Cree
mers en Jeanne J. M. Roos. 
OVERLEDEN : Maria 1 - luige, 75 j. , echt
genote van Jac. de Punder. 

LIEMPDE 
K .A.B. 

Door de welbekende Pater Reginald 
Groener van Stapelen, wordt op Don
derdag 4 November a .s .  een lezing ge
houden in het Parochiehuis, welke voor 
eenieder vrij toegankelijk is. 

KATHOLIEK THUISFRONT. 
Op het Communiefeest bij J .  v .  cl .  Loo
v. Dijk, Koestraat, bracht een collecte 
voor Katholiek Thuisfront f 1 4,30 op. 
Hartelijk dank voor deze milde gift. 

GEMONDE 
FANFARE "SINT LAMBERTUS". 
Op Zaterdag 30 en Zondag 31  October 
geeft onze Fanfare voor haar donateurs 
een concertavond met toneel in zaal 
Verbruggen. 
In verband met de toneelbouw zal het 
concert worden verkort. 
De uit te voeren nummers zijn : 
1 .  Graaf Zeppelin, Mars van C. Teike 
2 . Scènes Villageoises

Fantasie van S.  Doyen 
3. Indische Bruidsstoet van S. Siede
4·. Gold und Silber 

Wals van G. Wittmann 
5 . Finale.
De toneelvereniging "Onde.rling Kunst
genot" uit St. Michielsgestel zal h ierna
opvoeren het toneelspel in 3 bedrijven : 
, ,Verschroeide aarde" van Arie v. cl. Lugt. 
Een spel van trouw en verra;id op Java, 
opgedragen aan onze jongens in Indië. 

TONEELUITVOERING. 
De toneelclub van de Jonge Boerenstand 
is voornemens op 1 3  en 1 4  November 
op te voeren het stropersdrama in 3 be
drijven "Als een wild dier . . . . . .  " van A.'

v. cl. Lugt.

ESCH 
MISSIE-AVOND 

Zondagavond om 7 uur zullen de Witte 
Paters in café Van Schijndel een Missie
avond, bestaande uit toneel en voor
dracht, verzorgen, 

Algemeen Nieuws 
DE BRABANTSE ALMANAK. 
De Brabantse Almanak is verschenen . . .  
en door ons met vreugde begroet, zoals 
het jaarboek 1 949 daar l igt met zijn 
1 28 pagina's, waarin een schat van zeer 
gevarieerde bijdragen van allerlei mede
werkers uit het Brabantse land. 
Brabant's zijn de tekeningen, de verha
len, de gedichten en de bladvullingen ; 
Brabant's is ook het doel van de stich
ting van de Brabantse Almanak, n.l. door 
een jaarlijks verschijnen van dit kloeke 
werk het Br:ibantse cultuurgoed gemeen
goed van iedereen te maken. 
Of men hierin zal slagen . . . . .  ? 
:'vlet de l euke schetsen van Frans Man
dos, het lyrische rijm van Anton van 
Duinkerken "Heil igen van mijn land", 
dat zelfs het oudste besje nog met "veul 
plezier" zal lezen, de typische land
schapschetsen, juweeltjes van gefotogra
feerde dorpshoekskes, oud stedeschoon, 
fragmenten uit de feesten van het Bra
bantse Schuttersgilde en de kunst, waar
mee onze kerken pronken, e.n de vele 

• Brabantse vertellingen en artikelen, met
dit al les en nog veel meer zal de Stich
ting een aardig eind in  de richting van
het gestelde doel raken.
Met zulk een boek in huis zullen de kin
deren van vandaag iets gaan voelen van
de weemoed van de ouderen om het
geen er niet meer is .  Zij zullen er door
worden opgewekt om - zij het dan aan
tijd en omstandigheden aangepast 
het Brabantse schoon te helpen bescher
men en er deugd aan te beleven.
Men leze de Brabantse Almanak niet in
één ruk uit. Hij moet 'n vaste vriend
in het huishouden worden, waarvan
iedereen het gehele jaar door plezier
beleeft.
De prijs is voor niemand, die zijn kinde

_ren het goede en schone wil vourhouden, .
een beletsel.
Bovendien, als de almanak er dit jaar
, , ingaat", zal het volgende nummer zeer
zeker nog veel meer kunnen geven van
wat we nu reeds rijkelijk kunnen ge
nieten.
Vraag er naar in de boekhandel !

BRABANTS HALF UUR.
Vanavond, Vrijdag 29 October, om half
acht, zal de K.R.O. in samenwerking met
de Brabantse Beweging onder de titel
, ,Uit het land van Hertog Jan" de uit
zending verzorgen van het eerste Bra
bantse-half -uur. Middels dit half uur zal
het actuële Brabantse leven in de aether
tot uitdrukking gebracht worden.
Het programma van vanavond zal een
soort inleiding vormen op de komende
Brabantse uitzendingen.

Mannen van de St. Petrusparochie ! 
Als het Familie is door de week, komt 
ge dan óók? Ja, waarom eigenlijk niet? 
Het kàn goed : eenmaal in de twee 
weken. Het duurt niet lang en het is 
erg nuttig. 
Bent ge nog nooit gekomen ? Waarom 
zoudt ge er cbn nu niet mee beginnen ? 
De fami l ie  begint óók weer opnieuw. 
Doe mee. Waarom zouden we b.:ing zijn 
om eens wat tijd te offeren voor ons 
kathol iek ideaal ?  Als wij als mannen bij 
elkaar komen om naar het woord van 
Christus te luisteren, is dat verloren tijd? 
Is het geen echt mannelijk gebed : ,,dat 
ik toch vroom mag blijven, uw dienaar 
't allenstond ?" - Is het zo'n geweldige 
prestatie of is het teveel gevraagd, om 
daar eens een kaartavond voor te verzet
ten of wat koude te trotseren. 
Er is een nieuwe tijd met nieuwe noden. 
Van de vaders vooral wordt een sterk 
geloof gevraagd, groot inzicht, diepe 
eerbied voor ons Christendom. Zij moe
ten goed zijn in hun huisgezin, en als 
voorbeeld bizonder voor hun zoons, die 
juist in hun jonge jaren h et nu zo moei
l i jk hebben. 
Komt allen, uit  alle standen. Onze Paus 
zegt : ,,géén enkele Christen heeft het 
"recht zich lusteloos te tonen in  onze 
,,dagen. Niemand mag op verontschuldi
"ging rekenen als hij blijft staan aan de 
"kant, met  de armen over elkaar, met 
,,hangend hoofd en knikkende knieën". 
Ons alpude Nederlandse woord "vroom
heid" betekent sterkte. Dat gij toch 
sterk moogt zijn ! 
Van het  Algemeen Secretariaat der H. 
Familie schreef Pater J. Jonckbloedt o .m. 
het  volgende : 
"Vroege,- was de afdeling St.  Petrus te 
Boxtel een van de mooiste die we had
den. In 1935 lees ik nog in het Familie
blad naar aanleiding van een triduum, 
gepredikt door een enthousiaste pater 
Capucijn : 27 J:inuari was een gloriedag : 
36 nieuwe leden (32 zi lveren jubilarissen, 
13 gouden, 5 di :imanten). In 1 937 schijnt 
er een , , lol l ige" p:iter capucijn gcwec,;t 

te zijn, doch over de stand van zaken · 
schrijft men tevens : ,,bij ons geen ma
laise ! (het woord van die tijd) o.a. weer 
35  nieuwe leden dit  jaar. l n 1 94 1  begint 
de toon dan te zakken. Het verslag staat 
deze keer op de voorpagina van het Fa
milieblad wegens het 75-jarig bestaan 
van de H. Familie in Boxtel. Opkomst 
is goed. Bovendien 42 nieuwe leden. 
Maar toch wordt er geklaagd, dat het 
bezoek in  de gewone vergaderingen zeer 
slecht is. Vermoedelijk zal dat in  de 
loop van de verdere oorlogsjaren en in 
de bevrijdingstijd niet beter geworden 
zijn. Toch zou het me verwonderen, als 
Boxtel ook een nieuwe geest niet meer 
zou weten te brengen in de jongeren. 
Want dit kan ik U wel zeggen : de be
langstelling voor godsdienstige vereni
gingen in het algemeen en dan voor de 
H . Familie niet h et minst, neemt overal 
gaandeweg weer toe. Zelfs op plaatsen
waar we vroeger nooit geweest zijn, 
vraagt men om oprichting van een nieu
we afdeling. Uit tal van afdelingen krij
gen we de beste berichten . . . . . .  " 
In een later gedateerde brief schrijft h i j : 
, , In antwoord op onze vorige bespre
kingen kan ik U thans meedelen, dat op 
7 en 9 November a.s. de Weleerwaarde 
Pater J. Vredeveldt C.s.s.R. gaarne voor 
uw afdeling van de H. Familie een pro
pagandistisch woord zal spreken onder 
de H. Missen, een vergadering van de 
Heren Prefecten zal leiden en Dinsdag 
daaraanvolgend een Conferentie wil ge
ven in de dán te houden H. Familiever
gadering". 
Moge er iets worden ,,losgeslagen" in 
onze parochie.  Blijf niet achter, Draag 
a llen uw steentje bij tot de geestelijke 
uitbouw van de St. Petrus-parochie. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen de gewone 
famil ievergaderingen ná 9 November ge
houden worden des Vrijdagsavonds. 
Deze verg:ideringen zullen om beurten 
worden geleid door p:iter van Eyk, Ka
pelaan Visschers en eventueel nog an
dere sprekers. 

• Àllecuelen. 



Een schip voor Keulen, Ahoy 
Het schip voor Keulen moet nog geladen 
worden, voordat de trossen los gesmeten 
kunnen worden. 
De goederen, die de ruimen zullen vul
len, moeten nog bijeen gebracht wor
den; met kleine beetjes zal de vracht 
,,vracht" worden. 
U hebt toch ook zo'n zakje ontvangen;' 
Welnu, laat het rondgaan in het gezin; 
iedereen, jong en o� moet er wat bij 
doen. De ouders doen natuurlijk de eer
ste duit in het zakje om door alle ande
ren gevolgd te- worden...... want het 
schip moet vol. 
Geen goedkope uitvluchten van: ,,'t Is 
alle dagen wat anders"! 
Die stakkers van kinderen uit Duitsland 
en Oostenrijk zijn de onschuldige slacht
offers van de oorlog geworden, over 
hen is de ellende. gekqmen, die schurk
achtige leiders en domme volgelingen 
hebben veroorzaakt. Zij moeten gehol
pen worden. 
Laat de oproep van Paus Pius XII niet 
vergeefs zijn. 
Christelijlk Nederland tone, dat het een 
goed begrip heeft van wat het dagelijks 
vraagt in het Onze Vader: ...... en ver-
geef ons onze schulden, zoals ook wij ... ! 

Sociale Verzekeringen 
HET V ACANTIEFONDS VOOR 

DE LANDBOUW. 

Het fonds heeft ten doel aan losse arbei
ders uitkeringen te verstrekken in ver
band met loonderving op vacantie- en 
feestdagen. 
De berekening van het aan vacantiebon
nen verschuldigde bedrag geschiedt als 
volgt: 
Bij de wekelijkse loonbetaling zal de 
werkgever aan een losse arbeider va
cantiebonnen verstrekken, welke waarde 
in totaal het 3-voud bedraagt van het 
voor betrokkene geldende normaal uur
loon. Is dit uurloon b.v. 70 cent, dan 
moet de werkgever wekelijks een vacan
tiebon geven van f 2, 10. Opgemerkt 
moet hierbij worden, dat bij deze bere
kening voor bedragen van 1 t.e.m. 4 
cent afronding naar beneden en voor 
bedragen van 5 tot en met 9 cent afron
ding naar boven plaats vindt tot een 
veelvoud van 10 cent. 
Indien bijvoorbeeld het uurloon 68 cent 
bedraagt, wordt het 3-voud of f 2,04 
afgerond naar bepeden tot f 2,-. 
Bedraagt het uurloon 69 cent, dan wordt 
het 3-voud f 2,07 afgerond naar boven 
tot f 2, 10. 
Deze volle vacantiebonnen worden al
leen verstrekt, indien de arbeider recht. 
heeft op 4 of meer dagen loon in een 
week. Heeft hij slechts recht op 2 of 3 
dagen loon, dan worden vacantiebonnen 
verstrekt tot de halve waarde, derhalve 
1½ uurloon. 
Aan de arbeiders, die recht hebben op 
minder dan 2 dagen loon in' een week, 
worden geen vacantiebonnen verstrekt. 
Bij de vaststelling van het aantal dagen 
wordt ½ dag voor een gehele dag be
rekend. 
Eveneens worden de dagen waarover 
niet gewerkt is, doch wel loon is uitbe
taald voor werkdagen berekend. 
Verder worden bepaalde feestdagen 
medegerekend. Zo zal men b.v. de week, 
waarin Hemelvaartsdag valt, voor een 
volle vacantiebon in aanmerking komen, 
ook als men in aansluiting slechts drie 
dagen gewerkt heeft buiten de feestdag. 
Aan vrouwelijke en mannelijke arbeiders 
van 14, 15 en 16 jaar zullen slechts va
cantiebonnen worden verstrekt, voor zo
ver zij tenminste 4 weken onafgebroken 
bij dezelfde werkgever werkzaam zijn 
geweest. 
Bij de uitbetaling aan het einde der 4e 
arbeidsweek moeten dus 4 vacantiebon
nen worden verstrekt van 3 maal het 
uurloon. 
De werkgevers mogen de bonnen niet 
anders kopen dan tegen de contante be
taling van het hierop aangegeven bedrag 
vermeerderd met een toeslag van 2 % 
voor administratiekosten, wanneer dus 
voor f 10,- bonnen worden gekocht, 
moet de werkgever een bedrag van 
f 10,20 betalen. De helft van deze toe
slag, dus 10 cent, is bestemd voor de 
door de correspondent te maken admini
stratiekosten, de andere helft is bestemd 
als vergoeding voor de in de Stichting 
voor de Landbouw samenwerkende land
arbeidersbonden, welke voor de inwisse
ling der bonnen zorg dragen. 
De arbeiders moeten de bonnen opplak
ken in een boekje dat tegen betaling 
van 10 cent bij de afdelingsbestureq der 
landarbeidersbonden verkrijgbaar is. 
Losse bonnen worden niet ter inwisse
ling aangenomen. 
Bij ziekte van de arbeider ontva�gt hij 
80 % van zijn loon, doch ook 80 % van 
zijn vacantiebon, welke hij anders zou 
ontvangen hebben, dus bij een uurloon 
van f 0,70 bedraagt de vacantiebon 80 %
van 3 X 70 cent is, naar boven afge
rond f 1,70. Dit geld wordt in de vorm 
van chequebonnen verstrekt aan het ein
de der ziekte met dien verstande, dat 
indien het een langdurige ziekte betreft, 
voor elke periode van 4 weken een chè
que wordt uitgeschreven daar er anders 
moeilijkheden bij de i•nwisseling zouden 
kunnen ontstaan. 
De inwisseling der vacantiebonnen,' be
nevens der chèquebonnen (deze laatste 
zijn dus de vacantiebonnen tijdens ziek
te). geschiedt bij de afdelingsbesturen 
der in de Stichting voor de Landbouw 
samenwerkende landarbeidersbonden t.w. 
de Algemene Nederlandse Landarbei
dersbond en de Neder!. R.K. Landarbei
dersbond "St. Deusdedit" op nader te 
bepalen wijze en tijdstippen. 

H. V. d. K.

Distributie=N ieuws 
Sluiting kantoren op 1 November 1948 

(Allerheiligen) 
De Directeur van de Distributiekring 
's Hertogenbosch maakt bekend, dat in 
verband met de feestdag van Allerheili
gen op 1 November a.s. de kantoren ge
sloten zullen zijn. 
De inlevering van distributiebescheiden 
door handelaren en de zitdagen voor 
particulieren zullen voor onderstaande 
gemeenten in de week van 1 November 
6 November 1948 worden gewijzigd. 
Voor de hieronder niet genoemde ge
meenten blijft de inlevering door han
delaren en de zitdagen voor particulie
ren ongewijzigd. 

Afdeling Handel. 
HAAREN. De inlevering van Maandag 
1 November a.s. wordt verschoven naar 
Woensdag 3 November. Bakkers kun
nen desgewenst inleveren op Dinsdag 2 
November te Boxtel, Burgakker 3. 
Afdeling Voorlichting en Centrale Kas. 
BOXTEL. De zitdag op Woensdag 3 
November a.s. komt te vervallen. De 
uitreiking van bonkaarten vindt normaal 
doorgang. 
HAAREN: De zitdag op Maandag 1 
November a.s. wordt verschoven naar 
Woensdag 3 November. 

SPORT-NIEUWS 
R.K.S.V. ,,O.D.C." 

O.D.C. - Korvet 7 - 3 

O.D.C. - Avanti 4 - 0

Het begon hoopvol met de wedstrijd 
O.D.C.-Korvel, want nauwelijks tien
minuten aan de gang, liet Hazenberg na
keurig samenspel 2-0 noteren. De eer
ste serieuze aanval van de gasten, gaf
echter een rammelende O.D.C.-verdedi
ging te zien, en het duurde dan ook niet·
lang of het eerste tegenpunt lag in het
verlaten O.D.C.-doel. Het was echter een
geluk, dat de O.D.C. voorhoede op volle
toeren draaide, en met een verbazend
gemak door de '-vijandelijke verdediging
sneed, zo dat doelpunten niet konden
uitblijven. En zo was het v. d. Boogaard
die uit een vrije trap 3-1 maakte. Weer
was het een keurige aanval waaruit Pen
nings 4-1 kon maken. Of O.D.C. dacht
in de tweede helft op de kussens te zit
ten, we weten het niet, maar een feit is
het, dat de gasten het spel in handen
namen, en O.D.C. op eigen helft werd
teruggedrongen. En toen de gasten in
korte tijd de stand op 4-3 hadden ge
bracht, zag het er voor O.D.C. niet
rooskleurig uit.
(We dienen hierbij te vermelden, dat
Dekkers niet in de malaise van de ODC
verdediging deelde, en een keurige par
tij voetbal speelde).
Van grote waarde was het doelpunt dat
Hazenberg toen voor O.D.C. maakte.
Van toen af aan ging het weer beter, de
O.D.C.-voorhoede kreeg weer voldoen
de voeding en prompt kwamen er twee
doelpunten doo� Pennings en Schalks.
Hiermee was de overwinning een feit.
Het derde ging op de ingeslagen weg
voort, en böekte haar tweede overwin
ning, nu werd Avanti het slachtoffer.
A.s. Zondag is het programma:

Gilze - O.D.C. 
O.D.C. 2 - BOXTEL 2
Avesteijn 2 - O.D.C. 3

Zo juist is een telegrafisch bericht bin
nen gekomen, dat de wedstrijd O.D.C.
Gilze is omgezet in Gilze-O.D.C. 
Supporters kunnen zich opgeven tot en 
met Zaterdag bij W. v. d. Langenberg. 
Prie bussen zijn besteld. Men geve zich 
dus tijdig op. 
Gilze sloeg Zondag j.l. Baardwijk in 
eigen huis, laat dit voor O.D.C. een 
waarschuwing zijn. 

Vlijmen - O.D.C. 
De supporters die de volgende week de 
reis per autobus willen meemaken die
nen voor a.s. Woensdag een reiska�rt af 
te halen bij W. v. d. Langenberg of M. 
van Miersbergen. 
Deze reiskaart kost f 1,50 en moet bij 

. ontvangst worden betaald. De bussen 
vertrekken om een uur, vanaf het gewo
ne punt, dus aan het station. Na Woens
dag worden geen kaarten meer verkocht. 

O.D.C.-JUNIOREN.
Even plotseling als het programma een 
week te voren werd afgelast, werd vori
ge week een volledig programma voor 
de jeugdcompetitie vastgesteld. 
Vijf frisse elftallen, keurig in nieuwe 
shirts gestoken, kwamen daardoor in 
actie en het werd meteen een prachtig 
succes. 
Een talrijk publiek zag Zaterdag ODC 7 
het bezoekende Rhode met 11-0 inma
ken, terwijl 0DC 8 met een 6-1 zege uit 
Schijndel terug keerde. Het A-elftal wil
de Zondag niet onder doen voor de jon
gere broertjes en sloeg het onvolledige 
Blauw-Geel eveneens met 11-0 De 
jongens van C speelden daarna de ·eerste 
competitiewedstrijd van hun leven en 
slaagden er zowaar in met 0-0 het eer
ste pµntje te behalen. Ten slotte kwam 
het B-elftal het succes volledig maken 
door uit Uden terug te keren met een 
verdienstelijk gelijk spel 2-2 tegen Udi 
A. Bravo jongens!
Ook dit weekend een volledig program
ma, waarvan we vermelden dat het
nieuwbakken O.D.C. 9 haar eerste wed- •
strijd gaat spelen in Uden, O.D.C. A
naar B.V.V. A gaat en dat "thuis" wor
_den gespeeld: Zaterdag 3 uur O.D.C. 8
-Avesteijn 5 en Zondag 12 uur: ODC
5-D.V.G. 3a

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel - Best Vooruit 1 - 1 
Helvoirt 1 - Boxtel 2 3 - 2 
O.J.C. 3 - Boxtel 3 0 - 6

Boxtel heeft zich Zondag niet laten in
timideren door de onoverwinnelijke allu-

. res, die Best Vooruit de laatste weken 
aangenomen had en waarmee de "gro
ten" uit deze afdeling zelfs onder de 
voet gelopen werden. Hier was geen 
enkele reden toe. De forse ontmoeting 
die een juiste 1-1 puntenverdeling op
leverde, was hiervoor wel het beste 

bewijs. 
Voetbal-technisch bezien bleek Best 
Vooruit verreweg de minste van het ge
zelschap derde klassers, waartegen Box
tel reeds in het krijt is getreden. Maar 
het enthousiasme en de volharding, die 
het spel van de rood-zwarten typeren, 
vormen moeilijk te omzeilen klippe_n. De 
jongste overwinningen hebben de B.',,'..
lui ongetwijfeld dan ook voor een groot 
deel aan hun geestdrift te danken. Het 
ene puntje echter, dat zij tegen Boxtel 
uit het vuur sleepten, is hieruit zeker 
niet voortgevloeid. Want waar vijf stug
ge Rood-Zwarters anderhalf uur lang, 
keer op keer, waren gestrand op een 
grijpvaste doelman, twee trapvaste backs 
en een zwoegende middenlinie, daar had 
drie minuten voor het einde een ver
raderlijk effectballetje succes. 
De bal werd maar half geraakt en be
landde bij de linksbuiten van Best Voor
uit, die - alleen tegenover de ve.rtwij
feld uitlopende Leyten - de kans 
schoon zag om z'n bar slechte wedstrijd 
nog wat te verbloemen. Met een strak 
schot werd de voorsprong, die v. d. 
Heijden even voor de rust had laten 
noteren, ongedaan gemaakt 1-1. 
Dat vormde voor Boxtel het teleurstel
lende slot van deze spannende ontmoe
ting, waarin men bijna anderhalf uur 
lang in het bezit was geweest van de 
beste overwinningskansen, welke kansen 
nu drie min�en voor het einde - ter
wille van de juiste verhouding - door 
een effectvol terrein en de zonderlinge 
capriolen van een bal te grabbel wer
den gegooid. 
Boxtel heeft in deze wedstrijd weer haar 
eigen spelletje gespeeld: voor de rust 
licht aanvallend, waarbij de vijf voor
hoedespelers (die weer eens te licht 
vielen) zich uitstekend' geruggesteund 
wisten door de zwoeger Kerkhofs en 
de jongleur Pastoor. Na de rust nam 
men met een benauwde 1-0 voor
sprong de wijk naar de eigen speelhelft, 
wat een langdurig offensief van Best 
Vooruit met zich mee bracht. Deson
danks wist Boxtel zich nog genoeg doel
puntrijpe kansen te scheppen, doch 
helaas stootte men op beslissende ogen
blikken niet toe, zodat een gelukje 
voor Best reeds voldoende was om nog 
enige winst uit deze wedstrijd te halen. 
Scheidsrechter Kooien uit Breda, gaf 
blijk zijn vak uitstekend te verstaan, 
doch juist de nauwgezetheid, waarmee 
hij trachtte te leiden, bracht onvermijde
lijke, foutieve beslissingen met zich mee. 
De stand is nu: 
Tivoli 7 4 2 1 10 13-8 
S. C. B. 7 4 1 2 9 14-11 
Best Vooruit 7 3 3 1 9 12-12 
Udi 7 3 2 2 8 15-15 
St. Michielsg. 7 2 3 2 7 19-13 
Boxtel 7 2 3 2 7 11-10 
0. J. C. 5 2 2 1 6 8-8 
Tongelrn 5 2 0 4 4 11-14 
E.S.V. 6 1 2 3 4 13-16 
Taxandria 7 1 0 6 2 9-17 

Boxtel ·2 zakt sterk af. De uitwedstrijd 
tegen Helvoirt resulteerde in een 3-2 
nederlaag. 
Meer kruim zit in het spel van het 
derde elftal, dat O.J. C. op eigen terrein 
met 6�0 onder de voet liep. 
De A-junioren hebben ondertussen ook 
weer de eerste successen in de nieuwe 
compet1t1e geboekt. Zondag kreeg 
Schijndel met 7-0 klop. 

A.s. Zondag.
Boxtel 1 gaat·Zondag naar O.J.C., dat 
de laatste weken verrassende dingen 
deed, terwijl de reserves de derby tegen 
O.D.C. 2 spelen. Het ongeslagen derde
elftal gaat Zondag bij D.V.G. een
serieuze poging doen het prachtige doel
gemiddelde (17-2) op peil te houden.

-0-
Supporters voor de wedstrijd O.JC.
Boxtel kunnen nog buskaarten krijgen 
bij J. Lorist, Nieuwstraat 174. 

D.V.G. - HEUSDEN t - 1. 

Hersteld van de grote nederlaag, die 
men vorige week in Heesch kreeg te 
slikken (6-1), bond D.V.G .• Zondag 
j.l. thuis de strijd aan tegen Heusden I.
In het begin speelde D.V.G. met de wind
tegen, een beetje onzeker, maar al
spoedig werd dit beter en moesten de
Heusden-achterspelers alles in het werk
stellen om erger te- voorkomen. Eenmaal
trapte de back de bal op de doellijn
weg en met een kopbal van de D.V.G.
rechtsbinne11, had de keeper veel moeite.
Maar ook aan de andere zijde ging het
·er soms warm naar toe. Ook de D.V.G.
spil trapte eenmaal de bal op de doel
lijn weg. Met een blanke stand kwam
de rust.
Na de thee ging het direct stevig tegen
elkaar op en zo nu en dan moest er
nog al eens worden gestopt voor een of
andere botsing. D.V.G. had een weinig
voordeel van de wind en er werden dan
ook enkele harde schoten gelost, maar
de Heusden-doelman gaf geen krimp en
werkte alles prachtig weg. In de 23ste
minuut ontfutselde de Heusden-back de
bal aan de D.V.G.-rechtsbuiten en wilde
de bal op zijn doelman terug spelen. Dit
viel echter tegen. De D.V.G.-midden
voor, die dit in de gaten kreeg, glipte
snel tussen de backs door en schoot
onhoudbaar in 1-0. Even later weer een
oerharde kogel van de middenvoor, maar
weer was het de doelman, die op zijn
post was, en met een prachtige zweef
sprong subliem redde.
Toen er nog drie minuten te spelen wa
ren en Heusden alles op de aanval gooi
de, ontstond er een gewir-war voor het
D.V.G.-doel, waarbij de H.-linksbuiten
inschoot. 1-1. Hierna kwam direct het
einde van een zeer goed gespeelde wed
strijd, die weer een kostbaar puntje voor 
D.V.G. opleverde.
De junioren A speelden hun eerste wed
strijd voor de competitie en wisten deze
na hard werken met 1-2 te winnen. De
B-iunioren speelden 1-1 gelijk tegen
R.K.S.V.A. 5.

A.s. Zondag speelt D.V.G. I wederom
thuis en than� tegen R.K.D.V.C. uit 
Drunen. Aanvang 2 uur. 

BILJART-COMPETITIE. 
Stand der competitie 

Klasse O t.e.m. 14 Oct. 
Naam carb. brt. 
't Hoekje 2413 497 
De Sport 2309 4% 
Eureka 2222 489 
Amateur 1861 490 

Klasse B. t.e.m. 15 Oct. 
Amateur 1325 524 
Poedelvrees il 332 542 
Eureka • 1321 590 
Witte Muis 1281 580 
Groene Pominerans 1297 609 
Buiten verwachting 1293 637 

Klasse C. 
Witte Muis 
Amateur 
't Hoekje 
De Sport 
Witte Muis 2 
Buiten Verwachting 
Krijt op Tijd 
DAMNIEUWS. 

1069 595 
1068 601 
1354 780 
1348 783 
%3 651 

1271 910 
850 642 

gem. 
4.85 
4.65 
4.54 
3.79 

2.54 3 
2,46 3 
2,24 3 
2.20 3 
2.12 3 
2.03 3 

1.79 3 
1.77 3 
1.73 4 
1.72 4 
1.47 3 
1.39 4 
1.32 3 

De Eerste Boxtelse Damclub heeft juist 
vóór de aanvang van de competitie, haar 
jubileumtoornooi, dat op 12 Augustus 
1947 werd begonnen in verband met het 
20-jarig bestaan, beëindigd. Ofschoon
niet alle deelnemers hun partijen hadden
gespeeld, werd besloten de eindstand op
te maken en een nieuwe onderlinge
competitie te beginnen, verdeeld over 2
groepen, n.l. A en B. welke bereids reeds
enkele partijen hebben gespeeld.
In groep A zijn gepláatst: H. Schuur
mans, A. Kool, J. F. v. d. Wouw, F.
Leermakers, W. Tybosch jun en C.
Steinmann.
Groep B bestaat uit: Chr. v. Rooy, C.
Oliemeulen, N. Walrave, E. v. Roosma
len, J. Verhuist, W. Tybosch Sr., A. v.
Giersbergen en J. v. Dijk. .,
Op het einde dezer competitie speelt
no. 6 der groep A tegen no. 1 van
groep B voor de promotie naar A, twee
partijen. Bij gelijke eindstand blijft no.
laatst van A in de groep A.
Voor de vaststelling van het volledige
10-tal dat in de competitie zal uitkomen,
wordt groep A aangevuld met de 4
hoogstgeplaatste deelnemers van groep
B. Alle andere deelnemers blijven
reserve. 
Voor het komende seizoen zijn de vol
gende heren in het le tiental opge
nomen:
H. Schuurmans, A. Kool, J. F. v. d. 
Wouw, F. Leermakers, W. Tybosch Jr. 
C. Steinmann, Chr. v. Rooy, C. Olie
meulen, N. Walrave, E. v. Roosmalen.
Als reserves zijn aangewezen: J. Ver
huist, A. v. Giersberben, W. Tybosch Sr.
J. v. Dijk.
Wegens vertrek van de secretaris-pen
ningmeester, de Heer J. F. v. d. Wouw 
naar Den Bosch, Ackersdijckstraat 39, 
werd gemakshalve de functie van secre
taris overgenomen door N. Walrave, Ju- -
lianastraat 29, alhier, alwaar alle corres
pondentie betreffende het secretariaat 
kan worden bezorgd. De Heer v. d. 
Wouw blijft als penningmeester funge
ren tot na de bestuursverkiezingen. 
Eventuele achterstallige contributie, als
mede de gewone wekelijkse contributie 
-kan als steeds op de clubavonden wor
den voldaan.
Tot slot de eindstand van de jubileum
competitie:

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL
Zondag 31 October, 
Feestdag van Christus Koning 

De HH. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 wordt aan God 
opgedragen voor het geestelijk en tijde
lijk welzijn van de parochie.- Vandaag 
gaat de 2e schaal voor de bizondere 
noden van het Episcopaat, welke bizon
der in de milddadigheid van de gelovigen 
wordt aanbevolen. Onder de H. Mis van 
kwarc voor 8 algemene H. Communie 
voor de jeugd boven de 17 jaar. Wij 
sporen ook alle jongens en meisjes bo
ven de 17 jaar aan, om zoveel mogelijk 
het Plechtig Sluitingslof bij te wonen. 
Dit Sluitingslof begint des avonds om 7 
uur. Onder het Lof wordt het Te Deurn 
gezongen en wordt de gehele parochie 
toegewijd aan Christus Koning. Vanwege 
de feestdag van Allerheiligen is het van
daag biechthoren van half 6 tot 7 uur. 
Vandaag na de Hoogmis vergadering van 
de zelatricen van de Bond van het H. 
Hart. 
MAANDAG, 1 November, Feestdag 
van Allerheiligen: de HH. Missen om 
half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 
11 de Ho9gmis. De H. Mis van kwart 
voor 8 wordt aan God opgedragen voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochie. De H. Mis van 9 uur wordt. 
opgedragen als jaargetijde voor Chris
tianus Schellekens. Na de middag om 3 
uur Plechtig Lof met Allerzielenpreek, 
waarna gelegenheid tot biechten tot half 5. 
DINSDAG,. 2 November, Allerzielendag.
De eerste drie HH. Missen zijn om half 
7; het tweede drietal HH. Missen om 
half 8 en het 3e drietal om half 9. Na
de middag om 3 uur Kruiswegoefening 
voor de Kinderen. Des avonds om 7 uur
en ook onder het Octaaf Miserere eri 
Kruisweg voor de Gelovige Zielen, voor
al voor onze overleden medeparochianen. 
De Portiuncula aflaat voor de gelovige 
zielen is dit jaar te verdienen vanaf 
Maandag 1 November des middags om 
12 uur tot Dinsdag 2 November des 
nachts 12 uur. Voorwaarden zijn: Biecht, 
H. Communie en Kerkbezoek met tel
kens 6 Onze Vaders en 6 Weesgegroea 
ten en 6 maal Eer aan de Vader enz.
tot intentie van Z. H. de Paus. Op het
feest van Allerheiligen gaat ook de 2e
schaal voor de bizondere noden van het
Episcopaat.
WOENSDAG, feestdag van St. Huber
tus wordt voor de H. Mis van half 8
het brood gewijd.
Vrijdag, eerste Vrijdag van de maand.
Daarom wordt er Donderdag gelegen
heid gegeven tot biechten na de Kruis
weg tot 8 uur. Vrijdag wordt de H. Mis
van half 8 opgedragen ter ere van het
H. Hart van Jezus, waaronder algemene
H. Communie van de leden van de Bond
van het H. Hart Des avonds om 7 uur
Lof met Rozenhoedje. Zaterdag, eerste
Zaterdag van de maand, tevens Pries
ter-Zaterdag. Zaterdag is er gelegenheid
tot biechten van half 3 tot 4 uur en van
6 tot half 8.
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.
Woensçlag om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor de overleden familie v'\n Maria
v. d. Meyden; z.a. gel. jrgt. voor Hen
dricus v. d. Heuvel; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Cornelia van Hal-van Riel; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Kapelaan
Bless vanwege de Broederschap van het
H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis voor
onze jongens in Indië v.w. Maria's Bid
dend Leger; z.a. gel. H. Mis voor Mar
tinus Giesbers; om half 9 gel. H. Mis

H. schuurmans 33 p; A Kool 30 p.; J. F.
v. d. Wouw 27 p.; F. Leermakers 23 p.
W. Tijbosch Jr. 21 p.; Chr. v. Rooij 20
p.; C. Oliemeulen 17 p.; C. Steinmann
16 p.; N. Walrave 14 p.; E. v. Roosma
len 12 p.; J. Verhuist 9 p.; A. v. Giers
b��gen 8 p.; W. T:y

bosch Sr. 8 p.; J. _v. 
D11k 3 p.; H. Poultssen 2 p.; A. v. N,s
telrooy en H. Ophey niet gespeeld. 

' voor Rumoldus v. d. Ven en Catharina 
Montens. 

Ingezonden Stukken. 
Geachte Redactie, 

In Uw rubriek "Kabinet van Kleine 
Zaken", courant van de -vorige week, 
komt een klein stukje voor met als op
schrift "Zuinigheid - de beste meter". 
Mag ik, naar aanleiding van dat stukje, 
eens enige opmerkingen maken? Bij 
voorbaat mijn dank. 
Het meest heeft mij getroffen het zin
netje "de huisvrouw klaagt steen en been 
over de hoge gasrekeningen". 
Is daar reden voor en zo ja, hoe komt 
dat? Ik mag wel vooropstellen, dat er 
vandaag aan de dag maar heel weinig 
huishoudelijke artikelen in omloop zijn 
over welks duurte niet wordt geklaagd. 
Komt dat eensdeels omdat men over het 
algemeen nog eeri achterstand heeft in 
te halen, waardoor van het normale 
weekloon een deel moet worden gereser
veerd voor dat doel, anderdeels zijn 
meerdere verbruiksartikelen onevenre
dig hoog gestegen tegenover het loonpeil 
en brengen deze beide moeilijkheden 
met zich mede, dat de eindjes maar zeer 
moeilijk aan elkaar te houden zijn. 
Behoort het Gas nu ook tot de artikelen 
waarvan de prijs onevenredig hoog is 
gestegen? Juist het tegenovergestelde is 
het geval. De kwestie is nl. dat na de 
laatste prijsverhoging van 1 cent per M3 

er nu in totaal 2 cent per M3 bijgeko-
men is na 1940. 
Stelt men de gemiddelde prijs voor 
kookgas, waar de huisvrouw toch het 
meest mee te maken heeft, in 1940 op 10 
cent per M3 dan is de verhoging voor 
dat doel 20 % geweest, een cijfer dat 
zeer gunstig afsteekt bij de verhoging 
van zeer veel andere verbruiksartikelen. 

Voor het verwarmings- en industrie
gas liggen de verhoudingen iets ongun
stiger maar komen toch ook niet boven 
30 à 35 % hetgeen ook nog gunstig te 
noemen is. 
Vergelijkt U deze cijfers maar eens met 
de kolen en petroleumprijzen, die 
zeker wel ongeveer 100 % in prijs ge
stegen zijn. U zult het dus wel met ons 
eens zijn, dat, zelfs na de verhogingen, 
de prijzen nog zeer gunstig zijn, waarbij 
dan nog komt dat van de ongeveer 125 
gasbedrijven in Nederland er maar 8 
zijn die een lager en 2 die een gelijk 
tarief hebben als Boxtel. 
De tarieven in de overige gemeenten lig
gen gemiddeld matig tot veel hoger 
dan hier. 

In het algemeen mag de Boxtelse • huis
vrouw, en met haar de industriëlen zeker 
niet klagen over de gasprijzen. 
Het is echter zeker een feit, dat door 
onachtzaamheid en verkeerde kookwijze 
veel gas verspild wordt en zou er, door 
verandering hierin te brengen, gemak
kelijk 20 à 25 % aan gas kunnen worden 
bespaard, hetgeen de meerdere kosten 
zou opvangen. 
Ik zal hieronder enkele regels opgeven 
waarop moet worden gelet om zo zuinig 
mogelijk te koken. 
a. Branders, comforen en fornuizen

moeten prima in orde zijn. Twijfelt
U daaraan, dan laat ze· ons nazien.

b. Nimmer mag de vlam buit�n de pan
komen, aangezien dit warmteverlies
geeft en dus onnodig gas kost.

c. Zodra de spijzen aan de kook zijn
onmiddellijk de gasvlam laagdraaien,

• eenmaal aan de kook blijft het op
een zeer kleine pit toch doorkok!!n.

d. Kook niet meer dan noodzakelijk is,
d.w.z. geen "volle" ketel water om
een "kleln" potje thee te zetten, enz.

e. Kook Uw spijzen ·met zo min moge
lijk water: B.v. aardappelen koken
met een paar cm water op de bodem
van de pan. Dit aan de kook bren
gen, gas heel laag draaien en de
aardappelen gaar "stomen". Geeft
veel minder gasverbruik - de aard
appelen worden smakelijker en de
voedingswaarde gaat niet verloren 
zoals bij het koken in ruim water.
Groenten kookt men met het aan
hangwater van het afwassen. Dus
niet nog eens de pan vol water doen.
Geeft hetzelfde effect als bij het
aardappelen koken.

Met de bovenstaande regelen kunt U al 
heel wat bezuinigen en als U dan boven
dien nog wat oplettend bent, dat er niet 
onnodig lang wordt gekookt enz., zult 
U zien dat Uw gasrekening nog heel 
wat kan dalen. 
Uw portemonnaie vaart daar wel bij en 
ook het. gasbedrijf is daarmede gebaat. 
Dit laatste klinkt wel wat gek, maar het 
is een feit, dat een tevreden verbruiker 
er eerder toe overgaat nog andere appa
raten (ovens, geyzers, koelkasten en 
kachels) bij te plaatsen en weegt dat, 
voor het bedrijf, ver op tegen het kook
gas dat bezuinigd wordt. 

Dir. Gem. Bedrijven 
A. NESTELAAR.



DONDERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Hendrica van Griensven; 
z.a. gel. H. Mis voor Marinus van Dies
sen; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor
Hendrica Cijffers-Bruns; H. Bloedkapel
gel. H. Mis voor Kapelaan Bless v.w.

- de Bond van het H. Hart; om half 8
gel. jrgt. voor Adrianus v. d. Sande,
Wilhelmina van Kuyk en Johannes de
zoon; z.a. gel. jrgt. voor Cornelis van
Berkel; om half 9 gel. jrgt. voor Lam
bertus v. d. Meerakker.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel.
mndst. voor Martinus v. d. Wijdeven;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Lamber
dina v. d. Langenberg; H. Bloedkapel
_gel. H. Mis voor Wilhelmus Schalie..:
v.w. de Broederschap van het H. Bloed;
om half 8 gel. H. Mis ter ere van het
H. Hart; z.a. gel. jrgt. voor Wilhelmina
van Berkel-v. d. Langen berg; H. Hart·
.altaar gel. H. Mis voor Hendricus Hob
belen en Hendrica van Heesch de hsvr.;
om half 9 gel. H. Mis voor Maria Boe
_ren-v. d. Staak.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Jacoba v. d. Wetering
Janssen; • z.a. gel. H. Mis voor Elisabeth
v. Heesch-v. d. Bosch; H. Hartaltaar gel.
mndst. voor Marinus v. d. Broek; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Antonius
.Schalkx vanwege de Broederschap van
het H. Bloed; om half 8 gel. H. Mis ter 
-ere van het Onbevlekt Hart van Maria 
tot bekering van de zondaars; z.a. gel. 
H. Mis voor Harrie v. d .. Wetering; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Tonnie
Blummel; om half 9 gel. jrgt. voor Em
'bertus van Kuyk.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Josephus Boe
ren. Woensdag, Donderdag en Vrijdag 
gel. H. Mis voor de overleden familie 
van Cornelia Renders. Zaterdag gel. H. 
Mis voor Hendricus van Kerkoerle en 
Antonia van Heerebeek de hsvr. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Reinier v. d. Langenberg 
_geb. en won. in deze parochie en Anto
nia Wilhelmina van Crey geb. te Essen 
•(Duitsland) en won. in deze parochie, 
waarvan .heden de te afkondiging ge
·schiedt. Johannes van Hal, weduwnaar
van Cornelia van Riel geb. en won. in 
-deze parochie en Johanna Francisca v.
�- Wijdeven geb. en won. te St. Oeden
rode; Laurentius Petrus Gulielmus Ko
len geb. en won. in deze parochie en
'Wilhelmina Gerarda Toemen uit de pa
rochie van St. Martinus te Heeze; Hen
-dricus Gerardus Ignatius van Beek, geb.
en won. in deze parochie en Maria An
tonia Henrica Mertens geb. te Dongen
,(St. Laurentius) en won. in deze pa
rochie, waarvan heden de 2e afkondi
_ging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijksbeletse
len waarin niet is gedispenseerd, ten
·spoedigste aan de Pastoor bekend te
maken.
PAR. H. HART, BOXTEL.

'.Me Zondag na Pinksteren 
31 October 1948. 
Feest van Onze Heer 
Jezus Christus Koning. 

De H.H. Missen zijn om 6 7 8 uur 
kwart over 9, en om half 11 de plechtig� 
Hoogmis met assistentie (zonder preek). 
Algemene H. Communie voor de jongens 
en meisjes, die het jeugdtriduum gevolgd 
hebben, onder de H.H. Missen van 7 en 
.8 uur; waaronder de pater v. h. triduum 
een korte voorbereidigg zal preken. 
1 e Schaal voor de kerk; 2e schaal voor 
de bijzondere noden. 
Hedenavond om kwart vóór 7 rozen
hoedje vanwege de Octobermaand: voor 
-onze jongens in Indië. Om 7 uur plechtig
Lof met Te Deum, waarin de toewijding
van heel de parochie aan Christus-Ko
_ning vernieuwd wordt. Na de Zegen,
.lied: Aan U o Koning der eeuwen. (pa
rochie-bundel meebrengen!).
.Maandag - Feestdag van Allerheiligen
- verplicht te vieren als Zondag. Om
3 uur Lof met rozenhoedje: in aanslui
ting hierop predicatie over de Gelovige 
.Zielen. 
Vanaf 12 uur des middags tot Dinsdag
.avond kan men de toties-quoties aflaat 
verdienen voor de zielen in het vage
vuur. De voorwaarden zijn: Biecht, H. 
·Communie, bezoek aan de kerk, terwijl
men er bidt 6 maal het Onze Vader, 6 

Kabinet van Kleine Zaken 
TOEGANG BOVEN 18 JAAR. 
Ofschoon er in dansgelegenheden nog 
:steeds een toegangsverbod voor perso
nen beneden 18 jaar van kracht is, heb
ben we ons op de bevrijdingsdagen 
weer eens kunnen ergeren aan de onge
:controleerde entree van personen, ver 
beneden de 18 jaar soms. 
De overheid dient hier eens krachtdadig 
in te grijpen. Haar verantwoordelijkheid 
-eist, dat aan dergelijke "oorlogsuitwas
.sen" paal en perk gesteld wordt. 
PRIKKELENDE KIOSKLECTUUR. 
Nu de storend neutrale directie van de 
N. S. toch achterwege blijft met een 
·grondil!'e zuivering in de stationskiosken,
heeft de -laatselijke overheid in Lim
burg (Sittard) de kat de bel eens aan
gebonden.
Het wordt.. hoog tijd, dat men ook in
Brabant zijP. s:naakgevoelens eens uit ten
opzichte van de "karrevrachten" onge
·zonde lectuur, die, afgestemd op de
menselijke zwakheden, een publiek
:schandaal vormen.
ZONDAG EN SPORT.
De Zondag dreigt synoniem met sport
te worden. Het past niet, dat (neutrale)
sportbonden door een ongelukkige inde
ling en te vroege -aanvangsuren de ver
•enigingen noodzaken reeds 's morgens te
vertrekken (met alle gevolgen vandien).
Onze plaatselijke katholieke verenigin
gen, die dit ervaren,. past slechts een
-protesterende houding. Een protest dan,
in overleg met de Kath. Sportbond, om
.alle aangesloten verenigingen in deze
'klacht te betrekken.
maal het Wees Gegroet, en 6 maal het
Eer aan de Vader, tot intentie van de
.Paus.

Dinsdag - Allerzielendag. - Het eerste 
drietal H.H. Missen begint om half 7, 
het tweede om kwart vóór 8, en het 
derde om 9 uur: telkens de 1 e H. Mis 
voor de gelovige zielen, de 2e tot in
tentie van de Paus, en de 3e voor de 
hieronder opgegeven intentie. 
Des middags om 3 uur kinder-Kruisweg. 
En des avonds om 7 uur plechtige Kruis
weg: verder deze week iedere avond 
Kruisweg om ,half 8. De aanwezigen 
worden verzocht hierbij het Stabat Ma
ter (in het Nederlands) mede te zingen 
en dus hun parochie-bundel mee te 
brengen. 
Woensdag - Feestdag van de H. Hu
bertus, bisschop van Maastricht. - Voor 
de H. Mis van 7 uur wordt het brood 
gewijd. Dit St. Hubertusbrood wordt 
gegeten tegen de beten van dolle 
honden. 
Donderdag, om 3 uur H. Familie voor 
Moeders en Gehuwde Vrouwen, waar
onder Kruisweg voor de in dit jaar over
leden moeders. 
Des avonds na de Kruisweg H. Uur tot 
half 9. 
Vrijdag - Eerste Vrijdag van de maand. 
Om kwart voor 7 de plechtige H. Mis. 
Des avonds om half 8 het Lof, daarna 
Kruisweg. 
Zaterdag - Priesterzaterdag - na de 
H.H. Missen wordt het gebed voor de 
priesters gebeden. 
Biechthoren: Zondag 31 October van 
5 tot 7.Zondag I November van na het 
Lof tot half 5. Donderdag van 6 tot 7. 
Zaterdag, als gewoon, van 3-4 en van 
6-8
De St. Vincentiusvereniging houdt ron
dom Allerzielen haar jaarlijkse collecte. 
Wij bevelen deze gaarne in uw mildda
digheid aan. 
Pater Dr. Spiekman ieeft te Uden voor 
verloofde meisjes een retraite van 2 tot 
5 November, en een van 16 tot 19 No
vember. Men kan zich hiervo'or aanmel
den op de pastorie. 
Tenslotte Zondag - 7 November zal 
onder alle H.H. Missen bij gelegen
heid van het 10-jarig bestaan van de 
Armennaaikring "St. Martinus" Pater 
Dr. Spiekman een liefdadigheidspreek 
houden ten bate van de Stille Armen van 
onze parochie. 
ZONDAG 31 October: 6 uur 1.d. voor 
Cato v. d. Wouw; 7 uur l. d. voor het 
geestelijk en tijdelijk wefzijn der paro
chie; 8 uur 1.d. voor Maria v. d. Lan
genberg-v. d. Meyden vanwege de Boe
rinnenbond; kwart over. 9 1.d. uit dank
baarheid; half 11 de Hoogmis tot zekere 
intentie. 
MAANDAG 1 November: 6 uur 1.d. 
voor Cato v. d. Wouw vanwege de Re
traitepenning; 7 uur l.d. voor het gees
telijk en tijdelijk welzijn der parochie; 
8 uur voor overleden ouders; kwart 
over 9 voor Piet Voets vanwege zijn 
broers; half 11 de Hoogmis tot zekere 
intentie. 
DINSDAG 2 November: half 7 (hoog
altaar) drie H.H. Missen, waarvan de 
derde Ld. voor Willibrordus van Zee
land; (Maria-altaar) idem de derde l.d. 
voor R_osalia Hermus-Schüller; (Jozef. 
altaar) idem de derde l.d. voor Antoon 
Bergmàn, Petronella Voets z.e. en Petrus 
de zoon; kwart voor 8 drie H.H. Mis
sen, waarvan de derde de plechtige gez. 
dienst met assistentie voor de overleden 
leden van de Broederschap van het H. 
Hart; 9 uur drie H.H. Missen, waarvan 
de derde voor Piet Voets vanwege zijn 
zusters. 
WOENSDAG 3 November: 7 uur I.d. 
uit dankbaarheid; l.d. voor Elisabeth 
Pauwels; kwart voor 8 l.j. voor Jacobus 
Soeterings en Johanna v. d. Broek z.e.; 
half 9 gez. d. voor de Heer Michiel v. 
de Heyden. 
DONDERDAG 4 November: 7 uur 1.d. 
ui_,ciankbaarheid; l.d. voor Piet Voets 
vanwege de buurt; kwart voor 8 l.j. voor 
Martinus Soeterings; l.d. voor Piet Voets 
vanwege de buurt; half 9 l.d. voor Jaco
bus Withoos. 
VRIJDAG 5 November: kwart voor 7 
plechtig gèz. d. voor de leden van het 
Broederschap van het H. Hart; 1.d. voor 
Henrica van Stekelenburg-van Duren. 
Kwart voor 8 l.d. voor Francisca Peij
nenburg-Dieden; l.d. voor Kees van 
Schaaijk; half 9 l.d. voor Antoon Wete
rings en Jacoba Jansen z.e. 
ZATERDAG 6 November: 7 uur 1.d. 
voor Cato v. d. Wouw; l.d. voor Willem 
Matthijsen vanwege de buurt• kwart 
voor 8 l.j. voor Henricus Wag�naars en 
Henrica Langen berg; l.d. voor Jos van 
Susante; half 9 gez. d. voor· Jan v. d. 
Meyden en Antoon de zoon. 

vereniging, en collecte voor Katholiek 
Thuisfront. 
Na het Lof biechthoren in beide biecht
stoelen tot 5 uur. Hc1lf 3 Lof met rozen
hoeélîe met toewijding aan het Goddelijk 
Hart van Jezus met Litanie en Te Deum 
laudamus. 
MAANDAG, verplichte feestdag ter ere 
van Alle Heiligen. 7 uur H. Mis voor 
Gerardus Leyten; half 9. H. Mis voor 
familie Strik-v. d. Sloot. Onder deze H. 
Mis zullen tien kinderen de eerste H. 
Communie doen; 10 uur Hoogmis voor 
de parochianen. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk, de 2de voor B. N. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, Litanie en 
gebed ter ere v. d. H. Jozef en zegen 
met het Allerheiligste; daarna Misserere, 
predikatie over de gelovige zielen v. h. 
vagevuur en aan het slot driemaal "Parce 
Domine". 
DINSDAG, Allerzielendag: 7 uur H. 
Mis voor Petrus v. Beers en Maria de 
dochter, daarna volgen twee H. Missen 
voor overledenen; 9 uur gez. jrgt. voor 
Mej. Maria Peijnenburg-v. Schijndel; 
daarna volgen twee stille H. Missen 
voor overledenen. 6 Uur plechtige Kruis
weg voor de gelovige zielen v. h. va
gevuur. 
WOENSDAG: vóór de eerste H. Mis 
wordt het brood ter ere v. d. H. Huber
tus gewijd. 7 uur H. Mis ter ere van 0. 
L. Vrouw van Lourdes voor verkr.egen
gunst; 8 uur H. Mis, waarbij de kerk
met 'n kaars wordt vereerd voor de heer
Adrianus v. d. Breekel en Mejuffr. Ida
v. d. Heuvel.
DONDERDAG: 7 uur mndst. voor Bar
bara van Kasteren, wed. v. Hendrikus
Veroude; 8 uur H. Mis tot intentie v. d. 
leden der Godvruchtige Vereniging ter 
ere v. d. H. Theresia v. h. Kind Jezus. 
VRIJD�G, eerste Vrijdag v. d. maand, 
toegewijd aan de verering v. h. Godde
lijk Hart v. Jezus. 7 uur wekelijkse H. 
Mis voor Maria de Punder-Huige; 8 uur 
gez. mndst. voor Leonarda Cornelia 
Renders. 
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor Francina 
Bosch-de Haas; 8 uur H. Mis voor Mevr. 
Maria Maas-de Werd 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 uur tot half 7, daarna Lof met rozen
ho_�dje, om God's zegeningen te ver
knigen over "Orion" en de kapel van 
Stapelen. 
30 Dagen worden de gebeden verzocht 
voor Maria de Punder-Huige, voor wie 
ook het zevende wordt gehouden. Als
nog zal elders geschieden één H. Mis 
tot bijzondere intentie. 
Nog worden de gebeden verzocht voor 
Philomina Vermulst-Reijnen, alhier be
diend. 
De directeur van de boterfabriek zal in 
deze week de botergelden gedeeltelijk 
afhouden, van de aangeslotenen van 
onze parochie aan de boterfabriek; één 
pond boter per koe. Zulks geschiedt 
voor de welbegrepen belangen van onze 
parochie. Een ieder bewillige hierin voor 
de goede gang van zaken. 
Het H. Sacrament äes Huwelijks wensen 
te ontvangen: Henricus Godefridus 
Mestrom, weduwnaar v. Helena Elisa
beth Brouns, alhier en Maria Johanna 
Adriana ter Linden, uit de parochie van 

, het H. Hart te Vught, waarvan heden 
de tweede arkondiging geschiedt. 
r��JÓÈ!AN'S ONTHOOFDING,

24e Zondag na Pinksteren (31 Oct.) 
ZONDAG, feestdag van Christus' Ko
ningschap: half 7 l.j. Theodora Joh. v. 
Amstel; 8 uur I.m. tot welzijn der par.; 
10 uur de plechtige Hoogmis, z.j. Maria 
Frans v. d. Sande. Na de middag om 3 
uur plechtig Lof waaronder toewijding 
aan Christus-Koning en de Litanie van 
het H. Hart met "Te Deum". Na het 
Lof te zingen: Heers, Christus heers! 
Na de middag biechthoren van 2 - 3 uur 
en na het Lof tot half 7. 
MAANDAG: feestdag van Allerheiligen, 
geboden te vieren als Zondag. Half 7 l.j. 
Joh. Vorstenbosch; 8 uur l.j. Henr. v. 

Hal, Petronella hsvr. en Theod. de zoon; 
de plechtige Hoogmis tot welzijn der 
parochie; na de middag om half 3 Lof 
Na het Lof: ,,Miserere", zielboek, pre
dikatie over de gelovige zielen, waarna 
"De Profundis" met de Oratie voor alle 
gelovige zielen. Ná de middag biecht
horen van na het Lof tot 5 uur. 
Van Maandagmiddag l'.2 uur tot Dins
dagavond 12 uur te verdienen een volle 
aflaat bij wijze van Portiuncula-aflaat, 
toepasselijk alleen op de gelovige zielen, 
onder de gewone voorwaarden van 
biecht, communie, kerkbezoek en gebed 
tot intentie van Z. H.; voorgeschreven 
is echter, dat bij elk kerkbezoek zal ge
beden worden 6 maal Onze Vader, 6
maal Weesgegroet en 6 maal Eer aan de 
Vader. 
Dinsdag: gedachtenis der overleden ge
lovigen. Begin der 3 eerste H. Missen 
om 6 uur, de tweede om half 8, de derde 
om 9 uur. Om 6 uur z.m. voor de over
leden weldoeners van Kerk en Liefde
gesticht; om half 8 z.m. voor de over
leden leden der beide Congregaties van 
0. L. Vrouw; om 9 uur z.m. voor de
overleden leden der processie van Keve
laer. De 2e en 3e H. Mis zijn telkens
achtereenvolgens voor alle gelovige zie
len en tot intentie van Z. H. voor de
gelovige zielen. 
Uitdeling der H. Communie telkens na 
de gezongen H. Mis. 's Nam. om half 6 
plechtige Kruisweg-oefening. 
WOENSDAG, feestdag van de H. Hu
bertus, patroon tegen de razernij; waar
om wijding van brood ter ere van die 
heilige vóór de H. Mis van 7 uur; 7 uur 
z.j. Johanna Joh. Welvaarts-v. Mens
voort; half 8 l.j. Wilhelmina Joh. Vor
stenbosch; 8 uur I.m. tot bijz. intentie.
DONDERDAG: 7 uur z.j. Petrus v. 
Houtum en Ida hsvr; half 8 l.j. Wilh. 
Asveld; 8 uur l.j. Corn. v. Aarle-Wel
vaarts. 
VRIJDAG: te Vrijdag der maand, half 
7 I.m. bijzondere nooden der parochie; 
7 uur l.j. Maria Corn. v. Aarle-Wel
vaarts; half 8 z. mndst. overl. familie v. 
Boeckel-v. Rumpt; deze H. Mis met uit
stelling v. h. Allerh. en Acte van Ereboete 
aan het Godd. Hart. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. Maria Aven
donks; half 8 I.m. Paulus Stams te Best 
overleden; 8 uur l.j. Jan Avendonks. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par. 
8 uur l.j. Maria Jan Avendonks; 10 uur 
z.j. Joh. Branten.

In de Kapel der Eerw. Zusters :
Vrijdag en Zaterdag 7 uur I.m. Zeergel. 
Heer Dr. v. Rooij en Zoon vanwege 
diverse patiënten. Zondag 7 uur I.m. 
Theod. v. Vroonhoven, Henrica hsvr. 
en Corn. de zoon. 
Gedoopt: Corn. Johannes Cantius zoon 
van Joh. Quinten-Maar; Henr. Joh. Ma
ria zoon van Petrus v. d. Velden-v. d. 
Langenb,erg. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS ESCH 

24e Zondag n� Pinksteren 
31 October 1948. 

Vandaag is het feest van Christus Ko
ning. H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 
10 uur Hoogmis voor de parochie. On
der de H.H. Missen algemene H. Com
munie voor alle parochianen. Tweede 
schaalcollecte ter bestrijding van de on
kosten van het Triduum, derde voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om 3 uur Plechtig Lof met preek en toe
wijding van de Parochie aan Christus
Koning. 's Avonds om 7 uur Missie
avond van de Witte Paters met toneel 
en voordracht in café van Schijndel. 
Maandag, feest van Allerheiligen. H.H. 
Diensten als op Zondag. Na de middag 
om 3 uur plechtig Lof met Rozenhoedje. 
De Profundis en preek over de gelovige 
zielen. Daarna gelegenheid om te biech
ten tot 5 uur. 
Vanaf Maandagmiddag tot in de avond 
van 2 November kan de volle aflaat ver
diend worden voor de Gelovige Zielen 
onder de gewone voorwaarden. 
Dinsdag, Allerzielendag. Om 7 uur eer
ste drietal H.H. Missen. Onder de H.H. 

Missen zal de H. Communie worden uit
gereikt. Om 9 uur tweede drietal H.H. 
Missen, waarvan de eerste gezongen. 
's Avonds om half 7 Oefening van de 
H. Kruisweg.
Woensdag, feestdag van de H. Hubertus
zal voor de H. Mis van half 8 het brood 
gewijd worden. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3-4 uur en van 6 tot half 8. Om 
half 7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag, Eerste Vrijdag der maand, toe
gewijd aan het H. Hart van Jesus. Oin 
half 7 Uitstelling van het Allerheiligste 
en Communie uitreiken. Om half 8 gez. 
H. Mis met uitstelling, waarna Litanie
van het H. Aart en oefening van eer
herstel. 's Avonds om half 7 Lof; na het
Lof een lied.
Zaterdag Priester-Zaterdag.
ZONDAG: 7 uur H. Mis Henricus van
Rulo v.w. Br. 0. L. Vr. v. Lourdes; half
9 jrgt. Wilhelmina van der Meyden-v.
Dijk; 10 uur plechtige Hoogmis voor de
parochie.
MAANDAG: 7 uur H. Mis Henricus
van Rulo v.w. Br. H. Cornelis Bokhoven;
half 9 H. Mis; 10 uur plechtige Hoogmis
voor de Parochie.
DINSDAG: 7 uur Overl. Familie van
Wanrooy-Vermeulen; 9 uur gez. gef.
jrgt. Henrica van den Braak-Appeldorn.
WOENSDAG half 8 uur mndst. Adria
nus Verhagen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis over!. 
ouders Fiévez-Kepser. 
VRIJDAG: half 8 gez. jrgt. de Heer A]. 

bertus van Roosmalen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis Adrianus 
Verhagen. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d. 
Braak; H. Mis Albertus van Rulo; H. 
Mis Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL BOXTEL. 
Zondag 31 October. Heden Feest van 
Christus-Koning. Om 3 uur plechtig Lof 
n�et Rozenhoedje en acte van toewij
dmg aan Christus-Koning. 
Maandag: Feest van Allerheiligen. Ver
plichte Feestdag. De H.H. Missen zijn 
zoals op Zondag. Om 3 uur Lof met 
Rozenhoedje. 
Vanaf Maandag 12 uur tot Dinsdag
avond kan men iedere keer wanneer men 
de kapel bezoekt een volle aflaat verdie
nen toepasselijk op de zielen van het 
vagevuur. Er wordt vereist dat men 
's morgens de H. Communie ontvangt en 
6 maal bidt: Onze Vader, Wees gegroet 
en Ere zij de Vader. 
Dinsdag: Allerzielen. De eerste reeks 
H.H. Missen begint om 7 uur, de 2de 
reeks om half 9. Om half 10 is de 
plechtige gezongen Requiemmis. 
's Avonds om kwart voor 8 Lof met Ro
zenhoedje tot sluiting van de October
maan<l. 
Donderdag: Feest van de H. Carolus, 
patroon van onze kapel. Om half 10 ge
zongen Hoogmis. 's Avonds om 8 uur 
Lof. 
Vrijdag: Eerste Vrijdag van de maand. 
Gedurende de gehele dag uitstelling van 
het H. Sacrament. 's Avonds om 8 uur 
Lof. 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 8 uur 
Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor Me
vrouw Henket-Windstosser 
MAANDAG: 7 uur voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek; half 9 voor George 
Windstosser; • 10 uur . voor Caspar van 
den Aker. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendonk . . .  half 9 voor Caspar van 
den Aker. 
WOENSDAG: 
voor overleden 
voor Anna van 
intentie. 

7 uur op Hoofdaltaar 
ouders; op Maria-altaar 
Uden; half 8 tot zekere 

DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
ouders; half 8 voor Pastoor Otter beek. 
VRIJDAG 7 uur voor overleden ouders; 
half 8 voor Mevrouw Henket-Wind
stosser. 
ZATERDAG: half 8 voor overleden 
ouders. 

Hartelijk dank aan buurtbe
woners, vrienden en kennissen 
voor de mooie cadeaux en 
bloemen bij onze 40-Jarige 
Echtvereniging. 

Bekendmaking. 
ALGEMENE VERGADERING 

van de 
St. 'IUc,olaa,stijd, Halûd f 

Corn. v. Breugel-v. Hamond 
Kinderen en kleinkinderen 

Van Salmstraat 12. 
Te koop: Nieuwe grijze over
jas, grote maat, zonder punten 
f 60,-. Te bevragen: Molen
straat 19. 

V ARKENSFOKVERENIGING 
op Donderdag 4 • November 

n.m. 7 uur bij H. v. Rooij.
A G E N D A :  

U vindt bij ons een g r �t j s o r te r i n g
uu ""ttiq,e St. 'IUcoMas-c:adeau.x
voor elke leeftijd, waaronder prima vulpen
houders met volledige garantie, vulpotloden,
vierkleurenpotloden, enz.
BOEKHANDEL TIELEN • Stationstraat 

Te koop zo goed als nieuwe 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. Kaçhel, Stationstraat 60. 

Opening. Notulen. Bespreking 
dekken bij N. L. beer. Opga
ve van de leden met welke 
varkens bij de N. L. beer ge
dekt zullen worden. Medede
ling. Rondvraag. Sluiting. 
Dringende opkomst gewenst. 

GEVESTIGD: 

24e Zondag na Pinksteren Te koop: toom biggen G.Y., 
. Feestdag van Christus-Koning. M. v. d. Heijden, Lennis-

ZON�AG: half 8 H. Mis welzijn der heuvel 111. 
par�ch1e; 10 uur H. Mis bijzondere in- ------------
tent1e. Te koop: Bij A. v. d. Sande, 
MAANDAG: feestdag van Allerheili- Tongeren 49, een beste kalf. 
gen: om half 8 H. Mis Welzijn der koe, vierde kalf, en een kalf-
parochie; 10 uur 7e Adriana v. Kessel. vaars bijna aan telling. Melk-
DINSDAG, Allerzielen: de H. Missen - lijsten ter inzage.
zijn om 7 en 9 uur voor de Gelovige R.K. meisi·e heeft nog enkele Zielen. dagen in de week over voor WOENSDAG: half 8 jaarg. voor Petrus een net Werkhuis. Bevragen: Vervoort; half 10 gez. huwelijksmis. Molenstraat 19. 

Een flinke werkster gevraagd, 
niet beneden 25 jaar. Zich te 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 32 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken DONDERDAG: half 8 jaarg. voor Maria 

en Francina hsvr. van Petrus Vervoort. 
VRIJDAG: Eerste Vrijdag, half 8 jaarg. 
voor Marinus v. Oirschot. 
ZATERDAG: half 8 jaarg. voor de Heer 
Henricus v. Son. 
Deze week zullen geschieden. Donder
dag en Vrijdag lez. zevende voor Adria
na v. Kessel. Zaterdag H. Mis voor Cor
nelis Schellekens, lid broederschap H. 
Bloed. 

melden zrerdhg van 2 tot 6 Nog enige zakken originele uur n.m. ossc eweg 46. Winterrogge, originele Win
Gevraagd: nette Werkster tergerst en Wintertarwe af te 
voor 1 dag per week. Bogaerts, �even. Zaadhandel-
Burgakker 20a. P. P. v. ZOGCHEL, Boxtel 

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
24e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere van 
0. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand
voor behouden thuiskomst; hierbij
wordt de kerk met 'n kaars vereerd;
half 9 H. Mis tot intentie van de pa
rochianen; 10 uur Hoogmis als gez. H.
Mis voor Johannes Vissers.
De eerste schaal is voor onze eigen kerk
de 2de voor B. N.
Heden vergadering v. St. Vincentius-

= 1 BLOEMENMAGAZIJN 

Allerzielen.1_,,'_t c_E_NT_R_UM_"_

Ook dit jaar weer volop leverbaar =

Mooie witte pot:::Chrysanten 
0 in alle maten en prijzen. 

Ook ander Grafwerk. 
Wordt gratis H M d B k op 't kerkhof • • van en raa 

bezorgd. TELEFOON 309 

Fotografisch Atelier "Jos. W. de Koning" 
Korte Kerkstraat 10 • Boxtel. 

Voor alle soorten opnamen, zoals: Portret, technische• 
en architectuurfotografie, alsmede reportagewerk. 
Inliclftingen en afspraken, uitsluitend: 

Korte Kerkstraat 10, Boxtel. 
Beleefd aanbevelend, 

JOS. W. DE KONING, gediplomeerd fotograaf. 
11l1!1llillil,lpjllll11111111ll111l111lloillllllllllllllflllllllllll!ll111l111llllllllllllllltl,lllll11111111111lllllllllllllllillllllllllllllll � �
� Gedenk Uwe dierbaren in Uwe � 
� gebeden en met i � �
i Bloemen op hun graf i 
� �
_ Flinke voorraad witte pot-chrysanten, i 
- grafkransen, graftakken, aan billijke �
� prijzen, vanaf f 1,50. i
-

Bloemisterij P. P. v. Zogchel, Boxtel 
Gekochte bloemen worden gratis op de graven gebracht. 

., 
111111111111111 l'ttJII 11111 1 111 1,11111 1r 11u11111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerk■traat 73, Telef. 450 
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D�. c. Hoek Bezoekt de Indische Tentoonstelling
IS afwezig in het K.J.V.-Huis, Prins Bernhardstraat van 2 Nov. t.e.m. 15 Nov. Dr. Wentholt neemt waar voor de namen beginnende A t.e.m. H. Dr. Kluytmans I t.e.m. P. Dr. v. Groeningen Q t.e.m. Z. 

Notaris p I M E R T E N s te BOXTEL zal aldaar publiek verkopen op DONDERDAG 4 NOVEMBER 1948, voorm. 10 uur voor en ten huize van Mej. de Wed. W. v. d. Brandt-Voets, Eindhovense weg 15, OM CONTANT GELD: tafels, kasten, stoelen, vloerkleden, matten, matrassen, ledikanten, nachtkastjes, bed-. den, gordijnen, schilderijen, vogelkooien met standaard, beelden met stolpen, kachels, wasstellen, weckglazen met inhoud, vliegenkast, inmaakpotten, petroleumkachel, aardewerk serviesgoed, wasmachine, potten, pannen en tuingereedschap en wat verder te koop zal worden aangeboden. Bezichtiging een uur voor de verkoping. 
HEDEL 

PAARDENMARKT 
Vertrek der bussen 

8 uur v.m. Plaatsbespreken bij: 
Garage De Mol Boxtel. Tel. 336 
Voor direct gevraagd : 

Nette Meisjes 
Bog aerts' Cartonna gefabr iek 

Georganiseerd door Katholiek Thuisfront St. Petrus. 

G EOP EN D: 
Zondag 31 Oct. 
11.30 - 1.00 uur 
3.00 - 6.00 " 
8.00 -10.00 " 

Maandag 1 Nov. 
11.30 - 1.00 uur 
4.00 - 6.00 " 
8.00 -10.00 " 

Prachtige collecties. 
Unieke Documentaire foto's over het 
leven van onze jongens in Indië. 

Steunt door Uw bezoek het 
werk van Kathol iek Thuisfront 

ALLERZIELEN. Sier het graf van uw Di erbaren met 
Bloemen in pot of Snijbloemen Gratis bezorgd op het kerkhof. 
Gebr. VAN DE SANDE TONGEREN 56. 

, ' 

Onze Cocos sortering 
is weer vooroorlogs! 
Pracht dessins in: 50, 70, 100 en 200 cm breed 
Als speciale aanbiedïng: 

VLASCO 100 cm breed p. mtr. 4,48 
CORRIDOR MATTEN 40x70 cm 5,95 , 4,25 , 3,95 , 2,95 • 1,95 Idem 48 x 85 cm 7,95 • 4,95 

1. J. WittweenBO�TEL \... Woninginrichting = Boxtel.
-'Schoenfabriek "De Pauw" ------------

Markt 23, Boxtel 
utaaq,t: 

jeugdig personeel 
ter opleiding. 

GROTE SORTERING 

PIJPEN in alle kwaliteiten met en zonder garantie 
f 1 9 5in prijzen vanaf , 

i( Alleenverkoop van

Thuisfront-Pijpen Hèt cadeau voor onze Jongens in Indië. 
H ARRIE VOETS 

RECHTERSTRAAT 9. 

BREUK 
LIJDERS! Vraagt Br..,i1kh,rndr;n MET 

1 
en ZONDER VEER bij 

VAN MAAREN VUGHTERSTRAAT 25 DEN BOSCH. 
THANS 

een ruime sortering 

lederen Portemonnaies 
in alle prijzen 75 et reeds vanaf ■ 

HE IJ MANS 
BREUKELSESTRAAT 

STEUN
ZOLE N naar afdruk 

VAN MAAREN VUGHTERSTRAAT 25 DEN BOSCH. 

����-=-�--;��ij 
���'-= 

Het fijnste van. :de plcu:it�gft· 

verdrijf de Jcilte met een 
str11l�•cb.el YlnJ 

N.v.
,,
V AN BOX�TEL" BOSSCHEWEG 17 BOXTEL 

'
n 

:/!,ci,f MOET van de VAKMAN komen

En dat is Van Maaren 
DAN IS HIJ GOED! 
DAT WEET IEDEREEN· 

VAN MAAREN - Vughterstraat 25 - 's-Hertogenbosch 

DE NIEUWE BIOSCOOP 
Vrijdag 29, Zaterdag 30 Oct. 8 uur Zaterdag 31 Oct. 4, 6 en 8 uur 

In prachtige kleuren 

SPINGTIME IN THE ROCKIES 
Een film om nooit te vergeten, een film die uw hart sneller doet kloppen. 18 jaar. Maandag 3 voorstellingen 4, 6, 8 uur Dinsdag en Woensdag 8 uur 
George Formby 

NATTIGHEID George schenkt nattigheid! en U voelt nattigheid! U lacht U tranen . 
Maandag (Allerheiligen) 2 uur 

KINDERBIOSCOOP 
Stan Laurel en Oliver Hardy 

1 Vrolijke Jongens 1 Ouders laat Uw kinderen genieten. 1
Prijzen 30 • 50 • 70 cent. 

,- WEET U WEL �
---

�1
l 

dat het beste adres voor: rParlum Róuge � 
< Eau de Cologne Poudre 1 

Lotions Nagellak 
Brillantine Lip•sticks 

isblJW■ SNELLAARS 
Dames- en Herenkapper Molenstraat 4. ... � ...... •-·-----~----�-

:::�" Geweekte SJokvis 
en verder ALLE andere VISsoorten. 

vos 
Stationstraat 44 

Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit. 

• Eau-de-Cologne, Parfums, Crème,
Poeders, Lippenstiften, enz.

Alles van de betere en bekende merken. DAMES,KAPSALON EN PARFUMERIE
• M. J. v.d. Broek, Breukelsestraat 34 •

. .;, 
Nog slechts 2 dagen 

Octobermaand 1 !Jubileummaand 1 

� 

\. 1 

. �v1 ·� 
«-1:s�� 

f!"W'.��� ����t\\\ t) • IJ 
� 

Tot besluit van onze Jubileummaand organiseren wij UITSLUITEND voor 
Vrijdag 29 en Zaterdag 30 OctoberNOG 10 EXTRA JUBILEUM AANBIEDINGEN 
\Vitte handdoeken 70/70 89 Dw�kn � Gemoltoneerde lange herenpantalons 5,25 Breikatoen, alle soorten 89 Manchesterbroeken pr. kwaliteit 15,90 

Kinderkousen alle maten 98 Deurmatjes 1,95 Bouclé tapijt 70 cm breed p. m. 6,90 Old finish huiskamer, met rugstoffen 395,00 1-pers. opklapbedmet spiraal 49,00 
Nog is onze collectie dekens ruim gesorteerd. Maar ..... 't wordt winter. Koopt nu. 

,,De Ooievaar" Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK STATIONSTRAAT 43 BOXTEL 

GEËTALEERD: 

Engelse Huiskamer 
Dreasoir met noten deuren 
Grote tafel 
2 Fauteuils en 4 stoelen 

bekleed met vochtechte trijp. 

Cothieke Slaapkamer 
Toogledikant met 2 nachtkastjes 
Linnenkast 
Toilettafel met spiegels 
Tafeltje en 2 stoelen. 

1 F. J. WITTEVEEN =������ICHTING 
■r-----------

HEROPENING 
Zaterdag 30 October namidda� 5 uur, 
hopen wij onze gemqderniseerde zaak 

te heropenen. 
Wij nodigen allen uit om zich te over• 
tuigen van hetgeen wij U thans kunnen 
aanbieden. 

Alle mogelijke Huishoudelijke artikelen 
in prijs en kwaliteit, waar iedere huisvrouw 
al jaren op heeft gewacht. 

Haarden, Kachels, Wasmachines, Rijwielen, 
de beste uit de beste merken. 

Een sortering Kinderwagens 
hebben wij als nooit te voren waaronder 
de nieuwste engelse modellen. 

Beleefd aanbevelend, 

P. v�d. Brandt-Baaijens
Nieuwe Kerkstraat 48. 

, ______________ ,. 

Voor het najaar ontvingen wij een grote sortering 
Hoeden en Petten 

Ook voor andere heren,modeartikelen zijn 
wij het speciale adres. 

H. VAN EIJCK==DE LOUW
BREUKELESSTRAAT 42 • BOXTEL 

EDAH � 
TIENDAAGSE 

·'PR!IJVE�
• �

ZURE HARING 

Vleesnood, 
Haring op "t brood. 
Nu extra voordelig. p. pol van 4 st.Aer'cl· nu 36 cl.p. pol van ó sl . ..Ml° cl. nu 54 cl p. pot van 8 sl.,00' cl nu 7 2 cl. 

GORT 

Gortepap met stroop, 
een voedzame lekkernij. per Kg. ,.48'" cl. nu 43 cl. 

EDAH-GORTMOUT 

� 
Voor een stevige pap. 

� Ook voor de soep uit-
-=- � ste.kend te gebruiken. per 2 zakken van 500 gr.� cl. nu 50 cl. 

EDAH-HAVERM0UT 

Iedere morgen een bord, 
geelt dagelijks vele Ie• 
pels vol gezondheid. p. zak v. 500 gr..Jf'cl nu 28ct.

EDAH-MAIZHIA 

Een ideaal bindmiddel. per 2 pakken$ct nu 32 cl. 

VANAF DONDERDAG 28 OCTOBER 

TOT EN MET ZATERDAG 6 NOVEMBER 

De Kruidenier ZORG i voor U 1 
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VOOR H EEN BOXTELSCH E  COU RANT 

K A T H O L I E K  W E E K B L A D  V O O R  B O X T E L  E N  

Het tweede gebod in de practijk Plaatselijk Nieuws
KATHOLIEK THUISFRONT 
PAR. ST. PETRUS 

HET SCHIP VOOR KEULEN 
Nee, een hele vloot moet het worden, 
die getuigenis aflegt van de christelijke 
naastenli efde van het Nederlandse volk. 
Zo lu idde de aanhef van de propagan
dafolders, die voor deze actie cl.oor de 
Katholieke Jeugdraad waren · ui tgegeven. 
Het was een actie, die op korte t ermijn 
moest worden klaargestoomd en dank zij 
de paraatheid van onze katholieke jeugd
beweging togen gidsen en verkenners, 
kajotters en kajotsters aan het werk en 
de eerste enveloppen en goederen d ie 
binnenkwamen bewezen al d irect dat 
deze act i e  in  Boxtel slagen zou. 

Het is ongeveer tweeduizend jaar ge
leden en nog is het beeld even aan
grijpend en karakteristiek, de voorstel
ling waarmee de betrachting der naas
tenliefde werd voorgehouden. Er lag een 
man langs de weg, zwaar gewond, hul
peloos. Reizigers van onderscheidene 
standen waren voorbijgegaan en hadden 
zich niets van de ongelukkige aange
trokken, totdat een reizend koopman, 
een uit de geminachte Samaritanen, hem 
zag li1;gen en zonder zich af te vragen 
wie ot wat de man was, zich over hem 
ontfermde en geen moeite en kosten 
spaarde om zijn lijden te verzachten en 
hem tot herstel te doen komen. 
De naastenliefde in beeld. 
Uit het eerste gebod volgt het tweede, 
en zo heeft de Kerk van Christus vanaf 
haar oorsprong de volgelingen van de 
Stichter voorgehouden, dat God niet kan 
gediend worden zonder de liefde tot 
de naaste. 
En ontelbaren zijn de eeuwen door op
gekomen om de hulpbehoevenden bij 
te staan. Geen vorm van lijden is denk
baar waarvoor niet edele zielen zich 
disponibel hebben gesteld om het te hel
pen verzachten. Levens van vrijheid, ge
mak en luxe �zijn er voor opgeofferd 
tot in de dood. 
Van menselijk standpunt bezien zijn de 
onbegrijpelijkste heldendaden van chris
telijke naastenliefde verricht. 
Een H. Vincentius á Paulo o.a. is er een 
schitterend voorbeeld van, en een pater 
Damiaan, een Petrus Donders, om zo'n 
een held uit eigen volk van ons gewest 
maar eens te noemen 
Doch zien we eens in

. 
onze directe om

geving. 
Aan de verzorging van blinden, doof
stommen, wezen, ouden van dagen en 
andere gebrekkigen wordt uitsluitend 
door religieusen de meest opofferende 
liefde gewijd. 
Bij de verpleging van zieken en krank
zinnig�n zijn ook hoofdzakelijk religi
eusen werkzaam, doch te weinig voor 
het steeds groeiende aantal patiënten. Bij 
de verpleging hiervan moeten de ziekeu
huizen en gestichten al sinds enioe jaren 
de hulp inroepen van lekenpers�neel. 
Vanzelfsprekend moeten leken die zich 
aan dit werk van barmhartigh�id willen 
wijden, eveneens gedreven worden door 
ideële motieven van godsdienstige aard, 
om het zware werk wat van hen ge
vergd wordt gedurende lange dagen in 
opgewektheid te kunnen volbrengen. 
Jammer genoeg wordt het aantal niet 
�roter, naarmate de toename van pa
t1enten, en dreigt het gevaar'" dat hier 
en daar door religieusen bestuurde zie
kenhuizen_ en gestichten de verplegings
gelegenheid zullen moeten gaan inkrim
pen. 
Op een persconferentie toch werd o.a. 

Sint Maarten 
(1 1 NOVEMBER) 

Sinte Sinte Maarten 
De kalveren dragen staarten 
De koeien dragen horens 
De kerken dragen torens 
De torens dragen klokken 
De meisjes dragen rokken 
De jongens dragen broeken 
Ouwe wijven schuddeldoeken 
Kruipen in alle hoeken 

enz. enz. 
Zo zong de jeugd vroeger op de 1 1  e 
November, als men bij avond met kleu
rige lampions langs de huizen trok. 
Naast Paas-, Pinkster- en St. Jansvuren 
werd vroeger ook het St. Maartensvuur 
ontstoken, waarvan de Limburgse boer 
nog altijd zegt, dat 't , de oogst besluit" 
De jeugd zorgde dan �oor de brandstof� 
fen door van huis tot huis met een bran
dend kaarsje in een uitgeholde wortel 
of raap of pronkappel te zingen : 

Sinter Marten is zoo koud 
Geef 'm een turfjen of een hout 
Otn zich bij te wannen, 
Met zijn bloote annen. 

Dit mooie christelijk-folkloristische feest 
is echter reeds l:mg aan de kinderen ont
nomen en er rest ons alleen nog de her
innering aan die heerlijke St. Maartens
avonden, vol kindergezang. 
Wie was nu eigenlijk St. Maarten? 
Maarten werd in het jaar 0 16  t� Sabaria 
in Hongarije geboren uit heidense 
ouders. Toen hij nog pas tien jaar oud 
was, liep hij uit huis weg, omdat hij zijn 
ch�stenvriendjes wilde volgen en een 
vung verla��en had om katholiek te 
'Worden. H1J werd toen onder de ge
loofsleerlingen opgenomen en nam op 
1 5-jarige leeftijd dienst -in het leger van 
de keizers Constantius en Julianus, naar 
alle waarschijnlijkheid omdat dit manne
lijke beroep hem in staat stelde tot eeh

degelijke w_i!straining. Maar vanzelf 
sprak ook z1Jn lege beurs een woordje 
mee in deze keuze. 
Toen hij eens op expeditie was, kwam 
hij midden in de winter voor de stads
poort_ van Amiëns een bedelaa_r tegen, die 
hem m naam van Jezus Chnstus om 'n 
aalmoes smeekte. De jonge soldaat had 
echter geen cént op zak en door zijn 
proviand was hij heen. Omdat de stak-

medegedeeld, dat er in Nederland 25000 
geesteszieken zijn en bovendien 1 0000 
zwakzinnige kinderen, wier verpleging 
in  gevaar dreigt te komen door een 
groot tekort aan verpleegsters en een 
minder groot aan verplegers. Ter\\"ijl 
nog 1 000 patiënten w;1chten op opname 
is het in 3 5 . inrichtingen v;1n ons bml 
zo gesteld, dat zalen en paviljoens moeten 
gesloten worden. Het verpleegsters te
kort varieert van 20 tot 50 procent. 
En nog niet zo lang geleden moesten 
we van een religieuse verpleger ook ver
nemen, dat, wanneer er binnen afzien
bare tijd niet meer jongelingen zich ge
roepen voelden voor de verpleging in 
kloosterstaat, zijn orde zou moeten over
gaan tot opheffi1.g van een harer zieken
huizen, 
Moet hieruit worden opgemaakt, dat de 
naastenliefde onder de christenen niet 
meer voldoende actief i s ?  
't I s  mogelijk, dat  er te weinig roepingen· 
zijn voor het religieuse leven, en zeer 
zeker is de levenswijze over het geheel 
meer werelds geworden. Evenwel is de 
naastenliefde n iet minder actief. 
De noden onder het volk zijn, naast de 
ziektegevallen, velerle i .  
Tegenover iedere nood onder het volk 
i s  sociale hulp gecreëerd, waarvoor vele 
edele zielen zich disponibel hebben ge
steld. 
De meisjes toch, die de verpleging aan 
huis op zich hebben genomen moeten 
bij de keuze van het verpleegstersbe
roep een ideëel motief hebben, willen 
zij in staat blijven voor het werk ten 
behoeve van de lijdende mensen. 
Ook zij die zich wijden aan de gezins
verzorging moeten een hoge opvatting 
van haar taak hebben, willen zij onder 
alle omstandigheden blijmoedig blijven. 
D.e christelijke naastenliefde is noo wel 
degelijk actief. " 
Of verpleegden en verzorgden zich on
der alle omstandigheden wel het ideëele 
van het hulpbetoon realiseren ? 
In ieder geval moeten zij er zich voor in
acht nemen om meer van de verpleeg
sters en verzorgsters te veroen dan 
strikt nodig is, en er zich van �v�rtuigcl 
houden dat veel zelfverloochenino no
dig is  om in het werk te kunne; vol
harden. 
Zelfs al zijn zij, die zich voor het sociale 
werk geven, niet direct gevoelig voor uit 
gemakzucht voortkomende eisen het 
zàu opgemerkt kunnen worden clo�r an
deren, d ie er door weerhouden kunnen 
worden zich voor het sociale d ienstbe-
toon te geven. , 
En vergissen wij ons niet, dan zou ook 
onze Boxtelse gemeenschap daardoor na

deel kunnen gaan ondervinoen in de 
sociale verzorging, want het is0twijfelach
t1g of Uit onze eigen bevolkino wel vol
doende canclidaten naar voren °komen. 

ker zo armoedig gekleed was sneed h ij 
toen met zijn sabel de helft van z'n 
soldatenmantel af en gaf hem die .  
Des nachts - toen hij het gebeurde al 
lang vergeten was - verscheen hem 
Christus, bekleed met deze mantelhelft 
en deze zei : 
,,Ma�rten, die alleen nog maar geloofs
leerlmg 1s, heeft me dit gegeven tegen 
de koude" 
Toen Maa

.
rten achttien jaar oud gewor

d�n was, werd hij gedoopt. Hij ging toen 
Uit het leger om andere idealen na te 
streven. De officieren mochten hem 
echter graag l ijden en hielden net zo 
lang aan tot h it- beloofde nog twee jaar 
in dienst te zullen blijven. 
Daarna ging hij de eenzaamheid in om 
alleen te zijn met God en aan eigen 
geestelijk leven te werken. 
Gerijpt tot een volwassen man, begaf hij 
- deugdenrijke christen - zich naar de
bisschop Hilarius van Poirters die hem 
de lagere H. Wijdingen toedie�de. 
Maarten was een strijdbaar soldaat in
het leger van Christus geworden. Hogere 
ra�gen werden hem aangeboden, die hij 
weigerde, doch tenslotte op eenieders 
aandrang aanvaardde. Zo werd hij bis
schop van Tours. In zijn residentie sticht
te hij een klooster, waarvan hij zelf de 
eerste abt werd en meer dan tachtig 
monniken onder zich kreeg. 
Tijdens een visitatiereis werd hij door
koorts overvallen. Hevig ontdaan vroe
gen zijn leerlingen hem God te bidden 
om te mogen blijven leven. Hij bad 
"Heer, als het nodig is, dat ik verder 
leef om voor U te werken, dan weiger ik 
dat niet." God leidde hem echter de 
eeuwigheid binnen. Dat was in het jaar 
397. 
Wanneer onze kinderen (binnenshuis) 
nu zongen van Sinte, Sinte Maarten, De 
kalveren dragen staarten, enz. enz. en er 
dan ook nog iets bij vertellen van een 
rijk man, die veel geven kan, vredig 
leven en zalig sterven zal, dan denken 
we aan deze heilige soldaat van Christus, 
wel eens de "rijdende heilige" genoemd, 
omdat hij steeds te paard zittend wordt 
afgebeeld. 
Mogen we hem dan ook zien als het 
lichtende voorbeeld in de naastenliefde, 
dan zal aan deze St. Maartensdag ook 
zonder leurende kindergroepen, weer de 
juiste waanle zijn toegekend. 

De Indische Tentoonstelling van Katho
liek Thuisfront welke j.l. Zondag en 
Maand;1g in het KJ.V.-huis werd gehou
den mag geslaagd heten. B i jna 700 per
sonen brachten een bezoek en bezich
tigden de prachtige en waardevolle 
voorwerpen , welke door verschillende 
jongens n;1ar huis wMen gezonden en 
die onze gerepatrieerde soldaten hebben 
meegebracht. Vele mooie voorwerpen 
waren er tentoongesteld o.a . : diverse 
voorwerpen van Houtsnijwerk, 'n Indi
sche Keukenuitzet Lederwaren \'(/and
borden, fraai e  geb�tikte doeken' en vele 
kleine en grote voorwerpen op allerlei 
gebied. Vooral ook het zilverwerk, dat 
zo smaakvol en kunstig i s  verwerkt trok 
aller belangstelling. Een hartelijk dank 
aan eenieder, die voor dit doel zijn 
waardevolle voorwerpen enkele dagen 
afstond. 
In de benedenkamers werden ook de 
zeer interessante en leerzame legerfoto's 
met studie e n aandacht door velen be
keken. 
Het doel van deze tentoonstelling, om 
de mensen door Katholiek Thuisfront 
weer dichter bij onze Jongens en Man
nen in  Indië te brengen, is zeer zeker 
bereikt. 
De Tentoonstell ing is weer voorbij. De 
diverse spullen zijn weer bij de eige-
naars teruggebracht, maar . . . . . .  onze Jon-
gens en mannen blijven in de Oost en . . .  
rekenen op ons. Op ons gebed en ons 
medeleven ! 
Op ons aller gebed op de eerste plaats. 
Het valt voor hen ook lang n iet altijd 
mee ! Denkt daarom aan de H. Mis van 
het Biddend Leger, iedere Woensdag
morgen om half 8. Maakt er een ge
woonte van en gaat er trouw heen. Ook 
als het kouder wordt ! !  Op de tweede 
plaats, ons eigen contact met Indië. Nu 
komen de lange winteravonden weer aan 
en is er volop tijd om eens een enkele 
keer 'n levensteken van ons te laten ho
ren. Schrijft eens een keer een brief 
naar een Buurman, Vriend of Kennis, 
die zo ver weg zit en dit voor;:d gaat 
voelen als de gezel l ige \X/interfeesten 
weer gaan komen. Zij rekenen op LI ! ! ! ! 
Bij de attractie's op de tentoonstelling 
werd de doos Bonbons gewonnen door 
Mej. Marietje S tamps. De naam van 
de Boxtels-Indische Solclatenpop was : 
Wout van Weert. 
Het blik koekjes werd verzonden aan 
Soldaat Cor de Rooy, uit  de Rechter
straat. Zijn naam werd geraden door : 
Mevr. van Riel. Bosscheweg 55,  A. van 
de Ven, Rechterstraat 1 2, en M. van den 
Brandt, Stationsstraat 5 1 .  
Wat zal die Cor smullen ! ! ! !  

Een dezer dagen is verschenen het Box
telse Maandblad voor onze Jongens en 
Mannen in Indië : ,,De Keistamper". De 
eerste uitgave is nog een gestencild 
blaadje, maar in de toekomst hopen we 
het te kunnen uitbreiden tot een wer
kelijk gedrukt maandblad. Iedereen kan 
ons daarbij helpen door op dit blad te 
abonneren en door directe medewerking 
om eens een stukje of gedichtje in te 
zenden. Wie begint er mee ? ? ?  
De Prijs van ons Blad i s  f 1 ,- per 
jaar. U kunt zich als abonné opgeven 
bij de heer Ed. Bevers, Gemeentehuis en 
bij de dames van Katholiek Thuisfront. 
Copie voor "De Keistamper" uitslui
tend Ed. Bevers. 

Adresveranderingen en nieuwe adressen 
kunnen steeds worden opgegeven aan 
de Heer Ed. Bevers, Gemeentehuis. 

Opgehaald voor Kath. Thuisfront bij de 
thuiskomst van Harry Strijbosch f 1 2,75. 
Bij de begrafenis van Theodorus Voets 
f 3,85. 
Opbrengst van "De Katters" gevestigd 
bij H. van Breugel, Bellevue' f 3,50. 

BENOEMD. 
Met ingang van 1 November j .l. is  aan 
de B.L.O.-school alhier benoemd de heer 
J. Maas uit Valkenswaard (ter vervan
gang van de heer A. Schuunnans, die 
zich benoemd zag tot hoofd aan de 
B.L.O.-school te Schijndel).
Wegens uitbreiding zijn mej. A. Michels,
's Hertogenbosch, en de heer J .  v. Ges
tel, Gilze-Rijen, met ingang van 1 Jan. 
1 949 aangesteld.

ST. NICOLAAS 
Ofschoon er de laatste tijd veel gecol
lecteerd moet worden, hebben zich nu 
reeds enige personen aangemeld voor 
de St. Nicolaas-collecte op Zondag 28 
November voor ons eigen "zwakke 
kind". 
We kunnen nog meerdere collectanten 
gebruiken, ook jongelui van een jaar of 
veertien kunnen zich nog voegen bij de 
enkele, die we reeds hebben. 
Opgave bij W. Prick, Rechterstraat, of 
P. Quinten, Breukelsestraat.
Wacht niet langer, werkt mede voor het
goede doel. 

En de jeugd heeft eer van het werk. 
Het KJV.-Huis, dat als opslagplaars 
was aangewezen, was in de kortste ke
ren in een opslagplaats herschapen : Tex
t iel ,  schoenen, l evensmiddelen, versnape
ringen en schrijfbehoeften, boeken, te
veel om op te noemen en dagen waren 
ervoor nodig, om dit alles te sorteren 
en te verpakken. Van hier gaat alles 
naar Den Bosch, vanwaar het verder 
voor het vervoer naar Duitsland wordt 
klaargemaakt. En. . . . . .  als deze actie 
overal even goed succes heeft als in 
Boxtel, dan weten we zeker, dat men 
met één schip al die goederen niet zal 
kunnen vervoeren en dat er duizenden 
gezinnen van onze kerstgaven zullen 
profiteren. Want. . . . . .  om iets meer te 
verklappen : Naast al deze goede gaven 
in natura, was het eindbedrag aan geld : 
Ruim 900 gulden. 
Een woord · van dank daarom van het 
plaatselijk comité aan allen d ie deze 
actie hielpen slagen. 
OPRICHTING ST. JOZEF 
Afdeling BOXTEL 
Op Donderdag 28 October werd in  
Boxtel in Hotel van de Ven de afdeling 
Boxtel van R.K. Hotel-Café en Restau
ratiehouders St. Jozef heropgericht. 
De vergadering was u itgeschreven door 
de Secretaris van de Horeca, de heer 
M. v.  Erp. Van het Hoofdbestuur trad
als spreker op Drs. Lammers, die een 
korte, doch duidelijke uiteenzetting gaf 
van de taak, die de toekomstige bedrijf
schappe!1 in het bedrijfsleven zouden 
gaan vervullen. Hij wees de aanwezigen 
erop, dat het nodig was, de vrije orga
nisatie zo sterk mogelijk te maken en 
spoorde daarom ook alle aanwezigen 
aan, zich als lid te laten inschrijven. 
Nadat in het debat enkele vragen ge
stelcl en beantwoord werden, gaven de 
meesten der aanwezigen zich als l id van 
St. Jozef op, waarna werd overgegaan 
tot de verkiezing van een voorlopig 
plaatselijk bestuur, dat als volgt werd 
samengesteld : Voorzitter : de Heer A.
Rekkers. Overige Bestuursleden : de he
ren P. Raaymakers, A. v. Heesch, M.  
v . cl. Meyden en  A. v .  cl. Heyden.
Bij de rondvraag werd nog het woord
gevraagd door de Geestelijke Adviseur 
d ie  het spijtig vond, dat er nog ver
schillende bedrijfsgenoten op deze 
avond gemist moesten worden. Tevens 
vroeg hij de medewerking van alle aan
wezigen om zoveel mogelijk het drank
misbruik tegen te gaan vooral voor d ie
gevallen, waarin de vaders van grote ge
zinnen uit zuiver winstbejag worden 
dronken gemaakt. \'(/anneer ieder daar
aan meewerkt, kan dit alleen de goede 
naam van ons bedrijf en de goede naam 
van onze organisatie ten goede komen. 
Tevens sprak hij de wens uit, om met 
het n ieuwe Bestuur binnen niet te -lange 
tijd bijeen te komen, om de mogelijk
heid te bezien, welke propaganda het 
best gevoerd kon worden, om ook de 
niet- aanwezigen aan te werven als lid
van deze organisatie. 
Hierna werd de vergadering met de
christelijke groet gesloten. 

GEMODERNISEERD. 
De winkel van Steinmann, altijd zo ge
noemd, domineert weer in de Rechter
straat. Hersteld van de oorlogsschade, 
vernieuwd naar moderne architectuur, 
heeft het pand thans 't voordeel van de 
ruimte voor wat het aanzien betreft, 
doch meer nog in h et zakelijk gebruik. 
Frontaal is de vernieuwing beperkt tot 
een tweede ingang, doch het interieur 
werd gemoderniseerd tot in bijzonder
heden. 
Geeft de zijgevel met z'n kathedraalge
lijnde ramen er enig idee van, bezichti
ging van de winkel met étages ontlokt 
bewondering voor de practische verde
ling der ruimte en de étaleermogelijk
heden. 
Bij deze vernieuwing is ook rekening ge
houden met afdelingsverkoop. 
Het niet verbouwde gedeelte van het 
winkelcomplex is bestemd voor de ver
koop van huishoudelijke artikelen, ge
reedschappen e.d., het vernieuwde deel 
voor de meer of minder luxueuse arti
kelen en speelgoederen. 
Deze laatste vullen thans de gehele be
nedenruimte, wat in de eerstkomende 
weken niet aan de aandacht zal ontgaan. 
De eerste_ étage, architectonisch inge
richt op étalering van een grote ver
scheidenheid van luxe artikelen, is een 
meer rustige verkoopsruimte met aparte 
sfeer. 
De ingebouwde electrische indirecte ver
lichting verhoogt het rustige aspect van 
deze étage, terwijl de verstelbare straal-
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lampen het geëtaleerde nog afzonderlijk. 
kunnen accentueren. 
De "winkel van Steinmann", zovele 
jaren een der grote zaken van Boxtel, 
is met deze modernisering op nog hoger 
plan gekomen en zal door de grotere 
mogelijkheden in goederenvoorraad nog 
meer clan voorheen de aandacht trekken. 
De uitnodiging aan het publiek om Za
terdag en Zondag de zaak te komen 
bezichtigen, zal daartoe ongetwijfeld 
bijdragen. 
HEROPENING. 
Verleden week Zaterdag heropende 
fa. Pieter v. cl . Brand-Baayens, in de 
Nieuwe Kerkstraat, haar zaak, die in  de 
gemoderniseerde en uitgebreide vorm 
van thans, weinig meer van doen heeft 
met de oude winkel. De ingrijpende 
veranderingen boelen de mogelijkheid 
om de honderd-en-een artikelen over
zichtelijk, effectief en . . . . . .  smaakvol te
étaleren. Men heeft deze kans aangegre
pen en de enorme ruimte, zo doelmatig 
als mogelijk was, benut, zonder een 
doodse opeenstapeling te creëeren. 
Mede door de metamorphose, die de 
winkelpui ondergaan heeft, bieden de 
grote étalages - vooral bij avondver
lichting - een grootse aanblik. En het 
kan niet anders of de vele bezoekers, die 
het oog hebben laten dwalen door die 
ongekende weelde van rijwielen, auto
peds, kinderwagens, wasmachines, haar
den, kachels en alle mogelijke huishou
delijke artikelen, zijn onverdeeld de 
zelfde mening toegedaan. 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 26 Oct. tot en met 1 Nov. 1948. 
GEBOREN : Petronella M. L. H. dochter 
van A. P. Schuurmans en W. v. cl. Broek 
- Johanna G. dochter van A. A. C. v.
KLtringen en A. Schellekens - Petrus M. 
zoon van A. M. P.  v. Hal en E. de 
Backer - Hendrikje dochter van J .  Fr. 
van Kemenade en A. Schreij - Marti
nus A. C. zoon van C. H. Schellekens en 
A. M. Verbruggen.
ONDERTROUWD : Andreas Fr. A. van
Eijndhoven en Josephina J .  van der 
Gouw - Johan C. van der Meijd·en én 
Barbara J . A. Mandos. 
GEHUWD : Hendrikus G. I. van Beek
en Maria A. H. Mertens - Godefridus 
Rokven en Aclri;1na van Sch ijndel. 
OVERLEDEN : Johannes Marie Wilhel
mus van der 1 -Iaagen, oud 69 jaren -
Henri Friederich Wilhelm Weijers, oud 
68 jaren. 

Distributie=Nieuws 
OFFICIELE BONNENLIJST. 

voor het tijdvak van 7 tot en met 
20 November 1948. 

Elk cier volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonnc·n voor vlees : 
31 i 1  Vlees 1 00 gram vlees 
3C2 Vlees 400 gram vlees 
363 Vlees 1 50 gram vlees. 
Alle bonkaarten : 
367 Algemeen 1 ei. 
368 Algemeen 250 gram boter of mar

ga�ine of 200 gram vet. 
Bonkaarten KA, KB, KC 812 
371 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet 
372 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
373 Algemeen 250 gram zachte zeep 

+ 250 gram soda.
37 4 Algemeen 1 25 gram koffie. 
375 Algemeen 50 gram thee. 
B 385 200 gram kaas of 250 gram korst

loze kaas. 
Bonkaarten KO, KE 8 12 :
377 Algemeen 1 25 gram boter o f  mar

garine of 1 00  gram vet. 
378 Algemeen 1 00 gram kaas of 125  

gram korstloze kaas. 
379 Algemeen 500 gram zachte zeep 

+ 500 gram soda.
Tabak- en versnaperingenkaarten 
QA, QC 808.
127, 1 3 1  Tabak 2 rantsoenen sigaret-

ten of kerftabak. 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 812 (bijz. arbeid,
a.s. moed,•rs en zieken).
Geldig zijn de bonnen van de strook V. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig.

Bovenstaande bonnen kunnen reeds 
op Vrijdag 5 November a.s . worden ge
bruikt. De tussentijds aangewezen bon 
336 Algemeen voor 100 gram vlees is 
geldig tot en met 6 November a.s. De  
niet-aangewezen bonnen van strook 1 
kunnen worden vernietigd, evenals de 
bonnen 1 1 5  Tabak van de Tabakskaart. 
DISTRIBUTIENIEUWS. 

Laaiste inlevering van broodbonnen 
door bakkers.

De Directeur van de Distributiekring 
's-J-lertogenbosch maakt bekend, dat in 
verbanJ met de opheffing van de distri
butie van brood, de bakkers in de ge
hele Kring voor de laatste maal in de 
gelegenheid worden gesteld broodbon
nen in te leveren in <le week van 8 t.e.m. 
1 3  November a.s. 
Na 13 November zal geen gelegenheid 
meer worden gegeven om eventuele 
ITS1 ant r n  ,,rn broodbonnen in te leveren. 
De inl�veringsdagen blijven ongewijzigd. 
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Gesprek van Vanavond 
OVER BEDELAARS, LECTUUR 
VOOR SCHOOLKINDEREN 
EN OORLOGSVREES. 

Natuurlijk gaan veel weldenkende men
sen zo nu en dan eens 'n leuk reisje 
maken, een glas genever drinken in een 
mooie zaak of een stukje eten in een 
chique restaurant. Zij hebben daar 
schoon gelijk in. Dat wordt iedereen 
door. elkeen van harte gegund, want een 
leven zonder feesten is als een lange weg 
zonder inkeer. 
Men dineert, drinkt koffie en rekent af 

• om verder te gaan. U kent dat gebaar
van 'n ober, die nog even staat te treu
zelen om van u te vernemen, hoeveel hij 
terug moet geven. Je noemt dat natuur
lijk niet bedelen, en je spreekt ook niet
van aalmoes - want bedelaars hebben 
niet zo'n mooi zwart pakje aan met keu
rig gesteven manchetten en dito boordje. 
Neen, u geeft deftig een flinke fooi. 
Miscchien bromt u straks, als u weer
thuis bent en er door 'n bebaarde 
schooier wordt aangebeld om een onno
zel centje of stuivertje, Maar nu geeft 
u een kwartje "fooi" en groet bovendien 
deze bedelaar in gala nog beleefd ook. 
Straks komt een bedelmonnik of een 
broeder-missionaris op uw beurs kloppen 
om een kleine gift - dan zeggen we 
natuurlijk dat er geen dag zonder bede
larij voorbijgaat. Nou ja, 't zijn ook 
geen kellners. 
Natuurlijk koopt u na zo'n feestje

Actuê1e Citaten 

HOOFDEN VOL KENNIS, 
MAAR LAM VAN HANDEN. 

(Onder deze aanhef ontving de 
bouwkundige A. lngwersen, die in 
Elsevaier's Weekblad wekelijks zijn 
visie geeft op de wederopbouw van 
Nederland, een krachtige brief van 
een buitenlandse collega. We laten 
hieronder zijn indrukken volgen). 
"Collega! Ik volg met spanning uw 
artikelen in mijn blad. Maar vergun 
mij één • vraag? Is Holland niet veel 
te veel verschoold om nog veel man
nen te hebben die zichzelf kunnen 
redden als ze in nood raken. Ze leren 
en studeren op scholen en universitei
ten maar zijn, figuurlijk natuurlijk ge
sproken, net Griekse of Romeinse 
torso's, wel een lijf en een kop, maar 
geen handen of armen. Toen ik het 
laatst in Holland was, hoorde ik voor 
de radio "de gewone man" spreken. 
Hij had het over de zoon van zijn 
zuster en noemde die het "studie
hoofd". Goed gezegd collega. 't Zijn 
hoofden vol kennis maar lam van 
handen. Wij hier, in een veel onge
cultiveerder staat, kennen daar de 
ellende van. Arme mens, die zich in 
de nood niet zelf weet te redden. 
Jullie hebben er nu een voorproefje 
van gehad hoe het in het leven wor
den kan. Een cultuurstaat kan weer 
vervallen tot een woestenij, denk 
maar aan Berlijn, en wee dan de 
mens die met een hoofd vol kennis, 
maar met handen die hij niet weet te 
gebruiken, op een puinhoop komt te 
zitten. Dat hebben jullie in Holland 
met al je schooltjes en universiteiten 
maar lelijk vergeten. Daarom zou 
jullie woningnood en het zelf mede
werken er aan om die op te lossen, 
een goede remedie kunnen zijn tegen 
dat maniakale schoolse leven dat jullie 
leiden. Wij hier kunnen er zo harte
lijk om lachen dat jullie minister van 
de Wederopbouw dan ook weer geen 
practisch gevonnd man, maar een ju
rist is die altijd met zijn handen in 
zijn zakken voor de balie heeft staan 
pleiten en als burgemeester met zijn 
handen over elkaar de vergaderingen 
van de raad of van B. en W. heeft 
gepresideerd. Van dat Ministerie zal 
je dan ook de kreet niet horen: hup 
Holland. Het loopt wel uit op een 
vergadering! Houd niet op, collega, 
met ons volk de waarheid te zeggen, 
wij hier zijn waarlijk geen blinde vin
ken en zien met open ogen wat jullie 
daar in het Westen nog overkomen 
kan. En denk aan dat mooie Hol
landse lied; wat wij hier zo dikwijls 
moeten en willen zingen: ,,Help nu u 
zelf zo helpt u God." 

ZESDE COLONNE. 

Er bestaat nog een ander gevaar dan 
dat van de Vijfde Colonne. 
Er is namelijk ook een gevaar van de 
Zesde Colonne. 
Bestaat de Vijfde Colonne uit lieden 
die als bewuste handlangers van d� 
toekomstige vijand mogen worden 
beschouwd, de Zesde Colonne omvat 
h_�t vermoedelijk niet minder omvang
nike leger van hen, die uit opportu
:nis_me, besluiteloosheid, kortzichtig
heid of angst passief zullen toekijken 
eri door hun lijdelijke rol er aanzien
lijk toe zullen bijdragen om de vij
and gemakkelijk de sleutelposten te 
laten bezetten, om land en volk zo
veel mogelijk uit te buiten voor het 
verwezenlijken van zijn oorlogsdoel
einden. Juist de aanwezigheid van 
deze Zesde Colonne heeft de mili
tante Vijfde Colonne in alle tot dus
ver door Moskou onder de voet ge
lopen landen de gelegenheid gebo
den, haar verraderlijk spel gemakke
lijk te winnen. De meest sprekende 
voorbeelden hiervan zijn Polen, 
Tsjecho-Slowakije en Roemenië. 
Hele kudden van menselijke schape� 
hebben de ijdele hoop gekoesterd, 
aan de greep van de vraatzuchtige 
wolven te ontsnappen door zelfs te 
verzaken aan het zwakke verweer
middel van het blaten. leder kan na
gaan, met welk averechts gevolg. 

(De Linie). 

ergens in een chique restaurant onder
weg een klein amusant weekblaadje of 
een krant. 
Amerika heeft de laatste jaren genoeg 
rommel in de handel gebracht om een 
heel werelddeel kinderen naar de onder
wereld te helpen. Misdadigers worden 
erin opgehemeld, moordpartijen zijn da
gelijkse kost, de meisjes zijn hysterische 
misbaksels of aardige vleespasteitjes. E'n
fin u kent die boekjes wel; maar zo'n 
boekje koopt u natuurlijk niet. Nee u 
koopt 'n onnozel okido-tje of 'n amu
santje. U leest de grappen en misschien 
ook 't verhaal van de week. Dan laat u 
bij 't uitstappen dat prul op de bank van 
uw treincoupé liggen. Zo blijven er 
honderden dingen liggen. 
U weet misschien niet, dat er in Neder
land op deze manier enige duizenden 
kinderen aan lectuur komen, die boven 
of buiten hun gezichtskring moest blij
ven. In verschillende plaatsen hebben 
schoolkinderen op deze wijze een onder
linge uitleenbibliotheek bij elkaar gekre
gen van de grootste viezigheden, die 
men zich maar kan voorstellen. Met het 
uitlenen van die prullen wordt dan weer 
wat geld verdiend, waarmee de biblio
theek kan uitgebreid worden. - Ja, 'n 
leven zonder feesten is als 'n lange reis 
zonder leesmateriaal. Daarom koopt u 
misschien een krant op uw terugreis, zo
dat ge 's avonds thuis komt, vol vrees 
voor een nieuwe oorlog. En een slape
loze nacht is 't gevolg. 

H. v. d. M.

Sociale Verzekeringen 
ZIEKTEWET. 

Bij de berekening van het wettelijk dag
loon moeten de aan de ongeschiktheid 
voorafgaande 13 kalenderweken worden 
genomen. 
Er dient hierbij op gelet, dat het loon 
van gelijksoortige arbeiders genomen 
wordt. 
Meermalen zal het niet mogelijk zijn 
gelijksoortige arbeiders aan te wijzen. De 
betrokken verzekerde moet dan als het 
meest gelijksoortig aan zich zelf worden 

• aangemerkt.
Was b.v. een metselaar in de 1 e kalen
derweek aan de ongeschiktheid vooraf
gaande, tot die betrekking bevorderd, 
terwijl hij in de overige 12 weken nog 
opperman was, dan dient genomen te 
worden het loon van een gelijksoortige
metselaar over 13 weken en niet van 
iemand, die in die 13 weken 12 weken 
opperman en 1 week metselaar was. 
Een verzekerde, die in de eerste 11 we
ken los arbeider was met veel werkloos
heid, doch op het tijdstip van het begin 
der ongeschiktheid vast arbeider is, 
krijgt als dagloon het loon, dat een ge
lijksoortige vaste arbeider in de 13 voor
afgaande kalenderweken heeft verdiend. 
Over het algemeen moet men uitgaan 
van het principe, dat een verzekerde zo
veel mogelijk aan ziekengeld moet ont
vangen 80 % van hetgeen hij aan inkom
sten zal moeten missen. 
In verband met ondervonden moeilijk
heden, werd door de Bedrijfsverenigin
gen en Raden van Arbeid een gemeen
schappelijke regeling vastgesteld, welke 
op het volgende neerkomt: 
1. Indien de arbeider bij de aanvang
van zijn arbeidsongeschiktheid wegens 
ziekte bij zijn werkgever voor onbe
paalde tijd in dienst is op een vast loon 
(uurloon daaronder begrepen), dan zal 
hem ziekengeld worden uitgekeerd naar 
dat vaste loon, gedeeld door 6, wanneer 
het een weekloon betreft. 
2. Is de arbeider bij de aanvang van
zijn arbeidsongeschiktheid wegens ziek
te bij zijn werkgever voor bepaalde tijd 
in dienst op een vast loon (uurloon daar
onder begrepen) dan zal hem gedurende 
die bepaalde tijd ziekengeld worden uit
gekeerd naar dat vaste loon, gedeeld 
door 6, wanneer het een weekloon be
treft. 
Lonen over langere tijdvakken vastge
steld, worden tot een weekloon herleid. 
Voor de overige dagen waarover zieken
geld moet worden uitgekeerd, zal het 
dagloon worden berekend naar hetgeen 
gelijksoortige arbeiders in het jaar voor
afgaande aan de dag van de aanvang 
der arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 
hebben verdiend, gedeeld door 300. 
Indien dus een timmerman voor een be
paalde tijd van 6 weken wordt aangeno
men, als voorwerker en hij zou een 
weekloon van f 60,- verdienen, dan 
krijgt hij bij ziekte 80 % van f 60,- tot 
deze 6 weken zijn verstreken en de ove
rige weken van het jaar 80 % van het 
gemiddeld dagloon van een timmerman 
in het jaar vóór zijn ziek worden. 
Het komt dus hier weer zuiver op loon-
derving neer. 
3. Is de arbeider ten tijde van zijn ar
beidsongeschiktheid wegens ziekte voor 
onbepaalde tijd in dienst genomen op 
wisselend loon (stukloon, loon in aange
nomen werk en dergelijke) dan zal hem 
ziekengeld worden uitgekeerd naar het
geen hij zelf gemiddeld per dag heeft 
verdiend in de periode, gedurende wel
ke hij bij zijn werkgever werkte, tenzij 
die periode langer dan 13 weken was, 
in welk geval slechts de laatste 13 weken 
worden genomen. Was de periode kor
ter dan 4 weken, dan zal de berekening 
plaats hebben naar het loon, dat in de 
13 weken, de ziekte voorafgaande, is 
verdiend door een gelijksoortige arbei
der, die bij aanvang ziekte 13 weken bij 
werkgever werkzaam was. 
4. Is de arbeider ten tijde van de aan
vang van zijn arbeidsongeschiktheid we
gens ziekte voor bepaalde tijd in dienst 
genomen op wisselend loon, (stukloon, 
loon in aangenomen werk enz.) dan zal 
hem gedurende die bepaalde tijd zieken
geld worden uitgekeerd naar hetgeen hij 

,zelf gemiddeld per dag heeft verdiend in 
de periode dat hij bij werkgever werkte, 
waarbij die periode ten hoogste 13 we
ken wordt genomen.
Is deze periode korter dan 4 weken, dan

' 

zal de berekening plaats hebben naar het 
loon dat in de 13 weken de ziekte 
voorafgaande door gelijksoortige arbei
ders gemiddeld per dag is verdiend. 
Naar dit loon wordt dan 80 % uitge
keerd over het tijdvak waarvoor hij was
aangenomen, doch duurt de ziekte lan-· 
ger dan wordt uitgekeerd naar het dag
loon gevonden door het jaarloon van 
een gelijksoortige arbeider te delen door 
300. Men ziet dat het een belangrijk
verschil uitmaakt of men voor bepaalde
of onbepaalde tijd in dienst is genomen. 
Practisch komt het er echter op aan, dat 
80 % ziekengeld genoten moet worden 
van een dagloon wat men verdiend zou 
hebben indien men niet ziek was gewor
den, derhalve op de juiste loonderving. 

H. v. d. K.

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

O.J.C. - Boxtel 4 - 2 
O.D.C. 2 - Boxtel 2 3 - o
D.V.G. 2 - Boxtel 3 0 - 8

O.].C. - Boxtel. 
Wanneer we verslag doen van deze on
bevredigende ontmoeting, dan kunnen 
we gerust beginnen met te zeggen, dat 
O.J.C. de overwinning geboekt heeft bij 
de gratie van Boxtel's achteloosheid, 
want alle vier de doelpunten werden ge
boren uit de nonchalante houding, die 
de roodwitte verdedigers zich permit
teerden bij beter veldwerk, voor de rust, 
en bij een vertwijfelde poging om het 
spel te verleggen, na de rust. 
Op de voorhoede valt de nederlaag niet 
te verhalen, want de cadeautjes, die de 
O.J.C.-voortwaartsen zich bezorgd 
zagen, hadden zeer begrijpelijk een ave
rechtse uitwerking op het Boxtel-aan
valsquintet, dat week als het is, deze 
morele opdoffer niet kon verdragen. 
Na een bevredigende eerste helft, waar
in men het beste van het spel had gehad, 
doch die met een onfortuinlijke 1-0 
achterstand inging betekenden de twee 
sof-goals, die O.JC. ,,in dank" aanvaard
de van het blunderende Boxtel, bijna de 
knock-out voor de volhardende geest 
van de aanvallende roodbaadjes. Bijna, 
want toen invaller Huyberts een kwartier 
voor het einde weer wat orde en ...... 
geestdrift in de rammelende linies bracht, 
wist debutant Van Brunschot zich niet 
meer alleen in zijn onvermoeid pogen 
om als nieuwe aanvalsleider toch voet
balmunt te slaan uit de wanordelijke aan
vallen, die werden opgezet. 
Alles wat "Boxtel" heette, zette toen 
kracht bij aan de stormloop, die het 
,,demonstrerende" O.J.C. totaal ont
wrichtte. En tegen de twee sublieme 
schoten van Van Brunschot was geen 
kruid gewassen 3-2.Heel even dreigde 
er toen nog een zware wijs op de Ros
malense zege te zullen gaan, doch met 
een solo-ren-plus-doelpunt, uit buiten
spelpositie ondernomen, werd door 
O.JC. aan alle illusies van de laatste
minuut een einde gemaakt. 
Zo eindigde deze wedstrijd, die over het 
geheel genomen beneden critiek bleef, 
doch die een gave eerste helft te zien 
had gegeven en een sensationeel hoog
tepunt vond in de laatste minuten. 
Hoe zonderling het ook mag schijnen, 
de lichtpunten in deze match moeten 
gezocht worden bij de invallers: doel
man v. d. Heijden deed verdienstelijk 
werk, Van Brunschot toonde zich een 
bruikbare aanvalsleider, terwijl Huyberts 
zich in het laatste kwartier zo niet in het 
zadel werkte, dan toch zijn candidatuur 
stelde bij een eventuële wijziging. Van 
Weert bleek zijn non-àctieve periode nog 
niet te boven. De rest bleef ver beneden 
kunnen. 
Ondertussen is Boxtel, misschien nog wel 
niet in een lastig parket, maar toch op 
een te lage plaats .geraakt. Hier is de 
stand: 
Tivolie 8 5 2 1 12 15-8 
Udi 8 4 2 2 10 18-16 
Best Vooruit 8 3 4 1 10 15-15 
St. Michelsg. 8 3- 3 2 9 22-15 
S.C.B. 8 4 1 3 9 16-14 
O.).C. 6 3 2 1 8 12-10 
Boxtel 8 2 3 3 7 13-14 

-Tongelre 7 2 1 4 5 14-17 
E.S.V. 7 1 2 4 4 13-18 
Taxandria 8 1 0 7 2 10-20 

-o-

Het tweede elftal moest in de derby
tegen O.D.C. 2 de vlag strijken. het werd 
een overtuigende 3-0 zege voor de 
O.D.C.-reserves. 
Het derde elftal vestigde nog eens de
aandacht op zich met de verpletterende 
8-0 overwinning tegen D.V.G. 2. Na
vijf wedstrijden gaat ,,'t derde" nog on
geslagen en met een veelzeggend doel
gemiddelde 25-2 op kop. 

A.s. Zondag
Boxtel 1 krijgt Taxandria op bezoek. 
Ofschoon de Oisterwijkers het gevaar 
lopen niet meer in het stuk voor te ko
men, zal Boxtel goed doen met de ploeg 
niet te onderschatten. 

K.S.V . .,O.D.C." 
Avesteijn 2 - O.D.C. 3 0 - 2 
Gilze - 0.D.C. 2 - 2 
0.D.C. 2 - Boxtel 2 3 - o

Scheidsrechter Kools ontneemt al flui
tende O.D.C. een zekere overwinning. 
Ofschoon het niet onze gewoonte is om 
een scheidsrechter te hecritiseren (wij 
weten maar al te goed wat een ondank
baar baantje het is, en dat de scheids
rechter in de regel de schuld krijgt van 
een' verloren wedstrijd, menen wij deze 
keer hierop toch een uitzondering te 
moeten maken.) Want dat O.D.C. uit 
deze wedstrijd maar één punt behaalde 
moet geheel op rekening worden gescho
ven van scheidsrechter Kools uit Breda. 
En dat de spelers onder een dergelijke 
leiding hun zelfbeheersing verliezen is 
niet goed te praten, maar toch te begrij-

Prof. Piccard duikt In het Onbekende 

:Ballonuaad � de 1Jiepue 
Speurtocht langs de bodem van de Oceaan 

Aan de Westkust van Afrika, waar de Atlantische Oceaan een diepte van 
meer dan 4 kilometer bereikt, zal de Belgische professor August Piccard 
met zijn "Bathyscaphe", het wonderlijke toestel dat twee mannen in staat
moet stellen enkele geheimen van tot nog toe onbekende aardoppervlakten 
te doorgronden, zijn diepzeeduik ondernemen. Eens moest deze geleerde
zijn vrouw beloven, nooit meer met een stratosfeerballon omhoog te gaan.
Prof. Piccard vond de oplossing: hij gaat nu een ballonvaart maken door .... 
de diepzee! 

De grootste verdienste van prof. Piccard 
is wel geweest, dat hij de ouderwetse 
duikerklok los heeft gemaakt van de tra
ditionele, doch weinig zekerheid bieden
de kabel. Zo'n verbinding met het moe
derschip kan wel heel aantrekkelijk lijken 
voor duikers, die dicht in de buurt blij
ven en dan door een katrol weer aan 
boord gehesen worden, voor langere 
reizen naar beneden is elke tussenscha
kel onmogelijk. Door de beweging van 
het schiµ worden metingen onmogelijk 
en hoe langer de staalkabel, hoe eerder 
deze breekt. Om dus niet het risico te 
lopen met duikerklok en al naar de diep
te te , erdwijnen, werkte de hoogleraar 
m 1957 een nieuw idee uit: hij zou -
precies ais met de stratosfeerballon -
de ruimte inzweven en de verbinding 
met de oppervlakte langs radiografische 
weg onderhouden. 
Daartoe ontwierp hij een kogel, groot 
genoeg om twee personen en alle beno
digde instrumenten te kunnen bevatten, 
die hermetisch gesloten kan worden en 
een druk van 400 kg per vierkante cm 
kan doorstaan. Want een dergelijke druk 
oefent het water op 4 kilometer diepte 
op elk voonverp daar beneden uit. Het 
zou een combinatie genoemd kunnen 
worden ,·an ballon en onderzeeër, want 
met behulp van ballast is de hoogte te 
regelen en met een paar propellers be
weegt het zonderlinge vaartuig zich voort 
in de diepte_ der oceanen. 
Die ballast bestaat uit 400 kg ijzer
schroot, dat door electromagneten in een 
trechter wordt vastgehouden. Tevens 
zijn om de duikerklok nog 16 enorme 
lastblokken aangebracht van 100 kg elk. 
Willen de "ballonvaarders" omhoog, dan 
behoeven ze niets anders te doen dan op 
bepaalde drukknopjes te drukken, waar
door verschillende magneten worden uit
geschakeld en de gewenste ballast afge
worpen wordt. 

HOE IS HET TOESTEL 
INGERICHT? 

Toch zou de "Bathyscaphe" dan nog 
niet stijgen als boven de kogel niet een 
speciale bak met 22 ton heptane, d.i. 
benzine met een soortelijk gewicht van 
0.69, was bevestigd, die het gehele toe
stel lichter moet maken dan de hoeveel
heid verplaatst water. Het enorme vo
lume van deze tank maakt tevens stuur
vinnen of dergelijke tegen het event. 
wentelen overbodig. De gehele ballon 
ligt nu stabiel in het water. 
Om iets van de omgeving te kunnen 
waarnemen, moest de professor in de 
eerste plaats beschikken over één of 
meer vensters. Het leek eeri onoverko
melijk probleem: glas, dat een druk van 
honderden kilogrammen per vierkante 
centimeter heeft te weerstaan, vast t'e 
maken in de gietijzeren ramen van 12½ 
cm dikke wanden .... ;,;. Twee verschillen
d& stoffen met totaal andere uitzettings
coëfficiënt naadloos en luchtdicht te 
sluiten ..... . 
De vensters hebben dus de vorm ver
kregen van afgeknotte kegels, bestaande 
uit 15 cm dik (organisch) plexiglas, dat 
.door de enorme druk van het water juist 
dieper in de kegelvormige openingen 
vastgedrukt wordt, 

OP DE OCEAANBODEM. 
Rijden over de bodem van de Oceaan is 
niet mogelijk. Wolken modder zouden 
het uitzicht vertroebelen, gevaarlijke 
staketsels konden de ballon openrijten, 
afgronden en rotsblokken maakten deze 
wijze van voortbewegen nog gevaarlij
ker. Wilde professor Piccard dus iets 
van de laagste regionen overzien, dan 
moest hij er vlak boven blijven zweven. 
De gang van zaken is daarop aldus ge
regeld: 1. met het echolood bepaalt men 
de juiste hoogte; 2. enkele meters boven 
de zeebodem wordt ballast afgeworpen 

ili 

pen. Zonder overdrijving kunnen we ge
rust zeggen dat er geen uur is gespeeld, 
de overige tijd is aangevuld met onnodig 
fluiten en conferenties houden zonder 
dat er iets gaande was. Bij elke overtre
ding hetzij een free-cick of off-side ge
val, kwam deze Heer de bal op een mi
limeter na goed leggen, liep dan naar het 
midden van het terrein keek of alles 
goed stond opgesteld en floot dan be.
ginnen. En zo er al eens spelers waren 
die zich aan dit iriterend gedoe niet 
stoorden dan moest het spel opnieuw 
worden hervat nadat eerst een confe
rentie was gehouden. 
Het had meer weg van een training dan 
van een wedstrijd. 
Voor de Gilzenaren die op geen stukken 
opgewassen waren tegen de technisch 
veel betere O.D.C.-ers kwam dit reuze 
van pas. 
Door hun geweldig enthousiasme kregen 
zij vanzelfsprekend de meeste vrije trap
pen tegen zich en dat zij van deze ge
legenheid dankbaar gebruik maakten laat 
zich begrijpen. • 
Het ging zelfs zo ver toen Schalks door 
alles heen was en een der Gilze-spelers 
hem trachtte te haken en deze poging 
mislukte hij alleen voor de doelman ver
scheen, waarop promt de fluit klonk. 
Pla;;,.tsruimte laat niet toe om alles te
vermelden, laat ons echter hopen dat 
wij in het vervolg van een dergelijke 
leiding verschoond blijven. Over de wed
strijd kunnen we kort zijn. Reeds na tien 
minuten nam O.D.C. door Hazenberg 
de leiding. 

tot het toestel niet meer daalt; 3. met
de propellers kan een langzame zij
waartse beweging worden ingezet (lang
zaam om de diepzeebewoners niet te
verontrusten, goede waarnemingen mo
gelijk te maken en geen modder in be
weging te brengen). 
Vier zoeklichten met lampen van 3500 
kaars moeten de omgeving van de bol 
zichtbaar maken, want zonlicht dringt in
deze ontzaglijke diepten al lang niet
meer door Automatische camera's ma
ken voortdurend filmopnamen en een 
dictaphone noteert mechanisch prof. 
Piccard's gesproken indrukken. 
Voor de verbinding met het moederschip 
maakt de hoogleraar gebruik van een 
nieuwe vinding, welke in oorlogstijd bij 
de Engelse marine werd toegepast voor 
het contact tussen onderzeeërs en an
dere bodems. Een supersonische geluids
techniek, die nog geheim is. 

ELECTRISCHE MONSTERS
Welke geheimen zullen zich in de diep
zee openbaren? Met welke vondsten 
hoopte deze Belgische professor de we
tenschap te verrijken? 
Enkele regionen van de oceaan bevatten 
geen zuurstof, daar is dus geen dierlijk 
leven mogelijk. In andere delen komen 
nog onbekende vissen voor van onge
kende afmetingen. Want het is wel be
wezen, dat bij toenemende diepte ook 
de bouw der waterbewoners robuster 
en gigantischer wordt opdat deze dieren 
tenminste reusachtige druk kunnen weer
staan. Zo zag dr. William Beebe op 
497 meter diepte reeds ware monsters 
met maagzakken, zo groot als de totale 
vis, die dus vissen van minstens de zelfde 
afmetingen konden opslokken: 
Tal van diepzeedieren stralen zelf licht 
uit. Enkele soorten bezitten hiervoor 
electrische ,koplampen" en weer andere 
doden ook' hun prooi langs electrische 
weg door het uitzenden van een hevige
schok door het water. 
Weekdieren, mosselen, slakken en oes
ters kunnen in deze diepte niet leven. 
Op 1 km diepte zijn de monsters reeds 
1 tot 7 meter groot. Hoe zullen de le
vende wezens op 4 km diepte er dan 
wel uitzien? In elk geval kan zo'n dier
tje nimmer aan de oppervlakte van de 
zee verschijnen, want door het enorme 
drukverschil zou hij reeds enkele kilo-
meters hoger ontploffen ..... . 

EN TERUG? 
De terugtocht is wel de hachelijkste on
derneming voor zo'n gevaarvolle\ reis. 
Prof. Piccard heeft tal van maatregelen 
genomen om signalen uit te zenden, zo
dra hij in nood verkeert. Er kunnen 
rookraketten worden afgestoten, die 
overdag een rookkolom vormen en
's nachts een rode gloed vertonen zo
dra zij aan de oppervlakte zijn beland. 
Met behulp van een verfstof kan even
tueel de �e over grote oppervlakte ge
kleurd worden, zodat vliegtuigen de bal
lon kunnen opsporen. 
De kogel zelf wordt beneden op de
bodem door een druk op de knop ont
daan van alle ballast. Zodra Piccard de 
electro-magneten uitschakelt, die_ het
ijzer aan de buitenkant van de hol vast
houden, zal hij stijgen. Tenminste, als 
het toestel elders niet onklaar geraakt 
is ...... Maar ook al komen hij en zijn as
sistent weer behouden aan de oppervlak
te, dan kunnen deze geleerden de bol 
nog niet van binnen openen. Eerst moe
te zij weer door het moederschip, de 
Scaldis, aan boord gehesen zijn! 
Ziedaar in nuchtere woorden het schoon
ste of het verschrikkelijkste avontuur dat 
een bijna 70-jarige dienaar der weten
schap aan de lange reeks menselijke hel- -
dendaden gaat toevoegen, die in het be
lang van onze beschaving ondernomen 
zijn. 

Uit een strafschop maakte Gilze gelijk. 
In de tweede helft nam Gilze de leiding, 
waarna Bergwerff gelijk maakte. 
O.D.C. speelde een aantrekkelijke wed
strijd tegen plaatsgenote Boxtel. En dank 
zij betere techniek en beter positiespel, 
was een verdiende overwinning hun deel. 
Het derde behaalde de derde overwin
ning in succiessie. 

A.s. Zondag is het prógràm:
Vlijm. Boys-O.D.C. Aanvang 2 uur. 
B.M.C. 2-O.D.C. 2. Aanvang 2 uur. 
Rhode 3-O.D.C. 3. Aanvang 12 uur.
Door onoordeelkundige· samenstelling 
van het programma alle drie de elftallen 
een uitwedstrijd, 

D.V.G. - D.V.C. t - t
Zondag j.l. speelde D.V.G. wederom 
thuis, nu tegen R.K. D.V.C. uit Drunen. 
Aanvankelijk wilde het met Drunen niet 
al te best vlotten, maar al spoedig kwa
men zij er beter in en nu kreeg men 
mooi spel te zien. Om beurten kwamen 
heide doelen in gevaar,' maar de verdedi
gingen bleken safe. Zo nu en dan voer
de men het tempo en enthousiasme nog
wat op, zonder dat dit afbreuk deed aan 
het technische voetbal, dat beide ploe
gen bij vlagen demonstreerden. Na 24
minuten opende de D.V.C.-linksbuiten 
met een zuiver schot de score, 0� 1. 
Hierin kwam voor de rust geen veran
dering meer. 
Na de thee trapte D.V.G. af en door 

1. 



Uit de archieven 
van Pastorie St. Petrus 

STORM OVER BOXTEL 
• 9 NOVEMBER 1800

Wanneer ik het machtige portaal van
onze oude kerk betreed en daar opzie

, naar het grote glasraam van de Kunste
naar J Nicolas, dan lees ik daar het 
jaartal 1926: ,,Bij het honderdjarig her
denken van de teruggave van de kerk 
door de Protestanten." Vóór 1826 had
den de katholieken van Boxtel een 
schuurkerk, waarin ze gedurende een 
paar eeuwen de godsdienst-oefeningen 
hebben gehouden. In zijn geschiedenis 
van het Bisdom 's Hertogenbosch maakt 
Schutjes enkele malen melding van een 
stormramp, die op 9 November 1800 
deze schuurkerk ernstig beschadigde, 
zonder nadere bizonderheden hierover 
te vermelden. 
Maar in het Doopboek van de St. Pe
trusparochie (in het Rijksarchief te 
's Hertogenbosch) vinden we, na de in
geschreven dopen van het jaar 1800, 
de volgende beschrijving hierover. 
Op Sondag den 9 Novembeh 1800 
's morgens de logt soo louw geweest sijn
de als of het in de maand van Mei was, 
ontstond er op den middag omtrent één 
uur een sterken wind, die allenckens zig 
verheffende, om half 3 in eenen vrese
lijken storm veranderden, die duurde tot 
savonts omtrent seven uren, voor aleer 
hy enigzints bedaarde, waayende uyt den 
Zuidwesten. 
Ten tyde van de catechismus begonnen 
er verscheyde glasruyten uyt te waayen; 
het riet van de (dak)vorst werd losge
rukt; 93 vorstpannen waayden van de 
kerk. Dit alles begon een groote conster
natie te veroorzaken, doch terwyl overal 
de pannen van de daken waayden, was 
het zeer perykeleus over de straat te 
gaan, weshalven men de kinderen in de 
catechismus tragten te houden, om de 
,ongélucken te voorkomen. 
Dan eyndelijk begonnen de muuren van 
de kerke te scheuren en de pilaren te 
<laveren, dat men vreesde dat de kerke 
ingevallen zoude zijn, want de muur, 
zooweJ van 't Noorden als van 't Zui-

een aarzeling van de Drunense achter
hoede kreeg de midvoor de kans om de 
bal in het net te deponeren. 1-1. 
Hierdoor een beetje ontmoedigd, trok 
Drunen zich iets terug, maar al spoedig 

. volgde weer het hoge tempo van voor 
de rust en werd D.V.G. iets in het 
nauw gedreven. De achterhoede moest 
met teruggetrokken binnenspelers alles 
in het werk stellen om erger te voorko
men. In deze periode lieten de stopper
spil en de keeper zien wat zij waard 
waren. Alles werd keurig weggewerkt. 
Drunen kreeg nog een penalty te ne
men. ·Deze werd echter erbarmelijk 
slecht geschoten en rolde aan de ver
keerde kant langs de paal. 
Toen de scheidsrechter het einde blies 
van deze stevige, doch faire strijd, moch
ten beide ploegen met de uitslag tevre
den zijn. 
Het tweede elftal kreeg tegen Boxtel 3 
geen kans en verloor met 8-0. 
De A-jun. verloren met 3-1 van ODC B 
en de B-jun. maakten Boxtel in met 6-1. 
A.s. Zondag Berchem-Sport-D.V.G.
HOCKEY-NIEUWS

Geel Zwart - MEP (Heren) 1 - 1 
Geel Zwart uit Veghel zag in de laatste 
minuut een overwinning aan haar neus 
voorbijgaan, toen MEP na een laatste 
algemene krachtsinspanning nog wist te 
doelpunten. Voor de rust ging het spel 
snel op en neer, waarbij Veghel een
maal geluk had, terwijl MEP enkele 
mooie kansen miste. Na de rust was 
Geel Zwal't: aanvankelijk iets sterker doch 
ca 10 minuten voor het einde zette 
MEP alle zenuwen opzij en drong keer 
op keer door de vijandelijke verdediging 
heen. Onder grote spanning naderde het 
einde en, terwijl spelers en supporters 
angstig en wanhopig opkeken naar de 
kerkklok achter het veld vocht MEP 
verbeten door, niettegenst�ande talrijke 
dubieuse beslissingen van een van de. 
scheidsrechters. De vele MEP-ers zullen 
het niet gemakkelijk vergeten, hoe om 
4.13 uur, een minuut voor het einde 
niemand minder dan de aanvoerder zelf 
uit een schermutseling de achterhoede 
van Geel Zwart te vlug af was. De ge
hele MEP-kolonie sprong en danste• hoe
den, hockeysticks, tassen en koffertjes 
vlogen door de lucht. Het was 1-1 en 
bleef 1-1, waarmede beide partijen 
kregen, wat hun toekwam. Geel Zwart 
speelde hard doch buitengewoon spor
tief en als bewijs voor dit laatste memo
reren wij nog, dat zij voor een hun 
ten onrechte toegekende strafbully geen 
moeite deden. 
Door deze uitslag blijven Geel . Zwart 
en MEP samen stevig aan de kop in de 
2e klasse met ieder 4 overwinningen en 
1 gelijk spel. 
Zondag gaat de reis naar Helmond, 
waar H.U.A.C. een niet te onderschatten 
tegenstander is. 
R.K.S.V. ,,BOXTEL" Afd. KORFBAL 
Zondag was Boxtel de gast bij Rood Wit 
te Tilburg en wist na een spannende, 
,doch sportieve strijd beide puntjes mee 
inaar huis te nemen. 
Zodra het beginsignaal gegeven was, 
was Boxtel reeds in de aanval en had vrij 
spoedig het eerste doelpunt gescoord . 
10-1. Rood Wit liet zich hierdoor echter
:niet ontmoedigen en trok eveneens ten •
:aanval, doch maar weinig ballen bereik
·ten hun aanval, steeds werden zij door 
het Boxtel-middenvak, dat deze middag 
-bijzonder goed op dreef was, onder
schept. Na nauwelijks 15 minuten spelen
had Boxtel de stand opgevoerd tot 0-3. 
Nog voor de rust zagen de Rood Wit
lieden kans een zeer verdiend tegen
puntje te scoren 1-3. 
Na de rust ging de strijd op gelijke 
voet verder. Beide partijen wisten nog 
eenmaal te scoren, zodat deze sportieve 
wedstrijd een 4-2 overwinning voor 
Boxtel werd. 
Programma voor a.s. Zondag: 

• Volt 2-Boxtel 1, aanvang 3 uur.

den scheurde, van de deure af tot agter 
toe, in 't midden deur, zoo dat in den 
harst wel een gulden kon steken. 
De pilaren stuurden over en 't weer; 
selfs den pilaar daar 't beeld van den 
H. Johannes Nepomucemus aan hangt,
week onder den voet waar hy op staat
wel meer als drie duymen, doch hebben
denzelve met grote moeyte weer regt
gestelt.
De ouders quamen met verbaastheyt
hun kinderen haelen en wy verlieten
alle met de grootste henautheyt de ker
ke, begaven ons op de logt, buyten de
gebouwen, om de ongelukken voor te
komen. Egter is dit nog alles geluckig
vergaan en alhoewel op d'uythoeken
verscheyde huyzen zijn ingestort en
hoornen van 7 en 8 voeten dik omge
waayt en op de huyzen vallende die
verpletterd hebben, is er toch niemand
door verongelukt."

Toets der Critiek 
,,'T IS HISTORISCH" 

1,Herlevend Boxtel" heeft met deze ca
baret-avond een goede keuze gedaan. 
Gedurende enige uren heeft het gezel
schap van Wim Sonneveld het publiek 
op een artistiek peil aangenaam bezig 
gehouden. 
Deze soort klein-kunst is van een goed 
gehalte. Scènes als Marie-Antoinette, de 
Egyptische Vrouwen, Plato en Aristote
les doen 't uitstekend. Mocht men de 
Charleston en Madame de Pompadour 
een beetje gewaagd vinden, de moraal 
dezer scènes maakt de uitwerking weer 
geheel goed. 
Zelden heeft men met deze kunst het 
peil bereikt, waarop deze kunstenaars 
werken. Alle gamma's der ironie en ver
scl:;llende aspecten van 't volksgevoel 
wenlen bespeeld. 
Men kon alleen nog maar wensen, dat 
oe apotheose iets meer naar 't decora
tieve: werd uitgewerkt om ook het ge
heel ;il!e Iof toe te kunnen zwaaien. 
De ltden van "Herlevend Boxtel" zijn 
niet •eîeurgesteld in hun verwachtingen. 
Nu reeds ziet men uit naar ,Je volgende 
avond. 

Parochie-Agenda 
PAR. ST. PETRUS, BOXTEL. 

Zondag 7 November. 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 
9 uur en om half 11 de Hoogmis. De H. 
Mis van 9 uur wordt opgedragen voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 
parochianen. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor ck bijzondere noden van het 
Episcopaat welke bijzonder in de mildda
digheid van de gelovigen wordt aanbe
volen. 
Vandaag om kwart voor twaalf Maria
garde in de kapel op Duinendaal. 
Vanmiddag om half 4 vergadering van 
bestuur, prefecten en onderprefecten der 
H. Familie in het Vincentiuszaaltje op
Duinendaal. De vergadering wordt ge
leid door pater Vredeveld, Redemp
torist. 
De eerste algemene vergadering der H. 
Familie zal worden gehouden • Dinsdag 
a.s. om half 8, dus direct na de sluiting
van de aanbiddingsdag. Alle belangstel
lenden worden op deze vergadering uit
genodigd. Zij wordt geleid door Pater
Vredeveld, Redemptorist.
Op Dinsdag 9 November wordt in onze
parochie de jaarlijkse Aanbiddingsdag
gehouden. Des morgens om half 7 zal
het Allerheiligste worden uitgesteld,
waarna het Pange Lingua wordt gezon
gen. Des avonds om 7 uur wordt de Aan
biddingsdag gesloten met een plechtig
Lof en Te Deum.
Zij, die bloemen willen plaatsen bij het
H. Sacrament, brengen deze des Maan
dags in de omloop achter het altaar.
Degenen die liever geldelijke steun ver
lenen voor de versiering, kunnen hun
bijdrage storten in de bus aan de hoofd
ingang der kerk_ en ook bij het z.g. Ka
techismusdeurtje.
Maandagavond om 7 uur Kruisweg,
waarna kort Lof vanwege het Octaaf
van Allerzielen.
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje.
Donderdagavond kwart voor 8 Katho
lieke Actie.
Zaterdag is er gelegenheid tot biechten
van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8.
Dopen: iedere dag van half 3 tot 3 uur.
A.s. Zondag na de Hoogmis is het ver
gadering van de Zelatricen van de
retraitepenning in het K.JV.-huis. 
MAANDAG: kwart voor 7 gef. gez. jrgt. 
voor Christina v. Griensven; z.a. gel. 
mndst. voor Wilhelmina van Hal-de Wit; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Eliza
beth Traa-Verhoeven; half 8 gel. H. Mis
voor Henriette Witteveen-Schöne; z.a. 
gel. H. Mis voor Louis v. Rooij v.w. de 
5e klas; half 9 gel. jrgt. voor Cornelis 
van Hal en Johannes de Zoon. 
DINSDAG om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Martinus Verleg; z.a. gel. H. Mis 
ter ere van St. Antonius; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Cornelis v. d. Heuvel; 
om half 8 gel. H. Mis voor Harri� v. d. 
Wetering; z.a. gel. H. Mis voor. Jacoba 
v. Diessen vanwege Korfbalclub van
0.0.C.; om half 9 gel. jrgt. voor Johan
na v. d. Meerakker-v. Hoeke!.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Mechelina Pennings v. d.
Akker; z.a. gel. mndst. voor • Hendricus

, v. d. Boer; H. Hartaltaar gel. rondst. voor
Jacobus v. d. Broek; om half 8 gel. H.
Mis voor de Jongens in Indië vanwege
Maria's Biddend Leger; z.a. gel. mndst.
voor Johannes v. Liempdt; om half 9 gel.
H. Mis voor Franciscus v. Zeeland, oud
pastoor van Bakel. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 

mndst. voor Adrianus v. d. Meyden; z.a. 
gel. mndst. voor Petronella Donders
Bogers; H. Hartaltaar gel. rondst. voor 
Hendrica Hobbelen-v. Heesch; om half 
8 gel. H. Mis voor Albertus Welling; 
z.a. gel. H. Mis voor Tonnie Blummel;
om half 9 gel. H. Mis voor Adriana
Leermakers-Avendonks.
VRIJDAG om kwart voor 7 gez. mndst.
voor Johannes en Louis van Rooij; z.a.
gel. mndst. voor Johanna Boeren v. cl.
Staak; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Maria v. cl. Miezen-v. cl. Akker; om
half 8 gel. H. Mis voor Elisabeth v.
Heesch-v. d. Bosch; z.a. gel. H. Mis voor
Petrus Laus; om half 9 gel. H. Mis voor
Sebastianus v. Duren.
ZATERDAG: 0111 kwart voor 7 gez. H.
Mis voor Theodorus Voets v.w.. de Spaar
vereniging "Voorzorg"; z.a. gel. mndst.
voor Josephus Schalks; H. Hartaltaar
gel. mndst. voor Maria v. Ham-v. Erp;
om half 8 gel. mnclst. voor Martinus v.
Asveld; z.a. gel. H. Mis voor Alfonsus
v. Vlerken; om half 9 gez. jrgt. voor
Anna v. Boxtel-v. cl. Ven.
In het Liefdehuï,;.zullen nog geschieden: 
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donder
dag en Vrijdag gel. H. Mis voor de 
over!. familie van Cornelia Renders. Za
terdag gel. mndst. voor Wilhelmina van 
Empel-Jacobs. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wen
sen te ontvang�n: Johan Cornelis v. d. 
Meyden geb. en won. in de par. van het 
H. Hart en Barbara Johanna Antonia
Mandos geb. en won. in deze parochie;
Reinier v. d. Langenberg geb. en won in
deze parochie en Antonia Wilhelmina
van Crey geb. te Essen (Duitsland) en
won. in deze parochie; Adrianus Mari
nus v. Hal weduwnaar van \'v'ilhelmina
de Wit. geb. en won. in deze parochie
en Johannes Gerardina Boesing, waar
van heden de 2e afkondiging geschiedt;
Johannes v. Hal, weduwnaar van Corne
lia van Riel, geb. en won. in deze par. 
en Johanna Francisca v. d. Wijdeven, 
geb. en won. te St. Oedenrode; Lauren
tius Petrus Gulielmus Kolen, geb. en 
won. in deze parochie en Wilhelmina Ge
rarda Toemen uit de parochie van St. 
Martinus te Heeze; Hendricus Gerardus 
lgnatius van Beek geb. en won. in deze 
parochie en Maria Antonia Henrica 
Mertens geb. te Dongen '(St. Laurentius) 
en won. in deze parochie, waarvan heden 
de 3e afkondiging geschiedt. De gelovi
gen zijn verplicht de hun bekende huwe
lijksbeletselen, waarin niet is gedispen
seerd, ten spoedigste aan de Pastoor be
kend te maken . 

PAR. H. HART, BOXTEL. 
25e Zondag na Pinksteren. 
7 November 1948. 

Feest van Sint Willibrord, 
Patroon van onze Kerkprovincie. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 de plech
tige Hoogmis. 
Onder de H.H. Missen liefdadigheids
preek door P. Dr. G. Spiekman s.s.s., ter 
gelegenheid van het to-jarig bestaan van 
de Armennaaikring "St. Martinus", ten 
bate waarvan heden gaat de 1 e schaal: 
OPEN SCHAAL. De 2e schaal voor de 
bijzondere noden. Vanavond om 7 uur 
het Lof. 
Hedenmiddag is er gelegenheid in de 
Kapel op Luissel - waar St. Willibrord 
op bijzondere wijze vereerd wordt als 
de Apostel van Brabant - zijn reliquie 
te vereren, en voor de kinderen de kin
derzegen te ontvangen: van 2 tot 4 uur. 
Verder kunnen - krachtens speciaal 
Pauselijk Indult - zij, die op deze feest
dag of gedurende het octaaf, die kapel 
bezoeken een volle aflaat verdienen op 
de gewone voorwaarden. 
Maandag - Octaafdag van het Aller
heiligenfeest. 
Dinsdag - feest van de wijding van de 
aartsbasiliek van de Allerheiligste Ver
losser: dat is van de kerk van Sint Jan 
van Lateranen te Rome, die genoemd 
wordt "de Moeder en het hoofd van alle 
kerken". 
Donderdag - Feest van de H. Marti
nus: geboren te Steinamanger (Honga
rije) in 316, en overleden 81 jaar oud 
als bisschop te Tours (Frankrijk). 
Vrijdag - des avonds om half 9 H. 
Familie voor mannen. 

ZONDAG 7 Nov.: 6 uur lezende 
dienst; 7 uur Lel. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 
Lel. tot bijzondere intentie; kwart over 9 
Ld. voor Martinus Vermeulen vanwege 
de K.A.B.; half 11 plechtige gezongen 
Hoogmis voor de leden van de Broeder
schap van Sint Willibrord. 

MAANDAG 8 Nov.: 7 uur l.d. voor 
de overleden weldoeners dezer kerk; I.m. 
voor Theodora van Schaayk-van Bilsen; 
I.m. voor Joanna de Kort-v. d. Broek;
kwart voor 8 Ld. voor Joanna van
Schijndel-Zwanenburg; 1.d. voor Maria

van Hal-Dankers; half 9 gez. j. voor 
Antonius Smulders. 

DINSDAG 9 Nov.: 7 uur Ld. voor 
An toon van Hees; !.cl. voor de Heer Jan 
de Leyer; I.m. voor Joanna Spijkers
Dekkers; kwart voor 8: Lel. voor de 
overleden leden van de Sint Elisabeth 
vereniging; l.d. voor de overleden fami
lie de Rooy-Rijsbosch; half 9 l.d. voor 
Henricus van Kleef. 

WOENSDAG 10 Nov.: 7 u. gez. j. voor 
Wilhelmus Merkx; l.d. voor Franciscus 
Vlaminckx; I.m. voor Clazina v. d. Gouw
v. d. Dungen; kwart voor 8 l.d. tot bij
zondere intentie (Z); l.j. voor Johanna 
Moonen-van Overclijk; half 9 !.cl. voor 
Christina Denissen-van Kasteren te 
Moergestel overleden. 

DONDERDAG 11 Nov.: 7 u. Gez. j. 
voor Adriana Mey-Timmermans; I.m. 
voor Allegonda van Dijk-van Empel; I.m. 
voor Tonny Nooren; kwart voor 8: l.j. 
voor Johannes v. cl. Braak, Martina van 
Schijndel z.e. en Wilhelmus de zoon; 1.cl. 
voor overleden ouders Paymans-van 
Eindhoven; half 9 Ld. voor overleden 
familie van Gelclrop-Eras. 

VRIJDAG 12 Nov.: 7 uur Ld. voor 
Cato v. cl. Wouw; l.j. voor Michiel J. 
Hoefnagels; l.j. voor Gerardina Pijnen
burg-Hoefnagels; kwart voor 8 l.cl. voor 
Maria v. d. Langenhuizen- Stüp en Aloy
sius de zoon; Ld. voor Agnes v. d. Hey
den-v. d. Ven en Antonetta de dochter; 
Half 9: 1.d. voor Gerardus Verouden. 

ZATERDAG 13 Nov.: 7 uur !.cl. voor 
Mathilde Scheepens-Hoenselaars; l.j. 
voor Petrus Pijnen burg; l.j. voor 
Cornelis de Zeeuw en Joanna Maria van 
Maren z.e.; kwart voor 8 Ld. voor Jo
sephus van Zeeland; I.m. voor Martinus 
Joh. Vermeulen; half 9 I.m. voor Johan
na v. d. Sande-Merks. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

25e Zondag na Pinksteren. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jaarg. voor 
Mej. Johanna v. Son. 
MAANDAG: half 8 jaarg. voor de heer 
Johan v. Son. 
DINSDAG: half 8 jaarg. voor Mej. Leo
nie v. Son. 
WOENSDAG: half 8 jaarg. voor de 
Heer Cornelis Wintermans. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. voor de 
ZeerEerw. Heer Andreas Maas en afge
storven familie. 
VRIJDAG: half 8 jaarg. voor Joanna 
Geerts-v. d. Rijdt. 
ZATERDAG: half 8 jaarg. voor Wilhel
mus v. Abeelen. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag mndst. voor Antonetta v. Kem
pen. Dinsdag mndst. voor Cornelis Schel
lekens. Woensdag mndst. voor Willem v. 
cl. Linden. Donderdag mndst. voor Adria
nus v. Oorschot. Vrijdag mndst. voor
Adriana van Kessel.
Zaterdag .mndst. voor Henrica Manders.

PAR. H. THERESIA, BOXTEL. 
25e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis v.w. Toneel
club v. Orion voor Gerardus Leyten; 
half 9 H. Mis voor Marinus v. Grinsven; 

_ 10 uur Hoogmis tot intentie v. cl. paro
chianen. De eerste open schaal is tot 
schulddelging van "Orion". De 2de 
schaal is voor B. N. Half 3 Lof met 
rozenhoedje, om Gocl's zegen te verkrij
gen over het retraitewerk van onze 
parochie. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis tot bijzon
dere intentie; 8 uur H. Mis voor Petro
nella v. d. Sloot-v. Roosmalen. 's Avonds 
om 8 uur vergadering van de St. Elisa
beth-stichting. 
DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Barbara 
v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Veroude;
8 uur H. i'vlis voor Hendrika Renders-v.
Kempen en Leonarda de dochter.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis v.w. klein
kinderen voor Maria de Punder-Huige;
8 uur gez. mndst. voor Johanna v. Hee-
rebeek-de Beer;
DONDERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis
voor mevr. Maria Maas-de Werd; 8 uur
H. Mis tot intentie v. d. leden v. d.
Godvruchtige vereniging ter ere v. d. H.
Theresia.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes
Verhoeven en Gertrudis Veroude hsvr.
8 uur gez. mndst. voor mej. Anna Maria
Peijnenburg-v. d. Sande.
ZATERDAG: 7 uur jrgt. voor de familie
Vermulst-Reynen; 8 uur H. Mis, waarbij
de kerk met 'n kaars wordt vereerd
voor de heer Adrianus v. d. Breekel en
mej. Ida v. d. Heuvel.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en
van 5 tot half 7. Daarna Lof met rozen
hoedje, om Gods zegen te verkrijgen
over Orion en de kapel v. Stapelen.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Maria de Punder-Huige, alhier en
Adriana v. Kessel-Smits te Gemonde
overleden.
Marietje de Punder heeft 7 gulden opge-

haald voor de Missie bij uitvaart van 
Maria de Punder-Huige. 
In deze week zullen de botergelden, een 
pond boter per koe, opgehaald worden 
bij de niet-aangeslotenen aan de boter
fabriek door de leden v. h. paroch. kerk
bestuur. Een ieder bewillige hierin voor 
het welbegrepen belang v. d. parochie. 
De 22e, 23e en 24e van deze maanc;l zal 
er voor de vrouwen en mannen een 
lezing gegeven worden in ons parochie
huis "Orion", door de WelEerw. Pater 
Vcnantius. Eén avond voor de moeders, 
één avond voor de vaders; de derde dag 
gezamenlijk. 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

-25e Zondag na Pinksteren. 7 Nov.
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par; 
8 uur Lj. voor Maria Jan Avendonks; 
10 uur z.j. Joh. Franken; 3 uur Lof, 
daarna meisjes-congregatie met Kruis
wegoefening voor de overleden leden. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Ursula Joh. 
Branten; half 8 l.j. voor Marinus v. Oir
schot; 8 uur l.j. voor Willem v. Gemert. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Corn. Joh. 
Branten; half 8 l.j. voor Johanna Mari
nus v. Oirschot; 8 uur l.j. voor Petronel
la Willem v. Gemert; 9 uur z. huwelijks
mis. 
WOENSDAG: 7 uur z.m. tot bijz. inten
tie; half 8 l.j. Anna Maria Adr. v. d. 
Velden; 8 uur l.j. Corn. Smulders; 9 uur 
z. huwelijksmis.
DONDERDAG: 7 uur z.m. tot bijz. in
tentie; half 8 z.j. voor Martinus v. d.
Tillaart; 8 uur l.j. voor Petronella Corn.
Smulders.
VRIJDAG: 7 uur z.j. Thomas Joh.
Schoenmakers; half 8 z.j. voor Elisabeth
Mart. v. d. Tillaart; 8 uur l.j. Lamb.
Smulders.
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor mej.
Adriana Ludovicus v. d. Oord te Den
Bosch overleden; half 8 z.j. voor Johan
na Maria Arn. v. d. Wiel; 8 uur I.m. tot
bijz. intentie.
ZONDAG: half 7 l.j. voor Ant. Thomas
sen; 8 uur I.m. tot welz. der par.; 10 uur
z.j. voor Ant. v. Houtum-de Laat.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. Maria Adr. Copt 
pens. Dinsdag 7 uur I.m. over!. familie 
v. d'. Langenberg.
Gedoopt: Hen r. Anna Maria Joh. zoon 
van Jordanus v. d. Velden-Raaymakers; 
Joh. Corn. Lamb. Maria zoon van Christ. 
v. d. Biggelaar-v. Lankveld.
30e voor Mej. Adriana Ludovicus v. d.
Oord, over!. te 's Bosch.
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

25e Zondag na Pinksteren. 7-11-'48. 
5e na Driekoningen. 

Vandaag is het de feestdag van de H. 
Willibrordus, Patroon van onze parochie. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
plechtige Hoogmis met uitstelling voor 
de parochie. Tweede schaalcollecte voor 
Bijz. Noden Episcopaat. Na de middag 
om 3 uur pl. Lof met Rozenhoedje, 
daarna lied en verering van de relikwie 
van den H. Willibrorclus. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianus 
Verhagen; haif 9 H. Mis voor lev. en 
over!_ leden van het St. Willibr. gilde; 
10 uur pl. Hoogmis voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Ge
rardus van de Ven te Utrecht over!. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Adriana 
van de Ven-v. d. Struyk. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Hendri
cus Spooren. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Jaco
bus Spooren. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Hendrina 
Spoorcn-v. Erp_ 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor de Eerw. 
Zr. Genoveva-Spooren. 
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. cl. 
Braak. H. Mis Albertus van Rulo. H. 
Mis Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, !JOXTEL 
Zondag 7 November. feest van de H.
Willibrordus. Deze middag om 3 uur 
Lof met Rozenhoedje. 
Dinsdag: Feest der Kerkwijding van de 
Basiliek van Lateranen. 's Avonds om 8 
uur Lof. 
Donderdag en Zaterdag: om 8 uur Lof. 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie Windstosser. 
MAANDAG: 7 uur voor Wilhelmina 
van Uclen-v. d. Bruggen en Anna de 
dochter en Cornelis de zoon. 
DINSDAG: 7 uur voor Adriana Kluyt
mans; half 8 voor een overledene. 
WOENSDAG: half 8 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
familie Vriens; half 8 voor Mevrouw 
Henket-Windstosser. 
VRIJDAG: 7 uur voor Maria Langen
huizen-Stüpe; half 8 voor Caspar v. d.
Aker. 
ZATERDAG: half 8 voor Caspar v. d.
Aker. 
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� � 
� Op Maandag 22 
� her hopen onze 
� ouders 

Novem- � 
dierbare� 

� 

Nette jongen gevraagd 
Te koop: eiken tafel, buffet
kast, Tiger kamerkacheltje. Be
vragen Molenstraat 19.' 

� 
� 

-

Cornelis v. d. Steen � � en ;;; 
Maria v. d. Boogaard � 

- -

� hun gouden huwelijksfeest � 
� te vieren. � 
[ Dat God hert nog vele ge- Ï 
� lukkige jaren moge schen- � 
Î ken, is de wens van hun Î - Dankbare Kinderen �
= en Kleinkinderen. � 
� Boxtel, November 1948. � 
� Langenberg 10. ;;; 
� Receptie van ·t.30-2.30 uur� 
11111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 

Bij deze betuig ik mijn op
rechte dank aan de Eerw. Zus
ters, Vereniging "Vogel
vreugd", Brabant's Toneel, fa
milie en vrienden voor de war
me belangstelling, die ik van 
hen bij mijn zilveren dienst
jubileum mocht ondervinden. 

C. v. Kessel-Verhoeven
(Tuinman Huize Lavigerie). 

voor opleiding in het kruideniersvak, leeftijd 16 tot 20 jaar, 
prettige werkkring en goede vooruitzichten. 

Aanmelden : A L B E R T H E IJ N - BOXTEL 

Mijn hantelijke O,ANK aan Te koop: mahoniehouten tafel 
allen die medegewerkt hebben (ovaal), kinderleesboeken en 2 
om de dag van mijn thuiskomst p. meisjesschoenen maat 33,
uit N. Indië onvergetelijk te z.g.a.n. Bevragen Molenstr. 19.
maken. 

Sold. H. A. Strijbosch 
Kasteellaan 18. 

Een net Dagmeisje gevraagd, 
leeftijd 16 of 17 jaar, bij Fr. 

Te koop: een toom beste big
gen V.D.L., waaronder ook 
gemerkte voor 't stamboek bij 
J. C. Meijs, Tongeren 53.

van Vlerken, Horlogerie. Te koop: kinderwagen z.g.a.n., 
Te koop aangeboden: twee 
luidsprekers. Te bevragen: 
Prins Hendrikstraat 43. 
Net R.K. Dagmeisje gevraagd, 
te melden bij F. Baayens, Breu
kelsestraat 39. 

kogellagers, prijs 50 gulden. 
Bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: wit geëmailleerde 
fornuiskachel (geschikt voor 
groot gezin, klooster, pastorie, 
hotel). Ten Brinkstraat 6. 

Gevraagd in klein gezin, jong Biedt zich aan: R.K. Dag
meisje voor halve dagen. meisje, 14 jaar. Te bevr. Ma-
Adres bevr. Molenstraat 19. lenstraat 19. 

Te koop: een toom biggen 
G.Y. - C. v. Cuijk, Kl. Liemp
de 17. 
Te koop: prima kinderwagen 
met bedje en sierkussen, zeer 
billijke prijs. Eindhovensew. 5., 
Te koop: Slaapkamerameuble-, 
ment, stoelen tafels, enz. Te 
bevragen Molenstraat 19. 

Alléén 

DEGELIJKE 
kwaliteit 

Corsetten 
BUIKBANDEN 

CORSETTEN met binnenband·

STEP-IN 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT25 

DEN BOSCH 

• 

. 
:: 

::: 
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C. STEINMANN, Rechterstraat 6, Boxtel

Eindelijk is het dan zover. Ons pand, dat op 24 October 

1944 door oorlogshandelingen ernstig beschadigd werd, 
is thans geheel hersteld. 

Het nieuwe gedeelte is belangrijk uitgebreid. 

Met het oog op St. Nicolaas is er beneden zoveel 
mogelijk speelgoed uitgestald, terwijl wij op de eerste 
verdieping een zeer moderne toonzaal hebben ingericht, 
waar U onze afdeling LUXE-ARTIKELEN vindt, o.a. 
Gero-Cassettes, Glaswerk, Serviesgoed, Plateel- en 
Aardewerk! 

Zaterdagmiddag 

HEROPENING 

6 November 

om 3 uur 
daarna v r ij b e z i c h t i g i n g, ook de gehele Zondag, tot 
10 uur 's avonds. 
We nodigen allen uit een kijkje te komen nemen. 

De verkoop begint a.s. Maandagmiddag om half twee. 

laat ons Uw foto's, platen en schilderstukken inlijsten, 
ST. NICOLAAS NADERT Wij hebben een grote sortering 

van de mooiste lijsten in voorraad. 
Spoedgevallen In een dag klaar, voor foto's zeer aparte lijsten. 

Steenbakkers, Lijstenhandel 
Boxtel, Stationstraat 58. Telefoon 266 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerk■traat 73, Telef. 450 

Koopt Uw HOED ,oor Herfst en Winter

bij H. v. EIJCK-DE LOUW 
Breukelsestraat 42 • Boxtel 

Populaire prijzen. Nieuwe modellen. 

Wij leveren U: alle soorten geriefhout, planken, 
ribben, opleggers, stroken, panlatten, wan
latten, tengels, tuinlatjes, etc. etc. 

EEN FOTO 
voor Uw OUDERS of VERLOOFDE of van Uw 
KINDEREN, is een mooi en blijvend geschenk. 
Wij zijn vanaf 8 November ingericht met het 
nieuwste moderne décor als achtergrond. 
OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN. 

Foto-Atelier VAN EL TEN 
STA TIONSTRAAT 9 BOXTEL 

DEZE WEEK wederom 

ALLE SOORTEN 

o.a. TONG
TARBOT 

SCHOL I KABELJAUW 
SCHEL VIS BAKBOKKING

GEWEEKTE STOKVIS enz. enz. 
�� vos 
- Stationstraat 44

Onze FRIGIDAIRE garandeert kwaliteit. 

Triplex, prima buitenlands Zachtboard 
Hardboard, alles zonder vergunning. 

en • DAMES!!! 

VOOR EEN GOEDE MAKE-UP . Tevens maken wij a lle soorten machinaalwerk en timmerwerk tegen concurrerende prijzen. slaagt U het best bij: 
DAMES,KAPSALON EN PARFUMERIE 

Steenbakkers, Hout- en Triplexhandel, d k k 
Wilhelminastraat, Boxtel. Telefoon 266 • M. J. V. • Broe , Breu elsestraat 34

. 

Sint Nicolaas slaat mei een zeer 
uilg�breide collectie voor U gereed! 

Onze étalages en een speciale 

cadeau-stand in de zaak help en 

U met een idé e voor een 

WELKOM GESCHENK. 

Fa. A.v. VLERKEN, BOXTEL 
JUWELIER • HORLOGER BOSSCHE WEG 10 

'
n 

:/!,til MOET van de VAKMAN

En dat is Van Maaren 

komen 

DAN IS HIJ GOED l 
DAT WEET IEDEREEN 

VAN MAAREN - Vughterst raat 25 - 's-Hertogenbosch 

DEZE WEEK 
brengen wij de van ouds bekende 
we k e l ij k s e  aanbiedingen in prima 
kwaliteiten en aan de laagste prijzen. 

* 
GEKLEURDE KEPERFLANEL 70 cm breed 
BRABANTS-BONT 80 cm breed 
W AFELDOEKJES 
VAATDOEKJES 
GEMOLTONNEERDE HEREN-PANTALONS 
JONGENS-BLOUSEN ook Tweka 
HEREN-OVERHEMDEN 
AABE DEKENS in 2 persoons 
ZAALBERG DEKENS 1 en 2 persoons 
MOQUETTE TAPIJT 70 en 100 cm breed 

* 

Bezoekt regelmatig onze magazijnen. 
U vindt altijd iets naar Uw gading. 

Voortaan zijn onze magazijnen 
en winkel 

alle dagen geopend 
, van 9 tot 6 uur. 

Ook MAANDAGOCHTEND. 

,,'JJe Ooiev.aac" 
Fa. A.P. v.d. BOOMEN-RESINK 

STATIONSTRAAT 43 BOXTEL 
��� 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

ENGELSE MEUBELEN 
1 

Deze meubelen hebben een spe-

ciale charme. Er gaat een warme 

en intieme sfeer van uil Daarbij 

lenen zij zich bij uitstek om als aan

vulling te dienen bij bestaande in

richtingen. Hun stijl komt niet in 

botsing met meubelen uit een tijd

perk dat reeds achter ons ligt. Wij 

hebben er een zeer ruime keuze in. 

�J{\\1 
. .  W� 

J · QOXIEI 

: 
1 
' 

Elastieken 

Kousen 
in diverse prijz'én 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH 
Voor ALLE soorten 

SPECERIJEN 
naar: 

Voor 

St. Nicolaas-Gadeaux 
Parfumerie 

M. J. VAN DEN BROEK
Breukelsestraat 34 

Deze week staat 
in het teken van 

JAPONNEN 
Een aardige sorteriug 
in verschillende model
len en moderne pastel
tinten in wol en jersey 
wachten op hun be
stemming. - U weet 
hoe het momenteel met 
textiel gesteld is ..... . 
Dus niet uitgesteld, 
doch aanstonds voor' 
een j a p o n naar: 

1 

' 

' 

' 

=============~ 
\Y/0~ 

. 
l 

> 

1 

1 

,' ' 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMG.EVI NG 

Nu is het nog tijd! 
Het werkloosheidsspook laat reeds z'n 
aangezicht zien. In de maand September 
waren ongeveer 26000 werklozen geno
teerd. 
Een schaduw die te somberder is omdat 
zo sterk was gehoopt, dat met de herrij
zing van het vaderland uit de oorlogs
puinen ook een maatschappelijke ver
nieuwing zou tot stand komen, waarbij 
werkloosheid zou uitgebannen blijven. 
Voor ons kleine land met groeiende be
volking, daarbij, voor wat grondstoffen 
betreft, aangewezen op het buitenland, 
zal het wel zeer moeilijk blijven de be-

. schikbare arbeid zo te verdelen dat 
iedereen arbeidsgelegenheid zal h�bben, 
waarmee hij in z'n onderhoud kan voor
zien. 
Zou industrialisatie een groeiend werk
loosheidsprobleem al enigszins kunnen 
neutraliseren, de industrie, met haar 
technische outillage, afgesteld op zoveel 
mogelijk productie in zo kort mogelijke 
tijd, neemt niet meer menselijke arbeids
krachten dan strikt noodzakelijk. 
Er zou dan ook zeer uitgebreide in
dustrialisatie moeten komen om de vele 
op industrieële arbeid aangewezen men
sen te kunnen opvangen. Dit is niet te 
verwachten. 
Maar bovendien is het zeer onwaar
schijnlijk, dat industrialisatie snel genoeg 
kan worden bereikt om het jaarlijks toe
nemende arbeidsvermogen op te kun
nen nemen. 
Raadzaam zal het zijn, wil Nederland 
een werkloosheidsprobleem in z'n op
komst zoveel mogelijk belemmeren, dat 
het vraagstuk van arbeid-voor-iedereen 
door allerlei maatschappelijke instanties 
ter bestudering en oplossing wordt aan
gepakt. 
Een voorbeeld ten deze zou genomen 
kunnen worden aan de Stichting Bra
bant's Edelambacht, die zich als eer
ste doel stelt, de handhaving van het am
bacht naast de industrie, met als een 
der vele nevenbedoelingen een stimule
ring van een zo groot mogelijk gebruik 
van ambachtsproducten. 
De Stichting werkt ter bereiking van 
haar doel systematisch. 
Haar eerste werk was een onderzoek 
naar nog zelfstandige beoefenaars van 
het ambacht. Het tweede bestond in at
tendering op de schoonheid en practi
sche, toegepaste waarde van het speciaal 
vervaardigde ambachtsproduct. 
Tegelij� is begonnen met de aanwerving 
van vnenden van het ambacht van wie 
waardering is te verwachten voor het 
ambachtsproduct 
De beoefenaren· van Ambacht en Edel 
Ambacht worden thans te zamen ge
bracht in groepen, die aan elkaar steun 
kunnen geven en vinden. 
Aldus gefundeerd zal de Stichting 
beschermend gaan werken voor hand
having en spreiding van de diverse am
bachten, in de overtuiging, dat zij hier
mede een sociaal-maatschappelijke taak 
op zich heeft genomen van grote morele 
betekenis. 
De vraag mag gesteld, of niet meerdere 
instanties . nuttig werkzaam konden zijn 
voor het algemeen welzijn in de naaste 
toekomst. Is . hierin niet een taak gele
gen voor diverse vakorganisaties een 
taak, goed opgezet, waarmee de v�rstar
de mentaliteit weer tot ee-n idealistische 
activiteit kan worden opgewekt mede in 

'�et belang _van een opkomend� genera
tie, voor wie meer en zekerder arbeids
mogelijkheid zou verworven kunnen 
wordeQ en intense levensvreugde. 
Het is de taak van vakorganisaties de op
komeru:le generaties te wijzen op de be
staansmogelijkheid, die de ambachten en 
vakken bieden. En vooral voor die orga
nisaties wier ledental een tekort aan 
beoefenaars aantonen. 
Er kan absoluut veel gedaan en bereikt 
worden door voorlichting inzake be
roepskeuze. Ook het publiek kan beïn
vloed worden voor wat betreft voorkeur 
op ambachts- en vakwerk. 
Waarlijk de kansen s·ta«n nog goed, 
want het publiek heeft nog altijd voor
keur voor nut en degelijkheid omdat het 
overtuigd is, dat deze twee f�ctoren een 
hogere gebruikswaarde in het geding 
kunnen brengen tegenover de massa
producten. 
Het is nog niet te laat. i

Plaatselijk Nieuws 
EEN SCHIP VOOR KEULEN. 

Naar ons ter ore kwam, zijn verschillen
de adressen bij de inzameling voor 
Duitsland en Oostenrijk vergeten. Dit is 
aan verschillende omstandigheden te 
wijten. Om echter iedereen in de gele
genheid te stellen zijn bijdrage alsnog te 
geven, bestaat er gelegenheid zich even 
te melden voor de parochie van het H. 
Hart bij de Heer Colla, Nieuwe Kerk
straat 43 en voor de St. Petrusparochie 
bij Mej. v. d. Ven, Rechterstraat 12. 
Tot en met Zondag 14 November kan 
men hier zijn bijdrage bezorgen. 
Hebt U liever dat het bij U wordt afge- • 
haald, laat het dan even weten op bo
venstaande adressen. Het is nog niet te 
laat! 

ST. NICOLAAS MAAKT ZICH 
GEREED VOOR ZIJN TOCHT. 
De schimmel staat opgetuigd, T rappe
"doeli neemt de mars op en Zwarte Piet 
helpt Sint te paard. 
Dat gaat weer een feest worden voor 
klein en groot, arm en rijk. 
Zondag 28 November houdt Si�t Nico
laas zijn intocht in Boxtel. 
Met muziek wordt Hij ingehaald, en we 
zullen Hem door onze straten zien rijden, 
al maar groetend en neigend naar links 
en naar rechts. 
Dit is nu het 2 lste jaarlijks bezoek van 
St. Nicolaas aan Boxtel, en zoals gebrui
kelijk zal Boxtels Harmonie de Kinder
vriend weer begeleiden. Zo enigszins 
mogelijk moet de tocht dit jaar nog 
feestelijker zijn dan de voorafgaande 
jaren. Wat kan, ja, moet kunnen zo Box
tel nog voldoende enthousiasme kan op
brengen voor ons populaire St. Nicolaas
feest. Te meer nog, omdat bij de tocht 
van Sint gecollecteerd wordt voor de 
arme zwakke kinderen van Boxtel. 
Het Comité van ontvangst doet bij deze 
dan ook �en beroep op voornamelijk 
sportverenigingen om, zo mogelijk, bij 
geschikt weer in sporttenue aan de tocht 
en collecte deel te nemen. 
Voetbal-, Korfbal-, Tennis- en Hockey
clubs, Athleten en al wat aan spo_rt doet, 
moesten eigenlijk meewerken om de goe
de Sint een waardige ontvangst te berei
den en, wat het voornaamste is, meewer
ken aan de collecte voor onze Boxtelse 
kinderen. 
Kan niet de gehele club, in ieder geval 
is het dan gewenst dat tenminste enige 
leden mee te doen. 
Ook dames en heren, niet bij een der 
sportclubs aangesloten, doch enthousiast 
genoeg een goed werk mee te helpen 
slagen, zijn zeer welkom. 
Kortom, laat geheel jong en oud Boxtel 
zich inzetten voor het welslagen van dit 
jaarlijks feest voor het Zwakke Kind. 

Het Comité van ontvangst nodigt· de 
sportclubs, eventueel van iedere club 
enige afgevaardigden, uit tot een be
spreking van de organisatie der St. Ni
colaasontvangst in het zaaltje van café 
De Kom op Donderdag 18 November 
om half 8. 
De dames en heren, welke zich reeds 
aanmeldden voor medewerking aan de 
collecte, en zij die er zich nog voor dis
ponibel willen stellen, worden voor deze 
bijeenkomst bij deze uitgenodigd. 
Zie verder de advententie in dit blad. 

VIERING 40-JARIG JUBILEUM K.A.B. 
Op 31 Mei van dit jaar bestond de Ka
tholieke Arbeidersbeweging, afd. Boxtel, 
40 jaar. Wegens verschillende omstan
digheden kon dit jubileum toen echter 
niet algemeen gevierd worden. 
De officiële herdenking zal nu plaats 
vinden op Zondag 21 November, op 
welke dag ook de reeks feestuitvoerin
gen van het blijspel van Gerard Nielen 
,,Polly Perkins", onder regie van Joh. v. 
Erp, zullen worden ingezet. 
Het feéstprogramma vermeldt een So
lemnele Hoogmis in de oude St. Petrus
kerk, op te dragen door de geestelijke 
adviseur, Rector Dr. J. Janssen, met as
sistentie van de aalmoezeniers der Kajot
ters en Kajotsters. De Hoogeerw. Heer 
Deken 1. Broekman zal onder deze H. 
Mis de feestpredicatie houden. 
Om half elf is er in de Ark een koffie
tafel voor alle vakbondsbesturen, terwijl 
om half twaalf in de zaal van de Ark
de algemene ledenvergadering wordt ge
houden. 
Op deze vergadering zal het gemengde 
koor St. Petrus en St. Cecilia optreden 
en wordt het nieuwe vaandel gewijd en 
overgedragen, terwijl Burgemeester Drs. 
M. A. M. van Helvoort de jubilerende
organisatie zal toespreken.
Van 1 tot 2 uur is er vervolgens gelegen
heid tot feliciteren.
's Avonds om 7 uur is er weer een bij
eenkomst in de Ark, waarbij de jubila
rissen gehuldigd zullen worden en
waarbij de verbondsvoorzitter een feest
rede zal houden, voordat Leeringhe ende
Vermaeck, tot slot van deze feestdag, de
eerste opvoering zal geven van het blij
spel Peggy Perkins, geregisseerd door
de bekende regisseur Joh. van Erp uit
's-Hertogenbosch.

2_o �al dit feest van de arbeidsorga-
' msat1e sober doch waardig gevierd wor

den, zoals het feestcomité dit beoogde 
in de uitgegeven feestgids. 
Moge met dit feest de daadwerkelijke 
belangstelling voor de organisatie bij alle 
leden worden losgeslagen en worden 
bestendigd in de ongetwijfeld moeilijke 
jaren, die hen nog scheiden van het gou
den jubileum. 

OPENING NEDERLANDSE 
KATHOLIEKE SCHILDERSSCHOOL 
,,ST. LUCAS". 
Maandag. 15 November zal de Eerste 

. Nederlandse Katholieke Schildersschool 
,,St .. Lucas", gevestigd in het z.g. Ver
enigingsgebouw op de Burgakker, ge-
opend worden. 
Hiermede is dan eindelijk de unieke ge
legenheid geschapen voor energieke jon
gelui om binnen drie jaren het schil
dersvak onder de knie te krijgen. 

Via een driejarige winterdagcursus kan 
elke ijverige leerling (er zijn er op het 
ogenblik reeds twintig) worden opgeleid 
tot een bekwaam vakman met door de 
wet erkende vakdiploma's, die men tot 
nog toe alleen maar te Utrecht kon ver
werven. 
Vanaf Maandag biedt dus voortaan ook 
B0xtel deze kans met zijn schildersvak
school op katholieke grondslag, speciaal 
bedoeld voor de provincies Brabant Lim
burg en Zeeland. 
En met de oprichters en belanghebben
den verheugen wij ons in de opening, 
die Maandagmorgen om 10 uur zal plaats 
vinden. 
Vooraf zal er om 9 uur een J-1. Mis in 
de St. Petruskerk worden opgedragen. 
's Middags om half twee zullen de les
sen aanvangen. 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 
Maandag 15 November zal de gemeen
teraad om 7 uur n.m. in openbare ver
gadering bijeenkomen, ter behandeling 
van een 22 punten tellende agenda, die 
o.a. vermeldt: het in vaste dienst aan
stellen van 3 inplaats van twee hulp
keum1eesters; het voorstel om maatrege
len te treffen ten aanzien van gebou
wen, welke om hun kunstwaarde, ge
schiedkundig belang of bestemming bij
zondere bescherming tegen brandgevaar
behoeven; voorstel tot het in orde ma
ken van een lokaal ten behoeve van de
afdeling metaalbewerkers van de R.K.
Nijverheidsschool; voorstel tot de bouw
van twee middenstandswoningen in het
Konijnshol, onder architectuur van Ir. C.
J. Ge enen te Eindhoven; en voorstel tot
het verhuren van een gedeelte van de
voormalige electrische centrale en mach
tiging aan B. en W. tot geleidelijke ge
hele verhuur dezer centrale aan H. J.
Gigengack te Borkel en Schaft, voor de
vestiging van een metaalwarenindustrie.

GERIDDERD. 
De Weleerw. Pater A. Kersten is bij ge
legenheid van zijn 75ste verjaardag be
noemd tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau. 
De geridderde was vele jaren Provinciaal 
van de Societeit der Witte Paters en als 
zodanig in ons land een zeer bekende 
figuur, wat op heel . bijzondere wijze 
bleek bij. de viering van zijn gouden 
Priesterfeest, toen hem door de vele 
missievrienden de stichting van een 
Priester Studiefonds werd mogelijk ge
maakt. 
Was Pater Kersten gedurende 26 jaar als 
Overste en Provinciaal woonachtig in 
Boxtel, thans geniet hij zijn welverdiende 
rust op het St. Paulus College te Sterk
sel. Wij wensen hem nog vele jaren 
gesierd met deze Koninklijke onder
scheiding. 
BOXTEL'S TONEEL. 
Dinsdag 16 en Woensdag 17 November 
brengt Boxtel's Toneel het spel van J. 
Nieuwenhuis "Water in de woestijn". 
Jan Nieuwenhuis, onlangs belast met de 
opleiding van journalisten aan onze R.K 
Universiteit, werd tot het schrijven van 
"Water in de woestijn" geïnspireerd 
door het geestelijk- en romantische leven 
van de Franse missionaris Charles de 
Foucauld. 
Het spel is toneelmatig volkomen verant
woord: het trilt van romantiek, liefde 
en spanning, terwijl laster en collaboratie 
zelfs deel hebben in de actie Achter 
woorden en handeling leeft echter de 
geest van de grote moderne missionaris 
Pater de Foucauld, voonnalig officier 
van het Franse Afrika-leger, die 25 jaar 
als kluizenaar in de Sahara verbleef en 
zich wijdde aan de zielenoogst onder de 
Fouaregs in het Marokkaanse Hoggur
gebergte. 
"Water in de woestijn" is een spel van 
hoog gehalte en het mag Boxtel's Toneel 
tot eer strekken, dat het dit stuk voor 
het voetlicht wil en durft brengen. 
R.K. BOERINNENBOND. 
In de loop van deze winter zal er voor 
de gehuwde leden van de Boerinnenbond 
een opvoedkundige cursus gegeven wor
den door de Zeer Eerw. Heer v. d. Elsen, 
van de Abdij van Berne. 
Voor de jonge leden een gecombineerde 
ontwikkelings- en godsdienstcursus, ge
geven door M. H. Schulpen en onze 
Geestelijke Adviseur. 
Alleen bij voldoende deelname gaan deze 
cursussen door. 
Men kan zich hiervoor opgeven bij de 
propagandisten in eigen buurt. 
Het bestuur rekent op een massale deel
name. 
Ook is er a.s. Zqndag 14 Nov. na de 
Hoogmis in de Landbouwschool verga
dering voor alle propagandisten, 
R.K. JONGE BOERENSTAND. 
A.s. Donderdag begint 's avonds om 8
uur in de Landbouwschool de Sociale
Wintercursus. Allemaal present. Het be
stuur rekent op jullie.
DIPLOMA VAKBEKWAAMHEID. 
Op het 9 November, namens de Vak-

• groep "Schildersbedrijf" te Breda afge
nomen examen, slaagde A. J. v. Heme
len Jr. en werd hem het diploma voor
vakbekwaamheid uitgereikt.
Proficiat!

Gouden Huwelijksfeest 

Er is weer een gouden huwelijksfeest op til. Ditmaal op de Langenberg, waar 
het echtpaar Cornelis v. d. Steen en Maria v. d. Boogaard op Maandag 22 No
vember de gouden kroon op 50 jaren van gedeeld lief en leed zullen plaatsen. 
Een feestcomité garandeert het gouden paar op "d'n ouwe dag" (85 en 78 jaren 
oud) een passend feest, terwijl ongetwijfeld velen op deze dag de weg naar 
Langenberg 10 zullen inslaan om hun hartelijkste gelukwensen aan te bieden. 

R.K. ONDERWIJZERSBOND 
,,ST. WILLIBRORDUS".
Bij gelegenheid van de feestdag van St. 
Willibrordus, patroon van de R.K. On
derwijzers uit Boxtel en omstreken, werd 
Zondag j.l. door Rector Dr. Jansen een 
plechtige H. Mis opgedragen. 
Maandagmiddag werd het jaarfeest 
voortgezet met de vertoning van de 
prachtige film "Achter de wolken" in 
Schouwburg De Ark, waar de Heer Van 
Ginneken vervolgens een interessante 
uiteenzetting gaf over de werkmethode 
van "Conisa" die ten doel heeft de band 
Nederland, Indonesië, Suriname en de 
Antillen nauwer aan te halen. In de loop 
van de avond werden enkele hoogst leer
zame smalfilms gedraaid over Indonesië. 
Met voordracht, zang etc. vulden de le
den het programma van dit wel bijzon
der geslaagde onderwijzersfeest. 
KATHOLIEK THUISFRONT 
LENNJSHEUVEL. 
Opgehaald bij gelegenheid der Eerste 
H. Communie door Nelly Strik f 5,
voor Katholiek Thuisfront.
KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
In Brabants Centrum van vorige week 
Vrijdag werd bij vergissing medegedeeld 
opgehaald bij de begrafenis van Th. 
Voets f 3,85. Dit moet zijn f 7,10: 
Mogen wij de ouders van onze militai
ren er nog eens aan herinneren, even
tuele adresveranderingen zo spoedig 
mogelijk op te geven bij de Heer Bevers 
op het Gemeentehuis. 
Daar kan men zich ook opgeven als 
abonné op het parochieel contactblad 
"De Keistamper", waarvan binnenkort 
het tweede nummer gaat verschijnen. 
H. FAMILIE,
ST. PETRUS PAROCHIE. 
De afdeling der H. Familie van de St. 
Petrus-parochie heeft deze week een 
groot offensief ingezet om onder haar 
leden het oude vuur van het eerste begin 
weer eens aan te wakkeren en om nieu
we leden tot de afdeling te trekken. De 
Z. E. Pater Vredeveld, Redemptorist, 
heeft in zijn predikaties van Zondag 31 
October het wezen en doel der H. Fa
milie nog eens duidelijk uiteengezet. 
In de namiddag vergaderden prefecten 
en onderprefecten met Pater Vredeveld 
en de Directeur, de Weleeçw. Heer 
Kap. Vissers en daar kwamen de plannen 
op tafel. Vooreerst de bijeenkomsten. 
Deze zullen voortaan gehouden worden 
op Vrijdagavond. Dus niet meer op Zon
dag. Maar de tweede en vierde Vrijdag 
van elke maand. Zij zullen in de winter, 
dus van- nu af aan beginnen om 8 uur 
en in de zomermaanden om half 9 De 
bijeenkomsten zullen om beurt g�leid 
worden door de Weleerw. Heer Kap. 
Vissers en door Pater van Eijck. Dat is 
een. En dat kán slagen als alle leden 
trouw de vergaderingen bezoeken. Daar
op wordt gerekend! Maar er staat nog 
heel wat meer op 't program. 
We gaan verder dan onze maandelijkse 
bijeenkomsten. Om te beginnen herstel
len we een oud gebruik: de vraagrubriek. 
In de kerk staat op de bijeenkomsten 
een bus, waarin men, ondertekend met 
zijn naam, vragen kan deponeren, waar
op men zelf geen antwoord weet. Die 
vragen worden door de Directeur in c:Ie 
volgende conferentie beantwoord. 
Laten de leden der H. Familie er gebruik 
van maken, een veelvuldig gebruik. 
Verder is het de bedoeling, om zo nu en 
dan buiten de kerk praatavonden te be
leggen, z.g. debatavonden, waarop 'n 
actueel onderwerp behandeld wordt met 
gelegenheid tot vraag en antwoord. 
Niet alleen praatavonden, maar zo nu 
en dan eens een filmavond, waarom 
niet? of een goede spreekbeurt. Dat zijn 
gelegenheden speciaal voor de winter. In 
de zomer maken we een beeweg. Per 
fiets, per bus. Geen uitstapjes, maar 'n 
echte godsvruchtige pelgrimage. In één 
woord het terrein der H. Familie is zó 
rijk en zo vruchtbaar te maken als we 
zelf maar willen. Eerste vereiste: komen! 

Allemaal! Trouw komen en volliouden. 
Jongelui, ook jullie!!! Als er belangstel
ling genoeg is komt er voor jullie een 
eigen sectie. Het hangt van jullie af. 
Eén ding is zeker. Het begin is goed 
geweest. Verleden Dinsdagavond hield 
Pater Vredeveld de eerste conferentie. 
Opkomst prachtig! Een paar honderd 
mannen waren aanwezig. Er waren ook 
jongeren. Zó komt het in orde. Maar 
nu: volhouden. Mannen van St. Petrus! 
Laat zien dat gij uw taak begrijpt en 
uw rol in het werk der Katholieke Actie 
aandurft. In de H. Familie, als trouw
lid, werkt gij mee aan het apostolaat van 
het goede voorbeeld, aan de verbreiding 
van het Godsrijk, aan de verdieping ook 
van uw eigen godsdienstig leven. 
Aan allen: Tot de volgende bijeenkomst 
op Vrijdag 26 November om 8 uur. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 

van 2 tot en met 8 Nov. 1948. 

GEBOREN: Johanna Fr. G. C. dochter 
van P. J. v. d. Aa en J. Raaijmakers -
Henricus A. zoon van H. J. Brusselers 
en H. Rokven - Johannes zoon van P.
C. A. van Wijck en A. H. Bekkers -
Johannes M. G. M. zoon van J. M. de
Koning en C. J. van Summeren - Jan
J. zoon van A. M. Kuijpers en E. A. M.
van Susante - Petrus L. H. zoon van
H. R. van Kasteren en E. KhOop - Wil
helmus A. M. zoon van C. d. d . Lan
genberg en M. C. Kemps - Josina A.
dochter van G. Hellings en A. Schuur�
mans - Martina J. dochter van M. J. J.
van Dinther en A. J. van Schaijk - Pau
lus C. M. zoon van A. Kastelijn en C.
M. van Liempd.

LIEMPDE 
FANFARE "CONCORDIA". 
Programma-wijzigingen der uitvoeringen 
Niet Maandagavond, zoals de opzet was, 
maar Zaterdagavond om 7 uur zal de 
Fanfare de uitvoering openen met een 
kort concert. Houders van toegangsbe
wijzen, die in verband met deze veran
dering ook hun keuzedag wensen te wij
zigen, kunnen zich ten ·alle tijde wen
den tot het bestuur. 
Mede br.engen wij onder aller aandacht 
dat tijdens de uitvoering gecollecteerd 
wordt ten bate van Kath. Thuisfront. 

Klaproosdag 

DAG DER DANKBAARHEID 
Duizenden graven op Nederlandse bo
dem zijn de prijs, welke de Geallieerden 
in de afgelopen Wereldoorlog betaald 
hebben voor de bevrijding van ons Va
derland. Leed, blijvend gemis in dui
zenden gezinnen in ons zo zeer bevrien
de landen. 
De Geallieerden maar bovenal de nabe
staanden hebben er recht op, dat zij hun 
doden geborgen weten in een bodem, 
die zo liefderijk ontving, in harten, die 
ze blijvend gedenken. 
Tienduizenden vaderlanders achten zich 
het een ereplicht de graven van onze ge
allieerde vrienden met blijvende zorgen 
te omringen. 
Daarnaast beijvert het Nederlands Oor
logsgravensComité zich om �oor het 
verlenen van alle mo_gelijke steun en 
medewerking aan de nabestaanden van 
hen, die in ons Vaderland hun laatste 
rustplaats vonden, het mogelijk te ma
ken dat zij de graven van �hun dier
baren komen bezoeken. 
Laten wij onze dure plicht jegens hen, 
die voor onze vrijheid vielen nimmer 
vergeten en laten wij allen in het jaar, 
waarin wij in deze zo vurig begeerde 
vrijheid het Regerings-jubileum van onze 
geëerbiedigde Beschermvrouwe H. M.
Koningin Wilhelmina mochten herden
ken, door het dragen van de KLAP
ROOS tonen, dat wij nimmer hen zul
len vergeten, die ons het heiligst bezit 
van ons Volk teruggaven . . .  VRIJHEID!! 
Helpt deze Klaproosdag op 13 Novem
ber a.s. te doen slagen door U dan met 
een klaproos te tooien! 

C 

-
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DE FILM 
Het populairste moderne vermaak met onbekende gevaren. 

VIGILANTI CURI. roerd blijven( het zal wel niet, want wie 
Niet zo heel lang geleden zond Paus het gevaar bemint zal erin omkomen, 

d h • leert de H. Schrift ons), dan zal het Pius XI bij gelegenhei van et veertig- voorbeeld van de kinderloze huwelijken jarig bestaan van de film de encycliek k d Vigilanti Curi" de wereld in. of huwelijken met een of twee in eren 
Dat hij als hoofd van de Kerk aan dit nog fnuikend werken. 
soort ontspanning, een hele encycliek Heel geestig en waar zei Bernhard Ver-
wilde wijden, bewijst wel van hoe grote hoeven het eens: 
invloed de Paus dit moderne vermaak Er zijn in de films veel kussen, maar 
achtte op geloof en zeden. Want "Vigi- �einig kinderen en toch zijn kinderen 
!anti Curi" bedoelde hij zeker niet als veel belangrijker. Godsdienst en hu-
een dankbaar "ten geleide" bij deze welijk spelen geen rol in de film, die 
triomf der techniek, doch veeleer als een o zo vaak de diepe realiteit van het
ernstige waarschuwing voor dit attractie- leven verloochent. De bioscoop is het
ve beeldenspel, dat het behoud van de asyl geworden van de armen, de onbe-
heiligste goederen in gevaar dreigt te vredigden en de dorstigen, die er
brengen. alleen maar armer, méér onbevredigd

en nog dorstiger uit vandaan komen".
MAGISCHE KRACHT. Och wat laat de mens zich toch betove

Waarin moeten we het geheim van deze 
attractie zoeken? Waarom is de film op 
het ogenblik voor velen de meest gelief
de ontspanning geworden? 
De paus geeft het antwoord: 

"De macht van de cinema komt voort 
uit het feit, dat zij spreekt door mid
del van het levende en concrete beeld, 
dat zonder moeite en met genot wordt 
opgenomen, zelfs door de meest stom
pe en onontwikkelde geest, die het 
vermogen of althans het verlangen zal 
bezitten, om de abstraherende en de
ducerende çmtspanning te ondergaan, 
welke geen redenering vordert. 
Zelfs om te lezen en te luisteren is 
een zekere inspanning nodig, welke 
·daarentegen in het beeldschouwend
spel plaats maakt voor het voortdu
rend genot, dat van de opeenvolging 
van contrasten uitgaat en als het ware 
een levensbeeld vormt." 

Tot zover de paus. 
De grote Italiaanse schrijver Papini zegt 
het volgende over het filmgenot: 

,,De oude Grieken zochten hun vreug
de in de tragedie, welke om begrepen 
te worden, overpeinzing en ontwikke
ling vereiste. Tegenwoordig stormen 
niet alleen kinderen, maar ook mannen 
en vrouwen van alle leeftijd naar de 
bioscoop - welke tenslotte niets an
ders is dan de vervolmaakte oude to
verlantaarn, het vermaak der kinderen 
van vroeger. 
Geen enkele intellectuële inspanning 
wordt vereist van de liefhebbers van 
de film - dit betekent, dat hetgeen 
wat de volwassene eigen is, het ver
stand, wordt uitgeschakeld. Alle tegen
woordig in zwang zijnde amusementen 
·zijn meer op het zién dan op het
denken gericht, dus kinderlijk." 

Erg vleiend is zijn uitspraak niet en toch 
zou men het volk dit "kinderlijk" genoe
gen niet misgunnen als het even onschul
dig als kinderlijk was. 

MISBRUIKT. 
Helaas, zoals haast alle uitvindingen, die 
God in de schepping heeft neergelegd 
om er ons gelukkig mee te maken, is ook 
de film misbruikt. Misbruikt door de 
zakenlui, die hier een prachtige kans 
schoon zagen om geld, hopen geld te 
verdienen. ,,Geld", als de film gaf wat 
de massa verlangde: lage, flauwe, zede
loze geschiedenisjes. En men gaf deze 
goedkope kost. 
Uit filmrecla�es stelden we en passant 
<le volgende bloemlezing samen: Het 
meisje met de vier verloofden, Blonde 
Venus, Voor een nacht geluk, De dame 
uit de nachtkroeg, Korte badpakken ver
boden (Sun kissed sweeties), Zonden van 
het verleden. 
En dan hier nog een van de vele steek
proeven om de geestelijke kwaliteit van 
een onwillekeurig stel films vast te stel
len: In 632 Amerikaanse films kwamen 
177 gevallen van huwelijksontrouw voor, 
113 tonelen van aanslagen op de zede
lijkheid, 173 voorstellingen van onzedige 
kleding, 192 flirt-scènes en 38 tonelen, 
die de echtscheiding aanprezen. 
En een zeer bekend regisseur moet eens 
verklaard hebben, dat 95 % van de films 
inferieur is. 
Nu ja, de film is ook een aangelegen
heid van de beurs geworden. De aande
len worden genoteerd, zoals de aandelen 
van Philips, de Unilever en B.P.M. De 
producent is een fabrikant, die de film 
beschouwt als koopwaar en deze film 
moet winst afwerpen. Daarom moet deze 
koopwaar verkocht worden. En dat 
wordt hij, indien hij bevalt aan het pu-
bliek ...... ! 

HET GEVAAR. 
De film, een der merkwaardigste vinden
gen van de menselijke geest, kan ten 
goede of ten kwade enorme gevolgen 
hebben. Tot nog toe is gebleken, dat zo
lang de filmproductie nog in handen is 
van de geldwolven, er weinig behoorlijks 
op de markt komt. De goede film is nog 
altijd een hoge, zeer hoge uitzondering 
op de massa "kitch" die de harten van 
het niet-denkend publiek stormender-
hand verovert. 
Inderdaad de bioscoop is een groot ge
vaar voor hen, die geen controle op hun 
bioscoopbezoek uitoefenen. Want als 
men ziet hoe er gesold wordt met de 
goddelijke wet van de onverbreekbaar
heid van het huwelijk, dan begrijpt men 
als vanzelf, dat de eerbied voor de hei
ligheid en de eenheid van het huwelijk 
daarmee een rake opdoffer te incasseren 
krijgen. 
De film is voor de geregelde bioscoop
bezoeker 'n langzaam-maar-zeker wer
kend zielvergif. En de walgelijke flau
witeiten en zondige flirtpartijen moèten 
een averechtse uitwerking hebgen op de 
verloofden. 
Wat men zo voortdurend voor zijn ogen 
ziet afspelen zet aan tot navolging. En 
wat een ontzaglijk goed gaat mèt de we
derzijdse eerbied dan niet verloren? Het 
goede huwelijk, de bakermat van een 
gezonde samenleving, ligt dan bij voor
baat reeds aan diggelen. 
En mocht men door dit alles nog onge-

ren door de "handige" film en filmster
ren. Ziet men soms in een filmdiva, met 
tandpastaglimlachje en knappe make-up, 
het ideaal van menselijk geluk. De vele 
onderzoeken, die zijn ingesteld naar het 
leven van filmsterren, zullen deze zoete 
droom· wel wreed verstoren. 
Hoevele filmsterren weten nog wat hu
welijkstrouw wil zeggen. De echtschei
dingen worden er als het ware "aan de 
lopende band" uitgesproken. En de ge
vallen van zelfmoord zijn onder deze 
groep mensen verontrustend groot. 
Ja, eerlijk, het is wéér zoals de paus het 
zegt: ,,De film toont het leven in een 
vals licht". 

KINDEREN EN FILM. 
Vele ouders moeten zich wel niet meer 
bewust zijn van de verantwoordelijkheid 
over hun kinderen, anders zou het im
mers niet kunnen gebeuren, dat deze zo 
talrijk op de vrije middagen en op 
Zondagen naar de bioscoop werden ge
zonden om "van ze af te zijn". 
Hoe verschrikkelijk van deze ouders, 
om hun kinderen in het gevaar te sturen. 
't Is onbeschrijflijk wat een verwarring 
en een verwoesting de film in de geest 
van kinderen teweeg kan brengen. Ze 
zien er misdaad onder alle vormen, ze 
leren dingen en verhoudingen kennen, 
waarvan ze voorheen niet het flauwste 
idee hadden. De voorstellingen prikke
len de nieuwsgierigheid van het kind, dat 
van kwaad tot erger komt: Het is be
dorven. 
De ouders dienen daarom steeds navraag 
te doen naar de deugdelijkheid van de 
film, alvorens hun kinderen er heen te 
laten gaan. Men dient zeker te weten 
dat de film, door de Katholieke Filmkeu
ring ook voor kinderen is aanbevolen. 
Let wel: ,,aanbevolen" eerder behoeft 
men een kind niet naar de · bioscoop te_ 
sturen, want men dient wel voor ogen 
te houden, dat het hier een zeer ver
leidelijk amusement geldt, waarvan men 
al spoedig de smaak te pakken krijgt en 
waar men al even gauw niet meer bui-
ten kan. 
En wat de ouderen aangaat: Deze die
nen zich ook aan de regel te houden, 
nooit naar een film te gaan, die niet de 
censuur is gepasseerd van een Katholie
ke Filmkeuring. 
Aan het bioscoopbezoek-op-de-bonne· 
fooi zitten te veel gevaren verbonden, 
terwijl een geregeld bioscoopbezoek ab
soluut uit den boze genoemd moet 
worden. 
Het beste is, dat ieder voor zich in deze 
de stilzwijgende conditie stelt: Alleen 
op gezette tijd naar een goede film! 

Gesprek van Vanavond 
U hebt natuurlijk ook gezien, dat er al 
weer zo'n beetje kennis was op de grote 
houtwerf in de Molenstraat. U weet na
tuurlijk ook niet precies, waarvoor dat 
nu eigenlijk nodig was. Iemand fluisterde 
dat 't voor de Sint Bernard-stichting was. 
Weer anderen beweerden dat 't de Prins 
Bernhard stichting was. 't Probleem is 
echter nog niet helemaal opgelost. 
Er zijn nog veel meer problemen, die ons 
bestormen. Daar is 't gevaar van de 
sigaren, die ongeveer veertig centen zul
len gaan kosten. U gaat natuurlijk ook 
'n pijp kopen en tabak nemen op uw 
tabaksbonnen. Dan is dat probleem ten 
minste gereduceerd tot 'n sportieve pijp 
en 'n artistiek rookkringetje daarboven. 
Ook 't probleem van de extra-gulden is 
door minister Joekes als opgelost. De 
kranten hebben 't maar wat al te inge
wikkeld gemaakt. Daarom zullen wij 't 
daar maar ingewikkeld laten. 
Verder schrijft ons een kellner op 't 
vorige Gesprek van Vanavond als volgt: 
Geachte Heer H. v. d. M. 
Naar aanleiding van Uw artikel in Bra
bants Centrum van 5 Nov. ,,Over Bede
laars enz.", ben ik zo vrij U even in te 
lichten aangaande het Hotel-Café-Res
taurantbedrijf, waarvan U schijnbaar he
lemaal niet op de hoogte bent. Ik wil

geen critiek op U uitoefenen, maar der
gelijke woorden die U • bezigt in voor
noemd stukje, gaan te ver. Ik zit name
lijk in het Hotelbedrijf en ben kellner 
of bedelaar in Gala, zoals U het noemt. 
In een van de grootste Hotels van Am
sterdam. U schijnt zich nooit in een be
hoorlijk Hotel of chique Restaurant be
wogen te hebben, waar de kellners niet 
staan te treuzelen om geld terug te ge
ven, waar de 10 % bediening op de nota 
vervat is. En U dergelijke dingen aan 
een verkeer� daglicht stelt, hetgeen me 
trouwens met verwondert. In mindere 
zaken zoals U bedoelt en deze nota
methode's nog niet toegepast worden, 
moet de kellner zelf zijn weekgeld met 
de fooitjes bij elkaar krijgen. Dit zijn 
echter ook kellners die vakscholen gehad 
hebben of al jaren in het bedrijf zitten. 
Die getrouwd zijn en kinderen hebben. 
En die enigzins verplicht zijn om zo'n 
mooi zwart pakje te kopen, met keurige 
manchetten en dito boord, en dat zo'n 
gevalletje gauw 200 à 300 gulden kost. 
En dat hun grondloon wat zij van hun 
ondernemers ontvangen, niet eens toe-

reikend is voor 2-3 dagen van te leven. 
Dat zij dagen maken van 10-12 uur. 
En 's Zondags even goed op hun post 
moeten zijn. Dan is het al betreurens
waardig genoeg, dat die kellners op die 
manier hun weekgeld bij elkaar moeten 
trommelen. En dan nog dergelij!,e ciinge�1 
te moeten lezen zoals Uw-· artikeltje uit 
Brabant's Centrum van 5 Nov.. Van 
iemand die niet eens op de hoogte is 
van deze takken van het Hotel-Café-Res
taurantbedrijf. En U eerst eens vol
ledig moet laten inlichten voor U der
gelijke artikelen publiceert. Schrijf op
bouwend, echter niet afbrekend. 

C.A. G.

C.A.G. is wel erg gepikeerd door 't ge
spr.ek van de vorige avond. Ik kan hem 
gerust stellen, dat het probleem der kell
ners H. v. d. M. zeer goed bekend is. Hij
is ook inderdaad in een van de grootste
Hotels van Amsterdam geweest. Aande
zijde van een professor en van een inge
nieur betaalde hij een behoorlijke fooi.
Hij is echter van mening, dat dit
systeem verderfelijk is. Het is een ver
kapte prijsopdrijving, evenals trouwens
de 10 % verhoging, die in sommige
Hotels (ook in 't simpelste Hema-zaakje)
als systeem wordt toegepast.
Als u een glas bier koopt van dertig
cent, dan moet dat geen drie en dertig
cent kosten. ('n Winkelier valt onder de
strafbepalingen van de prijsbeheersing,
als hij zoiets doet.)
Maar ...... en daarmee lossen we weer 't 
probleem op: uok een kellner moet een 
loon verdienen, dat voer een gezin vol
doende is, of dat een behoorlijk bestaan 
mogelijk maakt. Derhalve ligt hier een 
mooie taak voor de gezamenlijke kell
ners als organisatie. Dan hoeft er geen 
enkele kellner meer te treuzelen bij de 
afrekening. Vindt u ook niet, dat dit een 
aannerneltjke oplo�sing is? 

H. v. d. ·M.

SPORT-NIEUWS 
K.S.V. ,,O'.D.C." 

Vlijmense Boys - O.D.C. 1 - 1 
B.M.C. - O.D.C. 2 2 - 11 
Rhode 3 - O.D.C. 3 4 - 3 

De wedstrijd Vlijmense Boys-O.D.C. 
gaf zeker niet te zien de belangrijkheid 
voor beide ploegen. Van een kampioens
pretendent, en een elftal dat nog steeds 
in de gevaarlijke zone huist, waren de 
verwachtingen anders. 
Het werd nu een gemoedelijk partijtje 
voetbal, met een climax aan sportiviteit. 
Hoewel wij een dergelijke vriendschap 
ten zeerste toejuichen, zal toch moeten 
worden erkend, dat alle wil om te win
nen ontbrak, althans zo werd er ge
speeld. Zeker er werd niet slecht ge
speeld, en bij vlagen zelfs heel goed, 
doch het zo nodige feu sacre ontbrak. 
De Boys hebben weer danige verster
king behad en dit elftal staat heus te 
laag gekl..sseerd. Wij zijn echter over
tuigd, dat zij aan het einde van de com
petitie wel een betere plaats zullen be
zetten. Zoals boven reeds gezegd, speel
de ODC zonder bezieling, en ik hoop 
niet dat de heren denken, we komen er 
toch wel, want dat zou gevaarlijk zijn 
althans nu precies de helft van de com
petitie er op zit, geeft de stand, een der
gelijk overmoedig optimisme zeker niet 
aan. De wedstrijd begon, met een serie 
aanvallen van ODC die veel beloofden. 
Schalks kreeg hieruit zelfs prachtkansen 
om te doelpunten, doch een paar ge
weldige pillen vlogen rakelings naast. 
En het is vanzelfsprekend, ware er een 
van raak geweest, dan zou dit wel meer 
leven in de brouwerij hebben gebracht. 
Nu bleef de strijd gelijk op gaan en 
toen men de thee ging gebruiken was 
de stand nog steeds 0-0. De tweede 
helft gaf ongeveer hetzelfde spelbeeld 
te zien. Toen de Boys de leiding namen, 
werden de ODC-ers wakker en werden 
de Boys op eigen helft terug gedrongen. 
Het duurde tot ongeveer tien minuten 
voor het einde eer Schalks de gelijkma
ker kon scoren. Even van te voren was 
reeds een doelpunt geannuleerd. Het ein
de kwam met een gelijk spel, waarmede 
beide partijen precies kregen wat hun 
toekwam. 
Het deed ons genoegen, te kunnen mel
den, dat deze gemakkelijke wedstrijd per
fect door scheidsrechter Oudenhorn werd 
geleid. 
Het tweede elftal deed geen halfwerk, 
en elf doelpunten in een wedstrijd geeft 
voor de tegenpartijen rede tot denken, 
en voor de eerste elftal-spelers van 
ODC een voorbeeld. 
Het 3e elftal zag hun opmars gestuit 
door Rhode 3, al was het op 't nippertje. 

Het program voor a.s. Zondag is: 
ODC 2-Emplinia 1, aanvang half drie. 
Het eerste elftal moet misschien naar 
Baardwijk. 
Het 2e elftal kreeg in Empel destijds 
een onverdiende nederlaag. Wij hebben 
zo'n voorgevoel, dat zij deze keer de 
punten in Boxtel moeten laten. 
BOXTEL-VOETBALNIEUWS. 

Boxtel -Taxandria 2- 3
De feiten, dat een gehavende Boxtel
ploeg reeds 10 minuten na de aanvang 
een onverdiende achterstand van 2-0 te 
noteren had, kunnen de erbarmelijk 
slecht gespeelde wedstrijd niet bagatelli
seren. 
Want de gemaakte fouten waren niet bij 
de invallers te zoeken, maar vloeiden 
voort uit de matheid, die het spel van de 
Rood-Witters bijna gedurende de gehele 
wedstrijd stempelde. 
En de twee doelpunten mochten op het 
ogenblik, da't Taxandria ze scoorde, mis
schien niet ten volle verdiend heten, in 
de resterende tijd werd het knappe spel, 
waarmee ze Boxtel op de knieën dwon
gen, met één doelpunt echter ook wel 
wat erg karig beloond. 
Van de aanvang af onderscheidde 
Taxandria zich van Boxtel door het 
betere positiespel, waartegen de rood
witte middenlinie het niet bijgebeend 
kon krijgen. En wat meer wil zeggen, 
er lag "fanta.sie" in hun aanvallen, die 
bij tijd en wijle geen spaan heel liet van 

, Wegens de beperkingen voor het stroomverbruik ter drukkerij 
is het noodzakelijk advertenties en copie uiterlijk Woensdag

morgen in t� zenden. - Niet tijdig ingezonden kan plaatsing 

niet verzekerd worden. 

het verband in de Boxtelse verdediging. 
Eerst toen ze twee maal het net gevon
den hadden, een derde goal niet toege
kend zagen en uit enkele hachelijke 
doelworstelingen geen winst konden 
slaan, gaven ze aan Boxtel de gelegen
heid om het heft voor een ogenblik in 
handen te nemen. 
Toch zouden ze zich hiermee geen 
tegenpunt op de hals gehaald hebben, als 

• een cnjuiste beslissing van de scheids
rechter niet ten gunste van Boxtel was
uitge, aller •. Nu zag v. d. Broek de kans,
die overigens niemand gezien had,
schoon om de toegekende vrije trap, van
flinke afstand, in het beste doelpunt van
de wedstrijd om te zetten: 1-2 en rust.
Er kon dus nog van alles gebeuren. Ze
ker nu de middenlinie, met een frisse, in
gevallen kracht, het krampachtige spel
van voor de rust overboord had ge-
gooid en ...... de scheidsrechter een over-
treding in het beruchte gebied met een
penalty beboette. Weer was het v. d.
Broek, die van deze goedkope kans
dankbaar gebruik maakte om het spel
weer op gelijke voet te brengen. Doch
iedereen herkende in het technische spel
van Taxandria de hand van de meester,
die het uit de lusteloosheid opverende
Boxtel weer aan de leiband van haar
superioriteit dwong. Ook de Boxtel-ach
terhoede erkende schijnbaar het meester
schap van de gasten, toen men nog eens
uit z'n rol viel om Taxandria (dat be
slist beneden haar stand leeft op de
ranglijst) een prachtige gelegenheid te
bieden twee kostbare punten te boeken.
3-2.
Bij deze juiste verhouding bleef het, zo
dat het voor Boxtel tijd wordt zich weer
eens in de oude vorm te steken, wil men
de angstige strijd om de laagste plaatsen
uit de weg gaan. Wat meer geestdrift en
meer zelfbewustheid kunnen hier echter
wonderen doen. En ...... Boxtel heeft in 
de aanvang van de competitie toch be
wezen, dat haar kunnen beslist hoger 
ligt dan de resultaten van de laatste 
weken. 
A.s. Zondag tegen St. Michielsgestel, dat
zich als een serieuze candidaat voor het
kampioenschap heeft ontpopt, ligt de
gelegenheid voor herstel open, temeer
daar er nog een rekening met de geel-
zwarten te vereffenen staat ..... . 
Tivoli 9 5 3 1 13 
Udi 9 5 2 2 12 
Best Vooruit 9 3 5 1 11 
St. Michielsg. 9 3 4 2 10 
0.).C . 7 3 3 1 9 
S.C.B. 9 4 1 1 9 
Tongelre 8 3 1 4 7 
Boxtel 9 2 3 4 7 
E.S.V. 8 1 2 5 4 
Taxandria 9 2 0 7 4 

17-10
21-18
16-16
24-17
13-11
18-17
18-19
15-17
15-22
13-22

Het tweede elftal haalde de heksentoer 
(want dat is het in Empel) uit om met 
3-1 van Emplina te winnen, terwijl het
derde in haar niet te stuiten opmars ook
in Veghel weer twee winstpunten
boekte.
D.V.G. LIEMPDE.
Zondag j.l. toog D.V.G. met frisse moed 
naar Berchem bij Oss om de club van 
die naam te gaan bestrijden. 
Nadat de fluit van de scheidsrechter 
voor de eerste maal had geklonken, pak
ten beide clubs al direct stevig aan. 
Enige prachtkansen werden door de 
DVG-rechtsbuiten echter hopeloos ver
knoeid. Rond het DVG-doel ging het 
er soms warm naar toe. Maar steeds 
stonden daar de spil en in laatste in
stantie de doelman als rotsen in de 
branding. Na een half uur opende de B
linksbuiten na een ren met enige DVG
ers op zijn hielen de score. Hiermede 

kwam de rust. 
Na de thee had Berchem al spoedig suc
ces toen de linksbinnen in buitenspel
positie de stand op 2-0 bracht. Even 
later werd een foutje in de DVG-achter
hoede afgestraft en het was 3-0. 
Nu scheen DVG wakker geschud te zijn, 
want met man en macht trok men ten 
aanval. Dit had al spoedig succes en met 
een boogballetje over de B-keeper heen 
was de stand 3-1. Even later trok de 
DVG-midvoor er alleen tussen uit en gaf 
de B-doelman geen schijn van kans 3-2. 
Onmiddellijk daarna had DVG met pech 
te kampen. De rechtsbuiten schoot 
tweemaal achtereen tegen de paal en de 
rechtsbinnen tegen de lat. Toen kwam 
het sensationele. In voor ieder duidelijke 
buitenspelpositie kreeg de linksbuiten 
van B de bal toegespeeld. Dit ontging de 
scheidsrechter en het was 4-2. Door 
deze tegenslag trok DVG nogmaafs ten 
aanval maar al te spoedig kwam het 
einde 'waarmee DVG deze wedstrijd 
onverdiend verloor. 
Het 2e elftal won met 5-1 van ON. 
A.s. Zondag de wedstrijd van de dag:
D.V.G.-O.S.S.
R.K.S.V. ,,BOXTEL", afd. Korfbal. 

,Zondag j.l. speelde Boxtel haar return
match tegen Volt 2 te Tilburg en moest 
met een 2-2 gelijk spel genoegen 
nemen. De wedstrijd werd onder de bes
te verstandhouding gespeeld, alleen was 
het jammer, dat de scheidsrechter niet 
voor zijn taak berekend was en .steeds 
in het nadeel van Boxtel floot. Dit leidde 
tot enkele discussies met als gevolg dat 
een der Boxtelspelers het veld moest ver
laten. Reeds voor de rust had Volt een 
2-0 voorsprong alhoewel Boxtel steeds
in de meerderheid was geweest. Na de
rust had Boxtel echter spoedig haar ach
terstand ingelopen door twee prachtige
doelpunten van invaller Van Gerwen, die
hiermede bewees zijn mannetje nog te
kunnen staan. Hiermede was het echter
voor Boxtel gedaan. Wanneer er een
goede aanval werd opgezet, werd deze
menigmaal geremd door de séheidsrech
ter, die steeds weer een overtreding
constateerde. Wanneer er werkelijk fou
ten gemaakt waren, had hij natuurlijk

-liet volste recht hiervoor te fluiten, maar
dat hij deze fouten alleen maar van de 
Boxtel-zijde zag, was toch wel merk
waardig. Al met al heeft Boxtel in ieder 
geval nog één puntje mee naar Boxtel 
kunnen nemen. 
Programma voor a.s. Zondag : 12 uur 
Boxtel-Oranje Wit. 
M.E.P.-NIEUWS. 
Onder gestadige regen vertoonde 
M.E.P. I (heren) in Helmond tegen 
HUAC een matig spelletje. Tien minuten 

_ waren gespeeld, waarin M.E.P. voortdu
rend in de meerderheid was geweest, 
toen de rechtsbuiten van HUAC kans 
zag om enkele achterspelers van MEP 
te passeren en alleen voor de keeper 
staande het 1e doelpunt te scoren. 
Wie dacht dat dit het teken zou zijn 
voor een grootscheeps offensief, vergiste 
zich jammerlijk, want MEP bleef een 
kort en slordig spelletje spelen. Hierbij 
kwam nog, dat HUAC zich veel beter 
op het gladde terrein kon bewegen dan 
onze jongens. 
Na de thee kwam MEP er gelukkig beter 
in en na verschillende aanvallen was het 
onze midvoor, die uit een voorzet van 
rechts een opgelegde kans kreeg, waar- • 
uit de gelijkmaker volgde. Spoedig hier
op werd de buitenspelval, die HUAC 
practisch de hele wedstrijd had opgezet, 
hen noodlottig, toen onze linksbinnen 
van het middenvelf af op de goal af
stormde en met een houdbaar schot de 

Het probleem van de dag 

KINDERVERLAMMING 
KLEINE, OV ALE VLEKJES 

OP EEN ZENUW ..... 

Hoe krijg je eigenlijk kinderverlamming? 
Al zou men het, afgaand op de populaire 
naam van deze ziekte (die in de weten
schap als poliomyelitis wordt aangeduid) 
niet zeggen, men loopt de ziekte op door 
besmetting. 
Dat een bacil de boosdoener was, wist de 
medicus reeds, maar de wegen waarlangs 
het virus zich bewoog, waren onbekend. 
Men ging er aanvankelijk van uit dat de 
besmetting doorgaans plaats vond via 
mond en neus van een bacillendrager; 
het volgende slachtoffer zou dan "be
smette" lucht hebben ingeademd. Al is 
deze wijze van besmetting inderdaad mo
gelijk, men vroeg zich toch of h o e het 
virus dan de zenuwen kon bereiken. 
Want aantasting van de zenuwvezels is 
de onmiddellijke oorzaak van deze ziek
te, die verleden jaar in Engeland zeven
duizend personen aantastte. 
Het bleek na lang en intensief onder
zoek, dat menselijke faecaliën zeer ge
schikte "vervoermiddelen" waren voor • 
het poliomyelitis-virus en toen men dit 
eenmaal wist, kwam men ook weldra tot 
de ontdekking dat insecten, vooral vlie
gen, de overbrengers van de besmetting 
waren. Via het op deze maniet aange
taste voedsel vond het virus zijn weg 
naar de ingewanden: en zó werd het 
zenuwstelsel bereikt. 

PAS OP UW KEUKEN! 
In India deed zich tijdens de oorlog het 
merkwaardige feit voor, dat de kinder
verlamming, die daar het Britse leger 
teisterde, bij de officieren vijf maal zo 
veel voorkwam als in de andere rangen. 
Bij onderzoek bleek dat het voedsel voor 
de officiers-cantines geleverd werd door 
de particuliere handel, die het in dat 
fan.cl met de hygiëne niet zo nauw nam. 
De lagere rangen werden door de onder 

controle staande legerkeukens verzorgd 
en hadden daardoor veel minder van de 
ziekte te lijden. 
De kans op besmetting is het grootst bij
een aanval van diarrhee, heeft een 
Zweedse medicus later ontdekt. Het virus 
heeft dan namelijk 't gemakkelijk6t ,toe
gang tot het zenuwgestel. 

WAT GEBEURT ER? 
Wat de bacil precies uitricht op de 
zenuwvezels, is onlangs waargenomen 
door twee Amerikaanse geleerden, die 
hem op heterdaad hebben betrapt. Ge
makkelijk was deze taak niet, want be
halve de mens is er maar één diersoort 
voorhanden die vatbaar is voor de po
liomyelitis en de twee professoren moes
ten hun proeven nemen op de Rhesus
aap. De zenuw v.an dit dier werd ingeënt 
met menselijk kinderverlammingsvirus. 
Delen van de zenuw werden verwijderd 
111 bekeken door een zogenaamde elec� 
tronenmicroscoop, die in staat is om 
voorwerpen, kleiner dan het minst zicht
bare licht, aan het menselijk oog te 
tonen. 
De zenuwvezels bleken • klelne, ovale 
vlekjês te vertonen, die zich met een 
snelheid van enkele mllimeters per uur 
voortbewogen. Op gezonde zenuwen 
kwamen deze vlekjes niet voor en zo 
werd een theorie, die de researchwer
kers reeds lang hadden verondersteld, 
bevestigd. 
Tezamen met het ontdekken van de weg, 
die het virus in het menselijk lichaam 
volgt, is het vaststellen van dit feit het 
ontsteken van een der wetenschappelijke 
schijnwerpers geweest, die licht heeft 
gewoiyen op een tot voor kort duistere 
kwestie. 
Gewapend met deze kennis zal de medi
sche wetenschap doeltreffender maatre
gelen kunnen zoeken tot bestrijding van 
de zo rampzalige ziekte die kinderver
lamming heet. 

• 



stand op 2-1 bracht. In de resterendetijd schoven de aanvallen heen en weer,die aan beide zijden nu eens door pech dan weer door misverstanden op niets'. uitliepen. Zo kwam het einde van een vrij slecht gespeelde wedstrijd, waardoorM.E.Pé nog steeds in de running blijft.Het Ie dameselftal won met overtuigende cijfers 4-0 van H.T.C.C. uit Eindhoven en bezet thans in haar afdeling de 3e plaats. Het 2e herenelftal verloor in Eindhovenvan Oranje Zwart met 4-2 terwijl het3e herenelftal niet onverdienstelijk werkte door tegen Den Bosch gelijk te spelen 4-4. 
BILJARTEN. Op Dinsdag 16 Nov. zal de wereld-biljart-kampioene Mej. Schriers in Hotel

,,De Kei" een biljartdemonstratie geven.Een zeldzame gelegenheid voor biljartliefhebbers om kennis te maken met hetsublieme spel van deze vrouwelijke kampioene. 
ALGEMENE BILJARTCOMPETITIE. Onder ongekend grote belangstelling verlopen de onder!. camp. wedstrijden, welke op het ogenblik gespeeld worden. De spanning vooral in de Ie klasse is zeergroot, aangezien er al een zekere tekening in de stand begint te komen. Deploegen die nu aan kop gaan in klasse 1te weten ,,'t Hoekje" en "De Sport" spelen momenteel met een voor Boxtelongekend algemeen gemiddelde vanbijna 5, hetgeen een prachtige vooruitgang betekent in vergelijking met vorigjaar. 

', 
Ook de Ver. ,,Eureka" en "De Amateur" spreken nog een woordje mee, daar verrassingen niet uitgesloten zijn. Beideverenigingen beschikking ook over goedespelers zodat het laatste woord in dealgemene competitie nog niet gesprokenis. Ook in de 2e en 3e klasse wordt zeerbehoorlijk spel te zien gegeven, geziende uitslagen van de laatste weken. Dezevijftallen spelen op resp. Vrijdag en Zaterdag. Hieronder vindt U de uitslagenvan de laatste week. 

Klasse A. 4 Nov. '48. De Sport Eureka 84°5 177 4,77 603 177 3,40Hoogste serie J. v. Liempt "Eureka" 31caramb. 't Hoekje Amateur 823 192 4.23 727 192 3.78

Hoogste serie M. Bakx ,,'t Hoekje" 27caramb. 
Klasse C 6 Nov. '48. Krijt op Tijd Witte Muis 2 375 191 1.% 234 191 1,22Hoogste serie H. Leijten, ,,Krijt op Tijd"14 caramb. 

TAFEL TENNISNIEUWS. 

De uitslagen van· j.l. Zondag, toen hettafeltenniscompetitierad weer op volletoeren draaide, luidden als volgt: Advance 1-Berco 1 (Maastricht) 6-4Kerkrade 1-Advance 1 2-8Advance 2-Atoom (Eindhoven) 8-2Atoom 3-Advance 3 1-9Advance Dames-Atoom Dames 2-8Be Fair 2 (Helmond)-Advance 4 10-0Advance 1 tegen Berco was een prettige

verrassing, en J. Moerdijk had hierin welhet leeuwenaandeel. Advance 3 viel wel een beetje tegen, terwijl de rest aan de verwachtingen beantwoordde. 
A.s. Zondag:

Advance 1-Vice Versa ('s Bosch 2,30 bij Joh. v. RunHelmond 1-Advance 2 Advance . 3-Philips 6 4.30 bij Joh. van RunAdvance 4 is vrij. Philips 2 Dames-Advance Dames Advance 2 zal deze wedstrijd ook welwinnen, terwijl Advance 1 met veelmoeite de puntjes eveneens in Boxtelkan houden. Vice Versa is echter de leider in deze afdeling. 

t Met grote droefheid deel ik mede, dat mijn 
Te koop een best opfokvar bij G. Eykemans, Lennisheu \eeÏ Gevraagd: half�as Feesteli1ke intocht 

e

ir� kappers-bediende � . 112. Op hetzelfde adres: 
A.s. Maandag 15 November, 8 uur v.m.

dierbare Echtgenote
ELISABETH J. DE KORT (geboren Van der Elst)
bij de geboorte van onsjongste kind haar levenmoest geven, in de ouder-dom van 28 jaar. 
De Genademiddelen der H.Kerk konden haar nogworden toegediend. 
De plechtige uitvaart zalplaats hebben Vrijdag a.s.in de parochiekerk van het
H. Hart. 

Uit aller naam
W. J. de Kort. 
Carla, Mia en Liesje. 

Boxtel, 9 November 1948.Dufourstraat 16. 

Ik heb zo goed als nieuwe woning, wil ruilen tegen gro-tere. Bevragen Molenstraat 19.
Te koop: heren-overjas (voorleeftijd 20-22 jaar) een paarheren-laarzen mt. 42 en een

goede staat zijnde kam kachel. 
Te koop: In goede staat zij ndedamesrijwiel en 6 stuks jo ngekriel-kippen tegen de leg. Schoenmakers, Nieuwstr. 19
Mevrouw Welsch, Huize V rode, Boxtel, vraagt en-1tegen December een net meisje. 
Verloren: Zondagavond, ki zwart langharig hondje , ± 

ein
jaar oud, luisterend naar naam ,,Boefje". Tegen be delobij16.ning terug te bezorgen Th. v. d. Meyden, Markt 
Biedt zich aan meisje voor li chten huiswerk, 14 jaar. Bevrag Molenstraat 19. 
Beste kalfvaars te koop, ro ader.bont, telling einde Novemb Bevragen bij Jan Clercx. 
Een flinke werkster gevraa niet beneden 25 jaar. Zich gd,te 6melden Zaterdag van 2 tot uur n.m. Bosscheweg 46. 

voor dam�s e? herenzaa�. van St. N tcolaas. Gelegenheid zich verder m Alg. Ledenvergadering 
het vak te bekwamen. Brieven onder no. 4 v.d. blad.

van 
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a.c.vas
STATIONSSTRAAT.A4 ·TEL.527 

//oor Kaas en 0:S 

Dames en Heren, die luister willen bijzetten aan 
de tocht van St. Nicolaas door Boxtel en mee 
kunnen werken tot het welslagen van de geduren� 
de de tocht te houden collecte voor de Boxtelse 
Zwakke Kinderen, worden uitgenodigd tot een 
bespreking op DONDERDAG 18 NOVEMBER 
's avonds om half acht, in het zaaltje van café 
,,De Kom". 

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak !
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=--= 

Spoelsters gevraagd 

van de 

R. K. Middenstands-vereniging 
in Hotel van Boxtel. Stationsplein 2. 

Stel gij belang in een stimulerende, vlotte, 
attra ctievolle verkoop gedurende de a.s. 
feestdagen, verzuimt dan vooral niet deze 
vergadering massaal te bezoeken. 

Bestuur R.K.M. V., Afd. Boxtel. 

•st. Nicolaas komt!
Wacht niet tot het laatst met het kopenvan uw cadeaux dan kunnen wij U beter vandienst zijn met onze uitgebreide sortering

Parfums - Eau-de-Colognes 
Lippenstiften - Poeders • enz. enz. 

Fa. W.J. van Hoogerwou &. Zn. ParfumerieM.J.VANDENBROEK 
Prins Hendrikstraat 11 • 

BREUKELSESTRAAT 34 •
kroonlamp. Bevragen Molenstraat 19.

Te koop: dames- en her 
Te koop fiets en een goede haa en- Middenstanders!!rd. 

Magazijn DE BIJENKORF 
een z.g.a.n. overjas maat 50 en damesmantel maat Adres: Bosscheweg 24. Wij verwachten U allen, 42, vooroorlogse kwaliteit. Vermist: een roodbonte H Bevragen Burgakker 12. 

keling, 2 jaar, uit de wei 
Te koop: 2-persoons ledikant Vermoedelijk Tongeren d�� georganiseerd en niet-georganiseerd, 
met springveren matras, kapok Luissel. A. 
bed, peluw en kussens en leg- Esch B 49. 
kast te samen f 100,-, 1 hou-

J. v. d. San de, a.s. Zondag 14 Nov. in Oisterwijk op het
massale, Diocesaan georganiseerde 

ten één-persoons ledikant f 20. Bevragen Stationsstraat 11. 
Te koop: een klampvaars en gd k-slijpsteen, tevens gevraa 
tweedehands Utrechtse da Middenstandsappèl.

Te koop een toom biggen. Fr. pannen, grote of 

Peijnenburg, Kleinderliempde tijen. C. v. Rulo,

12. weg 5. 

kleine p Gemonds a;: Samenkomst uiterlijk 3,30 uur n.m. op
het Station Boxtel. 

Grote en kleine grenen ramen
BREUK te koop. Adres: Van Hom-straat 21 (achter Daan deBoer). 
LIJDERS! Te koop: Philips-radio (metultra korte golf) en accordeon, Vraagt Breukbanden ME drie-rijer. en ZONDER VEER bij T 

Bevragen Molenstraat 19. 
VAN MAARE Te koop een toom beste G.Y. N 

biggen bij H. Schoonens, Ton- VUGHTERSTRAAT 25
geren 65. DEN BOSCH.

Gemeentei:rBedrijven Boxtel 
Door technische moeilijkheden kunnen de' Staatsmijnen dezewinter aan de gemeenten nog niet de volle hoeveelhedengas leveren, die benodigd zijn. Om deze reden heeft iedere gasafnemende gemeente eendagrantsoen, dat vanzelfsprekend vrij wat lager ligt dan denormale behoefte, toegewezen gekregen. • 

Er moet dus bezuinigd worden! 
Wij kunnen dat bereiken door op bepaalde uren weer detoevoer af te sluiten, doch doen dit liever niet, omdat daardoor aan vele afnemers moeilijkheden bezorgd worden. Liever vragen wij VRIJWILLIGE bezuiniging in te voeren.
Gebruikt dan ook:
a. Uw gaskachel één, of meer uren per dag NIET.b. zo zuinig mogelijk kookgas c. uw gascomfoor NIET als kachel. 
Indien iedere vèrbruiker hieraan meewerkt, behoeven geenonaangename maatregelen genomen te worden. 

Directeur �emeente-Bedrijven.
BOXTEL, 11 November 1948.
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Voor St. Nicolaas::::Cadeaux 

Het oudste en bekendste adres voor 

LUXE LEDERWAREN 

is Firma J. C. PAIJMANS 
Orthenstraat 7 8 Den Bosch 

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Voor direct gevraagd: 

Nette Meisjes 
voor I i c  h t e  werkzaamheden. 
Hoog loon Vrije bedrijfskleding 100% uitkering in de ziektewet
BOGAERTS' Cartonnagefabrlek 

■UIIQAKK!II 15 - 130XTEL 

R.K.M.V. Afd. Boxtel. 

Biljartliefhebbers. 
DINSDAG 16 NOVEMBER speelt de 

Wereld Biljartkampioene 

Mej. SCHRIER 
in Hotel "De Kei". Aanvang 8 uur. 

Nette jongen gevraagd

voor opleiding in het kruideniersvak, leeftijd 16 tot 20 jaar,
prettige werkkring en goede vooruitzichten.

Aanmelden : ALBERT HEIJN BOXTEL 

Geeft U met St. Nicolaas een foto? 
BESTEL DAN TIJDIG om 
teleurstelling te voorkomen. 

Foto-atelier JOS. W. DE KONING 
Korte Kerkstraat 10 Boxtel 

Deze week speciale Kinde r f o t o's in 
onze étalages) Stationstraat 49). 

Beheert U geld 

verstandig? 

LEG dan allereerst een
bepaald gedeelte van 

Uw inkomsten terzijde 
in een bank, waar het 
veilig is en rente draagt. 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
BANKIERS 'S-HERTOBENBDSCH 

Sinds 1737 

Il 

Il 

ARNOLD VAN KOL 

BOXTEL SCHIJNDEL 
STATIONSTRAAT 55 - Tel. 406 
MARKT 4 • Tel. 489 

ST. SERVATIUSSTRAAT 20
Telefoon 319 

Een passend St. Nicolaasgeschenk in 

Sola Zilver of Sola Massief 
IS AL TIJD WELKOM 

CASETTES TAFELGEREI voor l'.2 personen 55-delig compleet f 90,20 CASETTES TAFELGEREI voor 6 personen 29-delig compleet f 52,80TAFELLEPELS en VORKEN, door en door vlekvrij, per stuk f 1,25THEELEPELS in étui door en door vlekvrij, per 12 stuks . . f 8, 10GEBAKVORKJES in "étui, door en door vlekvrij, per 12 stuks f 8,40KAASSCHAAF in étui, door en door vlekvrij . . . . . . f 3,90SALADECOUVERT in étui, door en door vlekvrij . . . . . . . . f 6,50 IN SOLAZILVER brengen wij: COMPLETE CASETTES, THEE- EN SUIKERSCHEP, THEELEPELS, GEBAKVORKJES, GEBAKSCHEPPEN, TAFEL- ENDESSERTMESSEN, BONBONSCHAALTJES, KINDERBEKERS, EIERDOPJES, THEEZEEFJES, KINDERLEPELS EN -VORKEN, VLEESVORKJES, enz. enz. 

Het adres voor SOLA-fabrikaten is Arnold v. Kol 

'n Keurcollectie 

Klein meubelen 
stuk voor stuk leuke en p r act i s c h e  

St. Nicolaas-Cadeaux 
ziet U bij ons geëtaleerd. 

1 J. Wîlleoeen Woninginrichting
Rechterstraat 22. 

Sint Nicolaas staat mei een zeer 
uitgebreide collectie voor U gereed! 

Onze étalages en een speciale 

cadeau�stand in de zaak helpen

U met e e n  idée voor een 

WELKOM GESCHENK. 

Fa. A. v. VLEl�KEN, BOXTEL 
JUWELIER • HORLOGER BOSSCHE WEG 10 

•

1 



DE NIEUWE BIOSCOOP 

Vrijdag 12 Nov. 1 8 uurZaterdag 13 Nov.\ 
Zondag 14 Nov .. 

4, 6 en 8 uu 

Vivien Leigh en Robert Taylo 
in 

Waterloo Bridge 
18 jaar. 18 jaar. 

Maandag t/m Woensdag 
8 uur 

Peter Lorre, in 

Schimmenjacht 
18 jaar. 18 jaar. 

Zondag 2 uur 

Kinderfilm 
�EN METRO GOLDWYN MAYER FllN 

BOXTEL'STONEEL 
speelt in De Ark op Dinsdag 16 
en Woe�sdag 17 Nov. a.s., 8 uur 

Water in de Woestijn 
Toneelspel in 3 bedrijven 
van JAN NIEUWENHUIS. 

Een spel van liefde, spannende romantiek en 
ontroering, in een pracht van Oosterse kledij. 
Regie: P. PRINCE. Grime: TH. v. LAMOEN. 

Prijzen f 1,50 en f 1,-
Plaatsbespreken op 15, 16 en 17 Nov. van 12-1 
uur aan de zaal. 

Voor St. Nicolaas geschenken 
Ziet onze St. Nicolaas,étalage. 
Wij hebben ruime keuze in: 

Gouden, Zilveren en Pleet geschenken 
H.D.Z.,trouwriogen, zonder inlevering van goud.

Zo juist ontvangen:

Pendules groot en klein

Electrische Klokken verschillende modellen

F. P. v. Langen, Stationstraat 62 
HORLOGERIE, OPTIEK, GOUD EN ZILVER 

ST. NICOLAAS NADERT 

EEN FOTO 
voor Uw OUDERS of VERLOOFDE of van Uw 

kinderen, is een mooi en blijvend geschenk. 

Wij zijn ingericht met het nieuwste moderne 

décor als achtergrond. 

OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN 

Foto-Atelier VAN EL TEN 
STATIONSTRAAT 9 BOXTEL 

Moeders! 

Vooc de wintwnaanden 

Nappa Herenhandschoenen 
in: flanel gevoerd 

vacht gevoerd 
ongevoerd 
wol gebreid 

Jongensmutsen van leer en kunstleer. 
B,schermt Uw kind tegen konde en regen. 

H. v. Eijck::de Louw
Breukelschestraat 42, Boxtel 

St. Nicolaas nadert! 
Komt daarom eens kijken naar onze uitgebreide 
collectie LEDERWAREN zoals: 

PORTEFEUILLES PORTEMONNAIES 

SIGARETTENKOKERS - HERENRIEMEN 

HONDENLIJNEN BOEKENTASSEN 

BOODSCHAPPENTASSEN - REIST ASSEN 
en HANDTASSEN. 

Voor zo'n nuttig geschenk slaagt U bij: 

HE IJ MANS, Breukelsestraat

EDAH 
GEEFT U 

5 SOEPBLOKJES 

BIJ ELKE 500 G R. VERMICELLI 

EN BOVENDIEN! 

Plll✓SVE. 

GELDIG VANAF DONDERDAG 11 TOT 

EN MET ZATERDAG 20 NOVEM�ER 

De Kruidenier ZORGhoorUI 

Geen moeite meer met 
,,Levertraan" 

met "SANOSTOL'' 
'
n 

:J!,cit,, MOET van de VAKMAN komen

En dat is Van Maaren zal 't beter gaan. 

"W""" �

.

),. r 1/[rl/TEIIJTI/ J7 
.PE NOLffl" ,�.,,BOXTEL TE/.361 

� 

DAN IS HIJ GOED! 
DAT WEET IEDEREEN 

VAN MAAREN - Vughterstraat 25 - 's-Hertogenbosch 

STEUN- r Een passend geschenk ..... . 

ZO LE N Voor Elck wat wils ..... . 
naar afdruk 

VAN MAAREN 
VUGHTERSTRAAT 25 

DEN BOSCH. 

Accountantskantoor 

H. Cuppen
Bijkantoor Boxtel 

Prins Bernhardstraat 32 
Telefoon 512 

Inrichten, controleren en 
bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Wij brengen U voor de a.s. St. Nicolaas 
PRACTISCHE CADEA UX 

Overvloed in textiel is er  nog niet, dus stel 
niet uit met het kopen van Uw surprises. 

F. J. WITTEVEEN'S 
' 

Manufacturen en Confectiebedrijf 

Stationstraat 18 Boxtel 

Zie onze speciale St. Nicolaas-étalage. 

,,DE OOIEVAAR" 
Wij brengen voor de a.s. ST. NICOLAAS een 
keurcollectie Cadeaux, nuttig en smaakvol. 

Voor Uw baby en kleuters 
Hobbelzwanen 
Kinderstoeltjes 
Idem met toilet 
Torck kinderstoelen 

15,50 

5,50 
15,40 

37,50 

Boxen met bodem 

Wiegespreitje in verpakking 

Plastic boxmatrasjes 

33,80 

6,70 

10,27

Voor de groten, verloofden en gehuwden 
Ligstoel met kussens vanaf 
Theebeurzen in stof en plastic 

52,00 

vanaf 9,90 

Rooktafel met garnituur 
Boekenkasten, vanaf 

39.00 

87,50 
1'.2,75 

Tafelkleden vanaf 
Tafelkleden, grote maat, wol, 

8,50 

Bijzet- en Bloemtafels, vanaf 
Dames fauteuil, iets aparts 
Kapstokken, in alle denkbare 

119,50 

vanaf 24,50 uitvoeringen, vanaf 19,75

Tevens brengen wij in onze manufacturenafdeling een grote 
sortering in prima artikelen, als: 

Nappa en wollen heren en dameshandschoenen, 
voorgetekende kussens, kleedjes, theewarmera en 
ontbijtlakens met borduurgarens, dames-pullovers, 
zeer aparte kanten kragen en jabots, een mooie 
collectie sjaals, overhemden, zelfbinders, enz. enz. 

Wij stellen er prijs op, U, de komende drukke dagen zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. Een bezoek aan onze magazijnen 
zal altijd de moeite belonen. 

Fa. A. P. van den Boomen-Resink 
Stationstraat 43 • Boxtel. 

Magazijn DE BIJENKORF 
BOXTEL ARNOLD VAN KOL SCHIJNDEL

STATIONSTRAAT 55 • Tel. 408

MARKT 4 • Tel. 488 

ST. SERVATIUSSTRAAT 20 

Telefoon 319 

De grootste sortering, de beste kwaliteiten, de laagste 
prijzen in speelgoederen, Glas, 

ARNOLD VAN KOL Porselein en Aardewerk vindt U bij 

Slechts een kleine greep uit onze speelgoederen 
Poppen vanaf 0.65 tot 17,50 

De mooiste soorten en uitvoeringen 

Babypoppen 4,90, 6,50, 10,50, 14, -
Babypoppen 

gummi, onverslijtbaar 16,10 

Poppenwagens 
vanaf 4,45, 4,95, 5,95, 7 .75, 9,50 

Poppenwiegen 
reeds in de prijs van 4,95 

Schommelwiegen, 
Frisse kleuren 1,45, 2,50, 3,50, 5,50 

Poppenwandelwagen 

Kruiwagens in 6 maten vanaf 2,85 

Kruiwagen, extra groot met spaak-
' wielen, zeer sterk 16,50, 18, -

Trektafel met knikkers 3,90, 4,90, 7,75 

Tafelbiljards 6,50 

Bouwdozen 1,50, 1,95, 2,40, 
3,50, 4,75, 7,50

Blokkendozen 
0,50, 0,75, 1,50, 2,50, 

Garage met schuifdeuren 
Blokkenwagens met 6 gekleurde 

blokken 

3,-
3,75

1,35 

verschillende soorten vanaf 3,75 
Paard en wagens 

Serviesjes zeer mooi 2,35, 3,50, 6,50 
3,5o, 4,50, 6,50, 7,50, 8,50 

Ameublementjes 2_25, 3,25 
Pluche beren grote maat vanaf 3,75 

Kip-auto's 2,75, 3,25, 3,95, 4,75
Winkels met kruidenierswaren Melkauto's 2,75, 3,75, 5,50, 12, -

1,75, 4,25, 5,50, 7,50 Kegeldozen reeds vanaf 2, -
Weegschaaltjes 0,90, 1,75, 2,75 Beestjes van hout op wielen 
Gewichtjes in doos 0,55 in bonte kleuren 0,50 

Schoolborden in 6 verschillende ' Voetballen 2,50, 3,50 

soorten vanaf 1,95, 2,25, 2,50, Klappistolen 2,25 

3,50 11,50, 13,50 Hamertje Tik vanaf 1, - , 1,25, 1,75

Bromtollen, zeer leuk 1,50, 1,95, 3,75 Trekwagens 0,95, 1,50, 2,50, 3,50 

Poppentafel met 2 stoelen 5,25 Trommels met 2 stokjes 2,15 

Poppenlegkast 5,50 Timmerkaarten 1,20, 2, - , 3.75 
Keukengarnituurtjes 2,75, 3,75 Grote beklede paarden 8,65, 10,50 
Keukenkachels 3,50, 7,30 Houten treinen in alle prijzen 
Kraaltjes in doos Tafeltennis vanaf 8, -

0,55, 0,70, 0,90, 1,10, 1,90 Tennisballen 0,30 

Leien, zeer sterk 0,50, 0,60, 0,75 Drukdozen 0,95, 1,50, 2,50, 2,95 

Telramen 1,45, 1,95, 2,25 Constructiedozen STRUC en 
Weefdozen 1,60, 2,15, 3,10 ELMEC 3,50, 5,50, 6,-, 12,-
Kinderpost, zeer aardig 0,95, 1,45, 1,95 Schoolétui's in leder en plastic 
Springtouwen 0,49, 0,65, 0,95, 1,25 Kwartetspelen 
Rolbellen en roulleins 2,40, 3,50, 3,90 verschillende soorten 0,70 

Leesplankjes vanaf 0,45 Dam- en schaakborden 0,35, 1,00, 2,40 
Sponzendozen 0,45 Damstenen 1,20 
Zand-, zeep- en sodastellen 1,20 Schaakspelen 6,90 
Koffie-, thee- en suikerbussen 1,05 Schooltassen 9,90 

GROTE SORTERING SPELEN van 0,50, 0,85 en 1, -
DE BEKENDE JUMBOSPELEN brengen wij in 30 verschillende uitvoeringen 

AUTOPEDS op luchtbanden 49, -

AUTOPEDS op bronzen lagers 18,75 

HOBBELPAARDEN, 
pracht uitvoering 15, - , 22,50 

Voor de DAMES brengt de Sinti 

BAKFIETSEN met chroom stuur 
en spatborden 52,50 

BAKKERSWAGEN 
met opklapbaar deksel 56,50 

KINDERFIETSJES in alle prijzen 

PORTEMONNAIES - PORTEFEUILLES - DAMESTASSEN - ZAKTOILETS 
"BOLDOOT" EAU DE COLOGNE - PARFUMS - POEDER - POEDERDOZEN 
MET DONSJE - BROCHES - KETTINGTJES - ARMBANDEN - VULPEN
NEN - VULPOTLODEN - PHOTO ALBUMS en nog honderden andere leuke 
en nuttige Cadeaux. 
Voor de HEREN: PORTEMONNAIES - PORTEFEUILLES - ACTETASSEN 
RIEMEN - SIGARETDOZEN - SIGARET-AANSTEKERS - VULPENNEN 
VULPOTLODEN - PIJPEN - SCHEERDOZEN - BRILLANTINE - ROOK
STANDAARDS - BOORDENDOZEN - MANCHETKNOPEN enz. enz. enz. 

oor elk assend Cadeau slaa t U bï Arnold van Ko 



Bijlage 
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Middenstandsappèl 
Op niet minder dan een en twintig 
plaatsen in ons diocees wordt rond 15 
November een groot Middenstandsap
pèl gehouden. Voor de kring Boxtel zal 
deze bijeenkomst gehoudc,1 worden op 
Zondag 14 November in Oisterwijk. 
Alle Boxtelse georganiseerde middenstan
ders hebben een persoonlijke uitnodiging 
thuisgekregen en worden in grote getale 
verwacht. Op de laatste ledenvergade
ring, waar van de 102 geregistreerde le
den 20 leden aanwezig waren, is voor 
dit kringappèl propaganda gemaakt. 
Middenstanders, het wordt hoog tijd, dat 
we eens ontwaken uit de grote onver
schilligheid, die er heerst in onze krin
gen. Er staat iets te gebeuren, wat straks 
ook u ten zeerste zal aangaan: Men is 
bezig met de organisatorische nieuwbouw 
op het bedrijfsgebied in ons land. Een 
wetsontwerp publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie staat op stapel. Is het niet 
dringend nodig, dat ook gij over de be
tekenis en de werking hiervan persoon
lijk op de hoogte zijt? 
Ons Hoofdbestuur heeft zich de moeite 
getroost, om u de gelegenheid te geven 
hiervan kennis te nemen en de afdeling 
Oisterwijk heeft de organisatie van het 
Middenstandsappèl ter hand genomen, 
om ook u de kans te geven voldoende 
over het Middenstandsprobleem te wor
den ingelicht. En zoudt gij maar rustig 
weer thuis blijven zitten, om anderen 
het werk en de mislukking te laten. 
Dat mag niet en dat kan niet!!!! Daarom 
op a.s. Zondag zoveel mogelijk Midden
standers met vrouw en kinderen naar 
het Middenstandsappèl te Oisterwijk! 
In de Katholieke Kunstkring zal worden 
gesproken door Pater Simeon O.F.M. 
over de roeping van de principiële vak
en standsorganisatie in deze tijd en door 
Drs. H. Goldschmidt over het wetsont
werp publiekrechtelijke bedrijfsorganisa
tie. Twee onderwerpen, voor de katho
liek georganiseerde van het grootste be
lang. Het geheel zal worden omlijst door 
het Symphonie Orkest van de Katho
lieke Kunstkring te Oisterwijk. Deze ver
gadering vangt aan om 4 uur en wordt 
gesloten om half 7. Zet nu uw bezwaren 
eens op zij. Laat nu uw uitvluchten eens 
achterwege. Schakel uw eigen belang 
eens uit en zorgt dat Boxtel in Oisterwijk 
goed vertegenwoordigd is. Misschien dat 
ge dan ook een enthousiaster lid gaat 
worden van uw eigen plaatselijke afde-
ling ...... Misschien dat ge dan eindelijk 
eens gaat beseffen, dat op de ledenver
gaderingen ook uwe problemen behan
deld worden...... En misschien kunnen 
we dan op onze eigen vergaderingen 

door een beter bezoek van de leden 
eens wat meer succes boeken . .... . 
Wat moet u ervoor doen? och, het is 
zo gemakkelijk. De uitnodiging hebt u 
thuis. U zorgt alleen, dat u om half 4 
op het station aanwezig bent, en het 
toegangsbewijs doet in Oisterwijk voor 
u de rest. Spreekt het af met enkele
collega ·s en zo gemakkelijk naar Oister
wijk!

Adviseur. 

VITAMINEN 
Kleine oorzaken. grote gevolgen 

Het is een verdienste van de Neder
landse Nobelprijswinnaar Eykman ge
weest, het eerste vitamine ontdekt te 
hebben. Er zal tegenwoordig wel nie
mand meer zijn, die nog nooit van vita
minen gehoord heeft! 
Wat zijn deze vitaminen dan wel, wat 
voor taak hebben zij bij onze voeding 
en waarom zijn ze dan zo belangrijk? 
Het was reeds lang bekend, dat in vroe
ger eeuwen de bemanning van onze 
schepen op poolexpedities, de verdedi
gers van een belegerde vesting, kortom 
al diegenen, die gedwongen waren zich 
gedurende langere tijd met geconser
veerd voedsel, pekelvlees enz. in 't leven 
te houden, op de duur het slachtoffer 
werden van een eigenaardige ziekte, die 
zich uitte in het losraken van de tanden, 
bloedingen van het gezwollen tandvlees 
en een verzwakt beenderstelsel. Deze 
ziekte, de scorbut, in de volksmond 
"scheurbuik" geheten, trad ook dan op 
wanneer de getroffen personen voldoen
de voedsel hadden om zich in 't leven 
te houden. Gaf men de lijders aan 
scheurbuik verse groenten, tomaten, ci
troenen of sinaasappelen te eten, dan 
trad een voorspoedige genezing op; de 
scheurbuik verdween spoorloos. 
Wij weten thans, dat scheurbuik niet 
door ondervoeding wordt veroorzaakt, 
maar door het gebrek aan een stof, het 
vitamine C genaamd, die in geconser
veerd voedsel niet aanwezig is, wel 
daarentegen rijkelijk in verse groenten 
en fruit. 

EEN VITAMINEN-ALFABET. 
In tegenstelling met ons "gewone" voed
sel, is onze behoefte aan vitaminen zeer 
gering. Of liever: zeer geringe hoeveel
heden ervan zijn in staat ons tegen be
paalde ziekten te beschermen. Zo wordt 
de behoefte aan het bovengenoemde vi
tamine C op ongeveer 40 mgr per dag 
geschat. 
Naast het vitamine C kennen wij v�
daag nog vele andere vitamines. Het vita
mina A, dat vooral voorkomt in boter, 
levertraan en eierdooier, bevordert de 
groei en afwezigheid daarvan veroor
zaakt vermagering, tand- en oogziekten. 
Vele groenten zoàls peentjes en vele 
vruchten bevatten stoffen, waarvan ons 
lichaam dit vitamine kan maken. 

• Andere zijn het vit. Bi, het eerste door
Eykman ontdekte vitamine; het vit. D.
dat vooral voorkomt in levertraan, in
melk en roomboter en bestraalde voe
dingsmiddelen, behoort wel tot de meest
bekende. Gebrek aan deze laatste stof
verooraakt de bekende "Engelse ziekte"
(rachitis), die bij opgroeiende kinderen
het beenderstelsel verzwakt, hun been
deren krom doet groeien en de aanlei
ding wordt tot een slecht ontwikkeld
gebit.
Weer een ander, het vitamine K, bevor
dert het stollen van het bloed en ver0 

hindert zo, dat wij aan verwondingen
dood zouden bloeden.

IN 'T VOORJAAR STERVEN 
MEER MENSEN .... 

Men kent tegenwoordig nog tal van 
andere vitaminen. Van vele is de opbouw 
en samenstelling bekend, zodat wij in 
staat zijn deze onmisbare bestanddelen 
onzer voeding in het laboratorium te 
synthetiseren. 
In het voorjaar, wanneer verse groenten 
en fruit schaars geworden zijn, doet het 
gebrek aan vitaminen, vooral aan het vit. 
C, zich duidelijk gevoelen. De sterfte 
neemt in deze tijd aanmerkelijk toe en 
ook de "voorjaarsmoeheid" wordt door 
sommige geleerden aan vit. C-gebrek 
toegeschreven. 
Maar in de zomer en de herfst en tot 
laat in de winter halen wij onze schade 
weer in; onze "honger naar vitaminen" 
- deze wonderlijke stoffen, die in dik
wijls ontzettend kleine hoeveelheden ons
behoeden voor grote gevolgen - wordt
dan weer voldoende gestild!

Sociale Verzekeringen 
DE INVALIDITEITSRENTE. 

De verzekerde, die invalide is, heeft, 
wanneer hij 150 premiën in rekening kan 
doen brengen, recht op invaliditeitsrente. 
a. indien er geen vooruitzicht bestaat op
zodanige toeneming zijner arbeidskracht,
dat hij ophoudt invalide te zijn, dat is
dus blijvende invaliditeit.
b. indien de invaliditeit onafgebroken
een half jaar heeft geduurd, tijdelijke in
validiteit.
Herhaaldelijk wordt mij gevraagd, of de
aanvraag om invaliditeitsrente niet eerst
mag worden gedaan, indien men een jaar
ziek is. Inderdaad bij ziekte kan de aan
vraag eerst na een jaar worden gedaan,
daar men gedurende een vol jaar uitke
ring ingevolge de Ziektewet ontvangt
van 80%.
Er doen zich echter andere gevallen voor.
Iemand is voor eigen rekening ga,,n
werken, waardoor dus zijn ziektever:1:c
kering is opgehouden. Hlj heeft . edmr
zijn rentekaart aangehouden en heeft de
vereiste 150 zegels in totaal geplakt,
wordt nu déze man ziek, dan knjgt hij
van'"clfsprekend geen ziektngelJ, doch
kan wel na een half jaar m het geno: vvn

• invaliditeitsrente worden gesteld.
Hc�zelfde geldt voor iemanü, Jie geen
ziektngeld ontvangt omd:it. hij WCÇ((·n5
het overschrijden der 100:1grem (f 3�'50)
daarvoor niet in aanmerking komt. Ook
deze man kan na een ½ jaar een aan
vraag indienen voor Invaliditeitsrente.
Een ander geval is, wanneer iemand ar
beidsongeschikt is of nog voor 70 % is,
tengevolge van een ongeval. Indien hij
een half jaar in die toestand verkeert,
komt hij eveneens voor invaliditeitsrente
in aanmerking.
Gevallen doen zich voor, dat voor ver
zekerde bij het intreden der arbeids
ongeschiktheid, hetzij door ziekte of on
geval, nog geen 150 zegels zijn geplakt.
Het is dan zaak, dat hij zelf het ont
brekende aantal plakt, dat is zijn goed
recht.
B.v.: Iemand heeft 90 rentezegels op zijn
rentekaarten en wordt ziek. Na een jaar
ziek te zijn geweest, heeft hij er in totaal
90 + 52 = 142, immers tijdens ziekte
plakt de ziekenkas, bij welke zijn laatste
werkgever was aangesloten. Nu hij dus
geen ziekengeld meer krijgt komt hij 150
-142 = 8 zegels te kort voor invalidi
teitsrenten. Indien hij nu 8 weken, weke
lijks een zegel zelf plakt heeft hij het
vereiste aantal van 150 en kan dan de
aanvraag om rente indienen. Hij kan na
beëindiging van het ziekengeld de 8
zegels op de rentekaart niet ineens plak
ken. Hij moet er 8 weken over doen.
Zij die invalide zijn tengevolge van on
geval of ziekte en nog geen 150 zegels
op de rentekaarten hebben, worden in
hun eigen belang aangeraden, zelf door
te plakken, bij ongeval onmiddellijk, bij
ziekte na een jaar.

H. V. d. K.

PAROCHIE-AGENDA 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 

Zondag 14 November 1948 
Vandaag zijn de HH. Missen om half 7, 
kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de 
Hoogmis, die zal worden opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
Vandaag gaat in alle HH. Missen de 
2e schaal voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke bizonder in de 
milddadigheiJ van de gelovigen wordt 
aanbevolen. Vandaag na de Hoogmis is 
het vergadering van de zelatricen van de 
Retraitepenning in het K.JV.-huis. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. A.s. Zondag, 21 November, zal 

, in verband met het veertig-jarig bestaan 
van de K.A.B. afd. Boxtel, de Hoogmis 
om 9 uur zijn, terwijl er om half 11 een 
stille H. Mis zal worden opgedragen. 
Ter voorbereiding op het Feest van 
Kerstmis zullen in onze parochie Ad
vents-conferenties worden gegeven ·door 
een Pater Capucijn. Nadere bizonder
heden zullen hierover tijdig worden be
kend gemaakt. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro-

zenhoedje. Zaterdag is er gelegenheid 
tot biechten van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half. 3 tot 3 uur. 
Wij willen er nog eens op wijzen, dat er 
gelegenheid bestaat, om HH. Missen te 
bestellen iedere Zondag na alle stille 
HH. Missen, dus niet na de Hoogmis. 
Door de week worden geen HH. Missen 
aangenomen, ook niet bij de koster. 
Nu de centrale verwarming in onze kerk 
weer aan is, zal het z.g. Katechismus
deurtje voortaan gesloten blijven, opdat 
zo weinig mogelijk warmte verloren gaan 
zal. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 
jrgt. voor Catharina van Griensven; z.a. 
gel. H. Mis v. overl. ouders en dochters; 
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor Hen
rica van Stekelenburg-van Duren; om
half 8 gel. jrgt. voor Hendricus v. cl.
Langen berg; z.a. gel. H. Mis voor Jo
hanna de Laat-van Kempen; om half 9
gel. mndst. voor Johanna Kusters-de
Kort. 9 uur gel. H. Mis bij gelegenheid
van de opening van de R.K. Schilders
school St. Lucas, om God's zegen hier
over af te smeken.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Henricus Dekkers; z.a. gel.
jrgt. voor Lambertus de Bresser; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Justinus v.
d. Eerden; om half 8 gel. H. Mis voor
Arnoldus van Kempen en Maria de Laat;
z.a. gel. H. Mis voor de overleden fa
milie van Beek-Mertens; om half 9 gez.
H. Mis tot bizondere intentie uit dank
baarheid; om half 11 Plechtige Huwe
lijksmis.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef.
gez. jrgt. voor Petrus van Oerle; z.a.
gel. H. Mis voor Hendricus van Engelen
te Vught overleden; H. Hartaltaar gel.
H. Mis voor Tonnie Blummel; om half
8 gel. H. Mis voor de jongens in Indië 
v.w. Maria's Biddend Leger; z.a. gel.
jrgt. voor Gerardus Smits; om half 9
gel. H. Mis voor Henri W eyers.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
rondst. voor Rosalie de Haas-Selhorst;
z.a. gel. mndst. voor Maria v. d. Loo
v. d. Langenberg; H. Hartaltaar gel.
mndst. voor Adrianus v. d. Meyden;
om half 8 gel. H. Mis voor Gerda Ver
hagen te Udenhout overleden; z.a. gel.
mndst. voor Gerardus van Brunschot;
om half 9 gez. mndst. voor Elizabeth
van Kleef.
VRIJDAG: kwart voor 7 gez. rondst.
voor Johanna Theuwkens-van Dijk; z.a.
gel. H. Mis voor Antonius de Visser;
H. Hartaltaar gel. H. Mis voor de 3 ge
sneuvelden van de Eindhovenseweg; om
half 8 gel. jrgt. voor Cornelia van Rooy
van Schayk; z.a. gel. H. Mis voor de
overleden leden van de St. Elizabeth
vereniging; om half 9 gel. H. Mis voor
Sjaak van Vlerken.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Caspar v. d. Aker; z.a. gel.
H. Mis voor Cornelis Voermans; H.
Hartaltaar gel. H. Mis voor Harrie v. d. 



Wetering; om half 8 gel. jrgt. voor Eve
rardus Leermakers; z.a. gel. H. Mis v. 
Franciscus Verheyden; oin half 9 gez. 
H.Mis tot bizondere intentie; z.a. gel.
H.Mis voor de overleden familie v. d.
Meyden-Mandos; om half 10 Huwelijks
mis.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Johannes van 
Boxtel. Dinsdag gel. mndst. voor Jose
fina de Lang. Woensdag, Donderdag, 
Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis voor de 
overleden familie van Cornelia Renders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes Henricus van 
Breugel geb. en won. te St. Michiels
Gestel en Johanna Cornelia van der 
Staak geb. en won. in deze parochie, 
waarvan heden de 2e afkondiging ge
schiedt. Johan Cornelis v. cl. Meyden 
geb. en won. in de par. van het H. Hart 
en Barbara Johanna Antonia Mandos 
geb. en won. in deze parochie; Reinier 
v.d. Langenberg geb. en won. in deze
parochie en Antonia Wilhelmina van
Crey geb. te Essen (Duitsland) en won.
in deze parochie; Adrianus Marinus van
Hal, weduwnaar van Wilhelmina de Wit
geb. en won. in deze parochie en Johan
na Gerardina Boesing uit de parochie
van St. Willibrord te Ter Apel, 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. 

26e Zondag na Pinksteren. 
(H. Mis v. d. 6e Zondag na 
Driekoningen). 
14 November 1948. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 de Hoogmis 
(met volkszang). 1 e schaal voor de kerk, 
2e schaal voor bijzondere noden. 

Ün__!!liddellijk na de Hoogmis Santa 
Teresa voor de meisjes in de kap'el van 
de zusters Ursulinen, om kwart voor 12 
H.Familie voor de jongens in de kerk.

Vanavond om 7 uur het Lof, voor
onze jongens en mannen in Indië. 

Donderdag feest van de wijding 
van de basilieken van de H.H. Petrus 
en Paulus: dat zijn de St. Pieterskerk en 
de St. Paulus-buiten-de-muren te Rome. 

Vrijdag -feest van de H. Elisabeth, 
dochter van de Hongaarse koning An
dreas II en weduwe van de Thüringse 
Landgraaf Lodewijk ( t 1227), overleden 
17 November 1231, 24 jaar oud. Reeds 
27 Mei 1235 door Paus Gregorius IX 
heilig verklaard. 

Repetitie van de zangeressen van de 
H.Familie -meisjes -om half 8.

De openschaalcollecte van vorige Zon
dag bracht op het prachtige bedrag van 
f 546,-, waarvoor onze liefdadige pa
rochianen hartelijk dank wordt gezegd. 

ZONDAG 14 Nov.: 6 uur lezende 
dienst; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 

. tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur 

l.d. voor Maria v. d. Langenberg-v, d.
Meyden vanwege de processie Boxtel
Ulecoten; kwart over 9 l.d. tot bijzon
dere intentie; half 11 Hoogmis voor
Willem Mathijssen vanwege zijn zoon in
Indië.

MAANDAG 15 Nov.: 7 uur l.d. voor 
Cato v. cl. Wouw; Ld. voor de Heer Jan 
Baayens; l.d. voor Harry v.d. Wetering; 
kwart voor 8 l.d. voor Johannes van Hal; 
!.cl. tot behouden terugkeer uit Indië; 
half 9 l.d. voor Jan v. d. Linden. 

DINSDAG 16 Nov.: 7 uur l.d. voor Bar
tholemeus Langewerf en Petronella v. d. 
Plas; I.m. voor Henrica v. d. Broek; I.m. 
voor Theodorus Barten; kwart voor 8 
Ld. voor Petrus Brekelmans te Udenhout 
overleden; l.j. voor Antonius van Handel 
en Maria v. d. Oetelaar; half 9 l.j. 
voor Leonardina van Weert_-van Grins
ven. 

WOENSDAG 17 Nov.: 7 uur l.j. voor 
Wilhelmina van Uden-v. d. Brugge en 
Anna de dochter; l.d. voor overleden 
ouders; I.m. voor Martinus van Eynd
hoven; kwart voor 8 l.d. voor Johanna 
v.d. Sande-Merks; Ld. voor Henricus
van Weert; half 9 l.d. voor Anna Maria
Klaassen-Deters te Nijmegen overleden.

DONDERDAG 18 Nov.: 7 uur gez. j. 
voor Paulina Verhoeven-Linssen; l.j. voor 
de Heer Lambertus Goossens en Mej. 
Dini de dochter; Ld. voor Johanna Bo
gaards; kwart voor 8 l.j. voor Johanna 
Maria Driessen-Willems; Ld. voor de 
overleden familie Robben-van Schijndel; 
Half 9 l.d. voor Marinus van Esch. 

VRIJDAG 19 Nov.: l.d. voor Willem 
Mathijssen. Ld. voor Martina van Meurs
v. d. Eerselaar; l.d. voor Martinus Ver
meulen vanwege de buurt; kwart voor 8 
l.j. voor Joanna van Haaren-Schoen
makers; Ld. voor Rosalia Hermes-Schül
ler; half 9 Ld. voor de heer Antoon van
Rooy.

ZATERDAG 20 Nov.: 7 uur l.d. voor 
Henrica van Rooy-v, d. Laak; I.m. voor 
Maria Langenhuizen-Stüpp; I.m. voor 
Johanna van Heeswijk-Covers; kwart 
voor 8 l.j. voor Anna Maria van Beljouw
v. d. Struik; Ld. voor Rosalia Hermus
Schüller; half 9 l.d. voor Piet v. d. Kruis. 
PAR. H_ LAMBERTUS, GEMONDE. 

26e Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor Welzijn 
der parochie; 10 uur jrgt. voor Marinus 
v. Oorschot.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Wilhel
mus v. Abeelen.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmina
hsvr. van Wilhelmus v. Abeelen.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Marga
retha v. Abeelen.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Hen
dricus Schellekens.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Martina
hsvr. van Martinus Schellekens.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Clasina
v. d. Eerden.
Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Adriana v. Kessel;

Dinsdag H. Mis voor Joannes v. d. 
Eerden, Broederschap H. Hart; Woens
dag H. Mis voor Henrica v. Logten; 
Donderdag H. Mis voor Cornelis Fick; 
Vrijdag H. l\1is voor Johanna Fick; Za
terdag H. Mis voor Catharina Fick. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

26e Zondag na Pinksteren 1948. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Petrus 
Laus; half 9 H. Mis, waarbij de kerk 
met 'n kaars wordt vereerd voor Francis
cus Schalkx, in Duitsland overleden; 10 
uur de Hoogmis tot intentie van de pa
rochianen. De eerste schaal is voor onze 
eigen kerk; de 2de voor B. N. 
Heden vergadering van St_ Vincentius
vereniging. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's 
zegeningen te verkrijgen over Orion en 
de kapel v. Stapelen. 
MAANDAG: 7 uur H. Mis voor Adriana 
v.Kessel-Smits te Gemonde overleden;
8 uur plechtig jrgt. voor de heer Petrus
Johannes Maas en mevrouw Maria de 
Werd.
DINSDAG: 7 uur H. Mis v.w. toneel
club van "Orion" voor Gerardus Ley
ten; 8 uur gez. H. Mis v.w. de kinderen
voor Johanna v. Heerebeek-de Beer.
WOENSDAG: 7 uur H. Mis ter ere v.
d.H. Bernadette voor 'n zieke; 8 uur H.
Mis voor zieke moeder en zoon. Hierbij
wordt de kerk met 'n kaars vereerd.
DONDERDAG: 7 uur H. Mis voor
overleden ouders; hierbij wordt de kerk
met 'n kaars vereerd; 8 uur jrgt. voor
Antonius Schalx uit deze parochie. Hier
bij wordt de kerk met 'n kaars vereerd.
VRIJDAG: 7 uur H. Mis uit vriendschap
voor mej. Anna Maria Peijnenburg-v. d.
Sande; 8 uur H. Mis ter ere v. d. H.
Elisabeth voor overleden leden v. d. St.
Elisabeth-Stichting.
ZATERDAG: 7 uur H. Mis voor onze
jongens in Indië. Deze H. Mis is volgens
de verlangens geuit in de St. Theresia
bus van onze vrienden v. cl. soldaten; 8
uur wekelijkse H. Mis voor Maria de
Punder-Huige.
Elders zullen nog geschieden: één H.
Mis tot intentie v. d. leden der God
vruchtige veremgmg ter ere v. d. H. 
Theresia op Donderdag 18 November.
Alsnog één H. Mis tot bijzondere in
tentie.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Maria de Punder-Huige alhier,
Adriana v. Kessel-Smits te Gemonde, de
heer Gijsbertus Spierings te Utrecht en
Henricus Weyers in de parochie St. Pe
trus te Boxtel en Johannes Bax te
Liempde overleden.
Biechthoren van half 3 tot 4 en van 5 tot
half 7; daarna Lof met rozenhoedje om
het communisme af te weren en opbloei
van het vèrenigingsleven op katholieke
grondslag te verkrijgen.
In deze maand zullen de zelatricen ter
ere v. d. H. Theresia de jaarlijkse con
tributie van de leden ophalen en afdra
gen. Bidden we met de leden dagelijks

het schietgebed van de leden dezer ver
eniging: H. Theresia, bid voor mij, opdat 
ik eenvoudig van harte worde. 
Wij herinneren U er nogmaals aan, dat 
op 22, 23 en 24 November a.s. in ons 
parochiehuis "Orion" lezingen gegeven 
worden voor de ouders door de Wel
Eerw. Pater Venantius. 
De leden van de K. A. zullen van te 
voren bij U aan huis komen. Maakt allen 
gebruik van deze nuttige oudersavonden 
PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING. 
LIEMPDE.-

26e Zondag na Pinksteren, 14 Nov. 
ZONDAG: half 7 l.j. Ant. Thomassen; 
8 uur I.m. tot welz. der par.; 10 uur z.j. 
voor Ant. v. Houtum-de Laat; 3 uur Lof, 
daarna jongens-congreg. met kruisweg
oefening voor de overleden leden. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. 'voor Ar
noldus v. cl. Wiel; half 8 z.j. Johanna 
Maria Lamb. Bakx; 8 uur l.j. voor Hen
rica Ant. Thomassen. 
DINSDAG: 7 uur mnclst. voor Corn. v. 
Abeel en; half 8 I.m. voor Adr. v. Berkel 
als over!. lid van de Retraitepenning; 8 
uur l.j. voor Johanna Marinus v. Oir
schot; 9 uur z. huwelijksmis. 
\'v'OENSDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Marinus Traa; half 8 z. mndst. voor Mi
chiel v. cl. Velden; 8 uur I.m. Joh. Bakx 
als over!. lid der proc. van Kevelaer. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Corn. v. cl. Vleuten; half 8 z.j. Petrus 
Pijnenburg en Maria de hsvr. 8 uur I.m. 
Adr. v. Berkel als over!. lid der Congreg 
van 0. L. Vrouw. 
VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Ant. van 
de Pas; half 8 z.j. Marinus Timmer
mans; 8 uur I. mndst. Frans v. cl. 
Meijden. 
ZATERDAG: 7 uur z.mndst. voor Joh. 
v. d. Biggelaar; half 8 ·z.j. voor Anna
Maria Marinus Timmermans; 8 uur
l.mndst. voor Gerardina Tinnebroek
ZONDAG: half 7 I. mnclst. voor 1\1ar
tinus der Kinderen; 8 uur l.mndst. voor
de Wed. G�rtruda Petrus Kreyveld; 10 
uur Hoogmis tot welz. der parochie. 

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag 7 uur I.m. Joh. Bakx. Dinsdag 
7 uur I.m. over!. familie Marinus Habra
ken. Woensdag 7 uur I.m. Joh. v. cl. Big
gelaar-v. Mensvoort. Donderdag 7 uur 
I.m. overleden leden der proc. van Bok
hoven. Vrijdag 7 uur I.m. Adr. v. Berkel
als over!. lid der broederschap: Moeder
van Goeden Raad. Zaterdag 7 uur l'.m.
Adr. v. Berkel als over!. lid der proc.
Bergen op Zoom naar Sittard Zondaa •
7 uur I.m. voor Joh. Bakx als· over!. lid
der processie van Bokhoven
Zaterdag onder de H. Mis ;an 8 uur al
gemene H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdagmor
gen 8 uur, de meisjes. Vrijdagmorgen 8
uur.
Deze week zullen de kerkmeesters rond
gaan om het kerkegeld. Tevens zullefl zij
de contributie ophalen bij de leden der
Erewacht.

30e Adr. v. Berkel en Joh. Bakx overl. 
te Liempde; Mej. Adriana Ludovicus v. 
d.Oord over!. te 's Bosch.
Gedoopt: Joh. Fra�c. Comelius zoon van
Joh. v. Haaren-Jacobs.
Op Zondag 14 Nov. bijzondere algem:
vergadering van de R.K. Middenstan
ders van de Kring Boxtel te Boxtel.
Missie bus.
Bij uitvaart van J. Bakx f 11,22.

PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 
26e Zondag na Pinksteren.14-11-'48 
6e na Driekoningen. 

H.H. Miss<'n om 7 uur, half 9 en 10 i.::m 
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. 
Dinsdag moetefl de kinderen van het 5e, 
6e en 7e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
In de loop van deze week zal het kerk,: 
geld worden opgehaald. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor G1jsber
tus Cornelis Johannes Yan Je Lange1: · 
berg; half 9 H. M:, v0or Ac.r.,rna van 
de Ven-v. cl. Struvk; 10 uu: Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
parochie, 
DINSDAG: half 8 mndst. voor Henri
cus van der Kammen. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor 
Adrianus Verhagen. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Al
bertus van Rulo. 
VRIJDAG: half 8 gez. mndst. voor Hen
ricus van Rulo. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis Bijz. In
tentie. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. 1-l. ,'vlis Albertu.; van R,)I� 
H.Mis Henricus van Rulo.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL 
Zondag 14 November. Deze middag· om 
3 uur: Vespers en Lof. 
Deze week Woensdag, Donderdag· en 
Zaterdag: om 8 uur Lo-f. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis voor Vic
tor Swaanen; half 9 voor Hans Janssens; 
10 uur voor Adriana van der Ven-van 
der Struyk. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker; half 8 voor overleden !'eden 
der familie de Greeff. 
DINSDAG: 7' uur voor Caspar van den 
Aker; half. 8· voor overleden leden der 
familie de Greeff. 
WOENSDAG: 7 uur-tot intentie van 
de Voortplanting des Geloofs; half 8 v. 
Wilhelmina van Uden-v. d. Bruggen en 
Anna de dochter. 
DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
leden der familie de Greeff; half 8 voor 
Meester Swaanen. 
VRI']DAG: 7 uur voor-overleden leden 
der familie de Greeff; half 8 voor: Jo• 
hanna Feldbruggen-Otterbeek. 
ZATERDAG:-half 8 v. Victor Swaanen. 

' 
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KATHO-LIEK 

Nu het nog tijd is ..... . 
Met de herinnering aan de vele vruchte
loze lapmiddelen, waarmede geprobeerd 
werd de werkloosheidsmiserie vóót de 
oorlog te verzachten, lijkt het ons niet 
overbodig aan het nu weer· opkomende 
maatschappelijk euvel nog eens aandacht 
te schenken. Te meer omdat er voor ons 
land al na-oorlogse problemen genoeg 
zijn, die jarenlange grote zorg en in
spanning vragen om tot oplossing te 
komen. 
Als dan ook door voorzorg een nieuw 
probleem zo niet geheel voorkomen, dan 
toch in opkomst belemmerd zou kunnen 
worden, is dit de meest efficiënte in
spatlning waard. 
Met afwächten is ons volk in deze niet 
ve:·ant\Ford en op te nemen overheids
maatr,,gelen mogen we (?nS niet verlaten . . 
Alle organisaties, zowel van werkgevers 
als arbeiders, en andere op maatschap
pelijke welvaart gerichte, moeten zich 
beraden op maatregelen ter voorkoming 
van een omvangrijke werkloosheid, die 
de bestaanszekerheid en het levensgeluk 
van grote groepen der bevolking kan 
verwoesten. 
Door een redelijke verdeling van de be
schikbare arbeid, zo wordt verondersteld, 
zal de werkloosheid voorkomen kunnen 
worden, althans niet meer zo omvangrijk 
worden als voorheen, doch om een 
redelijke verdeling te kunnen toepassen, • 
zodra de noodzaak aanwezig is, moet er 
preventief gewerkt worden. 
Als het totaal van arbeidskrachten niet 
verdeeld kan worden over het totaal van 
de diverse vakken en werkgelegenheden, 
is verdeling van de arbeid niet mogelijk. 
Voor ieder vak zou naar het behoeften
totaal een aantal werkkrachten vastge
steld behoren te wç,rden. 
Vakken of beroepen, waarvoor niet vol
doende ambities zijn, moeten uit het 
werkkrachtentotaal ook hun deel toege
wezen krijgen. 
Uit deze maatregelen zou een ordening 
van beroepsb.ezetting moeten voortko
men, zonder evenwel de vrije beroeps
keuze te verhinderen zolang een storen
de onevenwichtigheid niet is te vrezen. 
De organisaties van werkgever, en arbei
ders kunnen in de preventieve activi
teiten zeer verdienstelijk bijdragen. In 
onderling overleg moet een maximum 
aan werkgelegenheid voor ieder vak aan 
te tonen zijn naar het behoefte-element. 
Hoe hoger de bezetting kan worden van 
vakken en ambachten, hoe beter. 
V-0or onze sterk groeiende bevolging 
mag niet gewacht worden op de nodig 
geoordeelde industrialisatie, waarvan 
verondersteld wordt, dat zij de oplossing 
zal brengen voor de bestaansmogelijk
heid van ons volk. 
Nagaande de verscheidenheid van in
dustrie, welke in ons land is gevestigd, is 
het niet duidelijk wat met industrialisatie 
bedoeld wordt. 
Ons land toch ligt tussen grote industrie
landen. Daarbij zal bij een mogelijk te 
treffen Benelux-accoord industrièvesti
ging zeer waarschijnlijk nog aan rege
ling onderhevig zijn, minstens voor zover 
het industrieën betreft, die reeds in Bel
gië en Luxemburg gevestigd zijn. 
Uitbreiding van bestaande industrie, voor 
zover zij voor binnenlandse behoeften 
produceert, draagt niet veel bij tot het 
opvangen van het teveel aan arbeids
krachten. 
Veilig zal het daarom zijn, tijdig te be
zinnen op welke wijze de verdeling van 
de beschikbare arbeid met zo hoog mo
gelijk effect zal kunnen geschieden. 
Het is niet verantwoord ons te ver
laten op overheidsmaatregelen. 
Uit ervaring de qemoraliserende gevol
gen der werkloosheid kennende mag niet 
worden gewacht, en zal het een sociale 
daad van de eerste orde zijn het vraag
stuk der arbeidsverdeling op te nemen. 

Gemeenteraadsvergadering 
Maandag 15 November kwam de Raad 
in openbare zitting bijeen ter behande
ling van een uitgebreide agenda, die ech
ter vlot werd afgewerkt. 

De voorstellen betreffende de vaststel
ling van uitgaven en vergoedingen van 
de openbare lagere en bijzondere lagere 
scholen over het jaar 1947, werden 
goedgekeurd. 
Een verordening werd vastgesteld om 
maatregelen te treffen ten aanzien van 
gebouwen, welke om hun kunstwaarde 
g�_schiedkundig belang of bestemming:
b11zondere bescherming tegen brandge
vaar behoeven. 
De leden Oliemeulen en De Visser spra
ker er hun verwondering over uit, dat 
het kasteel Van Stapelen niet op deze 
lijst geplaatst stond. De voorzitter ver
klaarde echter dat de gemeente bevoegd 
is deze lijst, afkomstig van het ministerie 
van 0. K. en .W., uit te breiden naar 
eigen goeddunken. 
Er zal f 600,- per jaar vergoeding wor
den verleend voor de ingebruikname van 
een lokaal achter fa. Bovendeert door de 
Stichting R.K. Nijverheidsschool, ten be
hoeve van de afdeling metaalbewerkers. 
De tweede serie z.g. overboeken die 
nog niet werden verkocht, zullen· thans 
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ook van de hand kunnen worden gedaan. 
De gemeenterekening over het dienst
jaar 1946 werd voorlopig vastgesteld. 
Eveneens werd vastgesteld een nieuwe 
,,Hypotheekregeling woningbouw ge
meente Boxtel". Deze nieuwe regeling 
was nodig in verband met de inwerking
treding van de financieringsregeling wo
ningbouw 1948. 
Er zullen enige percelen grond, gelegen 
tegenover de Maycrete-woningen aan de 
van Hornstraat en Zandvliet, aangekocht 
worden ten behoeve van het urgentie
bouwprogramma 1949. 
Het blijft met de bouwgrond voor de 
semi-permanente ambachtsschool passen 
en metén, zodat wederom een nieLÎwc 
machtiging van de Raad nodig was voor 
de verkoop van deze gronden. 
Een perceel grond aan de nieuw te bou
wen brug in de Mgr. Wilmerstraat wordt 
geruild tegen het niet onteigende per
ceel grond van M. H. H. M. 1 -Ioyng, aan 
de Zwaanse Brug. 
Het voorstel tot het in beginsel verlenen 
van een voorschot onder verband van 
eerste hypotheek aan P. van Rossum te 
Kampen, ten behoeve van de bouw van 
een woning met schildersatelier werd 
goedgekeurd. 
Het voorstel tot de bouw van twee mid
denstandswoningen, onder architectuur 
van Ir. C. Geenen te Eindhove11, werd 
eveneens aanvaard. 
Bij de bespreking van dit voorstel infor
meerde het lid De Laat naar wat er toe 
geleid had om deze woningen juist in het 
Konijnshol en niet bijv. op de Hout
werf te plaatsen. 
De voorzitter verklaarde, dat de bedoe
ling was, deze gemeentewoningen, die 
mettertijd door bouwspaarders kunnen 
worden overgenomen, te plaatsen rechts 
vooraan in het Konijnshol, dat in het 
uitbreidingsplan geprojecteerd ligt als 
een klein park-met-woningen. 
Dat de Houtwerf niet genomen werd 
voor de bouw van deze twee woningen 
vindt zijn oorzaak in het feit, dat de 
plannen met de Houtwerf nog niet defi
nitief zijn vastgesteld. 
Het lid Oliemeulen waarschuwde de 
voorzitter bij deze uitbreidingsplannen 
voor de "kris-kras-schuin-overdwars" 
stijl en hij hoopte, dat deze huizen niet 
evenals de toewijzing "als uit de lucht 
gevallen" in het straatbeeld terecht zou
den komen. Hij laakte in dit ver
band de architectuur van de nieuwe wo
ningen in de Mijlstraat te Lennisheuvel 
en de Oostenrijkse houten woningen. De 
voorzitter wees in zijn antwoord op de 
moderne architectuur van de nieuwe wo
ningbouw, terwijl de Oostenrijkse hou
ten woningen, gedacht zullen moeten 
worden in de beplanting, die er om heen 
wordt aangebracht. 
De beslissing over het voorstel tot het 
verhuren van de voormalige electrische 
centrale aan H. J. Gigengack werd aan
gehouden tot de vertrouwelijke bijeen
komst, gezien de bezwaren, die uit de 
vergadering tegen de gestelde voorwaar
den opkwamen. 
Op informaties van het lid v. cl. Krab
ben, deelde de voorzitter mede, dat deze 
klein-machine-industrie reeds gevestigd 
en wellicht ook voor uitbreiding vatbaar 
was, in welk geval niet alleen een ge
deelte, doch de gehele centrale verhuurd 
zou kunnen worden 
Dat de huurder na· de huurtermijn van 
vijf jaren op het industrieterrein zal 
gaan bouwen, staat nog niet vast. 
Het lid De Laat meende iets onrecht
vaardigs te zien in deze toewijzing, daar 
een in Boxtel gevestigde schoenindustrie, 
door onlangs gestelde voorwaarden, bin
nen korte tijd zonder ruimte komt te 
zitten, terwijl deze wel beslist voor uit
breiding vatbaar is. 
De voorzitter verklaarde echter, dat de 
betreffende schoenindustrie (Van Roes
sel) slechts voor bepaalde tijd was toe
gelaten, terwijl de fa. Gigengack een 
betere oplossing bood met zijn metaal
warenindustrie, die beter past in de 
structuur van Boxtel. Bovendien was er 
geen enkele aanvraag van de fa. Van 
Roessel binnengekomen. 
Het lid v. d. Krabben kwam met het 
voorstel om een oplossing te zoeken, 
waardoor beide industrieën in onze 
plaats geherbergd konden worden. 
De voorzitter verklaarde zich bereid -
indien gewenst - al het mogelijke hier
voor te doen. 
Het lid Pietermans meende de genomen 
stap goed te moeten keuren, temeer daar 
Boxtel zich toch meer op metaalwaren
industrie moet gaan toeleggen. 
Hierna werd het voorstel verdaagd naar 
de vertrouwelijke bijeenkomst. 
Bij de aanbieding van de gemeentebe
groting en de bedrijfsbegrotingen voor 
het dienstjaar 1949, kon de voorzitter 
de verheugende mededeling doen, dat 
men thans uit de noodlijdende situatie 
is geraakt. 
De mededelingen vermeldden o.m.: 
Een toewijzing van 50 montagewonin
gen. Met de bouw van de semi-perma
nente ambachtsschool, waarvoor door het 
ministerie een crediet van 2½ ton ver
strekt werd, zal spoedig een aanvang 
gemaakt kunnen worden. De Liempdse
weg is aanbesteed en de verbetering hier
van zal spoedig zijn beslag krijgen. De 
bouw van een tribune en omrastering op 
het ODC-voetbalveld werd door Ged. 

Staten goedgekeurd. De Oirschotseweg 
zal van een nieuwe slijtlaag worden 
voorzien (kosten f 4400,-), terwijl de 
gevraagde woningsplitsing in Gemonde 
is afgewezen. 
Bij de rondvraag maakte het lid De Laat 
van de gelegenheid gebruik om nog eens 
te wijzen op de daken van de gemeente
woningen in de Kasteellaan, waarvan er 
sommige een zeef zijn. 
Vervolgens richtte hij een klacht aan het 
adres van \Vederopbouw, die nog steeds 
een rem legt op allerhande reparaties 
aan woningen. 
Als eerste sneed hij de gebrekkigheid 
van de straatverlichting aan (deze klacht 
bleek bijna algemeen bij de raadsleden 
te leven). 
Wat de schoolgeldbelasting betrof, ver
zocht het lid De Laat om de achter
stand in de aanbieding ervan eens einde
lijk in te lopen, wilde men niet met een 
voortdurende vertraging blijven zitten. 
Een en ander zou nader onder het oog 
gezien worden, doch wat de stra;:itver
lichting moest de voorzitter toch enige 
clementie verzoeken, aangezien deze nog 
met kinderziekten te kampen heeft, ter
wijl ook het materiaal-gebrek hier sto-
rend werkt. 
Het lid v. cl. Brand verzocht om de ge
meentereinigingsdienst ook eens a;in
dacht te laten besteden aan de zijstraten 
van de Mgr. Wilmerstraat. 
Aan het verzoek van het lid Pietermans 
om verbetering van de weg Boxtel-Esch 
(z.g. Renbaan) zal zo spoedig mogelijk 
gehoor worden gegeven. 
Het lid Oliemeulen vroeg aandacht voor 
alle wegen en voor de straatverlichting 
in de Rechterstraat. 
Hij informeerde naar het bouwvolume 
voor particulieren, dat nog niet toege
wezen bleek, en naar een eventuële gas
verspilling door de gemeentebedrijven, 
wat echter onjuist bleek te zijn. Integen
deel, ook hier zou de grootst mogelijke 
zuinigheid betracht worden. 
Het lid De Visser vroeg om voorrang 
van de Nieuwstraat en Rozemarijnstraat, 
wat betreft de op handen zijnde wegen
verbetering. De nieuwbouw eist teveel 
arbeidskrachten voor zich op om het ge
dachte herstelprogramma van de weoen 
vlot af te komen werken, aldus de vo"or
zitter in zijn antwoord hierop. 
In dit verband adviseerde het lid v. d. 
Krabben de nodige arbeidskrachten aan 
te stellen. De Techn. Commissie bleef, 
aldus de heer v. cl. Krabben, telkenjare 
met een geldoverschot zitten kijken. 
Waarom daarmee dan niet het personeel
tekort aangevuld? 
Tevens informeerde hij naar de Wabo
woningen, die volgens de voorzitter reeds 
enkele weken terug hun afwerking had
den gekregen, als Wederopbouw hier
tegen geen bezwaren had geopperd. Nu 
vervalt deze onderhandse aanbesteding 
en staat de Wederopbouw er op, dat 
een aannemer met de afwerking belast 
zal worden, die onder verantwoording 
van de Wabo werkt. 
De kink, die Wabo in de kabel heeft 
gebracht, bezorgde Boxtel geen finan
ciële strop, alleen een lastige vertraging, 
naar pe voorzitter mededeelde. 
Ook het lid Van Susante had zijn a_an
merkingen op de straatverlichting, die 
vaak wel overdag en niet 's nachts of 
's avonds aan blijkt te zijn. 
Het lid Voorhoeve adviseerde om te in
formeren of het technisch mogelijk zou 
zijn de voornaamste lichtpunten in de 
nachtverlichting in te schakelen, zodat 
althans alle gevaarlijke punten, kruisin
gen der wegen, bruggen etc., steeds ver
licht zouden zijn. 
Het lid Rekkers maakte tenslotte zijn 
beklag over de slechte toestand, waarin 
de duikers langs de wegen in Gemonde 
verkeren. 

Plaatselijk Nieuws 
DODELIJK ONGELUK. 

In de nevelige donkerte eiste de grim
mige dood Woensdagavond weer een 
slachtoffer van de onbewaakte overweg. 
De 36-jarige mejuffrouw Truus Manders, 
die naar huis fietsende de overweg van 
de kleine Vorst wilde passeren, werd 
door de laatste trein naar Uden, die tien 
voor acht uit Boxtel vertrok, gegrepen 
en bijna op slag gedood. 
Pastoor Van Besomv was spoedig aan
wezig om het slachtoffer nog het H. 
Oliesel toe te dienen. 
Ook dokter Wentholt kwam in allerijl 
naar de plaats van het ongeluk, doch 
slechts om de dood te constateren. 
De politie nam het lijk in beslag en deed 
het naar het lijkenhuis vervoeren. 

BOXTEL'S MUZIEKLEVEN. 

Kort na de bevrijding in Juli '45 werd er 
in Boxtd een meisjeskoor "Lust tot ont
wikkeliPg" opgericht, onder leiding van 
de heer Jac. Driessen. 
Het vooropgezette doel was, zoals de 
naam dit al aanduidt: de ontwikkeling op 
muzikaal terrein, de bevordering vangoe
de sm�ak, het juist leren aanvoelen van 
het sd10ne. Als de jeugd daarvoor ge
wonne,1 kon worden, zou het werken 
van de leidinggevende personen reeds 
een p1 achtig resultaat voorspellen. 
Beheerste muziek en beheerste dans kun-

Maandagj.l. werd Nederlands Eerste Katholieke 
Schildersschool "St. Lucas" te Boxtel geopend. 
PRACHTIGE PROPAGANDA VOOR 

HET AMBACHT. 

Maandag j.l. is met de officiële opening 
van de R.K. Schildersschool "St. Lucas" 
een lang gekoesterd ideaal, waar jaren 
terug in bonclskringen van de schilders
patroonsorganisatie reeds naar gestreefd 
werd, eindelijk verwezenlijkt. 
Een eigen vakschool op katholieke 
grondslag, bedoeld om door gedegen on
derwijs bekwame vaklieden te kweken 
en om door de godsdienstige, sociale en 
culturele kaderopleiding, die er tevens 
gegeven zal worden, beginselvaste voor
mannen te vormen. Dat is de vurige 
wens geweest van het bestuur van "St. 
Lucas" en van de stichtingscommissie, 
die het moeizame, voorbereidende werk 
met bekwame spoed heeft weten te be
kronen met de tot-stand-koming van de 
school in het z.g. Verenigingsgebouw op 
de Burgakker, met drie ruime lokalen 
voor de theoretische en practische oplei
ding en voor de tekenafdeling. 
Wat voor bergen moeilijkheden aan de 
opening zoal vooraf gegaan zijn, werd 
elke aanwezige wel zeer duidelijk door 
het openingswoord, dat de voorzitter van 
de R.K. Schilderspatroonsbond bij deze 
gelegenheid sprak tot de vele aanwezi
gen, die van een warme belangstelling 
blijk gaven. 
Wc merkten o.a. op: Burgemeester Drs. 
M. A. M. van Hel voort; Deken I.
Broekman; Pastoor J. van Besouw; Pas
toor Bannen berg uit Tilburg; bondsadvi
seur Pastoor Cooymans, 0. Praem.; de
voorzitters van de Diocesane Midden
stands- en Nederlandse R.K. Bouwvak
arbeidersbond; de heer Knippen berg, die
de Minister van Economische Zaken ver
tegenwoordigde; de heer Plomp, afge
vaardigde van de examencorporatie; de
secretaris van Brabant's Edel Ambacht
Mr. P. Lemmens; de directeur de hee;
Noteboom; verder vele kring- en afde
lingsbesturen en de studenten, die er
.f:un opleiding zullen krijgen.

Naast technische opleiding 
ook kadervorming. 

Voorzitter Kok gaf in zijn openings
woord de wordingsgeschiedenis van de 
school weer en vermeldde in dit ver
band de reden waarom deze op katho
liek,� grondslag gelegd was: ,,Wij wens
ten , aldus de heer Kok, ,,het principiële 
standpunt van onze organisatie ook door
getrokken te zien in deze vakschool die 
naast de technische opleiding ook' een 
kadervorming wil geven aan de studen
ten, om hen straks ook een voorname rol 
in het organisatieleven te laten spelen." 
Waarom juist Boxtel uitgekozen werd, 
schreef de heer Kok op de eerste plaats 
toe aan de uitstekende ruimte die St 
Lucas" hier tot beschikking kre�g, te/�ijÎ 
o?k Boxtel:s gunstige ligging en de gun
stige pos1t1e der schilderspatroons deze 
beslissing sterk beïnvloedden. Vooral dit 
laatste noemde spreker een belangrijke 
beweegreden tot de keuze van Boxtel. 
Immers de bijzonder gunstige na-oor
logse positie van de schilderspatroons 
(waarin weer een teruggang te verwach
t�n valt) . g�f alle reden tot een spoe
dige beshssmg. Het werd een kwestie 
van het ijzer smeden, toen het heet was. 
Uitvoeriger ging de heer Kok als voor-· 
zitter van de stichtingscommissie in op 
de loyale medewerking die men bij de 
stichting van de school, had ondervon
den van de zijde van het Boxtelse ge
meentebestuur en speciaal van de secre
taris, de heer J. van Hout aan wiens 
ijver deze spoedige opening voor een 
groot deel te danken viel. 
Betreffende �e directeursbenoeming, uit
te spreker ZIJn vreugde over de toevalli
g� samenloop van omstandigheden, die 
wilde dat de directeur, de heer Note
boom, de zoon was van de oud-bonds
voorzitter, die in zijn tijd al steeds de 
gedachte aan een eigen R.K. Vakschool 
had gepropageerd. 
De leerlingen werden gewezen op de 
gunstige omstandigheden, waarin zij 
hun studie aanvingen, en aangespoord 
om onder leiding van de directeur en 
diens keurcorps van leraren, het finan
ciële offer van hun ouders om te zetten 

nen elementen zijn, die ons leven op 
hoger niveau brengen, door de intense 
beleving van het schone, zoals anderen 
dat :,:agen. Met dat doel kwamen sinds 
genoemde datum meisjes van 16 jaar en 
jonger bijeen en leerden van de heer 
Driessen muziek te zingen, terwijl Mej. 
Monu, Lerares Lichamelijke Opvoeding 
M.O., de dansen instudeerde.
Wat onze Boxtelse jeugd kan presteren
onder bekwame leiding, zal "Lust tot
Ontwikkeling" op Maandag 29 Novem
ber U tonen, als het U een concert aan
biedt in de schouwburg "De Ark". Het
Bilt-strijkkwartet uit Utrecht begeleidt
zang en dans. Boxtel zal zien, dat ook
Boxtelse meisjes onder Boxtelse leiding
'n avond kunnen brengen, die op 'n cul
tureel hoog plan staat. Wat in eigen
kring groeit, waar onze kinderen aan ge
werkt hebben, verdient onze belangstel
ling. Het programma, de ernst van voor-

in een toegewijde, succesvolle studie aa'n 
de school, waarvoor zo velen hun beste 
krachten hadden gegeven en nog geven 
zullen, waarvoor de heer Kok hen aan 
het einde van zijn openingswoord nog 
eens hartelijk dankte. 

Grote en ideale mogelijkheden. 
Vervolgens verrichtte Burgemeester Drs. 
M. A. M. van Helvoort de opening met
een korte toespraak, waarin hij de keuze
van Boxtel niet alleen verantwoord, doch
zelfs bepaald gelukkig meende te mogen
noemen, omdat Boxtel de ideale sfeer, de
landelijke centrumsfeer, nog in zich
draagt. De structuur van Boxtel en zijn
landelijk karakter noemde de Burge
meester, zonder chauvinistisch te willen
zijn, uitermate geschikt voor een zo
jonge school, als deze.
Een zeer belangrijk onderwerp roerde
Burgemeester van Helvoort zonder twij
fel aan toen hij er de belanghebbenden
op ,vees, dat men met dergelijke oplei
dingen werkte in het kader van de stich
ting "Edelambacht", die zich ten doel
stelt de handhaving van het ambacht
naast de industrie, met als een der vele
nevenbedoelingen een stimulering van
een zo groot mogelijk gebruik van am
bachtsproducten.
"Uit de liefde voor het ambacht, het edel
ambacht, kunnen de grootste kunste
naars voortkomen, zoals de historie be
wijst, terwijl de schoonste tradities bij de 
beoefening ervan kunnen worden nage
leefd. Moge deze schildersschool weer 
de oude schoonheid opwekken, die het 
edel ambacht en het gildewezen eeuwen 
geleden sierde". Zo uitgebreid en ideaal 
zag de burgemeester de mogelijkheden 
van deze opleiding. Hierna verklaarde 
hij de school geopend. 

Eén gilde. 
Door vele aanwezigen werd hierop nog 
het woord gevoerd en in al deze toespra
ken lag de toon van oprechte vreugde 
over de nieuwe school en het was zoals 

. voor:zit_ter _Kok alle spefch'eJi..s;un�11vatte: 
Als alle wensen, die op deze·· dag zîjn 
geuit, in vervulling mogen gaan, dan 
krijgen we een school met een klinkende 
naam. 
Maar behalve de woorden en wensen 
van felicitatie en • succes werden er ook 
enkele belangrijke adviezen en vinger
wijzigingen gegeven. Zo sprak de 
enthousiaste ijveraar voor Edelambacht, 
Mr. P. Lemmens, de hoop uit, dat deze 
school eindelijk de brug zou vormen tus
sen de hoogwichtige artist en de huis
schilder-zonder-meer. Er moet meer 
groeien uit de huisschilder, meende Mr. 
Lemmens, die net enorme verschil tus-. 
sen schilder en schilder gaarne over
brugd zag door de gedachte, die de 
stichting "Edelambacht" voorstaat 
,,Eén gilde: het gilde van de schilders I" ,. 
luidde de klare taal van Mr. P. Lem
mens. 
De voorzitter voegde hieraan toe, dat 
men om aan deze gedachte gestalte te 
kunnen geven, allereerst de medewer
king nodig had van de overheidslichamen 
en architecten, om door hen in staat ge
steld te worden de opgedane kennis in 
praktijk te brengen. 
Als laatste vroeg de directeur, de heer 
Noteboom, het woord om te danken 
voor de hulde, gebracht aan de nage
dachtenis van zijn vader. Hij verzekerde 
met de sympathie en steun van "St. Lu
cas" te trachten een goed directeur te 
zijn voor leraren en leerlingen. ,,Ik zal 
me geheel richten op mijn leerlingen, ik 
zal hen trachten te vormen in vakkundig 
en geestelijk opzicht om' er zelfbewuste 
vaklieden van te maken, die standvastig
heid bezitten en arbeiden met oprechte 
liefde voor hun werk." 
Hierna sloot de heer Kok deze bijeen
komst, die een prachtige propaganda was 
voor het ambacht, om alle aanwezigen 
nog de gelegenheid te bieden het school
gebouw en de interessante collectie werk
stukken, die er tentoongesteld waren, te 
bezichtigen. 
Moge de Eerste Nederlandse Katholieke 
Schildersschool "St. Lucas" in Boxtel 
groeien en bloeien tot heil van het am
bacht en zijn beoefenaars. 

bereiding én de leiding waarborgen een 
concert van goed gehalte. U houdt van 
muziek? Komt dan en geniet en steunt 
tegelijk een koor, dat waard is gesteund 
te worden. 
KONIJNENTENTOONSTELLING. 

Zaterdag 20 en Zondag 21 November 
zal de Konijnenfokvereniging "Het 
Raskonijn" weer de jaarlijkse tentoonstel
ling houden, thans in de zaal van de 
heer Jos. van Run (ingang Osch & Van 
Leeuwenstraat). 
De entree van de tentoonstelling, die Za
terdagmiddag om 4 uur geopend zal 
worden, is vrij, dus er ligt' hier een 
prachtige gelegenheid voor dierenlief
hebbers om werkelijk prachtige inzen
dingen te gaan zien. 
De verloting van de twee konijnen vindt 
Zondagavond om 8 uur plaats, terwijl 
de prijsuitreiking om 9 uur geschiedt. 



Snoeplust van de Bon 
Het was op het middaguur, dat ik even 
de stad inging. • Op de markt waren de 
neringdoenden juist bezig met het op
breken van de tenten en het opbergen 
van hun koopwaar. De fabrieken en kan
toren waren juist weer leeggestroomd en 
de zakenmensen profiteerden van dit 
rustige uur, om, achter de gesloten éta\a
ges de inwendige mens te gaan verzor
gen. Op die tijd kun je zo eens rustig 
een wandeling maken langs de verschil
lende étalages, zonder daarbij gestoord 
te worden door het kooplustige publiek, 
dat steeds maar klaagt over het steeds 
duurder wordende leven. En wanneer 
men dan aan de verschillende étalages 
de nieuwe bonvrij geworden artikelen 
ziet aangekondigd, wetend, dat daarme
de ook een prijsverhoging gepaard gaat, 
kan men zich inderdaad indenken, dat 
het voor vele huismoeders een hele 
puzzle wordt, om op het einde van de 
week of van de maand de eindjes bij 
elkaar te krijgen. 
Maar toch schijnen velen de moeilijk
heden hiervan nog steeds niet onder de 
ogen te willen zien. Het viel me ten
minste erg op, hoe in de buurt van een 
Ambachtsschool het middaguur door de 
jongelui werd gebruikt, om hun centen 
te gaan versnoepen aan de bonvrij ge
worden versnaperingen. Minstens dertig 
van die knapen stonden voor de toon
bank van een snoepzaak, die tot mijn 
grote verwondering niet gesloten was op 
dat uur, om daar hun snoeplust te verza
digen. En waarschijnlijk zitten de moe
ders en de vaders van deze jongelui ook 
te kankeren op de dure levensstandaard, 
terwijl ze vergeten, dat ze in de opvoe
ding van de jongelui de spaarzaamheid 
vergeten aan te kweken en op deze 
manier .een behoefte kweken in hun 
eigen kinderen, waaraan ze menen niet 
meer te kunnen weerstaan. Hiervoor be
hoeft men trouwens niet naar de stad te 

. gaan, want als we in eigen omgeving, 
vooral des avonds, na gedane arbeid eens 

ST. NICOLAAS 
KOMT NAAR BOXTEL. 
Het beroep op medewerking bij de ont
vangst van St. Nicolaas op Zondag 28 
November is niet zonder succes ge
bleven. 
Dit is alvast een goed teken. 
Nu komt het nog aan op de verwezen
lijking van het doel van St. Nicolaas' 
komst. Dit is: 

De collecte voor het
Boxtelse zwakke kind. 

Van de opbrengst hiervan zal het afhan
gen hoeveel kinderen naar een herstel
lingsoord kunnen uitgezonden worden. 
Leden van de Boxtelse Harmonie hebben 
zich disponibel gesteld om Zaterdag 27 
November de huis-aan-huis bezorgde 
collectezakjes op te halen in de Kom der 
gemeente. 
Voor de buitenwijken hebben zich tot 
nog toe geen collectanten aangemeld. 
Het Comité, zich overtuigd houdende 
dat de bewoners dier wijken gaarne hun 
weldadigheidszin ten opzichte onzer 
Boxtelse kinderen zouden willen tonen, 
zou het zeer op prijs stellen als in iedere 
wijk zich iemand wilde belasten met het 
ophalen der zakjes. 
Ook kunnen de zakjes bezorgd worden 
bij de heer W. Prick, Rechterstraat 5. 
HERLEVEND BOXTEL. 
In de reeks culturele avonden voor het 
seizoen '48-49 brengt het Amsterdams 
Toneelgezelschap op Donderdag 25 
November het boeiende, moderne toneel
spel "Van ander Ras", geschreven door 
Arnaud d'Usseau en James Gow. 
Het stuk wordt geregisseerd door Louis 
Saalborn. 
FEESTVIERING K.A.B.
Alhoewel alle leden een programma ont
vingen, verzocht men ons toch nog mede 
te delen, dat alle leden op a.s. Zondag 
21 Nov. om 9 uur in de St. Petruskerk 
worden verwacht ter bijwoning van de 
Solemnele H. Mis en deelname aan de 
H. Communie.

-o-

De volgende personen zullen Zondag
avond op de feestvergadering in "De 
Ark" gehuldigd worden voor hun lang
durig lidmaatschap. 
H. H. van Lieshout, uit Veghel, 
toegetreden 1917 - W. F. Chr. v. 
Meersbergen, Ridder v. Cuykstraat 61, 
toegetreden 1917 - H. J. Traa, Nieuwe 
Kerkstraat 27, toegetreden 1919 - J. v. 
Aarle, Onrooisestraat 18, toegetreden 
1920 - J. v. d. Heijden, Molenstraat 17 
toegetreden 1920 - M. C. v. Houtum, 
v. Hornstraat 11, toegetreden 1920 -
C. v. Oers, Dr. Hoekstraat 6, toegetre
den 1922 - J. Hensen, v. Hornstraat 40, 
toegetreden 1920. 

-o-

Betreffende de aanvangsuren van het to
neelspel "Polly Perkins" op de overige 
speeldagen, verwijzen wij belanghebben
den naar de advertentie, elders in dit 
blad. 
MARIACONGREGA TIE 
ST. PETRUSPAROCHIE. 
Op Maandag 22 en Woensdag 24 No
vember a.s. zal de toneelclub van de 
Mariacongregatie opvoeren: Het meisje 
in de Schaduw. De uitvoering van Maan
dagavond is gratis toegankelijk voor alle 
leden. Niet leden hebben geen toegang. 
De uitvoering van Woensdagavond is 
voor iedereen toegankelijk. Voor beide 
uitvoeringen is er gelegenheid tot plaats
bespreken. Aanvang des avonds om 
half 8 in het St. Paulusjeugdhuis in de 
Nieuwstraat. 
Er zijn heel wat moeilijkheden aan deze 
toneelavond voorafgegaan. Maar einde
lijk is men zover, dat men voor het 
voetlicht kan verschijnen. Het slagen 
van deze avonden zal grotendeels afhan
gen van de medewerking van de Congre
ganisten zelf en daarom hopen we, dat 
niemand deze avond over zal slaan. In 
de tweede uitvoering worden geen per
�onen onder de 17 jaar toegelaten. 

gaan rondwandelen, kan men hier de
zelfde fout bij onze jeugd ontdekken. 
Zeker, de man met de patates frites en 
de· zaken, die ijs verkopen, zijn er goed 
mee. Maar het ergste is, dat, waar de 
kinderen het geld gaan opmaken aan al
lerlei snoeperij, de vaders en moeders bij 
de verschillende zaken tot over de oren 
in de schuld komen zitten. 
Moeten de lonen dan nog hoger wor
den om aan deze behoeften maar steeds 
me;r te kunnen toegeven. En als de 
lonen hoger worden, moeten de kinde
ren, die een weekgeld inbrengen, dan 
maar steeds meer tractement ontvan
gen, om, zo als meermalen gebeurt, zich 
maar ziek te snoepen en te dansen. De 
gelegenheid wordt overvloedig gegeven. 
Dansen met de kermis en dan nog een 
paar extra danstenten, vanwege de be-· 
vrijding en dan nog eens dansen voor de 
stoottroepen. Hoe zou het nog mogelijk 
zijn, het betere publiek in dergelijke 
vermakelijkheden te gaan zoeken. 
Het betere en meer verstandige publiek 
trekt de schouders op en niemand staat 
er verwonderd over als men hoort ver
tellen, dat het repaille van de omlig
gende plaatsen in en rond deze gelegen
heden liefdesdrama's uit komt vechten. 
Het staat toch zeker vast, dat veruit het 
grootste en meest weldenkende gedeelte 
van deze inwoners het dansen beu is. 
Het is toch een feit, dat men hoe langer 
hoe meer gaat inzien, dat er van alle 
kanten bezuinigd moet gaan worden. 
Maar als we in deze soort van ontspan
ningen de jeugd het plezier doen zoeken, 
kan er maar een gevolg meer zijn: en da't 
is, dat alle vermakelijkheidsinstellingen, 
gaan lopen met het geld, waarop de bak
ker en de slager en de schoenmaker 
maanden en maanden kunnen gaan zitten 
wachten. En dit euvel is alleen maar te 
overwinnen, als de ouders weer eens 
gaan inzien, dat de drang en de zucht 
naar snoep en ontspanning in de kinde
ren ongezond en onredelijk is, in een tijd 
als de onze, waarin alle zeilen moeten 
worden bijgezet, om de gezinnen op peil 
te houden. 

VERGADERING N.C.B. en R.K.JB. 
Dinsdag 23 November, des avonds half 
7 zal in het Sint Paulus Jeugdhuis aan 
de Nieuwstraat een vergadering gehou
den worden voor de leden van de Boe
renbond en de Jonge Boerenstand. 
Op deze vergadering zal het woord ge
voerd worden door Dr. J. Snijder uit Til
burg en de heer Ganzenboom uit Nij
megen. 
Dr. Snijders zal een spreekbeurt houden 
over beroepskeuze en psychologische be
roepskeuzeonderzoek, in verband vooral 
met het jonge-boeren-vraagstuk, in
dustrialisatie etc., terwijl de heer Gan
zenboom over Kath. organisatie zal 
spreken. 
Daar deze lezingen van groot belang 
zijn voor iedereen, die zich bewust is 
van de problemen der landbouwbevol
king in Brabant, mag men verwachten, 
dat de opkomst zeer groot zal zijn. 
Niemand verzuime deze lezingen bij te 
wonen. De zaal is verwarmd en er is 
voor iedereen een zitpláats. Voor bijzon
derheden verwijzen wij naar de adver
tentie in dit blad. 
MEDEDELINGEN VAN DE 
R.K. VOLKSMUZIEKSCHOOL. 
Sinds enige maanden is het tweede 
schooljaar lopende. En..... .  we mogen 
zeggen: met succes. 
De zangklassen functioneren zoals wij 
verwachtten en het instrumentaal onder
richt groeit geleidelijk. 
Aan de leerlingen van de zangklassen 
zal naast het meest elementaire muziek
onderwijs, een dosis goede, Nederlandse 
liederen worden geleerd. Deze liederen 
zijn in bundels uitgegeven en het ligt 
voor de hand, dat zulk een bundel een 
nuttig Sint Nicolaasgeschenk kan zijn. 
Wij bevelen hier aan: 
,,Het Nederlands Volkslied", samenge
steld door Pollman en Tiggers. 
"Kinderzang en Kinderspel", verzameld 
door Dien Kes, Pollman en Tiggers 
Band 1 en 2. 
Deze zijn verkrijgbaar bij de boek
handel. 
Een prachtig en nuttig geschenk voor 
Uw kind is een instrument. Door het 
zélf beoefenen van muziek kan men mu
ziek pas volkomen leren waarderen. De 
muzikale genoegens bij het zélf-doen on
dervonden, leren ons de juiste waarde 
van goede muziek. 
Voor de volgende instrumenten worden 
op de Volksmuziekschool lessen gege
ven: Piano, viool, blokfluit, mandoline 
en guitaar. 
Inlichtingen over deze en eventuele an
dere instrumenten bij de Directeur, 
Dufourstraat 2. 
GESLAAGD. 
De heer A. F. L. van Uden, alhier, heeft 
met goed gevolg het examen afgelegd 
voor vakbekwaamheid, voor de detail
handel in sterke, zwak alcoholische en 
alcoholvrije dranken. Proficiat! 
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL. 
van 9 tot en met 15 November 1948. 
GEBOREN: Johannes P. zoon van P. 
van der Made en J. C. Lauwerijssen -
Elisabeth J. dochter van W. J. de Kort 
en E. J. v. d. Elst - Maria J. H. dochter 
van W. Fr. de Koning en P. C. van Oor
schot - Johanna M. A. dochter van H. 
A. van Hal en C. W. v. cl. Meerendonk
- Cornelius M. W. zoon van H. A. van
Uden en P. R. v. d. Linden - Johanna 
M. dochter van P. J. van de Sande en
H. M. Vlemminx.
ONDERTROUWD: Wilhelmus A. van
Esch en Wilhelmina de Groot. 
GEHUWD: Andreas F. A. van Eijndho
ven en Josephina J. van der Gouw. 
OVERLEDEN: Elisabeth J. van der Elst,
echtgenote van W. J. de Kort, oud 28 
jaren - Hendrikus van Weert, oud 85
jaren - Johanna Soeterings, oud 68 
jaren, echtgenote van A. Kruijssen 
Geerdina M. van den Braak oud 80
jaren, weduwe van J. J. Verdo�k - Ma
ria C. Strooper, oud 44 jaren, religieuse. 

Toets der Critiek 

WATER IN DE WOESTIJN. 
Van dit romantische toneelspel van J.
Nieuwenhuis, gaf Boxtel's Toneel Dins
dag en Woensdag een zeer verzorgde, 
kleurige voorstelling. 
Boxtel's Toneel stelde zich met de ver
tolking van .. Water in de Woestijn" voor· 
een bijzonder zware opgave, want het 
is een hoogstaand gegeven, dat zich niet 
gemakkelijk laat spelen en veel vraagt 
van regie en spelers, wil het onderhou
dend en bevattelijk genoeg gespeeld 
worden. Wanneer niet aan alle schake
ringen de nodige zorg wordt besteed, 
loopt de toeschouwer al gauw het gevaar 
de geest van het verhaal te verliezen in. 
de romantiek. Men komt dan op twee 
gedachten te hinken en mede omdat de 
inhoud niet vlot en direct genoeg naar 
het hoogtepunt gebracht wordt, zal het 
einde geen volle bevrediging schenken. 
Boxtel's Toneel plaatste 't publiek echter 
al direct in de weelderige Oosterse sfeer 
met de magnifieke decors en costumes 
en wist spel te slaan uit de alleraardigste 
typeringen en scènes, zodat het qua in
houd en vertolking een spel bleef van 
gehalte. 
Onze grootste bewondering gaat dan 
ook wel uit naar de voorstelling als ge
heel, om direct gevolgd te worden door 
een grote voldoening, gewekt door de 
met raffinement gespeelde uitgestreken, 
gluiperige huismeester Ali, van wiens 
scènes door het publiek gesnoept werd. 
Een voortreffelijke typering was er 
voorts van koopman Ahmed Ben Said, 
die fors en imposant werd uitgebeeld, 
wat te krachtig misschien in de strijd 
met zich zelf. 
Said Ben Yoesoef en kapitein Duperry 
kregen een goede vertolking, evenals de 
door de schrijver wat melancholiek ge
troffen Luit. Basserol. 
De dames waren goed in de rollen ge
plaatst, doch schoten in de gerekte dia
logen in dramatische kracht tekort, waar
door deze een weinig vermoeiend waren 
voor de zaal. 
Fatima slaagde er desondanks in haar on
gelukkig, romantisch persoontje in al zijn 
details tot leven te brengen, terwijl Soe
rima een juiste warmhartige weergave 
kreeg. Aglaia kreeg weinig kans een op
vallende uitbeelding te geven van haar 
in een Oosters waas gehulde figuur. 
Aan de geslepen koopvrouw lag een aar
dig idee ten grondslag. De kleinere rol
len waren minder. 

Zo kreeg een hoogstaand stuk, gerekend 
de moeilijkheden die het meebracht, een 
uitstekende weergave onder een puike 
regie, die - hoewel disciplinair - vaart 
en beweeglijkheid in het spel wist te 
leggen. 

SPORT-NIEUWS 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS 

Boxtel - St. Michielsgestel 1 - 0 

Schijndel 3 - Boxtel '.2 3 - 3 
Maliskamp '.2 - Boxtel 3 '.2 - 3 

Ideaal voetbalweer had honderden Zon
dag naar de Nieuwstraat gedreven om 
getuige te zijn van een spannende kamp 
tussen twee ploegen, die elkaar elke vier
kante meter betwistten met een hardnek
kigheid en een vechtlust, die steeds ge
leid bleven door een voorbeeldige spor
tiviteit. 
Hoewel voor de aanvang ieder uit het 
meer dan duizendkoppige publiek nog 
een zwaar hoofd had in een Boxtel-zege, 
was het na vijf minuten reeds duidelijk, 
dat Boxtel voor St. Michielsgestel een 
duur huidje beloofde te worden. Want 
wie Leyten met zijn onberispelijke vang
en traptechniek weer onder de lat zag, 
wie de dekking van de vleugelspelers 
weer in vertrouwde handen wist, wie de 
halflinie met de binnenspelers weer vonn 
zag geven aan het magische vierkant, wie 
weer vleugelspelers met een vleugje ini
tiatief zag combineren met een midden
voor, die de voornaamste verdienste had 
in het spelverdelen en het uitschakelen 
van de spil, die kreeg gegronde hoop. 
Gestel bleek op het middenveld niet op 
te kunnen tornen tegen de zwoegende 
halflinie, die center op center in de doel
mond plaatste. 
Na een kleine 10 minuten slaagden de 
in het nauw gedreven geelzwarte verde
digers er niet in zo'n scherpe center te 
onderscheppen, waardoor v. d. Broek 
op rechts in staat gesteld werd de bal 
op de plaats te brengen waar een Box
tel-been (dat van Van Brunschot ge
weest moet zijn) er de ,,laatste hand" 
aan kon leggen 1-0. 
St. Michielsgestel drong onmiddellijk 
daarop door tot in het Boxtel-bastion, 
waar alleen Leyten nog, deze bliksem
aanval met dito-schot van alle gevaar 
wist te ontbloten met een keurige safe, 
die de bal juist vóór de doellijn "dood" 
legde. 
Behalve enkele goed genomen corners, 
die door de keeper kundig werden ge
plukt, was er voor de Boxtel-achterhoede 
weinig werk meer aan de winkel en kon 
men gerust de volle aandacht aan de 
aanval besteden. Het overwicht, dat de 
Rood-Witten toen tot de rust op de 
gasten kregen, bleef echter doelpuntloos, 
zodat St. Michielsgestel na de thee met 
de wind in de zeile'h slechts een kleine 
1-0 achterstand had in te lopen.
Als de gasten er toen in -geslaagd zou
den zijn hun scoringsmachine op volle 
toeren te brengen, dan zou Boxtels ge
ringe voorsprong in een minimum van 
tijd ongedaan gemaakt zijn, ook al ver
stond Boxtel de kunst zich geheide kan
sen te scheppen (om deze weer even zo 
vrolijk naar de vaantjes te jagen). Maar 
van Gestels laaiende geestdrift sloeg een 
vonk over op de Boxtellui, die, alles wat 
binnen de krijtlijnen .liep, mobiel maak
ten voor de "keiharde" strijd om de 

druk op hun verdediging te weerstaan. 
St. Michielsgestel maakte toen �en ka
pitale tactische blunder door zich te 
ver in de verdediging van de tegenstan
ders te wringen, zodat men keer op keer 
strandde op een tijdig ingrijpende ver
dediger van Boxtel, .dat in de enkele 
open aanvallen, welke zo nu en dan 
eens opgezet werden, toch nog voldoen
de gevaar legde om Van Griensven c.s. 
van hun stuk te brengen. 
Het lag toen alleen maar aan gebre�kige 
schutterscapaciteiten, dat er geen rmmere 
voorsprong werd geboekt. 
Nu bleef het voor de thuisclub de span
nende wedloop met de tijd, die eerst nog 
aanspraak maakte op alle kwaliteiten, die 
Leyten dienstbaar kon maken en waar
mee hij tenslotte "matchwinner" werd. 
Het bleef 1-0 in deze ontmoeting tus
sen twee volkomen aan elkaar gewaagde 
ploegen. Het is geen buitenk�_nsj_e voor
fijnproevers geworden, doch z11 die hou
den van een faire, spannende en harde 
strijd, gedurende negentig volle minuten, 
die kregen Zondag het volle pond. 
De stand is nu: 
Tivoli 10 5 4 1 14 19-12 
Best Vooruit 10 4 5 1 13 20-16 
Udi 10 5 2 3 12 21-22 
S.C.B. 10 5 1 1 11 21-18 
O.JC. 8 3 4 1 10 15-13 
St.Michielsg. 10 3 4 3 10 24-18 
Tongelre 9 4 1 4 9 24-19 
Boxtel 10 3 3 4 9 16-17
E.S.V. 9 1 2 6 4 15-28 
Taxandria 10 2 0 8 4 14-25 

Het tweede elftal moest na eveneens 
een spannende wedstrijd de punten delen 
met Schijndel 3, dat er waarachtig nog 
in slaagde om een 3-0 achterstand in te 
lopen. 
Het derde moest de laatste minuut 
bruikbaar maken voor het winnende 
doelpunt, waarmee men de fraaie p�sitie 
van ongeslagen leider weer verstevigde. 
Supporters voor de wedstrijd U.D.1.
Boxtèl op 28 November kunnen zich op
geven bij J. Lorist. 

K. S. V. ,,O.D.C." 
O.D.C. 2 - Emplina '.2 2 - 1

Het vrij zijn van het eerste elftal en het 
niet opkomen van de tegenpartij voor het 
derde elftal waren oorzaak dat onze be
langstelling nu eens geheel uitging naar 
de verrichtingen van het tweede elftal, 

De betekenis 

dat de laatste tijd prachtige resultaten 
boekte. Het moet gezegd, ook nu was 
het een goede wedstrijd. Het veldw�rk 
was zelfs prima, doch aan de afwerking 
mankeerde nog wel het een en ander. Zo 
zagen we een paar opgelegde kansen 
verknoeien. Dat echter de score zo laag 
bleef was uitsluitend het werk van Vrou
we Fortuna, die wel -geheel met de gas
ten was. Het spel van de -O,D.C.ers 
overtrof verre dat van Emplina. De gas
ten beschikten echter over een prima 
doelman die zijn club voor een grote 
nederlaag heeft behoed. Nadat de gas
ten een fel offensief hadden ontketend, 
namen de O.0.C.-ers geleidelijk het heft 
in handen om het de gehele wedstrijd 
niet meer af te staan. ODC dwong de 
teoenpart'ij in de verdediging en toen 
bl�ek pas hoe moeilijk het was om hier 
een gat in te slaan. En als dit al eens 
gebeurde, dan was het in laatste instan
tie de doelman die redding bracht. Tot 
grote ontsteltenis namen de gasten zelfs 
de leiding. Een ver schot lieoordeelde 
Vorstenbosch in het ODC-doel verkeerd 
en het was 1-0.- Jammer voor ODC, 
maar direct hierop een vergissing van·,de 
scheidsrechfer en de berekende goal van 
Scheepens werd afgekeurd. De gelijkma
ker was een cadeautje. Elissen zette van 
achter de doellijn voor en Kerkhoven die 
eerst nog wachtte op het fluitsignaal 
scoorde van dichtbij. De tweede helft 
was een getrouwe copie van de eerste. 
Nadat de paal en lat redding hadden ge
bracht kon eindelijk Kerkhoven de ver
diend� goal scoren, waarmee tevens deze
wedstrijd was beslist. 

A.s. Zondag:

O.D.C.-Ons Vios. Aanvang half 3.
Scheidsrechter Majoie. 
Het 2e elftal moet naar Helvoirt. 
Het 3e elftal is vrij. 

O.D.C.-JUNIOREN
Dank zij een actie onder de senioren kon
aan verscheidene jeugdspelers een paar 
gebruikte voetbalschoenen worden ver
schaft. Namens de gelukkigen hartelijk 
dank. 

Vorige week werden in de competitie 
weer heel wat goede resultaten behaald. 
We· zullen ons niet gewoon maken de
uitslagen te bespreken of te vermelden, 
omdat dit zeker voor de jeugd niet het
zwaarste telt. 

van het Sinterklaasfeest 

Hoe komen we eigenlijk aan het Sint
Nicolaasfeest? 
Deze vraag kunnen we in de eerste da
gen van December nog wel eens horen. 
Het is daarom aardig om na te gaan, 
hoe de .Sinterklaasfiguur in ons land zo 
populair geworden is. 

VELE LEGENDEN. 
In de 4de eeuw leefde er in Klein-Azië, 
in het stadje Myra, een zekere bisschop 
Nicolaas. Hij maakte geen gemakkelijke 
tijd mee, want tijdens de regering van de 
toenmaals heersende Romeinse Keizer 
Diocletianus werden de Christenen her
haaldelijk v�rvolgd en gemarteld. Ook 
de bisschop ontkwam niet aan dit lot. 
Maar toen Constantijn de Grote daarna 
de scepter in handen kreeg, kwam reeds 
spoedig de lang begeerde godsdienstvrij
heid tot stand. 
Er bestaan vele legenden, die verhalen 
van de goedheid van Nicolaas. Eén daar
van is de volgende. 
In zekere stad woonde een vader met 
zijn drie dochters. Zij waren zeer arm en 
de man was niet in staat zijn kinderen 
een bruidsschat te geven. Dit kwam de 
goede bisschop ter ore en op een nacht 
wierp hij een gouden bal door het ven
ster als geschenk voor de oudste dochter. 
Het tweede meisje werd op dezelfde wij
ze bedeeld, maar nu wilde de vader toch 
wel eens weten wie de goede gever was. 
Toen dan ook voor de derde maal een 
gouden bal door het venster werd ge
worpen, sprong de vader te voorschijn 
en verrastte de geestelijke. 
Sinds die tijd wordt Nicolaas niet alleen 
vereerd als de weldoener van kinderen 
en armen, maar bovendien als schutspa
troon van de zeevaarders en van vele 
steden, die hun welvaart aan de koop
vaardij .te danken hebben, zoals Amster
dam. 
Later ontstond de naam Sinterklaas, die 
een verbastering is van het vroeger ge
bruikelijke Sint Her Claes, dat Heilige 
Heer Claes betekent. 

HOE ONTSTONDEN DE 
GEBRUIKEN? 

Hoe zijn in 
de loop der 
eeuwen de 
traditionele 
Sinterklaas
gebruiken 
ontstaan? 

Waarom rijdt 
de heilige man 
op een schim

mel over de daken? Waarom zetten de 
kinderen hun met hooi gevulde schoen 
bij de kachel? 
Wat is de oorsprong van dit alles? 
Het mag misschien vreemd klinken, maar 
deze gewoonten zijn ontleend aan de 
Germaanse Wodan-diensten. Oude hei
dense overblijfselen, die later van toe
passing zijn gemaakt op de christelijke 
godsdienst. Dit verschijnsel, waarbij dus 
een heidens gebruik gekerstend wordt, 
vinden we trouwens ook in onze Kerst
feestviering terug. 

Opmerkelijk is, dat de dag waarop wij ' 
Sint Nicolaasfeest vieren, samenvalt met
de tijd waarin de Germanen hun Wo
dandiensten hielden en offers brachten 
om de goden mild te stemmen. Het
zelfde doen tegenwoordig de kinderen, 
wanneer zij wat hooi of een wortel in
hun schoen deponeren. Ook zij hopen 
de bisschop te helpen, het offeren is hier 
duidelijk als een magische handeling te 
herkennen. 

OVER DE DAKEN EN DOOR 
DE SCHOORSTEEN. 

Een andere overeen-• komst tussen de hei
lige en de opper
god vinden we bij 
het rijden door de:·

, ·lucht. Zoals eertijds 
Wodan in donkere 

nachten tijdens de "Wilde Jacht" op iijn
schimmel Sleipnir met een stoet va11-
volgelingen door het luchtruim suisde, zo 
rijdt nu Sint Nicolaas met Zwarte Piet
in het avondduister over de daken. 
Ook van Wodan zijn sagen in omloop, 
volgens welke hij schoenen met goud 
vulde. Evenals vroeger, xolgens het 
volksgeloof, zowel de boze als de goede 
geesten door de wijde schoorsteen en de 
brede schouw de huizen binnenkwamen, 
zo volgt in onze dagen de goede heilige 
man met zijn knecht dezelfde weg 

DE OORSPRONG VAN
ZWARTE PIET. 

Wodan schonk zijn g;ven als aanvoerder 
van de voorvaderen. Zwarte Piet is te
beschouwen als de vertegenwoordiger 
van die doden, vandaar zijn zwarte kleur. 

Folkloristen hebben ont
dekt, dat in de oude tij
den als tegenhanger 
van de heilige een dui
velsfiguur zijn intrede 
deed, zwart gemaakt en 
met een zak op de rug 
om de zieltjes naar de 
hel te brengen. Zo zal 

dus in de loop der eeuwen de zwarte
knecht van Sint zijn plaats verkregen 
kunnen hebben. 
In de "vrijers", de speculaas en de taai
taai moeten we een overblijfsel zien uit
de tijd toen men offerandes aanbood in
de vorm van mensen of dieren. Toe� dit 
moeilijkheden opleverde, het zij door 
verandering van zeden, hetzij door prac
tische bezwaren, ging men over tot een 
nabootsing in koekvorm. 

EN SPANJD 
Niet alle tradities van het Sinterklaas
feest kunnen we echter verklaren. Wie
weet, waarom de bisschop per schip uit 
Spanje komt. Is dit een herinnering aau
de 16de eeuw, toen dit land ons zovele 
kostbare en smakelijke • waren uit zija
koloniën leverde? 
Er is een tijd geweest, dat men het Sint 
Nicolaasfeest wilde afschaffen. Maar dat 
is al lang geleden en het heeft gelukkic
geen resultaat gehad. 
Het Sinterklaasfeest is typisch Neder
lands, met een geheel eigen traditie. 
Laten we het in ere houden! 



Wel komt ditmaal O.D.◊ 7, het enige elftal dat verloor, in de krant. Die jonge
lui verdienen een pluim voor de wijze waarop zij zich hebben hersteld van een 
dreigende verkeerde geest in hun elftal. 
Bravo jongens, dat is meer waard dan drie wedstrijd-overwinningen, die nu echter ook spoedig zullen komen. Had O.D.C. vorige week géén thuiswedstrijden, deze week staan er vier op program: 
Zaterdag 3 uur: O.D.C. 7-Schijndel 6 
en O.D.C. 8-Avesteyn 5. 
Zondag 12 uur: O.D.C. 4-Zwaluw 6en O.D.C. 5-Avesteyn 3. 

' Belangstellenden die zich voor jeugdwedstrijden interesseren zijn hartelijk welkom. 
TAFEL TENNISNIEUWS. 
Advance 1 wist de zeer belangrijke competitiewedstrijd tegen de leiders der Zui-

<lelijke afdeling Vice-Versa, met 7-3 te 
winnen. 

J. Moerdijk en vooral R. Steinmann waren ongenaakbaar en bezorgden de Bosschenaren een koude douche. Advance 2 won eveneens van Helmond 1, en liefst met 9-1. Advance 3 bleef ditmaal ook niet achter en won met 8-2 van Philips 6. 
Alleen de dames stelden teleur en verloren met 9-1. Mej. R. van Zeeland wist de eer te redden. 
A.s. Zondag spelen:

M.T.T.C. 1 (Maastricht)-Advance
Advance 2-Philips 3 2.30 uur. Advance 4-K.A.]. Veghel 5,30 uur Advance Dames-Philips 2 2,30 uur. Advance 3 is vrij. 
Slaao1t Advance 1 erin, de zware uitwedstrijc tegen Maastric.ht te winnen, dan staan zij bovenaan in de afdeling Zuid. 

Met 7 punten uit 5 wedstrijden staat het eerste team thans op de tweede plaats. Philips 3 zal tegen Advance 2 niet veel kans maken. De dames en het vierde team zullen het echter weer zwaar te verantwoorden krijgen. De thuiswedstrijden worden in het St.Paulus Jeugdhuis gespeeld. 
Alle teams veel succes. 
BILJARTNIEUWS. 

Uitslagen Klasse A (Ie klasse). 21 Oct. De Sport 't Hoekje 758 172 4.40 688 172 4.00 Hoogste serie: L. v. Raamsdonk "De Sport", 49 carb. 
21 Oct. Amateur Eureka 
737 200 3,69 735 200 3.68 Hoogste serie: B. Schalkx "Amateur", 43 caramb. 28 Oct. Eureka 't Hoekje 708 173 4.09 830 173 4,79 
Hoogste serie: J. Meulendijk ,,'t Hoekje" 42 caramb. 

4 Nov. 't Hoekje Amateur 
823 192 4.23 727 192 3.78 
Hoogste serie: M. Bakx ,,'t Hoekje" 
27 caramb. 
4 Nov. De Sport Eureka 
845 177 4.77 603 177 3.40 
Hoogste serie: J. v. Liempt "Eureka", 
31 caramb. 
11 Nov.: Amateur 
772 206 3,75 

't Hoekje 
839 206 4.07 

Stand der competitie tot en met 
11 November 1948. 

De Spor1 't Hoekje Eureka Amateur

39125593 4268 4097 

845124010391088

4.624,514.10 3.76 

5 

7 
6 
6 

Uitslagen Klasse B (2e klasse). 
12 Nov. Poedelvrees Eureka456 167 2.73 440 167 2.63 Hoogste,, serie· M v. d. Meijden "Poedelvrees 21 caram 
5 Nov. Buiten Verwachting \Vitte Muis 
433 238 1.84 455 238 1.92 Hoogste serie: W. v. d. Linde, ,,Buiten Verwachting" 17 caramh. 
13 November '48 Klasse C (3e klasse). 

De Amateur De Witte Muis 349 170 2.05 203 170 1.19 Hoogste serie: M. \' Rooij "De Amateur", 12 caramb. 
Buiten verwachting De Sport 

362 188 1.93 304 188 1.61 Hoogste seri,�: I-1. v. d. Schoot "BuitenVerwachtmg , 24 caramb. 
De Heer en Mevrouw A. J. van Groeningen-van Nijnatten geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon: 

Zo spoedig mogelijk enige 
KACHELS gevraagd Kunstcommissie Herlevend Boxtel 

Algemene Vergadering 
Ook voor optiek het juiste adres 

THOMAS JOZEF 
Breda, 17 November 1948. Koninginnestraat 29. 
Boxtel, 
Stationsstraat 30. 
················v···········• • : Zaterdag 20 November ho-: :·pen onze geliefde ouders : • • 
: Johannes Blummel : 
• •• en • • • : Barbara Kluytmans : 
! hun 45-jarig huwelijksfeest: ! te vieren. : • • : Dat God hen nog vele ge- • 
: lukkige jaren moge schen-: 
: ken is de wens van : : Hunne dierbare Kinderen : : en Kleinkinderen. : • • ! Het adres op 20 en 21 : : November is Nieuwstr. 22. : 
••••••••••••••••••••••••••• 

Te koop: grote tafel, een paar uitstekend kogellopende rol-schaatsen en bobslee. Te be-vragen Julianastraat 20. 
Te koop fomuiskachel z.g.a.n., hij H. Timmermans, Parallel-weg 7 N. 
Landbouwers, die aardappelen willen laten stomen à f 0,70 per 100 kilo, kunnen zich op-geven voor Woensdag 24 No-vember bij Van Kasteren, Oirschotsegrintweg 27, Boxtel. 
Te koop: Een grijs Kamgaren Heren-costuum, maat 50 en 
twee Damesmantels, maat 44. Te bevragen: Markt 9 
Te koop een goede trapnaaimachine. Singer-
Molenstraat 16, Boxtel. 
Te koop: Motor N.S.U., 200 
c. c., v. Salmstraat 10 (boven).
Te koop een toom biggen, bij
P. v. Oers, Oirschotsegrintweg91, Boxtel. 
Te koop: Grote fomuiskachel 
met 4 ovens en een Haard-kachel. Molenstraat 70, Boxtel. 
Gevraagd een net dagmeisje.J. C. Voermans, Breukelse-straat 54. 
Te koop jonge kippen. Koks, Molenstraat 37, Boxtel. 
Ruime nieuwe woning te St.Michielsgestel wordt te ruilaangeboden tegen behoorlijkewoning te Boxtel (kleine wo-
ning geen bezwaar). Inlichtingen: Molenstraat 19. 
Te koop een toom G.Y. biggen bij W. v. Nieuwburg, Langen-berg 12. 
Te koop een handwasmachine en een vijfjarig merriepaard. W. van Gemert, Boomstraat 
26, Gemonde. 
Te koop: Beste kalfvaars bijna aan telling bij M. van Roos-malen, Vorst 96. 
Te koop: Nwe Am. winter-termantel, fl. maat, f 30,-
+ 20 punten.Solide v.o. wan-delwagentje, wil ook ruilen voor z.g.a.n. step op lucht-banden of 2 wielige meisjes-fiets. Te bevragen: Munsel 3. 
Te koop: Accordeon, 12 bas-sen, piano-klavier, met koffer,:zo goed als nieuw bij Fr. v.
Erp, Langenberg 3. Zeer ge-
schikt voor leerling. 
Verloren: Zaterdagavond 7 
-uur, aan bus-station, honden-
·zweep. Terug te bezorgen
;politiebureau, alhier. 
:Biedt zich aan R.K. Meisje,
leeftijd 25 jaar. Liefst in eenburgergezin met huiselijk ver-
keer. Bevragen aan het bureauvan dit blad. 
Te koop: Damesfiets bij J. v.
·Roosmalen, Lennisheuvel 75. 

WONINGRUIL

Diverse woningen aangebodente Boxtel voor woning onver-·schillig waar. Woningruilcen-
trale "NEDERLAND", Spoor-
.straat 1 t Utrecht Tel 21758. 

Witte Zuaten Rechteratr. 55 
Gedipl. Coupeuse kan nogenig naaiwerk aannemen. Ook
massa•werk voor fabriek, win,kei, inrichting of iets dergelijks
�evragen: Molenstraat 19 

Algemene Vergadering 
van de 

R.K, Jonge Boerenstand
op Dinsdag 23 November 

's avonds half zeven in het St. Paulus-Jeugdhuis. 
AGENDA: 

1. Opening. 2. Notulen.3. Lezing 
door de Heer Ganzeboom 4. Lezing door Dr. Snijders. 5. Mededelingen. 6. Rondvraag en Sluiting.

Voor St. Nicolaas 

Hazen 
Fazanten 
Haantjes 
Konijntjes 

wild of tam 

Kippen enz. 

Pluimvee• en 
KOKS Wildhandel 

Molenstraat 37 BOXTEL

Grote Sortering 

PIJ PEN 
Sigaretten• en 
Sigaren Pijpjes 
Sigaretten Etui's 
Vuursteentjes 

* Sportieve modellen

* SHAG P IJPE N
* bijzonder geschikt voor
* St. Nicolaas Cadeau

Populaire Prijzen 

Harrie V oets 
Rechterstraat 9 

DE BESTE 

VIIEO/NfiSVIJENDBI 

-

. -
BROOD MET kAAS 

van 

n.c.vas

STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

Voor Kaas en lh:S 

Een practisch 

St. Nicolaas-cadeau 
zou een prima 

Warmwaterzak 
kunnen zijn. 

0/10(;/STE/l!/ :,--.. \.;,_,· \Jl((IITEIIJT/lJ7 

r&;'m;;i�
' . 

Tonne11, Waskuipen. Spekkuipen 
vanaf f 12.-

00K REPARATIE 

P. v .  d.  BR A ND
Hogevonder A 315 
ST. OEDENRODE 

Mededeling voor de abonné{ e )s. 
Donderdag 25 November om 8 uur in De Ark 
Het Amsterdams Toneelgezelschap 
met 

Van ander ras'' 
Voor niet,abonné(e)s nog enige plaatsen beschik-
baar à f 4,-. Plaatsbespreking op de dag der 
uitvoering aan de zaal à 10 cent. 

Laddersophalen en Kousenstoppen 
twee onprettige karweitjes, welke wij voor 
U gaan verrichten, 
Prima afwerking en concurrerende prijzen . 
Alle soorten, ook Nylons, worden aangenomen. 

NEEMT NOG HEDEN EEN PROEF 

,,DE OOIEVAAR" 
Fa A.P. VAN DEN BOOMEN•RESINK 
Stationstraat 43 Boxtel .., 

Onze keuze in kleine electrische 
ST. NICOLAAS GESCHENKEN is zeer 
zeer ruim o.a.: -

Klokjes, Scheerapparaten, Strijkijzers, 
Broodroosters, Theelichtjes, Scheer-
waterbakjes, Melkkokers, enz. enz. 

Van Boxtel N.V Radiodienst en
• Handelmlj. 

BOSSCHEWEG 17 BOXTEL - TELEFOON 479 

Geef met St. Nicolaas een FOTO 
vervaardigd in ons gemoderniseerd atelier. 

Wij hebben nog een mooi e  sortering 
kleine en grote foto•albums en foto.lijsten 

Foto-Atelier VAN ELTEN 
STATIONSTRAAT 9 - BOXTEL

Nederl. Kath. Arbeidersbeweging 
Afd. BOXTEL 

Aanvang Feestuitvoering Polly Perkins
Ie geven door de Toneelgroep "Leeringhe 
ende Vermaeck" onder regie van de Heer 
Jo van Erp. 

Zondag 21 November 7 uur 
Andere dagen 8 uur 

Plaatsbespreken: elke speeldag (behalve 
Zondag) van 12 • 1 uur in "De Ark" 

• WIL T U SCHILDERWERK, '
DAT WERKEL IJK AF IS ■

Vraagt dan vrljblijvend prijs C. Reijnbij Schildersbedrljf 
KASTEREN B 18, LIEMPDE 

- B R I L LE N 'S MORGENS BESTELD -

, 'S AVONDS KLAAR 

F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62
LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN

r "'Il 

N ederl. Kath. Arbeidersbeweging 
Afd. BOXTEL 

Zondag 21 November 
13.00 - 14.00 RECEPTIE 

in de foyer van cie Ark, ter gelegenheid Yan het 
40 JARIG JUBILEUM 

\.. � 

1
Als het gaat over Zaden of Bloemen 

1Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

van de 
R.K. Boerenbond Ie klas vakwerk 

op Dinsdag 23 November om half zeven in het 
Levering aan alle ziekenfondsen 

St. Paulus-Jeugdhuis. 
Fa A.v. Vlerken, Boxtel AGENDA: 

1 . Opening. 2. Notulen. BOSSCHEWEG 10 3. Lezing 
door de Heer Ganzeboom. 4. Lezing door Dr. Snijders. 

ANDRÉ5. Mededelingen. VAN HILST N.V. 6. Rondvraag en Sluiting. 
VRAAGT voor haar filiaal te Boxtel een 

DAMES! Waarom zoudt u 
Aankomende Winkelbediende een confectie coraet nemen, als u voor bijna hetzelfde geld een 

Prachtig Maatcorset 
Voorlopig voor wij kbezorging, om na gebleken geschiktheid verder in 't vak te worden opgeleid. 

kunt hebben Zich persoonlijk te melden aan 't filiaal 
* Wij maken ook van uw STA TIONSTRAA T 13 versleten corset een nieuw 
Iedere Woensdag van 10 • 
1 uur worden bestellingen Rookt kwaliteit vol geur en smaak aangenomen door 
Mevr. SEERDEN 

en Koopt bij Bert van den Braak !

p.a. J. v.d. Aa, Stationsplein 9 Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 

Goede Sieraden verhogen Uw

Charme! 
Onze buitengewone grote collectie in GOUDEN 
EN ZILVEREN SIERADEN is met zorg gekozen.
Daarom kunnen wij u ,n elke prijsklasse iets zeer 

\ 

bijzonders tonen. Aantrekkelijke prijzen. 

Fa. A. v. VLERKEN, BOXTEL 
JUWELIER - HORLOGER BOSSCHEWEG ·10 

Een welkom 

Gemen St. Nicolaas cadeau 
vindt U bij 

zowel 
1 

Sportartikelen als Schoenen en Pantoffels m 
Voetbalschoenen 

Voetballen 

Beenbeachermera 

Voetbalpompen 

Rijgpennen 
-

Ping Pong ballen 

� 

j��5<.J� ·s;::. } 

Hockey stiks 

Hockey schoenen 

Hockey ballen 

Fluiten 

Korfbalschoenen 

Beenkappen 

Dames:=, Heren:= en Kinderpantoffels v-;�;f f 1.55

ZIE ETALAGE 

Stationstraat 14 BOXTEL Telefoon 296 

Magazijn DE BIJENKO'RF 
ARNOLD VAN KOL 

BOXTEL SCHIJNDEL 
STATIONSTRAAT 55 • Tel, 408 ST. SERVATIUSSTRAAT 20

MARKT 4 • Tel. 489 Telefoon 319 

Een passend St. N icolaasgeschenk in 
Sola Zilver of Sola Massief 

IS AL TIJD WELKOM 
CASETTES TAFELGEREI voor 12 personen 55-delig compleet f 90,20 CASETTES TAFELGEREI voor 6 personen 29-delig compleet f 52,80 TAFELLEPELS en VORKEN, door en door vlekvrij, per stuk f 1,25 THEELEPELS in étui door en door vlekvrij, per 12 stuks f 8,10 GEBAKVORKJES in étui, door en door vlekvrij, per 12 stuks f 8,40 KAASSCHAAF in étui, door en door vlekvrij . f 3,90 SALADECOUVERT in étui, door en door vlekvrij· f 6,50 IN SOLAZIL VER brengen wij: COMPLETE CASETTES, THEE- EN SUIKER-SCHEP, THEELEPELS, GEBAKVORKJES, GEBAK SCHEPPEN, TAFEL- EN 
DESSERTMESSEN, BONBONSCHAALTJES, KINDERBEKERS, EIERDOPJES, 
THEEZEEFJES, KINDERLEPELS EN -VORKEN, VLEESVORKJES, enz. enz. 

Het adres voor SOLA-fabrikaten is Arnold v. Kol 



Schenk 'n practisch 
Cadeau! 

Keuze uit 'n grote sortering 

TAFELKLEDEN 
in prijzen van: 

47,50 Il 37,50 Il 27,50 
19,75 Il 15,90 ,:: 11,25 ,:: 5,95 

Haarvelours Karpetten 
230 x 310 cm 137,50 
200 x 300 cm 117,50 
160 x 230 cm 67,50 

Old finished Ligstoel met 
kussens vanaf 44,oo

1. J. Wittween
WONINGINRICHTING Rechterstraat 22 Boxtel 

Voor St. Nicolaas:::Cadeaux 
Het oudste en bekendste adres voor 
LUXE LEDERWAREN 

is Firma JI c. PAIJMANS 
Orthenstraat 78 Den Bosch 

I Vol verwachting klopt ons hart ....
De grote vraag van de Sint is naar practische geschenken. Heeft U uw verlanglijstje al klaar? Nog niet .... dan vlug, want anders is wellicht datgene wat U gaarne zou wensen reeds uitverkocht. 

Een i eschenk van WITTEVEEN 
is WELKOM! bij iedereen. 

Rechterstraat 18 - Boxtel 
Zie étalage's. Zie éta13ges. 

'TANKER 
SINT NICOLAAS 

Biedt ook dit jaar l Prima Wijnen 

weer het mooie Vermouth 

Hol Suikergoed en Schilletje 

Chocoladewerk Cherry en 

in grote sortering Likeuren 

Speculaas, Taai-Taai, Koek, Beschuit, Biscuit Volop prima volvette Kaas 
de beste uit de beste Kinderbiscuits Liga. Nutrica • Branbergen Jams Hero - Betuwe • Teo 't Adres voor al uw Nutricia Kindervoeding. Yoghurt. Fijne Vleeswaren 1 

G. de Jong-van Kempen, v. Hornstraat 12

Wat moet de goede m
Sint brengen? � 

:Jüi, f«unt! 

:Jüi, Aamt! 
Langzaam maar zeker 

keert de goede oude tijd weer. 

St. Nicolaas komt 
evenals voorheen PERSOONLIJK in onze zaak 

op Zondag 5 December 
van 2 tot 6 uur. 

om al de kinderen van onze klanten een zak vol lekkers t� schenken. 

Vanaf heden, VRIJDAG 19 NOVEMBER, krijgt U bij aankoop tot
een bedrag van f 5, - een bewijs om met Uw kinderen op

5 DECEMBER bij St. Nicolaas te komen. 

Geniet met Uw kinderen van dit feest der feesten
en doet dus bij o n s Uw St. Nicolaas inkopen.

Voor nuttige, prima en practische geschenken 

,,DE OOIEVAAR'' 
Fa. A.P. VAN DEN BOOMEN::RESINK 

Stationstraat 43 11 Boxtel. 

Stofzuigers 
Ritsema, Ruton, Holi. Eleclric., 

E.F.A., Waldorp, ............ . 

Hier volgt slechts een kleine greep uit -----------------------onze grote sortering geschenken 
Wasmachines 

mei Oliebad en E.M.F. Dordt motor'. 

Kinderwagens 
diverse modellen 

Cossij pantoff. rood,blauw 5.50 
Leren pantoffels bontkapje 6.25 
Kameelharen kinder knip. 
extra zwaar, leren neus 4.40 
Voetbalschoenen 
Leren dames, en heren laarzen 

Jongensportemon•ie 1.95 
Portefeuilles vanaf 4.45 
Dubbele portemonnaie met 
ritsluiting en portefeuille 
Reistassen vanaf 13.70 
Boekentassen vanaf 11.60 

Wij helpen U desgewenst met een betalings- Ziet onze speciale etalages 

regeling, die aanpast aan de moeilijke tijds

omstandigheden. 

Van Boxtel N.V. 
BOXTEL BOSSCHEWEG 17 • TELEFOON 479 

Voor St. Nicolaas 
Hebben wij 

Nuttige en Prettige Geschenken 
Zowel voor Dames als Heren PARFUMERIE M. J. v. d. B ROEK 

Breukelsestraat 34, Boxtel e 

HEIJMANS, Breukelsestraat. 

'Vooc :lwn ..... 
Valt het U moeilijk een passend geschenk 
voor een heer te bedenken? Welnu, komt 
U bij ons dan eens een kijkje nemen. Een mooie das, een paar handschoenen, een hoed of slobkousen, 't zijn geschei;iken die in de smaak vallen. 
Gaarne verwachten wij Uw bezoek. 

voorSt.Nicolaas-geschenken- H. v. Eijck::de Louw
in GOUD, ZILVER, PLEET, 

OPTIEK en UURWERKEN 

F. P. v. Langen & Zn., Stationstraat 62 
, GOUD• ZILVER • OPTIEK 

A.s. Zaterdag en Zondag
étaleren wij weer 

iets aparts. 

1.J. Witteveen 
WONINGINRICHTING Rechterstraat 22, Boxtel. 

Breukelschestraat 42, Boxtel 

Een Reuze idee!!! 
kreeg St. Nicolaas 
door een GEWEL
DIGE ET AL A G E  
vol GESCHENKEN 

bij 

BOVEN DEERT 

1e klas fabrikaat w.o. de nieuwste modellen 8950 9850 11750 125°0 14250 152°0 16750 

Alle wagens lopen op kogellagers, dus zeer licht 

Voor clienten buiten Boxtel speciale service 

) 
Bericht ons even en wij komen U aan huis afhalen 

Goossens= Boxtel ::GLE��c���a:o
67 

-

STEENBAKKERS 
STATIONSTRAAT 58 

Al Ie I uxe-arti kelen 

Voor reparatie aan 
Uw meubels en voor
woningstoffeerwerk 
het aangewezen 
adres.

bijzonder geschikt voor 

St. Nicolaas-Cadeaux 

worden thans aan zeer lage prijzen 
verkochtAlles g e sch i e dt 

onder deskundige • 
leiding van 

, Ziet onze étalages en profiteert 
P. DE VRIES.

van de gelegenheid. 

Voor alle Lederwaren 
gaat ST. NICOLAAS naar ...... 

L Lederwarenhuis 

Succes'' '' 

Rechterstraat 7 • Boxtel 
De beste artikelen tegen de meest 

\i. 
concurrerende prijzen

Zoekt U een nuttig geschenk? 

Verder 

Koopt een Velo-Wasmachine vanaf 215,WRINGERS . . . . vanaf 45,-W ASFORNUIZEN zeer soliede . 146,so KEUKENFORNUIZEN . 1 10,-STOFZUIGERS 135,-
Complete Meubilering Bedden, Dekens, Ledikanten, Matrassen, Cocos enz. enz. enz. 

Voor serieuse klanten kunnen zo nodig betalingen geregeld worden. _. Bezoekt on:ze toonkamers . .._ 
VELO-Mij. N.V., Markt 19, Boxtel 

.r 

r Wij ontvingen een pracht sortering '\ 

KINDERWAGENS 



Bijlage 

.P,cdafft' s Centaun 
No. 208 - 19 NOV. 1948 

Sociale Verzekeringen 
ONGEVALLENWET. 

De arbeider is ingevolge de Ongevallen
wet verzekerd tijdens werkzaamheden in 
het bedrijf, doch ook op weg van huis 
naar het werk, indien hij daarbij de kort
ste meest gebruikelijke weg volgt. Van
zelfsprekend betreft dit laatste normale 
ongevallen, waarbij de getroffene geen 
schuld ten laste kan worden gelegd. 
Tot voor kort werden uitkeringen bij 
ongevallen, waarbij getroffene onvoor
zichtigheid kon worden aangerekend, niet 
gedaan. Intussen is hierin wijziging ge
komen. Bij uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep te Utrecht, komen on
ge\'allen aan arbeiders van huis naar het 
�verk en omgekeerd overkomen, ook voor 
uitkering in aanmerking, wanneer on
voorzichtigheid de oorzaak is. 
Dit slaat het meeste op verkeersonge
vallen. 
"Onvoorzichtigheid" is thans vervangen 
door "roekeloosheid". 
Blijkt uit het te houden onderzoek het
welk steeds bij verkeersongevallen wordt 
gehouden, dat getroffene roekeloos is te 
werk gegaan, dan zal de ongevalsuitke
ring worden geweigerd. 
Voorbeeld: 
Getroffene gaat geregeld met enige an
dere arbeiders met een tot personenver
voer ingerichte vrachtauto van het werk 
naar h�is. ln zijn woonplaats aangeko
men (de andere arbeiders moesten ver
der door), meende hij ten onrechte, dat 
de auto niet zou stoppen. Hij was op de 
achterklep van de auto gezeten en ter
wijl deze nog een snelheid van 35 km 
per uur reed, sprong hij er af en be
kwam een beenletsel waardoor hii ar
beidsongeschikt werd.' Hem werd uitke
ring geweigerd op grond van het feit, 
dat hij zich op de tocht naar huis, zon
der noodzaak en zonder redelijk motief, 
heeft blootgesteld aan het risico van het 
krijgen van een ongeval, dat bijna zeker 
zou plaats hebben. In dit geval is er 
sprake van roekeloosheid. 
Wel tracht men in dergelijke gevallen 
de ware toedracht en oorzaak van het 
ongeval nog wel eens te verdraaien, doch 
waar in die gevallen meerdere getuigen 
worden gehoord, is zulks hoogst ge
vaarlijk. 
Artikel 102 van de Ongevallenwet be
paalt nl.: 
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie 
jaren wordt gestraft hij, die mondeling of 
schriftelijk, persoonlijk of door een bij
zonder daartoe gemachtigde opzettelijk

omtrent een ongeval dat is overkomen 
of wordt beweerd te zijn overkomen aan 
een verzekerde, om omtrent de gevolgen 
van dergelijk ongeval een valse verkla
ring aflegt aan het Bestuur der Rijksver
zekeringsbank of aan een leider door 

, haar aangewezen en belast met het on
derzoek of aan de Controlerend Genees
kundige. 
Een ander geval is het, wanneer van 
geen roekeloosheid kan worden ge
sproken. Bijvoorbeeld: 
Een arbeider is op weg naar huis per 
rijwiel. Hij had zijn broodtrommel aan 
het stuur van zijn fiets gehangen. Op 
een gegeven moment raakt de brood
trommel bekneld tussen het stuur en zijn 
linker knie, waardoor hij het stuur kwijt 
raakt, begint te slingeren en valt, hierbij 
een letsel oplopend waardoor hij ar
beidsongeschikt wordt. Hier kan men wel 
een kleine onvoorzichtigheid aannemen, 
doch van roekeloosheid is geen sprake. 
Dit geval wordt als ongeval in de zin 
der wet aangenomen en uitkering volgt. 
Bij vermeende gevallen van onvoorzich
tigheid kan dus steeds door werkgever 
een aangifte worden gedaan. 

H. v. d. K. 

Distributie=N ieuw s 
OFFICiëLE BONNENLIJST 

voor het tijdvak van '.21 November 
tot en met 4 December. 

Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 

Bonnen voor vlees 
401 Vlees 100 gram vlees 
402 Vlees 400 gram vlees 
403 Vlees 150 gram vlees 
Alle bonkaarten. 
407 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
Bonkaarten KA, KB, KC 81'.2 
411 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas 
412 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet 
413 Algemeen ± 225 gram huishoud

zeep of 180 gram toiletzeep 
B 425, C 427 500 gram boter of mar

garine of 400 gram vet. 
Bonkaarten KD, KE 81'.2 
417 Algemeen 100 gram kaas of 125 

gram korstloze kaas 
418 Algemeen 125 gram boter of mar
garine of 100 gram vet 
419 Algemeen ± 450 gram huishoud-

zeep of 360 gram toiletzeep. 
Tabak- en versnaperingenkaarten enz. 
QA, QC 808. 
133, 134, 137 Tabak 2 rantsoenen siga-

retten of kerftabak. 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 
MD, MF, MH 813. ,bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).

Geldig zijn de bonnen van de strook X. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig.
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 19 November worden gebruikt. 
De niet-aangewezen bonnen van strook 2 
kunnen worden vernietigd. 

Uitreiking toewijzingen importbloem 
aan bakkers. 

In de week van 22-27 November a.s. 
zullen aan bakkers wederom D-toewij
zingen voor z.g. importbloem of inlandse 
patentbloem worden uitgereikt. Van elk 
der coupures D. 165, D. 169, D. 173, 
D. 177, D, 181 en D.185 zal een aantal 
worden. uitgereikt, dat overeenkomt met 
een kwart van het totaal aantal eenhe
den patentbloem, dat in de weken van 
10-16 October en van 17-23 October 
is uitgereikt. 
De uit te reiken coupures zijn bedoeld 
voor het verbruik van importbloem ge
durende 12 weken. Zij zijn eerst geldig, 
nadat hieromtrent mededeling is gedaan. 
De uitreiking vindt plaats op de dagen 
waarop voorheen de broodbonnen wer
den ingeleverd. 

Inlevering D-coupures door bakkers. 

In de week van 22-27 November a.s. 
worden de bakkers in de gelegenheid ge
steld de eventueel nog in hun bezit zijn
de D-coupures, waarop geen bloem of 
meel is betrokken, in te leveren ter ver
krijging van reductie-coupures. De inle
vering dient plaats te vinden op de da
gen waarop voorheen de broodbonnen 
werden ingeleverd. 

Na-uitreiking toeslag vaste brandstoffen 
aan grote gezinnen. 

Gezinnen welke op 1 October 1948 
uit 8 of meer personen bestonden en nog 
niet in het bezit zijn van d� toeslag van 
2 eenheden vaste brandstoffen, worden 
in de week van 22-27 November a.s. 
alsnog in de gelegenheid gesteld de hun 
toekomende toeslag in ontvangst te 
nemen. 
Medegebracht dienen te worden alle 
Tweede Distributiestamkaarten van het 
gezin. De uitreiking vindt plaats aan het 
Kringkantoor, In den Boerenmouw 15, 
loket 7 en voor de overige aangesloten 
gemeenten ter plaatse aan de kantoren 
en uitreiklokalen bij de afdeling Voor
lichting. 

Inleveren van aanvragen om toeslag 
wegens bijzondere arbeid voor de 

te en '.2e periode 1949. 

In de week van 22-27 Novemb. a.s. die
nen de aanvragen om toeslag wegens bij
zondere arbeid bestemd voor de 1 e en 
2e periode te worden ingeleverd. In ver
band met de controle op de Tweede dis
tributiestamkaarten der werknemers, die
nen bij· het indienen der aanvragen alle 
Tweede Distri'butiestamkaarten van de 
op de aanvragen vooi;komende werkne
mers te worden overgelegd. 

De ·aanvragen kunnen worden ingediend 
aan het Kringkantoor, In den Boeren
mouw 15, loket 17 en voor de overige 
aangesloten gemeenten ter plaatse aan 
de kantoren en uitreiklokalen bij de af
deling Voorlichting. 

Wijziging inleveringsweek ten behoeve 
van tabaksdetaillisten. 

Met ingang van 22 November a.s. dienen 
de tabaksdetaillisten hun bescheiden niet 
meer zoals voorheen in te leveren in de 
2e inleveringsweek, maar in de Ie inle
veringsweek. Bovenstaande heeft tot ge
volg, dat in de week van 22 Nov. t.e.m. 
27 Nov. a.s. alle tabaksdetaillisten in de 
gehele kring hun bonnen dienen in te 
leveren. 
De inleveringsdagen zijn dezelfde als die 
in de 2e inleveringsweek met uitzonde
ring van onderstaande gemeenten. 
BOXTEL: inleveren op Dinsdag 23 No
vember a.s. en vervolgens om de 14 
dagen. 
ST. MICHIELSGESTEL: inleveren op 
Woensdag 24 November a.s. en vervol
gens om de 14 dagen. 

Parochie-Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 

Zondag '.21 November 1948 
Een goed Katholiek is IN de kerk, 
als de H. Mis begint en verlaat 
eerst DAN de kerk, als de priester 
terugkeert naar de sacristie. 

Vandaag zijn de HH. Missen van half 
7, kwart voor 8 en ook van half 11 
stille HH. Missen, terwijl vandaag de 
Hoogmis om 9 uur zal zijn, in verband 
met het veertigjarig bestaan van de 
K.A.B. in Boxtel. Wij willen de gelovigen 
verzoeken, om zoveel mogelijk de stille 
HH. Missen om kwart voor 8 en om 
half 11 bij te wonen, daar er anders kans 
bestaat, dat er in de Hoogmis van 9 
uur te weinig plaatsen zullen zijn. Van
daag gaat in alle H.H. Missen de 2e 
schaal voor de bizondere noden van het 
Episcopaat, welke bizonder in de mil<l
dadighei<l van de gelovigen wordt aan
bevolen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedie. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met ro
zenhoedje. Zaterdag is er gelegenheid 
tot biechten van half 3 tot 4 uur en van 
6 tot half 8. Dopen iedere dag van half 
3 tot 3 uur. 
Vaders en Moeders en toekomstige va
ders en moeders! Op u rust in onze zorg 
volle tijden een zeer moeilijke en zeer 
verantwoordelijke taak: de opvoeding 
van de kinderen. \'v'ij willen u daarin 
helpen en laten voorlichten. Op Zondag 
28 November begint de Adventstijd, 

van ouds gelijk de Vastentijd, een tijd 
van boete en versterving, de voorberei
dingstijd voor het blijde Kerstfeest. 
Daarom zullen in de Advent conferenties 
gegeven worden in onze kerk door de 
Zeereerwaarde Pater Capucijn Adrianus, 
op Dinsdag, Woensdag en Donderdag, 
telkens des avonds om 8 uur. Dinsdags
avonds, te beginnen 30 November voor 
de vaders en gehuwde mannen. Woen
dagsavonds, te beginnen 1 December 
voor de verloofden. Donderdagsa von<ls, 
te beginnen 2 Deceipber voor de Moe
ders en gehuwde vrouwen. Zo alle we
ken van de Advent, telkens om 8 uur. 
Dierbare parochianen begrijpt het belang 
van deze zaak en maakt u vrij voor 
deze avonden, ook al kost het moeite 
en offers. 
A.s. Maandag om half acht buiten ker
kelijke bijeenkomst van de Maria-Con
gregatie in het St. Paulus Jeugdhuis in 
de Nieuwstraat. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor de overleden familie v. d. Oever
v. d. San<le; z.a. gel. mndst. voor Hen
dric_a de Bresser-v. d. Loo; H. 1-lartal
taar gel. H. Mis voor 1-Iendrica v. cl.
Eerden-v. Deursen; om half 8 gel. jrgt.
voor Johannes Petrus Tielen; z.a. gel. 
jrgt. voor Elizabeth Leermakers-1-Ioef
nagels; om half ·9 gel. jrgt. voor Johan
nes v. d. Laak, Jacoba Kooijmans de 
hsvr. en Maria de dochter; om half 10 
gez. H. Mis tot bizondere intentie; om 
half 11 Huwelijksmis. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. 
voor Hendricus van Aarle; z.a. gel. H. 
Mis voor Antonius de Visser; 1-1. Hart
altaar gel. mndst. voor Jacoba v. d. Big
gelaar-v. d. Linden; om half 8 gel. H.
Mis voor Johannes van Liempdt; z.a. 
gel. jrgt. voor Tonnie Blummel; om half 
9 gel. H. Mis voor Antonia v. d. Mey
<len-van Hamond;. om half 10 Huwelijks
mis. 
\XIOE1 SDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Antonius van Aarle; z.a. gel. 
H. Mis voor Johanna Martens-Aarts; 1-1. 
1-lartaltaar gel. 1-1. Mis tot bizondere 
intentie; om half 8 gel. H. Mis voor 
onze jongens in Indië vanwege :\.-!aria's 
Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor 
Wilhelmina van Hal-de Wit; om half 9 
gel. H. Mis voor Henri Weyers. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Joannes van Susante; z.a. gel. 
mn<lst. voor Theodorus Voets; H. Hart
altaar gel. 1-1. Mis voor Johanna Dek
kers; om half 8 gel. irgt. voor Wilhel
mus v. d. Oerelaar en Johann.i Berg
mans de hsvr.; z.a. gel. 1-1. Mis voor
Martinus Giesbers; om half 9 gel. H. 
Mis voor Jacoba van Diessen vanwege 
het gez. personeel van Van Oerles we
verijen. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Hendrica Ciiffers-Bnms; z.a. gel. 
mndst. voor \'v'ilhelmus Schalkx; H.
Hartaltaar gel. 1-1. Mis voor Harrie V. cl. 
Wetering; om half 8 gel. I-1. Mis voor 
de overleden familie v. d .. \1eerendonk-



den Dekker; z.a. gel. H. Mis voor Mar
tha Drijvers; om half 9 gel. H. Mis voor 
Johanna Kusters-de Kort. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor Catharina van Susante
v. d. Krabben; z.a. gel. mndst. voor Jo
hanna Theuwkens-van Dijk; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Hendricus Hob
belen; om half 8 gel. H. Mis voor de 
overleden familie v. Erp-v. d. Meeren
donk; z.a. gel. H. Mis voor Gijsbertus 
Looymans; om half 9 gel. H. Mis voor 
Sjaak van Vlerken. 
In het liefdehuis zullen nog geschieden: 
Dinsdag gel. H. Mis voor Arnoldus Pe
ters; Maandag en Woensdag gel. H. Mis 
voor de overleden familie van Cornelia 
Renders; Donderdag, Vrijdag en Zater
dag gel. H. Mis voor Leonardus Ren
ders en Maria Scheepens. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes Henricus van 
Breugel geb. en won. te St. Michielsges
tel en Johanna Cornelia v. d. Staak, 
waarvan heden de 3e 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, BOXTEL 

Laatste Zondag na Pinksteren 
21 November 1948 

Tevens de feestdag van 0. L. Vrouw
Presentatie, dat is de herdenking dat 
Maria op jeugdige leeftijd aan de dienst 
des Heren werd toegewijd: een dag om 
te bidden voor religieuze roepingen, op
dat de Zusters en Broeders, die overal 
te weinig roepingen hebben, hun onmis
baar werk in dienst van God en even
mens kunnen voortzetten en uitbreiden. 

De HH. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9, en om half 11 de Hoog
mis (vandaag ook: met volkszang). 

Algemene H. Communie voor de le
den van de H. Familie van Moeders en 
gehuwde Vrouwen. 
. De 1 e schaal voor de kerk, de 2e 
schaal voor de bijzondere noden, en aan 
de uitgang der kerk wordt op deze 3e 
Zondag van de màand gecollecteerd 
voor het Katholiek Thuisfront.

Ook zal deze week de collecte voor 
de R.K. Universiteit gehouden worden. 

Vanavond om 7 uur het Lof met ro
zenhoedje voor onze jongen� en mannen 
in Indië. 

Maandag: feestdag van de zeer jeug
dige en sympathieke Maagd en Martela
res uit de 3e eeuw, de H. Cecilia, welke 
sedert enige eeuwen als de grote patro
nes van de kerkmuziek geldt. (Nederland 
schijnt de eer toe te komen, haar het 
eerst als dusdanig te hebben uitge-
roepen.) . 

Donderdag: feestdag van de geleerde 
H. Catharina van Alexandrië, Maagd
en Martelares uit de 4e eeuw; patrones
van de wijsbegeerte, alsook van de wa
genmakers en molenaars.

Vrijdag: H. Familie voor de me1s1es 
om half acht; en voor de mannen om 
half negen. 

Zaterdag: feestdag van de H. Oda, 
die ten tijde van de H. Lambertus leefde, 
te St. Oedenrode werd begraven, en aan 
die plaats de naam gaf. 

N.B. Op het Cursushuis "De Braa
cken" te Vught wordt een cursus "In
leiding in het Volle Leven" gegeven op 
Zaterdag 18 en Zondag 19 December: 
meisjes van 18 jaar en ouder, die hier
aan wensen deel te nemen, worden ver
zocht zich - deze maand nog - op 
te geven aan de pastorie alhier. 

ZONDAG, 21 November: 6 uur l.d. 
uit dankbaarheid ter ere van het H. 
Hart; 7 uur l.d. voor het geestelijk en 
tijdelijk welzijn van onze parochie; 8 
uur l.d. voor Christianus Merkx v.w. 
de Missie-naaikring; kwart over 9 voor 
Maria van den Langenberg-van der Mey
den als lid van de St. Elisabethvereni
ging; half 11 Hoogmis, voor overleden 
Moeder. 

MAANDAG, 22 November: 7 uur l.j. 
voor Wilhelmus v. d. Louw; l.d. voor 
Frans Hazenberg en Cornelia v. d. 
Broek z.e.; l.d. voor Willem Mathijssen; 
kwart voor 8 l.d. voor Lies de Kort-'v. 
d. Elst vanwege de buurt; half 9 Gez. d.
voor de levende en overleden leden van 
ons zangkoor. 

DINSDAG, 23 November: 7 uur l.d. 
voor Justina Waals-Götz n. voor Ro
salia Hermes-Schüller; k""rt voor 8 l.d. 
voor Cornelia van Hal-van Geren; half 
9 l.d. voor Wilhelmina van Rulo; l.d. 
voor Hubertus v. d. Broek; 10 uur So
lemnele huwelijksmis. 

WOENSDAG, 24 November: 7 uur 
Gez. j. v. Piet van Laarhoven; l.d. voor 
Theodorus Timmermans; l.d. voor de 
heer Sjef Janssen te Nijmegen overleden; 
kwart voor 8 l.d. voor de overleden fa
milie v. d. Sande; l.d. voor de heer Ka
rel v. d. Ven; half 9 Gez. d. voor Lies 
de Kort-v. d. Elst vanwege de directie 
en het kantoorpersoneel v. d. fabriek 
v. van Geel.

DONDERDAG, 25 November: 7 uur
plechtig gez. j. voor de heer Franciscus 
de Leyer en Mej. Antonia de Leyer-van 
Hoorn; l.d. voor Theodorus v. d. Weyst 
v. Dongen; l.d. voor de heer Jan de
Leyer; kwart voor 8 l.d. voor de over
leden familie ·Slijters-Heren; en half 9
l.d. voor Thomas van Alphen en Maria
Schellen z.e.

VRIJDAG, 26 November: 7 uur Ld. 
voor Cato v. d. Wouw; I.m. voor Ge
rardus Elissen; I.m. voor Herman Ak
kermans; kwart voor 8 l.d. voor Jos. 
van Susan te; l.d. voor Petronella -van 
Hal; half 9 l.j. voor Johannes v. d. Me
rendonk. 

ZATERDAG, 27 November: 7 uur 
plechtig I.m. voor Christianus Merkx; 
I.m. voor Wilhelmus Versantvoort; I.m.

voor Maria van Roosmalen-van Geffen; 
kwart voor 8 l.d. voor Jacobus Poot en 
Maria Beekman; Ld. voor Cornelis Strij
bos en echtgenote; half 9 l.d. voor de 
heer Theodorus Schots. 

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

Laatste Zondag na Pinksteren. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur H. Mis voor 
de Leden van het zangkoor. 
MAANDAG: half 8 jaarg. voor de Heer 
Thomas Maas. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Mevr. Hu
berta Maas. 
WOENSDAG:. half 8 jrgt. voor Marti
nus v.î-Ielvoirt en Elisabeth de hsvr. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. voor An
tonius de Vroom en Gertruda de l'\svr. 
VRIJDAG: half 8 jrgt voor Joanna Olij
slagers. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis Bijzondere 
intentie. 

Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis Adriana v. Kessel. 
Dinsdag H. Mis Joannes v. cl. Eerden 
proc. Hakendover. Woensdag H. Mis 
voor Martinus v. Schijndel en Catharina 
de hsvr. Donderdag H. Mis voor Adria
nus v. d. Velden. Vrijdag H. Mis voor 
Elisabeth T raa-Verhoeven. Zaterdag H. 
Mis voor Antoon v. Kempen en Anto
netta de hsvr. 

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 
27e Zondag na Pinksteren 1948. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis ter ere v. 
0. L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand
voor behouden thuiskomst; hierbij wordt
de kerk met 'n kaars • vereerd; half 9
H. Mis voor Johanna Maria v. Nunen
v. d. Schoot; 10 uur Hoogmis tot inten
tie v. cl. parochianen. De eerste schaal
is voor onze eigen kerk; de tweede voor
B. N. Half 3 Lof met rozenhoedje, om
Gods'zegen te verkrijgen over "Orion"
en de kapel van Stapelen.
MAANDAG: 7 uur jrgt. voor Catharina. 
v. d. Meijden-v. cl. Heijden; hierbij
wordt de kerk met 'n kaars vereerd; 8
uur gezongen H. Mis tot intentie der
koristen.

. DINSDAG: 7 uur H. Mis voor Helena 
Mestrom-Brouns; 8 uur gez. H. Mis v. 
Joh. Bax te Liempde overleden. 
WOENSDAG: 7 uur H. Mis voor fam. 
Johannes v. d. Sande; 8 uur gez. mndst. 
voor Ger. Leyten. 
DONDERDAG: 7 uur H. Mis ter ere v. 
0. L. Vrouw in 't Zand voor Johanna

. v. Heei-ebeek-de Beer; 8 uur H. Mis,
waarbij de kerk met 'n kaars wordt ver
eerd voor Marinus Veroude.
VRIJDAG: 7 uur jrgt. voor Christiaan
Pijnen burg; 8 uut gez. mndst. voor
Maria de Punder-Huige. •
ZATERDAG: 7 uur wekelijkse H. Mis
voor Mevr. Maria Maas-de Werd; 8
uur H. Mis voor Johanna v. Roosmalen
Hoefnagels.

Alsnog zullen geschieden elders: H. Mis 
tot bijzondere intentie; Donderdag 28 
November een H. Mis tot intentie v. d. 
leden der Godvruchtige vereniging ter 
ere v. cl. H. Theresia v. h. Kindje Jezus. 
Zaterdag biechthoren van half 3 tot 4 
uur en van 5 tot half 7, daarna Lof met 
rozenhoedje, om· het Communisme af te 
weren en de opbloei v. h. verenigings
wezen op katholieke grondslag te ver
krijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Adriana v. Kessel-Smits te Gemon
de, de heer Gijsbertus Spierings te 
Utrecht, Henricus Weyers in de parochie 
v. cl. H. Petrus te Boxtel en Johannes
Bax te Liempde overleden en voor An
tonetta v. Beers in Bilthoven bediend.
Op Maandag, Dinsdag en Woensdag
van deze week zal de We!Eerw. Pater
Venantius, Assumptionist lezingen hou
den voor de ouders van deze parochie
Maandag om half acht voor de moeders
Dinsdag om half acht voor de vaders"
Woensdag om half acht voor beide sa
men. Maakt van deze gelegenheid ge
bruik, om deze nuttige avonden bij te
wonen.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

Laatste Zondag na Pinksteren, 
21 November. 

ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Mari
nus der Kinderen; 8 uur 1. mndst. voor 
Wed. Gertruda Petrus Kreyveld; 10 uur 
de Hoogmis tot welzijn der parochie. 
3 uur Lof, d;iarna meisjes-congregatie. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Adr. 
v. Abeel en; half 8 z.j. voor Petrus Pij
nen burg en Maria de hsvr.; 8 uur I.m.
voor Paulus Stans te Best overleden.
DINSDAG: 7 uur 1. mndst. voor Henrica 
Frans v. Eijndhoven; half 8 z.m. overle
den koristen; 8 uur z.m. ter ere der H. 
Caecilia. 
WOENSDAG 7 uur I.m. Adr. 'v. Berkel 
als over!. weldoener van het Wit-Gele 
Kruis; half 8 l.j. Corn. Smulders; 8 uur 1. 
modst. voor Wed. Johanna Maria 
Theod. v. d. Meijden. 
DONDERDAG: 7 uur z. mndst. voor 
Joh. v. d. Sande; half 8 l.j. Petronella 
Com. Smulders; 8 uur l.j. voor Adr. v. 
Aarle. 
VRIJDAG: 7 uur z.mndst. voor Wed. 
Everdina Corn. Quinten; half 8 l.j. 
Lamb. Smulders; 8 uur l.j. voor Adriana 
Adr. v. Aarle. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. Wilh. Schoen
makers; half 8 l.j. Corn. Hub. v. Aarle; 
8 uur l.j. voor Franc. v. Haaren. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par. 
8 uur l.j. voor Johanna Maria Franc. v. 
Haaren; 10 uur z.m. Adr. v. Berkel van
wege Soranus. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 

Maandag 7 uur I.m. tot bijz. intentie. 
Dinsdag 7 uur I.m. voor Joh. Bakx. 

Woensdag 7 uur I.m. Joh. v. d. Biggelaar 
Donderdag 7 uur I.m. Joh. Bakx als over
leden lid H. Willibrord. 
Gedoopt: Mechlina Johanna Laurentia 
Maria dochter van Joh. v. d. Biggelaar
Vissers. 

PAR. H. WILLIBRORDUS, 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 
Episcopaat. Na de middag om 3 uur Lof 
met Rozenhoedje. Na het Lof een lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 2de 
3de en 4de leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Adrianus 
Verhagen; half 9 H. Mis voor overleden 
leden van de K.A.B.; 10 uur Hoogmis 
voor de parochie. 
MAANDAG: half 8 gez. H. Mis voor 
lev. en over!. leden van het parochiaal 
Zangkoor. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Maria 
Catharina van Gorp-Schellekens. 
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Ge
rardina Cornelia van Schijndel-v. Dijk. 
DONDERDAG: half 8 gez. mndst. voor 
Albertus van Rulo. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Willibror
dus Pijnenburg. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johanna 
Pijnenburg-v. Gemert. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis Albertus van Rulo. 
H. Mis voor Henricus van Rulo. H. Mis
voor Cornelis Bergman, H. Mis voor
Franciscus van Gemert. H. Mis voor
Lambertus van Gerven.

ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 

ZONDAG 21 November. 

Deze middag om 3 uur Vespers en Lof. 
Deze week Donderdag en Zaterdag om 
8 uur Lof. 
ZONDAG: om 7 uur H. Mis ter ere van 
de H. Gerardus; om half 9 voor over
leden leden der familie Henket. 
MAANDAG: 7 uur voor Corneli-. van 
Hal-van Riel; half 8 voor Marinus van 
der Linden en Antonia van Riel. 
DINSDAG: 7 uur voor Meester Swaa
nen; half 8 voor Marinus van der Lin
den en Antonia van Riel 
WOENSDAG: 7 uur voor Cornelia van 
Htl-van Riel; half 8 voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek. 
DONDERDAG: 7 uur voor overleden 
ouders; half 8 maandst. voor Caspar van 
den Aker. 
VRIJDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker; half 8 voor Mevrouw Henket
Windstosser. 
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL - EN 

De K.A.B. afd. Boxtel bestond veertig jaren dat in de top ging. het kruis van Chris
tus, op welk fundament. de organisatie 
gebaseerd zal moeten zijn, wil deze 
levensvatbaarheid blijven bezitten. 

Het hoofd omhoog 

DANKOFFER. 

Als <le bronzen stemmen van onze klok
ken <le heerlijkheid van de Zondag ver
kon<ligen en alle mensen opgaan om <le 
wekelijkse rust<lag te beginnen met het 
bijwonen van de Zon<lagsmis, leeft in 
onze straten altijd weer dat typische 
beel<l van <le kerkgang. Dan komen en 
gaan ze de mannen, in het tempo van 
de onbezorgdheid, de moeders toch nog 
ietwat gehaast, haar zorgzame natuur 
eigen, de meisjes en de jongens los en 
levenslustig en de kinderen in hun Zon
dagse pakjes tussen al dat grote volk 
dribbelend. 
Hèt feest van de Zon<lagmorgen. 
Zo is het altijd weer opnieuw, alleen 
verleden Zon<lag was het anders. 
Toen begon de Hoogmis al om 9 uur, 
want het was feest voor allen, die met 
de Katholieke Arbeiders Beweging van 
doen hebben. 
De K.A.B. zette haar veertig jarig be
�taansfeest in met de kerkelijke viering 
door de plechtige Hoogmis. 
Geen feest onder de katholieken of het 
begint met het dankoffer, het hoogte
punt van iedere grote gebeurtenis. 
Met het bestuur van de K.A.B. waren • 
de voormannen van de diverse vakafde
lingen gekomen, evenals de Kajotters ,en 
Kajotsters (in hun frisse uniformen), ju
bilarissen, leden en genodigden, om met 
hun adviseur de plechtige H. Mis op te 
dragen, voor alles wat de arbeiderswe
reld gedurende de 40-jaren aan welvaart 
was toebedeeld. 
Aan het ·altaar werd de ZeerEerw. Heer 
Rector Dr. Janssen geassisteerd door de 
aalmoezeniers van Kajotters en Kajot
sters, .de \X/eleerw. Heren kapelaan Van 
Gorp en kapelaan Damen. 
De Hoogeerw. Heer Deken Broekman 
hield een treffende feestpredicatie. 

DE VIERING VAN HET 
JUBILEUM. 

Na de H. Mis werd in de foyer van De 
Ark, een koffietafel aangeboden. 
Hoe gaarne het bestuur van de K.A.B.
hieraan alle leden genodigd zou heb
ben, dit was ten enenmale onmogelijk, 
want afgezien nog van de onmogelijk
heid om voor 1200 leden over het beno
digde serviesgoed te beschikken, is er 
in onze gemeente geen enkele zaalruimte 
disponibel om aan zoveel gasten plaats 
te kunnen bieden. 
Is het tot 1200 uitgegroeide ledental een 
van de titels voor de viering van het 
veertig jarige bestaan, dat het feest niet 
zo massaal kon worden gevierd, zodat 
alle 1200 leden gezamenlijk eraan kon
den deelnemen, was bij het maken van 
de plannen spijtig. 
Toch is het feestcomité erin geslaagd 
alle leden te doen deelhebben aan de 
feestviering. De toneelvereniging van de 
K.A.B. ,,Leeringhe ende Vermaeck" was 
onder leiding van Joh. van Erp in het 
geweer geroepen om alle leden met 
huisgenoten enige plezierige uren te be
zorgen. 
Zo zagen we deze week iedere avond 
in De Ark een deel der leden met hun 
families van het meer dan verdienstelijke 
spel van Leeringhe ende Vermaeck ge
nieten. 

OPENBARE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING. 

Na de koffietafel werd in de zaal van 
De Ark een openbare algemene leden
vergadering belegd, welke geopend werd 
door het gemengd koor St. Petrus ·en St. 
Cecilia, dat onder leiding van Jac. Dries
sen een zeer te waarderen omlijsting 
gaf aan het programma. 

SAMENWERKING 1 
Voorzitter Valks sprak bij de opening 
respecterende ·woorden tot_ hen, die a)s 
het ware begonnen zijn de geschiederns 
van de K.A.B. te schrijven met hun 
pionierswerk. Oprechte hulde en dank 
meende hij te moeten brengen aan hen, 
die de spits hebben afgebe�en en de 
basis hebben gelegd voor 40 Jaren wer�, 

dat in het begin vooral op sociaal ter
rein maar allengs ook op godsdienstig 
en cultureel terrein verricht is, gezien 
de talrijke instellingen en instituten, 
waarmee de arbeider op dit gebied ge
zegend is. Spreker roemde de voorbeel
dige geest, die bijna ·steeds in de Box
telse afdeling waarneembaar is geweest, 
en die voor de groei en bloei ook on
misbaar is gebleken. 
Even nodig als de goede verstandhou
ding met de andere standsorganisaties en 
geestelijke en burgerlijke overheid, in 
welk verband voorzitter Valks de Hoog
eerw. Heer Deken Broekman op warme 
wijze in zijn dankwoord betrok· en hem 
durfde verzekeren, dat onder de leden 
de principiële beginselen nog steeds 
leefden, en voor welks behoud de orga
nisatie steeds zou blijven ijveren. Bur
gemeester Van Helvoort werd geprezen 
om de bekwame wijze, waarop hij de 
actuële vraagstukken behandelde en on
der de og� zag. 
Voorts werd de gezonde samenwerking 
met de Kath. Werkgevers vermeld met 
wie in het raam van de Publiekr�chte
lijke Bedrijfsorganisatie en de Onderne
mingsraden een ideale samenwerking 
verwacht mocht worden. 
Ook tussen KA.B., Middenstand • en 
�?eren, was_, mede door de huidige
t11dsomstand1gheden, zoals die zich na 
de laatste oorlog hebben ontwikkeld, 
een goede geest van samenwerking te 
bespeuren, meende de heer Valks die 
op een blijvende wederzijdse steun' aan
drong om de slag om het behoud van 't 
geloof met succes te kunnen leveren. 

HET NIEUWE VAANDEL. 
De fa. Sträter uit Hilversum vervaardig
de een nieuw vaandel voor de afd. 
Boxtel. Het brengt de verschillende vak
bonden, die bij de KA.B. zijn onderge
bracht, in beeld met verschillende figu
ren, die zich - in hun arbeid - ge
schaard hebben onder het kruis, de ha
mer en het tandrad. 
Aalmoezenier Rector Dr. Janssen zegen
de het vaandel plechtig in, waarbij hij 
enkele inleidende gedachten onder 
woorden bracht, die onder meer getuig
den van de wil van de KA.B. om de 
mensen met dit vaandel - zinnebeeld 
van samenwerking - gevoel en waarde
ring voor het schone bij te brengen. Ge
voel en waardering - voo�al ook voor 
het goede, gesymboliseerd in het teken, 

De secretaris van de K.A.B., de heer Th. 
Pastoor, droeg daarna het vaandel na
mens de leden over aan de afdeling, 
welke overdracht hij vergezeld liet gaan 
van een opwekkend woord tot de leden 
om zich steeds te baseren op het gods
vertrouwen en <le godsdienst in het ge
zin te bewaren, waarbij hij enkele pas-
sende ge<lichten declameerde. 

BURGEMEESTER 
Drs. M. A. M. VAN HELVOORT 
AAN HET WOORD. 

Hierna richtte Burg_emeester Drs. Van 
Helvoort zich tot het bestuur en de aan
wezigen. (Geheel Boxtel had zich op dat 
ogenblik in De Ark laten vertegenwoor
digen: H.H. Geestelijken, onderwijzers, 
fabrikanten, middenstanders, boeren etc. 
etc.) Spreker gaf in enkele korte trek
ken de resultaten weer van 40 jaren or
ganisatie, waarin de maatschappelijke 
verhoudingen zich grondig gewijzigd 
hebben en waarin de gemeenschapsidee 
aanzienlijk terrein gewonnen heeft. En 
dat allemaal onder bezielende invloed 
van de KA.B. De burgemeester noem
<le de KA.B. in de Boxtelse gemeen
schap schier ondenkbaar, zodanig is zij 
vergroeid met Boxtel. En met grote 
waardering kon hij verklaren, dat bij het 
bestuur steeds een hoge opvatting van 
zijn taak werd aangetroffen, gepaard 
aan begrip voor de juiste maatschappe
lijke verhoudingen in onze sterk wisse
lende omstandigheden. En wanneer het 
ging over de steun aan het gezag, dat 
de overheid als zodanig moet hebben en 
handhaven, dan kon steeds op de steun 
van de Katholieke Arbeiders Beweging 
gerekend worden. 
Hij schetste voorts de grote verdiensten, 
die de jubilerende organisatie op so
ciaal terrein had en die ten zeerste ge
waardeerd verdienen te worden. 
Venzelfsprekend dankte hij met betrek
king hierop, de vertrouwensman van de 
K.A.B. Voorzitter Valks, die zijn uit
zonderlijke kwaliteiten dienstbaar maakt 
aan een prachtig gemeenschapswerk. In 
hem bracht de Burgemeester de K.A.B. 
hulde en dank namens geheel Boxtel en 
hij wist er zich van ,.overtuigd, dat de 
vele mogelijkheden, die de nieuwe fase, 
welke men nu ingaa�, biedt, zouden 
worden aangegrepen en benut voor de 
arbeidersstand. 
"Moge de toekomst U in alle opzichten 
brengerr,-- datgene wat U als hoogste 
ideaal voor ogen staat" zo eindigde de 
Burgemeester zijn toespraak. 

Voorzitter Valks bracht hierna dank 
voor de vele goede woorden en wensen 
tot zijn organisatie gericht en hij sprak 
d� hoop uit, dat de loyale verhoudingen, 
die op deze vergaderingen zo duidelijk 
aan het licht waren gekomen, mochten 
blijven bestaan. Van de zijde der KA.B. 
zou hiervoor niets ongedaan gelaten 
blijven. 

DRUK EN ALGEMEEN 
BEZOCHTE RECEPTIE. 

Hiermee was 'n einde gekomen aan deze 
algemene ledenvergadering, die wat 
goede woorden en goede wensen betrof 
slechts e,n voorspel op de receptie bleek 
die zeer druk bezocht was. 

' 
Van alle zijden uit de Boxtelse gemeen
schap moest het bestuur de beste wen
sen in ontvangst nemen. Eerst toen 
bleek, welke voorname plaats de K.A.B. 
in Boxtel steeds heeft ingenomen. 

Het enige, wat nog uitkomst brengen 
kan in onze donkere tijd: Het hoofd 
omhoog, gericht naar God. Dat is. dan
ook de oude leuze van de steeds Jonge 
Moeder de I-1. Kerk bij de aanvang van 
het nieuwe kerkelijke Jaar, dat begint 
op de eerste Zondag van de Advent. 
Bij al de narigheid die de tijdsomstan� 
digheden meebrengen, zijn er mensen, 
die menen dat ze het te zwaar krijgen, 
dat ze het niet meer kunnen bolwerken. 
En inderdaad, wanneer we het tijdelijk 
en materieel bekijken, is de hele wereld 
een grote warboel zonder lichtpunten. 
Maar hebt ge ooit het Evangelie van 
deze Zondag gelezen: In de tijden, dat 
er tekenen zullen zijn aan zon en maan 
en sterren, als er benauwdheid zal zijn 
onder de volken, als de mensen het zul
len besterven van de schrik, ook dan 
zegt Christus: Het hoofd omhoog. 
Als de Kerk bij het begif1 van het Ker
kelijk jaar <lat Evangelie laat voorlezen, 
dan is dat niet om ons schrik aan te 
jagen, om ons bang te maken. Dan is 
dat, omdat de Kerk het begin en het 
einde met elkaar wil verbinden. Chris
tenmens, bedenk, dat aan het einde van 
de dingen en van de tijd de Christus 
staat. Hij vangt u op, als gij de drem
pel van de eeuwigheid genaderd bent. 
En dat pas zal het begin zijn van vrede, 
na veel strijd; van rust na veel tobben; 
van licht na veel duisternis. 
Dit kan vreemd klinken voor ons men
sen, die ons dikwijls zo ver van God 
verwijderd voelen. En toch is het zo. 
Wij gaan op naar het geluk. Ons leven 
is niets anders dan een harde doortocht 
naar het Rijk van vrede, licht en liefde, 

HULDIGING JUBILARISSEN. 

Toen men zich goed en wel uit de bloe
men had gewerkt, de muzikale huldi
gingen ook nog verwerkt had en een 
verdiende middagrust had genoten, 
vroeg de avondbijeenkomst weer de 
aandacht voor de huldiging van de jubi
larissen. Voorzitter Valks merkte hierbij 
zeer terecht op, dat er ongetwijfeld tien
tallen jubilarissen meer waren, wie ech
ter door het verlies van de oude archie
ven geen recht gedaan kon worden. 
Nóg niet althans, want de voorzitter 
hoopte, dat de nasporingen, die nog 
steeds in volle gang waren, spoedig 
licht in deze duistere zaken zouden 
brengen en dat aan leden, die van 
af de oprichting wellicht reeds lid waren, 
de verdiende hulde gebracht zou kun
nen worden. 
Hoewel niet officieel, huldigde hij deze 
pioniers, waarvan te weinig gegevens be
kend waren, tegelijk met de overigen, 
aan wie een fraai getuigschrift werd 
uitgereikt. 

ENTHOUSIASTE FEESTREDE. 

De Diocesane Voorzitter, Piet Vriens, 
hield hierna de feestrede, waarin hij, 
enthousiast zoals we hem altijd gekend 
hebben, en met een zekere organisatie
trots, die op deze dag zeker gerecht
vaardigd was, sprak over de 40 jaren 
organisatieleven, die hij - hoewel reeds 
uit en te na behandeld - in een nieuw 
aspect wist te belichten. 
We hebben de pioniers weer zien vech
ten tegen de "deftige deugnieten" zoals 
de liberalen heetten, en we hebben hun 
macht weer zien breken onder de druk 
van deze eerste voormannen van de ar
beiders, die recht wilden scheppen voor 
hun gezinnen. 
Dat moeten mannen zijn . geweest met 
een rotsvast geloof en een onwankel
baar godsvertrouwen. 
Aan hen is het te danken geweest, dat 
de arbeiders nu kunnen bogen op de 
vele, instellingen en instituten, die voor 
het welzijn van arbeider en gezin in het 
leven zijn geroepen. 
Piet Vriens kende Boxtel een voorname 
plaats toe in de op- en uitbouw van de 
organisatie. Boxtel heeft goede krachten 
afgeworpen en goede krachten behou
den. In Boxtel is reeds veel K. A. E.
initiatief geboren en het leeft er geluk
kig nàg, zo meende hij. 
Sprekend over het werk voor het Bra
bantse grote gezin, dat in Boxtel ge
daan werd, raakte hij ook even het stre
ven van de nationale K.A.B., om ver
betering van kinderbijslag te verkrijgen, 
welke pogingen tot nog toe doodliepen 
op het N.V.V.1 dat het grote gezin niet 
wil erkennen. 
Namens het diocees Den Bosch huldigde 
spreker de K.A.B., afd. Boxtel, en spe
ciaal haar adviseur, Rector Dr. Jansens, 
die zoals eertijds kapelaan Pessers, als 
fabrikantenzoon, zijn hele persoonlijk
heid inzette voor de arbeider en het 
werk dat tot de resultaten geleid heeft, 
die Zondag gevierd werden. 
Laten we voortgaan, aldus Piet Vriens, 
om samen het devies van de K. A. B.: 

"ALLES VOOR HET VOLK 

HET VOLK VOOR CHRISTUS!" 

waar te maken. 
Na deze feestrede, gaf 11Leeringhe ende 
Vermaeck" de première van het blijspel 
Polly Perkins, waarover U elders in dit 
blad een nabeschouwing kun vinden en 
dat aan deze grote dag, vol ernst, een 
alleszins vrolijk einde gaf. 

OMGEVING 

dat eeuwig duren zal. Deze kijk op het 
leven wil de Kerk ons meegeven, wan
neer we weer een nieuw jaar beginnen 
gaan, om ons te helpen in de ver?iep.ing
van ons godsdienstig leven. Dat 1s 11tets 
anders dan de Katholieke levenskijk. 
Wij ontkennen de misèrie en de ellende 
niet. Wij zijn geen zwevende mensen. 
Wij zijn geen mensen, die vreemd staan 
tegenover het schrikbarend wereldge
beuren. Nee, wij zien met open ogen. 
WiJ voelen het kreunend en schrijnend 
diep in ons hart, het leed van onze tijd. 
Maar we weten ook, dat God alles ten 
goede lèidt voor allen die Hem liefheb
ben. God is er, en God houdt van ons. 
Hij gaf ons Zijn Zoon. Als Hij ons 
Zijn enige Zoon gaf, zal Hij ons alles 
geven, wat goed en aangenaam voor 
ons is. Dit is de gedachte die ons moet 
bijblijven in de heilige tijd van de Ad
vent. Ook nu immers, in deze onzalige 
tijden wil de Kerk ons voorbereiden op 
de viering van Gods grootste Liefdege
heim, de Menswording van Zijn Zoon, 
en daarom: Het hoofd omhoog! Want 
daar bewijst Hij opnieuw, hoezeer Hij • 
ons bemint. 
Is het een wonder, dat dit gedeelte van 
Paulus brieven de bekering van een 
Augustinus ten gevolge had? Toen 
Augustinus in een uuur van Gods ge
nade dit gelezen had, toen heeft hij 
zich in Gods armen gegooid, zo maar 
ineens, met de ogen toe als het ware, 
om eindelijk rust te vinden, die hij ner
gens anders vinden kon. 
Paulus heeft het geschreven: Ook voor 
ons! 't Is tijd om wakker te worden. 
Opstaan. Het heil is nabij. De nieuwe 
dag begint. Voortaan moeten we kin
deren zijn van het Licht. Breken met het 
oude en Christus aandoen. Dat is de 
bedoeling van de Adventstijd: Verster
ving en afsterving aan het aardse en ge
notvolle en meer gaan navolgen de boe
te, om zo het ware"'geluk en de echte 
liefde in het naderend Kerstfeest te
kunnen vinden. Dan zal het Kerstfeest 
in staat zijn: Ons te geven de nodige 
kracht, om de teleurstellingen van de 
tijd te verwerken, vast ervan overtuigd, 
dat de eindoverwinning en de eindbe
loning voor Christus en de Zijnen 
zijn zal. 

Plaatselijk Nieuws. 
VOL VERWACHTING 

KLOPT ONS HART. 

Zoals bekend 
komt St. Ni
colaas aan
;taande Jon
dag naar 
Boxtel. 
Om half twee 
gaan we die 
goede Sint 
aan het sta
tion afhalen, 
en dan met 
muziek door het dorp. 
Dat wordt een hele wandeling, maar op 
de maat van fikse marsen zal de ene 
straat na de andere worden doorgetrok
ken. Daar houdt St. Nicolaas van. Zelfs 
zou hij de nieuwe wijk er nog wel bij 
willen nemen, maar ...... het rulle zand 
ligt er nog te dik. 
Nog een jaartje geduld, en dan komt 
Sint ook in die buurt. 
Evenwel, wie St. Nicolaas wil ontmoe
ten kome naar het dorp. Om twee uur 
zal de Burgemeester de Heilige Man op 
het gemeentehuis ontvangen. Dat is dan 
het officiële gedeelte van het bezoek. 
En het doel er van ...... ja, dat weet U: 

St. Nicolaas Kapoentje 
Rijdt wat in m'n schoentje 

......... voor het Boxtelse zwakke kind! 
Laten we de Sint een goede dag be-· 
zorgen! 
Helpers zijn er nu genoeg om de collec
te te doen slagen, er zal gerammeld 
worden met de bussen. 
Voor het ophalen der zakjes in de 
buurtschappen buiten de kom van het 
dorp, hebben zich nog te weinig ge
dienstigen aangemeld. 
Een persoon per buurtschap is genoeg. 
Wie neemt dat karweitje op zich voor 
de Roond Luisel, Tongeren, Munsel, 
Langenberg enz.? Geen van die wil im
mers achterblijven om ook een duit in 
het zakje te doen. 
De heer Prick in de Rechterstraat wacht 
uit iedere buurt tenminste één jonge 
man of meisje voor de uitvoering van 
dat goede werk. 
En als het slaagt ...... wel, dan hebben 
we allemaal de heerlijke voldoening, bij
gedragen te hebben tot welzijn van 

onze eigen 
Boxtelse zwakke kinderen. 

K.V.P.-VERGADERING.
Op Vrijdag 3 Dec. houdt de K.V.P., afd. 
Boxtel een algemene ledenvergadering in 
de foyer van De Ark. 
Op deze bijeenkomst zal Burgemeester 
Drs. M. A. M. van Helvoort het onder
werp 11lndustrialisatie" belichten .. 
Gezien het belangrijke, actuële pro
bleem, dat die avond dus behandeld 
zal worden, mag zeer zeker een grote 
opkomst verwacht worden. 
Ook niet-K.V.P.-ers zijn welkom. 

~ \ 
~ 

-•'=:.,~~~ éJ ' 
--......_~ 



K.A.J., afd. Boxtel. 
De K.A.J., afd Boxtel, houdt op Maan
dag 29 November een algemene leden
vergadering voor de leden boven zeven
tien jaar. Deze bijeenkomst, die door 
het Kajotters-Zangkoor wordt opgeluis
terd, zal bijgewoond worden door een 
afgevaardigde van het Diocesane Be
stuur. 
Op Vrijdag 3 December wordt in De 
Kajuit een surprise-avond voor en door 
elkaar gehouden. Op dit "heerlijke 
avondje" worden ALLE leden om half 
negen verwacht. Er zijn veel verrassin
gen in petto, dus het belooft, zoals elk 
jaar, weer een gezellige St. Nicolaas
avond te worden. 

EXCURSIE R.K.].B. EN N.C.B. 
De leden van de R.K.JB. en N.C.B., afd. 
Boxtel, welke de excur'sie mee willen 
maken naar de N.V. Exportcentrale van 
de N.C.B. te Boxtel, worden op Dinsdag 
30 Nov. om half twee op het terrein van 
de N.V. Exportcentrale verwacht. 

EéN DAG LATER. 
Naar het bestuur der K.A.B. mededeelt, 
kan de uitvoering van het tone.elstuk 
,,Polly Perkins" op Maandag 29 Novem
ber niet doorgaan, doch zal op Dinsdag 
30 November de laatste voorstelling ge
geven worden. 
Zie advertentie. 

"DE MOLEN" KAN WEER OP 
VOLLE TOEREN DRAAIEN. 
Bij alle zorgen van de middenstanders 
is die van aanpassing aan de zogenaam
de eisen des tijds wel een van de ac
tueelste. 
Vraag niet wie ze stelt, doch de winke
lier die ze niet aanvoelt, raakt met z'n 
zaak achterop. 
Tot iedere prijs moet hij met de tijd 
mee. 
Onze Boxtelse middenstanders hebben 
begrip voor de aanpassing, wat uit de 
vele verbouwingen is af te leiden. 
Niet zo zeer worden de veranderingen 
van interieur opgemerkt, waarvoor geen 
verbouwing nodig was. Maar komt men 
de een of andere dag eens 'n zaak bin
nen gestapt, dan valt het nog al eens op 
hoe de beperkte winkelruimte is omge
toverd in een modem interieur. 
Zo nu is ook Drogisterij "De Molen" 
inwendig veranderd op een welhaast in
genieuse wijze, waardoor de omvang
rijke verscheidenheid van artikelen bij 
het binnenkomen van de winkel aan
stonds opvalt 
Wat dit betekent is het best te begrij
pen als men ziet wat in de winkel zoal 
wordt verkocht, zowel schoonheidsmid
delen voor de moderne vrouw als 
schoonmaak artikel�n voor de propere 
huisvrouw, als pharmaceutische artikelen 
en verbandstoffen. 
En voor alles is een plaats gemaakt in 
het nieuwe winker-interieur. 

Zo mogelijk kan er de bediening nog 
efficienter door worden. 
HET RASKONIJN EXPOSEERDE. 
De jaarlijkse tentoonstelling van de Ko
nijnenfokvereniging "Het Raskonijn", 
welke Zaterdag 20 en Zondag 21 No
vember in de zaal van café "De Sport
wereld" werd gehouden, werd Zaterdag
middag om 5 uur geopend door Burge
meester Drs. M. A. M. van Helvoort, 
die zich in zijn openingswoord. zeer 
waarderend uitliet over deze mooie lief
hebberij. 
De belangstelling van de zijde van het 
publiek was bevredigend te noe1hen, ter
wijl iedere bezoeker zijn bewondering 
uitsprak over de prachtige exemplaren, 
die de leden der vereniging bijeen had
den gebracht. 
Door keurmeester J. Boers uit Tilburg 
werden de volgende hoofdprijzen toege
kend. C. M. van Esch. venvierf de titel 
van algemeen kampioen, en kampioen 
eigen fokram Allaska, terwijl het lid H. 
A. Leyten uit Vught de tweede plaats
bezette met zijn Allaska-voedster eigen
fok. Daarnaast werden door de overige
leden met hun dieren nog vele Z. G.-ers
en andere titels behaald. • 
Zondagavond om 8 uur vond, in het bij
zijn van het hoofd van de Boxtelse poli-

Kroniek van Zwarte Piet 

Twee • duizend is het jaartal, dat men 
hoort, 

Soekarno werd een vierde maal 
vermoord, 

de Repoeblik een opstand heeft 
gesmoord 

met wapens van 't Amerikaanse soort; 
in Frankrijk werd het staken aangeleerd, 
in Moskou werd een kerk gerestaureerd 
en uit Parijs een modeshow geweerd, 
in Brabant nog de catechismus 

bestudeerd. 
Drie duizend is het jaartal, dat men telde, 
toen blanken aan de Rijn wat 

,,koppen-snelden',' 
een missionaris hen van God vertelde 
en men de vinding van het buskruit 

meldde; 
het was een jaar, waarin men oorlog 

maakte, 
de katapult in onbruik raakte, 
de wreedheid van Berlijnse laarzen 

laakte, 
de vreugde van een korte vrede smaakte. 
Vier duizend stond op de kalender, 
een monnik vond een televisie-zender 
en werd daardoor weer wat bekender; 
er was voor 't eerst een krant 

verschenen, 
men zag voor 't eerst weer Ölote benen 
en rode nagellak op dames tenen; 
de zakdoek werd weer uitgevonden 
en huw'lijken bij de wet ontbonden 
zodra ze het niet "vinden" konden; 
vijf duizend en nog eeuwen later 
kreeg men van alcohol een kater, 
hielden de vrouwen nooit haar snater; 
er preekte weer een bruine pater, 
men sloeg z'n preken in de wind, 
kwam weer uit Spanje Piet en Sint 
en brachten lekkers voor het kind: 
zo zal het wel voor altijd blijven, 
welk jaartal wij ook moeten schrijven. 

tie, de heer Almkerk, de verloting plaats. 
De twee zware konijnen vielen op de 
nummers 721 en 781, terwijl ook de 
donateur, ingeschreven onder het num
mer 71 gelukkige winnaar werd van 
een prachtig konijn. 
Om 9 uur werd deze zeer geslaagde 
tentoonstelling gesloten met een dank
woord tot allen, die aan het bereiken 
van dit resultaat hadden medegewerkt. 

NEDERLANDSE RUNDVEE 
STAMBOEK. 
Bij de heden gehouden keuring door de 
Inspecteur van het Nederlandse Rund
vee Stamboek, de heer Schrave uit Mill, 
werden de volgende dieren in het stam
boek ingeschrev�n: 
Jet van Adr. Schoenmakers; Fientje van 
C. Olislagers; Cor van Adr. v. Erp; Jana
van Adr. Dobbelsteen; Marietje van J.
J. v. d. Sande; Roosje van M. Ha braken;
Anna van J. M. v. d. Sande; Jans van
Crist v. d. Meijden; Fientje van M. v.
cl. Heijden; Grarda van M. v. d. Heij
den; Koosje van J. v. cl. Heijden.

NEDERLANDSE IJSREVUE. 
Op Dinsdag, 30 November 1948 zullen 
de inwoners van Boxtel in de gelegen
heid worden gesteld Amsterdam te be
zoeken en 's avonds de voorstelling van 
de Nederlandse IJsrevue in de Apollo
hal bij te wonen. Hiertoe worden door 
de Nederlandse Spoonvegen speciale 
kaartjes uitgegeven; de heenreis naar 
Amsterdam kan met iedere willekeurige 
trein worden gemaakt. Het spoorkaart
je geeft tevens toegang tot de IJsrevue, 
die om 8 uur begint. 
Na afloop heeft de Amsterdamse Tram 
bij de Apollo-hal extra bussen klaar 
staan, die de bezoekers, welke voorzien 
zijn van een spoorkaartje, naar het Cen
traal Station brengen. De extra nacht
trein vertrekt om 23.43 uur van het 
Centraal Station te Amsterdam en om 
1.20 uur zijn de bezoekers weer in 
Boxtel terug. 
Voor kaartverkoop raadplege men de 
advertentie in dit blad. 

GOUDEN HUWELIJKSFEEST. 
,,Brabant op z'n best". 
Laat het leven zwaar zijn, als Onze 
Lieve Heer de krachten er voor geeft is 
er alle reden voor ze ten volle in te 
zetten om er van te maken, wat er van 
te maken is. 
En dan kan het schoon zijn in alle ruig
heid. Zo zien we het uitgebeeld, vandaag 
aan de dag, als er bij ons in Boxtel gou
den bruiloft wordt gevierd. 
Dan komt de buurtschap los in alle scho
ne ouwerwetsheid. 
Het gouden paar ondergaat dan voor 
een paar uurtjes de luxueusheid van de 
verende kussens in een auto, die de 
kroon draagt, welke geplaatst is op hun 
50 jaar lang gelukkige huwelijksleven, 
dat zij doorbrachten in soberheid en 
hard werken. ,,Praal"wagens zijn er dan 
nodig om dat uit te beelden. 
Zo wordt het leven en streven der oud
jes in schilderachtige bouwsels gekarak
teriseerd, en trekt de gehele buurtschap 
daarmee in optocht door het dorp. 
En geloof maar, achter al die kleurig
heid en leut gaat het medeleven schuil 
van de gehele buurt. 
Daaruit spreekt niet alleen de eerbied 
voor de oudjes zelf, maar ook het res
pect voor de manier waarmee zij zich 
door het harde leven hebben geslagen. 
Zo trok Maandag "de Langenberg" uit 
met z'n gouden huwelijkspaar Van den 
Steen-Van den Bogaard (in de buurt 
beter bekend als Knelis en Mie). 
Eerst de plechtige H. Mis, het dankoffer 
van de gehele familie voor de zegen van 
het levensgeluk, haar zovele jaren toe
bedeeld. Dan komt het officiële gedeel
te: het bezoek aan het gemeentehuis. 
Onze burgemeester, echte Brabander 
die hij is, houdt van de folkloristische 
opzet van gouden bruiloften en wil die 
behouden. Daarom worden de jubilaris
sen en het feestcomité ten gemeente
huize in de burgemeesterskamer geno
digd. Gezeten in de schoonste en ge
makkelijkste stoelen, werd het gouden 
paar de koffie geserveerd en door de 
Burgemeester, namens de gehele ge
meente Boxtel, op hartelijke wijze gefe
liciteerd. 
Ook het feestcomité werd door hem ge
dankt voor de vele moeiten, die zij zich 
getroost hadden om hun met een paar 
"onbezorgde dagen" te verrassen. 'n 
Korte populaire plechtigheid als een 
waarderende geste met principiële in
houd ter waardering van het gezonde 
huwelijksleven. 
Daarna trok men weer verder, met deze 
tocht een bijdrage leverend tot behoud 
van een typische Brabantse traditie in 
de viering van de gouden bruiloft. 
Na deze rondgang terug op de Langen 
berg kon het feest van de buurtschap 
beginnen: De voorzitter van de feest
commissie sprak tot het gouden paar 
goede en waarderende woorden over 
hun moeizame werk uit hun voorbeel
dig huwelijksleven en bood namens cfe 
buurt een practisch cadeau aan. Daarna 
kwamen twee bruidjes naar voren om 
een aardige samenspraak te houden tot 
de ontroerde oudjes, die alle buurtbe
woners vervolgens.- beurt om beurt -
hun felicitaties zagen brengen. 
Maar deze waren niet de enigen, die 
hun felicitaties kwamen aanbieden. De 
Langenberg, en speciaal het gouden 
paar dan, heeft zich deze middag in een 
ongewoon grote belangstelling van Box
telse zijde mogen verheugen. Velen 
hebben in de loop van de dag de lange 
weg afgelegd om het gouden paar van 
harte geluk te wensen. 
En toen laat in de avond ook de mu
ziekgezelschappen nog hun felicitaties in 
muzikale vorm kwamen aanbieden, was 
de Langenberg haast te klein. 
Dit' hartelijke medeleven bewees, dat 
onze plaats het initiatief tot zulk 'n 
feest met folkloristische inslag nog op 
prijs stelt. Gelukkig, want zo'n feest is 
meer dan 'n feest alleen, het houdt een 
schone traditie hoog en het is bezield 
van een typische Brabantse gemeen
schapsgeest. 

BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 16 Nov, tot en met '.2'.2 Nov. 1948.
GEBOREN. Louis M. W. zoon van L. 
W. M. v. Raamsdonk en J. Teulings -
Gerardus zoon van P. v. d. Loo en H. v.
d. Schoot - Hendrika C. M. dochter
van J. M. v. d. Brand en A. G: van Mau
rik - Johannes Th. C. zoon van C. C.
Senders en J. M. v. d. Aker - Adrianus
W. H. D. zoon van A. v. d. Oetelaar en
E. Verbruggen - Caspar M. zoon van
J. M. Schouten en J. G. H. Blom - Jo
hannes C. A. zoon van C. H. v. d.
Schoot en J. H. van Kuringen.
ONDERTROUWD: Cornelis W. van 
der Staak en Martina Arn: M. van den 
Heuvel - Petrus Meijs en Antonia H. 
C. van Beers.
GEHUWD: Antonius M. J. Creemers
en Jeanne J. M. Roos - Johan C. van
der Meijden en Barbara J. A.. Mandos
- Johannes H. van Breugel en Johanna
C. van der Staak.
OVERLEDEN: Anna Johanna Spaan, 
oud 89 jaren, wed. van W. F. van der 
Hall - Gertruda Hubertina Manders, 
oud 36 jaren. 
St. NICOLAAS IN LIEMPDE, 

Zondag komt St. Nicolaas naar Liemp
de om er een rondtocht door de straten 
te maken en de .kinderen nog eens te 
tracteren, zoals men dat nog kent van 
andere jaren. 
Dit jaar zal dit biijde kinderfeest met 
meer luister gevierd worden dan men 
tot nog toe gewoon was, daar het Al
gemeen Kinder-Comité dan tevens zijn 
12½-jarig bestaan viert. 
leder Liempdenaar ongetwijfeld zal Zon
dag dankbaar het werk gedenken van 
het Algemeen Kinder-Comité, dat 12½ 
jaar alle kinderfeesten organiseerde en 
hiernaast nog voorzag in vele behoeften 
van de Liempdse gezinnen. Hier past 'n 
hartelijk woord van dank voor de man
nen, die dit mooie werk al deze tijd be
langeloos verrichtten. 

Toets der Critiek 
,,POLL Y PERKINS" 
De toneelgroep van de K.A.B., afd Box
tel gaf Zondagavond - als inzet van 
de nog lopende reeks feest-uitvoeringen 
- een avond toneel, die als zeer be-·
langrijk moet worden aangemerkt. Zeer
belangrijk, omdat hier het bewijs werd
geleverd, tot welke verrassende hoogte
ook een dilettanten-toneelgroep onder
bekwame regie kan stijgen. Zeer be
langrijk óók, omdat "Leeringhe ende
Vermaeck" getoond heeft, dat zij onder
de huidige regie best in staat geacht mag
worden eens wat hoger te grijpen.
"Polly Perkins" is een puur-Amerikaans 
blijspel, met veel list, veel liefde en veel 
huwelijkskrakeel, doch met een weinig 
zeggende inhoud. Niettemin waren de 
komische verwikk_elingen, hoewel even 
doorzichtig als de ontknoping, hoogst 
amusant. En mochten we voor de aan
vang nog wat bedenkelijk gestaan heb
ben tegenover dit weinig om het lijf 
hebbende salonstu", toen we zagen hoe 
Joh. van Erp in zijn regie geen enkel 
detail verwaarloosd. had en alle spelmo
gelijkheden op uitzonderlijk geestige 
wijze uitgebuit scheen te hebben, gaven 
we ons gewonnen aan dit dol-dwaze spel 
van de gulle lach, waarin de dwaasheid 
niet werd afgeroomd, doch integendeel 
sterk werd aangedikt, èn door regie èn 
door spelers. Zo hebben we volop geno
ten van de dandy, Bob, met zijn noncha
lante, wereldse allures, zonder te willen 
letten op zijn soms wat erg nadrukke
lijke geestigheid. En het trof ons hoe 
juist en pittig Mevrouw Calthorpe, in 
haar creatie van bijdehand kamermeisje
mevrouw op de planken werd gezet, ge
steund door het talentvolle tegenspel 
van Fergus Wimbush, die een sympa
thieke, vlotte uitbeelding kreeg. Dit 
waren dan ook wel de drie sterkst be
zette rollen, ofschoon het kwalitatieve 
verschil met de andere niet zó zeer in 
het oog sprong, dat we de stugge, barse 
Ruth (die gerust nóg wat strakker ge
speeld had mogen worden) en de leuke, 
innemende bakvis Ada ( die in gebaar 
nog enigszins geremd was) niet voor
treffelijk zouden noemen. De wat vlak 
gespeelde oom Priestly, de debuterende 
Mevrouw Hubbard, de gekunstelde 
cliché-pantoffelheld Mijnheer Hubbard 
en het dienstmeisje kwamen door de na
druk, die de regie op de dankbare hoofd
rollen had gelegd, vanzelfsprekend niet 
op de voorgrond, doch toonden zich 
desondanks zeer bruikbare krachten • 
voor deze toneelgroep, die met de uit
stekende voorstelling van Polly Perkins 
een vermakelijke aanloop genomen heeft 
voor een volgend optreden, dat wij nu 
reeds met belangstelling tegemoet zien. 
MEISJE IN DE SCHADUW.
Als we van "Meisje in de Schaduw" 
zeggen, dat het de toets der critiek 
glansrijk heeft doorstaan, dan moeten 
we voorop stellen, dat we bij de vertol
king, die de Maria-Congregatie uit de 
St. Petrusparochie er in het St. Paulus
jeugdhuis van gaf, andere maatstaven 
hebben aangelegd dan we gewoon zijn. 
Want behalve, dat het damestoneel, wat 
toneelstukken betreft, _maar weinig keu
ze te maken heeft, moesten we hier toch 
ook rekening houden met het feit, dat 
hier uit een vereniging, waarin slechts 
een kleine groep meisjes zijn onderge
bracht, nog een toneelclubje is gedistil
leerd, welk - alle tegenslagen ten spijt 
- een uitvoering heeft verzorgd, waar
over het talrijke publiek zeer, zéér te
vreden was.
En er was dan ook reden tot tevreden
heid, al was het soms moeilijk zich te
verenigen met de opvatting van som
mige rollen, al zou 1)1en soms wat meer
fantasie in de handeling gewenst heb
ben en al stoorde men zich wel eens een
enkele maal aan de minder goede reac
tie van sommige speelsters.
Want daar stonden zoveel verdienste
lijkheden tegenover, dat men deze uit
voering gerust kon kwalificeren als een
mooie avond van goede ontspanning.

Historische Verrekijker 
In dit rubriekje zullen wij regelmatig een voorval uit de gewestelijke 
en· vooral uit de gesèhiedenis van Boxtel en omgeving belichten. Wij :zul
len trachten met onze kijker in de tijd terug te zien en wat wij daar 
ontdekken, hetzij in het verre of in het meer nabije verleden, dichterbij 
halen. Begonnen zal worden met enige wetens- en merkwaardigheden 
over de devotie tot het H. Bloed. 

WANNEER GESCHIEDDE HET WONDER VAN HET H. BLOED? 
U hebt ongetwijfeld wel eens 
een prentje van het miraculeus 
H. Bloed in handen gehad,
waarop vermeld staat. dat het
H. Bloedwonder geschiedde in
het jaar 1280. In hoeverre is
het verantwoord dit jaartal
met het mirakel in verband
te brengen?
Het oudste tot nu toe beken
de document, waarin van het
H. Bloedwonder wordt gewag
gemaakt, dateert van den jare
1380. Dit is een stuk van gro
te waarde, het staat bekend
als het diploma van kardinaal
Pileus. Het werd gegeven te
Frankfort aan de Main, op 25
Juni 1380, in het derde jaar
van het pausschap van Urba
nus VI.
Kardinaal Pileus de Prata was
als pauselijk gezant naar
Duitsland gezonden en op
request van Willem van Mer
heim, heer van Boxtel en van
de gehele Boxtelse communi
teit geeft hij toestemming dat
het corporale "waarop men
nog heden de rode vlekken
en tekenen van rode couleure
kan bespeuren" eenmaal des jaars onder
de reliquien aan het gelovige volk van
Christus zal worden vertoond.
Merkwaardig is, dat in dit document
geen sprake is van de altaardwaal -
die thans nog te Hoogstraten berust -
waarop de rode vlekken veel duidelijker
zichtbaar zijn dan op de corporaaldoek.
Uit het diploma van kardinaal Pileus
blijkt voorts niet dat het indult is ge
geven ter gelegenheid van een of ander
jubilé. Van de ene kant maakt het de
indruk dat het eerst vele jaren na het
plaats grijpen van het H. Bloedwonder
is verleend, daar vermeld wordt dat de
rode vlekken "nog op heden" zichtbaar
zijn en erewel sprake is van eerlijke ge
tuigen ter plaatse die zulks bevestigen,
doch niet van lieden die bv. de priester
Eligius van den Aker of de molenaar
- die volgens de overlevering het spoe
len van de doeken vanuit de watermolen
heeft waargenomen - nog hebben ge
kend. Men krijgt niet de indruk dat de
getuigen waarvan sprake is,. tijdgenoten
zijn van Eligius.
Van de andere kant geeft het document
geen aanleiding tot de veronderstelling,
dat de devotie tot het H. Bloed reeds
eerder door de kerkelijke overheid zou
zijn goedgekeurd. Het is ook niet waar
schijnlijk dat een dergelijke gebeurtenis,
waaraan weliswaar na de dood van de
priester eerst ruchtbaarheid k-0n worden
gegeven, maar die toen spoedig geleid
moet hebben tot openbare verering der
H.H. Bloeddoeken, lange tijd zonder
onderzoek der kerkelijke autoriteiten
zal zijn gebleven.
Het is waarschijnlijk dat het stellen van
het jaar van het H. Bloedwonder precies
een eeuw vroeger dan het befaamde di
ploma, willekeurig is. Men kan even

Tuinbouw 
TER KENNISMAKING 
Het ligt in de bedoeling van de redactie 
van Brabants Centrum, om in het ver
volg een rubriek in haar blad op te 
nemen, ten behoeve van de tuinbou
wende bevolking in onze omgeving. 
Het is echter geenszins de bedoeling, 
om in deze rubriek ina,ewikkelde vak
technische tuinbouwproblemen te gaan 
behandelen, aangezien de beroepstuin
bouw in de omgeving van Boxtel nog 
van zeer weinig betekenis is. 
Daarentegen zijn er wel zeer vele boe-

• ren en ook burgers, die met zeer veel
zorg en belangstelling de tuinboliw be
oefenen, uit liefhebberij, om zelf wat
fruit en groenten te hebben. Voor eigen
gerief, zoals men dit pleegt te noemen.
Tot deze groep van mensen wil ik me
in het vervolg meer speciaal gaan rich
ten en trachten om deze liefhebbers op
een eenvoudige manier voor te lichten,
wat er zoal te doen is in hun tuintjes.
Hierbij zal op de eerste plaats rekening
worden gehouden met het seizoen, zo
dat de punten die er in behandeld wor
den, zoveel mogelijk actueel zijn.
Op deze manier hebben de betreffende
lezers als het ware een agenda, voor
wat er in de komende week in de tuin
aan de orde is.
Vervolgens zal er ook aandacht worden
besteed aan het onderhoud van de bloe
mentuin, en de verzorging van kamer
planten, om ook ook vrouwelijke lezers
van dit blad van dienst te zijn, bij de
zeer vele moeilijkheden, die zich kun
nen voordoen om de hun zo geliefde
planten in het leven te houden.
Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat
deze manier van voorlichting, nog maar
zeer gebrekkig en onvolledig is. Hierop
meen ik echter ook een goede oplossing
gevonden te hebben, door bij deze ru
briek tevens de gelegenheid te openen,
om vragen te stellen.
Iedere lezer, die moeilijkheden heeft,
omtrent de behandeling, ziektebestrij
ding, rassenkeuze enz. van zijn tuin
bouwgewassen, kan hiervan schriftelijk
mededeling doen aan ondergetekende,
Bosscheweg 133, Boxtel, en in de daar
op volgende uitgave van dit blad, vindt
hij het antwoord met de nodige aanwij
zingen .
Gelieven bij het inzenden van vragen
steeds uw naam en adres VOLLEDIG
te vermelden.
Zij die gaarne een meer uitgebreid
schriftelijk advies wensen, kunnen dit
ontvangen, mits zij voor minstens 30

cents aan postzegels insluiten.

goed of even weinig aannemelijk maken
dat het 30, 50 of 80 jaren vóór 1380 

zal gebeurd zijn., Wel vermelden ver
schillende schrijvers het jaar 1280 als
jaar van het miraculeus gebeuren -
waarschijnlijk elkander hierin naschrij
vend - maar het blijkt nergens waarop 
deze bewering steunt. 
Zolang geen vroegere historische be
scheiden kunnen worden_ getoond, is al
leen dit met zekerheid vast te stellen, 
dat het mirakel in elk geval vóór 1380 
- en waarschijnlijk meerdere jaren vroe
ger, want Eligius was inmiddels gestor
ven - moet hebben plaats gehad.
In eik geval heeft de devotie tot het H.
Bloed te Boxtel oudere papieren dan de
verering van het H. Bloed van Boxmeer
- waar men tot 1400 terug gaat - en
is zij ook ouder dan bv. de verering vart
de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch,
welke verering juist in het jaar 1380
een aanvang neemt.
In Hoogstraten heeft me·n nog lang vol
gehouden om de eeuwfeesten, halve
eeuwfeesten en andere jubeljaren te
vieren, gebaseerd op het jaar 1280 en
zelfs op het jaar 1380.
Zo werd in 1880 het zesde eeuwfeest
van het H. Bloedwonder te Hoogstraten
luisterrijk gevierd. De feestelijkheden
werden o.m. meegémaakt door de· Box

telse H. Familie.
Thans gaat men te Hoogstraten voor de
viering van jubilea uit van een jaar,
waaraan men meer houvast heeft en wel
van het jaar 1652, in welk jaar de H.H.
Bloeddoeken te Hoogstraten zijn aange
komen, zodat men daar in 1952 in
·vreugde kan jubileren. En Boxtel, de
bakermat dezer devotie gaat het vol
gend jaar het -zilveren feest vieren van
de plechtige terugkeer van het kostbaar
corporale.

FRUITTELERS 
DENK AAN HET IN ORDE BRENGEN 

VAN DE WATERAFVOER IN 
UW BOOMGAARD. 

Gommen bij kersen, kanker bij 
appels, slechte groei bij peren, al
deze perikelen zijn dikwijls een 
gevolg van een wateroverlast in 
Uw boomgaard. 

Probeer daarom deze kwalen te voorko
men of te bestrijden door de waterlos
sing in orde te maken. 
Begin daarom eens met het opschonen 
van de sloten in of om Uw boomgaard, 
en diep ze waar nodig, eens wat uit. 
Kijk eens of de "duikers" nog intact zijn. 
Breng eventueel nieuwe duikers aan, 
waar het nodig is. De doorsnede van 

• deze duikers moet vooral niet te klein
zijn, Buizen met een diameter van pl.m.
25 cm voldoen op de meeste plaatsen
heel goed.
Op zeer natte percelen zal het dikwijls
nog nodig zijn, dat we tussen de bomen
rijen nog greppels graven. Bij het maken
yan deze greppels is de diepte van meer
belang dan de breedte.
Hoe dieper de greppel, hoe groter het
verval, en hoe vlugger het grondwater
zal uitzakken.
De greppels maakt men daarom min
stens 80 cm diep. De afstanden van de
greppels onderling is moeilijk aan te
geven. Dit is vooral afhankelijk van de
ligging van de boomgaard, ten ópzichte
van de omgeving.
Acht U Uzelf niet in staat dit te beoor
delen, stel U dan in verbinding met een
assistent van de Rijkstuinbouwconsulent
in Uw omgeving, die U hierin gaarne
zal adviseren.
Als al deze werkzaamheden zijn ver
richt, echter niet eerder, want dan hebt
U geen recht van spreken, zal er voor
sommigen nog overblijven, stappen te
ondernemen bij Gemeente, Waterschap
of dergelijke betreffende instantie, om
ook daar een betere waterlossing te be
pleiten, want ook daar kan de fout
zitten.
Fn1ittelers begin nu met het in orde ma-_
ken van Uw waterlossing. Nu werkt U
nog gemakkelijk. Nu is de grondwater
stand nog laag.
Wanneer er straks -een regenperiode
komt, moet alles in orde zijn. Dus begin
er mee, nergens kunt U meer mee ver•
dienen. Al de andere cultuurzorgen, aan

Uw boomgaard besteed, komen niet of
slechts gedeeltelijk tot hun recht, als de
waterafvoer niet in orde is.
Laat daarom deze cultuurmaatregel niet
achterwege, het is voor het behoud van
Uw boombaard.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •: Op 27 November a.s. zal onze trouwe medewerker : : de Heer :
• • 

: NICO VAN HOEFLAKEN : : de dag herdenken, waarop hij 25 jaar geleden in onze : : dienst trad als chef-monteur. : 
• •: Wij hopen nog vele jaren de samenwerking met : : ,,Nico" te mogen bestendigen. : 
• •: Directie en personeel der : • 

N 
• : .V. NOL TE, EINDHOVEN : 

• • : Receptie 27 Nov. 1948 van 14,30-16.00 uur : : ten huize Minckelerstraat 41, Eindhoven. :
• • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Te koop: B.H.-hond, oud 5 maanden, iets moois, tevens 3 paar h. kunstschaatsen. Lennisheuvel 64. Ik koop weer Mollen-, Bunzings- en alle andere vellen tegen de hoogste prijs. Koks, Molenstraat 37, Boxte.l. Te koop: een Brabantse kachel bij A. Voets, v. Osch & v. Leeuwenstraat 23. 

Voo r  St. Ni c o l aas brengen wij U in de 
beste merken en in een zeer ruime sortering 

Parfums - C rême's 

Poeders • Lotions en 

Eau de Colognes zoals de bekende Franse merken "Coty" en "Soir de Paris" verder "Boldoot", ,,Farina", ,,Oud Hollandse", ,,Valdelis" en ,,!daze" "Rouge Baiser" lippenstiften "Cutex" nagellak "Roja" - ,,Kemt'' en diverse andere soorten Brillantine. Luxe dozen met zeep. Manicuré-étuis. Scheerapparaten en Scheerkwasten Babyborstels, Haarborstels en Kammen Uw geschenk is een Succes indien U het koopt bij: 
,D/lOCISTEll!I ·t·,y,�,-\' ,)' l/[(HTEIIJTIU7 .PE NOLE/1" , . .. ·,. BOXTEL T[i.J6I 
� 
-� 

Een mooie collectie 

St. NICOLAAS CADEAUX vindt U bij 
A. Adelaars

Breukelsestraat 4 

Ruime sortering in:
Lampekappen 
Schemer lampen 
Gang lantaarns 
Slaapkamerschalen 
Strijkijzers 
Bureaulampen 
Philishave 

Scheerapparaten 
Theelichtjes 

Heen mei !rein van de 
norm. dienst naar keuze 
Terug mei • exlralrein 

in Ie nemen bij hel be· 
treden von de Apollohol 

op 30 November 1948 

Kaartverkoop aan het Station en bij W. Prick, Rechterstrut 5. Verkoop sluit op 29 

ICAAS 
van 

a .. c.vas 
STATIONSSTRAAT 44 •TEL.527 

Voor Kaas en 1/2:S 

Een fijne Surprise 

'n Flacon Franse Parfum 
of Eau de Cologne 
GROTE SORTERING 

Brillantine 
Lippensticks 
Nagellak 
Rouge, Lotions en 

Electr. Stoven 
Stofzuigers. 

alles voor 'n goede make-up 
Tevens reparatie,inrichting Uitsluitend betere kwaliteiten. W. Snellaars Molensîr, 4 

Wijziging in de reeks 
uitvoeringen van de K.A.B. 

De voor Maandag vastgestelde uitvoering van het 

toneelstuk Polly Perkins 
kan niet doorgaan, doch zal gegeven worden op 

DINSDAG 30 November 
als beslist laatste uitvoering. 

Plaatsbespreken Vrijdag en Dinsdag van 12 • 1 uur 
aan de zaal. 

Op Handelskantoor te Boxtel wordt GEVRAAGD een 
JONGSTE BEDIENDE Eigenhandig geschreven brieven met opgave van bekwaamheid en verlangd salaris aan: 
.N.V. W. VAN DER EERDEN RIJKSWEG 6 - BOXTEL 

BIJ VER D IE N S TE. Bekende LEVENS• EN VOLKSVERZEKERING• MAATSCHAPPIJ zoekt voor de waarneming en uitbreiding van een bestaand Agentschapje in BOXTEL en omgeving een 
actieve Agent. Leeftijd tot 35 jaar. Borgstorting vereist. Inspec, teurshulp aanwezig. Brieven met uitv. inl. onder No. 40 Bureau van dit blad. 

Katholieke Volkspartij, Afd. Boxtel 

Algemene Vergadering 
op Vrijdag 3 Dec.1948, in de foyer van De Ark. 

Aanvang 8 uur. 

Spreker: de Edelachtb. Heer Drs. M. A.M. VAN 
HEL VOORT, Burgemeester van Boxtel. 

Onderwerp: 

INDUSTRIALISHTIE. 
Ook niet.leden van de K.V.P. zijn welkom 1 

EDAH 
TIENDAAGSE 

ifiRLAGING 

GELDIG VANAF DONDERDAG 25 NOV. 

T O T E N M ET Z A TE R D A G 4 D E C. 

De Kruideni•er ZORGT voor UI 

HET ADRES VOOR SOlAf ABRI KAT EN 
ARNOLD VAN KOL 

BOXTEL 
STATIONSTRAAT 55 
MARKT 4 

SCHIJNDEL 
ST. SERVATIUSSTRAAT 20 

Vulpenhouders! 
De bekende merken: Parker, Swan, Everaharp, 

enz. zijn nog zelden leverbaar l Toch hebben wij voor U prima vulpenhouders van andere merken,· waarvoor wij ten volle instaan. 
Elke bij ons gekochte vulpenhouder kan na St. Nicolaas desgewenst geruild worden. 

Koop daarom Uw vulpenhouder in de van 
ouds bekende vulpenzaak 

Boekhandel TIELEN, Stationstraat 
OOK VULPOTLODEN Vierkleuren,vulpotloden enz. 

. Zeg het maar eerlijk. 

.Ook Uw hart klopt 
vol verwachting. 

• En aan al die verwachtingen kunnen wij voldoen. Meer nog dan
voorheen gaat Uw keus uit naar

Nuttige, degelijke en 
practische geschenken. 

Wij brengen U die in diverse uitvoeringen en prijzen. o.a.: Wanten, wollen handschoenen en glacé's Leuke wollen shawls en hoofddoeken Kinderoveralls en handwerk artikelen Ligstoelkussens, (in St. Nicolaasverpakking) Dames pullovers en vesten Heren truien Ligstoelen in diverse uitvoeringen ook pluche in diverse kleuren Kinderboxen en kinderstoeltjes Wollen kin der kousen en sportkousen Overhemden en zelfbinders Tafel- en divankleden 
EN NOG 100 ANDERE ARTIKELEN. 

KOMT ·EN ZIET ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN 
EN PROFITEERT VAN ONZE RECLAME 

St. Nicolaas komt 
Bij aankoop van f 5, - ontvangt U een kaart om 
op 5 DECEMBER met Uw kinderen bij St: Nicolaas 

een zak met lekkers te halen. 

DE OOIEVAAR· 
Fa. A.P. VAN DEN BOOMEN11RESINK 

STATIONSTRAAT 43 • BOXTEL 

Accountantskantoor 
H. CuppenBijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 Telefoon 512Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 

Behandeling van Belastingzaken 

Voor spoedige indiensttreding GEVRAAGD op handels-kantoor te Boxtel een nette 
R. K. Jongeman of Meisje, leeftijd circa 16 jaar of ouder, in het bezit van Mulo-diploma, bekendheid met typen en een vlotte hand schrijvende. Flink salaris. - Eigenhandig geschreven brieven onder motto kantoorbediende, aan het Bureau Brabants Centrum, Molenstraat A9. 

St. Nicolaas weet het wel. 
Hij koopt al zijn speelgoed bij 

STEI.N.MANN ! 

Dit jaar is de keus nog groter en het 8peelgoed is beter dan ooit. Mooie kleine popjes van 65, 75, 95, 1,45Poppen in doos vanaf 2,40 tot 19, -Baby-poppen in doos onbreekbaar 5,95Baby-poppen, div. maten 
4,90, 6,50, 10,50, 14, -(multiplastic) Poppenwagens Poppen wiegen Paard· met wagen Pistolen met klappers Alle soorten fluiten 

Weegschalen Kegelspelen Lotto-spelen Borduurdozen Poppenschommels Autopeds vanaf 6,50 tot 
46,50 (op luchtbanden) Matjes vlechten Hamertje Tik Mens erger je niet Vis- en hengelspel H. ringspelSjoelbakkenTafelbiljarts

Tivolie Treinen Schoolborden Winkeltjes Telramen Kruiwagen·s Dominospelen Qaartetspelen Mozaïekdozen Damstenen Damborden Schaakborden Schaakstukken enz. enz. enz. 
Iedereen zegt: Voor speelgoed naar STEINMANN ! 1 

Dozen kralen, zakjes knikkers, prachtige bromtoUen, fornuisjes met 
bijpassende pannetjes, blikken serviesjes, aardewerk serviesjes zeer 
mooi f 6,50, naaidozen voor groot en klein, aUe soorten kleur·,-

lees- en prentenboekjes. 

Juist ontvangen: 

ROLSCHAATSEN op kogellagers van 18,50 en '.2'.2,5� per paar. 

Tafeltennis 
Op het gebied vali de tafeltennissport kunnen wij U deskundig 
adviseren. Complete tafeltennisspelen in doos, bats, baUen, netten, 

beugels, alles verkrijgbaar. 

Iedere jongen bouwt met Stricon ! 
De Strlcon metalen bouwdozen zijn In alle aummers ,oorradlg. Ook a

1
1
1
1
1
e 

d aam ni1 ozen. 

Reeds zeer velen bezochten op de eerste étage onze moderne 
showroom. U vindt daar EEN SCHITTERENDE SORTERING 

ST. NICOLAAS-GESCHENKEN 
van tin, plateel, glaswerk, aardewerk! 

Komt U ook eens kijken? ZIET DE ETALAGES 
Het is beslist de moeite waard. 

C. STEINMANM 
RECHTERSTR. 6, BOXTEL
TELEFOON No. 401 

van 

Boxtel 
naar 

Amsler am .. d C S /Amsl. 
en terug 

30 November 1948 

3 Klasse f 6.60 
• van toe,:!an,e: 

Met reJhtApollohal. 
tot e T 

H 

l~REVUETALON 

1 



De spijker op de kop! 

Een geschenk van WITTEVEEN 
is WELKOM! bij iedereen. 

dit devies van St. Nicolaas heeft ingeslagen, want het regende bestellingen. H aa st U, want de tijd is· nog slechts kort en ... onze voorraden helaas nog beperkt. 
� J. Wüteoeen' s Manufacturen & Confectiebedrijf Rechterstraat 18 - Boxtel 
Zie étalage's. Zie étalages. 

Wij leveren U: alle soorten gerief hout, planken, ribben, opleggers, stroken, panlatten, wanlatten, tengels, tuinlatjes, etc., etc. Triplex, prima buitenlands Zachtboard en Hardboard, alles zonder vergunning. 
Tevens maken wij alle soorten machinaalwerk 
en timmerwerk tegen concurrerende prijzen, Hardboard vanaf f 1.10 per m2 

STEENBAKKERS, Hout- en Triplexhandel, 
Wilhelminastraat, Boxtel Telefoon 266 

Rubber WERKLAARZEN 

in alle Herenmaten 

ZE ZIJN ER WEER 

BIJ 

BOVEN DEERT 

Zonder bon 

Prima overzeese 

Rook- en Pruimtabak per 10() gram 68 cent. 
Voor St. Nicolaas grote sortering PIJPEN en andere Rokersartikelen 

Ook Sigaretten zonder bon. 
(Volksherstol) Op Uw bonnen v ol op S i g a r e t t e n  

van allerlei merken. 

Be� van den Braak Nieuwe Kerkstraat 73 
Gevraagd: Draaiers. 

Revolver draaiers. 
Fraizers. 
Boord ers. 

1 Monteurs en bankwerkers.Aanmelden aan de fabriek. 
.Machinefabriek Oude Centrale, Boxtel. 

Voor St. Nicolaas 
Heerlijke Banketletter, met inlevering 
Dikke Speculaas, zonder inlevering 
Taai• Î aai, met zuiver anijszaad, iets fijns 
Luxe,Dozen I Bonbons! Haagfie Hopjes,_ • ' 1 Marsepam

1 
Fondant,Fourri. 

Voor de kinderen! A.s. Zaterdag brengt St. Nicolaas eenbezoek aan onze zaak om 4 uur.
A. V. D. MEIJDENKORTE KERKSTRAAT 12 • BOXTEL 
wwwwwwwwwwwwwwwwww 

Voor St. Nicolaas:::Cadeaux 
Het oudste en bekendste adres voor 
LUXE LEDERWAREN 

is Firma J. G. PAIJMANS 
Orthenstraat 7 8 Den Bosch 

Een welkom 
G St. Nicolaas cadeau e ffl en vindt U bij 

zowel in Spo rtartikelen als Schoenen en Pantoffels 
Voetbalschoenen 

Voetballen 

Beenbe1chermera 

Voetbalpompen 

Rijgpennen 

Ping _Pong ballen 

Hockey atik1 

Hockey schoenen 

Hockey ballen 

Fluiten 

Korfbal1choenen 

Beenkappen 

Elastieken Kniekou,en, Schaatslaarzen, Rubber W erklaarzen 

Dames:::,-Heren::: en Kinderpantoffels vanaf fl.55.ZIE ETALAGE 
Stationstraat 14 BOXTEL Telefoon 296 

Goede Sieraden 
verhogen Uw Charme ! 

Onze b uitengew one g r o t e co l l ecti e in 
GOUDEN- EN ZILVEREN SIERADEN 
is met zorg gekozen. 
Daarom ku nnen wij U in elke prijskl asse iets • 
zeer bijzonders tonen. Aantrekkelijke prijzen. 

�Fa. A. v. VLERKEN, BOXTEL 
JUWELIER - HORLOGER BOSSCHE WEG 10 

• Raad een_s wat ik in mijn klompje vind ?NATUURLIJK een fijne flaconEAU-DE-COLOGNE of PARFUM 
van Parfumerie M. J. v.d. Broek

• 
BREUKELSESTRAAR 34 • BOXTEL 

t. Nicolaas sto
bij het zien van de grote sortering 
Eau-de-Cologne 

en Parfum bij 
Bert van 

Uw Boord en Overhemd 
bij ons GEWASSEN GESTEVEN en GESTREKEN 

Dinsdags ingeleverd Zaterdags weer thuis. 
is weer 
ALS NIEUW. 

Afd. Fijnstrijkerij "Den Dries" Rijksweg 2 Tel. 232 Boxtel. 
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De goede 
Sint ..... 
kan de volgende week 

week zijn inkopen doen 

tot 's avonds 8 uur. 

Hij vindt dan een keurcollectie 
nuttige geschenken voor 

Baby of kleuter .... 

Voor allen die anderen 
- willen verrassen met een

Boekenkast 

Voor verlo�fden, die al eens 
samen gesproken hebben 
over 'n eigen huiskamer 

Slaapkamer of 

Salonnet)e .... 

Voor Vaders of Moeders die 
juist nu hun woning eens 
een beetje willen ·moderni11 
seeren .... 

Ligstoel, Fauteuiltje, Radio::= 
tafel, Theemeubel,Salontafel, 
Handwerktafel, enz., enz. 

Bij
: F. J. Witteveen 

Woninginrichting 
Rechterstraat 22 - Boxtel 

Een Welkom GeschenkjBestel tijdig uw 
Hazen Voor jong en oud vindt U in onze Fazanten 

LEDERWAREN! Konijnen enz. 

H • • B k 1 1 Pluimvee• en KOKS8IJmanS reu e SeS r. ,Wildhandel Schoenen en Lederwaren Molenstraat 37 BOXTEL

Spaar Uw ogen, 
koopt uw bril bij een 
gediplomeerd opticiën. 

• 

I i 
i 

i F. P. VAN LANGEN & Zn. � 
� 

i 
· STATIONSTRAAT 62 �

1i_ Wij leveren aan al le  Z iekenfondsen ( 
lste kwaliteit en voordelig en 20 O/o korting 11 

j en grote glaz nvergoeding. ! 
Brillen en reparatie worden op eigen atelier gemaakt 1i

- i 
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1 Schenkt practisch ! 1 
1 Juist tegen St. Nicolaas beschikken 1 ; wij over de grootste collectie ; 
1 Heren -Mode::Artikelen 1 
; Een paar keurige hàndschoenen, een 1 § mooie das of hoed, een paar slob• §� kousen. 't Zijn nuttige geschenken � ; voor een heer. ; 
; Komt U eens een kijkje nemen ? i 

l ·H. v. Eijck:=de Louw 1§ BREUKELSESTRAAT. 42 - BOXTEL�� §�111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illf.' 
:Il.al. fandSotuVUS. 

50°/o subsidie voor inzaai 
gras:s en klaverzaden 1949 

Zaadhandel P. P. v. Zogchel, Boxtel 
levert U de vereischte samenstellingen aan concurrerende 
vastgestelde prijzen. 
Vraagt inlichtingen bij mij of bij de agenten. 
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Hij is geweest, de Goede Sint bij 

Klein maar Dapper en heeft gebracht 
volop interlock voor·de Dames of Fantasiehemd, of Directoir, Jas• of F antaaieschort. 
voor de Heren volop Interlock Korte of lange mansbroeken, Hemden met of zonder mouwen, Fantasie•, sajet• öf wollen sokken. 
Ook de Kinderen heeft hij niet vergeten. Ook volop Hollandia Interlock, Sportkousen, sport• of wollen kousen Dus allen naar 
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Een wandeling langs de St. Nicolaas-étalages 
van onze adverteerders 

Gewoontegetrouw maakten wij ook dit 
jaar weer een wandeling langs de St. 
Nicolaas-etalages van onze adverteer
ders. Wij deden dit niet alleen, omdat 
zulk een wandeling buitengewoon gezel
lig en lokkend is, maar meer speciaal 
om een gids te zijn voor de Heilige 
Man, wanneer deze zijn inkopen gaat 
doen. Want zoals hij zelf wel reeds op
gemerkt zal hebben, is de keuze dit jaar 
weer enorm veel groter geworden en 
aangezien de Sint ook hoog nodig moet 
gaan bezuinigèn, willen wij hem met 
deze adviserende beschouwingen in staat 
stellen de mars van zijn knecht te vullen 
met de beste surprises uit de beste za
ken voor de beste prijzen. 

Een practisch geschenk vindt de Sint on
getwijfeld bij Schoenhandel Gemen, zo
wel in schoenen als pantoffels is er een 
ruime sortering, terwijl de afdeling 
sportartikelen een rijke aanblik biedt 
voor hen die van een cadeau uit deze 
keurcollectie dromen. 
Een goed boek is nog altijd een zeer 
gewaardeerd St. Nicolaasgeschenk, ter
wijl ook pennen, potloden, schriften, 
kleurboeken, prentenboeken etc. etc. wel 
op menig verlanglijstje zullen voorko
men. Fa. Tielen is hiervoor het speciaal
adres. 
Bij fa. Steenbakkers gaan mv. ogen te 
gast in een droom van St. Nicolaas-ge
schenken van luxe-artikelen, sieraden en 
woningdecoratie. 
Wat dunkt U anders van die gouden en 
zilveren pleet geschenken, waarin F. P. 
van Langen zo'n ruime keuze heeft? Bo
vendien vindt U hier ook nog de laatste 
modellen pendules en electrische klok
ken. 
Magazijn De Bijenkorf heeft nog altijd 
St. Nicolaascadeaux te kust en te keur, 
het oog dreigt erin te verdwalen. Een 
opsomming zou ons en U te machtig 
worden, dat moet U zelf gezien hebben. 
Bij De Ooievaar stond de Heilige Man 
perplex. De etalages spreken hier klare 
taal en er is· voor "elck wat wils". De 
Sint zal deze zaak trouwens nog per
soonlijk bezoeken op 5 December. 
Een origineel St. Nicolaascadeau is een 
foto gemaakt door de fotografen Jos de 
Koning of Van Etten, welke laatste ook 
nog een aardige surprise aan te bieden 
heeft op het gebied van fototoestellen. 
Parfumerie W. Snellaars levert de Sint 
een leuk en gewaardeerd geschenk. De 
etalage toont hier de beste merken op 
het gebied van reukwerken, schoonheids
middelen etc. 
Mochten we nu nog niet volop in de St. 
Nicolaassfeer zitten, dan is een bezoek 
aan Steinmann's bazaar voldoende om 
U hierin te plaatsen. Hier wordt de 
klomp gevuld met speelgoederen, luxe 
en huishoudelijke artikelen uit een eta
lage, waarvan de inhoud geen beschrij
ving toelaat. De portée ervan is té ge
weldig. 
Bij Lederwarenhuis "Succes" zult U ver
steld staan van de fantasieën op het ge
bied van de damestassen. Trouwens ook 
voor de heren liggen hier wel aardige en 
nuttige cadeaux geëtaleerd. 
En als we toch voor de· heren aan het 
snuffelen zijn, waarom zouden we bij 
Harrie Voets dan geen keuze maken uit 
de grote sortering pijpen, sigaretten- en 
sigarenpijpjes, sigaretten-étuis en vuur
steentjes? 
Hoe grillig Koningin Mode ook is, als 
U een keuze maakt uit de etalage van 
,,de zaak voor de vrouw met smaak" 
F. J. Witteveen, kan men toch weer voor 
geruime tijd up to date worden. De spe
ciale St. Nicolaas-etalages hier brengen 
U misschien wel op een idee ...... St. Ni
colaas is nu eenmaal een feest van ver
rassingen. Evenals de etalage van de 
Woninginrichting F. J. Witteveen, die 'n 
keurcollectie kleinmeubelen aanbiedt, 

stuk voor stuk leuke en practische St. 
Nicolaas-cadeaux. 
En mogen we de Sint dan nog een tip 
geven? Welnu laat hem dan ook eens 
gaan zien naar Drogisterij "De Molen",
waar men naast de practische geschen
ken ook de laatste snufjes en verrassin
gen voor de dames voorgezet krijgt: 
Parfums, Eau de Cologne, Crême en Lo
tion voor de uiterlijke verzorging in 
overvloed. 
Al evenmin "mondjesmaat" is het bij 
Klein maar Dapper in de Rechterstraat. 
Voor een cadeau op het gebied van ma
nufacturen is men - hoewel nog niet 
vooroorlogs - weer ruim gesorteerd. En 
dan die ruime keuze in interlock-goede
ren ...... dit adres is een uitkomst. 
Heren, die hoge eisen stellen en op 
"verwende" voet rondlopen, kunnen 
terecht bij fa. Bovendeert, die voor . 
iedere voet een feilloos passend model 
heeft. En dan die etalage vol lederwa
ren ...... om van te duizelen ...... 
"Vol verwachting klopt ons hart" bij de 
Velo, waar we ons een zeer nuttig ge
schenk in onze klomp dromen als bij
voorbeeld een stofzuiger, een kachel 
of.. .... of ...... nu ja ook wat meubilering 
betreft brengt een aparte toonkamer be
slist wéér een wens meer op uw ver-
langlijstje. 
"Daar wordt aan de deur geklopt" ... bij 
Van Boxtel N.V., waar Kapoentje de be
koring, die uitging van de artikelen, als 
strijkijzers, electrische waterketels, pen
dules, klokken enz. enz., niet kon weer
staan. Maar het moeilijkst zal wel de 
aanvechting geweest zijn voor 'n electr. 
kacheltje, nu het blijkt, dat de distributie 
zich hardnekkig aan die 12 mud winter
kolen vastklemt. 
Even moeilijk zal het voor hem zijn wan
neer hij vertoeft voor de etalage van· 
fa. A. van Vlerken, die in elke prijsklasse 
iets bijzonders weet te bieden. Daar is 
men direct "weg" van de schittering 
van al die sieraden en tafelzilver. 
Bij Adelaars blijft de Sint wat langer 
dralen, want voor lampekappen, sche
merlampen, ganglantaarns, slaapkamer
schalen, bureaulampen en wat dies meer 
zij, heeft hij hier het adres gevonden. 
De fa. Heymans stelt de Sint voor geen 
moeilijke keuze; de artikelen, zowel wat 
schoenen, pantoffels, laarzen, sportarti
kelen, als damestassen, actetassen en 
andere lederwaren betreft, zijn van een 
gerenommeerde kwaliteit. 
Waar de surprise voor "postillon 
d'amour" moet dienen, is beslist een 
keuze gedaan uit de parfumeriezaak 
M. J. v. d. Broek, die hiervoor een varia
van de meest geliefde artikelen heeft. 
Geen verlanglijstje is volledig, als er
geen artikel op voorkomt uit de etalage 
van Van Eyck-de Louw, die passende 
geschenken heeft voor een heer met 
si:naak. 
De fa. Goossens ontving een prachtige 
sortering kinderwagens in de laatste lijn 
en vorm. Een cadeau voor jaren ...... 
,,Sint kom maar binnen met je knecht" 
zingt Kees de Jong, opdat ik U eens 
uitrust met mijn heerlijk suiker- en cho
coladegoed en mijn prima hol-figuren, 
taai-taai, speculaas ...... Wacht, hoe zin
gen onze kinderen dat ook weer ...... ? 
Is het niet zo: Maar jongens wat zie ik 
een pop van speculaas, die heb ik ge
kregen van ...... Bakkerij v. d. Meijden 
natuurlijk, die U zonder inlevering aar
dig op dit gebied kan voorzien. 
Bij Bert v. d. Braak slaat de Heilige Man 
z'n sigaren en sigaretten in en doet en 
passant een keuze uit zijn schoonheids
middelen, parfums, eau de cologne, 
crême, etc., want menige vrouw is daar
mee nog gefêteerd. 
Aveha en de Edah zijn de vertrouwens
zaken voor Sint Nicolaas voor fondant, 
borstplaten, chocoladeletters etc. en "wie 
zoet is krijgt lekkers" uit hun bonloze, 
ruime sorteringen. 

Hoe Sinterklaas zijn geluk vond 
Het was Joop Versteegh wel erg afge
vallen, toen hij naar het stille dorp was 
overgeplaatst, De tegenstelling was ook 
wel groot. In de stad had Joop een pret
tig leven geleid, vol afwisseling, Een 
paar avonden per week amuseerde hij 
zich in de dansclub, hij was lid van een 
voetbalvereniging en hij bezocht gràag 
een schouwburg of een bioscoop. Aan 
afleiding in zijn vrije tijd dus geen ge
brek, want financieel kon hij zich best 
redden. 
Maar toen was onverwacht het bericht 
van zijn overplaatsing gekomen. Aan
vankelijk vond hij dat nog niet zo erg. 
Doch toen de verhuizing achter de rug 
was en meneer Versteegh des avonds 
eenzaam op zijn kamer zat, in het rustige 
pension van de altijd sombere ambte
naarsweduwe, kreeg hij soms een onbe
hagelijk gevoel over zich; zoiets als 
heimwee. Het dorp bood slechts een 

. wandeling door de verlaten, slecht ver
lichte hoofdstraat. En dan waren er een 
paar café's, waarin hij zich niet thuis
voelde. Natuurlijk was er ook nog een 
verenigingsleven. Versteegh hield welis
waar van muziek en hij kon aardig met 
de piano overweg, maar het fanfare� 
corps trok hem niet. De gemengde zang
vereniging leek hem pas iets, nadat hij 
had ontdekt, dat Annie Meermans daar
van deel uitmaakte. Annie was· een aar
dig vlot meisje, dat hij een paar maal 
vluchtig had ontmoet als de dochter van 

een zijner superieuren. 
Het bleek werkelijk een aardige aflei
ding, die zangvereniging. Vooral na af
loop der repetities. Dan bleven de mees
te leden nog enige tijd bijeen en dan 
vond Joop een ongezochte gelegenheid 
om een zeer voorzichtig contact met 
Annie te onderhouden. Hij merkte ech
ter al spoedig. dat Dirk Klarenbeek 
evenzeer belangstelde in het aardige so
praantje. Voor het eerst in zijn leven 
voelde Joop zoiets als jaloezie. Die ont
dekking vervulde hem met enige zorg. 
Een beetje angstig vroeg hij zich telkens 
af, hoe Annie tegenover hem stond. Ze 
was steeds vriendelijk tegenover hem, 
zeker. Maar dat was ze tegen Klaren
beek ook. En dan op de achtergrond 
meneer Meermans, zijn chef! 
Versteegh had de vijfde December met 
tegenzin tegemoet gezien. Reeds over
dag op kantoor had hij zijn verlatenheid 
gevoeld, toen iedereen in een bijzon
der opgewekte stemming verkeerde en 
plannen voor een naderende feestavond 
onthulde. Voor het eerst zou Sint Ni
colaas Versteegh voorbijgaan. Hij zou 
straks naar huis gaan, naar zijn stille 
kamer en afwachten tot het bedtijd zou 
zijn, terwijl overal om hem heen volop 
pret heerste. • 
Er werd gebeld en vervolgens I op de 
deur geklopt. Het zorgelijke gelaat van 
zijn hospita verscheen om de hoek van 
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De spre�ende draad onthoudt goed en kwaad 
Wordt de gramofoori verdrongen door een simpel Spoe�je 7 -
En voelt U iets voor een zakapparaat om de stem van vriend 
of vijand vast te leggen 7 

De· sprekende draad is niet nieuw. Het 
is de uitvinding van een jonge Rus, w1ens 
ouders naar Amerika verhuisd waren. 
Deze Marvin Camras had een hobby 
voor allerlei electrische apparaten en' 
knutselde veel. Zo kwam er ._ook eens 
een neef bij hem, om zijn stem te laten 
vastleggen. Dat zou op gramofoonplaten 
moeten gebeuren, doch die m_ethode was 
hem te duur. Daarom bedacht Camras 
er iets anders op. 
Hij had eens iets gelezen over een 
Deen die een blanke draad . tussen de 
polen' van een electro-magneet doortro� 
en ongelijk magnetiseerde, doordat htJ 
de stroom door die magneet veranderde. 
Marvin Camras wilde zo een draad ge• 
bruiken om het geluid van de menselijke 
stem er op vast te leggen. Daartoe scha
kelde hij een microfoon tussen de 
stroomketen van de magneet, zodat het 
membraan, als het in trilling kwam, ge
lijksoortige veranderingen in het magne
tisch veld veroorzaakte. 
En het gevolg? Zijn neef kon gaan zin
gen lan�zaam liep de haardunne draad 
doo'r ai.., magneet op een spoel. Na de 
opnamé sèhakelde de uitvinder terug, de 
draad liep nogmaals door de . magneet, 
maar nu was een luidspreker ingescha
keld op de plaats van de microfoon. En 
de trillingen, vastgelegd in de gemagne
tiseerde lijn, kwamen als getrouwe we_�r
gave van het geluid weer te voorsch11n. 

OPNAME IN VLIEGTUIGEN 
In de oorloo is deze vinding al in aller
lei uitvoeri;gen toegepast. Piloten, die 
boven vijandelijk gebied verkennings
vluchten uitvoerden, zagen geen kans 
om tegelijk papier en potlood vast te 
houden als ze in het afweervuur terecht 
kwamen. Gramofoonplaten kunnen in 
zo'n bewegende machine niet gebruikt 
worden. Maar een electro-magneet 
werkt in alle standen, heeft geen last 
van schokken of scherpe hoeken-, er 
springt geen naald uit de groeve en al 
trilt de draad, dan nog heeft dit op -het 
magnetisme geen invloed. 
Doch niet alleen piloten, ook comman
danten van legeronderdelen, politieman
nen en radio-reporters konden zo'n ap
paraatje gebruiken. De Genera) Electric 
en de Utah Radio Products Company 
maken al zaktoestellen met een batterij 
ten behoeve van verzekerings-agenten, 

-reizigers en rechercheurs. Een microfoon
onder de rever van de ov<llJias vangt elk 
gesproken woord op en voorkomt latere 
onnauwkeurigheden. Verslaggevers kun
nen met de "sprekende draad" bewijzen, 
dat zij de geïnterviewde juist citeerden. 
Een plat doosje is het, ter grootte van 
een baksteen. Het weegt nauwelijks drie 
pond. Iedereen, die reist en rapporten 
moet maken,· kan het gebruiken. 

GEEN BREUK,
GEEN ONDERBREKING.

Wat is nu het voordeel van dit opname
systeem ten opzichte van de gramo
foon? 
Ten eerste kunnen gramofoonplaten ge
makkelijk beschadigen. Er komen kras
sen op, de naald draait soms in dezelfde 
groeve rond en de plaat is breekbaar. 
Een gramofoonplaat heeft een speelduur 
van 3 minuten (hooguit bij 30 cm mid
dellijn 5 minuten). Bij de draad bestaat 
er geen enkel mechanisch contact, kras
sen hebben geen invloed op het magne
tisch yeld, het materiaal kan zo sterk 
gekozen worden, dat het niet breekt. En 
een opname is nimmer aan tijd gebon
den, want de spoelen kunnen een onge
limiteerde hoeveelheid van het ragfijne 
streng bevatten. 
Een complete symphonie, zelfs een "on
voltooide" kan volledig worden gespeeld 
van één klos zonder dat iemand een 
plaats behoeft te verwisselen, of een 
nieuwe naald in te zetten. Automatische 
platenwisselaars worden overbodig. Zelfs 
de hinderlijke tussenruimten en onder
brekingen vervallen. 

de kamerdeur: ,,Bezoek voor meneer 
Juffrouw Meermans wil U even spre
ken" - vertelde mevrouw Leeflang, 
zonder enig spoor van emotie. Joop 
Versteegh veerde op en met een ge
dwongen kalme stem antwoordde hij: 
"Laat de juffrouw binnenkomen!" Hij 
kon zijn teleurstelling nauwelijks ver
bergen, toen niet Annie Meennans, 
maar haar zuster binnentrad, Nadat ze 
plaats genomen had, stelde ze de vraag, 
of meneer Versteegh zo vriendelijk zou 
willen zijn voor Sinterklaas te spelen in 
het gezin van een oudere zuster, in een 
naburig dorp. Hij kon zich bij de Meer
mans verkleden en grimeren. Overal 
was voor gezorgd. Dat werkje was nu al 
jaren gedaan door een familielid, maar 
dat was nu door ziekte plotseling ver
hinderd, Voor een zwarte Piet was al 
gezorgd. 
Versteegh zag er wel tegen op. Hij had 
nog nooit voor Sinterklaas gespeeld en 
omgang met kinderen was nu niet be
paald zijn sterkste zijde. Maar hij kon 
toch moeilijk weigeren en accepteren 
betekende tevens, dat hij wellicht de 
avond verder bij de familie Meermans 
zou doorbrengen. Een kans, welke hij 
niet mocht laten schieten. Er was niet 
veel tijd te verliezen, dus ging Ver
steegh maar direct met juffrouw Meer
mans mee. 
Verheugd, dat het traditionele bezoek 
toch kon doorgaan, werd Versteegh bij
zonder hartelijk in den huize Meer
mans ontvangen. Annie kreeg hij echter 

Men heeft al installaties vervaardigd, die 
8 uur achtereen kunnen opnemen, maar 
de meest gebruikte zak-apparaten bevat
ten spoelen van. 12 cm middellijn met 
slechts 3 kilometer band. Deze 3000 me
ter • opnieuw door een magneet gevoerd, 
ge�en 6? ,:Uinuten achtereen geluid. Zon
der "rms . 
Het grootste voordeel is evenwel, dat 
elke spoel telkens opnieuw kan worden 
gebruikt. Daartoe haalt men de draad 
alleen maar door een ander apparaatje 
en al het magnetisme wordt uitgewist. 
Op die schoongewassen klos kunnen 
nieuwe geluidsgolven gebracht worden. 
De zakenman die brieven dicteert, de 
secretaris wiens notulen zijn afgedaan 
en de student die z'n dictaten wegdoet, 
zij allen maken de spoelen weer schoon 
en gebruiken ze voor iets anders. 

MISLUKT INTERVIEW ... 
In Nederland heeft Philips iets derge
lijks ontwikkeld. Toe�. dit apparaat g�
bruikt zou worden t1Jdens de proefnt 
van de eerste electrische trein tussen 
Amsterdam en Utrecht, liet de presi
dentsdirecteur van de Nederlandse 
Spoorwegen zijn rede tot de journalis-• 
ten hierop vastleggen. Maar de "pers
muskieten" weigerden unaniem om door 
middel varl zo'n bandje bediend te wor
den. Zij wensten een persoonlijk inter
view om vragen te stellen en toen dit 
geweigerd werd, bleef de sprekende 
draad in het doosje en ...... zweeg. 
Zo kan de uitvinding door een verkeer
de toepassing ook haar bezwaren 
hebben. 

OPNAME 
VAN BOODSCHAPPEN! 

Men is bezig met proeven, om de spre
kende draad te koppelen aan een tele
foontoestel. Dat wil zeggen, dat u niet 
meer thuis behoeft te blijven om een be
langrijk gesprek' af te wachten. De bood
schap wordt eenvoudig opgenomen en 
als u terugkomt, behoeft ge de klos 
maar even rta te luisteren om alle mede
delingen alsnog in ontvangst te nemen. 
Hebt u onenigheid met uw vrouw, hoe 
U de avond wenst te besteden, met het 
nieuwste apparaat is ook deze twist on
nodig. Eerst gaat ge mee naar de bios
coop en als ge terugkomt speelt de 
draad nog eens het radioprogramma af, 
dat u anders gemist zou hebben! 
Hoe werkt nu de storingzoeker in Am-
sterdam? • ' 
Dat is een gesloten draad, die over twee 
spoelen rondloopt in een kring. lnplaats 
van een microfoon brengen meetappara
ten hun trillingen op de magnetische 
band, maar zolang er niets bijzonders 
aan de hand is, wist een andere vork 
deze invloeden weer uit. Tot er storing 
komt. Dan schakelt de ontmagnetise
ringsinrichting automatisch af, de ge
beurtenissen van de laatste uren liggen 
n0g vast en zo komen de technici dan 
toch te weten,, wat de meetinstrumenten 
vlak voor de storing aanwezen. 

Sociale Verzekeringen 
HUISPERSONEEL. 

Sedert 1 Novemoer 1942 is het huisper
soneel verzekerd ingevolge de Ziekte
wet en behoort dit tevens aangesloten te 
zijn bij een erkend Ziekenfonds. 
Nu zou men zo zeggen, dat 6 jaar toch 
voldoende moet worden geacht om zulks 
tot de betrokken werkgevers te laten 
doordringen. Het komt echter vaak 
voor, dat dit niet het geval is, en pas 
blijkt bij de opname in een ziekenhuis. 
De verzuimde verplichtingen zijn meestal 
niet het gevolg van opzet, doch onbe
kendheid met de bepalingen van de 
Ziektewet en het Ziekenfondsenbesluit. 
Doet zich het geval voor, dat een me
vrouw haar eerste dienstbode krijgt en 
deze zelf ook nog nooit heeft gediend, 

niet te zien. D11t was een tegenvaller. 
Veel tijd om daarover na te denken, was 
er echter niet. Versteegh kleedde zich, 
bevestigde met enige inspanning baard 
en pruik en stapte de huiskamer binnen. 
Een waardige verschijning. vond men. 
Met veel lawaai stopte een auto voor 
het huis. Versteegh kreeg nog enige aan
wijzingen, met de geruststellende mede
deling, dat de helper ·er alles van wist. 
Zwarte Piet zat achter het stuur. Ver
steegh nam alleen achterin plaats, 
naast een flinkgevulde zak met cadeaux. 
Het portier sloeg met een venijnige klap 
dicht en voort ging het, door de koude 
en donkere winteravond. 
De gevoelelli van Versteegh schom
melden tussen bezorgd en verheugd. Hij 
vond het een leuke geschiedenis, maar 
anderzijds zag hij wat tegen dit kar
weitje op. Zijn pogingen om met Piet 
te converseren, gaf hij spoedig op. Piet 
bleek niet spraakzaam. De donkere ge
daante achter het stuur bepaalde zich 
tot korte antwoorden· met een ietwat 
schorre jongensstem. Een verlegen boe
renjongen, dacht Versteegh en hij 
vreesde, dat zijn taak er niet lichter door 
zou worden. 
Het viel buitengewoon mee. Het debu
tantenpaar maakte indruk. Althans op 
de kinderen. Joop hield een waardige 
toespraak en Piet toonde zich een pracht
pendant. Met een levendige ondeugend
heid behandelde de zwarte knecht de 
kinderen, met een geforceerde diepe 
stem, welke nochtans aan een vrouwe
stem deed denken. Maar ja, Versteegh 

dan kan men begrijpen, dat niet direct
wordt gedacht aan de diverse Sociale
Verzekeringswetten _._ rentekaart -
loonlijst - lidmaatschapskaart Zieken
fonds. 
Opgemerkt wordt, dat ook dagmeisjes· 
en werksters, die minstens 5 dagen per 
week bij dezelfde werkgever in dienst 
zijn, eveneens onder dezelfde bepalin-
gen vallen. 
In verband met het grote financiële be
lang voor de werkgever bij een ziekte
geval, dient het volgende voorbeeld, 
hetwelk, naar ik hoop, tot meerdere 
voorzichtigheid kan bijdragen. . 
Een werkgever, wiens inwonende dienst
bode ziek wordt, vraagt opneming voor 
haar in een ziekenhuis. Op grond van 
zijn opdracht en zijn daaruit voort
vloeiende jlansprakelijkheid ingevolge 
artikel 1638ij van het Burgerlijk Wet
boek neemt het ziekenhuis de patiënte 
op. Eerst daarna' blijkt de werkgever, dat 
de werkneemster verzuimd heeft zich 
bij een zieke·nfonds aan te melden en 
acht hij die voor inschrijving bij de 
Raad van Arbeid zorg droeg en haar 
geregeld de fondscoupons ter hand stel
de, zich op grond van deze nalatigheid 
"te kwader trouw" van zijn wettelijke 
verplichting ontslagen en weigert de 
verpleegkosten te voldoen. De inderdaad· 
hoogst onaangename "strop" zou aldus 
ten laste van het Ziekenhuis komen. Dit 
voelt daar echter weiriig voor, mede op 
grond van het feit, dat - hoe begrijpe
lijk overigens - de werkgever zich 
blijkbaar nooit heeft overtuigd of de 
dienstbode zich bij een ziekenfonds had 
aangemeld. 
Werkgever meende te kunnen volstaan 
met afgifte aan de dienstbode van zie
kenfondscoupons, doch deze kon de 
coupons niet afdragen aan een zieken
fonds, omdat zij daarin niet was opge
nomen. De volgende vragen doen zich 
nu voor. 
I. Kan de werkgever zich op het stand
punt stellen: mij treft geen schuld en de 
dienstbode zou in strijd met de goede 
trouw handelen door mij ingevolge arti
kel 1638ij Burgerlijk Wetboek aan
sprakelijk te stellen? 
ll. Of kan het ziekenhuis tegen werk
gever zeggen: alleen door Uw opdracht 
ben ik tot opnefl)ing overgegaan en zijt
gij aansprakelijk voor de kosten, die ge 
in dit geval kunt verhalen op Uw werk
neemster? 
111. Heeft in het algemeen het zieken
huis, indien opneming van een werk
nemer plaats heeft gehad in opdracht 
van werkgever of een ziekenfonds toch 
het recht eerst of gelijktijdig de werk
nemer tot betaling aan te spreken? 
Antwoord. Op de arbeider rust gener
lei verplichting zich bij een ziekenfonds 
aan te sluiten. Slechts bepaalt de ziekte
wet, dat hij geen zièkengeld -krijgt, in
dien hij niet tot een ziekenfonds is toe
getreden. In het onderhavige geval zou 
dus bovendien uitkering van ziekengeld 
kunnen worden geweigerd, 
De werkgever heeft de plicht voor de
behoorlijke verpleging en geneeskundige 
behandeling van zijn inwonende arbei
ders zorg te dragen. Het is dus zijn be
lang dat de arbeider tot een ziekenfonds 
toetreedt en indien hij generlei stap 
heeft gedaan om deze toetreding te be
vorderen, is hij tot zijn eigen nadeel 
nalatig geweest. 
In het hier besproken geval is tussen het
ziekenhuis en de werkgever een normale 
overeenkomst tot stand gekomen waar
bij de laatste het eerste heeft opgedra
gen voor de verpleging van zijn inwo
nende dienstbode zorg te dragen en hij 
zou zeer zeker de dienstbode niet met 
kans op succes kunnen aanspreken de 
kosten te betalen. Evenmin heeft het 
ziekenhuis recht de werknemer aan te 
spreken. 
Hier doet zich het geval voor, dat een
werkgever reeds een loonlijst huisperso
neel heeft, coupons voor het zieken
fonds afgeeft en toch aansprakelijk 
wordt gesteld voor de kosten van ge
neeskundige behandeling en ev. zieken
huiskosten, omdat zijn dienstbode geen 
ziekenfondskaart had. Men zij dus op 
zijn hoede. H. v. d. K. 

deed het- bij deze gelegenheid ook niet 
met zijn eigen stemgeluid. In ieder ge
val stelde Joop vast, dat hij geen boe
renjongen als assistent had. 
Ze zaten op de terugreis zonder spre
ken naast elkaar. Zowel Sinterklaas als 
zijn knecht schenen zich met een zwaar 
probleem bezig te houden. Zodra er wat 
licht in de wagen viel, wierp de gebaarde 
man onderzoekende blikken op zijn ge
kleurde chauffeur. Plotseling moest ge
stopt worden voor de opgehaalde brug. 
Een flauw licht van de lantaarn scheen 
in de auto, net op het gèzicht van Piet. 
Sinterklaas haalde een sigarettenkoker
te voorschijn en presenteerde. Maar 
Piet bedankte met een vriendelijk: 
"Mercie - nu niet!" Sinterklaas stak de 
onaangeroerde koker weer in zijn zak 
en trok lachend het zwarte masker van· 
zijn medepassagier weg. Deze ·verzette 
zich niet, doch barstte in een heldere 
schaterlach uit, toen Versteegh het mas
ker op de achterbank deponeerde ...... 
,,Doorrijje !" bulder�e de brugwachter, 
nadat hij van de emotie bekomen was. 
Toen de auto bleef staan, nadat de brug 
reeds lang was neergelaten, was ·de goeie 
man eens een kijkje gaan nemen. Hij 
kon zijn ogen nauwelijks geloven, maar 
hij zou er op durven zweren, dat Sin
terklaas zijn knecht een innige kus gaf. 
En die _verzette zich er in het geheel 
niet tegen ...... 

Het werd een onvergetelijke Sint Nico
laasavond bij de familie Meermans. 
Vooral voor Annie en ]'oop ! 

:/!,ijlaq,e :BtaSam' s Centaun 



SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

\ O.D.C. - Ons Vios 4 - 2
Helvoirt - O.D.C. 2 5 - 1 

Zondag hebben wij kunnen zien, dat de 
meeste sportliefhebbers het aanschou
wen van een wedstrijd prefereren boven 
een reportage van een voetbalwedstrijd 
over de radio. Het was Zondag weer 
gezellig druk op het knusse ODC-ter
rein. En de bezoekers kregen waar 
voor hun geld. Het was een snelle, goed 
en sportief gespeelde wedstrijd met een 
climax aan spanning, welker ontknoping 
eerst in de laatste minuut plaats vond, 
toen Schalks het vierde doelpunt in de 
touwen joeg. 
Beide elftallen zetten een hoog tempo 
in, en de verdedigingen kregen het 
zwaar te verantwoorden. Spoedig bleek 
dat bij de gasten, een doelman van su
perklasse onder de lat storid. Een hoge 
voorzet van Bergwerff kopte Pennings 
in het uiterste hoekje. Met een pheno
menale duiksprong redde de O.V.-doel
man. Dit kunststukje herhaalde hij even 
later toen v. d. Boogaard in het uiterste 
hoekje schoot. De gasten antwoordden 
prompt en hadden daarbij meer succes. 
Een aanval over links werd besloten met 
een hoge voorzet, die in de ODC-doel
mond belandde. Hoog opspringend kop
te de centervoor in het inmiddels verla
ten doel. Een prima doelpunt, dat echter 
door beter reageren van Bertens zeker 
houdbaar was geweest., De ODC-ers 
deden er nog een schepje op, en einde
lijk kwam het verdiende succes, toen 
een voorzet over alles heen naar Berg
werff werd gedirigeerd, bedacht deze 
zich geen ogenblik, en met een vliegend 
hard schot bracht hij de partijen in 
evenwicht, 1-1. 
Dachten wij dat de tweede drie kwartier 
aan tempo wel zou inboeten, gauw bleek 
dat de spelers nog over voldoende aus
dauer beschikten. ODC kreeg een licht 
overwicht, maar voldoende om profijt 
te trekken. Het was weer "Leen" die het
zelfde staaltje uithaalde als voor de 

Parochie-Agenda 
PAROG-:IIE ST. PETRUS, BOXTEL. 

te Zondag van de Advent. 
28 November 1948. 

Een goed Katholiek is in de 
kerk, als de H. Mis begint 
en verlaat eerst clan de kerk, 
als . de priester terugkeert 
naar de sacristie. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. De 
H. Mis van half 7 wordt aan God op
gedragen voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van de parochie.
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de
2e schaal voor de bijzondere noden van 
het Episcopaat, welke bijzonder in de
milddadigheid van de gelovigen wordt
aanbevolen.
Vandaag na de Hoogmis vergadering
van de Zelatricen van de Bond van het
H. Hart. Om kwart voor 12 Mariagarde
in de kapel op Duinendaal.
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje.
Donderdagavond om 7 uu� Lof met Ro
zenhoedje, waarna gelegenheid tot
biechten tot 8 uur.
Vrijdag, 3 December, eerste Vrijdag
van de maand, zal de H. Mis van half
8 worden opgedragen 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. Vrijdag 3 December 
is het tevens de feestdag van de H. 
Franciscus Xaverius, de Patroon der 
Katholieke Missiën. 

.Zaterdag, eerste Zaterdag van de 
maand, tevens Priesterzaterdag, is er 
gelegenheid tot biechten van half 3 tot 
4 uur en van 6 tot half 8. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
In deze week, de eerste week van de 
Advent, beginnen de Adventsconferen
ties voor de vadèrs, de moeders en de 
verloofden in onze parochie. Wij sporen 
nogmaals onze gelovigen aan, deze con
ferenties zo trouw en zo talrijk moge
lijk bij te wonen. Met een beetje goede 
wil kan het zo geregeld worden, dat alle 
groepen des avonds in de kerk aanwe
zig zijn. De conferenties worden gege
ven door Pater Adrianus van de Capu
cijnen. De eerste serie conferenties 
wordt gegeven Dinsdag 30 November 
des avonds om 8 uur voor de vaders 
en gehuwde mannen; Woensdag I De
cember om 8 uur voor de verloofden en 
Donderdag 2 December om 8 uur voor 
de moeders en gehuwde vrouwen. 
MAANDAG 29 November: om kwart 
voor 7 gef. gez. jrgt. voor Petronella 
van Susante; z.a. gel. H. Mis voor over
leden familie; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Johannes van Schijndel; H. Bloed
kapel .gel. H. Mis voor Maria v. d. Mie
zen-v. cl. Akker vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; om half 8 gel. 
H. Mis voor de overleden familie v. d. 
Ven-de Laat; z.a. gel. H. Mis voor Wil
helmina van Hal-de Wit; om half Q gel. 
rondst. voor Johannes en Louis van
Rooij.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Henrica van Susante; z.a. gel. 
H. Mis voor overleden familie; H. Hart
altaar gel. H. Mis tot bizonder� intentie
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Wilhel
mus v. d. Hagen vanwege de Broeder
schap van het H. Bloed; om half 8 gel.
mndst. voor Wilhelmus v. d. Hagen;
z.a. gel. H. Mis voor Elizabeth de Kort
v. d. Elst in de parochie van het Il 
Hart overleden; om half 9 gel. jrgt. voor 
Lambertus v. d. Brand, Lamberdina de 
hsvr. en Hendrica de dochter. 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Alfonsus van Vlerken; z.a. 
gel. mndst. voor Jacoba van Diessen; H. 
Hartaltaar gel. H. Mis voor Marinus 
van Griensven; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor Hendricus v. Weert vanwege 

rust, om de voorzet van links ineens 
op zijn schoen te nemen, en zijn club 
de leiding te bezorgen. 
En toen korte tijd daarna v. d. Boogaard 
al vallende zou inkoppen, was het de 
linksback die hem dat belette, door 
zelf in eigen doel te plaatsen. De gas
ten gaven zich niet gewonnen en bleven 
hardnekkig doorvechten, om de balans 
zo het enigszins kon, nog in evenwicht 
te brengen. Succes kwam voor hen in 
de laatste vijf minuten, toen de links
binnen met een harde schuiver 3-2 
maakte. De spanning steeg ten top. De 
scheidsrechter raadpleegde zijn horloge, 
en juist voordat het eindsignaal klonk, 
won Schalks een duel met den O.V.
doelman, en het was 4-2. Tegelijker
tijd met het gejuich klonk het eindsig
naal. Een verdiende overwinning op een 
sterke tegenstander. 
Het tweede elftal verraste door met 
5-1 nog wel van Helvoirt te verliezen.
Voetbal is en blijft toch wispelturig.
A.s. Zondag: O.0.C. I vrij.
O.0.C. 2- Wilhelmina 3. Aanvang om
half 3.
O.0.C. 3-Esche Boys 12 uur.
O.D.C.-JUNIOREN. 
Die groene kleur der shirts van O.D.C. 
5 is zeker oorzaak dat die jongelui nooit 
de hoop opgeven. Voor de 3e maal in 
deze competitie wisten zij namelijk een 
dreigende nederlaag nog juist voor het 
einde in een 2-2 gelijk spel om te zet
te. Merkwaardig dat volhouden in dit 
ploegje; mogelijk dat andere elftallen 
daar 'n voorbeeld aan kunnen nemen. 
Natuurlijk niet O.0.C. 8, want, ,,die 
winnen toch altijd" zeggen ze. Ditmaat 
was het weer 6-0, maar pas op, niet 
overmoedig worden, hoor jongelui, an
ders kunnen jullie straks 'n tegenvaller 
niet verdragen. Hetzelfde geldt in min
dere mate voor het A-elftal, dat het tot 
nu toe uitstekend doet en ook nu weer 
over Zwaluw A zegevierde. 
Voor Zaterdàg en Zondag staat voor 
elk maar één wedstrijd op het program 
en nog wel uit, behalve dan de grote 
strijd tussen 9 en 10. 

de Broederschap van het H. Bloed; 0111 
half 8 gel. H. Mis voor ome jongens in 
Indië vanwege Ma ria's Biddend Leger; 
z.a. gel. H. Mis voor Gijsbertus Looy
mans; om half 9 gel. jrgt. voor Wilhd
mina van. Rossou-Vermeulen. 
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Harrie v. d. Wetering; z.a. 
gel. H. Mis voor Cornelia v. d. Eerden; 
H. Hartaltaar gel.. H. Mis voor de Ge
lovige Zielen; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor Theodorus Voets vanwege de 
Broederschap van het H. Bloed; om half 
8 gel. jrgt. voor Lambertus v. d. Lan
genberg; z.a. gel. mndst. voor Henri 
W eyers; om half 9 gel. H. Mis voor 
Johannes v. d. Eerden te Gemonde over
leden. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. rondst. 
voor Jacoba v. d. \Vetering-Janssen; z.a. 
gel. jrgt. voor Antonius Schalks; H. 
Hartaltaar gel. jrgt. voor Hendrica Win
kens-van Schijndel; H. Bloedkapel gel. 
H. Mis voor Theodorus \loets vanwege
het Kaartgezelschap bq v. d. Aker; om
half 8 gel. H. Mis ter ere van het H.
Hart; z.a. gel. H. Mis voor T<;mnie
Blummel; om half 9 gel. H. Mis voor
Petrus Laus.
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Elizabeth van Kleef; z.a.
gel. jrgt. voor Cornelis Winkens; H.
Hartaltaar gel. jrgt. voor Theodorus
Welvaarts; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor de 3 gesneuvelden van de Eindho
vense weg; om half 8 gel. H. Mis ter ere
van het Onbevlekt Hart van Maria tot
bekering van de zondaars; z.a. gel. H. 
Mis voor Elizabeth Traa-Verhoeven;
om half 9 gel. H. Mis voor Adriana.
Leermakers-Avendonks.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Dagelijks een H. Mis voor Leonardus
Renders en Maria Scheepens.
PAROCHIE H. HART. BOXTEL.

tste Zondag van de Advent. 
28 November 1948. 

Vandaag begint het nieuwe kerkelijke 
jaar en tevens de tijd van voorbereiding 
op het Kerstfeest. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur 
kwart over 9, en om half t t de Hoog
mis (geen volkszang). 

De Ie schaal is voor de kerk, de 2e 
schaal is voor de bijzondere noden. 

Onmiddellijk na de Hoogmis Santa
Teresa voor de meisjes in de kapel van 
de zusters Ursulinen - en om kwart 
voor 12 H. Familie voor de jongens in 
de kerk. __ 

Hedenavond om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indië. 

Dinsdag - feestdag van de H. Apos
tel Andreas, de broer van de H. Petrus 
en de patroonheilige van Rusland, Grie
kenland en Schotland. 

Om kwart voor 8: Kindsheidsmis I alle 
kinderen van de lagere scholen worden 
hierbij verwacht i na die H. Mis wordt 
de Kindsheidzegen gegeven. Des avonds 
om 7 uur bijeenkomst van de zelatricen 
van de Kindsheid en van de Voortplan
ting des Geloofs bij de Witte Zusters. 

Donderdag - om 3 uur H. Famille
voor de moeders en gehuwde vrouwen. 
Biechtuur 6-7. En om half 8 H. Uur. 

Vrijdag Eerste Vrijdag van de 
maand. Om kwart vóór 7 de plechtige 
H. Mis ter ere van het H. Hart. En des
avonds om half 8 Lof met oefening van
eerherstel.

Tevens de feestdag van de H. Fran
ciscus Xaverius S.J., de apostel van In
dië en Japan, geboren in 1506 in Span
je, overleden in 1552 in China. Om 
kwart voor 8 H. Mis voor de overleden 
leden van het genootschap van de Voort
planting des Geloofs. De zelatricen wor
den verzocht deze H. Mis bij te wonen. 
Alle leden van het genootschap kunnen 
op die dag een volle aflaat verdienen 
op de gewone voorwaarden. 

Zaterdag - Priesterzaterdag; na de H. 
Missen wordt het gebed voor de pries-
ters gebeden. 

ZONDAG: 6 uur Ld. voor Maria v. 
d. Lan�enberg-v, d. Meyden vanwege

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Er rest van j.l. Zondag, buiten de ont
moe�ing Boxtel 2-Concordia 3, die in 
een 3-5 stand eindigde, weinig te ver
melden. En ook deze ontmoeting was 
amper waard vernoemd te worden, aan
gezien het slechts een demonstratie is 
geworden van hoe men gewoonlijk niet 
pleegt te voetballen. 
Voor a.s. Zondag staat er voor Boxtel t 
de zware uitwedstrijd tegen Udi t op 
het programma. Deze ontmoeting be
looft niet alleen zwaar, maar ook be
langrijk te gaan worden. Het gaat voor 
Udi om de laatste kampioenskansen, ter
wijl Boxtel alles in het werk zal stellen 
om uit de gevaarlijke zone weg te ko
men, temeer nu ook Tongelre aanstal
ten heeft gemaakt een opmars naar een 
hogere plaats op de ranglijst te onder
nemen. 
Voor voorspellingen leent deze wedstrijd 
zich uitermate slecht, daar het hier gaat 
tussen twee ploegen, die volkomen aan 

elkaar gewaagd zijn. Dit uiterst geringe
krachtsverschil wettigt verwaèhtingen 
voor een spannende wedstrijd om kost
bare punten. 
TAFEL TENNISNIEUWS, 
Advance heeft j.l, Zondag het zeer ster
ke Maastrichtse team tot een gelijk spel 
weten te dwingen. Ongetwijfeld was het 
een zeer zware opgave. Gelukkig waren 
onze jongens in een allerbeste vorm, zo
dat de M.T.T.C-ers volkomen tevreden 
waren met het eindresultaat. 
Het dubbelspel van het eerste team is 
thans nog ongeslagen, wat geen der an
dere team's heeft kunnen presteren. 
M.T.T.C. heeft echter de bovenste
plaats behouden. De stand is hier:
M.T.T.C. 6 gesp. 9 punten 
Advance 6 gesp. 8 punten 
Vica-Versa 6 gesp. 8 punten 
Pieus 6 gesp. 6 punten 
Advance 2 won weer �nbedreigd van 
Philips 3 met 8-2, 

Advance 4 verloor met 10-0 van K.A.J, 
uit Eindhoven. 
Advance Dames verloren met 6�4 van 
Ph_ilips 2 Dames. • 

Zondag a.s. luidt het programma: 
Advance 1 vrij, 
Pieus 2-Advance 2. 
Pieus 3-Advance 3 
Lichtflitsen t-Advance 4. 
Helmond Dames-Advance Dames. 
Voor Advance 2 en Advance 3 zijn dit 
de zwaarste wedstrijden, daar Pieus 2 
en 3 ook nog ongeslagen zijn. Boxtel zal 
echter, als men alles op alles zet zeker 
kunnen winnen. 
Advance 4 en Advance Dames staan 
voor de taak de nederlaag zo klein mo
gelijk te houden, daar zij bij voorbaat 
reeds verloren hebben of zullen zij voor 
een verrassing zorgen? Vóórdat de laat
ste wedstrijd gespeeld is, is alles nog 
mogelijk, denkt daaraan. 

Allen die bij het ongeval Allen, die mij hebben bij- Te koop: een best schaap. v. 
Kempen, Lennisheuvel 23. 

Te koop: een zo goed als ·
nieuwe herenfiets, geheel uit
gerust, geschikt voor St. Ni
colaascadeau. Wilhelmina
sfraat 22. 

van Mej. Truus Manders gestaan in de voor mij zo 
droevige dagen, bij het hulp hebben verleend en 

zorgden voor bijstand van overlijden van mijn onver- Te koop: staaldraad met schij
ven en haak, en tafelboorma
chine, 14 mm. H. Hazenberg, 
Eindhovenseweg 73. 

geestelijkheid en dokter, getelijke • echtgenote, be-
en ook hen die bij de be- tuig ik bij deze mijn op- Te koop: dikke eiken palen, 

geschikt • voor afrastering of 
brandhout. Te bevr. Frans 
Staalstraat 9. 

grafenis hunne belangstel- rechte en welgemeende 
dank. ling betoonden, betuigen 

wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, Te koop: een bakfiets, open 
of gesloten bak, een wit email
le fornuiskachel. Tevens ge
vraagd Bakkersleerling, des 
middags met auto mee. S. 
Tausch, Niel1wstraat 34. 

Fam. MANDERS 
W. J. DE KORT 

en kinderen 
Lennisheuvel t 17. Dufourstraat 16. 

'

Te koop: Een legkast, een 1-
persoons houten ledikant, een 
3-delig bedstel, houten tafel,
4 stoelen en armstoel. Aan 't 
zelfde adres net Dagmeisje 
gevraagd. Stationstraat 1 t. 

Te koop: nieuwe kleerkast en 

Te koop: een partij gele wor-
telen à 6 gulden per 100 kg. 
Rechterstraat 50. 

Gedipl. Coupeuse kan nog 
enig naaiwerk aannemen, ook 
massawerk voor fabriek, win-
kei of iets dergelijks. Wil ook 

Ter overname: opklabbed 190 
x 80, een paar Canadese rub
berlaarzen maat 38, gas
kacheltje, schaatsen met schoe
nen, herenmaat 41, damesmaat 
37, slaapkamerlampekap en 
een spiegel met eikenhouten 
lijst. Bevragen Molenstraat 19. 

Te koop: zo goed als nieuw 
motorrijwiel, merk Huisman, 
inhoud 125 cc. Bevragen J. 
Leermakers, A 41, Esch,. 

Te koop: een in zeer goede 
staat zijnde Philips-Radio, 
wisselstroomtoestel. Bij c_ V. 
Hel voort, Lennisheuvel 56 A.

Te koop: 2-persoons ledikant 
met spiraal, eikenhouten tafel 
haard en z.g.a.n. radio. Be
vragen Molenstraat 19. 

een damestopper bij J. Man- voor een dag per week uit Bekwaam electriciën gevraagd 
Breukelsestraat 4. ders, Lennisheuvel 117. naaien. Bevr. Molenstr. 19. 

de Broederschap v. d. H. Willibrordus; 
7 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van onze parochie; 8 uur l.d. 
voor Lies de Kort-v. d. Elst vanwege 
montage-afdeling fabriek v. Geel; 
kwart over 9 Ld. voor overleden moe
der; half 11 Hoogmis, voor overleden 
vader. 

MAANDAG 29 Nov.: 7 uur pl. 1. m. 
voor Willibrord van Zeeland; I.m. voor 
Jan van Berkel; I.m. voor Jan Raayma
kers; kwart voor 8 I.m. voor Francisca 
Pijnenburg-Dieden; I.m. voor Willem 
Matthijssen; half 9 l.d. voor Johanna 
Heeren-Kuppen. 

DINSDAG 30 Nov.: 7 uur I.m. voor 
Johannes v. d. Horst; I.m. voor Anto
nius van Rooij; I.m. voor Maria v. d. 
Langenberg-v. d. Meyden; kwart voor 8 
Kindheidmis 1 I.m. voor Piet Voets; half 
9 I.m. voor Roos van Susante-Litjens. 

WOENSDAG 1 Dec.: 7 uur Ld. voor 
Johanna Kruyssen-Soeterings; l.d. voor 
Elisabeth Pauwels; Ld. voor Willem Mat
thijssen vanwege een vriend; kwart voor 
8 Ld. voor Petrus Brekelmans te Uden
hout overleden; Ld. voor Lies de Kort
v. d. Elst vanwege de buurt; half 9 Ld. 
voor Karel v. d. Ven. 

DONDERDAG 2 Dec.:· 7 uur Ld. 
voor Cato v. d. Wouw; Ld. voor Marti
nus Vermeulen vanwege de buurt; l.d. 
voor Martinus Vem1eulen vanwege per
soneel Lederfabriek; kwart voor 8 Ld. 
voor Johanna Moonen-van Overdijk; 
Ld. voor Gerardus Raaymakers; half 9 
1.d. voor Hubertus Cornelis Heesters
(Nov).

VRIJDAG 3 Dec.: Kwart voor 7: pl. 
gez. d. voor de overleden leden van de 
Broedersch11::, v. h. H. Hart; l.d. voor 
Johannes , . d. Aa en Wilhelmus de 
.won; Ld. voor Theodorus Barten;
kwart voor 8 l.d. voor' de overleden
leden van het Genootschap van de
Voortplanting des Geloofs; Ld. voor
Piet Vccts vanwege de buurt (Se); half
9 l.d. vuor de heer en mevrouw Petrus
Johannes van Oerle-Reynen.

ZATl..:i<DAG 4 Dec.: 7 uur Ld. voor 
Willem Matthijssen (Nov.); Ld. voor Pe
tro�<-ib de Bie-Schones (Nov.); l.d. voor 
Antonius . Wagenaar, echtgenote en 
Zonen; kwart voor 8 l.d. voor de heer 
Theodorus Schots; Ld. voor Gertruda· 
v. d. Horst-Librechts (Nov.); half 9
gez. j. voor Maria Soeterings-Meys.

PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 
Ie Zondag van de Advent. 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur voor 
Mevr. Huberta Maas. 
MAANDAG: half 8 jaarg. voor Willi
brordus v. d. Linden en Adriana de hsvr. 
DINSDAG: half 8 jaarg. voor Joannes 
v. d. Rijdt.
WOENSDAG: half 8 jaarg. voor Joan
nes v. d. Schoot en Wilhelmina de hsvr.
DONDERDAG: half 8 jaarg. voor Hen
ricus v. d. Linden, Maria de hsvr, en
Maria v. Kessel.
VRIJDAG: half 8 jaarg. voor Joannes
Verbruggen.
ZATERDAG: half 8 jaarg. voor Maria
v. d. Broek-Scheffers.

Deze week zullen geschieden:
Maandag H. Mis Joannes v. d. Eerden, 
broederschap H. Rochus. Dinsdag H. 
Mis voor de Weled. Heer Jacobus van 
Elk. Woensdag H. Mis voor Weled. 
Heer Jacobus v. Elk. Donderdag H. Mis 
voor Jan v. Schijndel in Duitsland over
leden. Vrijdag H. Mis voor Maria v. 
Kasteren. Zaterdag H. Mis voor Henri
cus Kemps. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. 

Ie Zondag van de Advent 1948 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor Johanna 
Maria v. Nunen-v. d. Schoot; 9 uur H. 
Mis voor Waltherus Vingerhoets; half 11 
Hoogmis tot welzijn van de parochie. 
De eerste schaal is voor onze eigen 
kerk; de 2de voor B. N. 
Vergadering van St. Vincentius-vereni- • 
ging; collecte voor Katholiek Thuis
front wordt u bijzonder aanbevolen. 
Half 3 Lof met rozenhoedje, om God'i 

zegeningen te verkrijgen over Orion en 
de kapel van Stapelen. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Cor
nelis v. Kempen en Gertruide v. d. Ven 
• hsvr.; kwart over 8 gez. jrgt. voor de
heer Jacobus Pijnenburg.
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Henricus
Weijers, in St. Petrusparochie overleden;
kwart over 8 H. Mis voor de familie
Adrianus Smits.
WOENSDAG: half 8 H. Mis voor
Leonarda Renders; kwart over 8 H. Mis
waarbij de kerk met een kaars wordt
vereerd voor Adrianus Schelle.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cor
nelis Vissers en Margaretha v. d. Kerk
hof hsvr.; kwart over acht H. Mis tot
intentie v. d. leden der Godvruchtige
vereniging.ter ere v. d. H. Theresia v. h.
Kind Jezus.
VRIJDAG: eerste Vrijdag v. d. maand,
half 8 H. Mis voor Johanna v. d. 
Schoot-Vrenssen; kwart over 8 gez. H. 
Missen voor overleden leden v. h. Ge
nootschap Voortplanting v. h. Geloof.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Corne
lis v. d. Loo en Cornellà Schoonens
hsvr.; kwart over 8 jrgt. voor de familie
v. Stiphout-v. Happen.
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 uur tot half 7. Daarna Lof met rozen
hoedje om het communisme af te we
ren en opbloei van het verenigingsleven
op katholieke grondslag te verkrijgen.
30 dagen worden de gebeden verzocht
voor Adriana v. Kessel-Smits te Gemon
de; de Heer Gijsbertus Spierings te
Utrecht, Henricus Weyers, in de par. 
van de H. Petrus te Boxtel, Johannes
Bax te Liempde en Gertruda Hubertina
Manders, alhier overleden.
Alsnog zal elders geschieden één H. Mis
tot bijzondere intentie.
Voor de H. Missie ontvangen bij uit
vaart en begrafenis van Gertruda Hu
berdina Manders f 4,-.

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

te Zondag van de Advent. 
28 November 1948. 

ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l.j. Johanna Maria 
Franc. v. Haaren; 10 uur z.m. Adr. v. 
Berkel vanwege Soranus; half 2 Lof, 
vanwege het H. Nicolaasfeest voor de 
kinderen. 
MAANDAG: 7 uur z.j. voor Mart. 
Schoenmakers; half 8 l.j. voor Henr. 
Sleutjes en Helena de hsvr.; 8 uur l.j.· 
Joh. v. Rooij. 
DINSDAG: 7 uur z.j. voor Michiel 
Schoenmakers; half 8 z.j. voor Johan v. 
Vlokhoven; 8 uur I. mis voor Wilhelmi
na Martinus v. Hastenberg, over!. te St. 
Oedenrode. 
WOENSDAG: 7 uur z.j. voor Johanna 
Schoenmakers; half 8 z.j. Corn. v. 
Schijndel; 8 uur l.j. Ant. v. Kuringen. 
DONDERDAG: 7 uur z. j, voor Adr. 
Schoonens; half 8 z.j. voor Johanna 
Corn. v. Schijndel; 8 uur l.j. voor Hen
rica Ant. v. Kuringen. 
VRIJDAG: 1 e Vrijdag van de maand -
daarom ook Donderdag biechthoren 
als op Zaterdagen dit is van 2 tot 3 uur 
en van 4-5 uur. 
half 7 I.m. voor bijz. noden der pa
rochianen; 7 uur 1. 7e voor Arsica Wey
mers; half 8 z. mndst. voor over!. fami
lie van Boeckel-v. Rumpt; deze H. Mis 
met uitstelling van het Allerh. en Acte 
van Ereboete aan het Godd. Hart. 
ZATERDAG: 7 uur z.j. Johanna Adr. 
Schoones; half 8 z.j. mej. Wilhelmina 
Reinier v. Schijndel; 8 uur l.j. Marinus 
v. d. Laar.
ZONDAG: half 7 l.i. Johanna Marinus 
v. d. Laar; 8 uur I.m. tot welzijn der par.
10 uur z.m. overleden leden van het Ge
nootschap tot Voortplanting des Ge
Ioofs.

In de Kapel der Eerw. Zusters:
Maandag en Dinsdag 7 uur I.m. voor 
overl. ouders. Woensdag 7 uur I.m. voor 
Joh. Bakx. Donderdag 7 uur L!ll. Joh. v. 
d. Biggelaar.
Vrijdag feestdag van de H. Franciscus

Xaverius; te verdienen op die dag onder 
çe gewone voorwaarde, volle aflaat door 
de leden van het Genootschap tot 
Voortplanting des Geloofs. 
De vergadering van de Jonge leden van 
de Boerinnenbond heeft plaats Woens
dagnamiddag om 2 uur. 
30e Wilhelmina Mart. v. Hastenberg te 
St. Oedenrode overleden. 
7e Anna Weymer te Gemonde over!. 
Gedoopt: ,Adr. Joh. Corn. zoon van Joh. 
v. d. Heijden-Smulders; Anna Theresia 
Corn. dochter van Franc. v. d. Velden
v. Weert.
PAR, ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

Ie Zondag van de Advent. 
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uur 
Hoogmis vo_or de Parochie. Tweede 
schaalcollecte voor bijz. noden Episco
paat. Na de middag om 3 uur Advents
lof met Rozenhoedje; na het lof een lied. 
Donderdag gelegenheid om te biechten 
van 3�4 uur en van 6-half 8. Om half 
7 oefening van het H. Uur. 
Vrijdag eerste Vrijdag van de maand, 
toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 
Om half 7 uitstelling van het Allerheilig
ste en Communie uitreiken; om half 8 
pl. gez. H. Mis met 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. Vrijdag tevens feestdag van de H. 
Franciscus Xaverius. Volle aflaat voor 
de leden van de Voortplanting des Ge
loofs. De gez. H. Mis van half 8 is voor 
de over!. leden van de Voortplanting. 
Zaterdag Priester-Zaterdag. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis Maria Anna 
Cornelia Verhoeven; half 9 H. Mis voor 
de parochie; 10 uur Hoogmis voor Mevr . 
Joh. Maria van Kuyk-Hackfoordt; 
elders: H. Mis voor Albertus van Rulo 
v.w. Br. 0. L. Vr. v. Lourdes.
MAANDAG: half 8 jrgt. Adriana v. d. 
Ven-v. d. Struyk; elders H. Mis Alber
tus van Rulo v.w. Br. H. Willibrordus 
Luyssel. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Johan
nes Konings. Elders: H. Mis voor Hen
ricus van Rulo v.w. Br. H. Bernardus, 
Nieuwkuyk. Elders: H. Mis Henricus 
van Rulo v.w. Br. H. Antonius Waalwijk. 
Elders: gef. Jrgt. Jan Vugts. 
VRIJDAG: half 8 gez. H. Mis voor de 
over!. leden van de Voortplanting des 
Geloofs. Elders: Gef. Jrgt. voor Theo
dorus Vielen. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis Adrianus 
Verhagen. Elders: gef. jrgt. Elisabeth 
Vielen-Vugs. 
Nog zullen elders geschieden: H. Mis 
Cornelia van Oers-v. d. Braak. H. Mis 
Albertus van Rulo. H. Mis Henricus van 
Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 28 November. Eerste Zondag 
van de Advent. Om 3 uur Vespers en 
Lof, 
Dinsdag: Feest van de H. Andreas, 
Apostel. Om 8 uur Lof. 
Donderdag: om 8 uur Lof. 
Vrijdag: Feest van de H. Franciscus 
Xaverius, patroon van de Missie. . 
Eerste Vrijdag van de maand. De gehele 
dag uitstelling van het H. Sacrament. 
's Avonds om 8 uur Lof. 
Zaterdag: Priester-Zaterdag, • om 8 
uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur H'. Mis voor overle
den ouders Doggen en Laarman; half 9 
voor de familie van Heesch-van der 
Sande. 
MAANDAG: 7 uur voor Johanna Feld
brugge-Otterbeek; half 8 voor Caspar 
van de Aker. 
DINSDAG: 7 uur voor Caspar van den 
Aker; half 8 vo :r August Hermans. 
WOENSDAG: 7 uur voor Wilhelmina 
van Uden-van der Bruggen; half 8 voor 
Pastoor Otterbeek. 
'DONDERDAG: half 8 voor August
Hermans. 
VRIJDAG: half 8 voor Mevrouw Hen
ket-Windstosser. 

• ZATERDAG: half 8 ter ere van 0, 1:..
Vrouw van Fatima.
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

KATHOLIEK WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

OVER SPAREN EN BOUWEN. 
(8 December) 

Plaatselijk Nieuws 
In Noord Italië ligt het prachtige Lago Naar wij vernemen zal op Vrijdag 17Maggiore. En midden in dat meer ligt December a.s. des avonds te 8 uur in deals een klein paradijs: het z.g. mooie foyer van De Ark vanwege het gemeen-eiland. tebestuur een vergadering worden be-Wanneer, in het voorjaar, sneeuw en ijs legd, waarop door de heer P. van Vlietde bergen van het omliggende landschap uit Eindhoven, lid van de Tweede Kamer nog bedekken en de natuur alom in der Staten-Generaal, een uiteenzetting doodse rust blijft, dan staan op dit zal worden gegeven over het financiële • eiland reeds de bomen in de volle mogelijkheden voor particulieren (voor-bloei van hun geurige bloe�em. al ook de minder draagkrachtigen) om 
Aan dit beeld_ g<I; ik onwillekeurig den- , in het bezit van een eigen huis te geraken, wanneer tk m de donkere en som- • ken. Speciaal zal daarbij ook het bouw-
bere tijden, waann we leven, de Fees_t- kaswezen worden belicht 
dag aangekondigd zie van Haar, die In ons volgend nummer· hopen wij op 
vrede bracht aan het mensdom: de deze vergadering nog eens terug te
Vrede met God. komen. 
Sinds zij het mensdom de vrede met 
Zijn God geschonken heeft, zijn eeuwen HEEMKUNDIGE STUDIEKRING.
en eeuwen voorbijgegaan, hele geslach
ten zijn intussen uitgestorven, maar op
nieuw herhaalt zich de geschiedenis: 
Alom ter wereld balt de verbitterde en 
ontevreden mens de vuist naar God en 
ziet haar enige kans op redding in de 
devotie tot die goede schone Moeder 
voorbij. 

Op Woensdag 15 December a.s. belegt 
de Heemkundige Studiekring in de foyer 
van De Ark een vergadering, waarin de 
Heer A. G. Smits, aan de hand van de 
meest merkwaardige ingekomen prent
briefkaarten (dorpsgezichten) een cau
serie zal houden over Oud Boxtel. De 
.kaarten zullen worden geprojecteerd. 
Op deze bijeenkomst zijn ook belang
stellende niet-leden welkom. 

In de bange oorlogsdagen was er geen 
schuilkelder zonder haar beeltenis. Haar 
genadeoorden werden als het ware be-
stormd• de ene noveen werd aan de HERLEVEND BOXTEL. 
andere ' vastgekoppeld, en als in het 
heetst van de strijd de granaten over 
onze hoofden floten, ruisten van de 
bange lippen de Weesgegroeten van 

Haar Rozenkrans naar de hemel. De 
rust keerde terug in onze woningen. En 
met de eerste bevrijdingsroes zongen 
wij het Te Deum. 

Donderdag 9 December zal de bekende 
letterkundige Anton van Duinkerken in 
de reeks culturele avonden van Herie
vend Boxtel een voordracht houden over 
"St. Nicolaas", over welk cudt>rw"rp 
nog onlangs een boek van zijn hand is 
verschenen. 
Deze interessante en bovendien nog 
actuële causerie zal - zoals het gehele 
programma van Herlevend Boxtel trou
wens - in de Schouwburg "De Ark"
gehouden worden. 

Maar al was de uiterlijke vrede terug
gekeerd op aarde, de mensen waren 

niet ten goede veranderd. Afgunst, haat 
en jaloezie verbittering en wanhoop 
groeiden zienderogen en...... wat ver-
geten werd: De toevlucht tot de Lieve BENOEMINGEN.
Vrouw: de toevlucht in iedere nood De Weleerw. Zeergel. Heer Dr. J. Jan-
der mensheid. sen, Rector van het St. Ursulaklooster 
De mens is moedeloos, omdat hij in de alhier, werd door de Bisschop van 
donkere toekomst geen uitweg vinden 's Hertogenbosch, Mgr. W. Mutsaerts, 
kan. En hij vergeet, dat boven de el- benoemd tot geestelijk adviseur van de 
lende van de wereld uit nog altijd Kring Brabant van de R.K.N.B. v. Was-
straalt haar beeltenis. Stralend door industriëlen. 

-o-

Onze plaatsgenoot, de heer G. Bergman, 
werd benoemd tot onderwijzer aan de 
R.K. School voor Buitengewoon Lager 
Onderwijs op Huize Assisië te Uden
hout. 

haar voorbeeld wil zij de moderne on
beheerste jeugd nog leren: ha?-r Zuiver
heid. Zij wil ze helpen met de vorming 
van het karakter. Zij wil in de jeugd 
weer aankweken: het plichtsbesef, de 
liefde voor de arbeid en de eerbied 
voor het ouderlijk gezag. Arme jeugd, 
die toch de toekomst dragen moet, sta DUIVENSPORT. 
stil op deze feestdag, denk aan het stra- Op de sierduiven-tentoonstelling van de 
)end voorbeeld, door Haar gegeven, en Sierduiven Club "Het Zuiden", te Eind-
ge wordt aangetrokken Haar na te vol- hoven, verwierven 15 duiven van de heer 
gen. Maar een ding is daarvoor nodig, Steenbakkers, alhier het predicaat Z.G., 
dat Gij die Moeder eren gaat. waarvan 9 ereprijzen en de beste Hol-
Eert haar op Haar feest, dat we vol- landse Kropper van de tentoonstelling. 
gende week gaan vieren. Eert haar door 
Uw gedrag bij het werk en ontspanning. MOTORDIEFSTAL. 
Ouders werkt hieraan mee, door in uw Zondagavond, 28 November, werd 0,1,-
kinderen aan te kweken de devotie tot streeks half tien bij café v. �1 • Meijden 

de Onbevlekte Moeder. En dan, wan- in de Nieuwstraat een splinternieuwe 
neer wij van haar méér gaan houden, ,,Norton" 500 cc. gestolen. 
maar dan ook alleen, dan zal haar heel- De politie, die ijlings door de gedupeer-
tenis niet alleen stralen over de donkere de eiaenaar werd gewaarschuwd, stelde 
wereld, maar dan zal Zij ook de uit- onmiddellijk een uitgebreid onderzoek 
komst brengen, waarnaar we allen zo in, doch tot nog toe zonder resultaat. 
vurig uitzien en verlangen. 

Were Di! 
Men heeft het kunnen lezen in alle dag
bladen, hoe kinderen ergens in Neder
land elkaar vermoordden. En het is toch 
wel heel erg dit te m_oeten toeschrijven 

aan prikkellectuur, sensatie films en 
wildwest-romans. 
Maar toch hoe kan het anders. Wan
neer men op de banken van de stads
parken de schooljeugd' bezig ziet met 
het verslinden van allerlei rbtlectuur; 
wanneer men in de openbare kiosken 

lectuur tentoongesteld ziet, waarvan 
alleen de omslag moordend is voor de 
rijper wordende jeugd. Het is wel vre
selijk, dat men in eigen land overvallen 

moet gaan doen, om hieraan paal en 
perk te stellen. Het goede boek wordt 
zonder meer veroordeeld als te duur, 
maar wel worden dagelijks en wekelijks 
de centjes uitgegeven, om allerlei ver
pestende blaadjes en periodieken in 
huis te halen. 
En hiervan wordt geprofiteerd. Zo zag 
ik dezer dagen hoe huis aan huis in 
onze gemeente rommellectuur verspreid 
werd, die waarschijnlijk nog dateert van 

voor de oorlog en die toch zijn geld 
nog op moet brengen. Voor een dub
beltje in de week kan men zich abon
neren op de Roman van Violetta, het 
arme bloemenmeisje, die wekelijks in 16 
pagina's verschijnt. En ondanks alle 
waarschuwingen zullen hier weer ver
schillende mensen het slachtoffer gaan 
worden. 
En dat niet alleen, maar die losse blaad
jes laat men zo maar achteloos op tafel 
slingeren en we vergeten weer, dat ze, 
daardoor in de handen komen van 

kinderen, die allemaal op een bepaalde 
leeftijd op dit gebied erg nieuwsgierig 
worden. Daarom, doe verstandig en hou 
die rommel het huis uit, om zo eraan
mee te werken, dat er steeds minder 
van dat soort lectuur gelezen wordt. 
Ge hebt het hier zelf in handen. 

H. KINDSHEID en VOORTPLANTING
DES GELOOFS, Parochie St. Petrus.
De zelatricen van de H. Kindsheid 
worden vriendelijk verzocht de contribu
tie op te halen en deze vóór 15 Dec. 
bij de tresauriersters af te dragen. Wil
len zij zo goed zijn dan ook de leden
lijsten aan de tresauriersters ,over te 
leggen. 
Ook de zelatricen van de Voortplanting 
des Geloofs worden verzocht de contri-

• butiegelden vóór 20 Dec. af te dragen.
KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Ontvangen van Annie Traa f 7,05. 
De Amerikaanse verloting, gehouden op 
het jaarfeest van het Cecilia-koor der 
St. Petrus-parochie, bracht voor de 
jongens in Indië f 21,57 op. 
Bij het potverteren van Kaartgezelschap 
"Vrolijk bij Elkander", gevestigd in 
Café Th. v. d. Aker, werd f 8,- opge
haald voor Katholiek Thuisfront. 
Bij gelegenheid van de Gouden Bruiloft 
van v. d. Steen-v. d. Bogaard een be
drag van f 17,24. 
Namens onze jongens over zee harte
lijk dank. 
Denkt U aan onze collecte op Zondag 
5 December a.s.? 
Dank U ! 
VERGADERING A.R.K.A. 
Dinsdag j.l. vergaderde de Afdeling Box
tel van de Algemene Rooms Katholieke 
Ambtenaren-vereniging in Hotel Rek
kers, Stationsplein, alhier. Na behande
ling van huishoudelijke aangelegenheden 
hield Pater F. Wijnhoven der Paters As
sumptionisten, een zeer boeiende inlei
ding over het onderwerp "Toestanden 
in Rusland". 
Van de na afloop zijner inleiding gebo
den gelegenheid om vragen te stellen 
werd een dankbaar gebruik gemaakt. 
Bij de beantwoording van deze vragen 
van zeer verscheiden aard bleek duide
lijk de grote deskundigheid van Pater 
Frans t.o.v. het probleem Rusland. 

ST. NICOLAAS IS TEVREDEN 
OVER BOXTEL. 
Hoe kan het ook anders. Zo'n gulle ont
vangst heeft de Sint niet verwacht. Zelfs 
Zwarte Piet trok z'n brede toet tot een 
grijnslach! 
Negenhonderd-negen-en-zestig gulden 
en negen-en-zeventig cent, in cijfers 
969,79 gulden. 
En misschien worden het nog wel 1000 
gulden, wie weet of hier en daar nog 
niet een hart extra popelt om nog een 
schepje er boven op te doen. 
Men kan niet weten ! St. Nicolaas is het 
feest van de goedheid. 
Niet alleen de collecte is zo schitterend 
geslaagd, ook de medewerking, zowel 
voor de collecte bij de muzikale rond
gang, als voor het ophalen der zakjes. 
Allen, die er aan hebben meegewerkt, 
hartelijk dank en in het bijzonder aan 

hen die de buurtschappen hebben be
werkt. 
K.V.P., Afd. Boxtel.
Algemene Vergadering.
Hedenavond, Vrijdag 3 December, houdt 
de K.V.P., afd Boxtel, in de foyer van 
De Ark een algemene vergadering, 
waarop de Edelachtbare Heçr Burge
meester Drs. M. A. M. van Helvoort 
het actuële probleem "Industrialisatie" 
zal behandelen. 
Op deze bijeenkomst, waarop natuurlijk 
alle K.V.P.-leden verwacht worden, zijn 
niet-K.V.P.ers eveneens welkom. 

MIDDENSTANDSVERGADERING. 
Op Woensdag 1 December hield de 
Boxtelse R.K. Middenstandsvereniging 
een extra vergadering in Hotel van Box
tel, waarbij als spreker was uitgenodigd 
Dr. Olierook, àe landelijke Adviseur 
van de K.A.B., die bij de Boxtelse Mid
denstanders· als spreker nog vers in het 
geheugen lag. Het is waarschijnlijk de 
St. Nicolaastijd geweest, waarin de win
kels tot 8 uur zijn geopend, die de oor.
zaak is geweest van het matige aantal 
bezoekers, dat we op deze avond kon
den tellen. 
Rond half 9 werd de vergadering door 
de Voorzitter, de Heer F. Witteveen ge
opend met de christelijke groet, waarna 
het woord werd gegeven aan Dr. Olie
rook, die spreken zou over het belang 
van de vrije organisatie en over de op 
stapel liggende wetsontwerpen van de 
Bedrijfschappen. Dr. Olierook, die meer 
met het Middenstandsbijltje gehakt heeft 
en in middenstandsproblemen deskun
dige is, heeft dan ook gedurende ander
half ''uur het aandachtige gehoor van de 
vergadering weten te boeien door zijn 
duidelijke en SIIJakelijk opgediende uit
eenzetting. Hij schilderde, naast de vele 
problemen, die er in deze tijd gesteld 
worden, zoals de kwestie Indonesië de 
Marshallhulp van Amerika, en de 'ver
eniging van verschillende aangrenzende 
staten in de Benelux, het probleem van 
het maatschappelijk leven als een groot 
toneelspel, dat straks zal worden opge
voerd, en waarin de gehele maatschappe
lijke structuur zal worden omvergegooid. 
Degenen, die in dit toneelspel zullen 
meespelen slechts als figurant, zullen 

straks ook als figurant behandeld wor
den: een gevaar, dat voor een van de 
moeilijkste standsorganisaties, als de 
Middenstand niet denkbeeldig is. Hij 
schilderde de uitzonderlijke en bevoor
rechte positie van de Middenstander, die 
niet zoals de arbeider, werkt voor an
deren, maar voor zijn eigen bedrijf, zijn 
trots en zijn zorgenkind. Want in de 
zorgen van het Middenstandsbedrijf zal 
blijven leven de liefde voor de zaak, 
door hem zelf opgebouwd, de liefde voor 
vrouw en kinderen, die zo nauw ver
bonden zijn met het wel en wee van zijn 
zakenleven. 
Daartegenover staat het grote nadeel: 
De Middenstander, als zelfstandige, 
heeft veel minder behoefte aan organi
satie en vereniging. De collega's zijn 

er niet om samen te werken, maar om 
te wedijveren. En dit is de oorzaak, dat 
de stem van de Middenstand in het 
sociaal apparaat nog veel te zwak is. 
Dit is de reden, waarom de arbeiders in 

het sociale veel grotere en snellere vor
deringen hebben gemaakt. En dit alleen 

is de reden, dat, na zoveel jaren orga
nisatieleven, de Middenstandsstem eerst 
wordt gehoord en dat er na zoveel jaren 
eerst aandacht aan geschonken wordt. 
Gelukkig is er nog niets verloren, als 
tenminste . ..... eindelijk de Middenstan-
ders eens willen gaan doorbijten en zich 
niet langer willen opsluiten tussen de 
muren van eigen zakenleven. Hoe im
mers zal het straks verlopen, als we de 
bedrijfschappen zien doorgevoerd. Zal 
men dan rekening gaan houden met de 
belangen van de Middenstanders? Dat 
zal er van afhangen, of de organisatie 
van deze groepering sterk genoeg zal 
zijn, om een stem in het Kapittel te 
hebben. Alleen een sterke, vrije organi
satie op principiële grondslag, zal ons 
dit waarborgen. Tot op heden is het nog 
steeds zo geweest, dat de Bestuurderen 

er goed genoeg voor waren om voor 
anderen de kooltjes uit het vuur te ha
len, terwijl het gros bij de pakken bleef 
neerzitten, om het eens rustig af te 
kijken en klaar te staan alleen dan, wan
neer er vruchten te plukken waren. Het 
zijn de tafelschuimers, de profiteurs in 

het sociale leven. Dit moet veranderen 
en de Middenstanders moeten gaan in
zien, dat, over hun eigen vakorganisatie 
heen, er nog verschillende belangen zijn, 
die alle standgenoten eigen zijn, en die
alleen maar opgelost kunnen worden, als 
de Middenstanders dit gaan inzien. Dit 
kan alleen bereikt worden, als de plaat
selijke . afdelingen, ook werkelijk actief 
zijn, niet enkel in het Bestuur, maar ook 
in de leden. 
Ieder lid, actief middenstander, ieder 
lid erop uit om eigen standsproblemen 
te kennen en te bestuderen. En al zijn 
de vergaderingen ooit saai en zakelijk, 
ze zijn noodzakelijk en men moet ze 
meemaken, om begrip te krijgen voor 
de problemen, die liggen op de weg van 
andere standgenoten, die liggen .• op de 
weg van het Middenstandsleven in zijn 
geheel en daardoor ook het afgebakend 
terrein benaderen van iedere zelfstan
dige Middenstander. 
En op het einde sprak hij de hoop uit, 
dat het succes van deze avond zijn 
mocht, dat niet alleen het bestuur, maar 
ook alle leden mogen ijveren voor de 
bloei van eigen afdeling, wat slechts ten 
goede komen kan aan de landelijke or
ganisatie in zijn geheel. Hierna werden 

nog enkele vragen tot ieders tevreden
heid met de nodige klaarheid opgehel
derd en nadat de Voorzitter de spreker 
dank had gebracht voor zijn• glasheldere 
en smakelijke uiteenzetting, werd de 
vergadering gesloten met de Christelijke 
groet. 
BURGERLIJKE STAND
DER GEMEENTE BOXTEL 
vlln 23 tot en met 29 November 1948.

GEBOREN : Maria J. dochter van J. 
Maas en J. M. van Pinxteren - Johan
na R. H. M. dochter van J. M. van Gils 
en J. E. v. d. Westelaken - Maria J. G. 
dochter van Fr. v. d. Steen en M. B. 
van Dun - Marcellinus M. L. zoon van 
A. Carpay en M. B. M. Kuijpers - Ge
rardus L. zoon van G. v. d. Besselaar en
H. M. Huijberts.
GEHUWD: Petrus M. Deenen en Pe
tronella Meulendijk. 
OVERLEDEN: Francina J. Weijmer, oud 
81 jaren (Gemonde) - Johannes Ruk
ven, oud 83 jaren - Adriana Timmer
mans, weduwe van P. van Heumen, oud 
75 jaren - Catharina A. Vermeiren, 
echtgen. van A. Coverde, oud 40 jaren 
Petronella G. van Run, weduwe van A.
van Dommelen, oud 78 jaren - Johan� 
na A. Th. van Beers, oud 20 jaren. 
KATHOLIEK THUISFRONT 
GEMONDE. 
Opgehaald: 
op de zilveren bruiloft van 

Ger. Geerts , . . 
op de bruiloft van Brands 
Dank aan de milde gevers! 

Algemeen Nieuws 
EXAMENS VOOR 
,,GEZEL" - ,,MEESTER". 

f 15,34 
f 14,91 

De Vereniging tot Veredeling van het 
Ambacht reikte in 1948 aan 573 perso
nen het diploma van bekwaamheid uit. 
Ongeveer 1000 candidaten hadden zich 
aangemeld ter verkrijging van de graad 
van gezel of meester in de vakken tim
meren, meubelmaken, smeden, huisschil
deren, metselen, machinebankwerken" 
machinedraaien, lood- en zinkwerken, 
modelmaken en steenhouwen. 
Jonge ambachtslieden, die zich in het 
komende jaar aan een examen zouden 
willen onderwerpen zullen goed doen 
zich op de hoogte te stellen van de eisen 
die voor het examen gesteld worden. 
Het programma van eisen voor ieder 
der vakken kan worden aangevraagd aan 
de Vereniging ter Veredeling van het 
Ambacht, Raadhuis Kamer 197, Amster
dam-C. De kosten hiervan zijn 30 et. 
en kunnen worden voldaan door inzen
ding van postzegels, bij de aanvrage in 
te sluiten. 
Ook zijn opgaven met uitwerkingen van 
rekenen, meetkunde, Nederlandse taal 
en boekhouden verkrijgbaar tegen beta
ling van 50 et. even·eens in postzegels 
te voldoen. 

Distributie=Nieuws 

OFFICiëLE BONNENLIJST 
voor het tijdvak van 5 tot en met 

18 December 1948. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van : 
Bonnen voor vlees 
441, 443 Vlees 100 gram vlees 
442 Vlees 300 gram vlees 
Alle bonkaarten 
447 Algemeen 100 gram rijst 
448 Algemeen 250 gram boter of mar

garine of 200 gram vet. 
Bonkaarten KA, KB en KC 812 
451 Algemeen 500 gram boter of mar

garine of 400 gram vet 
452 Algemeen 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
453 Algemeen 125 gram koffie 
454 Algemeen 50 gram thee. 
B 465 200 gram kaas of 250 gram 

korstloze kaas 

OMGEVING' 

Toets der Critiek. 

,,VAN ANDER RAS" 

Onder auspiciën van Herlevend Boxtel 
bracht 't Amsterdams Toneelgezelschap 
een Amerikaans toneelspel van Arnaud 
d'Usseau en James Cow, onder regie van,
Louis Saalborn. Het Zuid-Amerikaanse 
negerprobleem werd hier op een mir
kante wijze tot toneel gemaakt. • 
De hoge verwachtingen, die wij hadden, 
werden niet teleurgesteld. Een stuk, dat' 
't volk, ondanks 't uitheems gegeven, zo' 
sterk aanspreekt, en op zo'n manier ver� 
tolkt, moest wel in de smaak vallen. 
Wie Paul Huf als declamator kent, werd: 
verrast door de toneelspeler, die de Se: 
nator-rol vertolkte op een meestelijke. 
wijze. - Loudi Nijhoff leek in 't begin: 
van haar Alice-rol wat overdreven, 
maar won later alle harten door de na-

-tuurlijkheid van haar spel, . terwijl de
charmante Carla de Raet haar lieflijke·
Genevra-rol volkomen naïef meesterlijk'.
weergaf. Roy Maxwell, de advocaat, w·as·
zoals voorgeschreven door z'n rol, on•
uitstaanbaar en de schrijver Howard
Thomas won allengs de sympathie van 't
publiek door zijn Amerikaanse nuchter
heid en zijn sympathieke figuur.
De vertaling van 't werk was niet zo
schitterend. Het "neger-engels" was niet
fraai vertaald. Dat de neger-spelers on
danks hun tekst toch volkomen de no
dige sfeer wisten te scheppen, is aan hun:
meesterlijk spel te danken.
De bewegingen van Honey waren voor
treffelijk, terwijl Bella soms wat al te
sterk gemarkeerd, in voortreffelijkheid
niet onder deed.
Charles Brett, zoals Johan s'chmitz hem
spedde, wist z'n moeilijke rol in volle
dige harmonie op te lossen. Z'n accent,
z'n speell,ouding, was in ieder fragment
verantwoord.
iedereen {!Ïng verheugd naar huis, om
dat hij goed toneel en knap geregisseerd
spel gezien had en omdat zelfs in een
Amerikaans stuk het kwaad door 't
goede ovcrw•Jr,nen werd.

H. v.d. M ..

,,LUST TOT ONTWIKKELING".
Maandagavond concerteerde" het Meis_: 

jeskoor "Lust tot Ontwikkeling" en het 
Bilt Striikkw;irtet o.l.v. de heer Jac. 
Driessen. Als we de leeftijd van deze 
kinderen in het oog houden en dan hun 
prestatie zien, dan moeten we ontegen
zeggelijk respect hebben voor de wijze, 
waarop dit voor hun jeugd soms wel wat 
zware programma werd uitgevoerd. 
Natuurlijk waren er onvolkomenheden, 
die voorkomen hadden kunnen worden, 
maar over het geheel genomen was het 
goed, hier en daar zelfs uitstekend, 
vooral wanneer het kind én het zanger
tje elkaar in de muziek vonden, zoals 
b.v. in Moederweelde van Simon Terp
stra. In elk geval houdt deze uitvoering 
een prachtige belofte in voor de toe
komst. 
Alt- en sopraan-soli waren • werkelijk 
goed .. Jammer, dat gebrek aan lichaams
beheersing nogal storend werkte, maar 
mogelijk was de oorzaak daarvan 'n te
veel aan zenuwen. 
Het Bilt-Strijkkwartet bracht ons diverse 
gevoelvolle vertolkingen van de zoveel 
gesmade kamermuziek. Gaan we deze 
muziek in volle ernst beluisteren, dan 
zal voor ons op zeker moment de prach
tige schoonheid ervan een open boek 
worden, rijk geïllustreerd met rythmiek, 
lyriek en romantiek. Gaarne zien wij het 
volgende optreden van het Bilt-Strijk-
kwartet tegemoet. • 
Tot slot ons compliment aan de direc• 
teur, de heer Jac. Driessen, die door hard 
werken en geduldig volhouden dit jeugd
koor tot deze hoogte kon opvoeren, en 

die het daarnaast aandurfde om het Bilt
strijkkwartet voor ons op te laten treden. 
Van harte onze gelukwensen en succes 
in de toekomst met uw koren. 

Bonkaarten KO, KE 812 
457 Algemeen 250 gram boter of mar-

garine of 200 gram vet. 
458 Algemeen 100 gram kaas of 125 
gram korstloze kaas 
Tabak- en versnaperingenkaarten 
QA, QC 808 
139, 143 Tabak 2 rantsoenen sigaretten 

of kerfta bak. 

Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, 

MD, MF, MH 813 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).

Geldig zijn de bonnen van strook Z. 
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 
Vrijdag 3 December worden gebruikt. 
De tussentijds aangewezen bonnen 414
Algemeen en 420 Algemeen voor 500 
gram resp. 1 kg sinaasappelen moeten 
uiterlijk 4 December bij een handelaar 
in groente en/of fruit worden inge
leverd. 



Historische Verrekijker 
De herinnering aan de heilige put is 
onder de Boxtelse mensen vrijwel ge
blust. Dit is indertijd ook mede de be
doeling geweest van degenen, die haar 
lieten verdwijnen en men mag zeggen, 
dat hun oogmerk volkomen is geslaagd. 
Slechts enige oudere Boxtelaren hebben 
ooit bij overlevering gehoord dat er een
maal een heilige put in de buurt van de 
watermolen heeft bestaan. Ze hebben 
zelfs in hun jonge jaren, tussen de oude 
graan-watermolen en de oliemolen, aan 
de oever van de Molenwiel in het water 
getuurd, of zij daar nog niet iets van 
die put konden bespeuren, of het water 
er niet opborrelde. Op die plaats van de 
Molenwiel - vóór een tiental jaren in 
werkverschaffing gedempt werden 
nog in de twintiger jaren, vooral door 
de Tilburgse pelgrims, flesjes met Dom
melwater gevuld, waaraan een heilbren
gende werking werd toegekend. 
Dat de heilige put heeft bestaan, is met 
zekerheid vast te stellen. In de rekenin
gen der St. Petruskerk over de jaren 
1608, 1610, 1615 en 1626, welke thans 
nog in het gemeente-archief worden be
waard, zijn uitgaafposten verantwoord 
met betrekking • o.m. tot het vegen 
(schoonmaken) van de heilige put, het 
leveren van 250 stenen voor het metsel
werk van de put, het leveren van nieu
we emmers voor de put aan de molen. 
Deze posten zijn vermeld in behoorlijk 
opgemaakte, door de rendanten (verant
woordelijke rekeninghouders) van het 
kerkbestuur getekende en vanwege het 
kapitt�I onderzochte en goedgekeurde 
rekeningen. 
Verscheidene schrijvers, die de geschie
denis van het H. Bloed hebben behan
deld, maken melding van de H. Put, als
mede van haar "vernietiging" - om in 
moderne termen te spreken. 
Het uitvoerigst wordt daarover bericht 
in een tekst, afgedrukt op een propa
gandablad met houtsnede, dat in het 
jaar 1752, ter gelegenheid van het eeuw-

Tuinbouw 
Vorige week is de ondertekening van 
het tuinbouwpraatje achterwege geble
ven. Derhalve volgt hier het volledige 
adres, waaraan eventuële vragen recht
streeks gericht kunnen worden: 

G. OP 'T HOOG
Bosscheweg 133, Boxtel. 

Vraag No. 1: Ik heb in het voorjaar 
een perk struikrozen aangeplant. Hoe 
moet ik deze planten snoeien? 

M. V. d. D.
Antwoord. Op de eerste plaats moet 
ik U er op wijzen, dat U de rozen in 
geen geval nu direct moogt snoeien. Als 
U de rozen nu insnoeit, hebt U een 
grote kans dat de overgebleven struik 
nog een eind invriest tijdens de winter, 
waardoor een groot gedeelte van de 
rozenstruik verloren kan gaan. 
Mijn eerste wenk is dus, wacht met 
snoeien tot na de winter. In het voor
jaar kunt U de rozenstruiken insnoeien 
op 4 à 6 ogen uit het hart. Zijn de 
rozen zeer jong, dan kan het nodig zijn 
dat een gedeelte van de takjes geheel 
wordt weggenomen daar de struik an
ders te dicht wordt. Snoei steeds op een 
buitenoog. 
Gedurende de bloeitijd moet U de uit
gebloeide rozen voortdurend diep weg
snijden. Dit bevordert de vorming van 
nieuwe bloemen. Snijdt men de uitge
bloeide bloemen niet weg, dan gaan 
deze zaad vormen, en de verdere bloei 
wordt hierdoor sterk tegen gegaan. 
Vraag 2: Ik ben voornemens, om in 
mij,l tuin een kersenboom te planten. 
\\?elk �oort raad U mij aan? A. T. 
Antwoord: Uit Uw vraag op te maken, 
wenst U maar één kersenboom te plan
ten. Ah dit het geval is, is de keuze 
voor mij niet moeilijk. We hebben in 
ons kersensortiment, namelijk maar een 
kersenras, dat vrucht zet met eigen stuif
meel, t.w. de Meikers. Alle andere ras
s�n hebben kruisbestuiving nodig, d.w.z. 
dat er stuifmeel van een ander ras aan
wezig moet zijn wil de bloem tot vrucht
zetting overgaan. 
P.S. Ook de morel is een zelfbestuiver, 
maar het zal de bedoeling niet zijn, om 
deze aan te planten, verwacht' ik. 

-o-

Velen zullen in hun tuin nog wat rode 
kool hebben staan. Ook dit product kan 
niet tegen wintervorst. Steek de kool 
met stronk en al uit. Schud de grond 
er goed af. Breek of snijd de grootste 
bladeren eraf, en hang de kool_ in een 
stal of schuur, welke behoorlijk vorstvrij 
is, met de kop naar beneden, aan de zol
der. Op deze manier bewaard, blijft de 
kool nog tot ver in de winter bruikbaar. 
Ook de aardbeien moeten tegen strenge 
vorst worden beschermd. Het beste doet 
men dit door tussen en over de ·aard
beienplanten een dun laagje stro of 
ander ruig materiaal aan te brengen. 
Men moet hierbij echter niet overdrij
ven, door de aardbeien als het ware 
"onder te pakken". Het moet vooral 
luchtig worden aangebracht, zodat het 
na een regenperiode weer vlug op kan 
drogen. 
Een diepe grondbewerking mag tussen 
de aardbeien ook niet meer worden uit
gevoerd, anders heeft men kans dat 
men wortels bloot werkt, welke even
eens kunnen bevriezen. 
ZORG VOOR UW KAMERPLANTEN 
Huismoeders, haalt Uw kamerplanten 
gedurende een vorstperiode voor het 
raam weg. De temperatuur kan bij 
strenge vorst, vooral 's nachts, ook in 
Uw ,huiskamer voor de ramen, beneden 
het vriespunt dalen. Vergeet daarom 
niet om 's avonds Uw planten meer naar 
het midden van de kamer te plaatsen. 
Giet Uw planten niet met water, dat 
recht uit de kraan komt. Laat het eerst 
een tijdje in het gietertje in de huis
kamer staan, totdat de grootste koude 
er af is. De planten hel.,ben ook een 
hekel aan koude voeten. 

feest van het verblijf der H. Bloeddoe
ken te Hoogstraten, door de "Fabriek 
en Boek-drukkerij" van P. J. Brepols te 
Turnhout werd uitgegeven. 
Hier wordt verhaald dat de " ome-put", 
in welks wateren de priester Eligius 
heeft gepoogd de heilige Bloeddoeken 
uit te wassen, was gelegen aan de kant 
van de Dommel, waar hij ook de doe
ken te bleken heeft gelegd. 
Het water van deze put werd, zo gaat 
het geschrift voort, door de pelgrims, die 
het H. Bloed in grote menigten kwamen 
bezoeken, uit devotie geput en gedron
ken "tot genezinge van alle lichamelijke 
ziekten en tot verlossinge van alle kwel
lingen des boozen". Maar nu is het met
selwerk van deze put door "die van de 
gereformeerde Religie" afgebroken en is 
het water zo geleid, dat het gewoonlijk 
die plaats bedekt, behalve dan wanneer 
het water van de rivier lager is, ,,wan
neer men daer nog de waterader uyt de 
aerde ziet opbobbelen". 
Volgens het gangbare verhaal heeft Eli
gius de doeken echter niet in een water
put gewassen maar in de nabij gelegen 
rivier, welke zeker de Dommel zal ge
weest zijn. Dit spoelen moet volgens de 
overlevering bij de watermolen worden 
gelocaliseerd. 
Hoe is dit te rijmen met het bestaan van 
een heilige put? 
De verklaring is wellicht dat de plaats, 
waar de doeken werden gewassen, lang
zamerhand, in de loop der eeuwen, door 
het zichzelf enigszins verleggen van de 
Dommel, is droog gevallen en dat men 
toen, om de bewuste plaats te markeren, 
aan de oever een put heeft geslagen. 
Het heeft waarschijnlijk in de 17e eeuw 
weinig moeite gekost om de Dommel 
weer zoveel af te graven, dat het rivier
water, nadat het metselwerk van de put 
was geslecht, die plaats weer overspoel
de, daarmee ook geleidelijk de herinne
ring aan deze heilige put wegvagend. 

Voor de Landbouwers 
DE ELECTRISCHE 

WEIDE-AFRASTERING. 
De prikkeldraad afrastering van perce
len grasland wordt de laatste jaren meer 
en meer vervangen door electrische af
rastering. 
Mits goede apparaten worden gebruikt, 
voldoet deze afrastering over 't alge
meen buitengewoon goed. 
Ze is ook goedkoper omdat lichtere 
palen kunnen worden gebruikt, welke 
op 10-12 m afstand van elkaar worden 
geplaatst en in plaats van prikkeldraad, 
dunne gladdraad en ronde porceleinen 
isolatoren van ± 6 cm lengte. 
De dunne gladdraad levert geen gevaar 
op voor verscheuren van de uiers bij 
melkkoeien en openscheuren der benen, 
het vee wordt er afdoende door ge
keerd, het oefent geen druk op de af
rastering uit. 
Percelen met hout of brem langs de kan
ten zijn voor deze afrastering evenwel 
minder geschikt. 
Door het Rijk wordt 50 gulden subsidie 
gegeven per bedrijf beneden 12 ha, on
geacht hoeveel grasland electrisch afge
rasterd is. Indien twee bedrijven één ap
paraat gebruiken, ontvangt toch ieder 
bedrijf 50 gulden subsidie, doch de te 
gebruiken apparaten moeten door de 
Kema goedgekeurd zijn. Dit zijn de 
merken: Stöd en Nervus, die op 't licht
net worden aangesloten. De- aansluiting 
is in geheel Noord-Brabant toegestaan. 
Het stroomverbruik is gering. 
Deze apparaten zijn beter dan de bat
terij-apparaten, waarvan alleen de Bles
sing-Etra en de Elveha goedgekeurd 
zijn. 
De subsidie moet vóór I Januari aange
vraagd worden bij de Rijks-Landbouw
consulent te St. Oedenrode. 
De subsidie heeft de verbetering van 
het kleinbedrijf ten doel, en om te ko
men tot het moderne beweidingsysteem 
en uiteindelijk tot rantsoenbeweiding, 
waarbij het vee dagelijks een afgepast 
rantsoen gras ter beschikking krijgt. 
Dit systeem heeft deze zomer goed vol
daan en het is te verwachten dat er 
volgend jaar veelvuldig gebruik van zal 
worden gemaakt. 
Beduidend meer vee kan er per ha ge
houden worden en meer kuilgras en hooi 
gewonnen, waar het in de toekomst in 
het kleine boerenbedrijf om zal gaan. 
Meer voedsel en vooral meer- eiwitrijk 
voedsel van eigen bedrijf voor het vee, 
zodat men koeien met een gift van 12 I 
melk zonder krachtvoer maar met eigen 
gewonnen voedsel door de winter en 
aan de melk kan houden. 

M. H. 
VERPLICHTE BESTRIJDING VAN DE 

RUNDER-T.B.C. IN EEN NIEUWE 
PHASE 111 

De bestrijding van de runder-tuberculose 
heeft al sinds een reeks van jaren de 
bijzondere aandacht van de Overheid, 
maar terwijl men in Denemarken ons 
ver vooruit is, doordat men daar niet 

. schroomt er heel wat geld in te steken, 
strijden wij in Nederland enerzijds niet 
alleen tegen de om zich heen grijpende 
t.b.c., die zo'n groot gevaar tevens voor 
de volksgezondheid oplevert, maar ook 
tegen de Hollandse zuinigheid. 
In Denemarken past de zuivelfabriek, 
waaraan niet t.b.c.-vrije melk wordt ge
leverd, een korting toe op de melkprijs 
voor de boer. Deze korting gaat tot 40 
öre per 100 liter. De aldus vrijkomende 
gelden worden .in een fonds gestort, 
waarvan de rente aan de fabriek ten 
goede komt. Is na een bepaald aantal 
jaren de stal,waarvan de melk afkomstig 
is, nog niet t.b.c.-vrij, dan vervalt de in
gehouden korting aan de fabriek, die 
deze gelden moet aanwenden voor de 
bestrijding van de t.b.c. onder het rund
vee. Met andere woorden: de boer, die 
niet voldoende zijn best doet, wordt 

later indirect gedwongen toch aan de 
maatregelen ter bestrijding van de run
der-t.b.c. gevolg te geven en hij betaalt 
zijn nalatigheid van weleer om zo te zeg
gen met zijn eigen geld. 
Dit is hetzelfde systeem, dat Dr. Thyn, 
de directeur van de Gezondheidsdienst 
voor Dieren in Drente, onlangs heeft 
aanbevolen voor Nederland. 

IN HET OOSTEN BEGINT 
DE VICTORIE 1 

Naar de inspecteur in algemene dienst 
van de Veeartsenijkundige Dienst, de 
Heer L. P. de Vries, ons in een vraag
gesprek dezer dagen· mededeelde, wordt 
binnenkort een soortgelijke regeling toe
gepast in de provincies Gelderland, 
Overijse( en Drente, terwijl zij binnen 
afzienbare tijd voor nog andere provin
cies eveneens zal komen te gelden. Er 
zijn op het ogenblik besprekingen gaan
de met de Stichting voor de Landbouw 
en het Ministerie van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening, om te ko
men tot een· heffing van 25 cent op elke 
honderd liter niet-t.b.c.-vrije melk. De 
op die wijze binnenkomende gelden zul
len worden gestort in een fonds ter be
strijding van de t.b.c. en voor opruiming 
van reageerders (dieren, die positief rea
geren op _de tuberculine-test). 
Elke provincie krijgt een aandeel in het 
aldus te vormen tonds en zal de be
strijding en de opruiming van reageer
ders naar eigen inzicht kunnen regelen. 

AFSCHEIDING NODIG 
Reactie-dieren en t.b.c.-vrij vee dienen 
van elkaar gescheiden te worden ge
houden, doch het belang van isolering 
der zieke dieren is nog lang niet vol
doende bij alle veehouders doorgedron
gen. Men laat de dieren nog te veel 
door elkaar staan, zelfs als er mogelijk
heden zijn om ze in verschillende stallen 

• onder te brengen. Daarom wordt nu ook
gedacht aan de mogelijkheid om in an
dere gevallen een afscheiding tot stand 
te brengen door opstapeling van pakken 
stro. Verder zal uitkering van premies 
stimulerend kunnen werken op het 
steeds weer zorgen voor maatregelen, 
die uiteindelijk tot een t.b.c.-vrije vee
stapel kunnen leiden. De wijze, waarop 
die premie-uitkering moet plaats heb
.ben, maakt nog onderwerp van bespre
king uit. 
Het tempo, waarin de veestapel in Ne
derland t.b.c.-vrij wordt, is geheel af
hankelijk van de beschikbaar komende 
bedragen voor isolering en opruiming. 
Verschillende landen zijn al geheel 
t.b.c.-vrij. Wil Nederland niet achter 
raken, dan is het dringend noodzakelijk 
een sterke financiële prikkel voor de 
boeren in te voeren. 
Voor het opruimen van reageerders, dat
uiteraard schade oplevert voor de boer, 
is in het westelijk gebied (Zuid-Holland, 
Utrecht en een deel van Noord-Hol
land) al een regeling ingevoerd door de 
Centrale Commissie voor Melkhygiëne. 
Deze keert een subsidie uit, die varieert 
van f 50,-tot f 500,- bij een levering 
van een tot vijf of meer reageerde·rs aan 
het Bedrijfschap voor Vee en Vlees ter 
afslachting. Verder wordt een toeslag 
uitgekeerd van 40 cent per 100 kg melk,
die afkomstig is van t.b.c.-vrij verklaarde 
stallen. Bedrijven met een veestapel met 
een gedaald reactie-percentage, komen 
ook voor een premie in aanmerkin�. 

9 PROVINCIES.
Terwijl men gedurende een reeks van
jaren vóór en tijdens de oorlog de be
strijding van de t.b.c. op vrijwillige basis 
zijn gang heeft laten gaan, is men na 
de oorlog er toe overgegaan deze be
strijding in enkele provincies verplicht te 
stellen, omdat, toen zo vele boeren zich 
al bij de vrijwillige bestrijding hadden 
aangesloten, de minderheid geen voort
durend gevaar meer mocht opleveren, 
dat de moeizaam verkregen resultaten 
gedeeltelijk weer verloren zouden gaan. 

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Udi - Boxtel O - 0 (gestaakt) 
Boxtel 2 - Emplina 3 - 5 
Avanti 2 - Boxtel 3 1 - 3 

De ontmoetingen met Udi schijnen voor
bestemd te zijn voor voetbal-ongeluk
ken. Brak anderhalf jaar geleden Udi's 
middenvoor zijn been (om dat kort ge
leden weer te doen), brak M. v. d. Bes
selaar uit het tweede elftal er zijn vin
gers, thans was het stopperspil M. 
Voets, die - na 28 minuten spelen -
een dubbele breuk aan zijn rechterbeen 
opliep. 
Maar in geen van deze gevallen is ooit 
van enige opzettelijkheid sprake ge
weest De ontmoetingen met de ploeg uit 
Uden zijn immers steeds gekenmerkt ge
worden door stevig, maar fair voetbal 
en het is juist daarom zo jammer, dat 
dèze incidenten in dèze wedstrijden 
moesten voorvallen. 
Boxtel is er intussen lelijk mee in de 
knoei geraakt, want het lijkt ons niet 
waarschijnlijk, dat de keuzecommissie 
iemand kan vinden, die deze belangrijke 
plaats met hetzelfde succes bezet, als 
Marinus Voets dit steeds heeft gedaan. 
Boxtel 2 schijnt intussen volkomen over 
haar toeren te zijn geraakt. Zelfs van 
een matige tegenstander als Emplina kon 
niet gewonnen worden. 
Wij vertrouwen er echter op, dat de 
zoek geraakte vorm spoedig zal worden 
terug gevonden en dat dan de succes
volle wedstrijden uit het competitiebe
gin geprolongeerd. zullen worden. 
Het derde trekt anders van leer! Die 
knapen beginnen onoverwinnelijke allu
res aan te nemen: 8 wedstrijden zonder 
ook maar één enkel verliespunt plus nog 
een doelgemiddelde, dat klinkt als een 
klok, dat wil allemaal nogal wat zeggen. 
Máár...... de ontmoetingen met de 
zwaarste concurrenten heeft men nog 
voor de boeg, dus er valt alleen nog 
maar te juichen over de knappe en 
sportieve wijze, waarop zij zich tot nog 

toe weerden. Wat echter al een hele 
prestatie mag heten. 

Boxtel-Tongelre. 
Boxtel krijgt Zondag Tongelre op be
zoek. Gezien de laatste successen van 
deze ploeg zal de overwinning thans niet 
zo gemakkelijk te behalen zijn als des
tijds in Eindhoven. 
Het derde elftal speelt om 12 uur een 
voorwedstrijd tegen Maliskamp. Een aar
dige gelegenheid om deze jongens eens 
aan het werk te zien. 
De reserves gaan Wilhelmina 3 in Den 
Bosch opzoeken. 
Veel succes ! 
K. S. V. ,,O.D.C.". 

O.D.C. 2 - Wilhelmina 3 5 - 3
O.D.C. 3 - Essche Boys 3 - 1 

Op een bijna niet te bespelen terrein, 
kreeg Wilhelmina 3 een verdiende ne
derlaag van de O.D.C.-reserves. Wilhel; 
mina nam reeds in het begin van ·de 
wedstrijd :?e leiding. Het duurde n�g 
geruime t11d eer ODC de stand geh1k 
kon maken. Van toen af aan ging het 
beter, en Wilhelmina kon niet voorko
men dat O.D.C. de overwinning in de 
wacht sleepte. 
Het 3e elftal nam de nieuweling Essche 
Boys voor zijn r.ekening. Dit ging echter 
niet zo gemakkelijk en wij zijn er vast 
van overtuigd, dat de jongens uit Esch 
nog wel van zich zullen doen spreken. 
A.s. Zondag:

ODC 3-Avesteijn 2 12 uur 
ODC 2-Avesteijn 1 half drie 

Het eerste elftal is vrij. 
0.D.C.-JUNIOREN.
Elke voetballer heeft van tijd tot tijd
moeite zich neer te leggen bij �e beslis
singen van de scheidsrechter, vooral als 
hij weet, dat vele van die beslissingen 
onjuist zijn. Afgezien van het feit, dat 
hij zich zelf vergissen kan, zal hij moe
ten inzien dat vergissingen van de 
scheidsrechter een onderdeel van het 
spel zijn, hetgeen duidelijk uit enige 
spelregels blijkt. Dit moeilijke onderdeel 
van de sport eist veel zelfbeheersing en 
oefening en het blijkt dat heel veel· 
mensen het nooit leren. Niet alleen ver
trouwen in eigen leiders, maar ·ook in 
die der tegenpartij. 

'n Tegenvaller weten te• dragen, .zich 
daarbij keurig gedragen en daarin voe
len de sterkste te zijn, 
Vooruit O.D.C, 8, volgende keer beter 
en dan wordt het 'n dubbele revanche! 
Bravo O.D.C. 9, wel zijn jullie de Ben
jamins in de competitie, maar zoals jul
lie vorige week speelden, tellen jullie 
ook mee. 
O.D.C. 7 zag weer geen kans van 'n
zwakkere tegenstander te winnen, maar 
geen moed verloren, Zaterdag thuis 
tegen Schijndel 7 een extra schepje 
er op. 
O.D.C. 6, dat het hoe langer hoe beter
gaat doen, speelt ook thuis en wel Zon
dag om 12 uur tegen ].V.V. uit Den 
Bosch. 
O.D.C. 9 en 5 spelen de vorige week
uitgestelde uitwedstrijden in Veghel en 
Schijndel. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Zondag 5 December. 

De H.H. Missen om half 7, kwart voor 
8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. 
De H. Mis van half 7 wordt opgedra
gen tot een bizondere intentie, terwijl 
de H. Mis van kwart voor 8 wordt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. 
Hedenavond om 7 uur Lof met Rozen
hoedje. 
Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 
2e schaal voor de bizondere noden van 
het Episcopaat, welke bizonder in de 
milddadigheid van de gelovigen wordt 
aanbevolen. 
Woensdag 8 December is het de Feest
dag van 0. L. Vrouw Onbevlekt Ont
vangen. De H.H. Missen zijn om half 7, 
half 8 en om half 9 de Hoogmis. De H. 
Mis van half 8 wordt opgedragen voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van 
de parochie. Des avonds om 7 uur Lof 
met rozenhoedje. Op deze dag zal in 
alle H.H. Missen de schaalcollecte ge
houden worden voor de Kathedrale Ba
siliek van St. Jan. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje. 

Sinterklaàs in het gezin· 
EEN FEEST MET EIGEN GEEST pries, De beuze Jaeger. 

Tenslotte is de komst van de goede Sint 
leder jaar stuurt God de Vader de goe- het hoogtepunt van die mooie .tijd, een 
de oude bisschop naar omlaag met een hoogtepunt, dat zo waar wordt beslo-
klein glimpje van de hemelse rijkdom. ten met een echt toneelspel. Want wat 
Eén der weinige feesten, die wij door is het eigenlijk anders het spel van die 
de hervorming hebben heengesleept, komst? Vader of een der oudere broers 
want Hij deed het reeds lang tevoren, of een oom of een goede vriend in de 
maar men dacht toen, het was in strijd hoofdrol, een Zwarte Piet, die er de 
met Gods majesteit zo goedig en kinder- vrolijkheid in houdt wanneer het drama 
lijk met ons om te springen. Daarom te spannend dreigt te worden en alle 
verklaarde men in Amsterdam vele andere huisgenoten ieder in hun eigen 
eeuwen terug de oorlog 5 D b 

rol. Wij wijzen hier iedere 
aan de goede sint: ,,omme ecem er geschreven en van buiten 
de jeugt de superstitiën geleerde tekst, zoals we 
(is bijgelovigheden) ende Fabulen van 't die kennen in het Duits, resoluut van de 
Pausdom uyt het hooft te brengen". hand, dit kostelijke spel wordt wat men 
Blijkbaar is dit slecht gelukt, ondanks de noemt voor de vuist weg gespeeld: �Is 
"boete van drie guldens, d'eene helfte een echt spel met een ware dramatiek 
tot profyte van den officier en d'andere in hoogtepunten en met een happy end 
helfte ten voordeele van den bekeur- zonder weerga! Letten we slechts op 
der". een zekere indeling in bedrijven: De be-
Dit spel tussen ouders en kinderen be- groeting en wederzijdse kennismaking, 
gint reeds, als de eerste herfststormen de rechtszitting, de eisen van de zwarte 
door de schoorsteen komen fluiten. Dan knecht en hoe deze worden overwon-
gaat hij rond, luistert aan de schoor- nen, de uitdeling van alle goede gaven, 
steen, legt er zijn vermaningen neer en een afscheid en tot weerziens. 
neemt er verlangenslijsten in ontvangst. leder van die bedrijven kan van verras-
En zo wordt de tijd "urn Sinterklaos" sende oorspronkelijkheid zijn: de ma-
iets, dat met geen twee weken is beke- nier, waarop de goede Sint aan komt, 
ken en dat de adventsgedachte niet in de wijze waarop de gasten zich voor-
het gedrang behoeft te brengen, want stelden (ieder antwoord met een rij-
de Advent is een tijd van lieve en blijde mende regel op een vraag van de Sint), 
verwachting en geen veertigdaagse vasten hoe kopen we de zwarte knecht om, om 
in de winter. Tenslotte is er gelukkig nog voor ditmaal, gespaard te blijven 
nog altijd verschil tussen blij en uit- van een rampzalige straftocht naar 
bundig. Spanje, het voorlezen der verzen ver-
Weken aan een stuk wordt het ene pakt bij de geschenken, bij zijn afscheid 
versje na het andere gezongen, als een houdt de Sint een inzameling uit de zo 
onzichtbare streep onder het liefste van juist ontvangen geschenken voor de 
het verlangenlijstje en om te repeteren arme kinderen, waarvoor hij geen geld 
voor de grote avond; en moeder en meer had, enz. 
vader verzinnen de schone vertelsels: 
,.Chriestne Zielen!", Sinter-Klaos-Sur- (Herman Divendal). 

Het opschrijfboek was 
EEN ST. NICOLAAS-VERTELLING 

VOOR KINDEREN 
"Piet" zei Sinterklaas "mijn 
opschrijfboek is weg!" 
Piet verbleekte van schrik en werd zo 
wit als papier. 
"Maar Sint.. . ... !'' - zei hij toen hij 
weer praten kon - ,,wat moet dat?" 
Sint Nicolaas wist het ook niet. 
Zwarte Piet zocht alles na, keerde het 
hele paleis om, maar het opschrijfboek 
was en bleef weg. En dat gaf een hele 
opschudding. Want er stond van alles 
in dat boek. Zo had Zwarte Piet er 
bijvoorbeeld alle verlanglijstjes in. ge
schreven. Dat was gemakkelijk, zie je, 
want dan kon hij vlug nagaan wat ieder
een wilde hebben. En nu was al die 
moeite tevergeefs ...... Zwarte Piet trok 
zich de haren uit zijn hoofd. 
,.We moesten dit jaar maar thuisblijven" 
- zei hij somber. Maar daar wilde Sin
terklaas niet van horen. 
.,Maar hoe moet het dan?" - jammer
de Zwarte Piet - .,Ik weet niet meer 
wat Kees hebben wil en Klaas. Ik weet 
niets meer. Ik weet zelfs niet meer wie 
ik in de zak moet stoppen." Want dat 
stond ook in dat dikke opschrijfboek 
van Sinterklaas. 
Sinterklaas trok eens aan zijn-- baard. 
,,Het is een gek geval" - gaf hij toe -
"maar thuisblijven ......... dat nooit! We 
zullen wel zien hoe we het maken, maar 
rijden doen we, met of zonder boek!" 
Enfin, Zwarte Piet' was zo goed niet 
of hij moest alles voor elkaar maken. 
Hij kocht dingen, die hij nodig had en 
nam een paar extra zakken mee, want 
hij dacht: je kunt nooit weten waar het 
goed voor is. 

weg. 
Sinterklaas scheen·het helemaal niet zo 
erg te vinden, dat hij niet meer wist 
wat er op de verlanglijstjes had gestaan 
en galoppeerde erop los dat het een 
lieve lust was, en tenslotte kreeg Zwarte 
Piet er ook weer plezier in. Inplaats van 
in zijn boek te kijken, vroeg hij -alle 
jongens en meisjes wat ze wilden heb
ben, en als hij dacht dat ze het ver
diend hadden, gaf hij het. 
Maar als hij vond dat ze eigenlijk niet 
zo erg hun best hadden gedaan, gaf 
hij wat minder. En de leg/: zakken die 
hij meegenomen had, raakten ook vol. 
Want andere jaren had hij eigenlijk 
nooit zo goed gelet op de kinderen, 
omdat hij het zo druk had met zijn 
boek. Maar nu hij geen boek had lette 
hij beter op en zag wel eens dat een 
jongen een lelijk gezicht naar hem trok 
of dat een meisje haar tong tegen hem 
uitstak en dat ging natuurlijk niet. 
Zwarte Piet maakte dan ook korte met
ten en stopte die oneerbiedige jongens 
en meisjes, hup! in de zak. 

HET LIEP TOCH GOED AF. 
Toen het feest voorbij was en Sinter
klaas en Zwarte Piet weer in Spanje 
terug waren, zei Sinterklaas: ,, ,,Nou 
Piet, vind je niet dat we het er goed 
afgebracht hel.,ben?" 
Zwarte Piet vond van wel. 
"Oh zo!" - zei Sinterklaas - ,,In het 
vervolg hebben we geen opschrijfboek -
meer nodig." 
En zo komt het, dat je wel eens iets 
krijgt, dat je niet gevraagd hebt en dat 
je ook wel eens iets niet krijgt, dat bo
venaan je . verlanglijstje stond. 
Maar toch hoef je nooit bang te zijn, 
dat • Sinterklaas zich vergist heeft; hij 
weet heus wel wat je verdient! 



Zaterdag is er gelegenheid tot biechten van half 3 tot 4 uur en van 6 tot half 8 Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. Deze week zal de 2e serie Advents
conferenties worden gegeven des avonds 
om 8 uur, en wel: Voor de vaders en 
gehuwde mannen Dinsdagavond; voor 
<ie verloofden Woensdagavond; voor de 
moeders en gehuwde vrouwen Donder
dagavond. 
Laat eenieder het belang van deze con
ferenties inzien en als voorbereiding op 
het Kerstfeest deze conferenties bij
wonen. 
A.s. Maandag is het geen Mariacongre
gatï"e vanwege de Advents-Conferenties. 
Mariacongregatie. Alle Congreganisten,
die verkering hebben, worden verzocht 
om de Adventsconferentie, die des
Woensdags gegeven worden, bij te
wonen.
MAANDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Joannes van Son; z.a. gel.
mndst. voor Lamberdina v. d. Langen
berg; H. Hartaltaar gel. mndst. voor
Jacobus v. d. Broek; H. Bloedkapel gel.
H. Mis voor Henri Weyers v.w. de
Broederschap van het H. Bloed; om
half 8 gel. jrgt. voor Adrianus van Gooi
en Christina Neggers; z.a. gel. mndst.
voor Martinus v. d. Wijdeven; om half
9 gel. jrgt. voor Erasmus Kolen.
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez.
jrgt. voor Maria Dolman-van Angeren;
z.a. gel. jrgt. voor Johannes Leyten; H.
Hartaltaar gel. mndst. voor Hendricus
v .. d. Boer; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor Jacobus v. d. Broek v.w. de Bond
van het H. Hart; om half 8 gel. H. Mis
voor Elisabeth de Kort-v. d. Elst in de
par. van het H. Hart overleden v.w. haar
neven; z.a. gel. mndst. voor Wilhelmina
van Hal-de Wit; om half 9 gel. jrgt.
voor Lambertus Schoenmakers.
WOENSDAG: om half 7 gel. rondst.
voor Johanna Boeren-v. d. Staak; z.a.

• gel. H. Mis voor Hendrica Cijffers
Bruns; H. Hartaltaar gel. H. Mis voor 
Johanna Theuwkens-van Dijk; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor 3 gesn�uvelden
van de Eindhovenseweg; om half 8 gel.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk
welzijn van de parochie; z.a. gel. H.
Mis voor onze jongens in Indië van
wege Maria's Biddend Leger; om half
9 gez. mndst. voor Johannes en Louis
van Rooij.
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez. 
rondst. voor Mechelina Pennings-v. d. 
Akker; z.a. gel. rondst. voor Johannes 
van Liempdt; H. Hartaltaar gel. H. Mis 
voor Adrianus v. d. Meyden; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor de 3 gesneuvel
den van Eindhovenseweg; om half 8 
·gel. H. Mis voor Gerardus Schellekens;
z.a. gel. H. Mis voor Martinus Gies
bers; om half 9 gel. jrgt. voor Johanna
Schoenmakers-Timmermans.
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Arnoldus van Kempen en Maria
<ie Laat; z.a. gel. mndst. voor Maria
van Ham-van Erp; H. Hartaltaar gel.
rondst. voor Maria v. d. Miezen-v. d.
Akker; H. Bloedkapel gel. H. Mis voor
Theodorus Voets vanwege het Kaart
gezelschap bij v. d. Aker; om half 8
gel. H. Mis voor Petrus Laus; z.a. gel.
H. Mis voor Jacoba van Diessen v.w.
het gez. personeel van Van Oerles wee 
verijen; om half 9 gel. H. Mis voor 
Henri Weyers. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
H. Mis voor Maria van Dijk te Liemp
de overleden; z.a. gel. jrgt. voor Jo
hanna v. d. Steen-Slijters; H. Hartal
taar gel. mndst. voor Hendrica Hobbe
len-v. Heesch; H. Bloedkapel gel. H. 
Mis voor de 3 gesneuvelden . van de 

Eindhovenseweg; om half 8 gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wetering; z.a. gel. H. Mis voor Tonnie Blummel; om half 9 gel. rondst. voor Martinus van 
Asveld. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. H. Mis voor Johannes v. 
d. Plas en Hendrica Dirks de hsvr.; De
overige dagen gel. H. Mis voor Leo
nardus Renders en Maria Scheepens de
hsvr.
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Johannes Antonius van
der Eerden geb. in de par. van het H.
Hart en won. in deze parochie en Ever
dina Maria Johanna van Helvoirt geb.
te Oss (0.L. Vrouw) en won. in deze
parochie waarvan heden de te afkondi
ging Reschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht de hun bekende huwelijksbeletse
len waarin niet. is gedispenseerd ten
spoedigste aan de pastoor bekend te
maken.
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

'.le Zondag van de Advent. 
5 December 1948. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 en 
kwart over 9, om half 11 de hoogmis. 

De 1 e schaal is voor de kerk, en de 
2e schaal is voor· de bijzondere noden. 

Vanavond om 7 uur Lof met ro.7en
hoedje voor onze jongens en mannen in 
Indië. 

Maandag - feestdag van de H. Ni
colaas bisschop van Myra en aldaar 
vanouds vereerd als uitmuntend in wel
dadigheid. Pftroon van de schepelingen 
en kooplieden. 

Dinsdag - feestdag van de H. Am
brosius bisschop van Milaan en Kerk
leraar. 'Patroon van de bijenhouders. 

Woensdag - feestdag van de Onbe
vlekte Ontvangenis van de H. Maagd 
Maria: dat zij namelijk van iedere smet 
der erfzonde gevrijwaard is gebleven. • 
De H.H. Missen zijn als op Zondag, 
behalve de laatste: de H. Mis van 
kwart over 9 zal de hoogmis zijn, en de 
H. Mis van half 11 vervalt. De Ie schaal 
is voor de kathedrale-basiliek van St. 
Jan te 's-Hertogenbosch; en de 2e 
schaal voor de bijzondere noden. Des 
avonds om half 8 Lof met rozenhoedje, 
om de eerbaarheid van vrouwen en meis
jes onder Maria's bescherming te stellen. 

Vrijdag - des avonds om half 9 H. 
Familie voor de mannen. 

ZONDAG 5 Dec.: 6 uur Ld. voor 
overleden moeder (T); 7 uur Ld. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzij� van de 
parochie; 8 uur Ld. voor de z�ltgverkla
ring van Henry Belletable (opnchter der 
"H. Familie"); kwart over 9 Ld. voor 
Lies de Kort-v. d:-Elst vanwege de mon
tage afd. v. d. fabriek van v. Geel; half 
11 hoogmis voor Willem Matthijsen. . MAANDAG 6 Dec.: 7 uur gez. J. 
voor Catharina Baayens-van Strijthoven; 
Ld. voor Piet Voets vanwege de buurt 
(9e); I.m. voor Johanna van Heeswijk
Govers • kwart voor 8 Ld. voor Rosalia 
Hermu;-Schüller vanwege de kleinkin
deren; half 9 Ld. voor Lies de Kort-v. 
d. Elst vanwege de buurt.

DINSDAG 7 Dec.: 7 uur Ld. voor de
levende en overleden leden van de 
bijenhoudersvereniging; I.m. voor Theo
dorus Barten; I.m. voor Maria Langen
huizen-Stupp; kwart voor 8 l.j. voor Ge
rardus Verouden; I.d. voor Catharina 
Coverde-Vermeiren vanwege de buurt; 
half 9 l.d. voor Jan Raaymakers vanwe
ge de kleinkinderen. 

WOENSDAG 8 Dec.: 6 uur l.d. voor 
overleden moeder (T); 7 uur l.d. voor 
het geestelijk en tijdelijk welzijn van de 

parochie; Ld. voor Johanna KruyssenSoeterings; Ld. voor Jan Verhoeven; 8 uur Ld. voor Hubertus van den Broek; kwart over 9 pl. gez. j. voor de heer Wilhelmus Montes en mej. Anna Paymans. 
DONDERDAG 9 Dec.: 7 uur 1.j. (1) voor de Zeereerw. Heer Franciscus Josephus Maria Eras, zijn ouders, broers en zusters; Ld. voor Henricus Wagenaars, in Noord-Amerika overleden; I.m. voor Henrica v. d. Broek; kwart voor 8 pl. 1. m. voor Christianus Merx; 1. d. 

voor Nelly v. d. Steen; half 9 gez. j. voor de heer Michiel v. d. Heijden. 
VRIJDAG 10 Dec.: 7 uur pl. gez. j. 

voor Theodora van Schaayk-van Bilsen; 
I.m. voor Allegonda van Dijk-v. Empel;
I.m. voor Tonny Nooren; kwart voor 8
Ld. voor overleden familie van Mens
voort-v. Oorschot; Ld. voor Wilhelmus
v. Erp, Elisabeth z. e. en Johanna ·de
dochter (Nov.); half 9 Ld. ·voor Willi
brordus van Zeeland.

ZATERDAG 11 Dec.: 7 uur pl. gez. j. 
voor de heer Joseph Eras; l.j. voor Jo
hanna van Oorschot-Wouters en Iedje 
de dochter; l.j. voor Clazina v. d. Gouw
v. d. Dungen; kwart voor 8 Ld. voor 
Johannes van der Heyden (Nov.); Ld. 
voor Martinus Schutjes. (Nov.); half 9 
Ld. voor Wilhelmina van Oerle. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

'.lde Zondag v. d. Advent. 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jrgt. voor
Theodorus Schellekens.
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Maria
hsvr. van Th. Schellekens.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Maria de
Bie. 
WOENSDAG: Feerstdag Onbevl. Ontv.
van Maria; half 8 H. Mis voor welzijn
der parochie; 10 uur jrgt. voor Francis
cus van Dijk.
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Joanna
Maria hsvr. van Franciscus v. Dijk. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Joanna Ma
ria v. d. Oetelaar-de Bresser. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. Arnoldus v. d.
Oetelaar en Helena de hsvr. 

Deze week :zullen geschieden:
Maandag H. Mis voor Joannes v. d. Eer
den proc. Roermond. Dinsdag H. Mis
Joannes v. d. Eerden, Lev. Rozenkrans.
Donderdag H. Mis voor Adrianus v.
Berkel te Liempde overleden. Vrijdag
H. Mis voor Joannes Hubertus v. d.
Westelaken te St. Michielsgestel over
leden. Zaterdag H. Mis voor Marinus
Onderstein te Den Dungen overleden.
PAROCHIE H.- THERESIA, BOXTEL.

'.le Zondag v. d. Advent 1948.
ZONDAG: half 8 H. Mis tot intentie
v. d. Parochianen; 9 uur H. Mis voor
Marinus v. Grinsven te Boxtel overle
den; half 11 gez. H. Mis vanw .. perso
neel montage-afd. v. Geel voor Gerard
Leyten. De eerste open schaal is voor
het betalen van rente wegen·s "Orion".
Deze wordt• U ten zeerste aanbevolen.
2de schaal is voor B.N. 3 uur Lof met
rozenhoedje, om God's zegeningen te
verwerven over "Orion" en de kapel v.
Stapelen.
MAANDAG: half 8 mndst. voor Bar
bara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Ver
oude; kwart over 8 gez. mndst. voor
Johanna v. Heerebeek-de Beer.
DINSDAG: half 8 wekelijkse H. Mis
voor Maria de Punder-Huige; kwart 
over 8 H. Mis voor Everdina Quinten
v. d. Vleuten.
WOENSDAG: half 8 H. Mis tot inten
tie v. d. parochianen; 9 uur H. Mis tot
bijzondere intentie; hierbij wordt de kerk

Bij deze betuig ik mijn dank 
aan H.H. Doktoren, Gees
telijken, Eerw. Zusters en 
Verpleegsters voor <le goe
de behandeling en verzor
ging, die mijn vrouw ge
durende hare ziekte van 
hen heeft ontvangen. 

Bij deze betuigen wij onze 
oprechte dank voor de vele 
gewaardeerde blijken van be
langstelling bij ons 45-jarig 
Huwelijksfeest ondervonden 
van de zijde van familie, 
vrienden en kennissen. 

Verloren: 'n zilveren manchet
knoop met monogram P.B. 
tegen beloning terug te be
zorgen: Merheimstraat 2. 

Te koop een handwagen op 
luchtbanden, voor alle doel
einden geschikt, tevens win
terjassen. Onrooi 53. 

A. COVERDE
en Kinderen 

Brugstraat 10. 

J. M. Blummel-Kluytmans.
Onrooi 2. 

Mede namens Kinderen en 
Kleinkinderen bedanken wij 
allen, die hebben medege
werkt om ons Gouden Hu
welijksfeest onvergetelijk te 
maken, in het bijzonder de 
bewoners van ons buurtschap 
Langen berg. 

LevensmiddelenbedrlJf Rustoord St. Antonius
!IT A N K E R {Linden lust) 

Bosachewe1 197 BOXTEL 
DEZE WEEK ;;:atEroor JANUARI a.s.

S!: _ Nic�laas-Reclame O j é OSf ffi 8 j S j 8
bg ieder /2 P· D.E. koffie geheel intern 

of 100 gr. D E. thee Zich .aan te melden bij de Directrice 
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met 'n kaars vereerd; half 11 gez. 
mndst. voor Leonarda Cornelia Ren
ders. De eerste schaal is voor de St. 
Jansbasiliek; de tweede voor B. N .. Half 3 Lof met rozenhoedje, om God's zegeningen af te smeken over het ver
enigingsleven op katholieke grondslag. DONDERDAG: half 8 wekelijkse H. 
Mis voor mevrouw Maria Maas-de 
Werd; kwart over 8 H. Mis tot intentie 
v. d. Godvruchtige Vereniging ter ere
v. d. H. Theresia.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Adrianus v.
d. Loo en Johanna de dochter; kwart
over 8 gez. rondst. voor mej. ,Anna Ma
ria Pijnenburg-v. d. Sande.
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor de heer
Hermanus v. d. Heuvel en Maria de
dochter; kwart over 8 H. Mis tot in
tentie v. d. Billardclub "Buiten Ver
wachting".
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van
5 tot half 7, daarna Lof met rozenhoed-

• je, om het communisme af te weren en
opbloei van het verenigingsleven op ka
tholieke grondslag te verkrijgen. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Johannes Bax te Liempde; Gertru
da Hubertina Manders, alhier overleden. 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. 

'.le Zondag v. d. Advent (4 Dec.) 
ZONDAG: half 7 l.j. voor Johanna 
Marinus v. d. Laar; 8 uur I.m. tot welz. 
der par.; 10 uur :z.m. overl. leden van 
het Genootschap tot Voorplanting des 
Geloofs. Na de Middag om 3 uur Lof. 
Vandaag te beginnen Triduum voor de 
leden der beide Congregaties van 0. L. 
Vrouw, te preken door de Weleerw. 
Pater de Koning , van de Witte Paters 
te Boxtel, en wel vandaag om 2 uur voor 
de leden der meisjescongreg. en na het 
Lof voor de leden der jongens-congreg. 
Maandag en Dinsdag om 4 uur voor de 
leden der Meisjes congregatie en om 7

uur voor die der jongens congregatie, 
terwijl genoemde Pater Dinsdagmiddag 
zal biechthoren in de biechtstoel van de 
pastoor van 2-4 uur en yan 5-7 uur. 
Maandag, Dinsdag en Donderdag 7 uur 
:z. 7e voor Wilhelmina Maria Mart. v. 
Dijk. 
MAANDAG: half 8 z.j. Michiel Schoen
makers; 8 uur l.j. Corn. v. Heerebeek. 
DINSDAG; half 8 z.j. voor Johanna 
Schoenmakers; 8 uur l.j. Adriana Adr. 
v. Aarle.
WOENSDAG: feestdag van 0. L. Vr.
Onbevlekt Ontvangen - geen verplich
te feestdag - 6 uur l.j. voor Hendr.
v. Houtum; 7 uur I.m. voor de leden der
beide Congreg. met algem. H. Commu
nie der leden; 8 uur I.m. voor Johannes
v. Oirschot overl. te Kessel; 10 uur
Hoogmis tot welz. der par. 3 uur Lof. 
DONDERDAG: half 8 z.j. Adr. Schoo
nens; 8 uur l.j. voor Johanna Hendr. v. 
Houtum. 
VRIJDAG: 7 uur z.m. voor de leden 
der proc. van Kevelaer; half 8 z.j. voor 
Johanna Adr. Schoonens; 8 uur l.j. 
Corn. Vughs en Maria hsvr. 
ZATERDAG: 7 uur z.m. voor Maria 
Mart. v. Dijk als over!. lid: H. Theresia; 
half 8 z.j. voor Corn. v. d. Langenberg; 
8 uur l.j. voor Adriana Corn. v. Hout. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welz. der par. 
8 uur l.j. Hendrica v. Rijsingen; 10 uur 
z.j. voor Catharina Pijnenburg.

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag: 7 uur I.m. voor Maria Joh. 
de Leest. Dinsdag 7 uur I.m. voor de 
levende en overleden leden van de Bij
enbond. Woensdag 7 uur I.m. voor Joh. 
v. d. Biggelaar. Donderdag 7 uur I.m.

voor Joh. Bakx. Vrijdag 7 uur I.m. voorPet�s Vleij. Zaterdag 7 uur I.m. overl. fam,lte Ger. Spiekman. Zondag 7 uorI.m. tot bijz. intentie. 30e Wilhelmina Mart. Hastenberg over[ te St. Oedenrode; Jol!_. v. Oirschot overl. te Kessel. 
7e Anna Weymer overl. te Gemonde; wed. Maria Mart. v. Dijk over!. ,te Liempde. 
Gedoopt: Anna Theresia Com. dochter van der Velden-v. Weert; Maria Arnolda Barbara dochter van Com. v. Aarle-Veraa; Corn. Joh. Gemma zoonvan Ant. Kastelijns-v. d. Staak. 

Missie bus. 
Bij uitvaart van Wed. M_11ria Mart, v; 
Dijk f 10,16. 
PAR. ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

'.le Zondag v. d. Advent. 
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 Advents• 
lof met Rozenhoedje; na het Lof een 
lied. 
Woensdag feestdag van 0. L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen. H.H. Diensten 
als op Zondag. Alsdan tweede schaalcol
lecte voor de Kathedrale Basiliek. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor 't be
houd van de Essche jongens in Indië j half 9 H. Mis; 10 uur Hoogmis voor de 
Parochie; elders H. Mis voor Albertus 
van Rulo vanwege Proc. Vught-Keve
laer. 
MAANDAG: half 8 mndst. voor Adria
nus Verhagen. Elders H. Mis voor Hen
ricus van Rulo vanwege Proc. Tilburg 
Hakendover . 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor lev. en 
overl. leden van de R.K. Bijenhouders
bond. Elders H. Mis voor Henricus van 
Rulo vanwege Br. 0. L. Vr. in 't Zand. ' 
WOENSDAG: 7 uur gef. jrgt. voor 
Wed. Adriana Pijnenburg; half 9 H. Mis 
10 uur Hoogmis voor de parochie. El
ders H. Mis voor Mart. v. Schijndel v.w. 
Br. H. Com. Bokhoven. 
DONDERDAG: half 8 gef. jrgt. voor 
Johanna van Zeeland. Elders H. Mis 
voor Mart. v. Schijndel vanwege To
neelver. Vriendschap onder Ons. 
VRIJDAG: half 8 gef. jrgt. voor Jacobus 
van Zeeland en Maria Catharina v. d. 
Meyden hsvr. Elders H. Mis voor Hen
ricus van der Kammen vanweg Br. H. 
Bemardus, Kaatsheuvel. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Johannes 
Konings. Elders H. Mis voor Martinus 
van Schijndel vanwege St. Willibrordus
gilde. 

Nog :zullen elders geschieden: 
H. Mis voor Cornelia van Oers-v. lt.
Braak. H. Mis Albertus van Rulo. H.
Mis Henricus van Rulo.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 5 December. 2de Zondag van 
de Advent. Deze middag om 3 uur Ves
pers en Lof. 
Woensdag: Feest van 0. L. Vrouw On
bevlekt Ontvangen. De H.H. Missen 
zijn om 7 uur, half 8, half 9 en om half 
10 de plechtige Hoogmis. Om 3 uur 
plechtig Lof. 
Donderdag en Zaterdag om 8 uur Lof. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor overle
den ouders Doggen en Laarman; half 9 
voor overleden leden der familie Wind
stosser. 
MAANDAG: 7 uur voor Caspar van 
den Aker. 
DINSDAG: 7 uur voor Anna Gerarda 
Schapendonk. 
WOENSDAG: half, 9 voor Johanna 
Feldbrugge-Otterbeek. 

Tot het laatste oogenblik koopt 

St. Nicolaas zijn meest geslaagde 
cadeaux uit onze schitterende collectie! 

Ook wij verstrekken zegels van de Veilig Verkeer Actie 1 
Fa. A. van Vlerken - Boxtel 

JUWELIER - HORLOGER 
Voor de belangstelling ge
durende de ziekte en de 
d.eelneming bij het over
lijden en de begrafenis . 
van mijn dierbare Echt
genote 

Catharina Adriana 
Coverde-Vermeiren 

betoond door Personeel, 
Buurtbewoners, Vrienden 
en Kennissen, betuig ik 
aan allen mijn hartelijke 
dank. 

C. v. d. Steen-v. d. Bogaard 'n fijne faai,taai pop 
Langenberg 10

Verloren. Zondagmorgen 21 
Nov. verloren een rechter ge
voerde bruin-lederen hand
schoen, richting Station. 
Adres: Wilhelminastraat 5. 

GRATIS 

c. de Jong-v. Kempen 

Mevrouw v. d. Vaart, Haven
singel 1, 's-Hertogenbosch, 
vraagt voor haar gezin met 2 
kleine kinderen een nette R.K. 
hulp voor dag en nacht. Grote 
was buitenshuis. Zich persoon
lijk of per brief te melden aan 
het bureau van dit blad of bij 
v. d. Vaart, Havensingel 1,
's Bosch. 

� Bij VOS Uw Kaas en Vis gekocht 11- .. ,..
Het BESTE ADRES is uitgezocht. • _t 1ii _: 

• Stationstraat 44. � • 

A. Coverde en Kinderen 1Brugstraat 10 Te Koop: Kunstrijschaat�e·,1 
met schoenen (maat 37) da
mes• Stoommachine (met tur
bine' met bijbehoren); Heren
Kunstrijschaatsen (maat 38). 
W. Biemans, Stationstraat 52,
Boxtel. 

v. Hornstraat 12 Boxtel

1
DIJKMANS Schoenfabriek 

Klooster Dwarsstraat, Boxtel 
vraagt: 

Vakli&den voor de Finish-afdeling
Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan Directie, Bedrijfsleider, Afdelingsbazen, Familie en Kennissen voor de cadeaux en bloemen ontvangen bij mijn 25-jarig dienstjubileum bij Van Oerle's Weverijen 

Te koop z.g.a.n. Salon-Meu- Leerjongens en -Meisjes blement voor billijke prijs. 

H. POTTERS.
Merheimstraat 4. 

Te koop gevraagd 1500 kg hooi. Aanbieding bij L. v. 
Doremalen, Bosscheweg 165. 

KINDERWAGENFABRIEK 

Bevragen: Molenstraat 19. 

Te koop: Dubbel Woonhuis 
met 70 are grond, direct te 
aanvaarden. Te bevragen bij 
Wed. v. d. Langenberg, Ge
monde 1 1, Boxtel. 

Te koop een goed onderhou
den Brabantse Kachel. 
J. Rovers, Nieuwstraat 26:

D. BOR & Zn. maakt Uw kin
derwagen als nieuw: de kap 
bekleed met prima leerdoek, Te koop een toom beste big
een dekzeiltje met mica, en gen bij C. v. Abeelen, Vrilk
de wagen compleet gespoten, hoven D 55, Liempde. 
zonodig vernikkeld. Wordt gehaald en gebracht; zend Te koop: nieuwe Voetbalbriefkaart: Blaarthemscheweg schoenen, maat 45. H. Raaij-11 A, Eindhoven Tel. 3647. makers, v. Salmstraat 3. 

Geef iets goeds aan Uw vrouw, 
verloofde of meisje, met St. Nicolaas

Eau-de•Cologne, Parfum, Poeder, Lipsticks, 
het Is altlJd een welkom geschenl.(. 

Parfumerie M. J. V. D. BROEK 
BREUKELSESTRAAT 34 • BOXTEL 

WIJ HEBBEN EEN KEUR VAN GESCHENKEN! 

Afbraak te koop w.o. U tr. pannen 
gerief=:: en brandhout 

Fr. M. de Koning & Zn. 
Elndhovenseweg 8, Boxtel 

Opslagruimte Volgende Week 
voor meubelen e.d. te huur 
gevraagd in Boxtel of omge• een heel bijzondere, ving. Genegen goede prijs te 
betalen. voordelige aanbieding 
Br. onder no. 69 Bur. v. d. )1.. Komt u eens naar onze etalages kijken?Blad. -

Voor: F. J. WITTEVEEN Woninginrichting
Eau de Colognes, Rechterstraat 22 • Boxtel 

Parfums, Poeders, 
Lotions, Crêmes, Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Luxe dozen met zeep (o.a. Boldoot) Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 
Kammen en diverse andere arti, 
kelen uitsluitend in de betere 
merken en in grote sortering 

naar Voor geschenken 
0110/ilSTEIU/ ,,.,_ '.,'; ,. \ó�-/l[(HTE/IJT/i. 11 

In goud of zllver en brillen, ook brlllen•étul'•• 

F. P. VAN LANGEN - Stationstraat. 62
i;;m� HORLOGERIE • OPTIEK • GOUD EN ZILVER 

• LEVER ANCI ER VOOR ALL E ZIEKENFONDSEN 
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St.-Nicolaas maakt bekend 
dat de zaak van STEINMANN deze week elke avond geopend is. 

Er is nog volop speelg.oed !
Bezoekt vooral de eerste étage voor luxe-geschenken in glas, plateel en tin 
Het is prettig winkelen in onze HEERLIJK VERWARMDE ZAAK ! 

Pakjes worden alleen thuis· 
bez.orgd op DONDERDAG, 
VRIJDAG en ZATERDAG. 

C. S T E I N M A N N
Rechterstraat 6 • Boxtel. 

EDAH 
Onze collectie 

GEEFT D EZE WEEK 

VOOR UW KINDEREN 

Dames- en 
Kinderjaponnen 
in het COURANTE 
genre is momenteel  
uniek. KE u KEN 'o/ KAMER��� 
Het is beslist de moeite 
waard eens een kijkje 
te komen nemen, om U 
va,, onze uitgebreide 
collectie te overtuigen. 

BIJ AANKOOP VAN FL 2.50 

's:it,,i. ·•·•:/t :;;;;•:: •:•:::Cs,'-: :.:•.•.: ••• :·)@/i••:·:)••:·fg4f{t@!E}@jRfüM:;l;;;\�;•��1
AAN KRUIDENIERSWAREN. •• ·.-: -:-:: :::::::::·:=::::::::::<tt:;:\/iJfifä

Wij han dhaven  ons 
devies: 

WAARONDER EEN PAKJE 

KOFFIE EN EEN PAKJE THEE 

(SUIKER EN BOTER UITGESLOTEN) 

GELDIG V.A. DONDERDAG 2 TOT 
'.:N MET ZATERDAG 11 DECEMBER 

We draaien weer! 
Hiermede maak ik bekend, dat ik besloten heb, met ingang 
van 1 December mijn oude bedrijf, de 

Particuliere Boxtelse Nachtveiligheidsdienst (P.B.N.D,) 
weer terhand te nemen. 
Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om allen die 
mij daartoe in staat stelden, mijn oprechte dank te betuigen. 
Mochten er eventueel nog belangstellenden zijn, die van 
deze BEWAKINGSDIENST wensen gebruik te maken en 
nog niet in de gelegenheid waren, zich daartoe op te geven, 
zich alsnog kunnen melden op onderstaand adres. 

(Wekken wordt door mij NIET meer gedaan). 
Beleefd aanbevelend, J. A. VAN UDEN 

Wilhelminastraat 17, Boxtel. 

De N.V. Export Centrale "Boxtel'> 
Lennisheuvel 8, Boxtel 

vraagt voor spoedige indiensttreding 
Een bankwerker 

voor reparatiewerkplaats 
Kennis van autogeen lassen strekt tot aanbeveling. 

Sollicitaties aan de fabriek. 

Kunstcommissie Herlevend Boxtel 
MEDEDELINGEN AAN ONZE ABONNÉ(E)S 

Op DONDERDAG 9 December, om 8 uur, spreekt 
ANTON VAN DUINKFRKEN 

(PROF. W. ASSELBERGS) 

over Rondom Sinterklaas
Toegang op vertoon der abonnementskaart; 
voor niet.leden toegang á f 2,-
Plaatsbespreken op 9 December van 12-1 uur aan de 
Ark á 10 cent. 

ZONDER VERGUNNING 
Pendules en Electrische Klokken 

. Ook Pendules met slagwerk 
Vooroorlogse Kienzle Wekkers met radium voorradig 

F. P. VAN LANGEN 

J 
• :- Een practisch St. Nicolaas

J 
__
_
_ . _ 

_ �e�çh�nk is �lti!ct welkom !

Speciaal adres voor Herenmode 
Door onze grote keuzë 

-:- slaagt U bij ons altijd! 

H. van Eyck-de Louw
Breukelsestaat 42 Boxtel 

op Zondag 5 December van 
2 tot 6 uur in de winkel. 

St. 'lürotaas 
zal persoonlijk de kinderen die bij hem komen 
een heerlijke zak met lekkers schenken. 

Mogen Uw kinderen ook komen? 
Vraag da.n nog heden e e n  ko opb o n  aan de cassa. 
Bonnen worden verstrekt bij aankoop van minstens 15.-

,,J,n den Ooieoaac'' 
Fa. A.P. v.d. BOOMEN-RESINK 

'lJO-CU! de a.s. ·si. 'llicolaas 
ontvingen wij wederom een pracht sortering 

practische en nuttige geschenken. 

WOLLEN DAMES WANTEN 4 kleuren, ingebreide patronen 5,95
WOLLEN HOOFDDOEKEN, de echte Jago . 6,75 
SPORTKOUSEN;' van maat 3 tot 10, vanaf . 1,96 
LANGE WOLLEN MEISJES KOUSEN, vanaf 2,31 
GLACé HEREN HANDSCHOENEN . . . 13,95 
STOELKUSSENS in aparte dessins, per paar, vanaf 21,90 
VERENDE KUSSENS voor ligstoelen, per paar 39,50 
KINDERSTOELTJES, vanaf 13,50 

. BOX MET BODEM, vanaf 33,80 
TAFELKLEDEN, vanaf . 8,50 
DIVANKLEDEN, vanaf . . . . 26,50 
OLD FINISH BIJZET TAFELTJES, vanaf 12,75 

Voor al Uw inkopen groot of klein 

1 J_ ... 0 . . ,, 

,, ,.,n uef1; oiev.aac 
Fa. A.P. v.d. BOOMEN-RESINK 

STATIONSTRAAT 43 BOXTEL 

St. Nicolaas stond perplex 
bij· het zien van de 
grote sortering 

Eau-de-Cologne 
en Parf�m 

bij 

Bert van den Braak 
Nieuwe Kerkstraat 73, t.o. de H. Hart•kerk 

KRENTEN 
AVEHA heeft wederom een 

SPECIALE AANBIEDING. 

Deze week voor 
KRENTEN alle klanten • 

Besteedt Uw koffie• en theebonnen in• 
A VEHA WINKELS 

AVEHA KOFFIE ;!
ee

:i�::
r
i,:a

e
:J:;ij� 

AVE HA THEE 
niet te • overtreffen in 
geur en smaak. 

Tevens verkrijgbaar 

Prima over�eese 

·Rook- en Pruimtabak
per 100 gram 68 cent. 

Voor St. Nicolaas 
grote sortering PIJPEN en
andere Rokersartikelen 
Ook Sigaretten zonder bon. 

(Volksherstel} 

Op Uw bonnen volop Sigaretten 
van allerlei merken. 

Be� van den Braak 
Nieuwe Kerkstraat 73 

Fantasie Kussens ... 
Echt een St. Nicolaas geschenk! 

Wij hebben een zeer mooie sortering ... 
en 
alle kussens zijn met kapok gevuld. 

1. J. Wïtteoun
WONINGINRIC HTING 
Rechterstraat 22, Boxtel. 

l,tifüi~;1l:\::n,,, /: • ' • ,❖ • 

m @, 
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Zonder bon 
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ZILVER 

• 
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KATHOLIEK 

Voorvreugde van Kerstmis 
ZONDAG GAUDETE 

Op Zond;:ig a.s. beginnen we met de 
H. Kerk de tweede helft van onze voor
bereiding op het Kerstfeest. We waren.
dij;! voorbereiding begonnen, het hoofd
gericht naar God, op uitnodiging van
de H. Kerk: ,,De Koning, die komen
zal, De Heer, die komt, komt laat ons
Hem aanbidden". En in stille aanbidding
neergeknield, zijn we begonnen, om in
ons binnenste voor Hem een waardige
woonplaats te bereiden.
Steeds dichter zijn we ondertussen het 
Kerstfeest genaderd en op de 3e Zon
dag van de Advent proeven we, als het 
ware, de eerste voorvreugde van het 
Kerstfeest. En we bidden met de H. 
Kerk: ,,De Heer is reeds nabij, komt 
laat ons Hem aanbidden". Dat is de 
grote reden van onze Blijdschap op 
deze Advents-Zondag: De nabijheid 
van Christus. 
Het doet misschien vreemd aan, in het 
jaargetijde van de winter, nu we allen 
nog bezorgd zijn over de kou en de 
ellende, die de winter voor velen met 
zich brengt, te horen spreken over 
vreugde. En toch: er is reden in ieder 
christenhart om de nabijheid van onze 
God. En daarom begrijpen wij zo goed 
die uitnodiging van de Kerk. ,, Verheugt 
u altijd in de Heer." Hij staat niet ver
van ons af. Hij is niet eindeloos van . 
ons verwijderd of boven ons verheven. 
Nee, Hij is onze lieve Heer, Hij is een 
van de onzen geworden. Hij woont te
midden van ons. Zijn huis staat ge
bouwd· temidden van de onzen. Daar 
leeft Hij voor ons, daar wacht· Hij ons, 
om hulp en troost te bieden, waar dat 
nodig mocht zijn. 
Het is deze nabijheid van Christus, die 
ons het Kerstfeest ten volle brengen 
zal, wanneer we in de geest van de H. 
Kerk ons daarop· voorbereiden. Het is 
deze nabijheid van .Christus, die zovele 
Katholieken verloren zijn, waardoor de 
echte christelijke levensvreugde uit hun 
hart verdwenen is en plaats gemaakt 
heeft voor de schijnvreugde van de we
reldse genoegens, die vergankelijk zijn. 
Is het misschien daarom, dat er over de 
wereld van vandaag een soort depressie 
hangt van moedeloosheid van zwartgal
ligheid en onverschilligheid. Dat kont 
inderdaad alleen hierdoor, dat de men
sen niet meer leven zoals dat behoorde 
in de nabijheid van Christus. Ze verge
ten Hem, op het werk lachen ze met 
Hem. 

Zijn wetten vinden ze antiek, omdat ze 
streng zijn. Zijn Kruis vinden ze over
dreven, omdat ze de moed tot verster
ving verloren zijn. Arme tobbers, zoals 
er ongetwijfeld velen zijn op de dag 
van vandaag. Ook voor u, voor allen is 
bedoeld de uitnodiging der H. Kerk, om 
op te gaan naar Kerstmis, om daar de 
vreugde en vrede terug te krijgen die 
gij verloren waart. Geeft sleets gehoor. 
Want al bent ge ver van Hem verwij
derd, al heeft Hij zo weinig invloed op 
je levenswijze, al voel je zo weinig voor 
je plichten: Alleen de goede wil is no
dig voor een zalig Kerstfeest. Daarom, 

, als ge van goede wil zijt, om het Kerst
feest te gaan vieren, sluit u nu dan aan 
en bidt dagelijks met de H. Kerk. En 
als ge eenmaal om zijn komst gaat bid
den, dan zult ge gewaar worden, dat 
ook in deze • tijd nog reden bestaat tot 
echte vreugde, omdat ge dan weer voe
len zult: De nabijheid van Christus. • 

Voor het Kind 
Ge kent ze wël: de affiches, die propa
ganda moeten maken voor het zwakke 
kind in Nederland: de 'bleekgezichtjes, 
die in duizendtallen verpleegd moeten 
worden in ziekenhuizen en sanatoria. 
Maar och het gaat zo langs ons he'en. 
Een zeker aantal mensen, die het wel 
interessant vinden, de nieuwe kinder
zegels, die in ons landje altijd zo keurig 
verzorgd van de pers komen, zijn de 
vaste klanten. En dikwijls worden ze ge
kocht, zonder dat men er verder bij na
denkt. We zouden echter duizelen, wan
neer we de cijfers voor ons zagen van 
de kinderen, die, sinds de oorlog gees
telijk en lichamelijk een extra verzorging 
vragen. De sanatoria werken met grote 
wachtlijsten. De gestichten voor licha
melijk gebrekkigen, • als doofstommen, 
blinden en gebrekkigen zitten tot de 
nok toe vol. Hiet moet geholpen wor
den! Waar ge zelf gezond zijt, wees 
blij, te kunnen helpen. Het gaat hier 
om de Nederlandse jeugd. We zijn het 
verplicht en ...... het wordt u erg gemak-
kelijk gemaakt. Als ge in de buurt van 
het Postkantoor komt, loop er eens 
b!nnen. Er is een apart tentje, waar de 
kmderpostzegels, de Kerst- en Nieuw
jaarskaarten verkrijgbaar zïjn. 
In de voormiddag ·van 10 tot half 1 en 
in de namiddag van 2 tot 4 kunt u hier 
terecht. 
Voor elke 5 gulden verkochte kinder
zegels kan één kind één dag verzorgd 
worden. Iedereen helpe naar vermogen. 
Deze actie duurt tot Kerstmis Het
zwakke kim! zal u dankbaar zijn!· 

t
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VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN OMGEVING 

Alle mogelijkheden 
aangrijpen! 

OVER SPAREN EN BOUWEN. 

In veel Brabantse gemeenten zijn na de "Sint Petrus" en "Sint Caecilia" jubileren 

Industrialisatie - d.i. naar o_nze opv�t
ting ontwikkeling van 111euwe 111-
dustrieën bij de reeds bestaande - zal 
slechts zeer betrekkelijk mogelijk zijn, 
langzaam tot stand komen en niet aan
stonds die massale werkgelegenheid bie
den, die ons volk nodig heett. 
Daarbij heeft industrialisatie pas een 
nuttig effect, als de producten ervan 
naar andere landen uitgevoerd kunnen 
worden, doch ter veroveriag van de 
wereldmarkt, kruisen veler schreden het
zelfde pad. 
Het zou daarom zeer onvoorzichtig zijn 
naast het streven naar industrialisatie of 
uitbreiding van bestaande industrie niet 
alles in het werk te stellen om het 
agra,·ische karakter van ons land te be
houden. 
Immers, moet tot behoud van welvaart 
worden geëxporteerd, dan heeft ons 
land met agrarische producten in de toe
komst wellicht een betere kans, indien 
andere landen ons in indust,ialisatie 
voor zijn. 
Het vraagstuk hoe onze groeiende be
volking aan werkgelegenheid te helpen 
moet overigens heel ruim bezien wor
den. Zelfs zou het wenselijk zijn in het 
buitenland ook voor ambachtsmensen 
te onderzoeken in hoeverre en tot welke 
omvang voor hen een levensbestaan mo
gelijk is. 
Arbeidsmethoden zouden bestudeerd 
kunnen worden in diverse landen en de 
opleiding hier aangepast aan de opge
dane bevinding. 
Goede ambachtslieden zijn niet zo sterk 
door landsgrenzen gebonden. 
Ons land is nu eenmaal te klein 
Als straks het lieve - of, als ��n wil, 
het am1e - vaderland te geringe be
staansmogelijkheid biedt, wat. ligt er dan 
meer voor de hand dan dat onze flinke 
jonge ambachtslieden beter elders hun 
levensbest'aan kunnen gaan verdienen 
dan hier in armoede van steun te moe� 
ten leven. 
Het is, naar onze mening, dan ook een 
onderdeel van het streven naar oplossing 
van het bevolkingsprobleem in ons 
jonge volk een cosmopolitische menta
liteit aan te kweken en de daarbij ge
wenste geestelijke kwaliteiten op te 
voeren. 
Vooruitziend werk is ook in deze te ver
richten door die organisaties die de be
hartiging der godsdienstig-z�delijke be
langen harer leden als een taak· in de 
statuten hebben staan. 

Plaatselijk Nieuws 
STICHTING "VRIENDEN VAN DE 
BOXTELSE ORKESTVERENIGING". 

Het "Vrienden-Concert" 1948-'49 van 
de Boxtelse Orkestvereniging is than� 
definitief vastgesteld op Woensdag 12 
Januari. 
Dit zal dus het eerste concert zijn het
welk uitsluitend bedoeld is voo; de 
Vrienden van de B.O.V. 
Als solisten zullen optreden Gré Brou
wenstei�, s<;>_praan en Jan van Mantgem,
tenor, die t11dens het vorige seizoen veel 
succes oogstten en een warm onthaal 
vonden bij de Boxtelse muziekminnen
den. Gelijk bekend zijn beide als solis
ten verbonden bij dè Nederlandse 
Opera te Amsterdam. 
Verder zal aan het concert het Boxtels 
Ge]11engd koor haar medewerking ver
lenen. De leiding zal berusten ten dele 
bij de Directeur van het Orkest ten dele 

• bij de Directeur van het Koor'.
Voor het eerst zal thans het Orkest
naast de Orkestwerken, de gehele bege�
leiding zowel van solisten als Koor in
handen hebben, en wij mogen als Box
telaren er met ,recht trots op zijn, dat de
B.O.V. een dergelijke opmerkelijke pres
tatie kan leveren
Wij hopen met de uitvoerenden van dit
concert, dat het geheel uitstekend mag
slagen, en het Orkest zal kunnen voort
gaan met het organiseren van mooie
Boxtelse concert-avonden
Indien wij het program�a bezien tref
fen wij daar allereerst het prdchtioe
werk van Schubert aan, de Ouvertu�e
"Rosamunde". Dit werk is een der meest
populaire van de grote meester doch
gelijktijdig een van een dennat� hoog
peil, dat men het ,slechts vindt op de
programma's van de grote Symphonie
orkesten.
Het niet minder populaire, doch verfijn
de "Ballet Egyptien" van Luigini maakt
eveneens deel uit van het programma.
Bij de werken voor Koor en Orkest
treft 'men o.a. aan het fraaie Slotkoor
uit het tweede deel van "Die Schöp-
fung". • 
De Opera's "Tosca" en "Cavalleria Rus
ticana" zijn zeer geliefd bij het publiek,
en de delen hieruit zullen daarom een
gedeelte van het programma vullen, in 
hoofdzaak voor Solisten met Orkest.
Wij vertrouwen, dat de "Vrienden" van
de B.O.V. thans enigermate zijn inge
•Jicht aangaande het a.s. concert, hetwelk
zonder' twijfel door alle Vrienden zal
worden bezocht.

• oorlog hypotheekregelingen in het leven
geroepen, om het aan particulieren mo
gelijk te maken op aanvaardbare voor-.
waarden een eigen woning te bouwen.
Op verschillende plaatsen was dit niets
nieuws: reeds vóór de oorlog heeft b.v.
ook te Boxtel een belangrijk aantal par
ticulieren met behulp van een gemeente
lijke hypotheek een woning gebouwd.
Meer en meer beseft men het grote
belang van bezitsspreiding over bredere
lagen der bevolking, waartoe bevorde
ring van het bezit van een woning veel
kan bijdragen.
In verband met een en ander verdient
ook veel belangstelling, het sinds enkele
jaren vóór de oórlog opgekomen bouw
kaswezen. De bouwkassen zijn particu
liere instellingen, waarbij men maande
lijks een bedi·ag spaart voor een zeker
bouwkapitaal en die na een zekere
wachttijd dit bouwkapitaal als hypothe
caire lening aan de deelnemer ter be
schikking stellen. Meestal is de lening
van de bouwkas renteloos. De bouwkas
verstrekt dus dat gedeelte van het bouw
kapita4I, hetwelk doo,· de deelnemer nog
niet is bijeen gespaard. Nadat de bouw
kas het bouwkapitaal heeft verstrekt,
begint men direct met de aflossing daar
van, eveneens maandelijks. De bouwkas
sen hebben in Nederland goed wortel
geschoten en staan sinds enkele jaren
onder rijkstoezicht. Als instellingen om
het eigen-woning-bezit te verbreiden
zijn zij zeer belangrijk te achten. .; Volgens de meeste Brabantse hypotheek
regelingen (ook volgens de te Boxtel
geldende) kan nu hulp worden gebo
den zowel aan niet-bouwspaarders• als
aan bouwspaarders. Gemeentelijke hulp
aan bouwspaarders is nodig, omdat de
deelname aan de bouwkassen meestal
slechts zijn gebaseerd op de vooroorlog
se bouwkosten; deelnamen gebaseerd
op de hoge na-oorlogst stichtingskosten
zou van de spaarder te veel inspanning
vergen en in veel gevallen ook practisch
onmogelijk zijn. De gemeente komt nu
in een en ander tegemoet.
Wenst gij te weten hoe? kcmt dan 17
December a.s. des avonds te 8 uur luis
teren in de foyer van De Ark, waar dan,
vanwege het gemeentebestuur een voor
iedereen toegankelijke bijeenkomst zal
worden belegd. Hierop zal de heer F.
van Vliet uit Eindhoven, lid van de
Tweede Kamer en deskundige op bouw
kasgebied een uiteenzetting houden over
de ook te Boxtel bestaande financiële
mogelijkheden om een eigen huis te

. bouwen. Vragen stellen staat vrij!

MOTORDIEF GEGREPEN.

Verdacht van meerdere diefstallen, werd
deze week te Delft een 19-jarige jonge
man gegrepen, die ook de motordiefstal
op Zondag 28 November in onze ge
meente gepleegd bleek te hebben.
De "zware jongen" liep bij zijn ontsnap
pingpoging nog twee schotwonden op,
waardoor hij in het ziekenhuis moest
worden opgenomen.

GUNNING.

Dat onze Boxtelse· firma's zich grote
werken elders zien toegewezen is een
bewijs van het vertrouwen in het gele-
verd werk.
Zo mogen we nu ook weer de opdracht
zien van glas- en schilderwerk voor 418
wonî,ngen te Eindhoven aan de fa. J.
Verheyden & Zn., alhier.
Een mooie karwei, waarvan ook het
personeel enige maanden lang de voor
delen geniet ..
WILLEM HART IN BOXTEL.

Maandag 13 December zal het bekende
toneelgezelschap van Willem Hart in
De Ark het romantische spel in vier be
drijven "Goud" van Eugène O'Neill ten
tonele voeren.
Op grond van het vorige optreden van
dit gezelschap menen we ook nu weer
hoge verwachtingen te mogen koesteren.

VRIENDEN VAN EDELE BRABANT 
NAAR BOXTEL. 

De vrienden van het blad Edele Bra
bant" zullen, na de geslaagd� tochten in
de afgelopen zomer en najaar, op Zon
dag 2 Januari in Boxtel een Brabantse
Dag houden. Het ligt in de bedoeling 
van de organisatoren om op deze dag 
(van 11 tot 5 uur) twee inleidingen te 
laten houden door bezielende sprekers 
en het verdere programma te vullen met 
muziek, zang en voordracht. Verschil
lende vooraanstaande jonge kunstenaars 
zouden hiervoor hun medewerking reeds 
hebben _toegezegd. 
OUD BOXTEL 

Zoals wij reeds eerder berichtten zal 
de Heemkundige Studiekring Woe�sdag 
15 December in de foyer van de Ark 
een bijeenkomst houden, waarop de 
heer Smits, aan de hand van verzamel
de prentbriefkaarten, een lezing zal 
houden over Oud Boxtel. AI degenen, 
die belang stellen in deze lezing met 
lichtbeelden zijn Woensdagavonci wel
kom. 

Op 1 Juni 1936 werd er in Boxtel een· 
mannenkoor opgericht onqer de naam 
,,Sint Petrus". De oprichters: Jan Pij
nenburg, Marinus Pijnenburg, Jan Smits, 
A. Doevendans en A. v. d. Meijden,
hadden de goede gedachte om de Heer
Jacques Driessen te vragen als dirigent.
Merkwaardig is wel, dat al. de genoem
de heren. tot op deze dag nog steeds lid
zijn en, 't mag gezegd, goede leden.
Ook de heren Wim de Kort, Kees Huls
kens en L. Pijnenburg vieren hun 12½
jarig lidmaatschap. De vaste kern, die
al die tijd zijn beste krachten gaven in
voorspoed maar ook in tegenslagen. Be
grijpelijk gaat ook het pad van een zang
vereniging niet • steeds over rozen, en
jc'.tist in de moeilijke dagen is de opgaaf
om 'n goed lid te zijn en te blijven
veel zwaarder dan in perioden, waarin
succes op succes geboekt wordt. Daarom
moge het trouwe lidmaatschap van de
jubilanten een voorbeeld zijn voor de
andere leden.
Enkele jaren na de oprichtingsdatum van
,,Sint Petrus" zag de dames-zangvereni
ging ,,Sint Caecilia" het licht. Ook
daar is een kleine kern, die met het
10-jarig bestaan haar 10-jarig lidmaat
schap viert: het voltallige bestuur en
de dames Riek Zijlemans, Dora de Laat,
Adrie de Laat en Mien Strijbosch. Ook
voor hen een hartelijke gelukwens voor
haar kranig volhouden!!
Sinds 1941 zingen de beide koren ge-

. combineerd, maar eerst na de bevrijding
konden hun praestaties ten voHe worden 
beloond bij de verschillende concoursen. 
Zo promoveerde men in het Philips
ontspanningsgebouw van de 2e naar de 
1 e afdeling, het jaar daarop in Utrecht 
van de 1 e naar de uitmuntende en het 
volgende jaar in Nijmegen weer naar de 
ere afdeling. Momenteel telt het dames
koor circa 40 leden en het mannenkoor 
43. De laatste sprong: de Superieure-af
deling ligt nog in de toekomst!
Aan de voorzitster: Mej. C. v. Hooff,
de voorzitter: de Heer Ch. v. Susante,
de dirigent: de Heer J. Driessen, de
jubilanten en aan alle leden van St. Pe
trus en St. Caecilia onze welgemeende
gelukwensen. Gij allen bezorgde Boxtel
in het nationale muziekleven een plaats,
die Boxtel meer dan waard is. Daar
voor zegt Boxtel U dank in de hoop,
dat het zo blijven zal en als het kan
nog beter wordt.

R.K. BOERENBOND. 
De R.K. Boerenbond zal op Woensdag 
15 December in de zaal van H. van 
Rooij een algemene vergadering houden. 
Zie advertentie in dit blad. 

K.A.J.-LEIDERSRECOLLECTIE. 

A.s. Zondag wordt voor de Kajotters
leiders weer de maandelijkse recollectie ,
gegeven, waarna de gebruikelijke be
sprekingen volgen.
Om half zeven zal de H. Mis in de St.
Petruskerk worden bijgewoond.
Kajotters op!

K.A.B.-KINDERFEEST. 

Op Woensdagmiddag 15 December or
ganiseert de Katholieke Arbeiders Be
weging het jaarlijkse kinderfeest in De 
Ark. o 

Om 1, 3 en 5 uur zal de arbeidersjeugd 
kunnen genieten van de bekende pop
penkast van Henk Zoutendijk, terwijl 
aan elk kind een versnapering zal wor
den uitgereikt. 

KANARIEWEDSTRIJD 
MET TENTOONSTELLING. 

De kanariefokvereniging "Het Zuiden" 
te Boxtel houdt Zaterdag 11 en Zondag 
12 December, in café H. van Rooy, haar 
jaarlijkse wedstrijd met tentoonstelling. 
Ongeveer honderd prima zangers zullen 
dan kampen om de hoogste prijzen. 
(Prachtige ereprijzen kwamen van diver
se zijden binnen). 
Een bezoek aan deze wedstrijdtentoon
stelling, waar ook exotische vogels en 
kleurkanaries te bezichtigen zijn, zal 
de moeite zeker waard blijken. Voor 
nadere bijzonderheden, zie advertentie 
in dit blad. 

DE K.V.P. EN DE 
INDUSTRIALISATIE-GEDACHTE. 
Burgemeester Drs. M. A. M. van Hel
voort hield verleden week Vrijdag in de 
foyer van De Ark - voor een klein 
K. V. P.-gehoor - een uitennate inte
ressante inleiding op de industrialisatie
gedachte. 
Zijn visie w..:rd echter volledig beheerst 
door de talrijke pmblemen, die zich voor 
rn!len Joen bij de poging tot verwezen
iijking v<1n Llie industrialisatiegedachte. 
\\'ant hoe uoodzakelijk de vestiging van 
nieuwe en uitbreiding van bestaande 
.industrieèu uit zijn cijfermateriaal, be
trelten<le de bevolkingstoename, ook 
tkek, de industrialisatie zal wel geen 
Hilledige oµic-ssing kunnen bieden, ge
zien de vele internationale factoren, die 
hiu een sl:i-in-de-weg vormen. 
Daarom richtte spreker zijn boeiende 
causerie dan ook hoofdzakelijk op de 

Ter gelegenheid van de genoemde 
jubilea van St. Petrus en Sint Caecilia 
zal er door beide koren een groot vo
caal concert gegeven worden op Dins
dag 14 December 's avonds om acht uur 
in de Schouwburg "De Ark" .. De bege
leiding ligt in de bekwame handen van 
het Bilt-Strijkkwartet, terwijl de piano 
welwillend beschikbaar gesteld wordt 
door de firma Goosen & Co. Swagem1an 
uit 's Bosch. 
Naast de verschillende koorwerken" 
waaronder Leur Memoire van M. Peris
sas en IJver van Claude Debussy, waar
mee deze koren zo'n prachtig resultaat 
bereikten op het concours in Nijmegen, 
vinden we in het programma talrijke 
soli voor sopraan, bariton en ba.s. Wij 
noemeri o.a. het Duet uit de Parelvis
sers v. Bizet; Ideale van Posti, Der Ba
jazzo van Leoncavallo, La Tosca van 
Puccini en het Vilja-lied van Léhar. 
De keuze van deze aria's uit bekende 
opera's mag clan ook zeer gelukkig ge
noemd worden, omdat 0119- daarmee 
schitterende muziek gebracht wordt, die 
voor velen niet onbekend meer is en 
daarom ook des te beter genoten kan 
worden. 
Hetzelfde en in niet mindere mate kan 
worden gezegd van de koorwerken: 
"Ecce quomodo moritur" van Händel en 
"Ave verum corpus" van Mozart; oude 
composities, die door de perfecte bouw 
der accoorden de tekst maken tot een 
levend wezen, zelfs als ons de juiste be
tekenis der woorden ontgaat. 
Aan het Boxtels publiek wordt een 
avond gegeven van prima gehalte. 
Laat dan allen, die ervan houden, ko
men en genieten en vergeet niet, dat 
rust en stilte tijdens de uitvoering een 
eerste vereiste is om goed te kunnen 
zingen, maar ook om goed te kunnen 
luisteren en bewaart Uw critiek tot na 
de uitvoering. Immers, critiek moet wel
doordacht en bezonken zijn, wil zij 
waarde hebben. Is zij dat niet, dan is er 
kans, dat zij anderen onnodig uit de 
goede, gezonde sfeer haalt. 
Ten bewijze, dat het peil van onze 
koren zeer goed is, moge de aanwezig
heid van de heer Nico van der Linden, 
muzikaal adviseur van de A.V.R. O., ver
meld worden. 

landelijke, provinciale en plaatselijke 
aspecten, die een goede belichting 
kregen. 
Uitgaande van de mogelijkheid tot in
dustrialiseren, noemde spreker het een 
zaak van overheid en ondernemers om 
zoveel mogelijk voordelen in materiële 
zin en zo weinig mogelijk nadelen in 
geestelijk opzicht te scheppen. 
Belangrijk is dan het streven om de 
opkomst der grootsteden tegen te gaan 
(decentralisatie dus), de gehuwde vrou
wen uit de bedrijven te weren, het 
meisje naast het fabriekswerk gel�en
heid te bieden zich in het huishouden te 
bekwamen, voor de boeren, die naar de 
industrie worden overgeheveld, een ge
makkelijke overgang te zoeken, kortom 
met dit alles de katholieke gemeenschap 
weer mogelijk te maken, vooral in ons 
Brabantse gewest, waar het een eerste 
eis moet zijn, de gelukkig nog overheer
sende katholieke sfeer te bewaren. 
Het gezonde gezin zal de kern van alle 
welvaart moeten blijven. Hierop zal men 
zich moeten richten bij de voorzienin
gen, aangaande de vrije tijd, woonruim
te, onderwijsvoorzieningen, sport, ont
spanning, maatschappelijke en sociale 
steun en voorzorg: allemaal aspecten 
van belang, maar ook allemaal even zo
veel problemen, die uit de weg geruimd 
zullen moeten worden, willen we van de 
industrialisatie, voor zover die mogelijk 
zal blijken, heil verwachten. 

BIJENHOUDERSBOND 
,,ST. AMBROSIUS". 
De Boxtelse bijenhouders hielden op 
Dinsdag 7 December, de dag van hun 
patroonheilige, St. Ambrosius, een druk
bezochte jaarvergadering, waarop o.a. de 
bestuursverkiezing plaats had. Van de 
twee aftredende leden werd A. v. Grins
ven herkozen, terwijl H. Verhoeven de 
plaats innam van B. van Stekelenburg, 
,!ie deze bnctie wenste neer te leggen. 
Staande de vergadering, die mede door 
een goed verzorgde Brabantse koffietafel 
zeer geanimeerd verliep, gaven zich een 
v:iftirntal leden op voor een binnenkort 
te geven vursus. Uit deze grote deel
name blijkt wel de liefde van de imkers 
vcor hun intEressante vak, waarin een 
verdere bekwaming hun - straks in de 
praktijk - ongetwijfeld ten goede zal 
komen. 
Ook van de gelegenheid om bijensuiker 
voor de voorjaarsleverin� te bestellen, 
werd een bijzonder druk gebruik ge
maakt. 
Met de beste wensen voor een goed ho
ningjaar 1949 ging de vergadering om 
half elf uiteen. 
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f1istorische ··Verrekijker 
DE H. BLOEDPROCESSIE. 

Met de jaarlijkse steeds weer met groter 
luister gehouden H. Bloedprocessie op 
Drievuldigheidszondag, wordt een tra
ditie voortgezet van vele eeuwen. 
Na de vrede van Munster in 1648 is het 
,houden van processies volslagen onmo
gelijk geworden - de H. Bloeddoeken 
moesten in de Zuidelijke Nederlanden 
in, veiligheid worden gebracht - maar 
uit de eerste jaren van de 17e eeuw zijn 
ons enige aantekeningen bewaard geble
ven, welke voor onze kennis van deze 
processie van belang zijn. 
Deze gegevens bevinden zich weeral in 
de in het . gemeente-árchief berustende 
kerkrekeningen van Boxtel. 
Allereerst blijkt er uit dat de processie 
plaats had op Drievuldigheidszondag, 
van ouds de vierdag van het H. Bloed te 
Boxtel, waarop ook de H. Bloeddoeken 
aan den volke werden getoond. 
Wanneer men die dag bedoelt, spreekt 
men van "de kermis" of "de· kermis
dag", in welke woorden toen ongetwij
feld nog een herinnering lag aan de oor
spronkelijke betekenis van kermis n.l. 
kerkmis. Van eigenlijke kermisvermake
lijkheden op die dag blijkt niets, wel dat 
er een ontzaglijke menigte volks die dag 
op de been was, waarvan velen reeds 
's avonds- te voren of des nachts te 
Boxtel aankwamen. Een feestelijke stem
ming zal er zeker wel zijn geweest.-
De processie was een Sacramentspro
cessie, zoals blijkt uit een rekeningspost 
uit het jaar 1610, welke inhoudt dat 
degenen die het "hemelse]" d.i. het bal
dakijn "boven den hochwerdigen heijli
gen Sacrament hadden gedragen opten 
kermis", na afloop van de processie ge
tracteerd werderr op een pot bier. 

VOOR DE MISSIE VAN DE 
WITTE PATERS. 
Opgehaald bij de uitvaart van Elisabeth. 
van Pinksteren-van Nieuwburg door 
Sjaantje Vorstenbosch f 14,65 voor Pater 
v. Gurp.
BURGERLIJKE STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 
van 30 Nov. tot en met 6 Dec. 1948. 
GEBOREN: Jacobus G. J. zoon van W. 
de Punder en H. Th. Leijten - Gijs
berta C. M. G. zoon van H. A. Nooren 
en M. C. Hobbelen - Wilhelmus J. 
zoon van A. v. d. Meijden en J. P. Me
lis - Adrianus G. M. zoon van G. v. 
Rooij en A. M. de Greef - Adrianus 
D. M. zoon van D. v. Helvoort en C.
P. van Wijk
GEHUWD: Wilhelmus A. van Esch en
Wilhelmina de Groot.
OVERLEDEN: Elisabeth van Nieuw
burg, oud 65 jaren, echtgenote van A.
van Pinksteren - Bertus Co�elis Wil
lems, oud 6 weken - Martinus van
Drunen, oud 66 jaren (Liempde) - Ca
tharina Mechtilda Janssen, oud 71 jaren
(religieuse) - Jacobus Hendrikus Cup
pen, oud 57 jaren.

' 

Distributie�Nieuws 

De Directeur ' van de Distributiekring 
's-Hertogenbosch 111aakt het volgende 
bekend. 
Na-uitreiking bonkaarten voedingsmid
delen 901, tabaks-, versnaperingen en 
diversenkaarten QA, QB en QC 901 en 
toeslagkaarten MD 901 - 902 voor a.s. 

en jonge moeders. 
De na-uitreiking van bonkaarten 901, 
tabaks-, versnaperingen- en diversen
kaarten QA 901, QB 901 en QC 901 
alsmede toeslagkaarten MD 901-902 
voor a.s. en jonge moeders vindt voor 
de gem�ente Boxtel, Schijndel, Hel
voirt, Haaren, Liempde en Esch plaats 
op Vrijdag 17 Dec. 1948 v.m. de let-
Voor de gemeenten Boxtel, Schijndel, 
Helvoirt, Haaren, Liempde en Esch 
heeft de na-uitreiking plaats op Vrijdag 
17 December 1948 voormiddag de let
ters A tot en met N en namiddag de 
letters O tot en met Z, in het kantoor 
Burgakker 3 te Boxtel. 

Uitreiking toewijzingen W-bloem aan 
bakkers .. 

In de week van 13 December-18 De
cember 1948 zullen aan bakkers toe
wijzingen W-bloem worden uitgereikt. 
De toewijzingen zijn -bestemd voor het 
verbruik van W-bloem gedurende het 
tijdvak van 19 December 1948 tot en 
met 12 Februari 1949. 
Uitgereikt zal worden: 
1. viermaal het aantal eenheden patent

bloef'!I uitgereikt in de week van 10
-16 Oct. '48.

2. Viermaal het aantal eenheden pa
tentbloem uitgereikt in de week van 17 

-23 Oct. '48.
3. het aantal eenheden W-bloem dat

is uitgereikt als voorschot; 
4. _het aantal eenheden roggemeel, dat

is uitgereikt in de week van 10-16 
Oct. '48. 

5. het aantal eenheden roggemeel, dat
is uitgereikt in de week van 17-23 
Oct. '48. 

Voor het totaal van het aantal genoemd 
onder 1 tot en met 5, worden coupures 
D 155, D 186, D 179, D 187, D182, 
D 190, D 183 en D 191 uitgereikt. 

Bier was de volksdrank bij uitnemend
_heid in die tijd toen in deze streken kof
fie en thee nog niet veel meer dan bij 
geruchte bekend waren. 
Voorts is in de rekening over 1615 ver
meld dat het beeld van "Ons lieff vrou", 
alsmede het beeld van St. Antoniµs wer
den omgedragen en dat er speciale men
sen waren aangewezen om deze beelden 
te beschermen "voer het gedrange". In 
de betreffende rekening is over dat St. 
Antoniusbeeld alleen te lezen "het belt 
v .................. thonis' De puntjes staan 
hier op de plaats waar de muizen in het 
rekeningboek een gat hebben geknaagd. 
Dit moet geschied zijn vóór het gemeen
te-archief in 1892 door mr. A. C. Bon
dan is geordend! 
Voorts geeft laatstvermelde kerkrekening 
aan dat deze processie een omgang was, 
dat de processie dus de kerk verliet en 
daarin ook weer terugkeerde. Uit de 
betreffende post blijkt ook, dat de om
gang opgeluisterd werd met muziek. 
Op de kermisdag 1615 werd n.l. gege
ven aan 5 stadsspeellieden uit Den 
Bosch, die in de Hoogmis en in de om
gang hadden gespeeld, elk 2 gulden en 
11 stuivers. 
In datzelfde jaar komt in de rekening 
ook een post voor volgens welke men 
"te Boxtel' kermis" boven uit de toren 
een geverfde vaan, waarschijnlijk 
van rode kleur - van "canifas" uit
steekt. 
Nog lang is te Boxtel ook een stille om
gang gehouden waarop wij later nog 
eens zullen terugkomen. 
Tijdens de H. Bloed-omgang ontstond in 
het jaar 1540 de grote dorpsbrand, waar
over ook nog enige nieuwe bijzonderhe
den aan het licht zijn gekomen. 

Sociale Verzekeringen 
De ouden van dagen hebben dezer da
gen in verband met de Noodwet Ouder
domsvooq:iening een formulier ter in
vulling van de Raad van Arbeid ont
vangen en zij, die ctit' nog niet in hun be
zit hebben, zullen dit alsnog toegezon
den krijgen. 
De Raad van Arbeid is nl. bevoegd te 
doen onderzoeken of <le feiten en om
standigheden welke tot het toekennen 
der Ouderdomsuitkering hebben geleid, 
wijzigingen hebben ondergaan. 
Beantwoording der vragen en terugzen
ding van het formulier, ondertekend 
door belanghebbende is verplichtend. 
Indien degene aan wie ouderdomsuitke
ring is toegekend, weigert de hem door 
of vanwege de Raad van Arbeid of de 
plaatselijke C,ommissies van Onderzoek 
gastelde vragen te beantwoorden, is de 
Raad van Arbeid bevoegd de Ouder
domsuitkering in te trekken. Bovendien 
is hij strafbaar met hechter,is van ten 
hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 
Erger is er aan toe degene die opzette
lijk onjuiste inlichtingen verstrekt om 
daardoor een hogere uitkering te ont
vangen. Deze wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste vier jaren en 
geldboete van ten hoogste vierduizend 
gulden of een van deze straffen. 
Voorzichtigheid is dus geboden. 
Indien er oudjes zijn, die zelf het for
mulier niet kunnen invullen, dan kunnen 
zij de hulp inroepen van het bureau So
ciale Zaken ten Gemeentehuize alhier. 
Men moet dan echter alle bescheiden 
betrekking hebbende op inkomsten of 
bezittingen, mede nemen, o.a. pensioen
brieven, effecten, spaarbankboekje, 
bankrekeningen, enz. 
Verder kan in de samenstelling van het 
gezin verandering zijn gekomen, door 
overlijden van de echtgenoot(e) of wel 
doordat U met Uw echtgenote niet 
meer samenwoont dan wel gescheiden 
zijt van echt of ·van tafel en bed. 
Bij een eventuële wijziging wordt de 
ouderdomsrente herzien. 
In vele gevallen zal het bezit zijn ver
minderd, doordat men geregeld een aan
val op de spaarbank heeft moeten doen. 
Indien uit de controle is gebleken, dat 
dit geregeld met kleine bedragen is ge
schied ter aanvulling der uitkering of 
wel voor het aanschaffen van noodza
kelijke behoeften, dan kan de verminde
ring van het bezit als normaal worden 
aangemerkt en zal de ouderdomsuitke
ring verhoging ondergaan. Is het bedrag 
beneden f 500,- gedaald, dan zal dit in 
het geheel niet meer worden medegere
kend._ Degenen, die het bovenbedoeld 
formulier zelf invullen of dit iemand 
voor hen laten doen en het dan recht
streeks aan de Raad van Arbeid opzen
den, worden er opmerkzaam op ge-• 
maakt, dat deze formulieren door de 
Raad van Arbeid naar de plaatselijke 
Commissies van Onderzoek worden 
doorgezonden, welke Commissie aan de 
hand van de in 1947 verstrekte gege
vens zal nagaan of een nader onder
zoek noodzakelijk is alvorens zij haar 
àdvies aan de Raad van Arbeid zal 
kunnen geven. 
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ONTSLAGRECHT. 
Vraag. Indien een werknemer een door 
de werkgever aangevoerde dringende 
reden tot ontslag niet erkent, kan hij 
zich tot de burgerrechter wenden. Kan 
het Arbeidsbureau in dit geval de pro
cedure vereenvoudigen door tegen de 
werkgever een proces-verbaal te doen 
opmaken wegens overtreding van het 
Buitengewo.on Besluit arbeidsverhoudin
gen. Artikel 6 van dit besluit bepaalt 
nl. : Het is de werkgever en de werkne
mer verboden, de arbeidsverhouding te 
beëindigen zonder toestemming van de 
Directeur van het Gewestelijk Arbeids
bureau, tenzij er een geldende dringen
de reden is of wel indien het ontslag 
met beider goedvinden plaats vindt. 
De "Vraag is nu echter, of de Economi
sche politierechters, indien de werkne
mer de door werkgever aangevoerde 

dringende reden tot ontslag niet erkent, 
in zo'n geval inderdaad in beoordeling 
van de juistheid van het dringend ontslag 
treden? 
Antwoord. Het verloop is als volgt: De 
economische politierechter zal ongetwij
feld de vraag moeten beantwoorden of 
een dringende reden aanwezig was. Im
mers de werkgever in kwestie wordt 
vervolgd, omdat hij ontslagen heeft zon
der vergunning van de Directeur van 
het Gewestelijk Arbeidsbureau. De werk
gever zal zich erop bero.epen, dat hij 
geen vergunning nodig had, omdat er 
een dringende reden tot ontslag was. 
Door vast te stellen of de werkgever al 
dan niet strafbaar is, zal de rechter de 
juistheid van diens verweer moeten on
derzoeken. Met een veroordeling van de 
werkgever als deze ongelijk heeft, be
hoeft de zaak voor de werknemer even
wel nog niet in orde te zijn. 
Blijft namelijk de werkgever in gebreke 
of onwillig het hem toekomende loon te 
betalen, immers het ontslag was nietig 
en de arbeidsverhouding wordt dus ge
acht voort te duren, dan moet hij zich 
tot de kantonrechter wenden. Wel is het 
bewijs dan voor hem gemakkelijker, om
dat hij daartoe het vonnis van de econo
mische politierechter kan overleggen. 
Omgekeerd heeft de werknemer ontslag 
genomen, niet met goedvinden van de 
werkgever en de economische rechter 
heeft uitgemaakt dat er geen dringende 
reden aanwezig was en de werknemer 
strafbaar is, dan heeft deze eerstens de 
opgelegde straf te accepteren en verder, 
móet hij onmiddellijk aan de oproep van 
de werkgever om weer in dienst te tre- . 
den voldoen. Immers, het ontslag was 
nietig en de arbeidsverhouding wordt 
dus geacht voort te duren. 
Waar ontslagen met onderlinge onenig
heid van werkgever en werknemer niet 
tot de uitzonderlijke gevallen behoort, is 
het voor beiden goed van vorenstaande 
kennis te nemen. 

Tuinbouw 
Het tuinbouwgereedschap is reeds voor 
een groot gedeelte in de bergplaats on
dergebracht. Hoe is het daar terecht 
gekomen? Hebt U het goed schoonge
maakt en voorzien van een laagje vet 
of olie, voordat het in de schuur ver
dween? Niet? Doe het dan direct,· an
der�· komt het straks, in het voorjaar, 

. als een blok roest te voorschijn. Het is 
nu een kleine moeite en in het voorjaar 
hebt }! daar een groot gemak van. 
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Bij het planten van vruchtbomen, moet 
men er vooral op letten, dat men de 
veredelingsplaats ongeveer 10 cm boven 
de grond houdt. Doet men dit niet, dan 
maakt de boom wortels boven de ver
edelingsplaats, waardoor hij op "eigen 
wortel" komt te staan. De invloed van 
de onderstam gaat dan geheel verloren. 
Dit geiclt. vooral voor de zwakke en 
matig sterke -onderstammen, zoals type 
IX, IV en II. Voor bessen geldt daaren
tegen juist het tegenovergestelde. Bes
sen mogen nooit op een stammetje 
staan. Deze plant men zo diep dat een 
gedeelte van de takken (± 5 cm) in de 
grond komen te ·staan. De bessen moe
ten namelijk flink grondscheuten kun
nen maken. Deze hebben we straks no
dig bij het verjongen van de bessen
strllik, 
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Denk eraan, dat knolselderij niet be
stand is tegen vorst. De knollen moeten 
daarom vorstvrij bewaard worden. Het 
beste kunt U de knollen bewaren in een 
kistje met zuiver wit zand. Men steekt 
de knollen uit. Ontdoe ze vervolgens 
van de grote uitgegroeide bladeren. In 
het hart laat men enkele blaadjes staan. 
De wortels mogen eveneens voor een 
groot gedeelte worden weggeno(Ilen. 
Plaats daarna de knollen tegen elkaar 
in een kistje met wit zand. De knollen 
moeten geheel onder het zand zitten, 
om uitdrogen en rimpelen te voorko
men, Zet het kistje daarna in .de kelder, 
of in elk geval op een vorstvrije plaats. 
Af en toe controleren 6f er geen rot in 
optreedt. 
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Ook de prei kan soms door strenge 
wintervorst ernstig worden beschadigd, 
aangezien lang niet alle preirassen win
terhard zijn. Voorzichtigheidshalve kan 
n�en daarom de prei het beste allemaal 
oprooien en dicht bij elkaar opkuilen. 
Dit heeft tot voordeel, dat men bij even
tuele strenge vorst, de hele zaak met 
wat ruigte kan afdekken ... 
Vraag 3: Ik heb met Allerzielen een 
witte potchrysant gekocht. Kan ik deze 
overhouden? Hoe is de naam van deze 
plant? A. B. 
Antwoord: Potchrysanten kunt U inder
daad overhouden. Zodra de plant vol
ledig is uitgebloeid, moet U de stengels 
tot ± 5 cm boven de grond wegsnijden. 
Verder moet U de plant gedurende de 
winter vorstvrij bewaren, op een koele 
plaats. Denk er aan, dat de plant tijdens 
deze bewaring volop van het licht kan 
profiteren. 
In het voorjaar, als de nieuw gevormde 
scheuten ± 7 cm lang zijn, kunt U deze 
stekken. De stekjes moeten worden ge
plant in vochtige luchtige grond. Het is 
zeer· aan te bevelen om over deze grond 
een laagje scherp-zand ter dikte van ± 
½ cm aan te brengen, alvorens men gaat 
stekken. Deze stekjes moeten in een 
warme kamer komen te staan. Als de 
stek wortels heeft gemaakt wordt hij 
opgeplant in een klein. potje. Ongeveer 
half Mei zet men de stekken in een 
grote pot. De grond die hierbij ge
bruikt moet worden is een mengsel van 
bladgrond en oude goed verteerde mest. 
Half om half. Als de plantjes weer volop 
aan de groei zijn, worden ze tot op ± 
7 à 8 cm teruggesneden, om meer ver
takkingen te krijgen. Half Mei zet men 
de potten buiten in de' tuin. Graaf de 
pot gerust helemaal in de grond. 
De naam van deze witte potchrysant is: 
Blanche Poitevine 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 0O.D.C. '.2- Avesteijn 7 - o

O.D.C. 3 - Avesteijn 2 1- 2
Het tweede elftal speelde met Avesteijn. 
De gasten kwamen er niet aan te pas, 
en het werd een dikke overwinning. 
Zeven gaten werden er in het Avesteijn
net geboord. Zelfs om de eer te redden, 
waren de Avesteijners te zwak. Het 3e 
elftal verloor met 2-1 door onbesuisd 
spel, en de nederlaag had met wat goe
de wil voorkomen kunnen worden. Deze 
ontbrak echter bij enkele spelers, en de 
invaller liet in de korte tijd dat hij mee 
mocht spelen zien, hoe het niet moet. 
Het gevolg was, dat de, anderen hiervan 
de dupe werden, door een nederlaag, die 
zoals boven reeds gezegd, niet nodig 
was geweest. 
Het programma voor a.s. Zondag is.: 

O.D.C.-Haarsteeg 
, 

1 Boxtel 2-O.D.C. 2 
Na veertien dagen rust komen de 
O.D.C.ers Zondag weer in het veld, om 
het op te nemen tegen Haarsteeg, die de 
laatste tijd door verschillende eclatante 
overwinningen van zich heeft doen 
spreken. ' 
In deze afdeling 4te!!rSt een geweldige 
spanning, zowel boven als onder aan de 
ranglijst. En het verschil is miniem. 
Voor de kop is een nek aan nek race 
ontstaan tussen Sarto en ODC en voor 
de onderste plaats komen nog 7 vereni
gingen in aanmerking" 
Baardwijk als no drie mag zeker niet uit 
het oog worden verloren en voor de 
twee koplopers is oppassen gewenst. 
Men bekijke de stand maar eens: 
-Sarto 11 6 5 0 17 
O.D.C. 10 7 2 1 16 
Baardwijk 10 5 3 2 13 
Haarsteeg 10 4 2 4 10 
Gilze 11 4 2 5 10 
Vlijm. Boys 12 4 2 6 10 
Korvel t'2 5 0 7 10 
Zaltbommel 11 4 0 7 8 
Ons Vios 12 '3 2 7 8 
Gudok 9 2 2 5 6 
O.D.C.-JUNIOREN. 

27-10 
38-13 
26-14
23-24
26-29
18-27
32-43
15-30
22-26
7-18

De Junioren-Commissie werd uitgebreid 
met de heren Warmerdam en Mulkens. 
Afmeldingen blijven aan hetzelfde adres. 
Thuiswedstrijden zijn: Zaterdag 3 uur: 
ODC 9-Schijndel 8; Zondag 12 uur: 
ODC 4-Wilhelmina 6, terwijl het nog 
ongeslagen ODC 5 om 1 uur een voor
wedstrijd speelt tegen Irene 3. 
Voor de combinatie van Zaterdags ligt 
de competitie voorlopig stil, 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel - Tongelre 2 - 3 
Wilhelmina 3 - Boxtel 2 1 - 3 

Ofschoon de return-match BoxtelTon
gclre voor de thuisclub met e�n hoop
volle 1-0 voorsprong begon en zelfs 
nog een uitgesproken meerderheid in de 
eerste 20 minuten opleverde, moest het 
voor iedereen al eerder duidelijk zijn ge
weest, dat het tegen de jonge, beweeg
lijke Eindhovense ploeg niet voor de 
wind zou blijven gaan. De uiterst ge
vaarlijke speerpunt, die zij in hun aan
val hadden, zou het krampachtig bijeen 
gehouden Boxtelse verdedigingscentrum 
ongetwijfeld nog dodelijk treffen, vóór 
de keurig leidende scheidsrechter Oost 
einde zou heboen gefloten. En zo ge-

. beurde het. 
Toen de bijna enigste uitstekende Box
teI-combinatie op rechts Van Brunschot 
in staat gesteld had een prachtig doe]: 
punt te scoren, liet Tongelre zich nog 
geen minuut later van haar gevaarlijkste 
zijde zien: Razendsnelle, open aanvallen, 
met fantasie geleid en dikwijls gevaar
lijk in de afwerking. Eenmaal moest Jan 
Voets, staande op de doellijn, nog red-

den. Maar ook Boxtel liet ;z:ich toen nog 
niet onbetuigd en alleen de deklat stpnd 
het schot van Timmermans in de weg 
naar een ruimere voorsprong. 
Na twintig minuten spelen, toen Ton
gelre weer eens door de verdediging van 
de thuisclub geflitst was en de bal maar 
niet uit de doelmond weg wilde, maak
ten de Eindhovenaren aan alle geharre
war een einde 1-1. 
Zo bleef het tot de rust. Na de rust zou
den de grotere technische kwaliteiten 
van de gastheren echter eerst goed aan 
het licht treden. Dankbaar gebruik ma
kend ván een ongelukkige elftalwijziging 
van • het gehandicapte Boxtel, rukten zij 
met hun open aanvallen de gehele Box
tel-defensie uit elkaar en er waren al
aardig wat hachelijke situaties aan het 
verdiende doelpunt van de Eindhovense 
· linksbinnen voorafgegaan.
Wat Boxtel ook probeerde, men bleek
niet in staat het zwaartepunt van de 
wedstrijd te verleggen en Tongelre bleef 
gevaarlijker. Maar misschien maakte dat 
haar verdediging wat ov.ermoedig. In elk 
geval : Dekkers kreeg een fraaie kans, 
die hij even -fraai benutte. Heel lang 
was de vreugde van deze gelijkmaker 
niet te proeven, want het I}oxtelse doel 
werd zo hevig bestookt, dat het derde 
en winnende doelpunt van Tongelre 
helemaal geen verrassing meer voor het 
publiek was. 
De kleine opleving, die bij Boxtel een .
kwartier voor het einde te bespeuren
vier, was te zwak en van te korte duur 
om in de stand nog enige wijziging te
brengen.
De beste ploeg had de overwinning en
de zwakste de troost van een sterkere
tegenstander eervol verloren te hebben.
Het tweede elftal moest nog een stevig:.
partij voetbal ten Óeste. geven in de her
togstad om Wilhelmina ervan te over
tuigen,. dat de zege dit _maal mee naar 
Boxtel moest .. 
De, stand:
Tivoli 12 6 5 1 17 23-14
Best Vooruit 12 4 6 2 14 22-19
Tongelre 12 6. 2 4 14 30-22
St. M. -G. 12 4 5 3 13 28-19 
S.C.B. 12 6 1 2 13 26-20 
O.JC. 11 4 5 2 13 17-16 
Udi 11 5 2 4 12 21-23 
Boxtel 11 3 3 5 9 18-20 
Taxandria 12 3 1 8, 7 16-26 
E.S.V. 11 1 2 8 4 15-36 
Boxtel moet nu toch werkelijk op gaan 
passen, want Taxandria schijnt serieuze 
plannen te hebbert om zich uit de ge
vaarlijke zone weg te voetballen. En de 
laatste overwinning werd n.b. behaald 
op een van de leiders, Best Vooruit nl. 
De roodwitters moeten daarom in de 
kortst mogelijke tijd enkele overwinnin
gen in de wacht zien tè slepen. En al is 
Tivoli a.s. Zondag de tegenstander, dat 
mag Boxtel niet kunnen beletten naar de 
overwinning te dingen. Dus: wat meer 
verband in de ploeg gebracht, wat meer 
aandacht gewijd aan het positiespel en, 
omdat het tegen Tivoli is, heel begrij
pelijk hun techniek met techniek-plus 
een-dosis-geestdrift. beantwoord. 
Supporters, die de ontmoeti�g Tivoli
Boxtel willen gaan zien, kunnen zich nog 
opgeven bij J. Lorist, Nieuwstraat 174. 

-o-
Het tweede elftal speelt thuis tegen 
O.D.C. 2. 
,Het- derde gaat Zondag naar het even
eens nog ongeslagen R.K.JV.V. Dat zal 
voetballen worden! 

JUNIOREN-PROGRAMMA 
11 

Avanti 5-Boxtel 5 

Boxtel 6-D.V.G. 4 
12 

Boxtel 4-Rhode 6 

December 1948. 
3 uur
3 uur

December 1948. 
12 uur 

Van ,,BIJ" tot "HONING''
Als wij over een bijenvolk spreken, be
doelen wij daarmee een bijenkolonie, die 
bestaat uit koningin, werkbijen en dar
ren. In iedere kolonie is maar een ko
ningin, die 't gezag voert over het ge
hele bijenvolk. Werkbijen zijn er een 
zeer groot áantal aanwezig; een goed 
bevolkte korf telt pl.m. 20.000 en een 
dubbele kast 30 tot 40.000 arbeidsters. 
Darren (mannelijke bijen) zijn er slechts 
enige honderdtallen aanwezig en dan 
nog maar alleen van half April tot half 
September. De dar wordt geboren uit 
een onbevrucht eitje en in een cel van 
grotere afmeting als die van de werkbij. 
De dar haalt geen honing of stuifmeel 
en neemt ook niet deel aan de werk
zaamheden in korf of kast. Het enige 
nuttige werk dat de dar verricht is het 
bevruchten van de jonge koningin. De 
darren zijn dus dure kostgangers en in 
de kasten wordt het fokken van darren 
beperkt door het aanbrengen van kunst
raat, waarop de grondslag gedrukt is 
voor kleine cellen, waarin onder nor
male omstandigheden alleen werkbijen 
geboren worden. De koningin zorgt 
(naast haar taak als hoofd van 't gezin) 
voor de voortplanting. Zij legt in de 
cellen eén zeer groot aantal eitjes, wat 
in de maanden van April tot en met Juli 
kan oplopen tot 2000 per etmaal. Deze 
eitjes die zich na drie dagen ontwikke
len tot larf, worden door jonge bijen 
(van 4 tot 10 dagen oud) gevoerd met 
een soort pap, die bereid wordt uit ho-

. ning, stuifmeel en sap van melkklieren, 
waarover de jonge bijen beschikken. 
Na de toe dag wordt de cel, die dan 
bijna vol gestopt is met voederbrei, met 
een dekseltje van bijenwas afgesloten en 
na 10 of 11 dagen wordt er een jonge 
bij uit geboren. Ook de koningin krijgt 
van de jonge verpleegsters het eiwitrijke 
voedsel toegediend. Na 10 dagen, wan
neer de 111elkklieren zijn uitgeput, gaan 
de bijen was produceren. Zij nemen ho
ning op, die in de woning aanwezig is, 
zoeken de warmste plek op ·en gaa.n als 
't ware een bol vormen van bijen. Door 
de wanne temperatuur, zetten zich op 't 

achterlijf kleine wasschubjes af, die door 
de oudere generatie verwerkt worden tot 
bijenraat. 
Na deze verschillende soorten van werk
zaamheden, krijgen de bijeen een beurt 
als "wachters" aan 't vlieggat, tegen 
eventuele roverij van vreemde bijen of . 
wespen. 
Na deze functies, die pl.m. 3 weken 
hebben geduurd, gaat 't nijvere bijtje er 
op uit om honing en stuifmeel te halen. 
In de voorzomer worden bezocht fruit-· 
bloemen, koolzaad en veldbloemen; in • 
de zomer de linde en de witte klaver en 
in de nazomer in hoofdzaak de heide. 
Het aantal bloempjes dat een bij per 
vlucht bezoekt hangt af of deze bloem 
overvloedig of weinig nectar afscheidt. 
Men noemt pl.m. 60 bloempjes bij 
iedere vlucht. De bij zuigt het zoete 
vocht uit de bloem en bij het terugke
ren in de kast of korf wordt dit leeg 
gepompt in de cellen. De honing blijft 
nog enige dagen in de cel rijpen (indam
pen) en daarna worden de cellen voor
zien met een dekseltje van zuivere was. 
Het stuifmeel dat de bijen meebrengen 
van • de meeldraden der bloempjes, be
vestigen zij als een klein klontje in de 
korfjes van de achterpote� en wordt 
ook in de cellen opgeslagen, om straks 
door de verpleegsters weer te. worden 
gebruikt 'à]s voedsel voor koningin en 't 
jonge broed. • . 
De verzegelde honing wordt door de 
imker of op een honingverwerkingsbe
drijf door middel van een honingslinger; 
door de middelpuntvliedende kracht 
uit de raat gedreven, terwijl de raat, ge
steund door een netwerk van gaas intact 
blijft en geschikt is om weer aan de 
bijen terug te geven. Na zuivering met 
zeer fijne zeven wordt deze slingerho
ning gevuld in flacons en wordt een 
heerlijk natuurproduct verkregen. 
Zuivere bijenhoning is niet alleen een 
voedingsmiddel bij uitstek, maar bij 
griep, keelaandoening etc. is honing een 
geneesmiddel. 
,,Doet borst of keel door 't 0hoesten pijn, 
Laat honing dan Uw dokter zijn" . ., 

i 
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D.V.G. - H.V.C. (Heesch 3 - 4).

Al spoedig heeft DVG enig overwicht 
- op de gasten en uit een mooie voorzet
van de rechtsbuiten kopt de linksbinnen 
in. 1-0 Hiervan heeft men niet lang 
plezier, want spoedig is het de HVC
linksbinnen die de stand op gelijke voet 
brengt. En even later weet HVC zelfs 
de leiding te nemen. Dan scoort DVG 
weér, maar dit doelpunt wordt wegens 
buitenspel geannuleerd. Dit mag echter 
niet baten want direct daarop is het toch 
weer Liempde, dat doelpunt om hier
mede de stand op gelijke voet te bren- '
gen 2-2. Nog voor de rust neemt DVG 
de leiding door een hard schot van de 
middenvoor, die de bal via een been der 
achterspelers van HVC in het doel ziet 
verdwijnen. 
Na de rust komt DVG er in het eerst
half uur niet aan te pas. Maar de ach
terhoede, met van Kuringen en zeer 
zeker ook de keeper aan het hoofd, laat· 
dan pas zien wat zij waard is. De druk 
wordt echter hoe langer hoe groter en 
hoe men ook werkt en zwoegt, men kon 
het niet meer houden en het wordt 3-3. 
DVC trapt af, maar weer wordt zij op
eigen helft terug gedrongen. Een foutje 
in de achterhoede en de Heesch-mid
denvoor geeft zijn club de leiding. 3-4. 
Dan trekt HVC zich terug en is het al 
DVG wat de klok slaat. Een minuut 
voor het einde komt de DVG-midden
voor vrij voor doel, maar zijn schot gaat 
jammerlijk hoog over. Hiermede komt 
het einde van deze goed en fair ge
speelde wedstrijd, waarin een gelijk spel 
de verhouding beter zou hebben weer-
gegeven. 
Het tweedé elftal kon het ook Zondag
niet bolwerken en verlqor in Berlicum 
van BMC 2 met 5-2. 
Voor a.s. Zondag staat op het program
ma weer een thuiswedstrijd voor DVG. 
Nu speelt men thuis tegen RKSVA uit 
Schijndel. Aanvang 2 uur. 
TAFEL TENNISNIEUWS.
De uitslagen van j.l. Zondag luiden:

Advance 2-Be Fair 5-5 
Advance Dames-Veghel Dames 6-4 
Philips 4-Advance 3 3-7 

Voor de Dames een grote verrassing en 
voor het 2de team een onaangename 
surprise. 
A.s. Zondag
Advance 1-S.I.A. 1 (Maastricht

2,30 bij J. v. Run 
Advance Dames-:--L.ichtflitsen Dames 

4,30 bij J. v. Run 
Philips 2-Advance 2 

Philips 5-Advance 4 
• Voor het eerste team 
rijke wedstrijd welke 
kan en moet worden. 

een zeer belang
echter gewonnen 

I 

Parochie�Agenda 
PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 

Zondag 12 December 1948
De HH. Missen zijn om _half 7, kwart 
voor 8, 9 uur en om half 11 <le Hoog
mis. De H. Mis van 9 uur wor<lt opge
dragen voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. Vandaag gaat 
in alle HH. Missen de 2e schaal voor 
de bizondere noden van het Episcopaat, 
welke bizonder in de milddadigheid van 
de gelovigen, wordt aanbevolen. 
Om kwart voor 12 Mariagarde in de 
kapel op Duinendaal. Hedenavond om 
7 uur Lof met Rozenhoedje. Donderdag 
l6 November begint de noveen tot voor
bereiding op het Hoogfeest van Kerst
mis. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag 
zijn het Quatertemperdagen, geb<;>den 
vasten- en onthoudingsdagen. 
In de Vastenwet is gedispenseerd, niet 
echter in de onthoudingswet, zodat het 
op die dagen verboden is, vlees en jus 
uit vlees te gebruiken. 
Woensdag a.s. wordt de Gulden Mis 
opgedragen ter ere van de H. Maagd, 
om kwart voor 7. 
Donderdagavond om 7 uur Lof met Ro
zenhoedje.· Zate�dag is er gelegenheid 
tot biechten van half 3 tot -4 uur en 
van 6 tot half 8. Dopen iedere dag van 
half 3 tot 3 uur. Deze week wordt· de 
. 3e serie Adventsconferenties gegeven 
des avonds om 8 uur, en wel: voor de 
Vaders en gehuwde mannen Dinsdag
avond; voor allen die vaste verkering 
hebben Woensdagavond; voor de Moe
ders en gehuwde vrouwen Donderdag
avond. 
A.s. Zondag de 1e schaal voor de semi
naries van ons bi,dom. 
Het Kerkbestuur van St. Petrus heeft
besloten ook dit jaar niet tot banken 
en stoelen verpachting over te gaan. 
Om echter tegemoet te komen aan de
bezwaren van degenen, die geen vaste 
plaats kunnen pachten, zullen ook in 
1949 alle plaatsen, ook de verpachte 
plaatsen, op _Zon- en Feestdagen, in de
H. Mis van kwart voor 8 vrij zijn, tegen
betaling van 10 cts. voor de verpachte 
plaatsen in de banken tn stoelen in de 
middengang en in het Priesterkoor. 
Alleen de plaatsen in de banken tegen 
de zijmuren kosten 5 cts. Degenen die 
de gepachte plaatsen wensen -te behou
den ook het volgend jaar, hebben geen 
recht op de plaatsen in de H. Mis van 
kwart voor 8, alleen tegen betaling. 
Op Maandag 20 en Dinsdag 21 Decem
ber a.s. zal er gelegenheid zijn voor hen 
die hun gepachte plaatsen op de ge
noemde voorwaarden willen behouden 
om te betalen: van 9 tot half 12 tege� 
de oude prijs. De verpachte plaatsen 
welke niet betaald worden zullen op
nieuw verpacht worden op' Maandag 3 
Januari na de H. Mis van half 9. Deze 
regeling gaat in op 1 Januari 1949. 
MAANDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Marinus van Laarhoven; z.a. 
gel. H. M�s voor Franciscus Wetzer; H. 
Hartaltaar gel. mndst. voor Josephus 
Schalkx; H. Bloedkapel gel. H. Mis v. 
Johanna Theuwkens-van Dijk; om half 
8 gel. jrgt. voor Antonius Verhoeven; 
z.a. gel. H. Mis voor Barbara van Erp
v. d. Meerendonk; om half 9 gel. H. 
Mis voor de overleden familie de Wijs
van Oerle. 
DINSDAG: om kwart voor 7 gef. gez. 

jrgt. voor Henricus Veroude; z.a. gel. 
H. Mis voor Anna Wetzer-Kluytmans;
H. Hartaltaar gel. mndst. voor Marinus
v. d. Broek; H. Bloedkapel gel. H. Mis
voor Johannes van Rooy vanwege de 
Broederschap van de Gelovige Zielen; 
om half 8 gel. H. Mis voor Harrie v. 
d. Wetering; z.a. gel. mndst. voor Pe
tronella Donders-Bogers; om half .9 
gel. mndst. voor Johapna Kusters- de
Kort. ' 
WOENSDAG: om kwart voor 7 gef. 
gez. jrgt. voor_ Mathilde van Oerle-Rey
nen; z.a. gel. H. Mis voor Franciscus 
Wetzer; H. Hartaltaar gel. jrgt. voor 
Johanna Geerts-Pijnenburg, Gerardus 
de zoon en Johanna de dochte.:-; H.
Bloedkapel gel. H. Mis voor Henri 
Weyers vanwege de Bond van· het H. 
Hart; om half 8 gel. H. Mis voor onze 
jongens in Indië vanwege Maria's Bid
dend Leger; z.a. H. Mis voor Adriana 
van Rumund-Ketelaat's; om half 9 gel. 
H. Mis voor overleden ouders.•
DONDERDAG: om kwart voor 7 gez.
mndst. voor Rosalie de Haas-Selhorst; 
z.a.· gel. mndst. voor Maria v. d. Loo
v. d. Langenberg; H. Hartaltaar gel. H. 
Mis voor Marinus v. d. Gier; H. Bloed
kapel gel. H. Mis voor Hendricus Hob
belen v.w. de H. Familie; om half 8 
gd. jrgt. voor Withelmina Hen11ens; 
z.a. gel. H. Mjs voor Elizabeth de Kort
v. d. Elst in de parochie van het H. 
Hart overleden, vanwege neef en nicht;' 
om half 9 gel. H. Mis voor Tonnie 
Blummel. 
VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. mndst. 
voor Adrianus v. d. Meyden; z.a. gel. 
H. Mis voor Adriana van Rumund-Kete
laars; H. Hartaltaar gel. mndst. voor 
Gerardus van Brunschot; H. Bloedkapel 
gel. .H. Mis voor He·ndrica Cijffers
Bruns; om half 8 gel. H. Mis voor An
tonius van Gastel te Antwerpen over
leden; z.a. gel. jrgt. voor Hendrica v. 
d. Loo-van Esch; om half 9 gel. mndst.
voor Johannes en Louis van Rooij. 
ZATERDAG: om kwart voor 7 gez. 
jrgt. voor Petronella v. d. Sande-v. d. 
Loo; z.a. gel. jrgt. voor Petrus de Laat 
en Jacoba Raaymakers; H. Hartaltaar 
gel. jrgt. voor Catharina van Krieken; 
H. Bloedkapel gel. H. Mis voor Theo
dorus Voets v.w. het Kaartgezelschap 
bij v. d. Aker; om half 8 gel. H. Mis 
voor Franciscus Vencken; z.a. gel. H. 
Mis voor Henri·ëtte Witteveen-Schöne; 
om half 9 gez. jrgt. _ voor Sjaak van 
Vlerken. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: 
Maandag gel. mndst. voor Johannes van 
Boxtel; Dinsdag gel. mndst. voor Jose
fina de Lang; Woensdag gel. mndst. v. 
Wilhelmina van Empel-Jacobs; Donder-

. dag, Vrijdag en Zaterdag gel. H. Mis 
v. Leonardus Renders en Maria Schee
pens de hsvr. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Johannes Antonius van 
der Eerden geb. in de par. van het H. 
Hart en won. in deze parochie en Ever
dina Maria Johanna van Helvoirt geb. • 
te Oss (0.L. Vrouw) en won. in deze 
parochie, waarvan heden de 2e afkondi
ging geschiedt. De gelovigen zijn ver
plicht, de hun bekende huwelijksbeletse
len waarin niet is gedispenseerd, ten 
spoedigste aan de Pa·stoor bekend te 
maken. 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL. 

3e Zondag van de Advent. 

De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 
kwart over 9 en om half 11 de hoogmis 
met volkszang. 

1 e Schaal voor de kerk, 2e schaal voor 
de bijzondere noden. 

Onmiddellijk na de hoogmis Santa
Teresa in de kapel van de Zusters Ursu- • 
linen, en om kwart voor 12 H. Familie 
voor de jongens in de kerk. 

Hedenavond om 7 uur het Lof met 
rozenhoedje voor onze jongens en man
nen in Indië. 
Maandag - feestdag van de H. Lucia, 
maagd en martelares: om 7 uur ter harer 
ere pl. gez. d., opdat de parochie be
vrijd moge blijven van besmettelijke 
ziekten. 

Woensdag: quatertemperdag; tevens 
octaafdag van het -feest van de Onbe
vlekte Ontvangenis van de H. Maagd 
Maria. Om 7 uur pl. gez. GULDEN
MIS: dit is de vanouds in de Neder
landen op deze dag - in de vroege 
ochtend - gevierde Maria-Boodschap
mis, welke later het karakter kreeg van 
,,noodmis", en daarom door de gelo
vigen in grote getale werd bijgewoond, 
om Gods bescherming in te roepen. 

Vrijdag: quatertemperdag, Des avonds 
.om half 8 repetitie zangeressen van de 
H. Familie meisjes.

Zaterdag:_ quatertemperdag. Op deze
dagen is het verboden vleesspijzen te 
gebruiken, ze zijn door de Kerk inge
steld als dagen van gebed en boete tot 
voorbereiding op het Kerstfeest. 
Deze week komen de schoolkinderen 
des middags te biechten. 
En wat betreft het biechten der vol
wassenen, willen wij de gelovigen met 
aandrang verzoeken zo mogelijk hun 
biecht reeds a.s. Zaterdag te spreken, 
en niet allemaal te wachten tot daags 
voor Kerstmis, teneinde de drukte op 
die dag enigszins te verminderen. 
A.s. Zondag: Collecté voor het Semi
narie,_ waarvan de opbrengst moet die
nen om te helpen voorzien in het voort
bestaan van het Seminarie van ons 
Bisdom, en in de studiekosten van be
gaafde candidaten voor het H. Pries
terschap. Deze collecte wordt op ver
zoek van de Bisschop ten dringenste in 
de milddadigheid der gelovigen aanbe
volen. 

ZONDAG, 12 Dec.: 6 uur Ld. voor 
Maria v. d. Langenberg-v. d. Meyden 
v.w. de Broederschap van het H. Hart;
7 uur Ld. voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van onze parochie; 8 uur l.d. 
voor overleden moeder (T.); kwart over 
9 Ld. tot bijzondere intentie (V.); half 
11 Hoogmis voor de levende leden van 
het Broederschap van St. Willibrord. -

MAANDAG, 13 Dec.: 7 uur pl. gez.
d. ter ere van de H. Lucia, om bevrijd
te blijven van besmettelijke ziekten; Ld. 
voor Petrus Pepinus Strijbos; l.d. voor 

Joannes Voermans; kwart voor 8 l.j. 
voor Martinus Joannes Vermeulen; I.m. 
voor Gerardus Roovers; half 9 Ld. voor 
mevrouw Elisabeth van Haeren-Spie
rings. 

DINSDAG, 14 Dec.: 7 uur l.j. (2) 
voor de Zeereerw. Heer Franciscus Jo
sephus Maria Eras, zijn ouders, broers 
en zusters; Ld. voor Anna Doevendans
van Grinsven; Ld. v. Cato v. d. Wouw; 
kwart voor 8 Ld. voor Henricus van 
Woensel en Johanna Spierings; Ld. voor 
Gerardus van Roosmalen en Henrica 
Peynenburg; half 9 Gez. j. voor de heer 
Petrus Spierings. 

WOENSDAG, 15 Dec.: 7 uur pl. gez.
Gulden Mis, gez. j. voor mej. Allegonda 
Spierings-v. d. Boer; Ld. voor Johanna 
Kruyssen-Soeterings; Ld. voor Elisabeth 
Pauwels; kwart voor 8 Ld. voor Johan
nes van Erp en Petronella Kruyssen 
z.e.; Ld. voor Piet Voets v.w. de buurt
vereniging; half 9 l.d. voor de heer Jos.
van Susante. 

DONDERDAG, 16 Dec.: 7 uur Ld. 
voor de overleden familie van Teeffe
len; Ld. voor Rosalia Hermes-Schüller; 
Ld. voor mej. Johanna Kooymans-Strij
bosch; kwart voor 8 l.d. voor Piet Voets 
v.w. de buurt (10e); Ld. voor Harry
Weyers; half 9 l.d. voor Johanna v. d. 
Sande-Merks. 

VRIJDAG, 17 Dec.: 7 uur l.d. voor 
Catharina Coverde-Vermeiren v.w. de 
buurt; l.d. voor de overleden familie 
van Rooy-van Roessel; Ld. voor Lies 
de Kort-v. d. Elst vanwege de buurt; 
kwart voor 8 l.d. voor Martinus van 
Schijndel; l.d. v. Jozephina van Schijn
del-v. d. Mortel; half 9 l.d. voor Wille
brordus van Zeeland. 

ZATERDAG, 18 Dec. 7 uur l.j. voor 
Cornelis van Haaren; Ld. voor mej. Cor
nelia Strijbosch-Peijnenburg; l.j. mej. 
Diny Goossens; kwart voor 8 l.j. voor 
Martinus v. d. Schoot, Joanna z.e. en de 
kinderen; l.j. voor Petrus van Rooy en 
Francina van Rooy-Brouwers z.e.; half 
9 l.j. voor Francyna v. d. Loo-Kluyt
mans. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. 

3de Zondag van de Aveht 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor het wel
zijn der parochie; 10 uur jaarg. voor 
Henricus de Bresser en Cornelia de hsvr. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor de 
leden der Voortllanting des Geloofs.
DINSDAG: hal 8 jaarg. voor Joanna 
v. d. Linden. 1 
WOENSDAG: half 8 jaarg. Clasina v. 
de Linden en Adriana v. d. Linden. 
DONDERDAG: half 8 jaarg. voor Hen
ricus v. Griensven en Wilhelmina de 
hsvr. 
VRIJDAG: half 8 jaarg. voor Henricus 
Heessels, Petronella de hsvr. en Joannes 
Heessels. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Joannes 
v. d. Oetelaar.

Deze week zullen geschieden.
Maandag mndst. voor Cornelis Sl!'helle
kens. Dinsdag mndst. voor Willem v. cl.
Linden. \X/oensdag mndst. voor Adria
nus v. Oorschot. Donderdag mndst. 
voor Adriana v. Kessel. Vrijdag mndst. 
voor Henrica Manders. Zaterdag mndst. 
voor Joannes v. d. Eerden. 
PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 

·'., 3e Zondag v. d. Advent 1948.
ZONDAG: half 8 H. Mis tot intentie 
van de parochianen; 9 uur H. Mis van
wege toneelclub van Orion voor Gerar
dus Leyten; half 11 gez. mndse voor 
Gertruda Manders. De eerste schaal is 
voor onze eigen kerk, 2de voor B. N. 
Half 3 Lof met rozenhoedje om God's 

zegen te verkrijgen over "Orion" en de 
kapel van Stapelen. 
MAANDAG:, half 8 H. Mis tot bijzon
dere intentie; kwart over 8 H .. Mis voor 
Petrus v. Beers en Maria de dochter. 
's Avonds 8 uur vergadering van de St. 
El isabethstichting. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor Hen
drika Renders-v. Kempen; kwart over 8 
jg. voor Franciscus v. Riel en Adriana v. 
Elderen hsvr. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
quatertemper- geboden onthoudings
dagen. 
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor de Heer 
Petrus Johannes Maas en Mevrouw Ma
ria de Werd; kwart over 8 Gulden Mis 
gezongen ter ere van 0. L. Vr. in Blijde 
Verwachting van het H. Kerstkind. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Jo
hanna v. Heerebeek-de Beer; kwart over 
8 H. Mis tot intentie v. d. leden v. d. 
Godvruchtige Vereniging ter· ere v. d. 
H. Theresia.
VRIJDAG: wekelijkse H. Mis voor Ma-· 
ria de Punder-Huige; kwart over 8 we
kelijkse H. Mis voor mej. Anna Maria 
Pijnenburg- v. d. Sande. 
ZATERDAG: half 8 H. Mis voor Bar
bara v. Kasteren, wed. v. Hendrikus Ver
oude; kwart over 8 H. Mis voor onze 
jongens in Indië. Deze H. Mis is van
wege bus in H. Theresia-kapel. 
Biechthoren van half 3 tot 4 uur en van 
5 uur tot half 7, daarna Lof met rozen
hoedje, om het communisme af te weren 
en opbloei van het verenigingsleven op 
katholieke grondslag te verkrijgen. 
Opgehaald voor de Missie bij uitvaart 
van Antonette v. Beers door haar zusje 
Ciska f 10,-. 
30 dagen worden de gebeden verzocht 
voor Gertruda Hubertina Manders en 
Antonetta v. Beers, alhier overleden. 
PAR. ST: JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE 

3e Zondag van de Advent. 
ZONDAG: half 7 I.m. tot welzijn der 
parochie; 8 uur l.j. voor Hendrica v. 
Rijsingen; 10 uur z.j. voor Catharina 
Pijnen burg; 3 uur Lof. 
MAANDAG: 7 uur z. mndst. voor Ma
tinus Traa. 
MAANDAG e� DINSDAG half 8 7e 
voor C0rn. Schoenmakers. 

MAANDAG: 8 uur l.m. voor Mart. v. 
Drunen als overl. lid v. d. Retraite
penning. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Corn. 
v. d. Vleuten; 8 uur I.m. voor Maria
Mart. v. Dijk als overl. lid der proc. 
van Kevelaer. 
WOENSDAG: half 7 z. Gulden Mis tot
welz. der par.; 7 uur z. 7e voor Corn. 
Schoenmakers; 8 uur l. mndst. voor 
Frans v. d. Meijden. 
DONDERDAG: 7 uur z. mnt!st. voor
Ant. v. d. Pas. 
DONDERDAG tot ZATERDAG: half 8
z. 7e. voor Corn. Schoenmakers.
DONDERDAG: 8 uur 1. 7e Marfinus v. 
Drunen. 
VRIJDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. v. 
d. Biggelaar; 8 uur I.m. Mart. der Kin
deren. 
ZATERDAG: 7 uur z.- mndst. voor
Adr. v. Abeelen; 8 uur 1. mndst. voor
Gertruda Petrus Kreyveld.
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor Hen
drica Frans v. Eyndhoven; 8 uur I.m. tot 
welz. der parochie; 10 uur z. 7 e voor 
Corn.' Schoenmakers. 

In de Kapel der Eerw. Zusters: 
Maandag 7 uur I.m. voor Johanna Maria 
Theod. v. d. Meijden. Dinsdag 7 uur 1. 
m. Adr. v. Berkel als over!. lid 0. L.
Vrouw v. d. H. Eik. Woensdag tot Za, 

terdag 7 uur I.m. voor Maria Mart. v_ 
Dijk, n.l.: Woensdag als overl. lid broe
derschap 0. L. Vr.: Moeder van Goed. 
Raad • Donderdag als over!. lid der proc. 
Berg�n-op-Zoom naar Sittard; Vrijdag 
als over!. lid der proc. van Bokhoven;
Zaterdag als over!. lid: H. Willibrord. 
Zondag 7 uur I.m. Mart. v. Drunen als

- over!. lid 0. L. Vr.: Moeder van Goed.
Raad. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het
de quatertemperdagen, geboden vasten
en onthoudingsdagen - in de vastenwet 
is echter gedispenseerd. 
Zaterdag onder de H. Mis van 8 uur
algem. H. Communie der kinderen; de 
jongens komen biechten Donderdagmor
gen 8 uur, de meisjes Vrijdagmorgen 
8 uur. 
30e. Anna Weymer, over!. te Gemonde;
Maria Mart. v. Dijk, over!. te Liempde. 
7e. Mart. v. Drunen en Corn Schoen
makers, over!. te Liempde.
PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH.• 3e Zondag van de Advent.
Vaondaag is het Zondag "Gaudete". 
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 Advents
lof met Rozenhoedje. Na het Lof een 
lied. 
Dinsdag moeten de kinderen van het 5e, 
6e en 7e leerjaar komen biechten. 
Woensdag onder de H. Mis van half 8 
zullen ze gezamenlijk communiceren. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn het 
kwartertemperdagen, geboden vasten- en 
çmtl,_'luding�dagen (in de vasten gedis• 
penseerd). 
Woensdag half 8 Gulden Mis. 
Deze week vanaf Donderdag iedere 
avond om half 8 Lof vanwege de noveen 
voor Kerstmis. 
Zondag a.s. tweede _schaalcollecte voor 
'r Seminarie. 
ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Bijz. In
tentie; half 9 H. Mis voor de lev. en 
over! leden van de R.K. Metaalbewer
kersbond "St. Eloy; 10 uur Hoogmis 
voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Alber-
tus van Rulo. 
DINSDAG: half 8 gez. gef. jrgt. voor 
Henricus van de Laar. 
WOENSDAG: half 8 gez. mn�st. voor 
Henricus van Rulo. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil-
lem Konings. 
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Laurentia 
Konings-van Vessem. 
ZATERDAG: half 8 jrgt. voor Catharina 
Konings. 
Elders: H. Mis voor Cornelia van Oers
v. d. Braak. H. Mis voor Albertus van 
Rulo. H. Mis voor Henricus van Rulo. 
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL.
Zondag 12 December. Deze middag om 
3 uur Vespers en Lof. 
Deze week Woensdag, Donderdag, 
Vrijdag en Zaterdag om 8 uur Lof ter 
voorbereiding van het Kerstfeest. 
Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn 
Quatertemperdagen. Er is gedispenseerd 
in de Vastenwet, maar vlees en jus uit 
vlees zijn op die dafoen verboden.
ZONDAG: om hal 9 H. Mis voor 
Hans Janssens. 
MAANDAG: om 7 uur voor Caspar 
van den Aker; om half 8 voor dokter 
Harry van Dijk te Rotterdam over
leden. 
DINSDAG: om hal( 8 voor dokter 
Harry van Dijk. 
WOENSDAG: om 7 uur tot intentie 
van de Voorplanting des Geloofs; om 
half 8 v. Johanna Feldbrugge-Otterbeek 

Ondergetekende dankt Dokter 
v. Groeningen, de Eerwaarde
Zusters en Verpleegsters van 
het ziekenhuis te Boxtel, voor 
de goede behandeling en ver
zorging van zijn Echtgenote 
tijdens haar ziekte. 

Gevraagd: Hulp in dè huis
houding in 'n gezin van 4 
personen voor hele of halve 
dagen. Brieven onder no. 83. 

Notaris P. Mertens te Boxtel 

P. RUREMONDE

Te koop:' Kinderwagen 
(crême), en Wandelwagentje. 
In zeer goede staat, goed 
model, lage prijs. Bevragen: 

zal aldàar in het Café van A. v. d. Langenberg te Gemonde, 
voor de Fam. J. v. d. Langenberg, voor inzet op MAANDAG 
20 DECEMBER 1948 en voor toewijzing op MAANDAG 
27 DECEMBER telkens nam. 5 uur 

Publiek Verkopen: 
en Kinderen. 

Liempde A 130. 
Molenstraat 19. Het huis bestaande uit twee woningen, erf en tuin te Böxtel,
Te koop een zware Koe, Gemonde 11, kadaster sectie B nrs. 1621 en '1623 samen 
t.b.c.-vrij, driemaal gekalfd, groot 69.60 aren.Gevonden: Portemonnaie met 

inhoud. Terug • te , bekomen 
Julianastraat 29. 
Gevonden: Portemonnaie. 
Tegen adv. kosten terug te 
bekomen: Stationsplein 4. 

Boxtelse Papierhandelaar 
vraagt alle soorten op te rui
men papier, en te koop ge
vraagd aan de hoogste prij
zen alle metalen zoals: koper, 
lood, zink, enz. 
Tevens te koep aangeboden 
een goede bakfiets en een in 
goede staat zijnde stootwagen. 
Adres: F. A. C. v. d. Loo, 
Onrooisestraat 66, Boxtel. 
Te koop bij W. v. Nieuw
burg, Langenberg 12, Boxtel, 
een luxe ruin, 6 jaar, een 
toom zware G.Y.-biggen en 'n 
bouvier, 8 maanden. 
Te koop een toom beste 
G.Y. biggen, waarvan gemerkt 
voor stamboek. P. v. d. Boer, 
Eindhovenseweg 47. 
Gevraagd: zo spoedig moge
lijk, wegens huwelijk der 
'tegenwoordige, een hµlp in de 
huishouding, goed kunnende 
kokeq. Werkster aanwezig. 

Mevr. BORGEMEESTER 
Hinthamerstraat 48, 's Bosch. 
Gevr;aagd een net meisje voor 
dag of dag en nacht. 
Mevr. de Bruin, Molenwijk 3b, 
Boxtel. 

met dracht. 
Barten, Bosscheweg 203. 
Nog_ af te geven enige kleine 
partijtjes diverse gekeurde 
pootaardappelen, meest kleine 
maat. Zaadhandel P. P. van 
Zogchel, Boxtel. 
Te koop een maalkalf, oud 8 
dagen, een paar vette konij
nen en een prima fiets met 4 
nieuwe banden. 
J. Vorstenbosch, Lennisheuvel
114, Boxtel. 
Te koop een als nieuwe rust
stoel, verdraaibaar. 
Rechterstraat 56. 
.Biedt zich aan net R.K. dag
meisje, leeftijd 23 jaar. 
Bevragen: v. Hornstraat 17. 
Te koop een in goede staat 
zijnde Brabantse· kachel. Te 
bevragen: Eindhovenseweg 18. 
Te koop: prima Damesfiets, 
een grote Kerststal met beel
den. Bosscheweg 24. 
Gevraagd tweeliterse weck
flessen. Aanbieding: Molen
straat 19. 
Gevraagd bij J. M. v. Geel
de Koning, Stationstraat 22: 
Net R.K. Winkelmeisje, liefst 
enigszins bekend met naaien. 

• Wegens vertrek te koop:
Radio z.g.a.n. Tongersestraat 
24 A. 

Het Bestuur der N.V. Mij. tot Exploitatie van Hotel van Dijk 
roept de aandeelhouders op voor een 

ALGEMENE VERGADERING 

op DINSDAG 28 DECEMBER '48, des avonds om 8.30 uur 
in een der zalen van Hotel "Riche" 

N.V. Mij. tot Exploitatie van Hotel van Dijk.

Aanvaarding: de woning met tuin in gebruik bij Wed. v. d . 
Langenberg bij betaling koopsom, behoudens eventuele 
vordering; een deel van het land met 15 Maart 1949, ter
wijl de huur van de verhllllrde woning à f 2, - per week is 
voor koper vanaf de week volgend op de dag van betaling 
der koopsom. Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1949. 
Betaling koopsom uiterlijk 27 Maart 1949. Bezichtiging 18 en 
19 December 1948. 

e Wio met Kerstmis on Nieuwjaar Ie k k o r  wil oten, 
e Moet dan zokor Koks niet vergeten. 
e Want dlo levert voor de Disch, 
e Kalkoen, Haas, Gans en al wat lekker is. 

G K O K S 
Pluimvee en Wildhandel 

• Molenstraat 37 • BOXTEL 

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

Algemene Vergadering v· 
IS ' van de 

R.K. Boeren bond
0

va

5

n 

op WOENSDAG 15 DE-
CEMBER, 's avonds om 7 uur 
in de zaal van H. v. Rooij. 
Spreker de Heer van Vlokho- vos, Stationstraat 44 
ven over de "Mechanisatie in 
de Landbouw". Trouwe op
komst wordt verwacht. 

Bezoekt 

a.s. Zondag 12 December de

Kanarie tentoonstelling 
in Café H. VAN ROOIJ, 
Nieuwe Kerkstraat, Boxtel. 
Geopend vanaf 10 uur v.m. 
tot 8 uur n.m. Toegang vrij. 

Accountantskantoor 

H._Cuppen 
Bijkantoor Boxtel 
Prins Bernhardstraat 3:2 

Telefoon 512 
Inrichten, controleren en 
liijhooden v. administraties 
Behandeling van Belastlngzaken 

,, 

___ __jl 



Ook deze week weer voor Uw Dames- en Kinderjaponnen 

WITTEVEEN 
de zaak .....

naar: voor de vrouw met smaak 
Ziet onze speciale étalage's 

Electr. Honingzemerij "Het Zuiden'' 
BOXTEL levert weer de van ouds bekende 

B E K E N D M A K I N G. Hiermede maken wij de bewoners van Boxtel en omgeving bekend, dat wij ons gevestigd hebben als inkopers van oude metalen, oud ijzer, lompen en papier in de 
Tonnen, Waskuipen, Spekkuipen 

vanaf 1 12.

OOK' REPARATIE P. v. d. B R A N D
Hogevonder A 315 

ST. OEDENR ODE

Rechterstraat 18 • Boxtel 

Geëtaleerd 

Eiken Huiskamer 

l · h•• B
Oude machineloods der N.S. DE BESTE 

0 n n esc IJ n O e nwas " s,,:��.:��::,s�:�:.:n:.,!�,�!���
VIEOINGSVR!ENDEII 

Dressoir Uitschuiftafel 2 Fauteuils 4 Stoelen 279.50verkrijgbaar bij de volgende adressen: voorradig. 
Beleefd aanbevelend, P. v.d. Brandt•Bayens, Nieuwe KerkstraatH. v. d. Broek, Merheimstraat Goossens,Hermsen, Breukelsestraat Goossens, v. Osch 6. v. Leeuwenstr. Van Hommelen, Pr. Hendrikstraat A. Janssen, Mijlstraat C. de Jong, Van Hornstraat Kelders, Breukelsestraat Wed. Lenders•Koelhof, Parallelweg Dames de Leijer, Van Hornstraat 

M. A. C. Oliemeulen, RechterstraatW. Paijmans, Hoek Brugstraat Paijmans. • Nieuwe Kerkstraat C. v. d. Sloot, Tongeren 26 a G. v. d, Sloot, Van Horndraat J. van Son, Lennisbeuvel C. Steinmann, Rechterstraat W. v. d. Wetering, StationstraatF. J. Witteveen, Rechterstraat 18 F. J. Witteveen, Rechterstraat 22. Vanaf heden aan de fabriek GEEN particuliere verkoop. 
Katholieke lllustràtie 

Beatrijs 
Panorama Libelle Het agentschap van deze bladen is g e v e s t i g d  bij 

JOH. v. EIJNDHOVEN NIEUWE KERKSTRAAT 44 - BOXTEL 
Voor Kerstmis 

hebben wij grote keuze in Kerstkaarten, 

Keratlopers en •servetten, Menu's, enz. 

Nieuwjaarstijd 
is de tijd voor het aanschaffen van nieuwe 

Kantoors: en Winkelboeken 
Briefordners, Kaartsysteemkastjes, Kantoor• 
agenda's, Zakagenda's, Omlegkalenders, 
Kalenders v. kantoor• en privé,gebruik, enz. U vindt AL LE S op dit gebied in de 

Kantoorboekhandel firma J. P. TIELEN STATIONSTRAAT 
De Verenigde Melkslijters te Boxtel, 

maken bekend: dat in het vervolg geen crediet wordt toegestaan en de gekochte melk 
wekelijks moet worden betaald. Bij niet-betaling wordt geen melk meer geleverd. . 

De Verenigde Melkslljters van Boatel. 

Maandag 13 December 8 uur De Ark 

Toneelgezelschap Willem Hart Opvoering van het Amer�kaanse sensatiedrama: 
GOUD Romantisch spel in 4 bedrijven van Eugen O'Neill 

In de hoofdrol Willem Hart als Kapitein Bartlett Prijzen der plaatsen : le Rang f 2,-; 2e Rang f 1,50; Je Rang f 1,-
'----------------J 

Particuliere Boxtelse Nachtveiligheidsdienst. Belangstellenden die gebruik willen maken van 
de bewakingsdienst kunnen zich hiervoor opgeven bij 

J. A. VAN UDEN, v. Merheimstraat 17

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerk$traat 73, Telef. 450 

Fa. A. Huiskes & Zn., van Salmstraat, Boxtel 
N.V. ORGANON

TE BOXTEL 

u.caaqt: 

v oor haar Verpak kingsafdeling 

enige nette meisjes Aanmelden aan de fabriek LENNISHEUVEL. 

Een gefundeerd 

adviesl 

AAN de hand van onze

uitvoerige gegevens, 

kunnen wij ·nauwkeurig 

voorlichten omtrent be

leggingsmogelijkheden. 

FIRMA 

F. VAN LANSCHOT
BANKIERS 'S-HERT0BENB0SCH 

Sinds 1737 

DEZE WEEK 

Veilig werken 
in onze bedrijf sklediog WIJ BRENGEN DEZE WEEK EEN UITGEBREIDE SORTERING IN PRIMA BEDRIJFSKLEDING. OVERALLS K. L. M. in alle maten 

�i;::;: c::1�:�: � f 14,71 pnma afwerking, ) Ook in jongens overalls, in de leeftijd van 8 tot 14 jaar, ruime sortering. MANCHESTER BROEKEN. 
! BLAUWE DRILL BROEKEN WERKJASJES, enz. 
------------------� ! Als s p eciale reclame zo lang de voorraad strekt bij aankoop van 1 dozijn luiers 
l 

à f 10,96 per dozijn 2 baddoeken en 2 washandjes voor f 3.25 per stel 
Ontvangen een partij prima 
Herencostuums en Winterjassen ZIET ONZE ETALAGES 
Voor al Uw TEXTIEL 

1 

,,:JndenOoieu.aac
11

J Fa. A. P. v. d. BOOMEN-RESINK
! Stationstraat 4 3 - Boxtel ��� 

COMPLEET 

Old finished Slaapkamer Linnenkast Ledikant 2 Nachtkastjes Tafeltje 
BROOD MET l<AAS 

van 

.a.c.vas 

2 Stoelen 
COMPLEET· 279.50

F. J. WITTEVEEN Woninginrichting 
STATIONSSTRAAT 44 ·TEL527 

Voor Kaas en 0:S 

Rechterstraat 22 • Boxtel 
r· � 

Aa·nleg van Electrische-
en gel_uids-installaties 

Reparaties van alle electrische apparaten 

worden vakkundig uitgevoerd door 

VAN BOXTELN.V. 
Bosscheweg 17, Boxtel. Telet. 479 
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l lfoddf'� - Bi1• BOVE ... 1 DEERT 1 0pl,o,e� •• 1"'111111 1 -=n>i~r-:;,:A!T;��·:;::_i kost U slechts 1 
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5 cent per ladder
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BRUYNZEEL keuken. 
huiskamerameublement, PHILlPS 

radio, ANKER Trapnaa,machtne. Slaap,
kamerameublement, INVENTUM electr, fornuis. 

REM'NGTON schrijfmachine, HOLLAND ELECTRO 
stofzuiger, BECKJNG EN BONGERS haard, MIGRO electr, wa:,,

machine, salonameublement, JUNCKER ri1w1elen, ELECTROLUX koelkasten. 
PHILIPS gram, platenwisselaar, INVENTUM straalkachels, PHILISHA VE's. 

schaatsen, ROBINSON schoenen, eet- en ontbijtserviezen. LEERDAM glas
stellen, VAN DELFT poppen- en kinderwagens, voetballen, slee�n. autopeds. 
drlewtelfietsJes. vulpenhouders. theemeubels, boekenkast�n, EDY keukenultrus
ttngen, horloges, wek.kers, kisten sigaren, diverse londer- en gezelschapsspelen.. 

bocl<.en. vulpotloden. edelsmeedwed,. hutshoudelljke artikelen enz. enz, 
TOT AAL S O O PRIJZEN 

OPLOSSINGEN: 

aan het Secr., COWA. Hoomestraat 20. Arnhem. per b11efkaan mer biJplakklog •�n de 
adreszi1de van Q-1 cent aan postzegels boven het . verschuldigde port van 6 cts. lnz.endrrs 
kunm:h ook gebruik maken van een gtro- of, stor'tingsformu1ier door aan c:;le achterzijde de 
oplo>Slng ce vermelden, Giro l 1"167 van de Cowa Ie .Arnhem. Voor toezending trekklngs-
lijSI 15 cts extra, bi1plakken met vermelding van her woord Ujsr In de linkerbovenhoek 
(adreutJd4 • Trekking 31 Ja11, 1949, Beschikking Mln. v. JusL 9 Oct. 1948 2e Afd A 1729, 
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KATHOLIEK 

Kerstmis en Kerstbot>m 
Er is rond Kerstmis al heel wat gêschre• 

, ven over de plaats, die de kerstboom 
toekomt in onze christelijke kerstvie· 
ring. Allerlei opinies • worden er hier 
over op na gehouden, maar het enige 
wat we zeker weten, is, dat de kerst
boom in alle geval veel jonger is dan de 
kerstkribbe en ongeveer dateert vanaf 
de 15e eeuw. Bovendien kunnen we in 
de christelijke traditie van de Kerstli
turgie nergens een spoor vinden van de 
taak van de Kerstboom, waarover boven
dien in de H. Schrift geen enkel spoor 
te vinden is. 
Er zijn er, die beweren, dat de kerst
boom een ovèrblijfsel zijn zou van een 
of ander heidens feest, terwijl anderen 
vertellen, dat hij, als eeuwig groene 
boom, een symbool moet zijn van de 
eeuwig levende Christus als de Boom des 
Levens. 
Hoe het ook zij, de kerstboom is de 
laatste jaren ook in onze katholieke 
streken bij de huiselijke kerstviering 
steeds vaster ingeburgerd, en, eenmaal 
versierd en aangekleed, werkt hij mee 
tot het kweken van de kerstsfeer in de 
• huiselijke kring van ons gezinsleven.
Maar het is dan ook vaak de versiering
van de kerstboom, die ons tegen de borst
stuit en ons eigenlijk van het Kerstge
beuren verwijdert. Maar, zo las ik in
een uitgave van Ons Leekenspel, is het 
dan niet veel aantrekkelijker, om in
plaats van een gekleurde bol een wer
kelijke gekleurde appel erin te hangen?
Of echte noten, die wij gewoonlijk ver
pakken of beschilderen met zilver? Zijn 
er bovendien niet een aantal motieven
en symbolen te vinden, die zelf weer iets 
te denken geven? Zo b.v. engelen met
banderolles, herders, schapen, koningen,
sterren. We zijn te zeer gewoon aan die 
ene engel boven de kerstkribbe en het
1s toch zeker, dat hele wolken van en
gelen op de kerstnacht boven Bethle
hems velderi zweefden. En in plaats van
de glanzende nietszeggende piek, die
we gewoonlijk in de top zien aange
bracht, zou het veel meer spreken, als 
we daar een grote glanzende ster aan
brachten, om te betekenen de grote 
ster, die de Drie Koningen de weg naar
het Goddelijk Kind hebben doen vin
den. \Vanneer we op dergelijke manier
onze kerstboom gaan versieren, zal hij 
ons slechts helpen om de sfeer en de
stemming van het Kerstfeest te vergro
ten en is er ook geen enkele reden aan
wezig, om hem als heidens en onchris
telijk uit onze kers�viering te ve.rbannen.

Plaatselijk Nieuws 
BELANGRIJK 1 
Over sparen en bouwen. 
Belangstellenden herinneren wij aan de 
hedenavond (Vrijdag 17 December 1948) 
om 8 uur in de foyer van "De Ark" 
door het gemeentebestuur belegde bij
eenkomst, waarop de heer F. van Vliet 
uit Eindhoven, lid van de Tweede kamer, 
een uiteenzetting zal geven van de finan
ciële mogelijkheden om in het bezit van 
een eigen woning te geraken. 
Iedereen is welkom. 
Gezien het grote belang van het onder
werp kunnen wij een bezoek aan "De 
Ark'' zeer aanbevelen. 

VEILIG-VERKEER-ZEGEL-ACTIE. 

In de afgelopen weken is een Veilig-Ver
keer-Zegel-Actie·begonnen, waarvan het 
doel eerstens gericht is op de opbouw 
van door oorlogshandelingen het 
zwaarst getroffen instellingen op sociaal 
en cultureel gebied en tweedens op een 
intensieve propaganáa voor vdlig ver
keer. 

• In Boxtel is de verkoop van deze zegels
inmiddels reeds ter hand genomen door 
verschillende verenigingen, terwijl 20
Boxtelse winkeliers dezer dagen begon
nen zijn met het gratis verstrekken van
de zegels (tegen aankoop voor een be
paald bedrag, welbegrepen). 
De bijzonderheden omtrent de werkwijze
van deze actie kan men vinden op de
formulieren, welke bij de winkeliers ver
krijgbaar zijn en waarop 50 zegels ge
plakt moeten worden, wil men aanspraak
maken op een serieprijs. 

KERSTVIERING
DOOR DE KAJOTTERS.

De K.A.J., afd. Boxtel, is voornemens op
Dinsdagavond 28 December een intie
me Kerstavond te geven voor ALLE
leden, d.w.z. zowel voor ouderen en jon
geren, als actieve en niet-actieve
K.A.J.-ers.
Alle jonge arbeiders, die zich in de
Boxtelse Kajottersbeweging verenigd 
hebben, worden die avond in De Ka
juit" verwacht óm, rond . de kribbe een
stemmig Kajotters-Kerstfeest mee t� ma
ken. Allen present dus!

GESLAAGD.

Voor het examen typen slaagden in Den
Bosch: Jo Verheyden, Riet Mandos en
Willy Verrijt.

, 

s 
VOORHEEN BOXTELSCHE COURANT 

WEEKBLAD VOOR BOXTEL EN 

R.K. UITLEENBIBLIOTHEEK 
,,SL PETRUS". 
Na een reorganisatie en aanschaffen van 
een collectie prachtige nieuwe boeken, 
is het de R.K. Uitleenbibliotheek, voor
heen Roomse Cultuur, mogelijk om Vrij
dag a.s. 24 December haar deuren weer 
te openen voor de Boxtelse lezers. 
Voorlopig is de bibliotheek gevestigd in 
het KJ.V.-huis, daar de beschikbare 
ruimte op de Burgakker nog niet vrij
gekomen is. 
In de loop van de volgende week zal er 
huis aan huis in de Parochie St. Petrus 
een circulaire bezorgd worden, waarin 
wij U een en ander zullen mededelen 
omtrent de openingstijden en eventuele 
voorwaarden voor het uitlenen der 
b�kffi. 
Het bestuur vertrouwt, nu het heugelijk 
feit van de heropening onzer biliotheek 
voor de deur staat, dat zij bij de trou
we lezers wederom een warme belang
stelling zal mogen ondervinden en dat 
vele nieuwe lezers deze bibliotheek zul
len bezoeken. 
R.K.J.B. BOXTEL. 
Degenen die wensen deel te nemen aan 
de retraite voor Jonge Boeren, die van 
7-10 Januari gehouden wordt, worden
verzocht zich op te geven bij de Eerw.
Adviseur, Parochie H. Hart, vóór- of op 
Zondag 19 December.
EXAMEN KRAAMVERZORGSTER. 

Op het Maandag 13 dezer afgenomen 
examen voor verwerving van het diplo
ma Kraamverzorgster, zijn geslaagd de 
dames A. v. cl. Boogaard, Boxtel, Annie 
v. d. Heijclen, St. Oedenrode, Mia v. cl.
Kerkhof, Someren, Mien Sturkenboom,
Kerkdriel, Dimphina v. Leijsdonk, Oir
schot en Ria v. cl. Schoot, Oirschot.
Geslaagden proficiat.
,,OUD BOXTEL". 

Wegens de Feestdagen van Kerst
mis en Nieuwjaar is het noodza
kelijk vroeger dan gewoonlijk 
copic voor advertenties af te 
geven. 
Daarom verzoeken 
teerders hiermede 
willen houden. 

wij de adver
rekening te 

TENTOONSTELLING KERSTACTIE 
MARIACONGREGATIE 
ST. PETRUS PAROCHIE. 
Zoals voor de oorlog, heeft de Maria
congrega tie ook dit jaar weer een kerst
actie op touw gezet voor de arme gezin
nen en kinderen van de parochie. 
Verschillende leden hebben zelf hier
toe iets vervaardigd, gebreid of genaaid, 
of zijn aan het zoeken gegaan in hoeken 
en kasten, om met hetgeen ze zelf kon
den missen vrjjwillig af te staan aan de 
arme gezinnen. En zij, die niets kon
den vinden, of die de tijd misten om 
zelf iets te vervaardigen, hebben een 
geldelijke bijdrage gegeven uit sympathie 
voor deze actie. En door deze verschil
lènde bijdragen zijn we .in staat gesteld, 
om velen hierdoor te hulp te komen. 
Op Zondag 19 December zal van de op 
deze manier verzamelde goederen en 
kledingstukken een tentoonstelling wor
den gehouden in het KJV.-huis, waar
bij we in ieder geval rekenen op de al
gemene belangstelling van alle ouders 
van de Congreganisten. Deze tentoon
stelling, waarvan we een bezoek aan 
iedereen warm aanbevelen, is geopend 
na de Hoogmis tot 1 uur. Des middags 
van half 3 tot 6 uur en des avonds na 
het Lof tot 9 uur. Iedereen is er 
welkom!!!! 

BURGERLIJKE .STAND 
DER GEMEENTE BOXTEL 

van 7 Dec. tot en met 13 Dec. 1948.

GEBOREN: Jozephina P. M. dochter 
van H. G. J. Voets en Th. G. C. Cop
peus - Adrianus C. ivi. Tî1. zoon van C. 
A. de Laat en G. Luijpers - Theodorus
J. Fr. H. M. zoon van J. H. Schevelier
en L. A. M. v. d. Boogaard. 
GEHUWD: Petrus Meijs en Antonia H.
C. vari Beers.

Toets der Critiek 

CONCERT ST. CECILIA 
EN ST. PETRUS. 

De waardering van deze internationaal 
bekende componist is wel het beste bre
vet van het succes van deze avond. 
Tot slot bood de voorzitter de dirigent 
een bloemenmand aan. als blijk van 
waardering voor zijn harde werken en 
energiek' volhouden, waaraan Boxtel veel 
dank verschuldigd is. 

,,GOUD" 
Voor een slecht bezette Ark speelde 
het toneelgezelschap van Willem Hart 
Maandag j.l. het Amerikaanse sensatie
drama in vier b.edrijven "Goud" van 
Eugène O' Neil!. 
De vertolking werd zoals gewoonlijk 
volledig gedragen door het voortreffe
lijke spel van Willem Hart als Kapitein 
Bartlett, die aan Natt en Suze puike 
tegenspelers had. 

. De overige spelers kwamen niet boven 
het spelpeil van het middelmatige ama
teurtoneel uit, bleven er soms zelfs ver 
beneden. 
Het stuk bood wat men ervan ver
wachtte: Sensatie, maar ook niets mèèr. 
Alles bijeengenomen: Een voorstelling, 
onbelangrijk om het gegeven, doch ver
dienstelijk vanwege de goede hoogte
punten in de vertolking. 

Actuê1e Citaten 

PLICHT TOT ARMOEDE. 
De kapitaalsvorming in Nederland is 
op het ogenblik te gering. Burger en 
ondernemer wordt sparen onmogelijk 
gemaakt. Desalniettemin zullen wij 
in de toekomst over grote kapitalen 
moeten gaan beschikken. 
Dit is ook socialistische ' theoretici 
niet ontgaan. Zij blijven echter op 
het standpunt staan, dat een individu 
bij voorkeur niet over kapitaal moet 
beschikken en zij verwerpen ook ka
pitaalsvorn1ing door ondernemers, 
omdat zij van mening zijn, dat een 
ondernemer, die uit zijn winst kapi
taal vormt, eigf!nlijk de gemeenschap 
besteelt. 
Van socialistische zijde wordt thans 
het - reeds oude - denkbeeld aan
bevolen, om de ondernemer het recht 
te geven, in zijn bedrijf te sparen, 
mits dat bespaarde aan overheidsbe
schikking onderhevig blijft. 
Tot dergelijke, ingewikkelde en on
zinnige constructies komt men, wan
neer men een individu - onderne
mer of niet - zijn fundamenteelste 
recht wil ontnemen: het recht om 
uit zijn inkomen iets af te zonderen 
en dat als zijn bezit te bewaren. 

OMGEVI NG 

NIEUW LAND 
BINNEN DE EIGEN GRENZEN. 

De Nederlandse mens weet, dat de 
rijkdom van het gezin de· kern van 
een gezonde maatschappij is. En 
daarom is Nederland een zeer kin
derrijk land. De gestaag groeiende 
bevolking brengt echter ook gevaren 
met zich mee; Nederland dreigt bui
ten zijn grenzen te barsten. De Ne
derlandse akkers worden door steden 
verdrongen; het bezit van de boer 
gaat teloor, doordat hij het onder te 
veel zonen verdelen moet. En daar
om trekt de boerenzoon de wereld in 
waar wel plaats voor hem is: Canada, 
Australië, Zuid-Afrika. En hij gedijt 
er, omdat hij van goede'stam is. Maar 
het lançl raakt zijn beste mensen, 
waar het vandaag meer clan ooit be
hoefte aan heeft, kwijt. Voorgoed. 
Maar de Zuid-Oost- en Zuid-West
polcler zijn te duur voor vandaag en 
moeten daarom nog maar wat wach
ten . . . . En de Nederlandse boer 
wordt voor het alternatief geplaatst: 
emigreren of kreperen. Kan men om 
dit te voorkomen een te dure prijs 
betalen? Nonsens. Tien èent- brengen 
geen rente op. Tien millioen, in dit 
werk geïnvesteerd, komen er dubbel 
en dwars weer uit. De Wieringermeer 
ligt er voor de twijfelaars als over
tuigend bewijs. (Elseviers. Weekblad). 

OORLOG ... . 
't Is met oorlog een vreemd geval. 
De mensen, een voor een afge• 
vraagcl, hebben een afkeer van oor
log, ze moeten er niets van hebben, 
ze gruwen ervan. Maar een massa 
mensen te zam_en schijnt de oorlog 
te willen, meer dan eens. Zodat de 
vraag: hoe kunnen ze daaraan toch 
opnieuw beginnen? nutteloos, doel
loos blijkt. 
Was de zaak niet zo ernstig, clan 
zou men er over kunnen spotten, dat 
de "beschaafde" wereld er alles op 
zet, zich het vermogen te verschaf• 
fen om zichzelf te vernietigen op 
korte termijn: Alsof het een sport
num!T!er '.\'::?�: !n re(:orc! tijd, 
_Op dit ogenblik zijn wij weer bezig 
langs de oorlog te schampen, en dát 
we er langs kunnen schampen, daar 
zijn we al blij mee. Al verfoeiden we 
diep deze toestand, die nog altijd 
niet vrede kan heten na vijf jaar oor
log en haast vier jaar na-oorlog. 
Neen, het gebed is niet overbodig, 
nu de lucht nog vol zit met oorlogs
gerucht: dat eindelijk eens over de 
ontredderde wereld de standaard van 
Christus moge uitwaaien. Niet eer
der valt er op een stevige vrede te 
rekenen. Dr. P. C. de Brouwer. 

De Heemkundige Studiekring heeft 
Woensdagavond in de foyer van "De 
Ark" voor haar leden en belangstellen
den de gedurende de laatste vijftig jaar 
in omloop gebrachte ansichtkaarten over 
Boxtel, op het witte <lot!< geprojecteerd. 
De grote verzameling prentbriefkaarten, 
die de Heemkundige Studiekring over 
,,oud Boxtel" aan heeft weten te leggen, 
riep deze avond veel interessante herin
neringen op bij de aanwezigen, getuige 
de genoeglijke discussies, die zich,rond 
de vertoonde clorpsbeelden, uitsponnen. 
In aansluiting op dit "oud Boxtel in 
beeld" gaf de heer De Visser omtrent 
enkele geijkte uitdrukkingen als: ,,Pij
pers veur de kaar!" en "Wè zut, zo'n 
leeg bronolievat !" nog een aardige ver· 
handeling, die mogelijk de herkomst van 
deze zegswijzen zou kunnen verklaren. 
Wij komen hierop in ons volgende num
mer nader terug. 
KANARIEFOKVERENIGING 
,,HET ZUIDEN". 

Het zou ons te ver voeren, wanneer wij 
hier alle werken voor koor en ·soli, wel
ke Dinsdagavond in de Schouwburg , de 
Ark" ten gehore werden gebracht d�or 
de jubilerende zangverenigingen St. 
Caecilia en St. Petrus, afzonderlijk gin
gen beschouwen. Een generaal overzicht 
moge dan voldoende zijn. 

Historische Verrekijker 
Geslaagde zangwedstrijd 
met tentoonstelling. 

Op Zaterdag t t en Zondag 12 Decem
ber hield de Kanariefokvereniging "Het
Zuiden" in café H. van Rooij een zang 
wedstrijd met tentoonstelling, die zich in- • 
een ongewoon grote b�langstelling van 
het Boxtelse publiek heeft mogen ver
heugen. 
Grote belangstelling ging ook uit naar 
de prachtige stand van P. Sluis, welke 
een mooi cachet gaf aan de tentoonstel
ling. Verder waren er, in een door de 
vereniging "Vogelvreuod" ter beschik
king gestelde kooi, fraaie kleurvogels en 
tropische vogels van M. van Grinsven 
en H. v. d. Dungen te bewonderen. 
In de uitslag van de wedstrijd, die wij 
hieronder laten volgen, zijn alleen de 3 
eersten van elke klasse vermeld: 

Gesloten klasse 
Klasse I 4 vogels 
1. G. de Jong met 341 pnt. (te en 2e
meesterzanger met 87 pnt.); 2. B. de
Boer met 322 pnt; 3. G. de Jong met
298 pnt
Klasse II 2 vogels
1. M. v. Grinsven met 157 pnt.; 2. B. de.
Boer met 156 pnt. ;l. B. de Boer met
147 pnt.
Klasse I 1 vogel
1. B. de Boer met 78 pnt. 2. L. Schelle
kens met 75 pnt. 3. G. de Jong met 
72 pnt.

OPEN KLASSE 
Klasse IV 2 vogels 
1. M. v. Grinsven met 165 pnt. (te en
2e meesterzanger). 2. A. Troeyen met
t 53 pnt. 3. J. Hobbelen met 150 pnt.
Klasse V - 1 vogel
1. B. de Boer met~ 81 pnt. 2. H. v. d.
Dun!!en met 78 pnt. 3. 1 Hobbelen met 
75 pnt.

BEKROOND. 
Op de Internationale Pluimveetentoon
stelling van Ornithophilia te Utrecht op 
10, 11 en 12 December, behaalde de 
heer B. de Boer, alhier, met een jonge 
haan Rhode Island Red, een eerste prijs 
Z.Z.G. en twee Ereprijzen. 
KATHOLIEK THUISFRONT 
ST. PETRUS. 
Bij gelegenheid van een feestje bij de fa
milie Poulissen, Rechterstraat, is een be
drag van f 7,50 opgehaald voor Katho
liek Thuisfront. 

De voorzitter, de heer Ch. van Susante, 
opende de uitvoering met een welkom 
aan het publiek en een hartel_ijke geluk
wens aan de beide koren en heel bijzon
der aan de directeur de heer Jac. 
Driessen. 
Het programma bevatte verschillende 
zeer zware koorwerken, die zeer goed 
werden uitgevoerd. Het applaus, dat b.v. 
"IJver" van Claude Debussy oogstte 
toonde aan, dat ook het Boxtels publiek 
een weldadig aandoende waardering 
heeft voor deze muziek, mits deze goed 
vertolkt wordt. Daarnaast trokken ook 
"den Uil" van Diepenbroek, ,,de grote en 
de kleine kat" van dezelfde componist 
en "Finiculie-Finicula" van Denza door 
goede uitvoering de aandacht. 
Het solistisch werk was goed verzorgd. 
Niemand zal ons hier kwalijk nemen dat 
wij vooral respect hebben voor de' 16-
jarige soliste, die een fijne, gevoelvolle 
vertolking gaf van het Vilja-lied, terwijl 
daarnaast ook het Duet uit de Parel
vissers van G. Bizet en de Faust-Walzer 
genoemd mogen worden. 
Wij hadden het genoegeri de opinie te 
horen van de Heer Nico v. d. Linden, 
muzikaal adviseur van de A.V.R.O. Hij 
had waardering voor het publiek dat 
rustig, �ol aandacht geluisterd 'heeft, 
waardenng voor het koor, dat gedisci
plineerd, met liefde en overgave zijn 
taak naar behoren volbracht 
Hij wees op het sociale, opv�edende ele
ment in de muziek, vooral wanneer koren • 
zover komen, dat het publiek er schoon
heid door leert genieten en waarderen. 
De dirigent noemde hij een man vol 
energie met muzikaal talent. Hij zegde 
voor de toekomst alle mogelijke steun 
toe aan de koren en de dirigent. Boxtel 
geniet bekendheid als spoorwegknoop
punt.. .  mogelijk staat het in de toe
komst ook bekend om zijn koren. 
Ook voor het Biltstrijkkwartet had hij 
de hoogste waardering. Hun begeleiding 
was uitstekend en werkte nergens sto
rend, 'n bewijs van het goede aanpas
singsvermogen van de musici. Prachtig 
waren hun uitvoeringen ·van de com
posities van Karl Ditters von Dittersdorf 
en Ludwig van Beethoven. 
Wij hopen, dat wij dit strijkkwartet nog 
dikwijls in onze plaats zullen mogen ont
vangen en van hun goede muziek mo
gen genieten. 

HET BOXTELSE OKSAAL 

,. 

Een oksaal is een gebouwde afsluiting 
tussen het priesterkoor en het schip 
van de kerk. Zulk een koorafsluiting 
trof men vooral aan in de z.g. collegiale 
kerken, dat zijn kerken waarin een ka
pittel was opgericht. Alleen de voo
naamste kerken bezaten zulk een ka
pittel, in onze streek waren het o.m. de 
St. Janskerk in den Bosch en de paro
chiekerken van Eindhoven, Oirschot, St. 
Oedenrode, Hilvarenbeek en Boxtel. 
Het kapittel der St. Petruskerk, opge
richt door de baanderheer en de baan
der vrouwe van Boxtel Henricus van 
Ranst en Henrica van Haaften in den 
jare 1493, bestond uit 9 kanunniken, 
waaronder de kapitteldeken. 
In verband met het zingen der getijden 
door de kanunniken in het priesterkoor 
was het gewenst dit van het overige ge
deelte der kerk af te sluiten. Dit ge
schiedde meestal door een fraai rijkbe
werkt bouwsel, waaronder enige altaren 
werden geplaatst. De Heilige Missen 
voor het volk werden normaal aan een 
der altaren van het oksaal gelezen, daar 
het vrije gezicht vanuit de kerk op het 
hoogaltaar in het priesterkoor geheel 
ontbrak. 
Deze gezichtsbelemmering is in de 19e 
eeuw aanleiding geweest om in verschil
lende kerken het oksaal als sta-in-de
weg op te ruimen. Dit gesechiedde o.m. 
in 's-Hertogenbosch, waar het prachtige 
oksaal, een meesterwerk van Coenraad 
van Noremborch, in 1866 voor f 2700,
is verkocht. Het is sedertdien een der 
meest vermaarde kunstschatten van het 
South-Kensington-Museum in Londen. 
Zo bekend als het Bossche oksaal is, 
zo onbekend is het Boxtelse. 
Zoals uit de betreffende kerkrekening 
blijkt is het oksaal van de St. Petrus
kerk gebouwd in de jaren 1607 en 1608. 
(Dat van den Bosch date,erde uit 1610). 
Het oksaal was klaarblijkelijk van ge
houwen steen. 
Bouwmeester was "meester Mathijs Do
necx, steenhouder". 
De bewaarde kerkrekening, welke loopt 
vanaf 30 November 1607, vermeldt 
enige hem betaalde termijnen, tot een 
totaal van ruim 800 gulden. Het is jam• 
mer dat de voorgaande kerkrekening 

verloren is gegaan, daar in deze onge
twijfeld nog meerdere posten in ver
band met de bouw van het oksaal wer
den verantwoord. Nu kan men zelfs om
trent de totale kosten geen gissing 
maken. 
De steen voor het oksaal werd aange
"voerd uit Maastricht, Pancras Jacobs
sen Kiersman haalde 1700 stuks, Jan 
Joris uit Oirschot 871 pond en Joos 
Huyberts uit "Verkenswerdt'_' 1641 pond. 
Aan vrachtkosten vanaf Maastricht 
werd per kar gemiddeld 9 gulden en 18 
stuiver betaald. 
Het oksaal had ook een tribune of bo
venverdieping, die o.m. gebruikt werd 
om daar in plechtige HH. Missen het 
Evangelie te zingen. 
Deze tribune was belegd met plavuizen. 
Bij de Bossche pottenbakker Cornelis 
Cornelissen wonende "Achter de man
demaekers" werden 680 van deze "pla
veijen" gekocht tegen 25 stuiver de 
honderd. 
De. St. Petruskerk bezat in die tijd twee 
orgels, het grote "organen" dat zich 
achter in de kerk bevond en een klein 
orgel, dat waarschijnlijk op de tribune 
van het oksaal is geplaatst. Dit kleine 
orgel diende speciaal ter opluistering 
der plechtigheden in het priesterkoor. 
Merkwaardig is dat dit oksaal werd ge
bouwd nog vóór het begin van het 
Twaalf-jarig bestand en dat de Repu
bliek blijkbaar reeds zoveel goodwill ge
noot dat de meester Mathijs een termijn 
van t 30 gulden liet betalen in Hollands 
geld, zulks met speciale toestemming 
van Schout en Schepenen. 
Dat Donecx of Donicx een Hollander 
was, is, zijn naam en de nog voortdu
rende oorlogsomstandigheden in aan
merking genomen, niet zeer aanneme
lijk. Zijn naam wijst eerder op Zuid
Nederlandse herkomst. 
Het kostte het kerkbestuur to gulden 
en 15 stuiver om aan de gewenste de
viezen te komen "<loer dat men hem in 
hollandsen geJ.de moste betaelen" en ter 
gelegenheid van het "overtellen" van 
het verschuldigd bedrag heeft meester 
Mathijs met de Schout bij de rendant, 
de penningmeester van het kerkbestuur, • 
ontbeten, waarbij zij voor 9 stuivers aan 
brood en aan bier hebben verteerd. 
Een volgende maal zullen omtrent dit 
oksaal nog nadere bijzonderheden wor• 
den medegedeeld. 

•
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KATHOLIEK THUISFRONT ST. PETRUS 

PAROCHIANEN! 

Stuurt allen een Nieuwjaarswens naar onze jongens in Indië. 
Komt allen enkele adressen (en kaarten) afhalen op Zondag 
19 December a.s. in het KJV-Huis, Prins Bernhardstraat 
(naast Postkantoor). 
Het Bureau is geopend van 11.30 v.m. - 1 uur n.m. 

DistributieoNieuws 

OFFIClëLE BONNENLIJST. 
voor het tijdvak van 19 December 1948 

tot en met 1 Januari 1949. 
Elk der volgende bonnen geeft recht op 
het kopen van: 
Bonnen voor vlees: 
481, 483 Vlees: 100 gram vlees 
482 Vlees 300 gram vlees. 
Alle bonkaarten: 
487 Algemeen 180 gram spijsolie. 
488 Algemeen 250 gram boter of mar-

garine of 200 gram vet. • 
Bonkaarten KA, KB, KC 901 
491 Algemeen 250 gram boter of mar-

garine of 200 gram vet 
492 Algemeen 300 gram kaas of 375 
gram korstloze kaas. 
B 50;, C 507 500 gram boter of mar
garine of 400 gram vet. 
Bonkaarten KD, KE 901. 
497 Algemeen, 125 gram boter of 

margarine of 100 gram vet. 
498 Algemeen• 200 gram kaas of 250 

gram korstloze kaas. 
Tabak- en diversenkaarten QA, QC 901 
01, 02 Tabak, 04 Diversen 2 rantsoe-

nen sigaretten of kerftabak. 
Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZO, ZE, 
MD, MF, MH 901 (bijz. arbeid, 
a.s. moeders en zieken).
Geldig zijn de bonnen van de strook A.
Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. 
Bovenstaande bonnen kunnen reeds op
Vrijdag 17 December a.s. worden ge
bruikt. 
De niet-aangewezen bonnen van strook
4 v;i.r de bonkaarten- 812 kunnen worden 
vernietigd. 

De· Directeur van de • Distributiekring 
's-Her1·ogenbosch maakt het volgende 
bekend. 
Uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 
903, tabakskaarten QA en QC 903 en 

toeslagkaarten MD 903/904 voor 
aanstaande en jonge moeders. 

In het tijdvak van 20 December 1948 tot 
12 Februari 1949 worden de bonkaarten 
voedingsmiddelen 903 uitgereikt, geldig 
voor de periode van 13 Februari tot en 
met 9 April 1949, alsmede tabakskaarten 
903 en toeslagkaarten voor aanstaande 
en jonge moeders aan de bekende kan
toren en uitreiklokalen. Voor de ge
meente 's-Hertogenbosch in het kring
kantoor aan de loketten 9 en 11. 
Voor de juiste dag van afhalen der bon
kaarten wordt het publiek verwezen 
naar de datum, welke afgestempeld is in 
het blanco vakje (naast de inwisselings
bon) aan de voorzijde van de bonkaar
ten voedingsmiddelen 901. 
Uitgereikt worden de kaarten: 
KA, KB en KO, 903 voor niet zelfver

zorgers; 
LA en LB 903 voor zelfverzorgers; 
QA 903 tabakskaarten voor mannelijke 

personen, geboren in '1931 en 
eerder; 

QC 903 tabakskaarten voor vrouwelijke· 
personen, geboren in 1931 en 
eerder; 

MD 903/904 toeslagkaarten voor aan-
staande en jonge moeders. 

Met ingang van de bonkaarten 903 wor
den de leeftijdsgroepen B en C en de 
groepen D en E samengevoegd. 
Tabakskaarten worden uiteraard niet 
uitgereikt aan personen, geboren in 1932 
of later. 
In verband met de samenvoeging van de 
leeftijdsgroepen B en C en de groepen 
D en E zullen op de volgende inwisse-· 
lingsbonnen de daarachter vermelde 
bonkaarten voedingsmiddelen worden 
uitgereikt. 
een inwisselingsbon KA 901 - een bon

kaart KA 903 ; 
een· inwisselingsbon KB· 901 of KC 901 

- een bonkaart KB 903
een inwisselingsbon LA 901 - een bon

kaart LA 903; 
een inwisselingsbon LB of LC 901 

een bonkaart LB 903; 
een inwisselingsbon KO of KE 901 

een bonkaart KO 903. 
Voor een uit te reiken tabakskaart moet 
de bon, welke links onder aan de tabaks
kaart, respectievelijk diversenkaart 901 
voorkomt, worden ingeleverd, derhalve: 
voor een QA 903, de bon "Tabak 07"; 
voor een QC 903, de bon "Diversen 10". 
De bonnen "Tabak 07" en "Diversen 
10", alsmede de inwisselingsbonnen 901 
van de bonkaarten voedingsmiddelen, 
met daaraan bevestigd het strookje, 
waarop de dag van afhalen is afgestem
peld, dienen zonder bonkaarten te wor
den aangeboden. De inwisselingsbonnen, 
welke zich bevinden aan de CA en CB
kaarten, ter verkrijging van toeslagkaar
ten voor aanstaande en jonge moeders, 
mogen niet los worden aangeboden. 
Medegebracht dienen te worden de 
Tweede Distributiestamkaarten, alsmede 
de hierboven genoemde inwisselingsbon
nen en tegenwaarden. 

Attentie. 
Ten behoeve van het publiek volgt on
derstaand nogmaals de openstelling van 
de kantoren en uitreiklokalen uitsluitend 
zoals deze gelden voor de uitreiking van 
bonkaarten. 
's-Hertogenbosch: (kringkantoor) 

van 8.45-12.15' en van 14-17 uur; 
's Zaterdags van 8.15-12.00 uur. 

St. Michielsgestel, Rosmalen, Vlijmen, 
Berlicum, Haaren, Helvoirt Den Dun
gen, Dinther, Heeswijk, Nieuwkuik, 
Haarsteeg, Engelen, Empel en Meer· 
wijk, Cromvoirt, Gemonde en Besselaar: 
van 9.30-12.30 en van 13.30-16.00 uur. 
Vucht: van 9-12.30 en van 14-16 uur; 

's Zaterdags van 9-11.30 uur. 
De uitreiking wordt niet meer zo-

als voorheen gehouden in het derde 
lokaal van het voormalige Segoba
huis, doch in het eerste lokaal van 
genoemd gebouw. 

Boxtel en Schijndel: 
van 9-12.30 en van 14-16.00 uur. 

Liempde: van 9-12.30 uur v.m. 
Esch: van 13.30-15.30 uur n.m.
Wijziging in de inlevering van distribu
tiebescheiden door handelaren e.d. met 

ingang van :2 Januari 1949. 
In verband met een wijziging van de in
leveringsdagen voor handelaren e.d. met 
ingang van 2 Januari 1949, kunnen de 

- handelaren e.d. vanaf 20 December 1948
aan de plaatselijke kantoren en uitreik
lokalen een schema afhalen, waarin staat 
aangegeven op welk tijdstip de consu
mentenbonnen e.d. dienen te worden in
geleverd. 
De handelaren e.d. dienen in hun eigen
belang zich zo spoedig mogelijk in het 
bezit te stellen van eeri schema. 

SPORT-NIEUWS 
K. S. V. ,,O.D.C." 

O.D.C. - Haarsteeg· 9 - 0 

Boxtel :2 -O.D.C. :2 2 - 4 

Schijndel 4 - ODC 3 6 - 0 
De drie kopploegen in de 3e klasse 

Afd. C blijven winnen. 
In de kop van de ranglijst kwam geen 
verandering. Sarto won de moeilijke uit
wedstrijd in Vlijmen met 4-1. Baard
wijk maakte Gudok met dezelfde cijfers 
in, en ODC bezorgde Haarsteeg een 
verpletterende nederlaag 9-0. Gudok 
bleef in het bezit van de rode lantaarn. 
Ons Vios haalde twee kostbare punten 
binnen door van K0t·vel te winnen en 
Gilze won in Zalt-Bommel, dat na de 
geweldige start van drie overwinningen 
nu in het hoekje is gekomen waar de 
slagen vallen, en reeds in het rode licht 
staat van Gudok's lantaarn. 
Het programma van a.s. Zondag en met 
betrekking tot het leidende peleton, is 
van die aard, dat mogelijk nog wel geen 
veranderingen van plaatsen tot gevolg 
zal hebben, maar dat wel van grote in
vloed zal zijn op het verdere verloop 
van de competitie. 

O.D.C. -Haarsteeg
ODC in optima forma. Zo troffen het 
de jongens uit Haarsteeg j.l. Zondag. 
Waren de onderdelen techniek en tac
tiek reeds beter verzorgd als bij de gas
ten. Nu werd bovendien nog een tempo 
gespeeld, waartegen Haarsteeg machte·
loos stond. Het duurde nog wel een 
kwartier eer de doelpunten regen begon, 
en het moet gezegd, dat het Haarsteeg 
was die de eerste serieuze kans kreeg, 
om de score te openen. Toen was het 
Hazenberg die die eer voor zich opeiste. 
Met een prachtige kopbal in het uiterste 
hoekje maakte hij het begin. 
Het hek was van de dam, en met de rust 
was de stand 3-0, resp. door toedoen 
van Schalks en Pennings. 
Zijn wij er zo langzamerhand aan ge
wend geraakt, dat bij een dergelijke 
voorsprong de ODC'ers de zaken in de 
regel wat kalm op nemen. Zondag j.l. 
begonnen elf opgefriste ODC-ers de 
tweede helft, met het consigne, de 
tegenpartij volkomen af te maken. 
De tegenwoordigheid van "de Baas" zal 
hier wel nie"t vreemd aan zijn geweest. 
Het zou te veel zijn om elk doelpunt 
afzonderlijk te vermelden. Laat ons vol
sta.an met te zeggen, dat er geen enkele 
soff-goal bij was, en meestal ontstaan, 
door goed opbouwend spel van de ach
terhoede, waarna de voorhoede wel
voor de afwerking zorgde. 
Zo scoorde Pennings uit een over
stapje van Theo; v. d. Boogaard uit een 
van Pennings, en Schalks, toen Hazen
berg en Pennings beiden· tactisch lieten 
lopen. Op deze manier werd Haarsteeg 
van de stukken gespeeld en het sluitstuk 
was dat Schalks de Haarsteeg doelman 
nog eenmaal volkomen "groggy" schoot. 
Het tweede, ondanks het gemis van de 
kleine Scheepers, deed eveneens prach
tig werk en klopte de Boxtel dito's met 
4-2
Het ·3e elftal viel uit de toon en verloor
in Schijndel met een half dozijn doel
punten. 
Het programma voor a.s. Zondag: 

Baardwijk O.D.C. 
O.D.C. 2-Den Dungen
O.D.C. 3-Schijndel 4

Holland- België 13 Maart 1949. 
Zoals bekend, worden hiervoor door de 
K.N.V.B. aan de verenigingen een be
perkt aantal kaarten beschikbaar gesteld. 
De spelers hebben vanzelfsprekend 
voorrang. Mochten er echter kaarteri 
overblijven, dan komen andere mensen 
daan,oor in aanmerking. Voor de goede 
g�,1g van zaken is het noodzakelijk dat 
men 1ijàii,; weet hoeveel kaarten er even
tueel moeten worden aangevraagd. Al 
staat het bij voorbaat vast, dat de vraag 
het aanbod verre overtreft. 
\Vil men echter kans maken, om een 
kaart te bc•11<1chtigen, dan kan men zich • 
opge\en tot uiterlijk KERSTMIS. Men 
ne,ne l11erw1•1 goede nota, dit geldt zo
wel voor de spelers als voor de sup
porters. 
De entreeprijzen voor deze, wedstrijd 
variëren tussen 5 en 1 gulden. Volledig-· 
heidshalve moet worden vermeld, dat 
ook hierin de K.N.Y.B. alleen de be
slissing heeft en, dat men zeer dikwijls 
andere kaarten krijgt dan men heeft ge
vraagd. Men geve zich echter tijdig op, 
want die het eerst komt, het eerst maalt. 

O.D.C.-JUNIOREN.
Van het programma van vorige week 
verdient vermelding de wedstrijd van 
het A-elftal tegen Wilhelmina A. In een 
keurig gespeelde wedstrijd, zoals wij er 
in geen jaren een van onze jeugdelftal
len zagen· werd het sterker geachte Wil
helmina finaal overspeeld en met liefst 
5-0 gekloP.t,
Het B-elftal had tegen de veel lichtere 
spelertjes van Irene weinig moeite haar 
ongeslagen record te handhaven. Beide 
elftallen spelen Zondag de returnmatch. 
Het thuisprogramma luidt: 
Zaterdag 3 uur: O.D.C. 8-Boxtel 6 
Zondag 12 uur: O.D.C. 6-Zwaluw 9. 

BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 
Boxtel :2 -O.D.C. :2 :2 -4 
Tivoli -Boxtel :2 -1 

Bijna negentig volle minuten is Tivoli's 
fraaie leidende positie ernstig in gevaar 
geweest, want tot 7 minuten voor het 
einde had Boxtel een 1-0 voorsprong 
weten te behouden. Doch toen Leyten 
de • zeldzame fout maakte om een uit
trap slecht te nemen, belandde de bal
voor een vrijstaande Tivoli-man, die wei
nig moeite had met scoren. En toen 
Timmermans, die zîch aan zijn nieuwe 
omgeving zo uitstekend had aangepast, 
de bal wat later in het beruchte gebied 
met de hand bewerkte, sprak Tivoli's 
beste schutter het vonnis over Boxtel uit. 
Het luidde: ,,Een onverdiende neder-
laag!" 
Onverdiend, want de totaal gewijzigde 
Boxtel-ploeg had tegenover de groot
meester in deze afdeling geen krimp ge
geven. De achterhoede was - met Pas
toors aan het hoofd, W. v. d. Meyden 
als nieuwe stopper, Timmermans als be
trouwbare nieuwe back, en de overige 
achteÎ'spelers als· prima assistenten - in
solide vorm. In de voorhoede deden de 
nieuwelingen (als we Fr. van Heesch en 
P. van Weert zo nog mogen heten) het
best. Van Weert scoorde zelfs het mooi
ste doelpunt van de wedstrijd. 

• Maar als we lof toe gaan zwaaien, moe
ten we dit toch op de-eerste-de-beste 
plaats doen aan het gehele team, dat 
met deze wedstrijd getoond heeft, be
slist beneden haar stand te leven op de 
achtste plaats van de ranglijst. Voor zulk 
'n homogeen ploegje zijn betere resul
taten (successen dus!) weggelegd. En als 
men Zondag in dezelfde vorm verkeert, 
als de spelers elkaars tekorten weer met 
dezelfde ijver aanvullen, als het spel even 
veelzijdig (technisch, tactisch en enthou
siast) is, dan loopt ook een ploeg als 
Bata het gevaar de kous op de kop te 
krijgen. Zondag kan hiervoor reeds het 
bewijs geleverd worden. 
Tivolie 13 7 5 1 
Tongelre 13 7 2 4 
St. M. Gestel 13 5 5 3 
S.C.B. 13 7 1 2 
Best Vooruit 13 4 6 3 
O.J.C. 12 4 5 3 

Udi 12 5 3 4 
Boxtel 12 3 3 6 
Taxandria 13 3 1 9 
E.S.V. 12 1 3 8 

19 25-15 
16 32-23 
15 30-20 
15 28-20 
14 22-21 
13 18-18 
13 22-24 

9 19-22 
7 17-28 
5 16-37 

Tongelre's resultaten zijn ongewijzigd in 
deze standenlijst opgenomen, in afwach
ting op de beslissing van de K.N.V.B. 
inzake de wedstrijden, waarin men met 
een ongerechtigde speler is uitgekomen. 

We waren intussen ook nog in de gele
genheid om de Boxtel- en ODC-reser-

. ves aan het werk te zien. ODC onder
scheidde zich van Boxtel met beter 
ploegverband en grotere technische kwa
liteiten. Boxtel daarentegen kon de juiste 
slagorde niet vinden en zo kon ODC 
een verdiende overwinning boeken. 
Het derde maakte een vergeefse reis 
naar Den Bosch, waar de scheidsrechter 
op zich liet wachten. 

A.s. Zondag neemt Boxtel het op tegen
SC�, een ploeg, die haar technische kwa
liteiten heeft, doch die niet 'over zo'n 
bijster sterk moreel beschikt, zodat 
enthousiaste tegenstanders de Bata-lui 
nogal eens de voet dwars hebben kun
nen zetten. 
Hoe zal Boxtel zich weren?
Het tweede en derde elftal gaat naar
Berlicum, 'waar voor dJ punten degelijk 
gevoetbald zal moeten worden. 

Junioren programma • 
Zaterdag 18 December: 

Boxtel 5-O.D.C. 7 
O.D.C. 8-Boxtel 6

Zondag 19 December: 
Boxtel 4-Avanti 4 

Uitslagen Zondag 12 December: 
Avanti 5-Boxtel 5 1-2
Boxtel 6-D.V.G. 4 1-4
Boxtel 4-Rhode 6 1-2

D.V.G.-AVANTI 3-1 

In een spannende, maar faire kamp heeft 
DVG eindelijk eens kans gezien haar 
tweede overwinning in deze competitie 
in de wacht te slepen. En dan nog wel 
op Avanti uit Schijndel, dat met een vast 
voornemen om te winnen naar Liempde 
was gekomen. 
Reeds in de eerste minuten, nadat· Avan
ti heeft afgetrapt, opent de DVG-mid
voor de score 1-0. Dan komt "Avanti" 
met een beetje voordeel van de wind 
iets meer in de aanval en de DVG-kee
per moet soms handelend optreden, als 
de vlugge Schijndelbuitenspelers enige 
schoten lossen. Maar ook aan de andere 
kant gaat het er soms warm naar toe. 
En hadden in deze periode de DVG
spele.rs niet zo dikwijls off-side gestaan) 
(ofschoon dit wel eens betwijfeld mocht 
worden), dan was Avanti met de rust 
reeds een g�slagen ploeg gewee·st. Uit 
een van de weinige goed opgebouwde 
aanvallen van Avanti, làst nu de rechts
binnen een goed schot, dat Van den 
Boer te machtig bleek en met een gelijke 
stand komt de rust. 
Na de thee en de aftrap van DVG, on
middellijk een vliegende aanval en onze 
midvoor geeft met een onhoudbaar 
schot opnieuw zijn club de leiding. En 
dan pas ziet men iets wat men in de 

vorige wedstrijden gemist heeft. DVG 
trekt niet terug, integendeel, alles wordt 
in de aanval gegooid en de binnenspe
lers, met de kanthalfs, beheersen het 
middenveld. DVG krijgt enige opgeleg
de kansen, maar telkens strandt men op 
de een of andere Avanti-speler. Ook 
rukt Schijndel zich nu en dan even los 
en het DVG-doel wordt dan heftig be
stookt. Bij een mooie voorzet van rechts 
schiet de Avanti midvoor in en dé 
Schijndelaanhang juicht reeds, maar daar 
is dan • als laatste instantie nog . v. d. 
Boer, die weer als van ouds op schitte
rende wijze zijn doel schoon houdt. 
Zes minuten voor het einde een mooie 
aanval van DVG, die met een hard dia
gonaal schot door de rechtsbinnen beslo
ten wordt. De overwinning staat veilig 
en de resterende tijd is -het alles DVG 
wat de klok slaat" De stand blijft 3-1. 
Het tweede elftal verloor weer eens, nu 
van Avanti 3 met 3-6. 
Dan de junioren B. Deze jongens voet
ballen er lustig op los. Zaterdag j.l. bon
den zij ODC weer aan hun zege-kar. 
Ze staan thans onbedreigd aan de kop. 
Houdt zo vol jongens! 
A.s. Zondag staat voor DVG I de uit
wedstrijd tegen Drunen en voor DVG 2 
de thuiswedstrijd tegen RKJVV op het 
.programma. 

R.K.S.V. ,,BOXTEL", Afd. Korfbal. 

ken, dat beneden deze 25 cm de grond 
steeds vast ïs. De grond waarop men 
vruchtbomen plant moet daarom min
stens een ½ meter diep bewerkt wor
den Komt er in de grond een harde
laag voor, welke minder dan 1 meter
diep zit, dan dient deze te worden ge
broken. Een diepe grondbewerking na
het planten is niet meer mogelijk. Het
behoeft natuurlijk geen betoog, dat bij
deze grondbewerking een }linke hoe
veelheid stalmest dient te worden aan
gewend. 

De behandeling van de bomen voor 
· het planten:

Wanneer er knobbels op de wortels 
voorkomen, dienen deze te worden ver
wijderd. Beschadigde wortelstukken wor-
den eveneens weggesneden. Dichte bos- . 
sen van dunne wortels moeten wat wor-
den uitgedund. 

Het plantmateriaal: 
Het is natuurlijk -zaak, dat we goed 
plantmateriaal aanschaffen. Wanneer we
boompjes kopen voorzien van een 
boomstrookje van dt N.AK.B. (Neder
landse Algemene Keuringsdienst Boom
kwekerijgewassen) zijn we gewaarborgd 
dat we soortecht plantmateriaal hebben 
aangeschaft. 
Welke rassen en afstanden we moeten 
nemen is moeilijk aan te geven. Hierin 
kan men zich het beste laten adviseren 
door de boomkweker. Betreft het • een 
aanplant van enige omvang, vraag dan 
een plantschema aan bij de Tuinbouw
voorlichtingsdienst. 

Boxtel -J.P.S. 2 8 - 2 
Na een rustperiode van 4 weken ver
scheen Boxtel weer eens op het korf
balveld, om de strijd aan te binden tegen 
J.P.S. 2 uit Tilburg. JP.S. trof Boxtel in 
een buitengewoon goede vonh en moest 
met een 8-2 nederlaag genoegen 
nemen. De g�hele wedstrijd speelde 
Boxtel zeker een klasse beter dan JP.S. 
en had dan ook vrij spoedig eèh 3-0 
voorsprong. Toen was 'het de beurt aan 
J. • P. S. Door een goed schot werd de
stand op 3-1 gebracht. Voor de rust 
wist Boxtel nog éénmaal te doelen 4-1. 
·Na de rust zagen en Boxtel en JP.S.
kans evenveel doelpunten te scoren als 
voor de rust, zodat de eindstand 8-2 
in het voordeel van Boxtel werd. 

• 
Het planten. ' 

Diepe plantgaten maken is na een goede 
grondbewerking niet nodig,- ja zelfs scha
delijk. Het ouderwetse gebruik om 
plantgaten te maken van - soms zelfs 
1 m3 is geheel funest, doorilat de grond 
dan later zoveel bijzakt, dat de boom in 
een laagte komt te staan, Bij zware 
�genval staan deze laagten steeds vol 
water zodat de bomen voortdurend in 
een �odderpoel staan. 

Voor a.s. Zondag staat er voor Boxtel
een zwaardere opgave op het program
ma, n.l. Boxtel-Oranje Wit 2. Uit werd
hiervan met 7-1 verloren, doch Boxtel 
is belust op revanche en zal al het no
dige doen om de puntjes in Boxtel te 
houden. Wanneer er even goed gespeeld 
wordt als j.l. Zaterda·g, dan mogen wij 
aannemen, dat Boxtel een overwinning
zal behalen. 
Dames en heren, veel succes voor a.s.
Zondag en denkt om de 2e plaats. 
Boxtel-Oranje Wit 2 aanvang 12 uur.

TAFEL TENNISNJEUWS.
De uitslagen van j.l. Zondag luidden:
Advance 1-S.I.A. 1 (Maastricht) 5'-5
Philips 2-Advance 2 2-8 
Philips 5-Advance 4 9-1 
Voor het eerste team is dit wel een ge
weldige tegenvaller, temeer, daar deze 
uitslag zich in het begin van de wed
strijd niet liet aanzien. .R. Steinmann speelde zoals altijd, weer
zeet constant, terwijl J. Moerdijk er dit
m·aal geheel "uit" was. 
Bij Advance 4 wist alleen J. Hurks de 
eer te redden. 

Zondag a.s. 
Picus1-Advance 1 
Advance Dames-Lichtflitsen Dames. 
Na deze wedstrijden zit er voor alle 
teams de halve competitie op. Advance 
1 en 2 staan beide op de tweede plaats, 
Advance 3 staat middenin en het 4e 
team en de Dames staan onderaan en 
blijken te zwak voor deze klasse. 

2e' Kerstd�g 26 Dec. worden wederom 
de Boxtelse tafeltennis Kampioenschap
pen gehouden, ditmaal in de gymnas
tiekzaal van de St. Petrusschool op 
Burgakker. 
Elke Boxtelse ingezetene kan hieraan 
deelnemen. Inlichtingen en opgave tot 
deelname kan geschieden bij de Secr. 
Rechterstraat 6 en bij de Penningmees
ter, Stationstraat 71. 
Inschrijfgeld f 1,- per persoon. 
Op de te spelen wedstrijden komen we 
volgende week • terug met een voorbe
schouwing. 

Tuinbouw 
HET PLANTEN

VAN VRUCHTBOMEN. 
Ongetwijfeld zullen vele van onze lezers 
het voornemen hebben, om dit seizoen 
nieuwe fruitbomen aan te planten. Ten 
behoeve van deze mensen volgen hier
onder enkele dingen waarop men vóór 
en tijdens het planten dient te letten. 
Ervaren fruittelers zeggen: Wat in het 
voorjaar geplant wordt kan groeien, 
maar wat in het najaar geplant wordt 
moet groeien.· Hieruit kan men conclu
deren, dat vroeg planten de beste resul
taten geeft. Dit is ook eenvoudig te ver
klaren. De boom welke' in het najaar 
geplant is, begint nog voor het invallen 
van strenge vorst met het overgroeien 
der gemaakte wonden aan de wortels. 
Deze wonden worden dan met een laag
je callus bedekt, terwijl er zelfs nog 
nieuwe wortelpuntjes worden gevormd, 
vóór de winter. Dit heeft tot voordeel 
dat de boom in het voorjaar "vast stàat" 
zodat de groei direct kan aanvangen. 
Wordt de boom echter in het voorjaar 
geplant, dan heeft de boom toch de
zelfde tijd nodig om zich te herstellen, 
zodat de groei pas later kan aanvan
gen. Een ander voordeel is, dat men bij 
het planten in het najaar minder gevaar 
heeft dat men de structuur van de grond 
bederft. Door de wintervorst wordt de 
vastgetrapte grond weer volkomen ver
kruimeld. 
De grondbewerking vóór het planten: 
Voor het planten is een diepe grondbe
werking noodzakelijk. Normaal wordt 
de grond steeds één steek diep bewerkt 
d.i. 20 à 25 cm. In de practijk is geble-

Het plantgat maakt men daarom slechts 
iets groter dan het wortelgestel van 
de boom. Voordat we het plantgat dicht 
maken spreiden we de wortels goed uit. 
De bomen worden ongeveer op de
zelfde diepte geplant als ze in de kwe� 
kerij gestaan· hebben. Houdt in ieder 
geval de veredelingsplaats pl.m. 10 cm 
boven de grond. • G. H. 

PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL 
Zondag 19 December· 1948

De H.H. Missen zijn om half 7, kwart 
voor 8 9 uur en om half 11 de Hoog
mis, die wordt opgedragen voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van de• 
parochie. Vandaag gaat in alle H.H. Mis
sen de 2e schaal voor ële bizondere no
den van het Episcopaat, terwijl de te 
schaalcollecte gehouden wordt -voór de 
seminaries in ç,ns bisdom, welke beide 
collectes wij ten zeerste in uwe mild
dadigheid aanbevelen. 
Hedenavond om 7 uur Lof met rozen-
hoedje. , 

• Vandaag houdt de Mariacongregatie
van onze parochie een tentoonstelling 
van zelfvervaardigde goederen voor de
arme· gezinnen van onze parochie. De�e 
tentoonstelling is geopend na de Hoog
mis tot 1 uur, van half 3 tot 6 en na het 
Lof tot 9 uur. 
Deze week wordt de laatste serie Ad
ventsconferenties gegeven des avonds 
om 8 uur, en wel:· Voor de Vaders en 
gehuwde mannen Dinsdagavond; voor 
allen die vaste verkering hebben Woens
dagavond; Voor de Moeders en gehuw
de vrouwen Donderdagavond. 
Donderdagavond is het om 7 uur Lof
met Rozenhoedje. Om daags voor Kerst
mis een te grote drukte met het biech
ten te voorkomen, zal er vanaf Maandag 
gelegenheid gegeven worden tot biech
ten: Iedere morgen onder de H.H. Mis� 
sen. Wij sporen de gelovigen aap, om 
hiervan ook zoveel mogelijk gebruik te 
maken. Vrijdag 24 December, vigiliedjlg 
van het Hoogfeest van Kerstmis, gebo
den vasten en onthoudingsdag. In de 
vastenwet is gedispenseerd, niet �chter 
in de onthoudingswet, zodat het op die 
dag verboden is vlees en jus uit vlees te 
gebruiken. Or deze dag des middags 
om 5 uur za volgens oud gebruik het
Kerstfeest- plechtig worden ingeluid.
Zaterdag 25 December: Hoogfeest van
Kerstmis. De H.H. Missen zijn om 4
uur, om 7 uur en om half 10. De plech
tige Nachtmis zal worden opgedragen 
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Onder de stille H.H ..
Missen en na de plechtige H. Mis van 
4 uur worden door alle gelovigen kerst
liederen gezongen. De tweede H. Mis 
van het tweede drietal is met volkszang ..
Daarom wordt iedereen verzocht . de 
parochiebundel mee te brengen en ook 
mee te zingen. Aangaande het commu- • • 
niceren na de plechtige H. Mis van 4 
uur willen we U vriendelijk verzoeken, 
dit zo ordelijk en regelmatig mogelijk te 
doen. We zullen aan alle 3 de commu
niebanken de H. Communie uitreiken. 
De koorzangers hebben direct na de 
Nachtmis voorrang bij het communice
ren aan de kleine communiebank bij de 
biechtstoel van de pastoor. Dan volgen 
de andere gelovigen, niet allen ineens, 
maar kalm en rustig. Er is tijd genoeg. 
Zij, die aan de grote communiebank te 
communie gaan, worden vriendelijk ver
zocht, door de middengang naar de 
communiebank te gaan en door de zij
gangen naar hun plaatsen terug te keren. 
Na de middag om 3 uur plechtig Lof 
met sermoon. Na het Lof is er gelegen
heid tot biechten tot 5 uur. Op 1 e Kerst� 
dag onder het tweede drietal H.H. Mis
sen om 7 uur zijn de plaatsen in de kerk'
vrii, zoals op gewone Zondagen onder 
de H. Mis van kwart voor 8. • 
Op Maandag 20 en Dinsdag 21 Decem
ber a.s. zal er gelegenheid zijn voor-hen 
die hun gepachte plaatsen op de be
kende voorwaarden willen behouden, ook 
het volgend jaar, om te betalen: van 9 
tot half 12 tegen de oud·e prijs. De be
taling kan geschieden op genoemde uren



in 'de sacristie. De verpachte plaatsen 
welke niet betaald worden, zullen op
nieuw verpacht worden op Maandag 3 
Januari na de H. Mis van half 9. 
Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur. 
MAANDAG: om kwart voor· 7 gez. 
mndst. voor Caspar v. d. Aker; z.a. gel. 
H. Mis tot bizondere intentie; H. Hart
altaar gel. mndst. voor Hendrica de 
Bresser-v. d. Loo;H. Bloedkapel gel. H.
Mis voor Martinus v. Asveld vanwege 
de H. Familie; om half 8 gel. jrgt. voor 
Johanna Verhoeven-Donkers; . z.a. gel. 
H. Mis voor Harrie v. d. Wetering; om
half 9 gel. jrgt. voor Johannes Henricus 
v. d. Biggelaar,
DINSDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt.
voor Lambertus v. d. Wassenberg en An
na Maria Verhagen; z.a. gel. jrgt. voor 
Wilhelmus van Kempen en Anna van 
Kuringen; H. Hartaltaar gel. mndst. 
voor Hendricus van Engelen te Vught 
overleden; H, Bloedkapel gel. H. Mis 
voor ene. overledene; om half 8 gel. H. 
Mis voor Louis van Rooij vanwege de 
5e klas; z.a. gel. jrgt. voor de familie 
van Hom berg v. d, Elzen; om half 9 gel. 
H. Mis voor Tonnie Blummel.
WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. 
mndst. voor Johanna Theuwkens-van 
Dijk; z.a .. gel, H. Mis voor de overleden 
familie van Tits; H. Hartaltaar gel. 
mndst. voor Jacoba v. d. Biggelaar v. d. 
Linden; H. Bloedkapel gel, H. Mis voor 

. ene overledene; om half 8 gel, H. Mis 
voor onze jongens in Indië vanwege Ma
ria's Biddend Leger; z.a. gel. jrgt, voor 
Johannes Hensen; om half 9 gef. gez. 
jrgt, voor Adriana Leermakers-Aven
donks-
ZATERDAG: om kwart v.oor 7 gez. 
l]lndst. voor Hendrica Cijffers-Bruns; 
z.a. gel. jrgt. voor Franciscus van Kem
pen; H. Hartaltaar gel. mndst, voor
Theodorus Voets; H. Bloedkapel gel, H. 
Mis voor ene overledene; om half 8
gel. mndst. voor Johanna v. d, Hal
Spaan; z.a. gel, H. Mis voor Martinus 
Giesbers; om half 9 gel, jrgt. voor Jo•
hannes Pijnenburg en Maria van Rure
monde.
In het Liefdehuis zullen nog geschieden:
Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donder
dag en Vrijdag: gel, H. Mis voor Leo
nardus Renders en Maria Scheepens, 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen
te ontvangen: Cornelis Alfonsus Marti
nus Kappé, geb. en won.· in deze pa
rocliie en Petronella Pijnenburg geb. en 
won, in de parochie van St. Antonius en
Barbara te 's Bosch, waarvan heden de 
2e afkondiging geschiedt; Johannes An
tonius van der Eerden, geb. in de par. 
van het H. Hart en won, in deze pa
rochie en Everdina Maria Johanna van
Helvoirt geb. te Oss- (in de parochie 
van 0. L. Vrouw) en won, in deze pa
rochie, 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 
maken, 
PAROCHIE H. HART, BOXTEL 

4e Zondag van de Advent 
De HH. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, 

kwart ovec 9 en half 11 de hoogmis. 
De .te schaal is voor het Seminarie, 

en de 2e schaal voor de bijzondere 
noden. 

Buiten aan de kerk wordt op deze 
3e Zondag van de maand gecollecteerd 
voor het Katholiek_ Thuisfront. 

Onder de HH. • Missen van 7 en 8 
uur. Algemene H. Communie voor de 
leden van de H. Familie van Moeders 
en getrouwde Vrouwen. 

Des avonds om 7 uur Lof met rozen
hoedje voor onze jongens en mannen 
in Indië. 

Dinsdag - feestdag van ·de H. Apostel 
Thomas, die het Geloof in Indië aan 
de Malabarkust predikte. In de Christe
lijke wereld heeft St. Thomasdag de 
plaats ingenomen van de Germaanse 
midwinterdag. 

Vrijdag - vigiliedag voor Kerstmis: 
verboden vleesspijzen te gebruiken .. 

De biechturen zijn van 3-4 en van 
6-8 uur.

v. d. Steen; l.d. voor Maria Soeterings
Meys; half 9 l.d. voor Jan van Weert. 

DINSDAG, 21 Dec.: 7 uur pl. I.m.
voor Willibrord van Zeeland; I.m. voor
Gerardus Elissen; I.m. voor Wilhelmus 
Versantvoort; kwart voor 8 l.d. voor
Rosalia Hermes-Schüller; Ld. voor Cato 
v. d. Wouw; half 9 I.m. voor Willem 
Matthijssen.

WOENSDAG, 22 Dec.: 7 uur Gez.
j. voor Johanna Spijkers-Dekkers; Ld.
en I.m. v. Joanna Kruyssen-Soeterings; 
kwart voor 8 1.d. voor Catharina Adria
na Coverde-Vermeiren vanwege het 
personeel; en vanwege de buurt; half
9 I.m. voor Roos van Susante-Litjens.

DONDERDAG, 23 Dec.: 7 uur gez.
j. voor Johanna v. d. Sande- Merks;
I.m. voor Herman Akkermans; I.m. voor
Jan Raaymakers; kwart voor 8 Ld. v.
Piet Voets vanwege de buurt (10e); Ld.
voor Lies de Kort-v. d. Elst vanwege •
de buurt; half 9 I.m. voor Johannes van
der Horst. 

VRIJDAG, 24 Dec.: 7 uur gef, l.j. 
(4) voor de Zeereerw. Heer Franciscus
Josephus Maria Eras, zijn ouders, broers
en ·zusters; I.m. voor Rosalia Hermes
Schüller; I.m. voor Maria van Roos
malen-van Geffen; kwart voor 8 Ld. 
voor Theodora van de Plas-Clemens;
I.m. voor Francisca Pijnenburg-Dieden;
half 9 Ld. voor Willibrorous van Zee
land.

ZATERDAG, 25 Dec.: 4 uur eerste 
H. Mis, voor de weldoeners van de pa
rochie; 7 uur tweede H. Mis m. voor
Elisabeth de Kort-v. d .. Elst; zijaltaar
tweede H. Mis, m. voor Piet Voets; 
kwart voor 10 derde H. Mis, voor be
houden terugkeer van de jongens uit
1ndië. 

PAROCHIE H. LAMBERTUS, 
GEMONDE 

4de Zondag van de Advent 
19 December 1948 

ZONDAG: half 8 H. Mis voor het 
welzijn der parochie; 10 uur jrgt. voor 
Theodora hsvr. van Joannes v. d. Oete
laar. 
MAANDAG: half 8 jrgt. voor Henricus 
v. Hemmen.
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Adriana
hsvr. van Henricus v. Hemmen.
WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Theo
dorus v. Oorschot. 
DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Wil
helmina hsvr. van Theodorus van Oor
schot.
VRIJDAG: half 8 jrgt, voor Adrianus
v. Oorschot.
ZATERDAG: Hoogfeest v. Kerstmis. 
De plechtig.e Nachtmis begint om 5 uur; 
de laatste HH. Missen om half 10, zo
dat ongeveer kwart over tien de Hoog
mis zal beginnen: jrgt. voor Henricus 
Putmans. 
Deze week zullen geschieden: 
Maandag H. Mis: Bijzondere intentie; 
Dinsdag H. Mis: Joannes v. d. Eerden, 
Broederschap 0. L. Vr. v. Lourdes; 
Woensdag H. Mis: Wilhelmina Lam
·mers-v. Dijk te Schijndel overleden.

PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL 
4de Zondag van de Advent 1948. 

19 Decen;iber 1948. 
ZOND,:\G: half 8 H. Mis tot intentie 
v. d. parochianen; 9 uur H. Mis voor
Walther Vingerhoets; half 11 Hoogmis 

• als gez. mndst. voor Gerardus Leyten.
De eerste schaal dient tot opleiding v ..
priesters op ons Bisschoppelijk Semina
rie; de 2e voor B. N.
Vergadering van de St. Vincentiusvere
niging. Half 3 Lof met rozenhoedje, om
Gods' zegeningen te verkrijgen over 
Orion en de kapel v. Stapelen.
MAANDAG: half 8 H. Mis voor bij
zondere intentie; kwart over 8 jrgt. v.
Johanna Bosch-v. Engeland. 
DINSDAG: half 8 H. Mis voor An
tonius v. d. Meyden en Catharina hsvr.;
kwart over 8 H. Mis v.w. vrienden voor
Gertruda Hubertina Manders.

·WOENSDAG: half 8 jrgt. voor familie
v. Son-v. d. Meyden; kwart over 8 H.
Mis voor overleden familie v. Johannes
de Punder.• Zaterdag - HOOGFEEST

KERSTMIS.
VAN ---OONDERDAG: half 8 H. Mis voor 

Het eerste drietal HH. Missen· begint 
om 4 uur: de eerste H. Mis is de plech
tige "Nachtmis"; onder de tweede H.
Mis wordt dé H. Communie uitgereikt; 
en onçler de. derde H. Mis worden ge
zongen de liederen 6 en 10 uit de Paro
chiebundel. 

Het tweedè drietal HH. Missen be
gint om 7 uur: de tweede H. Mis is de 
gezongen "Dageraadsmis" (met volks
zang!); en onder de derde H. Mis wordt 
g�zongen gezamenlijk lied 7 en 9. 

Het derde drietal HH. Missen begint 
om kwart voor 10: onder de 2e H. Mis 
zingen we lied 14 en 15; en de derde
H. Mis is de plechtige "Dagmis". 
N.B. Om 7 uur hebben recht op hun 
plaats, zij die gepacht hebben voor de 
Missen van 6 en 7 uur; in de Nachtmis 
en de Hoogmis, zij die gepacht hebben 
voor de 3 laatste HH. Missen des Zon
dags. 

• De eerste schaal gaat met Kerstmis
voor de St. Vincentiusvereniging; en de 
tweede schaal voor de bijzondere noden. 

Om � uur plechtig Lof mef predikatie. 
Parochiebundel meebrengen: lied no. 7. 

Gelegenheid om te biechten na het 
Lof tot half 5: met Kerstmis wordt er 
geen biechtgehoord voor, tijdens, en na 
de HH. Missen! 
. ZONDAG, 19 Dec.: 6 uur 1.d. tot 
z"ekere intentie(M); 7 uur l.d. voor het 
geestelijk en tijdelijk welzijn van Je 
parochie; 8· uur 1.d. voor Elizabeth van 
Pinkxteren-van Nieuwburg v.w. de H 
Familie voor Moeders; kwart over 9 
l.d. voor Maria van de Langenberg- van
der Meyden vanwege de . Broederschap 
van de: H. Rozenkrans; oin half 11 de 
Hoogmis voor overleden -moeder (T) 
. MAANDAG, 20 Dec.: 7 uur gef. 1:
J. • (3) voor de Zeereerw. Heer Francis
cus Josephus Maria Eras, zijn ouders, 
broers en zusters; l.d. voor Henrica 
van ?tekelenburg-van Duren; I.m. voor 
Martinus van Eyndhoven; kwart voor 8 
l.d. voor de overleden familie Mandos-

Hendrika Renders-v. Kempen en Leo
narda de dochter; kwart over 8 H. Mis 
tot intentie v. d. leden der Godvruch
tige vereniging ter ere v. d. H. Theresia. 
VRIJDAG: half 8 wekelijkse H. Mis v. 
Mej . Anna Maria Pijnenburg-v. d. San
de; kwart over 8 gez. mndst. voor Maria 
de Punder-Huige. 
ZATERDAG, Kerstmis, verplichte feest
gag, waarop slafelijke arbeid verboden 
is en wij verplicht zijn, H. Mis bij te 
wonen. Dä:ags te voren wordt biechtge
hoord vanaf half 3 tot 8 uur en in beide 
bieèhtst�elen van 5-8 uur. Op de vóór
middag van deze feestdag wordt geen 
biechtgehoord. Bij deze gelegenheid 
worden opgedragen drie series van HH. 
Missen: 
Vijf uur Solemnele Nachtmis ter viering 
van Jezus' Geboorte tot intentie v. d. 
parochianen; daarna uitreiking van de 
H. Communie eri zingen van Kerst
liederen.
Tweede stille HH. Missen; de laatste
voor behouden thuiskomst ter ere van
0. L. Vr. • v. Altijddurende Bijstand;
hierbij wordt de kerk met 'n kaars ver
eerd. 
7 uur H. Mis voor Mevr. Maria Maas
de Werd; daarna uitreiking v. d. H. 
Communie en Kerstliederen gezongen; 
tweede H. Mis voor Barbara v. Kaste
ren, Weduwe v. Hendrikus Veroude;; 
derde H. Mis voor Mej. Wilhelmina v. 
d. Boom.
9 uur stille H. Mis vanwege Tante voor
Antonetta v. Beers, daarna H. Mis voor 
vader en moeder; tenslotte de Hoogmis· 
gezongen vanwege de kinderen voor Jo
hanna van Heerebeek-de Beer.
Half 3 plechtige Vespers; daarna biecht
horen in beide biechtstoelen tot 5 uur.
30 dagen worden gebeden verzocht v.
Gertruda Manders en Antonetta van
Beers,. alhier overleden.
Opgehaald op Cecilia-feest door Toosje
v. d. Linden f 6,- voor de Missie en
op .de biljartclub "Buiten Verwachting" 
ook door Toosje f 4,- voor de Missie. 

Nieuwjaar 1949 
* Laat Brabant's • Centrum ook

dit jaar weer Uw goede wen
sen, voor klanten, famiUe, 

vrienden of kennissen, ver
tolken. 

* 

Geef nu reeds Uw advertentie op 
voor het Nieuwjaarsblad, dat ge
lezen wordt in elk gezin van 
Boxtel, Esch, Liempde en Ge
monde. 

Adm. Brabant's Centrum 
Molenstraat 19 

PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING 
LIEMPDE 4e Zondag van de Advent 
ZONDAG: half 7 l. mndst. voor Hen
drica Frans v. Eijndhoven; 8 uur I.m. 
tot wel:z:. der par.; 10 uur z. 7e voor 
Corn. Schoenmakers. 3 uur Lof, daarna 
Meisjescongregatie. In alle H.H. Missen 
de 1 e schaal voor het Seminarie. 
MAANDAG: 7 uur z.m. voor de Wel
ed. Heer Joh. Laurijssens, over!. te 
Breda; half 8 z.j. voor Ant. v. Esch; 8 
uur 1. mndst. voor Wed. Johanna Ma
ria Theod. v. d. Meijden. 
DINSDAG: 7 uur z. mndst. voor Joh. 
v. d. Sande; half 8 z.j. voor Maria Ant.
v. Esch; 8 uur I. m. voor Com. Schoen
makers over!. lid Retraitepenning.
WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voor
Everdina Corn. Quinten; ha,f 8 z.j. voor 
Joh. v. Esch; 8 uur I. mndst. voor Joh.
Bakx. 
DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Joh. Pij
nenburg; half 8 z.j. voor Wilh. v. Esch;
8 uur I. mis voor Eerw. Br. Nicolaas 
v. d. Meijden, overl. te Bleyerheide.
VRIJDAG: 7 uur z. j. voor Joh. v. d.
Langenberg, Johanna de hsvr. en Wil
helmina de dochter; half 8 1. mndst. voor
Adr. v. Berkel 5 8 uur I.m. voor Corn. 
Schoenmakers, als over!. lid der proc.
van Kevelaer. 
VRIJDAG, vigilie van Kerstmis, geboden
vasten- en onthoudingsdag, in de vasten
wet is echter gedispenseerd. Na de mid
dag biechthoren van 2-4 en van half 5

-7 uur.·
ZATERDAG: 
feestdag. De 
half 5. _peze 

1 e Kerstdag, geboden 
plechtige nachtmis om 
tot welzijn der parochie; 

onder de daaropvolgende stille H. Mis
sen zullen gezamenlijk Kerstliederen ge
zongen worden. Begin der tweede drie 
H. Missen om 7 uur; van deze is de 2e
gezongen n.l. z.j. voor Marinus v. Weert
Begin der derde drie H. Missen om half 
10, van deze is de laatste gezongen nl. 
z.j. voor Wilhelmina Wilh. Bax. Namid
dag om 3 uur plechtig Lof. Vóór en na
het Lof biechthoren tot 5 uur. 
Uitdeling der H. Communie na de 
nachtmis en onder de 1 e H. Mis der 
tweede 3 H. Missen. 
ZONDAG: half 7 I. mndst. voor Anna 
Weijmer; 8 uur' l,i. voor Lamberta 
Mart. v. d. Ven; de hoogmis tot welzijn 
der parochie. 3 uur Lof. 

In de Kapel der Eerw. Zusters 
Maandag 7 uur I.m. voor Mart. v. Dru
nen als over!. lid 0. L. Vr. van den H. 
Eik. Dinsdag 7 uur I.m. voor Mart. v. 
Drunen vanwege de Visclub. Woensdag 
7 uur I.m. voor Corn. Schoenmakers, 
over!. lid 0. L. Vrouw van Mariahout. 

• Donderdag 7 uur I.m. voor Corn.
Schoenmakers als over!. lid f,roc. van 
Hakendover. Vrijdag 7 uur I.m. voor 
Maria Mart. v. Dijk als over!. lid 0. L. 
Vrouw van de H. Eik. Zondag 7 uur 1.
m. voor Maria Mart. v. Dijk als overl.
lid H. Cunera. 
30e voor Weled. Hee1" Joh. Laurijssens
te Breda overleden; Mart. v. Drunen en
Corn. Schoenmakers overl. te Liempde. 
Gedoopt: Gerardus Maria zoon van Pe
trus Bressers-Kcippens" 
Retraite voor de dienstplichtigen van
lichting 1949 te Vught van 3-6 Januari.
Zij worden verzocht zich vandaag na de 
Hoogmis op te geven op de pastorie.

Missiebus: 
Bij uitvaart yan Corn. Schoenmakers 
f 11,10 .• 
PAR . ...ST. WILLIBRORDUS, ESCH. 

4e Zondag van de Advent 
H.H. Missen om 7 uur; half 9 en 10 
uur Hoogmis voor de Parochie. Twee
de schaalcollecte voor 't Seminarie, der
de voor Bijz. Noden Episcopaat. 
Na de middag om 3 uur Adventslof met 
Rozenhoedje; na het Lof een lied. 
Vanaf Maandag tot en met Vrijdag 
iedere avond om half 7 Lof vanwege de 
noveen• voor Kerstmis. 
Vrijdag vigilie voor Kerstmis, geboden 
vasten- en onthoudingsdag. Na de mid
dag zal er van 3-half 8 gelegenheid 
zijn om te biechten. De Zeereerw. Pa
ter Tinga zal biecht horen. 
Zaterdag, eerste Kerstdag, zal er 's mor
gens geen biecht gehoord worden. Om 
5 uur plechtige Nachtmis, waaronder 
Communieuitreiken, gevolgd door 2 ge
lezen H.H. Missen. Onder de • gelezen 

H. Missen zal het koor kerst
gezangen uitvoeren en zullen de gelovi
gen kerstliederen zingen. Om 8 uur zal 
er nog communie uitgereikt worden. Om
half 10 zal het tweede drietal H.H. Mis
sen aanvangen. Onder de twee gelezen
H.H. Missen zullen de gelovigen Kerst
liederen zingen. Tegen half 11 Hooginis. 
Na de middag om 3 uur Plechtig Kerst
Iof, waaronder feestpredikatie. Daarna 
gelegenheid om te biechten tot half 6. 

/ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Johannes 
Konings; half 9 H. Mis voor onze mili
tairen in Indië en elders; 10 uur Hoog
mis voor de Parochie. 
MAANDAG: half 8 H. Mis voor Ger
truda van der Staak-Konings. 
DINSDAG: half 8 jrgt. voor Martinus
van de Laar.
WOENSDAG: half 8 gez. mndst. voor
Albertus van Rulo. 
DONDERDAG: half 8 H. Mis voor
Henricus van Rulo.
VRIJDAG: half 8 jrgt. voor Johannes
Sterks.
ZATERDAG: 5 uur plechtige Nachtmis
voor de Parochie, gevolgd door 2 gel. 
H.H. Missen; half 10 H. Mis voor
Adrianus Verhagen; 10 uur jrgt. voor
Johanna Maria Schoenmakers; half 11 
Hoogmis voor Marinus van Schijndel 
vanwege par. zangkoor.
Elders: H. Mis Cornelia van Oers-v. d.
Braak; H. Mis Albertus van Rulo; H.
Mis Henricus van Rulo.
PAR. ST. CHARLES, HAL, BOXTEL
Zondag 19 December. Deze middag om 
3 uur Vespers en Lof. Na het Lof zul
len de plaatskaarten worden uitgereikt 
voor de Nachtmis. 
Deze week iedere avond om 8 uur Lof 
tot voorbereiding van het Kerstfeest. 
VRIJDAG: vigilie van Kerstmis. Het ge
bruik van vlees is op die dag verboden. 
's Avonds om 5 uur Lof. 

, 's Middags vanaf 3 uur is er gelegen
heid om te biechten. 
ZATERDAG: Hoogfeest van Kerstmis. 
De Nachtmis begint om 5 uur. 
De kapel wordt geopend om kwart voor 
5. Na. de Nachtmis: twee stille HH.
Missen, waaronder Kerstliedjes worden
gezongen.
De volgende I-11-1.' Missen zijn om half 9,
9 uur en om half 10 de gezongen Hoog
mis, om 3 uur Vespers en Lof. 
ZONDAG: 2de Kerstdag ,is de Hoog
mis om half 9 - om 10 uur stille H.
M;s 
ZONDAG: half 9 H. Mis voor over
leden leden der familie 1 -Ienket.
WOENSDAG: half 8 voor Johanna
Feldhrugge-Otterbeek.
ZATERDAG: half 9 tot zekere intentie.

r 
, Voor 

KERSTMIS: Beschermt uw gezondheid met: 

Voor 

Rolletjes rood Crêpe papier, Keratlopera, 

id. Tafellakens en Servetten. 

Grote sortering Kerstkaarten. 

NIEUWJAAR: 
Nieuwjaarskaarten, Nieuwjaarsbrieven, 

alle soorten kalenders, kantoor- en 

zakagenda's, kantoor- en winkelboeken, en1:, 

BOEKHANDEL 
TIELEN 
STATION STRAAT 

Geëtaleerd: 

0 Id finished Slaapkamer 
met gebogen Noten Middenpanelen in
Linnenkast, Ledikant en Nachtkastjes 

T oogledikant met 

2 Nachtkastjes 
Linnenkast 
Tafeltje 
2 Stoelen 

COMPLEET f 595.� 

Old finished Huiskamer 
Dressoir met noten deuren 
Tafel 
2 Fauteuils 
4 Stoelen 
Wol épinglé bekleding 

COMPLEET f 845.� 

F. J. WITTEVEEN Woninginrichting
• Rechterstraat 22 - Boxtel

van 

n.c.vos.
STATIONSSTRAAT 44 ·TEL.527 

//oor Koers en lh:S 

hebben wij weer 
keuze en prima 
kwaliteiten. 

'Bestel s.v.p. tijdig. 

ruime_ 

DRUKKERIJ TIELEN 
, STATIONSTRAAT 

uw 
Nieuwjaarswensen 

ook dit jaar weer in 

Vitamine A-D (Davitamon) 
Vitamine D .( ,, ,, ) 

Sa nostol Al deze artikelen zijn geheel 
Sinatran 
Halitran 

vrij verkrijgbaar bij Uw Drogist 

M. A.G. Oliemeulen 
Levertraan --- Drogisterij De /Molen 
Schotse Emulsie I REGHTERSTRAAT 37

'-....... 

.

Vitamine C tabl. ( verlaagde 

Vitamine B1 tabl. � prlJ• 

Davitamon "5" tabl. 

Kalktabl, (poeder) alleen in de beste fabrikaten, 

GEEFT • DEZE WEEK 

KLEINE 

MET 1(11/IRSJES 

• OF 1 GROTE , 

�
MErKAIIRS . 

,, dl, ,M,c, /IA" ;J�r � r- 'Y" ,<t:. 
'ZOLIIN<; DG VOOR/UI/ID STREK 
SPECIALE AANBIEDING 

TOT 5 

0 
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VERLOOFD: 
FRANS J. M. VAN OERLE

en 
F. H. J. KORTENHORST

Semi-arts 
Boxtel: ,,De Molenwijk" 
Assen: Beilerstraat 85 

27 December 1948 
Receptie: ,,De Molenwijk", 

Boxtel, van 2-3 uur 

R.K. Meisje, 18 jaar, vraagt 
voor alle dagen in de week 
werkhuizen. Bevragen: Mo
lenstraat 19. 
Te koop gevraagd: goede 
slachtkonijnen. Koks Molen
straat 37, Boxtel. 
Te koop: drie damesmantels, 
maat 42 en 44, Markt 7. 
Te koop: Sparta-motor met 
papieren, in prima staat, te
vens motorbanden 50 pCt. 26 
X 2½. Bevragen Garage van 
Rooij. 
Te koop: herencostuum z.p., 
en kachel. \Vilhelminastraat 9. 
Te koop: 4 stoelen, 2 fau
teuils, leren bekleding, en kin
derwagen z.g.a.n. Molenwijk 5 
We hebben plaats voor een of 
twee kostheren. Huiselijk ver
keer. Liefst week-end afwezig. 
Adres bevragen: Molcnstr. 19. 
Te koop: flinke rood-mahonie 
linnenkast, 1 keukenfornuis, 1 
fietsenrek, mooi muziektafeltje 
met koper, ook te gebruiken 
als boekenrek. Te bevragen: 
Stationstraat 98. 
Gezuiverde Soda (voor soda
bad) weer vrij verkrijgbaar bij 

Drogisterij "De Molen" 
M. A. C. Oliemeulen
Rechterstraat 37, Boxtel 

Te koop: mooie kerstgroep 
met grot. Adres bevragen: Mo
lenstraat 19. 
Te koop: 3 gebeeldhouwde 
stoelen (eiken) in goede staat 
tegen spotprijs. 4 complete 
patentroeden, geschopeerd, 
lang elk 3, 15 m., tegen aanne
melijk bod. 
Te koop: beste kalfkoe, vijfde 
kalf aantelling 26 Dec. bij Th. 
v. Krieken, Kleinderliempde 5a
Te koop: 2-pits gasstel, prijs 8 
gulden, zo goed als nieuw. 
Bevragen: Rechterstraat 66. 

Te Koop 

Geheel nieuwe stationnaire 
4 tact benzine motor. 
Amerikaans fabrikaat, 5 pk, 
1 cylinder. Ideaal voor bijv. 
dorsmachine, huiswatervoor
:ziening, stroomopwekking 
grondwaterpompen. 
v. Geel's Metaalwarenfabriek
Pins Hendrikstraat 24, Boxtel

Notaris P. Mertens 
te Boxtel 

zal aldaar voor Mevr. Wed. J. 
W. van ilooij, Stationstraat 30
op DONDERDAG 30 DE
CEMBER 1948 des voorm. 
10 uur, om contant geld, 
publiek verkopen: 
Slaapkamerameublementen, 

kasten, stoelen, tafels, matras
sen, dekens, vloer-, tafel- en 
schoorsteenkleden, kapstok,
parapluiebak, vloerzeil, rand 
vast tapijt, kachel, schemer
lamp, pendulestellen, schil
derijen, beelden, bloemtafels,
lampen, weefstoelen, spiegel, 
lûidsprelter, tuinameublemen
ten, overgordijnen, pannen, ke
tels, weckglazen, lepek, vor
ken, serviesgoed, wasstellen,
boen blok, tuingereedschap, 
potten, hout, kerstgroep, rol
schaatsen, Friese schaatsen en 
wat verder te koop wordt aan
geboden. 
Kijkdag Woensdag 29 Decem
ber 1948 van 2- 4 uur. 

INENTING 
De Burgemeester van Boxtel 
maakt bekend, dat op DON
DERDAG 23 DECEMBER a.s.
gelegenheid bestaat tot het 
kosteloos inenten tegen pok
ken voor kinderen beneden de 
leeftijd van een jaar. De in
enting geschiedt in het :zieken
huis op Duinendaal tussen des 
namiddags kwart voor twee 
en kwart over twee. Met na
druk wordt er op gewezen, 
dat kinderen met mazelen of 
andere besmettelijke ziekten 
11iet worden toe�elaten, 
De Burgemeester van Boxtel, 

M. A. M. v. HELVOORT.

Dokter Van Groeningen 
AFWEZIG 

Van Woensdagavond 22 Dec. 
tot Dinsdagmorgen 28 Dec. 
Dokter Wentholt neemt waar 
voor de• namen .beginnende 

A. t.e.m. H. 
Dokter Kluytmans I. ,t.e.m. P. 
Dokter Hoek Q. t.e.m. Z. 

Notaris P. Mertens te Boxtel 
zal aldaar in het Café van A. v. d. Langenberg te Gemonde, 
voor de Fam. J. v. d. Langenberg, voor inzet op MAANDAG 
20 DECEMBER 1948 en voor toewijzing op MAANDAG 
27 DECEMBER telkens nam. 5 uur. 

Publiek Verkopen: 
Het huis bestaande uit twee woningen,. erf en tuin te Boxtel, 
Gemonde 11, kadaster sectie B nrs. 1621 en 1623 samen 
groot 69.60 aren. 
Aanvaarding: de woning met tuin, in gebruik bij Wed. v. d. 
Langenberg, bij betaling koopsom, behoudens eventuele 
vordering; een deel van het land met 15 Maart 1949, ter
wijl de huur van de verhuurde woning à f 2, - per week is 
voor koper vanaf de week volgend op de dag van betaling 
der koopsom. Lasten voor koper vanaf 1 Januari 1949. 
Betaling koopsom uiterlijk 27 Maart 1949. Bezichtiging 18 en 
19 Dec. 1948. 

XERXES Voor de
KERSTDAGEN 

Ja Dames, wij brengen u voor de 

komende Fe e stda g e n  

Xe rxes iets FIJN S en QOEDS 

Eau de Cologne en Parfum 

- Luxe verpakking en flesjes. 
Ook Eau de Cologne p. maatje. 

W" Snel laars Molenstr. 4

Als het gaat over • Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

Bekendmaking 
Het Bestuur van de 
Varkensfokvereniging 

V.D.L.
zal DlNSDAG 21 DECEM
BER v.m. van 9 tot 12 uur, 
zitdag houden voor het innen 
van contributie, bij H. v. Rooij. 
Het Bestuur rekent er op dat 
ieder lid op de zitdag zal ko
men, daar anders de namen 
niet tijdig doorgegeven kun
nen worden voor het ontvan
gen van het maandblad. 

Hotel THEUWKENS 
STATIONSPLEIN 1 

vraagt Werkster 
3 dagen in de week 

Bestel nog heden Uw 
Kalkoen, Gans, 
Haas, Konijn enz. 
bij 

KOKS 
Pluimvee en
Wild handel 

MOLENSTR. 37, BOXTEL 

' , 
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KERSTARTIKELEN 
Kerstgroepen 
diverse maten f 4.25 5.50 8. 75 

13.60 16.50 19.- en 23. 75 

Ook bijpassende Kerststallen met mos 

Voor de Kerstboom: 
Prachtige gekleurde ballen in doos, met en zonder piek, 
kerstklokjes, slingers, kransjes, lametta, hulst, kabouters 
3 maten: erg leuk f 0.25 • 0.35 • 1.35 
Losse kaarsen en kaarsjes met houder, sterren,. vogels, 
pieken, wonderkaarsjes, enz. 

Dozen onbreekbare Kerstboomballen 
ook per stuk verkrijgbaar 

Tafellakens, lopers, rode klokken, allerlei tafel�ersiering 
met kaars, Kerst- en Nieuwja;;i.rskaarten. 

ZIET ONZE ETALAGE 
Maak het met de Feestdagen thuis gezellig en koop 
al Uw Kerstartikelen bij 

C. STEINMANN

:Jl.;Jl. :eand60uwecs 

! r HUI SVRO UWEN '· '· Koopt Uw GRAS• en 
KLAVERZADEN 
rechtstreeks zonder agenten

Vraagt Prijscourant
Alle soorten BIETEN ZAAD
per KILO f 2.-

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

Zoek Uw voordeel alleen bij : 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Firma Gebr. van Oers 

Zaden en Granen
Nieuwe Kerkstraat 73, Telef. 450 Breukelsestraat 122 i BoxtelEindhovensewcg 18 \ 

N.V.· ORGANON te Boxtel

VRAAGT 

voor haar VERPAKKINGSAFDELING 

ENIGE NETTE MEISJES 
Aanmelden aan de fabriek Lennisheuvel 

DEZE WEEK 
Nog steeds zijn diverse textiel-producten schaars, alhoewel 
wij alle zeilen bijzetten om U zo goed mogelijk te bedienen. 
TOCH ONTVINGEN WIJ VOOR D E. Z E W E E K 
Egyptisch linnen DAMES REGENMANTELS met capuchon, 
prima kwaliteit, prachtig gevoerd in maten 38 t.e.m. 46. 

Suède heren regenjassen op rubber 
mooie beige-bruine kJeuren 

• 

Jongens truien, zuiver wol aparte kleuren. 
Trainingspakken, voor de leeftijd 2 tot 10 jaar. 
Zuiver wollen heren en dames sjaals 
Prima wollen jongens en heren sportkousen 
in jaquard dessins, alle tinten. 
Links-geweven dames kousen, de mode-kleuren 
Dames kousen met kleine foutjes, 
links en rechts geweven, 2 punten 
Wollen skisokjcs in diverse maten vanaf 

f 32,75 

f 4,50 

f 3,43 

f 3,43 

f 1,25 

Onze mode afdeling brengt U iedere week 
NIEUWE KRAGEN, KANTEN EN KNOPEN 

VOOR DE WINTERSCHOONMAAK 
Plastic voor tafellakens in wit en doorschijnend 
de ideale oplossing voor liet huisgezin vanaf 
Cocos deurmatjes, diverse soorten 

2,20 
f 1,95 en f 2,95 

f s,50' 
f 6,75 

Prima handweef tafelkleed vanaf 
Bouclétapijt 100 cm breed per meter 

NATUURLIJK 

,,J,,n den Ooievaac'' 
Fa. A. P. van den Boomen-Resink 

�------------S-t_a_..t-i
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_ Wilt U verzekerd zijn om met Uw schoonmaak 
tijdig klaar te komen, laat dan nu reeds Uw 

Binnenschilder- en Behangwerk, tevens Tuin
meubelen, diverse meubelen enz. in orde maken 

U helpt hiermede in 't voorjaar het werk vlot 
te doen verlopen. 

Namens de R.K. georganiseerde Schilderspatroons 
C. Bevers
Boxtelse Schildersonderneming
H. v. d. Broek
Jos. van Homelen
P. v. d. Meijden
Gebr .. Spijkers

. M. van Vught (Esch)

Kersttijd � Verlovingstijd 
\ 

dan........ 'n H.D.Z. ring 1

Hoogste graad van zuiverheid 
De fijnste samenstelling van goud 
Zijn mooier en voordeliger 

In alle maten uit voorraad leverbaar, ook zonder inlevering 
van goud. 

Boxtel Arnold van Kol Schijndel
Stationatr. 56, Tel. 408 Mag De e1·1·enkorf" St. Servatlu•atraat 20 
Markt 4, Tel. 489 • J1 Tel. 319 

Voor de a.s. Kerstdagen brengen wij u:

Pracht KEHSTCROEPEN in diverse maten

Uitgebreide 
Kerstballen 
Kerstpieken 
Slingers 
IJskegels 
Kersts(állen 

20 Dellg 22 cm 
18 cm 
12 cm 

sortering 
Bloemen 
Mos 
Kerstkaarsjes 
Kaarsenknijpers 
Binddraad 

15. 75 per groep
12.715 11 
8.95 " 

Tafelkleden 
Tafellopers 
Servetten 
Inpakpapier 
Kerstkaarten 

" 

" 

TAFEL-VERSIERING. Meer dan 3 0 ,erschillende soorten 

Bij ARNOLD VAN KOL vindt U de grootste keuze! 

Adverteren 
doet verkopen 

., 

.. 

~ À T 7[ L. B [ JUWELIER ra. . van v i er,r,en, oxte HORLOGER 
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KERSTMIS 1948 

VREDE OP AARDE 
1-îet Joodse volk dreigde ten onder te gaan onder de macht van de Romeinse bezetting. De grootheid van dit uitverkoren Çjodsvolk leef de alleennog voort in de heerlijke tempel, die herinnerde aan het bloeitijdperk onderXoning Salomon, en in de profetiën, die nog voortleef den en van mond totmond werden overgeleverd over de 7vtessias, die komen zou onder zijnvolk. yanse families waren in colonnes weg4evoerd in ballingschap. 1-îetwas een droeve sombere tijd en menig goed gelovig Jood bad om uitkomsten verlossing. ,,'Vrede op Aarde'', dat was de bede die bij allen op de lippen lag. - En het is gebeurd in die dagen, dat op

Xerstkind, dat om ons en voor ons geboren werd. - 1-îet is juist het wondere van dit gebeuren, dat ondanks de barheid van bet huidige wereldbeeld, iedereen denken doet aan de blijde boodschap, die in die eerste Xerstnacht geklonken heeft boven de velden van Bethlehem: 'Vrede op aarde aan de mensen van goede wil. - Xerstmis. komt, ieder jaar, ondanks alles, wat poogt de vreugde van dit Cbristenf eest te 1Jersto; en. Steeds weer herinnert het ons aan de heerschappij van Christus de vredevorst en in een tijd als .deze huiveren wij bij de gedachte aan de velen, die 1-îem als heerser hebben 
een duistere winternacht, boven de velden van Bethlehem door een machtig engelenkoor die hemelse boodschap van de vrede aan de arme herders werd meegedeeld: ,,'Vrede op aarde aan de mensen van goede wil". En sinds die nacht zijn talloos velen gelukkig geworden om de hartevrede, door yod meegedeeld, die niemand kan ontroven. En er zijn tijden geweest nà dit gebeuren, waarin het wapengekletter deze. vrede dreigde te verstoren, en bij het zien van de wreedheid en de hardheid van het aards gebeuren bjj en rond ons, hebben ook wij dikwijls moeite, om een dreigende opstand in onze ziel tot kalmte te brengen en de inwendige vrede te bewaren. En we herinneren ons de oorlogsjaren, waarin telken jare temidden van de duistere en donkere tijden het Xerstfeest als een oase lag: het üt:ht temidden van de verduistering, de vrede _temidden van allè wreedheid, die de oorlog bracht. En het enige gebed dat ons hopen deed, was het gebed om vrede. En toen eindelijk de strijdende legers hun zegevierende e>l)mars hadden stopgezet en de oorlogsmachine was stilgevallen, hebben wij het 'Je Deum uitgejubeld vol dankbaarheid om de vrede, die,. ons was teruggeschonken. En wanneer nu, na jaren bevrijding, het Xerstfeest weer gaat aanbreken, worden oude wonden opengereten, omdat er bij de Xerstviering plaatsen open blijven in het gezin. En we 1;,erusten hierin, omdat we het off er van h_un leven gebracht weten voor onze vrede. 7vtaar terwijl de legers in Europa t;t rust gekomen zijn, is op andere delen van de wereld de s_panning uitgebarsten tot complete oorlog. 'We denken aan China, aan Palestina_ en terwijl we dit neerschrijven, komen de eerste berichten binnen over ons 1ndonesië, met welk gebied zo velen -onzer met de dierbaarste banden verbonden zijn. 1nderdaad, het is moeilijk, om ons in de omstandigheden waarin we leven, te verplaatsen in de sf eer �an Licht en 7Jrede, die het Xerstf eest omgeeft. En toch, ook in deze tijd van verwarring zal het 'Xerstf eest ons de ·vrede brengen: de vrede van het 
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i ����,����:.; .. ! ��· ;====!totdat een nacht van stilte kwam, een ster met lichtend spoor bracht aarde en hemel bij elkaar: � met Kerstmis werd het fluisterstil, ;;=====
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nu blijft dat ieder jaar. 
Van Bethlehem naar Golgotha is niet zo'n lange reis, 
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de oorlog en het groot gevaar voor al wie leven wil, verliest de zin weer ieder jaar, want in de Kerstnacht wordt het stil. J:fiu:t�;::ni�o:::n w��/
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_ een ster schiet door de lucht voorbij tot zij haar einde vindt, twee duiven in een duiventil,hun kopjes bij elkaar 1 -met Kerstmis dan is alles stil, 
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het Land van Onze Lieve Heer staat nu van branden rood, en waar een mens nog vrede wil spatten atomen uit elkaar 1 -maar in de Kerstnacht wordt het stil, dat wordt het ieder jaar. 

maar wie ook doden wil: met Kerstmis wordt het voor hem stil, 
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i_- Heer Jezus, die tot uw domein � = een stille nacht verkoos, � ==
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�--- wij bidden_ en wij vragen maar, wat ieder vragen wil: � � maak het als ieder ander jaar � 
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met Kerstmis weer zo stil. Catena. 1
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uitgebannen en daardoor m ellende verzonken zijn ..... . 'We laten hier aan het woord St. ':Franciscus van Assisië, die zich aldus uitsprak op het Xerstf eest:. ,,Als ik de Xeizer spreken kon; zou ik hem vragen, dat hij uit lief de tot Çjod en mij, een wet Zou maken tot bescherming van de Xerstvrede. niemand mocht het vrij staan onze zusters de leeuwerikken te doden of haar leed te doen. Alle overheden in �tad of burg of dorp moesten de mens� aanhouden en hen verplichten voer te strooien op de weg voor onze zusters_ de leeuwerikken en voor alle _ ·vogels, opdat zij mèt Xerstmis geen honger lijden. En omdat de zaligste 7vtaagd 7vtaria deze nacht haar kind in een kribbe legde tussen een os en een ezel, moest iedereen, die een os of een ezel of ander vee bezit, deze dieren in deze nacht het beste voer geven. Ook alle armen moesten die dag door de rijken met goede spijs verzadigd worden. En alle christenen moesten in deze tijd blij zijn in de heer" ..... . Ja, alle christenen moesten in deze tijd blij zijn it1 dè 1-îeer, En alle christenen moesten in deze tijd voort dragen_ de fakkel pan de 'Vrede, die Zijn engelen in die eerste Xerstnacht aan de aarde brachten. En als wij zo het Xerstfeest vieren, dan is het niet afhankelijk van alle mogelijke factoren van buitenaf, nee: wanneer het Xerstmis wordt in het binnenste van ons hart, wanneer door een oprechte biecht het Çjoddelijk. Xind in ons herboren wordt, dan zal ook de 'Xerstvrede van -de eerste 'Kerstnacht nederdalen in ons hart, waar hij door geen enkel wapengeweld kan ontstolen of verbroken worden. En daarom, wanneer het 'Kerstmis worden gaat in het diepste van onze ziel, zullen wij ons verenigen met het Çjoddelijk 'Kerstkind, in stilte biddend voor de velen, aan wie de 'Xerstvrede zal voorbijgaan, omdat zij zich van de leer van het 'Kerstkind hebben af gescheiden, biddend voor hen, opdat met Çjods genade ook in ben eens de 'Xerstvrede weer mag terugkeren 1 
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Waar eens het leven schoner was 
dan men zich voor kan stellen, 
besluipen door het lange gras 
- wie zal hun haat vertellen 
zovele Jlleoseu au elkaar, 
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Contact met Indië 
Beste vrienden in Indië, 

Vandaag is de eerste sneeuw ge
vallen. Spelend dwarrelen de 
dunne vlokken langs m'n raam en 
vroeg valt de lange avond. Nog 
enkele donkere dagen. Dan zul
len midden in de winternacht 
onze klokken gaan beieren en 
hun bronzen stemmen zullen ons 
wakker roepen uit de slaap en 
blij en speels zullen ze zingen 
om het pas geboren Kind, dat 
Kerstmis ons brengt. Het Kindje, 
dat ons liefde leert en vrede 
brengt, dat ons met zijn öpenge
spreide armkes spreekt van de 
Mens-geworden Barmhartigheid 
Gods. Wat was God toch goed, 
dat Hij zijn Zoon ter wereld liet 
komen als een klein Mensenkind
je met zo'n goede, heilige Moeder! 
Voor 'n kind behoeft immers niemand 
bang te zijn. Daar, bij zijn arm, maar 
voor ons zo welvertrouwd kribke, kun
nen we rustig komen knielen, daar kun
nen we 'ns praten over onze zorgen van 
elke dag, daar kunnen we onze angst 
voor een bange toekomst even afleggen, 
daar vinden we troost, daar vinden we 
hulp en sterkte en steun - want daar 
vinden we Liefde 
Het wordt weer Kerstmis. Straks zitten 
we weer samen in onze kerk en met 
Christus in onze harten zullen we ge
nieten van Zijn Liefde, van Zijn Goed
heid, van Zijn Barmhartigheid en Zijn 
Vrede. Zult ook gij dat kunnen zoals 
wij? We zouden het wensen, maar we 
weten het niet. Er is immers voor jullie 
zoveel veranderd in deze dagen voor 
Kerstmis! Jullie taak was zwaar. Het 
afscheid van thuis, de harde plicht van 
je soldatenleven, de onbarmhartige uren 
van verveling in de verlatenheid van de 
rimboe, de sluipende dreiging van steeds 
nieuw gevaar, - dat alles en nog zoveel 
meer, dat WIJ maar amper kunnen be
seffen - was voor jullie een groot of
fer. Dat offer is nu nog eens verzwaard, 
nu een nieuwe verantwoordelijkheid in 
jullie handen is gelegd. Het wordt een 

Kerstmis viel vroeger op 6 Januari 

D
e dag van Christus' geboorte
werd aanvankelijk op 6 Januari 
gevierd, als het feest der 
Epiphania, het feest der ver

schijning. 
Dit heeft geduurd tot het jaar 354. Toen 
stelde de heilige Paus Liberius het op 
25 December. Waarom juist deze datum 
gekozen werd, weet men niet met zeker
heid, maar er hebben zich hiervoor twee 
meningen gevormd, die beide zeer aan
nemelijk schijnen. 
Bij de heidenen is de zonsopgang en het 
lengen der dagen steeds een groot ge
beuren geweest, dat met luisterrijke fees
ten werd gev.ierd. De Germanen hadden 
hun Joelfeest, de Romeinen kenden de 
Natalis invicti, de verjaardag van de on
overwinnelijke Zonnegod Mithras. Dit 
feest viel op 25 December. 
Het is zeer goed mogelijk, dat de Paus 
deze heidense feesten heeft willen ker
stenen. 
Van schoner gedachtengang is de andere 
verklaring: 
Te Rome was de 25e Maart de dag, 
waarop de schepping van de wereld her
dacht werd. Men geloofde ook, dat 
Christus op 25 Maart gestorven was, en 
bovendien, dat Hij een rond aantal jaren 
op de wereld had doorgebracht: dus op 
25 Maart was ontvangen, waaruit dan 
volgde, dat Hij op 25 December werd 
geboren. 

(Vervolg "Godelieve") 
Hoe blij ook om Maria, van wie Gabriël 
zo mooi vertelde. Hoe verlangde Gode
lieveke Onze Lieve Vrouw te zien. Hoe 
vaak had zij al nagedacht wat zij toch 
zou kunnen doen met Kerstmis opdat 
Jesus weten zou hoeveel 't kleine Gode
lieveke hield van Hem en van Zijn 
Moeder. 
Toen had Gabriël verteld van de mu
ziek en van de sterren. 
De muziek! Maar je zou toch uren, uren 
willen oefenen, had Godelieveke ge
dacht als je werd uitgekozen om te spe
len of te zingen. Zij zong zo graag. Er 
zou nooit tijd voldoende zijn om voor 
het goddelijk Kind te zingen, hoe je 
kleine hart Hem lief heeft. 
Maar een ster! Was het nóg niet heer
lijker om van de gouden ster een fonke
lend juweel te maken? Je zoudt niets 
anders meer dan goede daden doen op
dat Jesus door de sterren zou weten, 
hoçzeer je naar Zijn komst verlangde. 
Gesteld, dat toch jouw ster eens groot 
en mooi genoeg zou zijn voor de drie 
koningen uit het morgenland. 
En nu: zij alleen mocht niet aan het 
Kindje tonen hoeveel zij van Hem hield·. 
De anderen zouden oefenen, hun lied en 
instrumenten - je zou het vanuit de 
verte kunnen horen, je zou de melodie 
vanzelf wel leren zingen door het luis
teren alleen. Maar dat zou je enkel 
maar verdrietig maken, omdat je zelf 
niet zingen moogt. De anderen zouden 
je blij hun sterren tonen, die al. mooier 
en mooier werden. Ze zouden willen 
weten, hoe het stond met de jouwe -
beschaamd zou je dan moeten zeggen, 
dat je geen ster gekregen had. 
- Dan zing je zeker mee ·met het Glo
ria? zouden ze willen weten.
En als je dan gezegd had, dat je ook niet 
zong, dan gingen ze vragen op welk in
strument je spelen moest. 
En hoe kon je zeggen, dat je geen ster
had, geen muziekrol en geen cither, 
geen harp, geen fluit, geen enkel in
strument! 

Tranen zijn eigenwijze dingen - soms 

BOXTEL, 21 December 1948 

taak, die voor sommigen misschien het 
beste en het dierbaarste zal vragen, wat 
je bezit. 
Nee! ik weet het, een soldaat praat daar 
niet over. Zijn plicht is hem lief boven 
alles, omdat God en Vaderland ze van 
hem vragen. Goed! Láten we er niet 
over praten. Maar straks, vrienden in 
Indië, als wij in de Kerstnacht met het 
Lichaam van Gods pas geboren Zoon in 
onze harten zullen denken aan jullie, 
dan zullen wij, die met jullie meeleven 
en meevoelen en trots op jullie zijn, aan 
het Kerstkind voor jullie vragen om 
Liefde en sterkte en vrede. Liefde tot 
God en Vaderland, die groot genoeg is 
om je de kracht en de moed te geven 
om mee te helpen aan het werk van de 
vrede. Liefde, die je sterk maakt om 
met mannenmoed je plich_t te volbren
gen, als het nodig is tot het uiterste. 
Maar samen ook met je Vaders en Moe
ders zullen we niet ophouden om aan 
het Kerstkind te vragen dat Het ieder 
van jullie veilig en gezond naar ziel en 
lichaam weer terugbrengt in ons midden. 
Met deze bede voor jullie tot het Kindje 
in de kribbe wenst het Katholiek Thuis
front jullie een ZALIG KERSTFEEST
en een GELUKKIG NIEUW JAAR. 

Pater MAX VAN EIJCK. 

Bethlehem's Stal 

Anders dan op briefkaarten: 
geen hut, maar een kille grot. 

Het is niet mogelijk om kerstfeest te 
vieren zonder in gedachten terug te gaan 
naar Bethlehem waar Christus werd ge
boren en naar Nazareth waar hij als kind 
heeft gewoond. Gelukkig, dat wij beide 
stadjes niet in werkelijkheid behoeven te 
bezoeken. Vooreerst zou dat een ris
kante onderneming zijn; het is immers 
nog verre van rustig in het joodse land. 
Maar ook al waren de velden van Efra
tha - de landstreek nabij Bethlehem, 
waar eenmaal de herders het engelen
koor hoorden - en het gebied van Ga
lilea waar Nazareth ligt, volkomen vre
dig, dan nog zou een pelgrimage naar 
die plaatsen ons teleurstellen. Want ze 
zien er zo geheel anders uit als wij ze 
ons hebben voorgesteld! 
De Engelse schrijver H. V. Morton, die 
op een hete dag naar Bethlehem reisde, 
schreef daarover: ,,Ik zag in mijn ver
beelding een besneeuwd landschap waar 
schaapherders in dikke jassen gehuld de 
wacht hielden bij hun kudde, onder een 
vriezende hemel. Ik zag in mijn gedach
ten een kleine hut waarin de beesten in 
hun stallen stonden te trappelen en de 
adem van hun mond in de koude lucht 
bliezen. Op het stro naast de krib zat, 
geheel verloren in haar geluk, een Moe
der met een stralend licht om haar hoofd 
en met een klein Kind in haar armen. 

is het niet mogelijk om ze baas te blij
ven, ook al wil je nog zo graag, al ben 
je nog zo moedig. 
- Godelieve, zei een zachte, goede
stem.
De kleine engel sprong recht" be
schaamd, dat iemand haar ontdekt had 
in haar schuilplaats en nu wist van haar 
tranen en haar groot verdriet. Je kunt 
beter helemaal alleen zijn als je treurig 
bent. 
En toen zag zij, dat niemand anders
voor haar stond dan Gabriël. 
Zou het kunnen...... zou het kunnen 
zijn, dat de aartsengel wilde komen 
zeggen, dat zij bij ongeluk was vergeten, 

• dat iemand een vergissing had gemaakt ...
zou alles nu toch goed gaan worden? 
Maar Gabriël keek haar alleen lang
aan. 
En toen vroeg hij eindelijk, heel zacht
en vriendelijk: 
- Ben je geduldig, Godelieve?
De kleine engel knikte alleen maar, zij
kon niet spreken, haar keel deed zoveel 
pijn, zo moest zij moeite doen om niet 
te schreien. 
Toen vroeg Gabriël: 
- Zul je dapper zijn, mijn kleine Gode
lieve? 
Ze knikte weer van ja en hield het 
hoofd gebogen. Zeggen dat je dapper 
bent en tegelijk twee ogen laten zien vol 
tranen, dat gaat immers niet. 

Dapper en geduldig. 
Godelieve moest daar veel aan denken 
in de weken, die nu volgden. 
Gabriël had niets meer gezegd, alleen 
die beide vragen, geheimzinnig als een 
raadsel_ En wie had tijd voor de kleine, 
eenzame Godelieve, die zo ernstig en 
bedroefd kon kijken en schrok als iemand 
tegen haar begon te praten. 
Want altijd ging het toch weer over 
Kerstmis en de sterren en muziek en 
voor haar zou het geen feest zijn. 

Zo werd het kerstavond. 
Weer luidden <le zilveren klokken, weer 
moesten alle kleine engelen samenko
men bij de vijver m_et de tulpenboom. 

De sterren schenen koud en door .de ONZE KERSTPRIJSVRAAG: UIT EIGEN PLAATS!
lucht kwam het geluid van verre 
klokken." 
,,Dit was", zo schreef Morton, , mijn kin
derlijke voorstelling van Bethlehem; een 
voorstelling die mij mijn hele leven bij
gebleven is en zich gevormd had onder 
invloed van kerstbriefkaarten die ik als 
kind kreeg. Het was een beeld dat ont
stond door de eerbied en de vroomheid 
waarmee een koud land in het Noorden 
de geschiedenis van de geboorte had om
geven." 
Wij zullen ongetwijfeld allemaal dezelfde 
indrukken hebbe� opgedaan als de 
schrijver, die hier werd geciteerd. Schil
ders en dichters zijn ontrouwe gidsen 
geweest. De geboorte van Christus had 
niet plaats in een stal zoals wij die ken
nen, maar zij geschiedde in een grot, 
gelijk de oude huizen in Bethlehem ze 
nog kennen: een spelonk-achtige kelder
verdieping. Men bezigde zulk een ruimte 
inderdaad als nachtverblijf voor het vee. 
Toen Maria en Jozef geen geschikt logies 
in het oude stadje konden vinden, heb
ben ze met zo'n grot genoegen geno
men. En in die weinig romantische ruim
te aanschouwde Christus het levenslicht. 
Onder de Geboortekerk te Bethlehem 
wijst men de grot aan waar Christus ge
boren zou zijn. Wie de plek ziet, zal 
zijn teleurstelling moeilijk kunnen ver
bergen. 
Van Bethlehem naar Nazareth is de af
stand niet groot; de plaatsen liggen even 
ver van elkaar als Amsterdam en Leeu
warden. In onze gedachten is het poë
tisch Bethlehem echter een heel eind van 
het prozaïsche Nazareth verwijderd. Dat 
komt doordat we Bethlehem altijd hoger 
aanslaan. Bethlehem was de stad van 
David; maar kon uit Nazareth iets goeds 
komen? 
In het stedeke waar Christus zijn jeugd 
heeft doorgebracht, vindt men weinig -
betrouwbare - herinneringen aan Hem. 
Merkwaardig dat er nog wel een aantal 
ouderwetse timmerlieden hun bedrijf uit
oefenen. Zij werken ongeveer op gelijke 
manier als de ambachtslieden in Jezus' 
tijd; van moderne middelen maken zij 
weinig gebruik. Het is een aantrekkelijke 
gedachte, dat de knaap Christus op ge
lijke wijze als deze mensen in een 
werkplaats vol houtkrullen Zijn arbeid 
heeft verricht. 
Bethlehem en Nazareth zijn twee vaste 
punten in de jeugdperiode van Jezus ge
weest. Wij lezen er in de bijbel niets 
van of Christus later nog Zij� geboorte
stad heeft bezocht (zij ligt 8½ km van 
Jeruzalem). Wel kwam Hij te Nazareth, 
waar men Hem allesbehalve vriendelijk 
gezind was. Maar zowel Bethlehem als 
Nazareth en daarmede al hetgeen aan 
Christus' geboorte en jeugd herinnert, 
vervaagt naarmate Jeruzalem meer in 

• het midden van zijn arbeid kwam te
staan. En zo wijzen zowel de geboorte
grot Bethlehem als de timmermanswerk
plaats te Nazareth heen naar de reeks 
van plekken in Jeruzalem, waar Jezus 
zijn voornaamste tekenen deed en waar 
zijn Bloed eenmaal v\oeide. 

'-

\ \ 1 \ 
\' 1 • •  

,: ���--""" ,,._r-1 

De vreugde van d i e avond! 
Ze stonden bij elkaar, twee grote groe
pen. Ze waren nu heel stil, wachtend 
dat Gabriël het teken zou komen geven 
om naar de aarde toe te gaan. Ze waren 
stil van verlangen naar dat ogenblik! 
Hoe prachtig waren de sterren ge
worden! 
Die fonkelden en schitterden van de 
edelstenen der goede daden. 
Wat zullen de herders wel zeggen, als ze 
al die duizenden sterren zien flonkeren 
aan het firmament. Ze zullen niet meer 
weten of ze nog op aarde of al in de 
hemel zijn. 
En wat zal het Kindje blij zijn met zo
veel lichtjes. En hoe zal Het grijpen 
naar die prachtig gekleurde stenen. Het 
zal denken, dat het knikkers zijn om 
mee te spelen. Het mág spelen met al 
die sterren, ze zijn gemaakt voor Hem. 
De engelen der muziek herhaalden 
zachtjes voor zichzelf de woorden van 
het Gloria. 
Er waren er, die hun instrumenten stem
den voor de allerlaatste maal. Zij ke
ken of er toch niet het kleinste smetje 
was gebleven op hun harp, viool of 
dwarsfluit, zij neurieden heel zachtjes 
voor zich heen de maten van het lied, 
die het zachtst en smekend moesten 
worden ingezet - wat· was dat moeilijk 
geweest met repeteren!, maar nu ken
den zij het goed: Qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis, dat wil zeggen: 
Die de zonden der wereld wegneemt, 
ontferm U over ons. 
En Godelieveke? 
Die stond maar heel stil en verborgen 
ergens achteraan, zodat haast niemand 
haar kon zien. Zij was veel liever thuis 
gebleven, dat kun je wel begrijpen, maar 
als de zilveren klokken luiden, moet elk 
engeltje gehoorzamen, daar is niets aan_ 
te doen. 
Zo stond zij daar. Zo treurig als van
daag was zij nog nooit geweest - nu 
gingen zij allen naar de aarde, nu zou
den zij allen het goddelijk Kindje zien. 
En zij, die zó verlangd had, moest hier 
achter blijven. Ben je geduldig? Ben je 
dapper? Had Gabriël gevraagd. 
Ja, zij had geprobeerd om dapper en ge-

Een fotograaf heeft ons enkele kiekjes verstrekt van Boxtelse plekjes. Door eea
vergissing zijn echter de onderschriften ervan verloren gegaan. Wij roepen daarom 
de hulp van al onze lezers en lezeressen in, om ons te helpen, de verloren plek
jes terug te vinden. 
Oplossingen moeten binnen zijn uiterlijk 6 Januari en gericht worden aaa 
Brabants Centrum, Molenstraat 19. Op de enveloppe s.v.pl. vermelden: Kerst
prijsvraag. 
De volgende prijzen zullen onder de goede inzenders worden verloot: 

1 e prijs: f 10,-. 
2e prijs: .. Zeven Kerstvertellingen" van W. G. v. d. Hulst. 
3e prijs: ,.De Heer van Jericho'? van E. Nicolas. 
4e prijs: ,.De Biecht van Josselin" van H. Matteesen. 

Mochten bovengenoemde boeken de prijswinnaars niet schikken - in verband
met hun leeftijd bijv. - dan _zullen wij gaarne onze bemiddeling verlenen tot

ruiling. 
Om verwarring te voorkomen, schrijve men de 3 oplossingen onder elkaar, IN
DEZELFDE VOLGORDE ALS DE GEPLAATSTE FOTO'S. 
Aan allen: Veel succes 1 

duldig te zijn - zij had heel erg haar 
best gedaan. Met geen woord had zij 
geklaagd, heel die lange zware tijd. 
Wanneer zij kon, had zij de anderen 
geholpen met hun sterren. Wanneer zij 
hoorde, dat een van de kleinste zanger
tjes aan het oefenen was en niet ver
der kon, was zij er heen gegaan en had 
dan van het blad af de maten voorge
zongen. Zij had die kleintjes heel trouw 
overhoord, toen die het Gloria van bui
ten leerden in het moeilijke Latijn. 
En nu: alleen! 0, Gabriël, hoe heb je 
een van je kleine vrienden dat kunnen 
aan doen! 

De klokken luidden voor de tweede 
maal. Dat was het teken, dat Gabriël 
zou komen om alle engeltjes af te ha
len. Nog enkele minuten en de reis van 
de hemel naar de aarde in de koude, 
donkere Decembernacht zou een aan
vang nemen. 
Godelieveke stond en keek - daar ging 
Gabriël langzaam tussen de rijen der 
wachtende kleine eigelen, waarvan zich 
geen verroerde door verbazing: niemand 
had de aartsengel ooit gezien in zo'n 
vorstelijk, rijk gewaad. 
Er klonk trompetgeschal en toen begon 
Oabriël te spreken. Hij prees de kleine 
engelen, die zo hun best hadden gedaan 
opdat het eerste kerstfeest zo luisterrijk 
als het maar kon, gevierd zou worden. 
Hij koos de ster voor de drie koningen 
uit, hij wees aan, wie van allen de her
ders toe mocht spreken, hij vertelde wat 
er op aarde was gebeurd die laatste dag. 
Maria en Jozef hadden door Bethlehem 
gezworven en niemand wilde hun on
derdak verlenen - toen het al avond 
was, waren zij naar een stal gedaan om 
er te rusten. Daar was niets anders dan 
een kribbe, een os en een ezel. Maria 
had de hele dag gebeden. Sint Jozef was 
heel stil naast Haar gegaan. Hij was zo 
blij, dat het Kindje eindelijk, eindelijk 
ging komen, dat hij geen woorden wist. 
Hij was alleen bedroefd, dat hij geen 
wieg had kunnen timmeren voor het 
Jesuskind, een met prachtig snijwerk, dat 
kwam door de reis in het vreemde land ... 
Gabriël hield op met spreken. 
Nu zouden zij gaan. 

Nu zou de aartsengel wenken en de 
klokken zouden luiden voor de derde 
maal. 
Maar Gabriël hief opnieuw zijn hand. 
Hij had een laatste woord te zeggen: 
- Eer wij de reis beginnen, zo ving hij,
aan, moet jullie nog iets weten. God de 
Vader heeft gewild, dat Zijn Zoon op 
aarde, zolang Hij Kind zou zijn, een 
kleine vriend naast zich zou hebben. Die 
moet het Kind beschermen, die mag met
Hem spelen als Hij eens alleen is, die
zal. ..... de engelbewaarder zijn van het
Kindje Jesus. En ...... een van jullie mag
ik daarvoor kiezen. 
Ah! 
Nu was het met al die kleine engelen 
gesteld als met Sint Jozef. Zij konden 
geen woorden vinden van vreugde om 
zulk een eer. Eén van hen, die op aarde 
het eigen vriendje zijn zou van het klei
ne Jesuskind. Wie dát zou mogen
worden! 
En Gabriël zag al die gezichtjes naar zich 
opgeheven en zocht er één. 
Toen riep hij in die stilte, vol vreugde
volle spanning en verwachting een naam: 
- Godelieve, kom! .
En van heel achteraan kwam langzaam
door de feestelijke rijen een kleine, 
schuchtere engel met verschrikte, ont
stelde ogen naar Gabriël gelopen, naar 
de plek, waar de aartsengel stond. 

Godelieve! zei Gabriël toen plechtig, 
jou heb ik uitgekozen om bescherm
engel te worden van het goddelijk Kind.
Je hebt bewezen, dat je dapper en ge
duldig bent. 
En Gabriël nam Godelieve bij de hand
en samen gingen zij alle engelen voor 
van de hemel naar de aarde om er Kerst
mis te gaan vieren. 
En terwijl de lichtjes van de sterren 
schitterden aan het firmament en het
Gloria gezongen werd voor de verbaas
de herders, knielde Gabriël met Gode
lieve voor de kribbe neer. En Maria 
streelde het blonde hoofdje, toen Zij de 
geschiedenis van de kleine èngel had ge
hoord en het Kindje strekte Zijn hand
jes uit. 
Het wilde vriendschap sluiten. 

IRMA MEYER. 
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Historische Verrekijker 
HET BOXTELS OKSAAL. 

II. 
Uit enige "dorre posten" van de kerk
rekening 1607/1608 is enigszins af te lei
den hoe het oksaal der St. Petruskerk 
er moet hebben uitgezien. 
Er is namelijk in een post sprake van 
de "kalomben ende steenen lijsten'' van 
de koorafsluiting, die aan meester 
Mathijs Donicx moesten worden betaald, 
terwijl uit andere posten blijkt, dat on
der het oksaal drie altaren waren ge
plaatst. 
Het oksaal was dus waarschijnlijk een 
uit drie geledingen bestàand kunstwerk 
met onder elke boog· een altaar, op de 
natuurstenen kolommen rustte een lijst
werk, waarboven de tribune was aan
gebracht. 
De altaren, die onder de linker en de 
rechterboog stonden, waren die van St. 
Jan en St. Nicolaas. Deze altaren waren 
ook door meester Mathijs, de bouw
meester van hen oksaal, gemaakt; voor 
het altaar dat onder de middenboog van 
het oksaal stond had men zich de mede
werking verzekerd van meester Jan 

. Thonon, klaarblijkelijk een beeldhouwer. 
Dit middelste altaar was het H. Kruis
altaar; de aan deze ,vellicht uit Wallonië 
stammende kunstenaar te betalen kosten 
van het "opmaeken" van dit altaar be
liepen 120 gulden. 
Evenwel had een of andere schuldeiser 
op een gedeelte van de aannemingssom 
beslag gelegd, n.l. tot een bédrag van 
11 gulden, 10 stuiver en 2 oortjes; wel
ke penningen, zo meldt de rendant, ,,on
der mij zijn beslagen", zodat aan Jan 
Thonon slechts het restant werd uitbe
taald n.l. 108 gulden, 9 stuiver en 
2 oirt. 
Het oksaal moest nu nog worden ge
schilderd. Daartoe werd Jan Cornelis 
de Moor in de arm genomen en bij het 
maken van het accoord over het "stof
feren" van het oksaal, ledigde de ren
dant met deze schilder "twee maetkens 
gebranden wijns" voor tezamen 5 
stuiver. 
Van de kramer Servaes Jacobs werden 

vervolgens 2500 blaadjes leggoud ge
kocht tegen 2½ gulden de honderd, dus 
in totaal voor 62 gulden en 10 stuiver 
en voorts moest nog voor 17 gulden aan 
verf en vernis worden uitgegeven. 
Jan Cornelis de Moor nam het decore
ren van het oksaal aan voor 100 gulden 
met de kost. 
Uit de door de rendant ingediende nota 
weten we precies hoe lang de Moor over 
dat schilderwerk heeft gedaan: 84 
dagen. 
Gedurende die tijd was de schilder bij 
de rendant in de kost, per dag werd voor 
de volledige mondkost 10 stuiver ge
rekend. 
Behalve hun geld kregen de twee beeld
houwers, na de voltooiing van het hun 
opgedragen werk, een geschenk dat er 
ongetwijfeld toe bijdroeg hun kunste
naarschap te markeren: 
aan Servaes Jacobs werd n.l. nog een 
bedrag betaald van 15 gulden en 10 stui
ver voor "twee hoijen die hij gemackt 
hadde, den eenen voor mr. Mathijs Do
nicx ende den anderen voor mr. Jan 
Thonon, die deselve van het opmaeken 
van doxale ende daltaren waren ge
looft". Voor dit bedrag heeft men toen 
ongetwijfeld voor ieder een fraaie kun
stenaarshoed kunnen kopen. 
Tenslotte vern1eldt de rekening van 
1614-1615 nog een meer prozaïsche 
post met betrekking tot het oksaal: in 
den Bosch werd van "eenen Laza
rus" d.i. een man die melaats was 
"eenen dobbelen spinjaeger" oftewel een 
dubbele ragebol gekocht om het oksaal 
,,daermee te keeren". 
Wanneer en hoe het oksaal uit de St. 
Petruskerk is verdwenen, is aan schrijver 
dezes noa niet duidelijk geworden. 
Men heeft bij de restauratie der kerk nu 
ongeveer dertig jaar geleden, de nissen 
in de kooromgang geopend; daarin 
werden o.m. fragmenten van beeldhouw
werk aangetroffen. 
Zou daaronder ook het ·puin zijn ge
weest van het oksaal en de altaren die 
meester Mathijs en meester Jan eenmaal 
bouwden? 

/ 

Het is traditie bij gelegenheid van het nieuwe jaar elkander 
geluk te wensen. 

Is de kring van cliëntèle, vrienden en kennissen groot, 
plaats dan een z.g. 

Nieuwjaars advertentie 
in BRABANTS CENTRUM. 

U hebt èr nog de tijd voor. Opgave kan ook telefonisch 
geschieden, ons nummer is 5 ·, 1 . 3.

Pl�atselijk Nieuws 
OPENSTELLING P.T.T.-KANTOOR 
OP KERSTMIS, OUDEJAAR EN 
NIEUWJAAR. 
25 en 26 December: 8-9 telegraaf en 

telefoon. 
3 t December: Na 15 uur gesloten voor 

de behandeling van geldzaken; 
na 17 uur voor alle postzaken. 

t Januari: 8-9 verkoop frankeerzegels; 
13-14 uur telegraaf en telefoon.

2 Januari: 8-9 telegraaf en telefoon. 
Uitbetalingen, ingevolge de invaliditeits
wet en de ouderdomswet, waarvan de 
betaaldag valt op 25 December 1948, 
worden ten postkantore uitbetaald op 
'.24 December 1948. 

De Directeur. 

EXTîA.sTREINEN MET KERSTMIS
VRIJDAG 24 DECEMBER 
Eindhoven-Amsterdam C.S. 

Vertrek vanuit Boxtel: 15.28-16.27 
19.28-2:p7 uur. 

Amsterdam C.S. - Eindhoven 
Vertrek vanuit Boxtel: 14.13-15.08 
18.12- 1�.11-21.10 uur. 

Amsterdam C.S. - Maastricht 
Vertrek vanuit Boxtel: 17.10 uur. 

Sittard - Amsterdam C.S. 
Vertrek vanuit Boxtel: 17.24 uur. 

Eindhoven-Utrecht 
Vertrek vanuit Boxtel: 20.22 uur. 

Gouda - Eindhoven 
Vertrek vanuit Boxtel: 20.12 uur. 

ZONDAG 26 DECEMBER 
Amsterdam C.S. - Eindhoven 

Vertrek Amsterdam: 19.10 uur; Ver
trek Boxtel 21.10 uur. 

Eindhoven - Amsterdam C.S. 
Vertrek Eindhoven: 17.04 uur; Ver
trek Boxtel· 17 .27 uur. 

Utrecht C.S. - Eindhoven 
Vertrek Utrecht 15.03 uur; Vertrek 
Boxtel 16.11 uur. 

MAANDAG 27 DECEMBER 
Amsterdam C.S. - Maastricht 

Vertrek Amsterdam 7.08 uur; Vertrek 
Boxtel 9.10 uur. 

Eindhoven - Amsterdam C.S. 
Vertrek Eindhoven 7.04 uur; Vertrek 
Boxtel 7.27 uur. 

KERSTMIS EN DE KUNST
Kunstschilder Janssen exposeert tijdens 
de Kerstdagen in zijn etalage e�n pas
teltekening "De blijde tijding van de 
Engelen aan de Herders." 

GEMEENTERAADSVERGADERING. 
De raad der gemeente Boxtel zal Dins
dag 28 December om 4 uur n.m. voor 
de laatste maal in 1948 in vergadering 
bijeenkomen. 
Op deze vergadering is o.a. de behan
deling van de gemeentebegroting en de 
bedrijfsbegrotingen voor het jaar 1949, 
aan de orde "esteld.

KAJOTTERS-KERSTVIERING. 
Ons werd verzocht de Kajotters te her
inneren aan de intieme Ker'stavond op 
Dinsdag 28 December in De Kajuit. Aan
vang 8 uur. 

KATH. THUISFRONT Par. H. Hart.' 
Opgehaald op de teer- èn feestavond 
van de Spaarkas "De Sportwereld" een 
bedrag van f 18,88. 
Dank aan de milde gevers. 

KATHOLIEK THUISFRONT 
Parochie St. Petrus. 
Bij de �itvaart van Cornelis van den 
Besselaar, Nieuwstraat, werd opgehaald 

_ voor onze Jongens in Indië f 17,85 
Op de Kersttentoonstelling georgani
seerd door de Maria-Congregatie won 

/ de Heer Ad Bevers, Molenstraat 47 een
peperkoek. De gelukkige winnaar stond 
de koek af aan Katholiek Thuisfront en 
werd ten bate hiervan Amerikaans ver
kocht, wat f 5,40 opbracht. 
De milde gevers onzen dank!! 

VOOR DE LANDBOUWERS.
Diegenen welke in het a.s. weideseizoen 
vee willen inscharen in de N.O.-Polder, 
zoals op de vergadering van de Boeren
bond was besproken, kunnen zich op 
Vrijdag ·24 December en Dinsdag 28 
December opgeven op de zitdag van de 
P. B. H., alwaar de voorzitter van de 
Boerenbond tevens zitting houdt. 

VOGEL TENTOONSTELLING. 
Hedenavond, Vrijdag 24 December, zal 
in Café "Adelaars", Nieuwe Kerkstraat, 
de opening plaats vinden van een grote 
vogeltentoonstelling, die gedurende bei
de Kerstdagen door belangstellenden be
zocht zal kunnen worden. 
De organiserende vereniging "Vogel
vreugd", die de bescherming van na
tuurvogels ten doel heeft en dientenge
volge de voering van de vogels tijdens 
de winter verzorgt en in de paartijd 
nestkastjes aanbrengt, he�ft op deze ten
toonstelling een prachtige collectie bin
nenlandse en exotische vogels, van aller
lei soort en pluimage, bijl'lengebracht. 
Bovendien is men er in geslaagd enkele 
zeldzame, meer dan honderd jaar oude 
exemplaren, voor deze expositie te be
machtigen. 
Al met al belooft het een interessante 
tentoonstelling te worden, waarvoor on
getwijfeld grote belangstelling zal be
staan. 
TENTOONSTELLING KERSTACTIE 
MARIACONGREGATIE 
ST. PETRUSPAROCHIE. 

op Zondag 19 December in het 
K. J. V.-Huis. 

Door de activiteit van verschillende Con
greganisten was het mogelijk geworden, 
ook dit jaar een tentoonstelling te orga
niseren van kledingstukken voor de 
arme gezinnen van onze parochie, die 
rond Kerstmis met een pakket verrast 
zullen worden. Het is misschien een al
gemeen verschijnsel, dat men kan waar
nemen op alle gebied, dat men de massa 
bijna niet meer wakker geschud kan krij
gen voor een of ander ideaal, en dat 
men steeds bij enkelen de goede wil 
nog aantreft, die nodig is om iets te be-

-reiken. Zo· was het ook hier. Verschil
lenden bleven bij deze actie achterwege, 
maar gelukkig hebben degenen die mee
deden, dan ook des te beter haar best 
gedaan, zodat het tentoongestelde in af-

werking en kwaliteit het vorig jaar ver
re overtrof. Ook de belangstelling was 
matig. Het aantal bezoekers bleef een 
heel eind onder het cijfer van het vorig 
jaar. 
Was het weer de oorzaak? Of kwam 
het doordat de geregelde bijeenkomsten 
van de Mariacongregatie door verschil
lende omstandigheden moesten uitvallen 
zodat het contact met de leden alleen 
maar schriftelijk kon plaats vinden? We 
weten het niet. We weten alleen, dat 
de armen van onze parochie ,en daar
mee zijn niet degenen bedoeld, die hun 
verdiende loon aan allerlei luxe en weel
de-artikelen uitgeven, met als gevolg het 
gemis aan het allernoodzakelijkste aan 
voedsel en kleding - dankbaar zullen
zijn, wanneer ze rond Kerstmis een 
pakje van de Kerstactie zullen mogen 
ontvangen, wetend, dat er nog altijd 
mensen gevonden kunnen worden, die 
belangstelling en medeleven tonen voor 
het leed en de nood van de medemens. 

BURGERLIJKE STAND 
._, DER GEMEENTE BOXTEL 

van 14 tot en met 20 December 1948. 
GEBOREN: Theodorus J. Fr. H. M. 
zoon van J. H. Schevelier en L. A. M. 
v. d. Boogaard - Martinus H. zoon van
C. G. Vorstenbosch en C. M. van Pinx
teren - Antonetta L. dochter van C. v.
d. Nieuwenhuijzen en Th. A. Rooijak
kers - Getruda C. A. M. dochter van
M. ]. M. van Oers en C. M. G. IJpe
laar - Albertus W. M. zoon van A. S.
P. v. d. Horst en J. M. Fr.- Donders -
Johanna H. H. dochter van P. J. van
Beers en M. D. H. v. Helvoirt - Johan
nes M. zoon van M. J. v. d. Meijden
en van P. J. v. d. Hout - Pieter M. T.
zoon van M. T. van Haeften en P.
H. C. Polhuis. ., 
OVERLEDEN: Johannes C. van den 
Besselaar, oud 60 jaren - Johannes J. 
van Susante, oud 70 jaren. 

LIEMPDl= 
,,IK BEN MAAR EEN PARIA". 
De Toneelgroep "Ontspanning na Ar
beid", onderafdeling van de K.A.B. afd. 
Liempde, brengt op Zondag 26 Decem
ber 1948 en Zaterdag en Zondag 1 en 
2 Jan. 1949, in het Parochiehuis te 
Liempde, het toneelspel in 4 bedrijven: 
,,Ik ben maar een Paria" van de beken
de schrijver Will van den Berg. 
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Tussen Hulst en Sparretakjes 

O P G A V E. 
Van links naar rechts: 
1. Onvérvalst; 3. Knaagdier; 7. Door vuur verteren; 9. (over hele breedte) weg
met bomen; 12. Voegwoord; 13. Grondsoort; 15. Deel van schip; 17. Menings
verschil; 19. Plezier; 21. Koud; 22. Slede; 23. Vuurpijl; 24. Strijd tussen bevol
kingslagen; 29. Uitroep; 30. Iemand, die ambt bekleedt; 32. Frans inpressionis
tisch schilder; 34. Boom; 35. Het (Eng.); 36. Bezoek; 39. Drank; 40. Inheemse
slang; 42. Rijksuniversiteit; 43. Met slede rijden; 45. Drank (meerv.); 47. Vorm
werkw. zijn; 48. Leervertrek; 51. Plaats in 't Gooi; 54. Wat m.i.v. 1 Jan. zonder
bon komt; 55. Wanneer; 56. Wal; 58. Plant; 60. Motorschip (afk.)! 61. Voor
(Lat.); 62. Gouverneur-generaal (afk.); 64. Houten verpakking; 65. Valse eed;
68. Vermoeden; 69. Jongensnaam.

Van boven naar beneden: 

1. Jongensnaam; 2. Radiostad; 3. Maker van fijn gebak; 4. Voegwoord; 5. Van
der (afk.); 6. Water in Friesland; 8. Muziekterm; 9. Geen enkele uitgezonderd;
10. Nieuw (Lat.); 11. Muziekdeel uit opera; 14. Lengtemaat; 16. Vogel; 18.
Vaartuig; 20. Tegenstelling van gevangenschap; 21. Schaaldier; 22. Slee; 25.
Stad in N. H.; 26. Ital. schilder uit de 16e eeuw; 27. Andere uitdrukking voor
zoveel te (twee woorden); 28. Speer; 31. Land in 0. Europa; 33. Afstammelin
gen; 37. Dierentuin; 38. Glans (abstract); 41. Het overblijvende; 44. Ergens over
napraten; 45. Muziekstuk van Händel; 46. Beweging op maat van muziek; 49.
Bolgewas; 50. Vat met één hengsel; 52. Mannetjesdier; 53. Plaats in Gelderland;
56. Doktor afk.); 57. Vaartuig; 59. Niet wijs persoon; 63. Pers. Voorn.woord;
66. Water in Friesland; 67. Plaatsaanduiding.
Oplossing in het nummer van 1 Januari. 

Brand 
• 

lil 't verre Oosten 
heeft tussen het republikeinse "volks
front" en de onderscheidene communis
tische partijen in Europa. Tussenperso
nen waren Satyadjit en Maroeto Daroes
man. De band naar Singapore, India en 
China liep over mr. Tan Ling Djie en
de communistenleider Alimin. 

RUSSEN EN CHINEZEN STRIJDEN 
OM DE MACHT. 

Wat de Nederlanders ondervinden 
op Java en Sumatra, beleven de En
gel:.en van Singapore tot de gren-. 
zen van Siam, zien de Fransen zich 
voltrekken in Indo-China, doet 
Tsjang Kai Sjek wellicht vergeefs 
worstelen om het behoud van een 
hoofdstad en maakt de Russen 
sterk in Mantsjoerije en Noord
Korea. 
Het enige verschil is, dat men in die
andere gebieden het gevaar tijdig 
onderkende en dat wij . . . .  er meer
dan drie jaar mee hebben onder
handeld! 

A::.it wordt bedreigd. Rode draden lopen, 
thans duidelijk kenbaar, van Moskou 
naar de belangrijkste centra van het 
V crre Oosten. In de hoofdkwartieren te 
Sjanghai, Singapore en Rangoon zijn de 
plz.nnen vastgesteld voor de uitgewerkte 
ict ie. Dezelfde boodschappers, die het 
sein gaven voor de communistische op
stand in Madioen, brachten ook het 
front langs de Britse "straits-settlements" 
in beweging. De Britten brachten er kop
pePsnellers heen om de guerilla te be
strijden, Franse troepen vochten tegen 
eenzelfde beweging in hun vroegere ko
loniale gebieden. Siam interneerde de 
rode agitatoren intijds en wist de orde 
te herstellen. De Chinese regering dreigt • 
de reeds langer durende burgerkrijg te 
verliezen. 
Maar ook op Forn10sa wroet een onrust
barende cellenbouw. In Japan waken de 
Amerikanen zorgvuldig tegen de onver
mijdbare penetratie van de onzichtbare 
vijand. Van Korea, dat onder Russische 
controle staat, varen de bootjes onge
zien over, geladen met opruiende pam
fletten in de Japanse taal en wapens, die 
Amerika zèlf leverde volgens de leen
en pachtwet ...... 

TWEE HONDEN OF ééN SPAN? 

Er is verschil tussen het Russische en 
het Oosterse communisme. Beide bezit
ten in Oost-Azi'ë eigen organisaties. 
Moskou vertrouwde de leiding van haar 
vertakkingen toe aan de fonkelnieuwe 
legatie te Bangkok, waar een opvallend 
uitgebreide staf van personeel de be
langen van de Sowjets in Siam ·zou moe
ten behartigen. Helaas wonen er .geen 
Russen in dat land, anders zou de ca
mouflage volkomen geweest zijn. 
En de Chinese communisten hebben hun 
kantoren overal, van Australië tot Lon
den toe, in welke laatste wereldstad Lim 
Hang Bee de scepter over zijn spion-

nenleger zwaait. Uiterlijk schijnt de 
,,Poetera Amcja" een bond van vakver
enigingen, maar de aangesloten organi
saties beoefenen een vreemd "vak", 
want haar leden worden herhaaldelijk 
betrapt op illegale acties. 
De vraag is nu alleen, of deze twee 
hoofdstromingen van Aziatische onlus
ten zich te zijner tijd zullen· verenigen 
tot één bloedrode, kolkende massa, of 
dat zij elk voor zich de macht wensen te 

- veroveren - elkaar dan evenmin ont
ziend als thans de wettige overheid, die
zij trachten te verdringen.
Op dit ogenblik werken beide' broeder
lijk samen en de rode vlammen, die uit
slaan, wijzen er op dat de strijd een
ernstig karakter krijgt. Typerend is
daarbij, dat de Russen hun hoofdkwar
tier vestigden in het enige land, waar
geen Westerse mogendheid verdreven
behoeft te worden. In Siam zal het dus
rustig blijven, maar elders . . .... 

SOCIALISTEN 1 
In de thans bezette delen van Java von
den onze troepen brochures onder de 
titel "Perang Doenia Ke-lII' • (De Derde 
Wereldoorlog) van generaal-majoor ir 
Sakirman, waarop de vijfpuntige Sowjet
ster staat afgebeeld, alhoewel het ge
schrift een uitgave heet te zijn van de 
Indische socialisten (de "Partai Socialis") 
en verspreid is door de "Pesindo". 
In deze brochure staat letterlijk te lezen: 

,,De Wereldoorlog III of nauwkeuri
ger: de ideologische oorlog, welke met 
wapengeweld zal worden gevoerd, zal 
zeker uitbreken. Arbeiders en boeren 
van de gehele wereld, komt in op
stand tegen de kapitalistische reactio-
nairen. 
De opstand moet overal beginnen, in 
het bijzonder in de gebieden die bezet 
zijn door Engeland en Amerika, en wel 
de Balkan, Egypte, Italië, Turkijë, Pa
lestina, Iran, Irak, India, Burma, Cey
lon, Malakka, China, Indo-China en 
Indonesië. 
Het onderwerp Indonesië is geen zaak 
meer tussen Nederland en Indonesië, 
maar tussen Indonesië en de interna
tionale wereld. De omsingeling van 
Sowjet-Rusland zal niet door Amerika 
en Engeland voltooid kunnen worden, 
zolang Indonesië zijn vrijheid verde
digt door iedere poging van buiten, 
om ons koloniaal te overheersen, te 
bestrijden. 
De bomuitbarstingen en het gedonder 
der kanonn·en, zijn reeds in Indonesië 
begonnen." 

WAT GEBEURDE OP JAVA? 

Inlichtingen van onze regering wijzen er 
op, dat er een nauw contact bestaan 

Er zijn documenten gevonden met zeer 
bezwarende getuigenissen en opdrach
ten inzake de ideologische strijd. Er is
ook een vergadering geweest tussen Sja
rifoedin, Setyadjit, Maroeto Daroesman 
en Alimin aan de bestuurstafel. Aan de 
muren hingen rode vlaggen en op de 
tafel stonden Sowjet-emblemen. 
Men kan aanvoeren, dat minister-presi
dent Hatta de communisten (maar dan 
pas na de openlijke opstand van Ma
dioen) bestreed. Men bedenke echter, 
dat het door de rode troepen beheerste 
gebied aanzienlijk groter oppervlakte be
streek • dan het de regering toegewijde 
gedeelte. En dat de trouwgebleven re
geringstroepen successen behaalden, 
kwam voornamelijk door de chaotische 
wanorde in het rode kamp. De hoofdoor
zaak van de onlusten in de Republiek 
is echter geweest, dat hier de Russische 
communisten niet langer in het schuitje 
wensten te varen van die andere groe
pering onder supervisie der Chinese 
,,volksbeweging". 
In de meest letterlijke zin des woords 
vochten op Java twee honden om één 
been en loopt de derde (Nederland) er 
nu mee heen! 
Maar of het been inmiddels niet volle
dig door de rode mieren is ingevreten, 
mag nog wel eens terdege worden 
bezien. 

TE LAAT ... ..
Grove fouten zijn er in geheel Azië ge
maakt. Nog weigeren de Amerikanen 
�teun te verlenen aan Tsjang Kai Sjek's 
111 het nauw gedreven regeringstroepen. 
Te laat besefte Washington dat men 
eerder had moeten helpen. • Met meer 
munitie en meer tanks. Desnoods met 
eig�n generaals, omdat de leiding der 
Chmezen nu eenmaal meer in het be
lang van eigen buidel dan in dat van 
land of volk opereert. 
Weinig woorden behoeven wij te wijden 
aan de politiek der Britten, die zelf 
terugtrokken uit India en daarom rede
neerden, dat Nederland ook maar ver
trekken moest uit Oost-Indië. Maar 
tegelijkertijd voerde Lord Killearn onder 
het mom van "bemiddeling" handelsbe-
sprekingen met de Republiek ........ . 
De Japanners konden al hun wapens 
achterlaten in handen van hun Indo
nesische hulptroepen en handlangers. 
En de Veiligheidsraad die machteloos 
staat in China, Palestina, Griekenland 
en Berlijn, weet tenslotte de aanvaller 
en rustverstoorder van deze wereld aan 
te wijzen in Indonesië: Nederland heeft 
het gedaan ......... 
Maar de grote brand in Azië vermag 
de Veiligheidsraad niet meer te blusseu. 



I.m. voor Elisabeth van Pinxteren-vanNieuwburg; kwart voor 8 I.m. voorGerdina Verdonk-v. d. Braak; zijaltaar:Lm. voor Maria v. d. Langenberg-v. d.Meyden; half 9 I.m. voor Antonius vanRooy. ZATERDAG 1 Januari: 6 uur l.d. voor Willem Matthijsen; 7 uur l.d. voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie; 8 uur: l.j. voor Alberta vanBreugel-Cornelissen; kwart over 9 l.d. voor Piet Voets vanwege zijn broers; half 11 hoogmis voor Martinus Vermeulen (vanwege personeel Lederfabriek). 
N.B. Bij het te Communie gaan tijdensde Nachtmis wordt men verzocht zoveelmogelijk door de ZIJGANGEN naar decommuniebank te gaan, en door deMIDDENGANG naar zijn plaats terugte keren. En d�arom worden degenen, die aan de middengang hun plaats hebben, verzocht het laatst te communie te gaan. 
PAR. H. LAMBERTUS, GEMONDE. Zondag Tweede Kerstdag 
ZONDAG: half 8 H. Mis voor hetwelzijn der parochie; 10 uur jrgt. voorMar.ia hsvr. van Hendricus Putmans. MAANDAG: half ·s H. Mis voor hetwelzijn der parochie. DINSDAG: half 8 jrgt. voor Wilhelmus v. Abeelen en Elisabeth v. Abeelen.WOENSDAG: half 8 jrgt. voor Joannesde Keyzer en Allegonda de hsvr. DONDERDAG: half 8 jrgt. voor Cornelia van Oorschot. VRIJDAG: half 8 jrgt. voor MartinusSchellekens. ZATERDAG: feestdag Besnijdenis desHeren. Half 8 H. Mis voor het welzijnder parochie; 10 uur jrgt. voor Mariahsvr. van Martinus Schellekens. Deze week zullen geschieden: Maandag H. Mis voor Willem v. d. Linden vanwege de buurt. Dinsdag I-1. 

Mis voor Willem v. d: Linden vanwege de buurt. Woensdag H. Mis voor Martina de Vroom: retraitepenning. Donderdag H. Mis voor Joannes v. d. Eerden vanwege de kinderen. Vrijdag H. Mis voor Joannes v. d. Eerden vanwege de kinderen. PAROCHIE H. THERESIA, BOXTEL. Tweede Kerstdag 19,�8. 
ZONDAG: half 8 H. Mis tot intentie v. d. parochianen; 9 uur H. Mis vanwege Toneelclub voor Gerardus Leyten; half11 Hoogmis tot bijzondere intentie.Eerste schaal is voor onze eigen kerk, 2de voor B.N. Collecte voor Katholiek Thuisfront. Half 3 Lof met rozenhoedje om God's zegen te verkrijgen over Orion en de kapel van Stapelen. MAANDAG: half 8 H. Mis tot bijzondere intentie; k�art over 8 H. Mis totintentie v. d. Parochie. DINSDAG: half 8 H. Mis voor behouden thuiskomst; kwart over 8 H. Misvoor Hubertina Leyten-Schellekens enGerardus de Zoon. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Janv. Susante-Spierings in de parochie vanhet H. Hart overleden. Hierbij wordt dekerk met 'n kaars vereerd; kwart over 8gez. mndst. voor Antonetta v. Beers. DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Maria de Punder-Huige; kwart over 8 H. Mis tot intentie v. d. Godvruchtige Vereniging ter ere van de H. Theresia van het Kind Jezus. VRIJDAG: half 8 H. Mi!!- voor mej. Maria Pijnenburg-v. d. Sande; kwart over 8H. Mis voor mevr. Maria Maas-deWerd. ZATERDAG: Zalig Nieuwjaar, waaropde H. Diensten zîjn als 's Zondags.Half 8 H. Mis voor Cornelis v. Kempenen Gertruda v. d._ Ven, hsvr.; 9 uur H.Mis voor bijzondere intentie; half 11 Hoogmis voor de parochianen. De eerste schaal is voor onze eigen kerk, de 

tweede voor B. N. Half 3 Lof met �ozenhoedje, om God's zegen te verkrijgen over het verenigingsleven op katholieke grondslag. 30 dagen worden de gebeden verzocht� voor Antonetta v. Beers, alhier, en Janvan Susante-Spierings, in de parochievan het H. Hart overleden. Het H. Sacrament des Huwelijks wensen te ontvangen: Petrus Meijs uit de parochie van de Allerh. Verlosser in Rotterdam en Antonia v. Beers uit deze parochie, waarvan heden de eerste af-kondiging geschiedt. .. PAR. ST. JAN'S ONTHOOFDING, 
LIEMPDE. Zondag onder het Octaafvan Kerstmis (26 Dec.) 
ZONDAG: half 7 1. mndst. voor AnnaWeymer; 8 uur l.j. voor Lamberta Mart.v. d. Ven; 10 uur de hoogmis tot welzijn der par.; 3 uur Lof. MAANDAG: feestdag van St. JanEvangelist, patroon van ons bisdom. 7uur I.m. tot welzijn der par; half 8 z.j.Theod. Versantvoort; 8 uur I.m. voorMarinus v. Gemert; over!. te Vught. DINSDAG: 7 uur z.j. voor MariaTheod. Versantvoort; half 8 •l.j. voor Joh. Christ. v. Gestel; 8 uur l.j. voorGer. Krol. WOENSDAG: 7 uur z. mndst. voorMaria Mart. v. Dijk; half 8 l.j. voorHenrica Joh. Christ. v. Gestel; 8 uur l.j.voor Antonetta Ger. Krol. DONDERDAG: 7 uur z.j. voor Theod. Oerlemans en Helena de hsvr.; half 8 1. j_ voor de heer Joh. Wouters en Antonetta de hsvr.; 8 uur l.j. voor Henr. v. d. Laar en echtg. VRIJDAG: 7 uur z.j. voor WilhelminaArn. Vermeer; half 8 l.j. voor de HeerJohan Wouters en Antonetta de hsvr.;8 uur l.j_ voor Hendr. v. Aarle. ZATERDAG: feestdag van 's Heren Besnijdenis, geen geboden feestdag: half 7 

I.m. tot welz. der par.; 8 uur l.j. voormej. Petronella v. d. Laar; 10 uur z.j.Corn. Jac. v. Vlokhoven. Nam. 3 uurLof. Vóór en na het• Lof biechthorentot 4 uur. ZONDAG: half 7 l.j. voor de HeerHenri v. d. Laar; 8 uur l.j. voor Hendrica Hendr. v. Aarle; 10 uur de hoogmis tot welzijn der par. In de Kapel der Eerw. Zusters: Maandag 7 uur I.m. voor Weled. Heer Joh. Laurijssens, over!. te Breda. Dinsdag 7 uur I.m. Corn. Schoenmakers als over!. lid van den Boerenbond. Woensdag 7 uur I.m. voor Corn. Schoenmakers vanwege de Kaartclub. Donderdag 7 uur I.m. voor de Eerw. Br. Nicolaas v. d. Meyden, over!. te Bleyerheide. Vrijdag 7 uur I.m. voor Mart. v. Dijk. Zaterdag 7 uur I.m. voor Maria Mart. v.Dijk. Zondag 7 uur I.m. ter ere der H.Gemma Galgani. 30e Marinus v. Gemert overl. te Vught;Weled. Heer Joh. Laurijssens, over!. teBreda; Eerw ·Br. Nicölaas v. d. Meydenover!. te Bleyerheide. PAR. H. WILLIBRORDUS, ESCH. Tweede Kerstdag
H.H. Missen om 7 uur, half 9 en 10 uurHoogmis voor de Parochie. Tweede schaalcollecte voor Bijz. Noden Episcopaat en voor de ni�uwe klokken. Na de middag om 3 uur Lof met Rozenhoedje; na het Lof een lied. Maandag, feestdag van de· H. JoannesApostel. Dinsdag feest van de H.H. OnnozeleKinderen, dag van devotie. Vrijdagavond om half 7 plechtig Lof metTe Deum om God te bedanken voor dein het afgelopen jaar ontvangen Weldaden. We verwachten dat de parochianen ingrote getale dit Lof zullen bijwonen. Zaterdag feest van de Besnijdenis desHeren, H.H. Diensten als op Zondag. 

ZONDAG: 7 uur H. Mis voor Albertus van Rulo; half 9 H. Mis voor Cornelis Schoenmakers te Liempde overl.; 10 uurHoogmis voor de Parochie. MAANDAG: half 8 gef. H. Mis voorMevr. Johanna M. v. Kuyk-Hackfoordt.DINSDAG: half 8 H. Mis voor deParochie. WOENSDAG: half 8 H. Mis voor Karel Pijnenburg te Vr1ght over!. • DONDERDAG: half 8 H. Mis voor Marinus van Gemert te Vught over!. VRIJDAG: half 8 gef. gez. jrgt. voorGerardina v. d. Laar- v. d. Laak. ZATERDAG: half 8 H. Mis; half 9 H.Mis voor Mevr. Johanna Kamerbe�ek•Hillen; 10 uur Hoogmis voor de parochie. Elders: H. Mis voor Albertus van Rulo.H. Mis voor Cornelia van Oers- v. d.Braak. H. Mis voor Henricus van Rulo.
ST. CHARLES, HAL, BOXTEL. 
Zondag 26 December. Feest van de H.Stephanus. Deze middag om 3 uur Lofmet Rozenhoedje. Maandag: Feest van de H. JoannesApostel en Evangelist. Om 8 uur Lof. Dinsdag: Feest van Onnozele Kinderen.Om 8 uur Lof. Donderdag om 8 uur Lof. Vrijdag om 8 uur Lof met "Te Deum"om God te danken voor alle weldadenvan het afgelopen jaar. Zaterdag feest van 's Heren Besnijdenisen Nieuwjaar. De H.H. Missen zijn alsop Zondag. 's Middags om 3 uur Lof• met Rozenhoedje. MAANDAG: 7 uur H. Mis voor behou• den terugkeer; half 8 voor Caspar vallden ·Aker. DINSDAG: 7 uur voor behouden terugkeer. WOENSDAG: half 8 voor JohannaFeldbrugge-Otterbeek. VRIJDAG: half 8 voor mevrouw Hen•ket-Windstosser. 

Papieren boorden f o .125

half linnen boordenf0.3 O 
linnen boorden f 1.45 

Op de Atg·emene Ledenvergadering 
van H.O.C.R.E.S. afd. Boxtel 
is besloten op 1 ste Kerstdag 
de gehele dag en oudejaars
avond te 8 uur de • 

Vrttchtbomen N.A.K.B. 
zowel voor grote aanplant 
als voor kleine tuinen. 

1�--�--� 
• 12jorige paa:ttjes�Speciaal adres: 

H. v. Eyck�de LouwBreukelsestraat 42 • Boxtel 

A. H. ten Bras 
Molenstraat 88 

Voor de a.s. 

Feestdagen 
brengen wij ... 

Een zuiver wollen japon 
met korte monweo, diverse ma:::ds vanaf f 23 1 2 5
Een zuiver wollen japonmet lange mouwen, diverse ma:;:ds vanaf f 3 0 16 0
Een uni zijden japon met 
lange mouwen, diverse ma:::J, vanaf f 3 1, 5 0 

Hotel-, Café- en Restaurant-bedrijven 
TE SLUITEN 

Notaris P. Mertens te Boxtel 
zal in het Café van A. v. d. Langenberg te Gemonde voor de Familie J. v. d. Langenberg, voor Toewijzing op MAANDAG 21 DECEMBER 1948 nam. 5 uur 

Publiek Verkopen: 
Het huis bewoond door 2 gezinnen, erf en tuin te Boxtel, Gemonde 11, kadaster sectie B nrs. 1621 en 1623 samen groot 69.60 aren, ingezet op f 4650, - . Aanvaarding: de woning met tuin, in gebruik bij Wed. v. d. Langenherg, bijbetaling koopsom, behoudens eventuele vordering; een deel van het land 15 Maart 1949, terwijl de huur van de ver• wiurde woning à f 2, - per week is voor koper vanaf de week volgend op de dag van betaling der koopsom. Lasten voor koper vanaf l Januari 1949. Betaling koopsom uiterlijk 27 Maart 1949.

Als het gaat over Zaden of Bloemen 

Steeds hoort ge dan v. Zogchel noemen 

'1;i�;;;EK 
VOOR DE A.S. FEESTDAGEN BRENGEN WIJU WEER SPECIAAL 
een ruime collect ie in 
diverse prima artikelen, 

NU GOED VAN PAS KOMEN. 
TWEKA MEISJES JURKJES met bijpassende directoirtjes JONGENS EN MEISJES TRUIEN6 punten, vanaf DAMES VESTEN, in modetinten 
SPORTKOUSEN VOOR JONGENS EN HEREN, zuiver wol, met ingew. dessin DAMES KOUSEN, links en rechts geweven 
JONGENS BLOUSES, in effen en fantasie 4,65OVERHEMDEN met vaste en losse boorden 8,45 ZELFBINDERS, in pracht kwal. 4,25, 2,95, 1,75BRETELLES, prima elastiek, vanaf ' 1,45 
PLASTIC CEINTUURS, alle kleuren 3,25,SHAWLS, pracht kwaliteiten en dessins PLISSE STROOK, in wit en gekleurd, p. m.
CORSETTEN, ook kleine maten, vanafBUSTEHOUDERS, prima pasvorm 
JONGENSBROEKJES, vanafJONGENSCOSTUUMS, met korte pant. en plusfoursHEREN COSTUUMS, kamgaren en cheviot, vanaf HEREN REGENJASSEN 

6,10, 
THEEMUTS EN, -leuke dessins, vanafBOODSCHAPT ASSEN WOLLEN ZAALBERG DEKENS 

t 3,75 24,85 

�rnllillri 

" In den 

5,50 1 
Ooievaar" 1

FaA. P. van den Boomen-Resink 
Stationstraat 43

Canada Populieren N.A. K. B. 

Bezoekt onze kwekerijen 111 

J. VAN DRUNEN 6. Zn�
BOOMKWEKERIJEN BOXTEL 

e PARFUMERIE 

M. J. VAN DEN BROEK
B R E U K E L S E S T  RAA T 34

e DAMES KAPSALON 

Prettig wonen in EIGEN huis 1 
. Vraag eens de aa(dige ROHYP-4 brochure aan, waarin U lezen 

kunt, hoe dit ideaal ook voor 
U te bereiken valt. U behoeft 
slechts deze coupon ingevuld 
op te zenden. 

COUPON Gaarne ontvang ik Uw brochure 
,,EEN GESPREK" 
Naam ....................... : ..... -------------

Adres ........................ ____________ _ 

Woonplaats s.v.p. Invullen in blokletters.
N.V. BOUWKAS "ROHYP", STADHOUDERSKADE 6, A'DAM !W.J 

Inlichtingen bij den Districts•lnspecteur 
N. TH. RUITER, Kruisstraat 31, Den Bosch, tel. 8427

Rookt kwaliteit vol geur en smaak 

en Koopt bij Bert van den Braak ! 
Nieuwe Kerkatraat 73, Telef. 450 

Een st ijlvo lle stoffer ing 
van Uw won ing geeft 
sfeer en hu iselijkheid. 

Zij moet voldoen aan onze echt 
vaderlandse spreuk: 

,,Mijn huis is mijn kasteel''. 
Met de Ker s td a g en 
geven onze étalages h ier 
een voorbeeld van. 

F. J. WITTEVEEN Woninginrichting
.RECHTERSTRAAT 22 BOXTEL 

________________ ... _____ _

welke trouwplannen hebben, kunnen 
profiteren _van onze 

Kerstaanbieding 
Huiskàmer Old Finish 

Dressoir met glas in lood middendeur 4 Stoelen en 2 Armfauteuils, bolpoot,zit en rug bekleed met primamoquette op veren. 
Tafel zeer soliede uitvoering. 

MET INBEGRIP VAN: 
Vloerkleed 3 x 4 Pluche Tafelkleed 
15 m2 Vloerbedekking 

voor de totale prijs van 

l 495.� 1
tot 31 December geëtaleerd 

,,In den Ooievaar" 
FaA. P. van den Boomen-Resink 

� Stationstraat 43 - Boxtel .. )

��-.��##<�,,,� 

EDAH 
GEEFT U •Ij'

-a� 
, 8/J AANKOO'P IIAN 
KEtlR ·l<OFFIE, OF WIJN, OF 
tlKEIJR EEN WAA'flDEVOI.LE 

KALENDER 
1rvtt-

e VERJAATllJIJCS-KALENDER 
• 4 GQOTÊPRIJSVR4CEN

,,.-
• 1nd DUIZEND 'P�IJZEN _,. 
e PRAKTISCHE WENKEN 

• ..f. WAiiióEBONNEN
NATUURLIJK 

7,45 
21, 15 



De uitbeelding van het Kerstgebeuren 
in de loC?p der eeuwen 

De eeuwen door heeft het Kerstgebeu
ren vele schilders en beeldhouwers geïn
spireerd tot hun meest doorl�efde wer
ken. De allereerste christentij.d, die op 
het gebied der· schilderkunst zich aan
sloot bij de normale gangbare decoratie
ve kunst van het Romeinse keizerrijk, 
zoals we deze nog aantreffen_ in de uit
gegraven huizen van Pompeïe, sprak van 
de nieuwe geest in een frisse spontaniteit en in forse kracht. Zo treft ons een 
,aanbidding der Wijzen" in de kata

komben van St. Petrus en Marcellinus te 
Rome door zijn eenvoudige bewogen
heid: de eerbied der Koningen, de liefde 
van Maria voor haar Kind - het zijn 
alles reële en volmenselijke gegevens, uit
gebeeld om de Christenen te stichten. 
In de latere Romeinse tijd, toen de By
zantijnse stijl met zijn statige Oosterse, 
op hiërarchie gebaseerde denkwijze al
gemeen werd aanvaard, gaat van dit 
volmenselijke wel veel verloren en de 
Romaanse stijl, die daarbij aansluit weet 
de oude, volkse hoogte, nog niet te be-

(Vervolg: Een zonderling Kerstge�euren) 
Die ons 't leven 
Heeft gegeven, 
In den stal. 
Ik heb hier nog drie eieren, 
Warm uit de nest; 
Ik heb hier nog een kalfke, 
Dat is vetgemest; 
Ik heb hier nog wat vlaaikens; 
In mijn korfken staan; 
Om te vereren 
Het kindeke teere, 
Laat ons gaa,n! 

Terwijl hij zong, zag hij alles vóór zich 
en toen hij naar het kalfke wees, trokken 
-de jongens, die op de grond zaten, hun
voeten wat terug ..... . 
Niemand verroerde zich, toen het lied uit
was. De Vlaming hield zijn �zicht af
_gewend; hij wilde niet laten zien, dat
een paar grote tranen over zijn wangen 
biggelden ...... 
De Brabander had zijn pook neergelegd
en hield een rode zakdoek in de hand. 
De aaltnoezenier, die toen juist weer
binnen stapt!!, verwonderde zich over de 
stilte. Hij dacht, dat de jongens ver
moeid waren. 
- 't Is goed, zei hij. De p.istoor rekent
op ons. Ik heb en passant voor ieder een 
kop warme koffie besteld, als we die 
_gehad hebben, gaan we hier tegenover 
in een heerlijke warme hooischuur sla
pen, bij de beste boer van het dorp, zegt
de pastoor. 
- Deze Kerstnacht is mijn zevende ge
luk geworden! lachte de Tiroler, toen hij 
.aan de aalmoezenier verslag uitbracht 
over. de heilige avond en hoe die in ver
broedering en vrede gevierd was. 
- Verbroedering en vrede, herhaaldede aalmoezenier, zij zijn de geschenken 
van God. 
Waarom willen de mensen, die niet 
.altoos aannemen? 

rei�en. pe Byzan_tijnse en R?maanse s�ijl beiden willen vooral de glone van Chns
tus tot uitdrukking brengen en wel in 
de plaatsing der figuren, die worden uit
gebeeld. De lijnen zijn streng; onder
ling verband tussen de weergegeven per
sonen bestaat er weinig; er is niet veel 
actie te bespeuren rondom het kerst
gebeuren, voorzover dat vanaf de 6e tot 
de 12e eeuw iri Byzantijnse of Romaanse 
mozaïeken, fresco0schilderingen of beeld
houwwerken wordt voorgesteld. De 
goddelijkheid van het Christuskind, de 
hoge waardigheid der Moeder Gods 
worden op de eerste plaats weergegeven 
en hoewel hierin de intimiteit, die de 
Westerling toch tenslotte van het 
kerstgebeuren wil zien uitstralen, ont
breekt, zal de Christenmens uit die 
tijden in zijn gebed een goede steun 
hebben gevonden aan deze taferelen, 
welke hem de over de zonden triomfe
rende Christus uitbeelden. 
In de 13e eeuw dan komt de beeldhouw
kunst los uit de Romaanse strakheid. De 
Gotiek doet de uitgebeelde personen in 
verbinding komen met elkaar; menig 
altaarpaneel uit deze tijd toont ons weer 
de volmenselijke Moeder Maria, gebo
gen over haar kind met een lieve lach en 
Sint Jozef. die de zorg voor dit gezin 
op zich neemt. Vaak ontlenen de hout
snijders in de Nederlanden hun ideeën 
aan schilders als Rogier van der Wey
den, voor het uitbeelden van het Kerst
_gebeuren en dit komt het realisme ten 
goede. Steeds echter blijft in de 
Gotiek het lichaam symbool van een 
abstract begrip. Maria is de opperste 

• Moederlijkheid; de drie koningen en de
hèrders beelden de volgzaamheid der ge
lovigen uit. En vooral in het begin, als 
de Gotiek nog niet opgaat in veelkron
kelige en drukgeplooide kleding wordt 
een zuiverheid van weergave bereikt die 
voor de ·diepgelovige middeleeuwse mens 
een vreugde moet hebben betekend.
De kunstenaar van de renaissance legt
vooral de nadruk op de lichaamsbouw 
zijner figuren op het persoonlijk ka
rakter van -elk zijner scheppingen. Al te 
dikwijls echter overwoekert de vor
menschoémheid het menselijke element; 
het navolgen der klassieke oudheid met 
zijn strakke koelheid doet de uitbeel
ding vaak ál te beheerst uitvallen en 
eerst de Barok, de stijl der contra-refor
matie, brengt opnieuw het volle warme 
lev�n terug in de weergave van mensen 
en dingen. Met brede zwierigheid, wel
haast feestelijk, en dikwijls poëtisch, 
wordt het goddelijke en het menselijke 
samengebracht. De herders zijn weer 
gewone landelijke mensen. Maria triom
feert door haar volle moederlijkheid over 
het kwaad; veel bazuinende engelen, 
veel wapperende draperingen accentue
ren de jubel der mensen om de ge
boorte van onze Verlosser. In deze tijd 
gaat men het kerstgebeuren, echt kin
derlijk voorstellend door afzonderlijl<e 
beelden, die samengevoegd dan de 
Kerststal vormen en dit wordt de volkse 
wijze van voorstelling van Christus' 
Geboorte. 
In de 19e eeuw, de eeuw van liberalisme 
en individualisme, die elke gemeen-

schapsgeest door zijn anarchie doodt, 
gaat de functie van schilder en beeld
houwer als leraar van het volk verloren. 
Hij, die het volk eeuwenlang gesticht 
had door de voorstelling van het Kerst
gebeuren, hetzij in _mozaïek, fresco, 
beeldhouwwerk of schilderij, verliest zijn 
gemeenschapsfunctie bij gebrek aan ge
meenschap. En in de plaats daarvan 
treedt dan het wansmakig fabrieksartikel, 

• de rose en goudgerande beelden van
gips, zoet als taartjes en walgelijk van 
schijnheiligheid, voor de massa, die de 
plaats innam van de gemeenschap. 
Totdat wij sinds het begin dezer eeuw 
weer een terugkeer van de kunstnijvere 
beleven, om het volk te doordriogen van 
de schoonheid des levens in het licht 
het licht van het Christendom. Weer 
worden er echt volkse en diep-religieuse 
voorstellingen van het Kerstgebeuren 
gemaakt, als eens in vroeg-christelijke en 
middeleeuwse tijd van hoogbloei, hetzij 
als stalen van volledig tot eenheid ge
brachte kerstgroepen, die uitstekend als 
model zouden kunnen dienen voor pa
neelversieringen in meubelwerk van reli
gieuse aard of als afzonderlijke beelden, 
die voor het volk als "kerststal" alle 
aantrekkelijkheid kunnen bezitten. En 
het realisme dat eens de hoogtepunten 
van vol-christelijk leven kenmerkte, tref
fen we thans weer aan in werken van 
jongeren, ook uit onze naaste omgeving. 

Mr. L. 

Het kleine engeltje Godelieve 

Zoveel engelen zijn er in de hemel, dat 
je ze niet zoudt kunnen tellen, zelfs al 
had je de kralen van alle rozenkransen 
die de Paus van Rome ooit gezegend heeft. 
En zijn de Cherubijnen en de Serafijnen, 
stralende prinsen van het hemelhof. Er 
zijn de Aartsengelen, die altijd voor 
Gods troon staan, er zijn de Machten en de Heerschappijen, er zijn ook de 
trouwe engelen, die ons bewaken en be
schermen en ons aansporen om het goe
de te doen en het kwade te laten. En er 
zijn ook veel, heel veel kleine engelen, 
die later als ze groot zijn, engelbewaar
ders mogen worden van elk kindje, dat 
ter wereld komt of het nu zwart gebo
ren wordt in Afrika, geel in China, rood 
bij de Indianenvolken of blank in Ne
derland. leder kind krijgt zijn goede engel. 
Je kunt wel denken, dat het in de hemel 
een drukte van belang was, toen alle en
geltjes zich gereed maakten om de eer
ste Kerstmis of aarde te gaan vieren.
De Aartsenge Gabriël was al in de 
lente naar Nazareth gezonden om de 
blijde boodschap te brengen aan Maria. 
Van toen af moest hij bij Haar blijven 
om Haar bij te staan en te behoeden 
tegen elk gevaar, dat Haar zou kunnen dreigen. 
Maar soms 's avonds, als Maria rustig 
ingeslapen was, dan vlooi hij naar de 
hemel terug, want je begrijpt wel, dat 
de kleine • engeltjes alles wilden weten 
over de toekomstige Moeder van het 
Jesuskindje; zij wilden horen waar Zij was geweest, wat Zij had gedaan of Zij al truitjes weefde voor haar Koningskind, of Zij de wol al had gesponnen 
voor zijn Zondags jasje; al die kleine 
engeltjes, zij kwamen niet uitgepraat en 
Gabriël kon. nooit genoeg vertellen van 
het huisje van· Nazareth, van de weg 
naar het stadje, waar -Elizabeth woonde, 
Elizabeth, die al' zo oud. was en zo ver
langend uitzag naar het • zoontje, dat 
haar was beloofd, het jonkske, dat Ma
ria zou verzorgen de eerste dagen van 
zijn leven. Hij, Johannes, zou de voor
loper worden van haar eigen dierbaar Kind. 

Die kleine engeltjes, zij spraken van 
niets anders, �ij dachten aan niets an
ders meer dan aan de kleine Jesus, die 
op aarde spelen zou, eten, drinken, pra
ten, leren net als alle andere kinderen 
die daar wonen. Het was niet te begrij-• 
pen en toch: het zou gebeuren binnen
kort. 
En to�n kwam de dag, c:!at ieder in de 
hemel zijn taak kreeg toegewezen voer 
dat grote feest: de eerste Kerstmis. 
Een avond in October. 10en 0p aarde 
de drui,en in zware trossen rijp gewor
den waren, kwam Gabriël terug en liet 
de zilveren klokken luiden in de tuin, 
waar de kleine engelen speelden. • 
Ze wisten wel wat dat beduidde: als de 
zilveren klokken klinken, moest ieder zo 
vlug mogelijk naar de speelwei gaan bij 
de tulpenbomen aan de vijver: daar was 
het dat Gabriël hen samenriep om te 
vertellen, wat ze moesten weten van het 
hemelnieuws. Of soms om enkelen hun
ner uit te kiezen: die mochten naar de 
aarde toe om er hun eretaak als engel
bewaarder van een kindje te beginnen. 
Wat luidden de klokken feestelijk en 
lang die avond! De engeltjes repten zich 
zoveel ze konden: ze waren zo nieuws
gierig wat Gabriël, hun grote vriend, wel 
te vertellen had. 
Wat wemelde het daar op de grote perk 
van blijde, lichte kleuren, hemelsblauw, 
avondrose, zeegroen, vlinderlila, parel
wit, robijnrood! Wat schitterden de 
kroontjes en wat blonken de gouden 
schoentjes! Hoe spiegelde de onder
gaande zon bij het bewegen van de 
kleine, donzen vleugels! 
Gabriël zag dat een ogenblik glim
lachend aan eer hij op een grote gong 
.liet slaan ten teken, dat ze allemaal goed 
luisteren moesten. 
Bom - bom - bom, ging de gong. 
foen werd het zo stil bij de vijver dat je 
had kunnen denken met je ogen dicht: 
ze zijn in ene allemaal weggevlogen. 
En Gabriël begon toen te vertellen. 
Zoals ze wel geraden hadden: wat Ga
briël te vertelle!1' had, ging over Kerst
mis vieren. Het zou nu niet zo lang 
meer duren - zei Gabriël - eer het 
Jesuskind op aarde ging geboren wor
den. Het was nu najaar. De bladeren ' 

• van de bomen zagen rood en geel en
goudbruin. Nog korte tijd en de No
vemberstormen zouden komen om alle 
blaadjes van de takken te blazen. Dan 
zot! het op aarde alle dagen kouder 
worden. En als het dan midden winter 
was geworden, dan zou het gau'\V Kerst
mis zijn. 
Gabriël zei: Ze zouden wel begrepen

hebben, dat die dag een héél groot feest 
was, de geboortedag van het goddelijk 
Kind. 
En aan het vieren van dat feest mochten 
zij, de kleine engelen, meedoen, werke
lijk meedoen. Niet maar enkel door 
erbij te zijn en toe te kijken en te luis
teren "<at anderen deden: zij kregen 
voor die dag hun eigen taak. Een mooie 
taak. 
Straks, als Gabriël was uitgesproken, 
zouden twee engelbewaarders komen, 
ieder met een grote korf. Daar zaten al 
kerstgeschenken in. Voor hen. 
Het spreekt vanzelf, ging Gabriël ver
der, dat er op zo'n feest als de eerste 
kerstmis muziek moest zijn: er moest 
gezongen worden en gespeeld op harp 
en luit, viool en tamboerijnen, trompet
ten en zilveren fluiten. 
Wel, in de eerste korf zou alles zijn wat 
nodig was voor de muziek. 
De tweede korf, die was voor de en
geltjes der kerstmissterren. 
Was dat moeilijk te begrijpen? 
Neen toch immers? 
Op een feest hoort heel veel licht te 
zijn, zeker op het kerstfeest, want het 
Kindeke Jesus is het licht der wereld, 
zijn geboorte bij de mensen zal gevierd 
worden met veel sterrenlicht. 
Daarvoor is die tweede korf. 
Hoe ze allemaal in spanning waren, toen 
de aartsengel van die sterren en muziek 

��
i Alleen vaders en moeders weten,wat een mooie vertelling op Kerstavond voor kinderen betekent. Alleen zij, die zich in de geest van het kind in kunnen leven, weten dat kinderharten nergens sterker door gebonden worden dan door die heerlijke kunst van vertellen, welke nu helaas nog door zo weinig vaders of moeders beoefend wordt. Waar.om? Kunnen zij in hun geheugen geen voldoende stof meer vinden? Als dat zo is, hebben zij aan. dit verhaal over het kleine engeltje Godelieve een prachtige vertel ling, die de kinderen erg zal boeien, als ze deze door U voor horen lezen in de omgeving van eigen haard, bij de aanwezigheid van vertrouwde gezichten en in de feestelijke sfeer van Kerstm,is. 

� Probeer het eens! De kinderen zullen het erg waarderen. 

o·e Herder

In sèhamele kleren staat hij daar en schreit, 

De herder, met zijn ruig behaarde kaken, 

Die 't nachtelijk uur aanschouwd'in zwijgend waken 

Over zijn kudde, in zwarte eenzaamheid ..... . 

Zijn hoofd omlaag, zijn rug krom da.or de tijd, 

Zijn ogen spreken van een nóóit verzaken! 

Hoe durft hij deze heilige stal genaken 

Hij, die zo dom is en slechts schapen weidt ..... . 

Maar gouden licht doet hem 't hoofd opheffen
1 

En zijn betraande ogen zien het Kind, 

Zij zien Zijn armkens naar hem uitgespreid. 

En dit gebaar doet hegi 't geluk beseffen 

Van een die in zijn eenvoud Jezus vindt ...... 

Hij nadert stil in zoete zaligheid. 

verteld had! 
Muziek en sterren! Is er iets mooiers 
te bedenken om de komst van het Kerst
kind mee te vieren? 
- Nu, luister goed! zei Gabriël.
- Voor elk van jullie is een verrassing
in een van die korven. Zodra je die ge
kregen hebt, zul je weten wat je doen 
moet tegen Kerstmis. 
Er zijn muziekrollen. Wie een muziek
rol vindt, is uitgekozen om te zingen.
Wie een harp, viool of luit krijgt, zal 
spelend het zingen begeleiçlen. 
Wie het best geoefend hebben, mogen
de herders op het veld gaan wekken 
met het Gloria. • 
Een van allen zal mogen ;eggen: Zie, 
ik verkondig u een grote vreugde, die
voor heel het volk zal zijn. Heden is de 
Verlosser geboren, die Christus de Heer 
is, in de stal van Bethlehem. 
Jullie begrijpt wel, dat je veel zult moe
ten oefenen. Wil je dat wel doen? 
Dat begrepen ze best. 
En of ..,,, het wilrlen clnen.Ze wuifden men hun kleine handen r
briël tegemoet. Le riepen en ze juichten

. en er scheen geen einde te zullen ko-
men aan het gejubel. 
- Jullie vergeet helemaal de sterren!

• Ja, de sterren, die waren ze werkelijk
vergeten. 
Gabriël moest om stilte wenken met zijn
hand. 
Ze wisten nog helemaal niet wat er
daarmee ging gebeuren. Ze spoorden 
elkander aan om kalm te zijn, ze wil
den geen woord missen over het licht 
en over de sterren. 
Toen het· helemaal stil geworden was,
vertelde Gabriël: De sterren uit de 
tweede korf, die waren van zilver en van 
goud en die moesten fonkelend en stra
lend worden van smaragden, diamanten 
en saffieren. 
Die edelstenen, je kon ze voor je ster
verdienen. 
Ieder die een goede daad gedaan had,
mocht een edelsteen laten smeden in 
zijn ster: elk juweel een goede daad. 
Wie het meest zijn best gedaan had, zou
met kerstmis de mooiste ster kunnen 
aanbieden aán Maria en Haar Kind. 
Met de mooiste, grootste ster, beloofde 
Gabriël, zou God de Vader de drie ko
ningen de weg wijzen naar het heilig
land. 
Of dat een eer zou zijn, wanneer je
ster daarvoor werd uitgekozen!
Nu was de hemel haast te klein voor
de grote vreugde van de engeltjes. 
Wat Gabriël gezegd had, overtrof wel
alles wat ze ooit hadden durven dro
men over het kerstmisfeest. 
Ze zeiden tegen elkaar, dat je haast niet
voor jezelf wist, uit welke korf je wel

Riet van Eq:� . 

het liefst een verrassing krijgen zoudt: 
muziek of sterren, het was de grote 
vraag. 
En het was allemaal even heerlijk. 
Zingen, spelen, puur van blijdschap om 
de komst van het kleine Jesuskind. 
Ofwel eerbiedig naderen tot bij het 
Kindje en Zijn Moeder en je ster, waar
voor je zó je best gedaan hebt, in de 
kleine handjes leggen. 
Je zoudt • zelf niet weten te kiezen wat 
je het liefst wilde doen, maar goed dat 
Gabriël beslist had wat je taak moest 
worden. 
Die spanning in dat ogenblik van 
wachten! 
Dat vragen aan elkaar: Wat denk je·wel, 
dat .ik zal moeten doen? Weet je wat jij 
het liefst zou kiezen? Wat duurt het 
nog lang eer het Kerstmis is. Ik verlang 
zo naar het Kindje. Ik geloof, dat ik aan 
niets anders meer zal kunnen denken. 

Dat arm klein engeltje Godelieve! 
Nu was het zover. 
Nu waren alle namen afgeroepen. Elk 
had zijn geschenk ontvangen en ieder. 
wist voor welke groep hij was bestemd 
door Gabriël. De engeltjes stonden nog 
te praten en lieten hun geschenken aan 
elkander zien. Hoe goed had Gabriël . 
gekozen: zij toonden elkaar hun ster
ren, zij tokkelden op elkanders luit, zij 
streken met hun handjes over de snaren . 

• van een cither - zij wezen hoe je de
harp hanteren moest en die het liefst 
van allen zongen, neurieden zacht de eer
ste maten van het lied, dat op de mu-·
ziekrol stond geschreven. Zij spelden de 
woorden van dat lied: Gloria in excelsis 
Deo. 

Dat arm klein engeltje Godelieve!
Heel alleen en treurig stond het bij de
grootste tulpenboom. Het plukte een 
der witte bloemen zonder heel goed te
weten wat het deed. Het zag de blijd
schap van de anderen aan, het hoorde 
de klank der instrumenten, het luisterde 
naar het neuriën van de zang en bewon
derde de sterren uit de verte. Het engel
tje had geen muziekrol, ook geen in
strument of ster. Gabriël scheen de naam 
van Godelieve te zijn vergeten. Hij had 
die naam niet afgeroepen. 
De kleine Godelieve met het zuivere ge
zichtje en de zachte blonde haren stond 
daar heel alleen en probeerde niet te
schreien. Maar tranen zijn zo eigenwijs, 
die komen toch, al wil je het niet. En 
hoe blij was Godelieveke geweest, al 
maanden, dat de mensen op aarde zou
den verlost worden, nu het Kindje ko
men ging. 

(Vervolg op pag 4.) 



Van drie Herders, die tevreden waren 

De velden van Bethlehem werden begrensd door een· wijde, zeer wijde krans van heuvelen. In het ondiepe, maar uitgestrekte dal konden wel duizend schapen grazen en wel vijftig herders hun kudden weiden. 
Er waren jonge en bedaagde herders, ijverige en vlugge maar ook stramme en luie, ziekelijke en gezonde, zoals er oud en jong, vief en traag, flink en sukkelend gevonden worden in iederè gemeenschap van mensen. Het was dus niet iets bijzonders, dat er onder hen 
een dove gevonden werd, en een die een houten been had, ja zelfs was er een blinde, die het niet laten kon cim overdag over de heide te dolen en 's nachts bij de schapen te slapen. 
In die wondere nacht van Christus' geboorte werden de drie vergeten. Ach,bijna ieder mens,, die ziek of gebrekkig is, zal ervaren, dat men op feestdagen 
en buitengewone gelegenheden amper aan hem denkt. 
De dove werd wakker yan de kou, welde door de prille morgen werd aangevoerd. Hij verbaasde zich zeer, toen hij bemerkte, dat zijn kameraden hem alleen hadden gelaten en viet de dieren waren vertrokken. Hij had enkele ogenblikken nodig om zich ervan te vergewissen, dat de zon inderdaad nog niet was opgegaan en dat het niet later was dan hij berekende. In die korte ogenblikken ervoer hij, dat een stralende dageraad een weergaloze nacht afsloot. "Er moet iets gebeurd zijn", raadde de dove herder en ijlings snelde hij heen om iemand te vinden die hem zou kunnen vertellen, of het wat zielsverblijdends of rampzaligs was, dat herders en kudden van hun rustplaats verjaagd had. 
Het duurde enige tijd, voordat de dove een bekende ontmoette. Leeg waren de velden, zo ver het oog reikte. 
Maar eindelijk ontdekte hij een schreiend groot kind; een nog niet. geheel volwassen knaap strompelde op de dove af. Het was, alsof hij buiten zichzelf was van angst; hij zocht bescherming en -troost bij de dove, en riep: ,,Waar zijn ze heen gegaan? Waar is de Zaligmaker, die Christus dè Heer genoemd wordt?" De dove verstond hem niet en nam de jongen onder zijn mantel; doch de knaap vertelde met luider stem en met wilde gebaren, dat de afgelopen nacht plotseling verlicht was geworden alsof er in al de vier windstreken een volle maan was opgegaan; en een grote, zilverblauwe gedaante was verschenen met matgouden vleugelen, die reikten tot de hoogste sterren. 
"Vreest niet", had hij geroepen, ,,ik breng u een blijde boodschap. Een Zaligmaker is geboren, die Christus de Heer is." En op slag stak de hemelkoepel vol jubelende engelenmuziek, en gezongen werd van Vrede aan de mensen en Glorie aan God. - Bang was hij niet geweest; het verschijnsel had hem onuitsprekelijk gelukkig gemaakt. Maar toen de herders wegsnelden en hem toeriepen: blijf jij hier, je kunt toch niet meekomen, was hij verdrietig geworden. Het was hem of hij uit een schone droom in barre eenzaamheid ontwaakte ...... 
Hoe de ongelukkige jongen weeklaagde, de dove begreep hem niet en kon amper raden naar het verheven bericht, dat de ander hem deed. 
Bedroefd en zonder doel doolden beiden verder; de knaap, die gehoord had: ge zult een kind vinden in doeken gewonden; hij speurde overal, maar ... : .. moest hij het niet zoeken, daar waar al de herders en schapen zouden zijn? Na wederom een ruime poos vernam hij het zuchten van een mens; de dove zag onverwacht een oude, blinde herder geknield, zijn handen in gebed naar boven heffen. 
"Heer", bad hij, ,,ik heb Uw boodschapvan alle Heil vernomen. Maar mijn ogen zien niet meer, en niemand heeft er in zijn blijdschap aan gedacht mij te geleiden naar de plaats waar Gij, God, op stro zijt gelegd. Ik zal U niet kunnen aanschouwen; zal ik Uw handjes echter niet één ogenblik in de mijne mogen houden?" 
Zo smeekte hij. Hij vernam het gerucht van naderende stappen en riep: ,,Wie komen daar?" 
De jongen antwoordt: 
"De dove herder en ik, die op één beenrondloop. Zeg ons, waar zijn de anderen met hun lammeren en schapen?" "Hoe kan ik dat zeggen, die het licht mijner ogen derf?" zei de blinde. Toen trad de dove op hem toe. "Ik ben de dove herder, gij kent mij wel," sprak hiî- "Er moet iets gebeurd zijn: kunt gij mij vertellen, of het goed · dan wel slecht nieuws is?" De blinde antwoordde met de taal zijner lippen, wat hij vernomen had en hij vertolkte ook wat de jongen met zijn ogen had gezien. En zo raakte de arme dove op de hoogte van Christus' Mensworwording. 
"Ach", jammerde hij, " was ik toch wakker geworden. Ik had het heir der engelen kunnen zien, omdat ik gezond van gezicht ben, ik had met mijn vrienden mee kunnen snellen, omdat 'ik goed ter been ben. Maar kom," nodigde hij de blinde uit: "steek uw ann door de mijne en hij," drong hij bij de jonge herder aan, "steun op mij; wij zullen zoeken tot wij gevonden hebben." Het drietal toog op pad en sloeg de richting in, waarheen, zoals die met het houten been zei, de anderen waren weggevlucht. 
De zon was inmiddels hoger geklommen. De stilte van een feestdag waarde over het landschap. In geen velden ofwegen was een herder te zien. 
,,Die kunnen van het Kindeke niet scheiden", vermoedde de een. ,,Die zijn naar huis gegaan om wat zij beleefd 

door Wim Snitker 

hebben in de stad en in heel de wijden 
omtrek verder te vertellen", giste de 
ander. Aanvankelijk dacht geen van drieën er aan dat de bouwvallige schuren en wankel� stallen onderzocht moesten worden, wilden zij het Vleesgeworden Woord vinden. Maar toen zij al dicht onder de wallen van Bethlehem gekomen waren, vernam het scherpe oor van de blinde het klagelijk gekrijt van een pasgeboren kind. 
"Ik hoor het schreien vafî' een klein wicht", zei de blinde terwijl hij het gezelschap dwong stil te staan. 
��!/ht/i��nnie;ia�;��;,� d�ert� vd;jongen ongelovig op. 
,,Moed houden!" beval de dove aan, die niets hoorde van hetgeen zijn tochtgenoten bespraken. 
Vol heilig vertrouwen stapte toen de blinde op het geluid af, terwijl hij de anderen meetrok. 
Op de dorpel van het schamele bouwsel staande, vroeg hij huiverend van eerbied: ,,Wat ziet gij beiden?" De jongen met het houten been en de dove zonken op de knieën neer en fluisterden: ,,Hij is het, de Messias." Ze zagen een Moeder, van alle aardsheid ontheven, een Man, wien vaderlijkheid, nederigheid en zorg op het gelaat waren geprint en een Kindeke, in doeken gewonden, op hard stro gelegd en gekoesterd door de adem van een ezel en een os. 
En tranen begonnen te stromen uit de dode ogen van hem, die niet zag. 
In een hoek van het vertrekje lag een geslacht lam te roken en er stond een emmer pasgemolken geitenmelk te dampen; daar waren ook een paar kazen opgestapeld, maar zij zagen dat alles pas, toen de goede Sint Jozef bekommerd zei: "Is dat geen blinde, die oude daar in uw midden?" 
Maria keek op en nodigde allenninzaamst uit: ,,Kom wat dichterbij, arme herder die niets ziet, en streel mijn Kind en neem zijn handen in de uwe." De blinde trad nader en omhelsde de Messias. Toen fluisterde de knaap met het houten been: ,,Zie dat alles, zuivel en vlees, hebben de andere herders in hun vreugde het Kind ten geschenke gegeven. Ach, en wij komen met niets." Sint Jozef werd getroffen door de droefheid waarmede deze klacht en dit' zelfverwijt geuit werd. 
"Cij drieën komt met een zuiver hart _en een goede wil", verzekerde hij, ,,het Goddelijk Kind is met Uw komst tevreden. 0 zeker, en zó verheugd, dat het U geven zal al hetgeen ge vraagt. Hij, die hier hulpeloos nederligt, is de Eeuwige Almacht, vraag hem, wat ge wilt en wat ge voor u goed acht." Daarop juichte de jonge herder met het houten been luid in het oor van de dove: ,,Ge moogt genezing van uw kwaal vragen." Hij schreeuwde zo hard, dat hef Kindeke ervan schrok en de blinde zich schierlijk tot zijn gezellen wendde, de vinger op de mond legde en zei: ,,Stil, stil, het mocht gaan schreien. Wij zullen buiten beraadslagen, wat wij zullen afsmeken van de Almacht Gods ...... " 
En buiten het schamel verblijf verhaalde de blinde, wat Jozef had verraden, dat Jezus Christus bereid was om alle nood te lenigen. 
,,Gij zult van uw doofheid genezen", besloot de blinde, ,,indien ge •er met vertrouwen om smeekt." 
"Ea gij zult het licht uwer ogen weer krijgen", antwoordde de dove, ,,en hij zal weer op twee voeten gaan", wees hij op de derde met het houten been. "Ik heb vannacht de blijde boodschap mogen vernemen", jubelde deze, ,,en het lied der engelen vernomen. En thans heb ik ons Heil beter gezien dan allen, die zich om Het Kind verdrongen hebben. Ik ben zo gelukkig en tevreden, -dat ik niets, niets te wensen heb dan dat ik eenmaal zijn Heerlijkheid aanschouwen mag, als hij terugkeert vanwaar Hij is nedergedaald." 
"Ik heb Hem mogen betasten en strelen", zei de blinde, - zó dat de dove het verstaan kon, ,.ik voel mezelf zo begenadigd, dat ik alwat Hij mij schenken wil, afsta aan een, die ongelukkiger is dan ik." 
"Ik. ..... ik", fluisterde de dove, "ik hebHem niets te offeren, tenzij het offer van 'mijn gehoor. Kom, ik vraag de Moeder Hem dat te mogen zeggen." Beschroomd traden zij weer binnen. Opnieuw zonken zij weer in aanbidding op de knieën. Sint Jozef en Maria keken op van het allerliefste Kind en zagen elkander een ogenblik gelukkig en glimlachend aan. "Als het God behaagt", sprak de Moed�r daarop zoet en zangerig, "zal mijn Kmd het eerst aan u, vrome herders zijn goedheid bewijzen. . ' 
Vraag maar, vraag maar met evenveel vrijmoedigheid als deemoed ...... De vurige knaap met het houten been juichte: ,,Ik vraag te mogen beleven dat, lief, goddelijk Kind, Uw naam wor� de geheiligd!. ..... " Aangemoedigd door de jongste, voegde de oude blinde zijn innigst verlangen daaraan toe . "Uw Rijk Kome." De dove had niet vernomen, dat het zijn beurt was en zweeg. Doch toen allen hem aanzagen, Maria en Sint Jozef, z:in beide vrienden en ook Jezus zelf, begreep hij, dat hij zijn wens mocht uiten. Hij bracht gelijk de anderen zijn offer en stamelde: ,,Uw wil geschiede op aarde als in de hemel." 
En deze drie wensen heeft de Goddelijke Zaligmaker met zoveel vreugde aanvaard, dat Hij ze bekrachtigen wildedoor ze op te nemen in het gebed DES HEREN! 
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1n een 
Een zonderling gebeuren 

zonderlinge Kerstnacht 
Het moet gebeurd zijn tijdens de wereldoorlog '14-' 18, dat door een zonderlinge samenloop van omstandigheden, vluchtelingen en soldaten uit verschillende Europese landen elkaar ontmoetten op een dorpsstationneke, ergens aan de Nederlandse grens. Sommige van hen droegen grauwe, verfomfaaide uniformen van de legers waartoe zij behoorden en hadden uitpuilende ransels op de rug, andere waren in wat kapotte burgerkleren gestoken en sleepten zware koffers met zich mee. Allen maakten een echt verwaarloosde indruk, met hun ongeschoren en ongewassen gezichten, zonder echter onsympathiek te zijn. Integendeel! 't Zonderlingste was wel, dat zij elkaar allemaal verstonden, hoewel er Pruisen en Beieren, Rijnlanders en Zwitsers, Vlamingen en Walen, Fransen en Nederlanders bijeen waren. Doch tijdens de oorlogsjaren scheen iedereen voldoende van de vreemde talen geleerd te hebben om ze te kunnen verstaan. ,,Wij zijn op weg elkander te begrijpen!" had 'n Engelse aalmoezenier hen gezegd, die alle jongens de gelegenheid had gegeven bij hem te biechten en die nu naar de pastoor van het Brabantse dorp was gegaan, om voor hen een goede plaats te vragen in de nachtmis. Deze avond voor Kerstmis is de avond van vrede, had hij ze ingefluisterd: Laat ons vergeten, dat de volkeren elkander bestrijden en laat ons als broeders elkaar de hand reiken. Vrolijk en opgewekt waren de mannen achtergebleven. Zij vroegen elkaar het een en ander over het werk, dat zij deden, de familie, die ze hadden en waar ze vandaan kwamen. Alsof het toeval het zo wilde vernamen zij allen, ·ue een van de ander, dat zij boeren waren. Een grote, struise Vlaming zong toen lachend het refrein van het oude boerenliedje: 

Lieve Heer Kost en kleer 't Hemelrijk en dan niet meer. -:-. Zou_den we __ niet wat vertellen?, vroeg h1J, dicht b11 de gloeiend-gestookte kachel van de wachtkamer een plaats zoekend. Dat doen we, zei een Duitser, die veel te ruim in de kleren zat. - Goed, hakkelde een Waal, maar liever niet over de oorlog en liever niet over de loopgraven. - Natuurlijk over Kerstmis, meende een ronde Brabander, die meteen tot ceremoniemeester gebombardeerd werd. De walmende petroleumlamp :,-.:erd wat . omlaag gedraaid, de stoelen en banken bijeengeschoven, de pijpen en sigaren voor de dag gehaald en aangestoken en de Fransen lieten een veldfles met wijn de ronde doen. De Brabander voelde zich intussen zeer vereerd door zoveel vertrouwen, tikte met de kachel pook op de tafel en begon: - Wij zullen vertellen over Kerstmis. Alleen degene, aan wie ik het woord gegeven heb als onderdaan van een neutrale mogendheid ...... - Niet over de oorlog! viel de Waalin de rede. - Neen, ik vergis me, ging de Brabander verder, alleen degene, aan wie ik, als een boer aan een boer, het woord gegeven heb, mag spreken; de anderen zwijgen en luisteren! - Goed, goed! klonk het gemompel. - Het eerst vertelde gij! riep de Bra-bander tot een Vlaming. - Ik weet niet veel, zei deze bescheiden. 'k Weet alleen wat ik ooit thuis gehoord heb, maar dat wil me niet in een-

twee-drie te binnen schieten ...... Onze hoeve ligt aan de Nethe; mijn moeder heeft ons ooit verteld, dat het water van de rivier, precies met middernacht van Kerstmis verandert in wijn. - Hé, zuchtten een paar jongens, die opde grond bij de kachel lagen. De Brabander tikte met zijn pook: - Stilte! - Niemand heeft het ooit geproefd, her-nam de Vlaming, want 't schijnt heel gevaarlijk geweest te zijn, die wijn aan te raken. Een Limburger trachtte de aandacht tetrekken van de Brabander. Deze wees hem met zijn pook aan en zei: - Goed, nu gij! - 't Is waar wat daar verteld werd, deed de Limburger geheimzinnig met een breed gebaar. 't Is wezenlijk waar. Bij ons is 't gebeurd, dat iemand, een drinkeboer, in de Kerstnacht naar de Maas geslopen is, om tegen middernacht de wijn te drinken, maar de duivel zelf is tussen beide gekomen en heeft de schrokker z'n nek gebroken. De mannen glimlachten. Ze herinnerden zich wel eens ooit zoiets gehoord te hebben. - Zeker, zei een Beier, die geschie1enis is waar en 't zelfde is bij ons gebeurd. Wij hebben thuis een knecht gehad, zo gulzig als een ...... - Pas op, viel de Brabander hem in derede, vergelijkingen zijn gevaarlijk! - In alle geval; lachte de Beier begrijpend, een knecht, die heel, héél gulzig was. Die had al dikwijls horen zeggen, dat het water van de Isar met Kerstmis, 
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middernacht,· in wijn veranderde. Hij had er wel spijt van, dat het geen bier werd, maar toch wilde hij het wel eens proberen. Hij bleef op en toen de twaalfde slag uit de kerktoren galmde, wou hij, languit liggend, drinken, maar hij kreeg zo'n slag in het gezicht, dat zijn kaak er scheef van is blijven staan. De Fransen grinnikten en zetten de· veld fles nog eens aan de lippen. - Stilte! gebood de Brabander. Ik zou liever wat vrolijkers horen. Bij ons verandert het water nu eenmaal niet in wijn en de duivels blijven natuurlijk uit de buurt, Bij ons zijn er bloemen, die heel even bloeien in de Kerstnacht. In onze stallen wordt het vee wakker: de scha, pen kijken dan naar het Oosten, waar de ster is opgegaan, de koeien praten met de os, van wiens familie er een getuige mocht zijn bij de geboorte van Christus, en de paarden trappelen van ongeduld om de reis naar het H. Land te maken. En in Limburg? - Bij ons, zei de Limburger, vieren de dieren ook feest met Kerstmis. De hanen het eerst. De haan roept omstreeks middernacht, dat het "kindje gebóóóren" is, en als dan de duiven vragen: waor? waor? dan zeggen de lammeren: hè, hè, hè, - en dat betekent natuurlijk Beth-lehem. - Ik heb zelf gehoord, zei de Brabander, dat onze bijen in de Kerstnacht zoemen en gonzen in haar korven; men beweert, dat zij dan een lied zingen, dat zij leerden van de Engelen boven de hei in Bethlehem ...... Dat zou wel kun-nen ...... Weten de Fransen niets? - Wel zeker, zei er een. Bij ons, in Bretagne, houden we erg veel van ossen, om het land te bewerken. In de Kerst-
/ 

dagen hebben zij rust. Dan staan ze warm op stal. En in de heilige nachtroept de oudste om twaalf uur: "Gloïreau Signeur !" En dan roepen alle andere ossen tezamen na: ,,Gloire au Seigneur!" Ik heb het zelf gehoord ...... - Natuurlijk, natuurlijk! bevestigde de Brabander hartelijk. Maar alles wat we verteld hebben, was over de natuur ende dieren. Allez, weet er niemand iets over de mensen? - Ik, zei een stevige Tiroler. - Vertel, gebood de Brabander. - Wie in Kerstnacht geboren wordt, is een gelukskind. Het leven zal hem vreugde brengen. Hij zal vroeg of Iaat een schat vinden...... Ik heb het zélf bewezen gezien! • • - Werkelijk? vroegen twee of driemonden tegelijk. • . . - Ja werkelijk, zei de Tiroler met een glans van ontroering op het gebruinde en bebaarde gezicht, --ik heb er een gekend, die in de Kerstnacht geboren is. Geboren in Tyrol, - dat was zijn eerste geluk. Niet op een berg en niet in een dal, juist tussen beide in, - dat was zijn tweede geluk. Hij is boer geworden, - dat was zijn derde geluk. Hij is in de oorlog. geweest, al twee jaren en niet ééns gewon4, - dat is zijn vierde geluk. - Niet over de oorlog, kreunde· deWaal. De Brabander gebruikte vermanend zijnpook. - En nu zijn vijfde geluk: hij hééft eenschat gevonden, een lieve, verrukkelijkeschat...... 
Hij stond rechtop, haastig in de binnenzak van zijn vuile tuniek, haalde er een bundel brieven en papieren uit, en liet toen een portret zien: mijn allerliefst vrouwtje, zei hij met zachte stem waarin ze allemaal de warme, liefdevolle klank hadden gehoord. De Tiroler kreeg toen plotseling iedereen om zich heen, ze keken naar het portret, of ze schudden zijn. hand en klopten hem op de schouder, omdat hij straks, als het Kerstmis zou zijn, jarig was. Het werd een waar feest: de Brabander gaf hem een grote dikke sigaar, waarvoor hij 's morgens een uur extra pa-trouille gelopen had, de Vlaming bracht twee krentebroodjes, een Waal offerde· een pakje rooktabak, een Rijnlander· bood een homp kaas aan en ... De Brabander tikte met zijn pook: - Jongens, stilte! Onze Tiroler ver-jaart morgen: hij is een gelukskind; hif maakt ons allen gelukkig, - dat is zijn zesde geluk. Wij zullen aanston�s een brief ·zenden aan zijn schat. 
- Aangenomen! hoorde men. De stationchef kwam eens kijken, wat· er aan de hand was. Hij had plezier inde opgeruimdheid van de jonge kerels, die hier een paar uren de ellende van: • de oorleg konden vergeten. 
- Brandt de kachel goed? lachte - hij,toen hij het roodgloeiende�beestje zag. - Best commandant! riep de Brabanderboven het geroezemoes uit. Best! . . . . . . Weer tikte de pook om aandacht. - Zijn we uitverteld? vroeg de Brabander. 
De mannen keken elkaar eens aan en· opperden: 
- Ge moogt ook wel eens iets zingen. Aanstonds sprongen een Rijnlander en een Beier op en toen de stilte hen uitnodigde, zongen ze - een tenor en een bariton - het aloude lied, dat niemands hart koud laat: 

·stille nacht, heilige nacht.. .... Een voorbijrazende trein overdonderde het slot. Velen voelden iets in hun keel,dat ze niet weg konden slikken. Nog onder de indruk van het Duitse lied, zei de Brabander zo oprecht ernstig, dat hij zichzelf er over verwonderde: - Broeders, dat was schoon! Wie nu? De bescheiden Vlaming, die het eerste verteld had, stond op en zei zacht: - Ik ken ook nog een lieke, dat wij alskinderen zongen. En hij begon meteen: 
Herderkes van buiten, Spoedt U op de been, Met tromme� en met fluiten Naar Bethleheem; Want daar is geboren De God van a�, 
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voor het Baardwijk doel, hoog opspringend stompte de doelman daar de bal OPEN BOXTELSE TAFEL TENNIS
KAMPIOENSCHAePEN. 

Moerdijk en R. Steinmann zeker de beste papieren. W. v. Opstal, F. Leermakers en J. v. Berkel kunnen het hun echte: nog danig lastig maken en hebben,mits een goede dag, nog zeker een kans op de titel. De verwachtingen zijn even- •• wel, dat de kampioen uit de twee eerst-

. weg, echter juist voor de voeten van v. d. Boogaard, die zich geen ogenblikbedacht, en met een hard schot ondertegen de deklat verdween de bal in-hetBaardwijk-doel. Twee spelers vanBaardwijk stonden nog op de doellijn,toen de scheidsrechter· het doelpunt afkeurde. En het scheelde maar een haar,of uiteindelijk zou Baardwijk nog met deoverwinning zijn gaan lopen. Gelukkigvoor O.D.C. ging het harde schot nutegen de deklat.

Door de Nederlandse Tafeltennisbond is toestemming verleend, dat ook niet Bondsleden aan de Boxtelse tafeltenniskampioenschappen deelnemen. Iedere Boxtelse ingezetene kan hieraan dus deelnemen. Inschrijfgeld f 1,- per persoon. • genoemde personen zal voortkomen.Het belooft in ieder geval een spannende dag te worden, welke een bezoek aande St. Petrusschool op de Burgakkerzeker waard is.
-o-

Het tweede elftal speelde een bar slechte wedstrijd tegen Den Dungen. Na het sensationele begin van drie doelpunten binnen vijf lllÏnuten, was de wedstrijd het aankijken niet meer waard, en uiteindelijk kon de wedstrijd maar met de oneven goal worden beslist. 

De Boxtelse tafeltenniskampioenschap'pen welke 2de Kerstdag in de Gymnastiekzaal van de St. Petrusschool worden gehouden, beginnen om 12 uur en de finales zijn van pl.m. half 4 tot pl.m. half 6. Er zal gespeeld worden in een Damesklasse, een Juniorenklasse en drie Heren seniorenklassen enkelspel en 2 klassen Heren dubbelspel.

Toeoang voor donateurs en supportersis vrij�-
TuinbouwDE SNOEI VAN OUDERE 

Het 3e elftal kon na hard werken Schijn
del 4 een punt ontfutselen, hetgeen de verhouding goed weer gaf. 
Met Kerstmis geen competitiewedstrij
den. 
2e Kerstdag speelt O.D.C. vriendschappelijk in Den Bosch tegen een elftal van 
B.V.V.Velen schijnen het berichtje omtrent deHolland-België wedstrijd in ons verslag van verleden week niet te hebbengelezen. Wij maken belanghebbenden ernogmaals op attent dat na Kerstmisgeen kaarten meer worden besteld.

Bij de Dames zal de strijd op het eindewel uitgevochten worden tussen Mej.Robben, Mej. Hurks en Mej. v. Zeeland,welke alle drie even veel kans op hetkampioenschap gegeven mag worden.Voor de Junioren durven we geen namente noemen, daar de krachten hiervan nietbekend zijn, evenals van de derde klasseHeren, daar alle inschrijvingen hiervoornog niet binnen zijn. In ieder geval horen de kampioen van vorig jaar: A. v.Doormalen en de finalist A. v. Giersbergen zeker tot de kanshebbenden.

VRUCHTBOMEN. De tijd van snoeien is weer aangebroken. Weliswaar wordt er de hele winter door gesnoeiJ, maar vroeg snoeien is in vele opzichten zeer aan te bevelen, tenminste voor zover het oudere bomen betreft. Met jonge boompjes, waarbij nog vormsnoei moet plaats hebben, kan men beter wachten tot het voorjaar, omdat daarbij de vorming van de boom afhankelijk -is van het oog· waarop men insnoeit. Indien men deze snoei nu reeds uitvoert, kan er gedurende de winter nog van alles met deze ogen gebeuren. Snoeien is te beschouwen als een noodzakelijk kwaad! Snoei bevordert altijd groei, en nooit vruchtbaarheid. 

In- de 2e klasse zijn eveneens verschillende candidaten o.a. J. v. Roosmalen,G. v. Berkel, G. Biemans en J. Hurks.In de eerste klasse is er een m1111emkrachtsverschil. Willen we toch namennoemen dan hebben de titelhouder J.. Waarom snoeien we dan? 
Met dank aan God, mogen wij 
U met grote blijdschap de voorspoedige geboorte berichten van ons zoontje - en broertje 
PIETER MARIUS TEUNIS. M, T. van Haeften P. H. C. van HaeftenChristje Polhuis Boxtrl, 20 Dec. 1948. D. Spieringsstraat 5.
l;angs deze weg wens ·ik mijn dierbare thuis, verloofde, familie, vrienden, kennissen en Kath. Thuisfront, een Zalig Kerstfeest . en Gelukkig Nieuwjaar toe. Dpi. Sold. J. M. SCHALKX 270102106 - 1-5 R. Stoottr. T. Brig., Veldpost Semarang
Vanuit M.-Java wens ik mijn ouders, verloofde, broer en 
zusjes, zwager, verdere familie, vrienden en kennissen en �ath. Thuisfront, een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. Dpi. Sold, P. J. M. v. d. Aker L.n.: 260511209 - A-4-11 RJ.V Brigade - SorteerkantoorPoerwokerto. 
Dpi. sold. AD. KUENEN uit Indië, Palembang, Sumatra wenst aan alle bekenden, familie, sportvrienden en collega's een Zalig' Kerstfeest en 
Gelukkig Nieuwjaar. 

Verloren: reservewiel met band. Tegen beloning terugbezorgen bij L. van der Meijden,. Melkhandelaar, . Molenstraat 1. 
Een koe, ruim 3 maanden _drachtig en een dragend schaap. M. Timmermans, Munsel 28. 
Te koop: een gebeeldhouwde armstoel, eiken, stijl "Dagobert". Tegen spotprijs, 4 patentroeden, geschopeerd, lang elk 3,15 m, tegen aannemelijk bod. Prins Hendrikstraat 10. Te koop: 2 drachtige schotten. H. v. d. Loo, Nieuwstraat 71.
Te koop: een zo go.ed als nieuwe kinderbox. Prins Hendrikstraat 50. Ged1pl. naaister heeft nog een paar dagen in de week tijd. om aan ·huis te komen naaien. Te bevragen: Molenstraat 19. Te koop: 4 jonge kippen, br. 1948, a. d. leg, circa 10 m kippengaas 180 cm hoog, een kruiwagen. Breukelsestr. 138. Te koop bij Th. van Oorschot, Gemonde 7, beste volbloed kalfvaars, aan telling begin Januari. 
Wie wil twee plaatsen afstaan in de banken, middengang, St. Petruskerk. Gaarne antwoord op Bosscheweg 42. Jongeman met H.B.S. A, nog studerende, vraagt voor twee dagen per week, administratief werk. Brieven onder no. 27. Verloren: lapje groene stof. Wil vinder dit terugbezorgen op Molenwijk 8. Te koop wegens overcompleet bruine emaille haardkachel, twee gebreide rode wollen damesjasjes met Noors breiwerk. 
Bevragen: Molenstraat 19. 

Dpi. Sold. 1 e klas C. A. ROVERS, Liempde, wenst vanmt Pasoeroean, zijn ouders, familie, vrienden en kennissen een Gelukkig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar toe. 
Dpi. Sold. J. A. VERHOEVEN Lnr. 250209106 A-Bat. 1-8 R.V.A. 3e Inf. Brig. GrenadiersC. Div. 7 Dec, Veldpostkant.Bandoeng en Dpi. Sold. F. J.
VERHOEVEN, Lnr. 2702241233e J'iel. 4-5-6 R.I. Veldpost:kant .. Semarang, wensen ouders, familie, vrienden en kennissen Zalig Kerstfeest enGelukkig Nieuwjaar.
' Te koop: een kinderfiets, leeftijd 7 jaar. Van Salmstraat 10 boven, na 6 uur. 
. Te koop: een toom biggen V.D.L., bij A. Verhoeven, Mijlstraat 30.
Notaris P. Mertens TE BOXTEL 

zal om contant geld, 
publiek· verkopen I. Voor en ten huize vanMej. Wed. J. v. d. Langenberg te Boxtel, Gemonde 1 1,op DINSDAG 28 DECEMBER 1948, voorm. 10 uur:Kasten, tafels, stoelen, spiegels, kachels, blöemtafels, ledikant, wasfornuis, lampen, schilderijen, petr. stellen keukengerief, gereedschap enz. Bezichtiging een uur voor begin verkoping. Il. Voor en ten huize van Mevr. Wed. J. W. v. Rooij te Boxtel, Stationstraat 30, op DONDERDAG 30 DECEMBER 1948, voorm. 10 uur: _ Slaapkamerameublementen, kasten, stoelen, eiken bureau ministre, tafels, schrijfmachinetafel, • matrassen, dekens vloer-, tafel- en schoorsteenkleden, kapstok, parapluiebak, vloerzeil, rand vast tapijt; kachel, schemerlamp, pendulestellen, schilderijen, beelden, bloemtafels, lampen, weeftoestel, spiegel, luidspreker, tuinameublementen, overgordijnen, pannen, ketels, weckgla

zen, lepels, vorken, serviesgoed, wasstellen, boenblok, tuingereedschap, potten, hout, kerstgroep, rolschaatsen, Friese schaatsen en wat verder te koop wordt aangeboden. Kijkdag Woensdag 29 Dec. 1948 van 2 - 4 uur. 
:Jl.3(,. :l?.cuul.6ouw.eu. ! 

Koopt Uw GRAS• en 
KLAVERZADEN rechtstreeks zonder agenten Vraagt Prijscourant Alle soorten BIETEN ZAAD per KILO f 2.-Zoek Uw voordHI alleen bij : 

Firma Gebr. van Oers Zaden en Granen Breukelsestraat 112 Il BoxtelEindhovenseweg 28 
Wat is 

Moedertrots? 1 11, 
Haar dochtertjes te zien in Gevraagd zo spoedig mogelijk een alleraardigsteen flink Dagmeisje. v. Moorsel, Moorwijk. 

Te koop: een kalfvaars aan telling 7 Januari, bij J. Schoenmakers, Tongeren 67. 
Matrozenjurkje. 
Wij hebben deze voorradig in de 60-Prijs f 19,55 
maten: 65 -Prij_s f 20,30

V. V. Vogelvreugd 10 - Prijs f 21,-
75 -Prijs f21,75

BEZOEKT , • • 80 - Prijs f 22,45 2
v'ogelte
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g F1 J. Witteveen's . bij H A R R I E VAN R O O IJ Manufacturen en Confectiebedrijf Nieuwe Kerkstraat Rechterstraat 18, Boxtel 

DE BESTE BELE66/NG 
' WOR VW GELD EN BONNYI/ 

KAAS 
van 

n.c.vas
STATIONSSTRAAT 44 •TEL.527 

Voor Koos en lh:S 

Accountantskantoor 
H. Cuppen

. Bijkantoor Boxtel Prins Bernhardstraat 32 • Telefoon 51'.2 Inrichten, controleren en bijhouden v. administraties 
Behandeling van Belastingzaken 

Prima pension gezocht voor 1 Februari 
Brievel\ onder no. 237 

Boerenleenbank 
Boxtel De houders van Spaar-, Voorschot- en Lopende Rekeningboekjes, worden verzocht de boekjes in te leveren voor bijschrijving van rente en verificatie. De bank is vanaf 28 Dec. tot en met 6 Jan. voor alle zaken GESLOTEN. 

,,'t, Anker" 
biedt voor de Feestdagen 
een grote sortering 

Prima Wijnen 
en Likeuren 
voor alle beurzen 

C. de Jong-van Kempen
Van Hornstraat 12

Rijvereniging St. Martinus 2e Kerstdag om half twee zal bij gunstig weer een 
terreinrit gehouden worden op MOORWIJK, bij de heer Van Moorsel. Alle leden kunnen aan deze rit deelnemen en zich nog op het terrein opgeven vóór de aanvang van de rit. 

NED. KATH. SCHILDERSSCHOOL "S T. L U CAS" TE BOXTEL 
Teken= en Schildercursussen 

Het ligt in het voornnemen om, bij voldoende deelname, de volgende cursussen aan onze _dagschool toe te voegen: a. HOUT- EN MARMERIMITATIESCHILDEREN
WOENSDAGAVONDCURSUS van 6,30 tot 21.00 uur. b. RECLAME- EN DECORATIEF TEKENEN
ZA TERDAGMIDDAGCURSUS van 14.00 tot 18.00 uur 

c. OPLEIDING L.O. HANDTEKENEN
ZA TERDAGMIDDAGCURSUS van 14.00 tot 18.00 uur Inlichtingen en aanmelden van 16.00 tot 19.00 uur op 22, 23, 29 en 30 December a.s. Burgakker 5, Boxtel. De Directeur: A. J. M. NOTENBOOM 

Bezoekt de Boxtelse ·�

Tafeltennis-kampioenschappen 
op Zondag 2e Kerstdag 

in de gymnastiekzaal van de St. Petrusschool Burg akker. 

Aanvang half twaalf. Finales ± vier uur. 

a.s. Maandag, Dinsdag, Woensdag
en Donderdag

Gesloten wegens Balans-

J. M. v. Geel-de Koning 
::��;�•raat 22A

Staalmeesters. 
De beste hoed, 
uit het beste land. 

m et opgezett e ra nd (Eden model) 

Thans verkrijgbaar bij: 
H. v. Eijck::de Louw
BREUKELSES TRAAT 42 • BOXTEL 

B R I L LE N 'S MORGENS BESTELD -
. 'S AVONDS KLAAR 

Wij hebben voor U een ruime sortering in 

Amerikaanse Glasbrillen 
verder alle soor ce l lu loid m o ntur e n. LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN 
F. P. v. LANGEN, Stationstraat 62 HORLOGERIE • OPTIEK • GOUD EN ZILVER 

De natuur van de boom is zaad te vormen. Hij zou dus bij niet snoeien veel meer vruchten geven. De vruchten zouden dan echter veel kleiner van stuk blijven. Bij niet snoeien komt de boom ook veel te dicht in zijn hout, zodat het· licht niet in de boom kan komen. We krijgen hierdoor alleen vruchten aan de buitenkant van de boom. Verder heeft men in· een dichte boom, veel meer last van het optreden van ziekten. Tenslotte zal een niet gesnoeide boom ook veel eerder versleten zijn. Uit dit alles is dus wel te verklaren, dat snoeien, ofschoon op zich een kwaad, niet overbodig is . . De snoei van de oudere vruchtbomen beperkt zich hoofdzakelijk tot de onderhoudssnoei. Deze onderhoudssnoei kunnen we toepassen op 2 manieren,. t.w.: 1. Uitdunningssnoei.2. Verjongingssnoei.
De uitdunningssnoei: Deze manier van snoeien bestaat enkel uit het voldoende openhouden van de boom, om het zo noodzakelijke licht in de boc-m toe te laten. \Velko takken moeten verwijderd worden; 1. dode takken;2. takken die erg aangetast zijn door• kanker, of bij steenfruit door degomziekte;3. takken welke over elkaar schuren ofelkaar kruisen.4. takken welke naar binnen groeien.5. Tenslotte neemt men nog het hout
PAROCHIE-AGENDA 

PAROCHIE ST. PETRUS, BOXTEL. 
Tweede Kerstdag De H.H. Missen om half 7, kwart voor 8, 9 uur en om half 11 de Hoogmis. DeH. Mis van half 7 wordt aan God opgedragen voor het geestelijk en tijdelijkwelzijn van de parochie, terwijl de Hoogmis wordt opgedragen voor Cornelisv. d. Besselaar vanwege de R.K Bouwvakarbeiders.bond.Vandaag gaat in alle H.H. Missen de 2eschaalcollecte voor de bijzondere nodenvan het Episcopaat, welke bizonder inde middadigheid van de gelovigen wordtaanbevolen.Hedenavond om 7 uur Lof met Rozenhoedje.Maandagavond om half 8 Mariacongregatie.Donderdagavond om 7 uur Lof metrozenhoedje.Vanwege de Feestdag van de Besnijdenisdes Heren op Zaterdag 1 Januari zal erVrijdag nog gelegenheid worden gegeventot biechten alleen van 6 tot half 8.Zaterdag 1 Januari: Feestdag van de Besnijdenis des Heren. Alhoewel de verplichting tot Mishoren en onthoudingvan slafelijke werken is opgeheven, ishet toch het verlangen der H. Kerk, datdeze dag zoveel mogelijk als Zondagwordt gevierd. De H.H. Missen zijn opdie dag om half 7, kwart voor 8, 9 uuren om half 11 de Hoogmis, die wordtopgedragen ter ere van het OnbevlektHart van Maria tot bekering van de zondaars. Ook op deze dag gaat in alle H.H.Missen de 2e schaal voor de bijzonderenoden van het Episcopaat, welke bijzonder in de milddadigheid_ van de gelovigen wordt aanbevolen. Des avonds om7 uur Lof met rozenhoedje om Godszegen over het nieuwe jaar af te smeken.Dopen iedere dag van half 3 tot 3 uur.In verband met de veranderde toestandin Indonesië willen wij de parochianennog eens speciaal verzoeken, des·Woensdags om half 8 zoveel mogelijkde H. Mis bij te wonen, die wordt opgedragen voor de jongens en mannen inIndië uit onze parochie. Speciaal willenwij de ouders _vragen, dat vooral de kinderen in deze H. Mis aanwezig zullenzijn, ook onder de vacantie.

A.s. Woensdag om half 8 zal een
plechtige gezongen H. Mis worden
opgedragen om door Maria's
voorspraak van God te verkrij
gen een spoedige vrede en een be
houden thuiskomst van onze pa
rochianen in de kring van hun fa
milie. Laten we allen, als we
enigszins kunnen, a.s. W oens<lag
in de H. Mis present zijn, om te
bidden voor hen, die vechten voor
onze belangen.As. Maandag, direct na de H. Mis van half 9 is er nog gelegenheid de gepachte plaatsen in de kerk te betalen tot 10 uur in de sacristie. MAANDAG: om kwart voor 7 gez. jrgt. voor Gijsbertus en Johannes Verhagen; z.a. gel. mndst.-voor Johanna Theuwkensvan ·Dijk; H. Hartàltaar gel. jrgt. voorChristianus v. d. Sande; om half 8 gel.H. Mis voor het geestelijk en tijdelijkwelzijn van de parochie; z.a. gel. H.Mis voor Petrus Mosink, Corneliav. d. Wijngaard de hsvr. en Petrus Jo'sephus de zoon; om half 9 gel. H. Misvoor Sjaak van Vlerken. DINSDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. rondst. voor Johannes van Schijndel; H.Hartaltaar gel. rondst. voor Hendrikus Hobbelen; om half 8 gel. H. Mrs voor Franciscus Verheyden; z.a. gel. H. Mis voor Jacoba van Diessen vanwege het gezamenlijk personeel van Van Oerle's weverijen; om half 9 gel. H. Mis voor Wilhelmus Schalkx. • WOENSDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. jrgt. voor Wilhelmus v. d. Broek en Maria Catharina v. d. Pasch de hsvr.; H. Hartaltaar gel. H: Mis voor Tonnie Blummel; om half 8 gel. H. Mis voor onze jongens in Indië vanwege -Maria's Biddend Leger; z.a. gel. H. Mis voor Wilhelmus v. d. Broek; om half 9 gel. H. Mis voor Jacobus Cuppen in de par.van het H. Hart overleden.DONDERDAG: om kwart voor 7 géf.gez. jrgt. voor Wilhelmina v. Osch-v. d.Meerendonk; z.a. gel. rondst. voor Wilhelmus Schalkx; H. Hartaltaar gel. H.Mis voor Gijsbertus Looijmans; om half8 gel. H. Mis voor Harrie v. d. Wete-

weg dat te dicht op elkaar zit; 6. Waterloten, dit zijn dunne twijgjesop de dikke takken in het hart van deboom,· dienen verwijderd te worden. De ,·erjongingssnoei: Deze snoei wordt toegepast bij bomen cp hogere leeftijd, wanneer tekenen v,1n Oli:lerclom en verval optreden en tC'nJC'voige daarvan de opbrengst dreigt t� ,e�minderen. Bij b0tnfn, welke vele jaren achtereen een grote opbrengst hebben gegeven, kan de:-e snoeimethode zeer noodzakeli:k zijn voor het behoud van de boom. ,\fon ncernr t-a,rom de uiteinden der takke11 votir een gedeelte weg, op een l,oger reµ1.1;-.:ste zijtak. Hierdoor wordt j�- boon1 gP.prikkeld om nieuwe krachtig<! scl:cuten te gaan vormen, welke weer opnieuw in staat zijn om behoorliike ,, uchten voort te brengen. 
Enkele wenken: Maak de wonden, welke bij het snoeien gemaakt moeten worden zo klein mo-gelijk. Grove zaagwonden moeten met een scherp mes glad worden bijgesneden. Dek alle gemaakte wonden af met een wondafdekmiddel, meni of verf. Voor speciale wondafdekmiddelen zoals: entwas, kankerdood, Flintkote, entpasta enz., kan men zich wenden tot een handelaar in plantenziektenbestrijdingmiddelen. Carbolineum is voor het afdekken van wonden ongeschikt. Carbolineum dekt niet af, doch trekt in het hout. 
ring; z.a. gel. mndst. voor Adriana van Heumen-Timmermans; om half 9 gel. H. Mis voor Cornelis Voermans; om half 10 Huwelijksmis. VRIJDAG: om kwart voor 7 gez. H. Mis voor Hendrica v. d. Loo; z.a. gel. H. Mis voor Hendrica v. d. Eerden-vanDeursen; H. Hartaltaar gel. mndst. voor Jacoba van Diessen; om half 8 gel. H. Mis voor Hendricus Hobbelen en Hendrica van Hees de hsvr.; z.a. gel. rondst. voor Wilhelmus v. d. Hagen; om half 9 gel. H. Mis voor Henri Weyers. 
In het Liefdehuis zullen nog geschieden: Maandag, Dinsdag en Woensdag gel. H. Mis voor Leonardus Renders en Maria Scheepens; Donderdag en Vrijdag gel. 
H. Mis voor de overleden familieRenders. 
Het H. Sacrament des Huwelijks wensen 
te ontvangen: Cornelis Alfonsus Martinus Kappé, geb. en won. in deze par. en Petronella Pijnenburg, geb. en won. in de parochie van St. Antonius en Barbare te 's Bosch, 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. 

Tweede Kerstdag. 
Feestdag van de H. Stephanus 
eerste martelaar. 
26 December 1948. De H.H. Missen zijn om 6, 7, 8 uur, kwart over 9, en half 11 de hoogmis. 1 e Schaal voor de kerk, en de 2e schaal voor de bijzondere noden. Heden vervallen Santa Teresa en de H. Familie.Om 7 uur Lof met rozenhoedje vooronze jongens en mannen in Indië. Maandag - feest van de H. Apostel en Evangelist Johannes, de voornaamste patroon van ons bisdom: om 7 uur wordt de H. Mis opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie. Dinsdag - feest van de H.H. Onnozele Kinderen. Donderdag om half 9 solemneel jaargetijde voor de pastoor-oprichter dezer -parochie, de Zeereerwaarde Heer Franciscus Josephus Maria Eras.Vrijdag - feest van de H. Silvester I,paus 314-335.Op de laatste dag van het burgerlijkjaar, op . Oudejaarsavond (Silvesteravond) om half 8 Lof met preek en TeDeum (parochiebundel meebrengen!)Wij nodigen de parochianen extra uitdit Lof-uit-dankbaarheid in grcite getálebij te wonen.Zaterdag feest van de Besnijdenisdes Heren. Nieuwjaarsdag: de Dienstenzijn zoals op Zondag. Des avonds om 7uur Lof met rozenhoedje.ZONDAG 26 Dec.: 6. uur Ld. voorMaria van. de Langenberg-v. d. Meydenvanwege de processie Boxtel-Bokhoven;7 uur: I.d. voor het geestelijk en tijdelijkwelzijn van de parochie; 8 uur Ld. vooroverleden moeder; kwart over 9 Ld. voorWillibrord van Zeeland, als lid van deK.A.B.; -half 11 hoogmis voor Jan van·Berkel, als lid van de K.A.B.MAANDAG 27 Dec.: 7 uur Ld. voorhet geestelijk en tijdelijk welzijn van deparochie; zijaltaar 1.d. voor de heer Adrianus Baayens; kwart voor 8 Ld.voor Karel Alexander Smit; 7iijaltaar Ld.voor Lies de Kort-v. d. Elst; half 9 Ld.voor Johanna Monen-Overdijk.DINSDAG 28 Dec.: 7 uur Ld. voorAntonius Hofmans in Duitsland overleden; zijaltaar l.d. voor Maria v. d. Langenhuizeri-Stüp en Aloysius de zoon;kwart voor 8 Ld. voor de heer Lambertus Goossens en mej. Diny de dochter;zijaltaar Ld. voor Karel Alexander Smit;half 9 Ld. voor Piet v. d. Kruis.WOENSDAG 29 Dec.: 7 uur Ld.voor overleden vader en moeder;

zijaltaar Ld. voor JQhanna KruyssenSoeterings; kwart voor 8: Ld. voor Catharina Coverde-Vermeiren vanwege hetpersoneel; zijaltaar Ld. voor ·CatharinaCoverde-Vermeiren vanwege de buurt;half 9 Ld. voor Agnes v. d. Heyden-v.d. Ven en Antoinetta de dochter.DONDERDAG 30 Dec.: 7 uur Ld.voor Cato v.- d. Wouw; zijaltaar l.d. voor Martina Verhoeven-van tiersel1 kwart voor 8 Ld. voor Piet Voets van.wege de buurt (11e); zijaltaar I.m. voor Jan van Berkel; half 9 gef. solemneel j. voor de Zeereerw. Heer Franciscus Josephus Maria Eras, zijn ouders, broers en zusters. . . VRIJDAG 31 Dec. 7 u. pl. I. m. voor Catharina Coverde-Vermeiren; zijaltaar 



Oud-Boxtelse Zegswijzen 

,,Wè :zut, :zee Meegens, 
met :zo'n leeg bronolievat". 
Op de convocatie, die de Heemkundige 
Studiekring haar leden voor de lezing 
met lichtbeelden over oud Boxtel toe• 
:zond, werd naar de oorsprong van bo
venstaande oude Boxtelse zegswijze ge·
informeerd. 
Op de vergadering van de Heemkundige 
Studiekring werden voor de oorsprong 
ervan twee lezingen gegeven, welke bei
de betrekking hadden op de oude Box• 
telse type Hanneske Meegens, die in 
Kleinderliempde (richting "Velderen") 
gewoond moet hebben. 
De heer W. de Visser gaf ongeveer de 
volgende verklaring: 
Toen Boxtel nog verstoken was van 
electris,he verlichting en dus ieder nog 
op de "bronolielamp" was aangewezen, 
dreef Hanneske Meegens een druk-be
klante petroleum-zaak. 
Hanneske had echter de gewoonte, om 
als hij met zijn karretje de klanten af
ging, dl! lege vaten, daar achter te laten 
w.1ar zij leeg geraakt waren, zodat zij
door_ hf't gt>hele dorp verspreid kwamen

• te liggen.
Bij tijd en wijle ging hij deze wel weer 
eens ophalen om ze .naar de herberg 
van Loman, ouders van de later beken
de, weervoorspeller Piet Loman, in de 
Rec�terstraat te brengen. Hij rolde· de 
vaten dan met de voet vooruit, wat enige 
handigheid vereiste. 
Hanneske miste deze echter, zodat het 
maar al te vaak gebeurde, dat de lege • 
vaten uit de _koers rolden om tegen de 
schenen van voorbijgangers, of in de . 
stalletjes van de winkeltjes terecht te 
komen. 
Hanneske kreeg hiervoor natuurlijk heel 
wat vloeken en aanmerkingen op zijn 
dak, waarop hij echter steeds en alleen 
reageerde met: 11\Y/è zut met zo'n leeg 
bronolie-vat!!'� 
De bevolking heeft dit gezegde overge
nomen, en, als men een fout wilde ver• 
kleinen, placht men te zeggen: ,,Wè zut, 
:zee Meegens, met zo'n leeg bronolievat !" 
Dr. C. Hoek gaf ee9 andere verklaring: 
Toen Hanneske weer eens op de baan 
was en hij zijn paard even wilde . ver
zorgen, rolde er een leeg "bronolievat" 
van zijn kar. Tegelijkertijd beet zijn 
paard hem echter de duim af. 
Voorbijgangers, die hem op het wegrol
lende vat wilden wijzen, snauwde hij 
(met 't oog op zijn afgebeten duim) toen 
toe: ,,Wè zut ·met zo'n leeg bronolie
vat !" 
,,Pijpers veur de kaar!" 
Ook van deze uitdrukking wa_s Hannes
ke, volgens de heer De Visser, de gees
telijke vader. , 
Toen Hanneske ongeveer 70 jaar gele
den, zijn gouden bruiloft vierde, werd 
na afloop van de kerkelijke plechtighe
den, een feeststoet geformeerd op de 
Fellenoord (tegenwoordige , ,Wiemel
hoek"). Ook de harmonie ,,!'Aurora'' 
stond daar opgesteld. De garde d'hon
neurs openden de stoet, dan zou de 
feestkar volgen met het gouden paar en 
daarachter de harmonie (waarvan de le
den wel eens , ,de pijpers" genoemd 
werden). 
Hanneske protesteerde tegen ·deze wij:ze 
van opstellen en riep: ,,De Pijpers veur 
de kaar!" want hij wilde zien wat er 
gebeurde. 
Nog I lang bleef "De pijpers veur de
kaar" een volksuitdrukking bij twijfelge
vallen; speciaal bij het kaartspel werd 
de uitdrukking vaak gebruikt. Het bete• 
kende dan: ,,roem, laten zien". 

Sociale Verzekeringen 
Vraag: Een jongen van 14 jaar gaat in 
loondienst werken, doch is van mening, 
dat hij op deze leeftijd nog geen recht 
heeft op een rentekaart en laat aanmel• 
ding achterwege. Ook zijn werkgever, 
die misschien wel beter weet, doet er 
niets toe. De jongen is 15 Maart 1946 
in dienst getreden en wordt 13' Nov. 
1947 ziek. Daar wel aangifte voor de 
Ziektewet en Ziekenfondsenbesluit is 
gedaan, heeft hij een jaar ziekengeld 
genoten en· vrije geneeskundige behan• 
deling. Op 10 November 1948 houdt het 
ziekengeld op en zijn behandelend ge• 
neesheer, vraagt voor hem een invalidi
teitsrente aan. 

kaarL Vereist is slechts, dat aan die 
voorwaarden wordt voldaan op de dag 
waarop de eerste rentekaart • aanvangt 
geldig te zijn. In dit geval kon men· dus 
juist nog een jaar met die aanvang 
teruggaan en wel tot 30 October 1947. 
Immers hij was toen in loondienst en 
werd 1'3 November 1947 :ziek. De werk
gever moet dan alsnog de :zegel� van 
30 Oct. 1947 tot 13 Nov. '48 betalen en 
de Ziekenkas, waarbij de werkgever was 
aangesloten, de zegels over de ziekte
periode. Verder kan men niet gaan, doch 
dit wil toch al heel wat :zeggen. Immers 
indien hij zelf de verder benodigde ze
gels plakt, bij voorkeur in de hoogste 
klasse (60 cents), dan kan hij, voor het 
geval de invaliditeit :zou blijven voort· 
bestaan, in September 1950 in het genot 
van invaliditeitsrente worden gesteld. 
En nu kan men de vraag stellen: is dit 
sociaal wel gerechtvaardigd. Ja, inder
daad, want men kan veilig aanne�en, 
dat, indien zich geen ziekte had voorge
daan in het geheel niet meer over de 
rentekaart zou zijn gesproken, althans 
niet voor het verstrekken van deze met 
terugwerkende kracht. Nu het feit daar 
eenmaal lag, zou men liefst zoveel mo• 
gelijk willen profiteren. Het geval staat 
zo ongeveer gelijk met het aangaan van 
een brandverzekering, als het huis reeds 
brandt. . 
Het is dus van groot belang, direct bij 
het in loondienst treden een rentekaart 
aan te vragen. Doordat de werkgever 
U plaatst op zijn loonlijst, bent U wel 
tegen ongevallen en ziekte verzekerd, 
doch zodra gij voor ziekte uitgetrokken 
bent en bij ongevallen na ½ jaar, kunt 
gij bij voortdurende arbeidsongeschikt
h�id geen invaliditeitsrente krijgen, als 
g•J geen rentekaarten hebt. waarop min
stens 150 zegels zijn geplakt. 

H. v. d. K.

Distributie=Nieuws 

De Directeur ·van de Distributiekring 
, 's-Heptogenbosch maakt· het volgende 
bekend: 
Sluiting kanto"ren op 25 December 1948 

en l Januari 1949 (Kerstmis en 
Nieuwjaar). 

In verband met de viering van de a.s. 
fees�dagen (Kerstmis en N)euwjaar) zul
len de kantoren gesloten zijn. 
Wijziging in de inlevéring van distribu
tiebescheiden door handelaren e.d. met 

ingang van 2 Januari 1949. 
In verband met een wijziging in de inle
veringsdagen voor handelaren e.d. met 
ingang van 2 Januari 1949, worden be
langhebbenden in de gelegenheid ge
steld om aan de plaatselijke kantoren en
uitreiklokalen een schema af te halen, 
waarin staat aangegeven op welk tijdstip 
de consumentenbonnen e.d. dienen te 
worden ingeleverd. 
De handelaren e.d. dienen in hun eigen 
belang zich zo spoedig mogelijk in het 
bezit te stellen van een schema. 
Wijziging :zitdagen afdeling Voorlichting 

en Centrale Kas met ingang van 
2 Januari 1949. 

Met ingang van 2 Januari 1949 zullen 
voor onderstaande gemeente de zitdagen 
voor particulieren worden gewijzigd. 
Voor de hieronder niet genoemde ge
meenten blijven deze ongewijzigd. 
VUGHT: zitting zal worden gehouden 
op Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van
9 - 12,30 en van 14- 16 uur.
BOXTEL: zitting zal worden gehouden 
op Maandag en Donderdag van 9-12.30 
en van 14 - 16, uur.

Voor de Landbouwers 
Verbetering van grasland met 
rijkssubsidie. 

In zeer vele gevallen is het grasland de 
zwakke plek van het bedrijf. De afwa
tering laat dikwijls te· wensen over, wel
ke vaak met enkele greppels en 't opgra• 
ven van de sloten langs 't perceel ver
holpen kan worden. 
De regionale grondonderzoekingen heb
ben bewezen, dat de zuurgraad meestal 
goed is, maar daartegen de fosfaattoe
stand slecht en de kalitoestand zeer 
slecht is. 
Dè cijfers van het bouwland vertonen 
over het algemeen een veel gunstiger Welke mogelijkheden zijn er voor deze 

jongen nog in verband met deze rente? 
Antwoord. Allereerst dit; indien de jon
gen op 15 Maart 1946 bij indiensttreding 
onmiddellijk een rentekaart had aange
vraagd, dan zou hij einde Januari 1949 
over ± 7 weken een invaliditeitsrente 
kunnen aanvragen, daar hij dan het ver• 
eiste minimum (150) aantal geplakte 
:zegels in rekening had kunnen bren
gen, indien hij zelf had doorgeplakt na 
ophouding ziekengeld (10 Nov. 1948), 
hel:welk hij onder de gegeven • omstan
digheden zeer zeker zou hebben ge
daan. Thans is deze kans verkeken en 
zou men zich nog kunnen beroepen op 
artikel 245 der Invaliditeitswet, waarin 
wordt bepaald, dat indien de verzeke
·ringsplicht is aangevangen vóór het op•
maken der eerste rentekaart, de Raad
van Arbeid bevoegd is op die kaart te
vermelden, dat deze is aangevangen gel•
dig te :zijn op de op de kaart te noemen
dag. Die d_ag mag niet vroeger zijn dan
een jaar voor het opmaken der kaart. In
dit geval werd de invaliditeitsrente op
30 October 1948 gedaan. Indien men
deze datum zou ·kunnen aanhouden
voor aanvraag van de rentekaart, dan
zou men dus deze kunnen terugstellen
tot 30 October 1947. Wel was hij op de
dag der aanvraag der rente, 30 Oct.
1948, niet in loondienst, doch dat is
niet van invloed.

- beeld, dit is te verklaren omdat hier met
stalmest en kunstmest gewerkt wordt en
vaak nog met gier.
Aan de verzorging van het grasland
wordt te weinig aandacht geschonken,
de mest moet, zodra het vee uit het per
ceel is, geslicht worden.

De Centrale Raad van Beroep heeft n.l.
aangenomen, dat het geen vereiste is,
dat aan de voorwaarden voor verzeke
ringsplicht nog wordt voldaan ten tijde
van de aanmelding voor de verzekering •
of van het opmaken der eerste rente•

Vervolgens liggen er nog veel te grote
percelen en worden ze ingeschaard als 

het gras te lang is.
De meest zwakke plek ligt echter hierin,
dat de weilanden te oud en vei::wilderd
zijn; de radicale verbetering is scheu
ren en het perceel een paar jaren voor

- akkerbouwgewassen gebruiken en een
perceel bouwland inzaaien voor 3, 4 of
5-jarige kunstweide.
De beste tijd van scheuren is in de
herfst of vroeg in de winter, dit bevor
dert een goede aansluiting tussen onder
en bovengrond, met als gevolg: minder
verdroging.
Gras en klaver inzaaien of gescheurd
grasland wordt niet gesubsidieerd.
Men kan in 't voorjaar met of zonder
dekvrucht zaaien en in Augustus in de
stoppel.
Z3:ait men in Augustus, dan is 't gewenst
dit zo vroeg mogelijk na de voorvrucht
te doen. Dit jaar is men met deze vel
den prachtig geslaagd.
Bij een- droge zomer is• echter misluk
king niet uitgesloten.
Zaait inen in het voorjaar onder haver
dan wordt meestal de dekvrucht te dicht
gezaaid. Men bedenke hier dat het gras
hoofdzaak is.
Staat de dekvrucht te geil, dan verstikt
het jonge gras en men ondervindt nog
jarenlang de schade hiervan.

F olkoristische Kanttekeningen bij de Kalender 
KERSTMIS ('.25 December) 
Van de kerkelijke hoogfeesten spreekt 
het Kerstfeest ·nog altijd het meest tot 
het volksgevoel en het wordt dan ook 
nog algemeen gevierd. 
Op deze dag krijgt de kerststal een ere
plaatsje in het huis, om het kerstgebeu
ren weer van nabij gade te kunnen 
slaan. ' 
De gebruiken, die hiernaast bij de ka
tholieken ook nog in zwang gekomen 
zijn, wii\en erop, dat vroeger het oude 
Zonnefeest op 25 December gevierd 
werd, 
Het rood, waarmee men de etalages omstre�ks het Kerstfeest siert, wijst op de "D,es Natalis So!is Invicti", de geboorteda� der onö'trerwinnelijke zon, door Julius Caesar vastgesteld op 25 
December. 
De kerstkrans en de krakeling dan"ken hun oorsprong misschien aan het ouderad van de zonnewagen, terwijl het kerstbrood de oude "Heidenwegge" of offerkoek vervangen zou kunnen hebben. Als versiering nemen hulst welke als vanouds als geluk aanbrengend werd beschouwd, en de mistletoe of marentak een voorname plaats in. Van recenter datum is de kerstboom d!� wij - _eeuwig groen als hij is ....!.. z11n gaan z1�n als de verzinnebeelding van de eeuwig levende Christus. Rond het Kerstfeest zijn verschillende ,,sproken" ontstaan. Een heel bekend is • wel het sprookje over de kerstroos (de roos van Je�!cho), waarvan geloofd wordt, dat ZIJ eenmaal in het jaar en wel op het uur waarop Jezus geboren is, vanzelf open gaat. Volgens sommigen was deze roos het geschenk van de enoel Gabriël aan Maria, volgens ander�n zouden deze _ rozen op de vlucht�aar Egypte lafenis verstrekt hebben aan de heilige familie terwijl weer anderen zeggen, dat d� Kerstroos door - de herders gevonden werd op hun weg naar de kribbe zij legden er een tuiltje van aan de vo'etenvan het kindje. Van toen_:af was de kerstroos gezegend en zou ZIJ voortaan haar bloemen ont· sluiten bij het luiden der kerstklokken Het

" 
ke��tlied "Er is een roos ontspron�gen WIJSt op iets dergelijks. Voo�ts keni�en_ we nog het fabeltje van de-dieren,- die 111 de Kerstnacht tegen elkaar gaan spreken. • 

J?.e ha�n doet dan __ konde _van het heugel1Jke nieuws met Zl)n: KmdJ·e gebo-óóó-,,, d d ·f " ren. , e UI vraagt ,,,waor?", waarop het schaap antwoordt met f>è-èèèè ,,, wat dan Bethlehem betekent. • • '

ONNOZELE KINDEREN 
(28 December) 
Op de 28ste December zwaait de Benjamin de scepter in huis. Men trekt hem de lange broek of grote 
schort aan en zet hem pet of hoed op. Zijn· woord is dan wet en de vaders en moeders moeten zich deze dag naar de 

Men zaaie niet meer dan 100 kg haver 
per ha. 
Haver als dekvrucht met de bedoeling 

- om groen af te laten weiden is af te
keuren, de opbrengst _van de haver is te
gering en verdringt het jonge _gras.
Inzaaien zonder del<vrucht in 't voorjaar
gaat ook goed en mits men vroeg zaait
geeft het nog een zeer goede opbrengst.
Men mag deze nieuwe graslanden het
eerste jaar niet hooien, dit werkt rem·
mend op de groei.
Vooral zorge men dat ze niet te kaal
de winter ingaan; wat stalmest over

-deze graslanden is aan te bevelen.
Tenslotte rest nog de vraag, welke meng
sels nemen we voor een meerjarige 
kunstweide. Dit kan er als volgt uit
zien per ha: 
8 kg Engels Raygras hooitype. 
4 kg Engels Raygras weidetype. 
6 kg Beemdlangbloem. 
3 kg Timothée. 
2 kg Ruwbeemdgras. 
2 kg Veldbeemdgras. 

5 kg Witte cultuurklaver. 
Voor blijvend grasland neme men: 
12½ kg Engels Raijgras hooitype 
12½ kg Engels Raijgras weidetype 
5 kg witte weideklaver. 
De subsidie voor deze mengsels bedraagt 
50 % voor bedrijven beneden 12 ha, 

• wanneer minstens 25 a wordt ingezaaid,
en moet vóór 15 Maart zijn aangevraagd
bij de Rijkslandbouwconsulent - te St.
Oedenrode. M. H.

SPORT-NIEUWS 
BOXTEL-VOETBAL-NIEUWS. 

Boxtel - S.C.B. 1 - t
B.M.C. - Boxtel '.2 3 - 1
B.M.C. '.2 - Boxtel 3 2 - 5

Voor een ploeg, die zich nog niet van 
de staartgroep heeft losgemaakt, is een 
gelijk spel tegen S. C. B. nog altijd een 
zeer bevredigend res.ultaat. 
En toch moet dit gunstig resultaat de 
Buxtel-supporters maar matig bevredigd 
hebben, want eerstens had Boxtel bijna 
gedurende de gehele wedstrijd betere 
papieren voor de overwinning dan Bata 
(dat ditmaal Rata niet was), en tweedens 
is men in de hoop op een betere voor
hoede ook Zondag weer teleurgesteld. 
Want behoudens enkele zeldzame mo
menten heeft de rood-witte voorhoede 
bijna de gehele wedstrijd aan Pierrot's 
verdedigingstactiek gekluisterd gezeten. 
Maar in die weinige uitzonderlijke mo• 
menten, dat zulks niet het geval was, 
kreeg Boxtel toch nog wel zoveel fraaie, 
opgelegde kansen, dat een ruime over-• 
winning eigenlijk geheel overeenkom
stig het spelbeeld had kunnen zijn, Nu 
werd aan de kansen zonder meer voor
bij gegaan, terwijl men op het midden
veld bovendien nog zo weinig activiteit 
ontplooide, dat de Batalui-- speciaal na 
de rust - een langdurig veldoverwicht 
konden krijgen. 
Maar de Boxtelse defensie was de:ze 

".erlangens van de jongste in het gezin
schikken. • • 
Hoe kan men dit aardige humoristische 
gebruik (afkomstig uit kloosters?) toch 
in verband brengen met de hoogste • tra• 
gische gebeurtenis in Bethlehem? 
Wel, men mag aannemen, dat de gril
lige volksfantasie door het woord on• 
no:zel (dat vroeger nog onschuldig be
tekende) beïnvloed is geworden. Wat is 
er onschuldiger, onnozeler dan het 
jongste kind? moet men zich afgevraagd 
hebben. 
En als de onschuldige, vermoorde kinde
ren uit Bethlehem in de hemel feest• 
vieren, waarom zouden ·onze kinderen 
dan niet eens plezier mogen hebben· 
in het nabootsen van het alledaagse 
doen en laten van de grote mensen? 
Welnu, zo zou onnozele kinderen een 
blij en onno:zel kinderfeest geworden 
kunnen :zijn. 

OUDEJAAR EN NIEUWJAAR 
(31 December en 1 Januari) 
Zoals bij vele volken der oudheid het 
gebruik in zwang was om telkens d.e 
verschijning van een nieuwe maan fees
telijk te vieren, en een dezer nieuwe
maan-dagen, boven de anderen feeste• 
lijk te verwelkomen, zo bestaat ook 
thans de traditie om het verscheiden van 
het oude jaar en de komst vari het nieu- · 
we jaar enigszins feestelijk te vieren. 
Vanzelfsprekend doen de mensen elkaar 
op deze dagen hun goede wensen voor 
ging men zingend langs de huizen en 
men hoorde dan: 

"Nu singhet en clinghet mit groot 
Al in den Nyeuwen Jaeren, 

gheluut 
Den kkers jaeghet al uut ende uut, 
Her Jhesus moog' ons bewaren!" 

Nu zeggen alleen de kinderen nog hun. 
nieuwjaarswensen: 

Toen ik vanmorgen wakker werd, 
Dacht ik: o ja, 't is waar! 
Ik moet gauw naar mijn Pa en Moe 
Want 't is vandaag Nieuwjaar! 
Ik leerde lang reeds van te vóór 
Een wensje, lief en klein: 
'k Hoop, dat dit jaar voor Pa en 

Moe 
Een heerlijk jaar mag zijn. 
En 'k vroeg het lieve Jezuskind: 
Och, zegen Pa en Moe , En geef hun bij dit nieuwe jaar 
Nog menig jaartje toe. 

Of ze zingen de canon: 
Een heilig einde een goed begin 
Dat geve U God, jaar uit jaar in 
't Wil zeggen, in één woord gezeid 
Zo nu, zo altijd, zaligheid. 

De ouderen hebben nog de gewoonte 
elkaar Nieuwjaarskaarten toe te zenden. 
Doch behoudens de gebruikelijke van
oud-tot-nieuw-viering is er niet meer 
zo veel folklore in dit jaarwisselings· 
feest te vinden als vroeger toen bijv. de 
huwbare meisjes het Nieuwjaar indans
ten op ...... het kerkhof! 

Zondag hechter dan ooit' en liet zich 
slechts éénmaal verrassen. .De overige 
gevallen, waarin Bata gevaarlijk werd, 
kon men dan ook op de vingers tellen. 
En zo gebeûrde het, dat de punten eer• 
lijk en sportief gedeeld werden door twee 
ploegen, waarvan de verdedigingen het 
systeem zeer behoorlijk onder de knie 
bleken te hebben, doch die allebei met 
voorhoeden sukkelden, welke het geheel 
niet sluitend maakten. 
Geen binnenspelers, die een magisch 
vierkant wisten te bewaren, geen buiten-

• spelers met de gave in elke aanval ge-,
vaar te leggen en geen aanvalsleider, die
aanvallen fantaseerde, waar verdedigin
gen mee murw gespeeld worden! En
toch stelt het stopperen nu eenmaal de
zware eis, dat elke plaats een 100 % be
zetting krijgt. En daar mankeert zo nu
en dan nogal eens wat aan. Maar geluk
kig is dat euvel nogal vaak wederzijds
te bespeuren, zodat onze pessimistische
ontboezemingen, ten opzichte van de
voorhoede, geenszins als een :zinspeling
op een débäcle beschouwd behoeven te
worden. Laten we hopen, dat het bewijs
hiervoor spoedig geleverd wordt.
Ondertussen is dat ène "Bata-puntje"
voor Boxtel bijzonder kostbaar gebleken,
nu ook Taxandria en E.S.V. er een op
hun conto boekten. In de staärtgroep is
zodoende weinig wijziging gekomen,
maar als Taxandria en Boxtel op 2 Jan.
eenmaal om het recht van de sterkste ge
streden hebben, zal er snel meer teke
ning in de strijd verwacht mogen
worden.
Op het ogenblilt is het echter nog te
riskant voorspellingen te doen, want
he·t krachtsverschil bleek Zondag bijv.
zelfs zo miniem, dat de koploper aan de
drager van de rode lantaarn niet eens z'n
meerderheid wist op te leggen en zich
met een mager gelijk spel tevreden moest
stellen. Trouwens, de talloze gelijke
spelen geven ook wel een heel duidelijk
bewijs van het feit, dat de ploegen in
deze afdeling practisch allemaal tegen
elkaar opgewassen zijn. Neen, het blijft
hier, zowel boven als beneden, een dub
beltje op zijn kant:
Tivoli 14 7 6 t 20 27-17 
Tongelre 14 8 2 4 18 37-25 
St. M.-Gestel 14 6 5 3 17 33-21 
S.C.B. 14 7 2 5 16 29-21 
O.J.C. 13 4 6 3 14 18-18 
Best V. 14 4 6 4 14 23-24 
Udi 13 5 3 5 13 24-29 
Boxtel 13 3 4_ 6 10 20-23 
Taxandria 14 3 2 9 8 17-28 
E.S.V. 13 1 4, 8 6 18-39 
Het tweede elftal schijnt nu eenmaal 
niet tot uitzonderlijke prestaties in staat 
en dus moest men ook tegen Berlicum 
het loodje leggen. 
De jongens van het derde blijven onge
naakbaar. Met ruime cijfers gaven :zij 
Zondag het 'sterke B.M.C. 2 klop. Box
tel 3 telt momenteel nog steeds geen 
enkel verliespunt. 
Bravo! 

Erg rouwig hoeven we om dat gemis
dus niet te :zijn. 

DRIEKONINGEN. (6 Januari) 
Hier komen wij aan met on:ze lantaame, 
Wij :zoeken àên Heer, wij hadden Hem 

• gaarne.
Wij klopten al aan Herodes zijn deur, 
Herodes de koning kwam :zelvers veur. 
Herodes de koning sprak met een vals 

hart: 
Hoe ziet er de jongste van drieën :zo 

:zo :zwart! 
_ - Hij ziet er wel :zwart, - maar is wel-

bekend: 
Het is een koning uit de Oriënt. 
Wij zijn de bergen opgegaan, 
Waar de ster bleef stille staan. 
o Sterr�. wilt er :zo stille niet staan,
M4ar wilt er met ons naar Bethlehe�

gaan. 
Naar Bethlehem, in die kleine stad 

_ Waar Maria met haar kindeke zat. 
Maria ging er de berg beklimmeri 
Toen zij de drie koningen hoorden • zingen.
De heilige drie koningen :zingen zo

. schoon,
Zij brachten het Kind een gouden

kroon. 
Zo :zingen Caspar, Melchior en Baltha
sar van vandaag langs de weg en op de 
straat, weer zoals "toen" geleid door 
de lichtende ster, die boven Bethlehem 
,,stille" stond. 
Zo beelden onze kinderen nu àe reis 
van de drie Oosterse wijzen naar Beth
lehem u1t, als ze met hun ster of lam• 
pion langs de huizen trekken. (Vroeger 
zag men, ats de kinderen huis aan huis 
het blijde nieuws brachten, dat- de drie 
koningen het doel van hun tocht be• 
reikt hadden, nog kaarsen branden 
voor de ramen van vele huizen om de 
drie koningen de weg te wijzen.) 
De Drie Koningen-viering binnenshuis 
vindt zijn hoogtepunt in het kiezen van 
de koning. 
Soms wordt de keuze bepaald door het. 
vindeQ van een boon, die vooraf in de 
koningskoek gebakken wordt. De per
soon, die de boon vindt krijgt dan de 
leiding van Driekoningen avond. 
Hiernaast ken�en we dan "nog het kaars
je springen. Er worden kaarsen op een 
rij gezet en om beurten trachten jongens 
en meisjes er over heen te springen, 
zonder hen te doven. 
Men .:ingt hierbij : 

Koningkaarsje 
Lik me laarsje 
Koningkaarsje beentje, 
Al wie daar niet ovei" kan • 
Die gooi ik met een steentje .. 

Er zouden over al deze feesten nog
pagina's te schrijven zijn, het boven• 
staande moge echter vold'oende zijn om 
bij de ouderen enkele jeugdherinne• 
ringen te vef'levendigen en bij de jeugd 
sommige schone gebruiken te stimuleren. 

Boxtel 4-Avanti 4 
Boxtel 5-O.D.C. 7 
O.D.C. 8-Boxtel 6
K. S. V. ,,O.D.C." 

Junioren-Uitsiagen. 
1-1
6-o·
1-1

Baardwijk - O.D.C. 0 - O 
O.D.C. '.2 - Den Dungen 4 -· 3
O.D.C. 3 - Schijndel 4 - t - t

Onze prognose van verleden week, dat 
de afgelopen competitie-Zondag voor de 
3e klasse, afd. C. wel eens van grote in• 
vloed zou kunnen zijn, hebben de feiten 
bewaarheid. Zo klopte Ons Vios de lei, 
der Sarto met 1-0, en aangezien O.D.C. 
met Baardwijk de punten deelde, heeft 
O.D.C. de leiding heroverd. Baardwijk
blijft als gevaarlijke derde op de , loer
liggen, om bij de geringste misstap van
de leiders weer volop mee te tellen.
Ons Vios, dat voor enige weken terug
vrij angstig mee onder aan de ranglijst
stond, heeft zich door twee overwinnin•
gén aardig omhoog gewerkt. Haarsteeg
herstelde zich keurig van de grote ne
derlaag tegen O.D,C. door Zalt-Bommel
met 6-1 te kloppen. Vlijmense Boys, de
onberekenbare, haalde een kostbaar
punl: weg bij Gilze, evenals Gudok bij
Korv'el. De stand onder aan de ranglijst
onderging nOg geen verandering al lijkt
ons de tijd niet ver meer af, of Gudok
verwisselt met Zalt-Bommel van plaats.

Baa�dwijk- O.D.C. 0- O 
Het ene punt uit Ba�rdwijk meege
bracht moge achteraf gezien zeer kost
baar zijn, doch heeft geen bevrediging 
geschonken. En wel om de doodeenvou
dige reden, dat het andere punt, het :zeer
verdiend bezit van 0.D.C: zou zijn· ge• 
weest, ware het niet, dat het ons op on
reéhtvaardige wijze werd ontnomen. Het
tweede punt nam scheidsréchter Druijts 
mee naar Tilburg, O.D.C. startte met een 
hoog tempo en Baardwijk kreeg het 
zwaar te verduren. Bliksemsnel ging de 
bal van voet tot voet, en in tegen·stel
ling met de gastheren laag over de 
grond. Uit een dezer . aanvallen kreeg 
Bergwerff de bal en zette scherp voor. 
Als 'n pijl uit 'n boog spurtte Schalkx :zijn 
verdedigers voorbij, kreeg de bal juist 
voor de lijn te pakken, en knalde 
hoog in: 
Een fraai doelpunt, na prachtig combi
na�iespel gemaakt, ontlokte een gewel
dig applaus. Maar tot grote verbazing 
zowel van O.D.C. als van Baardwijk 
gaf de scheidsrechter buitenspel. Baard
'wijk, dat in de verdediging werd gedron• 
gen, verdedigde met de rug tegen de 
muur en het strekt hen tot eer, dat :zij 
de score wisten blank te. houden. 
Nadat de tweede helft een offensief van 
Baardwijk te zien had gegeven, dat niet 
verder kwam dan de O.D.C.-verdedigingi 
die deze middag wel bijzonder op dreet 
was, namen de O.D.C.-ers het heft weer 
in handen. en hoe scheidsrechter 
Druijts het tweede doelpunt kon annu
leren, is ons nu nog een raadsel. 
Vanaf de uitlijn :zette Schalkx de bal 

• 


